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W s z e 1 ki e p r a w a z a s t r z e ż o n e. 

C i k. nadworna drukarnia Karola. Prochaski w Cieszynie. 



Przedmowa. 

Do przedmowy tomu I. mało co dodać mamy .. Niniejszy tom II. 

części niemiecko-polskiej opracował Dr. Feliks Goldscheider, wsparty 

rad~ i pomOCl} kilku przyjaciół, którzy czas i zdolności chętnie oddali na 

służbę leksykografii. Udział podpisanego także w tym tomie był podobny 

jak w dziele całem. 

Dwunasty mija rok od czasu, kiedy wydaliśmy pierwsze zeszyty 

Słownika. Że mimo niemałych trudności, które powstawały z rozmaitych 

powodów, dzieło rozpoczęte prowadzono dalej i doprowadzono do k011ca, 

w pierwszym rzędzie to zasługa nakładcy; nie zawiodło hasło jego: 

perseverantia et labore. Puszczamy tedy w świat już nie zeszyty tylko, nie 

pojedyncze tomy, ale nareszcie całość, którl} prospekt zapowiadał. Ten naj

nowszy a zarazem najdokładniejszy Słownik języków polskiego i niemie

ckiego niechaj się okaże sług~ dobrym i doradc~ wiernym, ktokolwiek 

jego usług i rady potrzebow~ć. będzie! 

We Lwowie, w marcu H108 r. 

Prof. Dr. Albert Zipper. 





Skrócenia gramatyczne. - ®rammatif dJe Jbkiiqungen. 

act. strona czynna, ~Utivum, tiitige iS'orm. 
adi., adject. przymiotnik, filbjeftiv, ®igenf djaftsroort. 
adv. przysłówek, filbveró, Umftanbsroort. 
coll., collect. imię zbiorowe, .lto!Iefiiuum, 6ammelname. 
eoni., conjunct. spójnik, .ltonjunftion, [linberoort. 
dim., dimin. imię zdrobniałe, ~iminutiuum, medleinerungsroort. 
f. rodzaj u żeńskiego, iS'emininum, roeiólidjen @ef dj(edjts. 
indecl. rzeczownik nieodmienny, 6uóftantiuum inbeHinaói(e, unaóiinbedidje!3 S;lauµtroort. 
int., interi. wykrzyknik, ~nterjeftion, @mµfinbungsroort. 
m. rodzaju męskiego, mastutinum, miinniidjen @ef dj(edjts. 
n. rodzaju nijakiego, ~eutrum, f iidjlidjen @ef djledjts. 
num. licz.ebnik, ~umerale, ,8aljlroort. 
part. imiesłów, \j:larti3iµ, mittelmort. 
pass. strona bierna, \j:laffivum, leibenbe iS'orm. 
pp., part. perf. (pass.) imiesłów czasu przeszłego (strony biernej), \j:larti3iµ perfefti (pafiivi), 

mittelroort ber mergangenljeit (ber Ieibenben ł;:orm). 
pl., plur. liczba mnoga, \j:llural, meljr3aljl. 
pl. t., plur. tant. rzeczownik tylko w liczbie mnogiej używany, \j:llurale tantum, ólob in 

ber meljr3aljl geóriiudjlidje!3 ~auptroort. 
ppr., part. praes. imiesłów czasu teraźniejszego, \j:larti3ip priifenti!3, mittelroort ber @e~ 

gmroart. 
praep. przyimek, \j:lriipofition, morroort. 
pron. zaimek, \j:lronomen, iS'ilrroort. 
r., i·ejl. zwrotny, reflei;iu, rilclóe3ilglidj. 
s .. rzeczownik, 6uóftantiu, .pauptroort. 
sf. rzeczownik żeński, 6uóftantiuum femininum, roeiólidjes ~auptroort. 
sm. rzeczownik męski, 6uóftantivum ma!3fulinum, miinnlidjes ~auptroort. 
sn. rzeczownik nijaki, 6uóftantivum neutrum, f iidjfidjes ~auptroort. 
sing. tant. rzeczownik tylko w liczbie pojedynczej używany, 6ingufore tantum, óiob in 

ber @in3aljl geóriiudjlidjes ~auptroort. 
v. czasownik, meróum, ,8eitroort. 
va., vtr. czasownik przechodni, )Beróum aftiuum, tranfitiuum, tiitig ilóergeljenbeiil ,8eitroort. 
vn. czasownik nieprzechodni, meróum neutrum, unilóergeljenbe!3 ,8eitroort. 
vr., vrejl. czasownik zwrotny, meróum refląiuum, rild:óe3ilglidje!3 ,8eitroort. 

v. - zobacz, vibe, fielje. 
- po pl. oznacza, że liczba mnoga nie różni si,; od liczby pojedynczej. 
~ oznacza, że czasownik jest rozdzielnym (n. p. aó ~ geljen: i . gelje aó ie). 
' oznacza zgłosk(? akcentowan~. 





Słownik niemieeko-polski. 
~tutf dJ-µalnif dJts ~iirttrbudJ. 

m, n. indecl. trzynasta gło
ska, dziesiąta spółgłoska 
niemieckiego abecadła; !Ul. 
skr6cenie za '!Ulatf marka, 
!Uleile mila, !Ulonat miesiąc. 

roliin'nbrif dJ, adi. kręty; 
adv. kr~to. 

1JJ1nnt, sm. •(e)il, pl. •e, 
kamrat m., towarzysz m; adju
tant m., kwatermistrz m. 
(marynarka). 

mnn'tf dJnft, sf. pl. 0 en, 
stowarzyszenie kupieckie; za
łoga okrętowa, adjutanci pl. 
(marynarka). 

1JJ1nccnro'ni, s. pl. makaro
ni pl., makaron włoski. 

1JJ1iice'n, 9Jliicenll't, Wliice• 
nntentum, ob. !JJHi3en i t. d. 

Wlnd]ll11tbel(bllnm), sm. = 
!lllacf)o(bet jałowiec m. 

Wln'd)C sf. 1) robienie n., 
robotaf., etro. in ber - f)a6en 
mieć co w robocie; jmnbn in 
ber - ~a6en, in bie - nef)• 
men robić kogo pięknym; 
mieć kogo w obrotach, wzią,ć 
kogo w obroty, okładać kogo 
kijem, skóre komu garbować; 
2) technika' /., zręczność /., 
sztuka f. wywoływania efek· 
tów (teatr); 3) er nerfte~t 
(fidj auf) bie - zna wszystkie 
sztuczki, wie jak wejść na 
widownie. 

1JJ1a'd)Ćn, I. (fJa6en) czynić, 
uczynić, robić, zrobić; .!Ueiber 
- suknie robić, szyć; !Bildjer 
- pisać ksiąśki; bas !8ett -
posłać ł6żko; ~euer - roz-

niecić ogień; ,8idjt - zaświe- kim wspólny interes, wspól
cić świecę, lampę; bai! @ff en nie z kim działać, porozumieć 
- gotować jadło; wal! madjt się z kim względem czego, 
bie !Jłedjnung? ile czyni, wy- połączyć się z kim dla wspól
nosi rachunek? es madjt nidjts nej sprawy; imnbm '5djanbe 
to nic nie szkodzi; mail mad)ft - robić komu wstyd; 16dju[• 
bu? co porabiasz? jak ci się ben - długi robić; einen !llli~ 
powodzi? er roitb eil nidjt - zrobić, powiedzieć dowcip; 
mef)t range - niedługo już niet au!5 imnbm - wysoko 
pociągnie, wkrótce umrze; kogo cenić; nie[ auil fidj -
etro. - zaspokoić potrzebę udawać wielkiego człowieka; 
cielesną; ina !8ett, in bie id) roei~ nidjt, tullil ictJ aui8 if)m 
~of en - zrobić do łóżka, do - fol! nie wiem, co mam z 
spodni; mit etro. ben lllnfang niego zrobić; nie wiem za co 
- rozpocząć <1zem, co; m:n° go mieć; ba6el ift etro. au 
f prudj auf etro. - ro,ścić so· - tu mo:!.n11 coś zrobić, coś 
bie prawo do czego; )llp:petit zarobić, skorzystać; et madjt 
- wzbudzić apetyt; m:uffe~en in ,Sucfer, in @ettei'oe han-
- wywołać wrazenie, zwró- dluje cukrem, zboiem; man 
cić uwagę, narobić hałasu; fann in biefem lllrtife[ nidjt 
einen 18111! - zrobić bilę (w oie( - na tym artykule 
bilardzie); fidj einen 18egtiff (towarze) nie można wiele za
- pojąć, wyobrazić sobie co; robić; gum '5flaoen - zrobić 
jmnbm !8eine - n6g komu niewolnikiem; imnbn aum 
dodać; @mft - istotnie co \yUtften - wynieść kogo do 
zrobić, wziąć się rzeczywi- stanu książęcego; jmnbn 3nm 
ście do czego; einen ran1:1en ~ie6 - zrobić kogo zfodzie-
~arn wydłużyć szyję; jem; ein ijelb 311 einer mliefe 
~odj3eit wyprawić we- - przemienić polo w łąkę; 
sele; jmnbm ~offnung, !JJ/ut 3u @e!b( e) - spieniężyć, sprze-' 
- wzbudzać w kim nadzieję, dać, zrealizować; aur !Jłege( 
dodawać komu otuchy; jmnbm - ustanowić jako regułę, 
stummer - sprawić komu jako prawidło; gCild[ic\), uno 
zmartwienie; baiii madjte mit gUlcUidj - uszczęśliwić, unie
eine fdjlafloje !nadjt to spra- szczęśliwić; jmnbm ang ft albo 
wiło mi noc bezsenną ; einen 6ange - nagnać komu stra
guteit jj3reiil - uzyskać dobrą chu, strwożyć kogo; er madjt 
cenę; !8efanntfdjaft - zabrać (albo trei6t) ea gar au atg nad· 
znajomość; gemeinfdjaftlidje to sobie pozwala, zaiste źle 
'5adje mit jmnbm - mieć z się prowadzi; er madjt bie 

3'nlenb et, llleutfcl)•polnlfdje~ mBttetbudj. 1 



!llln'd)cn 2 !lllii'dJtig 

@511dje arger, cali fie i~ po- sprawują się, uczą się nietle, !lllnl(Jcrti', af. robota lada-
gorsza rzecz; gorzej rzecz nie zgorsza; bie 611cfle (albo jaka, licha. 
przedstawia ni! jest; prze~a- ee) madjt fidj rzecz się robi, !llln'l(Jcrlo~n, am. ,(e)e pl. 
dza; maluje, przedstawia rzecz postępuje; bie E5adje roirb fidj •liiijne, zaplata /. za robotę, 
w nadto czarnych kolorach; von f elf>ft - rzecz sama przez od robot.y. 
imnbn bdtunfen - upić ko- sią zrobi się; bie 611dje ijat !lllnd}iRIJCUi'@mn@ (wym.: 
go; imnbn f>iif e - rozgnie- fidj fdjon gem11djt rzecz już makiawelizmus) am., -, pl. 
wać kogo; fett - utuczyć; zrobiona, załatwiona, załago- •lii!men, makiawelizm m. 
friiglidj - rozweselić; giełd} dzona; bili madjt fidj gut to !lllnd}inntio'n, af. pl. •en, 
- zr6wnać, wyrównać.; imnbm dobrze wygląda, tak dobrze knowanie n., machinacya /., 
ben .ltol)f ~eifl- dopiec komu, jest; dobrze się trafia, trafiło intryga f. 
rozgniewać kogo; jmnbn Ili• ( = bai trifft fidj gut); es !lllnd}t, aj. pl. 9.Jl/idjte, 1) moc 
djet!tdj - ośmieszyć kogo; I madjte fidj, b11fl , .. trafiło f., władza f., potęga f.; mo
fid} ble 6ad}e Ie!d}t ułatwić się, zdar11ylo się, że •.. ; id} żuość f.; mit albo caus aUer 
sobie rzecz, ulżyć sobie; rein madje mir nldjti! baraui niti - ·z całej siły, mocy; bai 
- oczyścić; er mad)t mir bai! robię sobie nic z tego, nie ftegt nidjt in meiner - to nie 
2ef>en fauer zatruwa mi ży- zależy mi nic na tem ; Id} jest w mojej mocy; bie -
cie; imnbn fdjamrot - spra- madje mir nldjti! aue !gm nie gaf>en, etro. au tun mieć wł'.a
wić, by ktoś raka spiekł; dbam o niego, nie zważam na dzę, możność, upoważnienie do 
imnbn fdjłecf)t - źle o kim niego; ficf) jmnbn aum ljreun• czynienia czego; imnbm - au 
m6wić,osławiaćkogo; fd}mut• be - pozyskać czyją. przy• etro. gelien dać komu upo-
9ig - zbrukać; jmnbm bai jatń; fid) iif>et etro. @ebanfen ważnienie do czego, umocować 
~eta f djroer - obciążyć komu - namyślać się nad czem, kogo do czego; bie -- bet 
serce; ee imnbm f djroet - niepokoić się czem; fidj ,\?off• 2ief>e moc, potęga, siła miło
utrudnić komu; ftreitig - nung - żywić nadzieję, spo-1 ści; aui e!gener - z własnej 
zaprzeczyć; au nidjte - zni- dziewać się; er madjt fid} ein mocy; - filier jmnbn ~af,en 
azczyć, zrujnować; jmnbm ~ergnilgen bataui z przyje- mieć nad kim władzEJ; fid) in 
etro. tueii - wm6wić co w mnością to czyni; fid) etro. aur bet - ~af,en opanowywać 
kogo; jmnbn głnulien, ver• @emogngeit - przyzwyczaić siebie samego; 2) mocarstwo 
geff en - sprawić, by ktoś siEJ do czego; fidj (uiel) au n., potęga f.; bie europ/iif cf, en 
uwierzył, zapomniał'.; II. fid} fd)affen - krzątać się, uda- 9.Jl/id)te mocarstwa europejskie; 
-, vr. (ga&en) robić się, stać wać zajętego; Ill. vn. friegfil~renbe 9.Jlltcflte mocar
SiEJ; fid) lietilgmt - wsławić (ga6en) mad}, ba~ tuir fod• stwa, strony walczą.ce; bie 
siEJ; fid} urn eltu. oetbient - fommen rusz się, kończ, by- gimmłifd)en 9.Jl/idjte władze nie
zasłużyć się oko!o czego; fidj śmy odejść mogli; mad}, bafl bieskie; f>eroaffnete - siła 
gefiltcl}tet - stac się postra- bu fortfommft ! precz stąd I zbrojna, wojsko n.; bie feinb• 
chem; fldj oetga~t - ściągnąć madj nid}t lange nie baw się I lid}e - wojsko nieprzyjaciel
na siebie nienawiść; fidj mit spiesz si EJ I roni! mad)ft bu 1 skie; eine gro~e - auf ben 
etm., mit imnbm f>efannt - za- co porabiasz? jak się masz? iBeinen g<l&en mieć wielkie siły 
znajomić się z ozem, z kim; bai macljt, roenn man nidjt (woj8ko) w pogotowia. 
fid) roicgtig (albo lireit, maufig) folgt to są skutki nieposłu- !llln'd)tbricf, am. •(e)!l,pl. •e, 
- zadzierać nos, nadymać się; szeństwa; bai mad}t, roeil et pełnomocnictwo n., upowa
fidl autecgt - przygotować się; trotig 1ft to stąd pochodzi, że żnienie n. na piśmie. 
ficg an bie ~ltbeit - zabrać jest uparty; IV. gemadjt pp. i !llln'd)tfiillc, a/. pełnia f. 
silj do roboty, jąć się roboty; adi. •e !8Iumen sztuczne kwia- władzy. 
fidj an jmn'on - zabierać się ty; •e ~bełftelne fał'.,zywe, na- !llln'l(Jtgcbcr, am. •s, pl. -, 
do kogo; fid) auf ben ID:leg - śladowane, imitowane drogie mocodawca m., mandant m. 
wybrać siEJ w drogę; fid} aui kamienie; •e ~r11uer uda(wa)- !llln'd)tgcbcrin, a/. pl. - in• 
bem 6taube (albo baoon) - ny żal; bu bift ein gemadjter nen, mocodawczyni f., man
wynieść się, zemknąć, uciec; 'fflann wyrobiłeś sobie już sta- dantka f. 
fid) ilbet jmnbn - (albo get• nowisko, masz zapewniony !lllnd)t~nbcr, am. •il, pl. -, 
mad}en) wsiąść na kogo, chwy- byt; er ift aum iBeamten roie mocarz m., potentat m.; man
cić kogo, zjetdzić kogo; fidj gemad)tjest stworzony na urzę- dat1uyusz m., pełnomocnik m. 
aum 6djiebitidjter - objąć dnika. !lllii'dJtig, I. adi. możny, po
urzl!d rozjemczy; fidj3um ~errn !llln'd)cnfd)nft, af. pl . .. en, tężny, mocny, silny; ogromny; 
von etro. - stać sie nad czem intryga/,, macbinacya /., krę- gruby; •eil ~eet wielkie, po
panem, zawładnąć" 

0

czem; er tanina f. tężne wojsko; bie 9.Jlltdjtigen 
madjt fid) guł au !)3fetbe do- !llln'l(Jtr, am. •i pl. -, potentaci pl., monarchowie pl.; 
brze wygląda: na koniu; bie dzialac11 m.; ein - von 9ło• możnowładcy pl., możni pa
E5d)illet - fid) gut uczniowie manen fabrykant powieści. nowie; .. et iBeroeggtunb wa-



IDłii'djtigfeit 

żny motyw, silna pobudka; 
einer eiaclje - f ein mieć rzecz 
jaki} w swojej mocy, być pa
nem czego; f ei net nicljt -
f ein nie być panem siebie, nie 
mieć mocy nad sobą; et 1ft 
oot jyreube f elner nicljt - nie 
posiada się z radości; feinet 
Sinne nicfJt - f ein stracić 
przytomność; et iftbet beutf cljen 
Sptaclje - włada niemieckim 
językiem, zna, umie język nie
miecki; -et !fiali> ogromny, 
bardzo rozległy las; II. adv. 
potężnie, mocno, silnie; ogro
mnie, bardzo; er ift - teiclj 
jest nadzwyczaj, bardzo bo
gaty. 

IDłii'djtigfcU, sf. władza f.; 
siła /.; grubość f.; - einel 
@angel szerokość /. żyły 
(górn.); - einel Scljiffel poje
mnoś6 f. okrętu. 

IDła'djtloe, adi. bezsilny, 
be,:władny, niemocny; adv. 
bezwładnie, bezsilnif', 

!!Jła'djtlofigfcit, sf. bezwła
dność /., bezsilność f, nie
moc/. 

IDła'djtf~rudj, sm. •(e)0, pl. 
5 fptilclje, rozkaz m. władcy, 
nakaz najwyższy; einen -
tun dać rozkaz na mocy swej 
władzy, rozstrzygnąć w spo
sób nieodwołalny. 

!!Jła' djtftcUung, sf. pl. -en, 
władza /., potęga polityczna. 

IDła'djtlJoU, adi. potężny. 
IDła'd}tuoUfommen~eit, af. 

zupełność f. władzy, władza 
najwyższa, absolutna; au0 ei• 
gener - z własnej mocy. 

IDła'djtlDort, sn. -(e)e, pl, 
•e, słowo energiczne, bardzo 
dobitne; wyrok samowolny; 
ein -:- f ptecljen, teben wyrzec 
słowo decydujl}ce, 

IDła'djlUed, sn. •(e)e, pl. -e, 
robota ladajaka, partanina f.; 
bazgranina f. ; elenbel - nę
dzna ramota. 

!!Jłacullltu'r, af. obacz ma
fu[atur. 

!!Jłaba'm(e), af. pl. -n, pani 
/., jejmość /. 

IDłii'bdjcn, sn. -0, pl. -, 
dziewczyna f., dziewczę f., 
p1mnaf.; (niekiedy) kochanka 
f. = @etielite; Urinel -
dziewczynka /., panienka f., 

3 9Jla'gtnar~nd 

panieneczka; junge0 - mło-1 pl. •et, obraz m. Madonny, 
de dziewczę, dzieweczka f.; Najświętszej PilDny. 
altei - stara panna; anberee IDłnbriga'l, sn. •(e)e, pl. •e, 
Stlibtcljen, anberee - ze zmia- madrygał m. 
Dl} mieszkanka. zmienia się !!Jłagnaf'U, Bn. •(t)G, pl. ,t, 
kochanka; - flit allel slo- magazyn m., skład m.; in0 
żąca do wszelakich robót, - f>tingen złożyć w magazy-
panna do wszystkiego. nie. 

IDłii'bdjcncraic~ungennftnlt, IDłagnai'nnrbeiter, am. -~, 
sj. pl. ~en, instytut m. dla pl. -, ładownik m., na.ltła
panien, zakład naukowy dla dacz m. 
kształcenia panienek. !!Jłngnai'nnuff c~cr, !!Jłngll• 

IDłii'bdjcn~nft, adi. panień- at'nlJcrwnltcr, am. •l'I, pl. -, 
ski, dziewczęcy, dziewiczy; magazynier m., składowy .m., 
adv. dziewczęco, dziewiczo. nadzorca m. składu. 

IDlii'bdjcnfiiger, sm. ..0, pl. IDlngnai'nbndj, sn. •(e)s, pl. 
-, ten co na dziewczęta po- •l>ildlet, księga/. nakładów. 
luje. !!Jłll91lof'UftBU, Bm, •(t)a, pl, 

IDłii'bdjcn~cnf{onnt, sn. ,(e)e, .. ftline, żóraw magazynowy. 
pl. •e, pensyonat m. dla pa- !!Jłngb, sf pl. !!Jlligbe, dziew-
nienek, dla dziewcząt. ka /.; dziewka służebna, 

!!Jłii'bi(Jcnrnub, sm . .. (e)B, pl. służaboica. f., służąca f.; 
„e, porwanie n. dziewicy, pan- (poet.) dziewica; matia, reine 
ny, panien. - Maryo, przeczysta dzie

IDłii'bi(Jcnriiubcr, sm. •i!, pl. wico. 
-, porywacz m. dziewic. IDłii'gbcbitnft, sm. ,ei!, pl. 

IDłii'bdjcnfdjaft, af, panień- ,e, służba f, robota/. dziewki. 
stwo n., dziewiczość f. !Dłii'gbddn, sn. •I, pl. -, 

IDłii'bdjenfdjulc, sj. pl. •n, dim. od !!Ral!b, dziewoja/. 
szkoła panieńska, żeńska. IDłii'gbdo~n, Bm. •(e)I, pl. 

IDłii'bdjcnucrfii~rcr, sm. ..a, •lo~ne, zapłata /. służebnej 
pl. -, uwodziciel m., zwo- dziewce. 
dziciel dziewcząt. IDła'gc, sm. •n, pl. •n, (prze-

IDłii'bdjtUIJOif, sn,. .. ( t)e, dzie- starzałe) krewny m. 
wice pl., grono n., zgraja f. IDłn'gcn, sm. 0 01 pl. - i 
dziewczl}t (żartobliwie). !!Rligen, żołądek m.; pępek m. 

IDłn'be, sf. pl. •n, czerw m., (ptactwa, drobiu); ber ameite 
mól m., robak m. -ber!IDieberfliuerczepm.,cze-

IDłnbd'rawdn, sm. •(e)il, pl. piec m.; aum - ge~otig, ben 
,r, wino n. z Madery. - lietteffenb żołądkowy; einen 

IDłii'bd, sn.•0,pl. -, dziew- fcljmacljen - ~a6en mieć słaby 
ciyna /., panienka /. żołl}dek; fidj ben - oetbetlien 

IDłnbe'moifelle, (wym.: ma- zepsuć sobie żołądek; einen 
dmoazel), sf. pl. •n, pllnna/. guten - ~alim mieć dobry, 

IDła'bcnfiinger, !l)la'benfrtf• strawny żołądek, (przenośnie:) 
fcr, sm • .. 9, pl. -, kleszczo- umieć znosić nieprzyjemne rze
jad m. czy; iclj ~ali' el lm - leży mi 

IDłn'bcn~nifcr, sm. ..13, pl. to w żołądku; (przenośnie:) 
-, bl}kojad m. mam dość tego; id) ~alie i~n 

\JJla'bcnfnd, sm. ,(e)e, pl. im - nie mogę go znieść; 
•flicfe, żer m. dla robaków, einem ~ungtigen - ift fdj(ecljt 
grzeszne cielsko. ptebigen głodnego żołl}dka 

IDła'bcnlDnrm, sm. •(e)e, pl. bajki} nie zabawić, racyą 
-milrmer, glistnica/., rop m. nie odbyć, głodny żołi}dek 

IDłll'big, adi. robaczywy, uszu nie ma; ooller - !olit 
roztoczony od robaków. bae jyaften o poście mówić, 

IDłnbo'nnn, sf. pl. abonnen, najadłszy się łacno. 
Madonna/., Najświętsza. Pan- !!Jła'gcn-, adi. żołl}dkowy. 
na. !!Jłn'gcnnranet, sf. pl. ,en, 

!!Jłnbo'tmcnbilb, sn. -(e)0, lekarstwo n. na żołl}dek; 
1* 



IDłn'genbef d1111erbett 

IDłn'genbef d)111erben, af. pl. 
boleści pl. w żołądku, nie
strawność f. 

IDłn'genbrennen, an. ,t, 
(palenie n. w żołądku) zga
ga .f. 

IDłn'genbrndj, sm. ,(e)s, pl. 
•bflldje, przepuklina żołądko
wa. 

ID1n'genbriiden, an. •i, g11ie
cenie n., ciśnienie n. w żołą
dku. 

IDłn'genbriif e, sf. pl. •n, 
gruczoł żołądkowy, trustka f. 
( anatomia), 

IDłn'genentaiinbnng, sf. pl. 
,en, zapalenie n. żołą,lka. 

IDłn'genfieber, sn. •i, febm 
gastryczna, gorączka zamul
na. 

9J1n'gcngef d)11111lft, af. pl. 
•f c!Jmillfte, wzdęcie n. żołądka. 

IDłn'gengefdjltliir, sn. •(e)i3, 
pl. •e, wrzód m. w żorądku. 

filłll'9tltf}llltt, aj. błona ŻO• 
łądkowa (anatomia), 

IDłn'gtnbnntf dJlcimftoff, sm. 
,(e)s, trawiennik m. 

9)1ll'gtnbnften, sm. •S, ka
szel żołądkowy, 

9J1n'genlrnttt.Pf, sm. ,(e)s, 
pl. ,ftnmvfe, kurcz m. żołądka. 

IDłn'genfrnnfbeit, sf. pl. •en, 
choroba żołądkowa. 

9Jłn'genfrii1}tr, sm. •S, pl. 
-, lura/., złe wino palące 
w żołądku. 

ID1n'genltiben, sn. •!l, pl. -
obacz ~lagenfranf~eit. 

9Jłn'genmittd, sn. •?, pl. 
-, lekarstwo n. na żołądek. 

9Jla'genmunb, am. •(e)~, 
ujście n. żołądka (anatomia). 

l.U1n'gen.pf(nfter, sn. •i3, pl. 
- , plaster m. na żołądek. 

9Jłn'gen.pfiirtner, sm. •i3, pl. 
-, odźwiernik m. (anatomia). 

9)/n'gen.piUe, sf. pl. •n, pi
gułka j. na wzmocnienie żo
łądka. 

ID1n'gen.pnl~nber, af. tętnica 
trzewna (anatomia). 

9Jłn'genrubr, sf. ślizienicaf. 
9)łn'gtllf aft, sm. o(e)e, sok 

żoladkowy. 

rołn'genfiinre, sj. kwas żo
ladkowy. 
• IDłn'genf d)mera, sm. •ei!!, pl. 

•tn, boleści pl. żołądka, w żo
łądku. 

4 llJłngne'tif d) 

9J1n'genftiidcnb, adi. żołą- IDłn'gem, vn. (~aben) chu-
dek wzmacniający. dnąć. 

IDłn'genftiirfnng~tro.pfen,sm. IDłngie', sf. magia f., czar-
pl. krople żołądkowe, krople noksięstwo n, 
żołą~ek wzmacniające. IDłn'gier, am. •21, pl. -, 

9Jłn'genftcin, sm. o(e)ii, pl. ma~ik m. 
•e, strutka J. ID1n'gif dJ, adi. magiczny, 

9Jln'genilbel, sn. •B, pl. -, czarnoksięski, czarodziejski; 
choroba żołądkowa. adv. magicznie, 

l.lJłn'gtnllltb, sn. ~(e)B, ból IDłngi'ftcr, sm . .. 9, pl. - , 
m. żołądka. mag-ister m., mistrz m. 

l.lJłn'gcn111cin, sm. ,(e)e, pl. ID1ngi'fter111iirbc, sf. go-
•e, wino żołądek wzmacnia- dność f. magistra, powaga 
jące. . nauczycielska. 

9Jłn'gen111urft, sf. pl . .. roiltfte, 9Jłngiftrn't, sm. •(e)e, pl. 
maciek m., żołqdek wieprza- •e, magistrat m., urzqd miej-
wy nadziany jak kiszka. ski. 

9Jłn'genwnra, sf. ajer po- IDłngiftrn't~mitglicb, sn. 
czło

radca 
spolity, gałgan wielki, obrazki 9Jłngiftrn'te.pcrf on, sf. 
pl. (roślina). nek m., urzędnik m., 

9Jłn'gcn11111qbtnn1tłlllti1t, sm. m. magistratu. 
..(e)s, pl. •e, ajerówka f. IDłngiftrntn'r, sf. pl. -en, 

9Jłn'gcr, I. adi. 1) chudy; magistratura f., urząd m. ; 
suchy, wychudły, wycień- urzędnicy pl. (magistratu), 
czony, mizerny, cienki, źle wla.d~a f. urzędników (ma
wyglądający; etroae - chu- gistratu). 
derlawy j -es @eficgt chuda, IDłngnn't, sm. oen, pl. -en, 
wychudła twarz; - roetben magnat m., możny pan. 
chudnqć, (wy)chudnieć j - IDłngnn'tentnm, sn. es, 
macf)en chudzić; - metben ma~aterya f. 
Caffen zachudzać; 2) jałowy; 9Jłngne'fin, sf. magnezya 
•es 3'leifcfJ chabanina f.; •e f.; gelmmnte - ziemia gorz
.lłoft jałowa potrawa; -e }Bril~e ka, niedokwas m. magnezu; 
cienka polewka; 0 e !!Jla~I0eit foij!enf aute - magnezya biała, 
uboga uczta, skąpo wymie- węg-łan m. magnezyi. 
rzone jedzenie; •et }Boben IDłngne'finm, sn. ..21, ma-
jałowy grunt, ziemia nie- gnez m. (metal ziemny). 
urodzajna; ~e Seiten ciężkie IDłngne'fittmlid)t, sn. •(e)s, 
czasy; ,ee @infommen mały, światto magnezowe. 
mizerny dochód; -ee @ebicf)t l.lJłngnc't, sm . .. en i -(e)e, 
jałowy poemat; •et }Beticgt pl. •en i -e, magnes m.; mit 
sprawozdanie niewyczerpu- bem - beftreidjen nacierać 
.iące, niezupełne, nadto kr6t- magneRem, magnesować, ma
kie; eitt •et lBetA!tiqi ift beff et gnetyzować. 
am ein fetter ~toae~ lepsza IDłnnne't•, adi. magnesowy. 
ugoda łyczana, nit prawo 9Jłngne'tbiidJf t, sf. pl. •n, 
żelazne; lepszy dukat przed busola f, 
procesem, niż li trzy po pro- IDłngnc'tcif tit, sn. •iii, pl. 
cesie; II. adv. chudo, sucho, -, żelazo nnmagnesowane. 
cienko, mizernie, jałowo; bie IDłngne'tcifcnftcin, sm. •(e)s, 
~1111t fteijt - urodzaje mi- pl. •e, żelazo magnetyczne, 
zernie wyglądają; jmnbn -1 żeleźniak magnetyczny. 
óemitten przyjąć, ugościć kogo IDłngne'tcldtrifdj, adi. ma· 
ubo1?0, mizernie, gnety,·zno-elektryczny. 

9Jłn'gcrfcit, sf. chudość f.; 9Jłngne'tge~iinf c, sn. •iii, pl. 
ubóstwo n., mizerno8Ć f.; = -, busola j. 
:tiiirftigfeit; jałowość f. (np. IDłngne'łif dJ, adi. magne-
gruntn). tyczny j -e mnaieijung przycią-

9Jla'gcrfrnut, sn. obacz ganie magnetyczne; adv. ma-
l:laliftaut. gnet.ycznie. 



!Dłoonttif cu'r 5 

!Dłognetifeu'r, (wym.: •zor) !Dlo'blgmdjtigfcit, sf. pl. 
am. •B, pl . .. t, magnetyzer m, -en, przywilej m. mlewa. 

!Dlogncttfic'rcn, va. (~aben) !Dln'blgcrinnc, sn. •B, pl. 
magnetyzować,nadawać włas· -, łotok m., łotoczek m. 
ność magnesu. !Dln'blorof djcn, sm. obacz 

9Jlngncti'emue, sm. -, pl. !Dła~[~elb. 
•men maitnetyzm m. / !Dlh'blidj, adi. i adv. obacz 

!Dlaonc'tnabcl, sf. pl. •n, 11tllmli~lidj. 
strzałka f., igła f. magne· IDln'blfnftcn, sm. •i!, pl. 
sowa; fau(e, tote - nieczuła, •fli~en, mącznica j. 
zupełnie nieczuła igła ma· !Dłn'bUobn, sm. obacz !Dla~[· 
gnesowa. gen,. 

!Dłngnc't~ol, sm. •(e)i!, pl, !Dln'blmct,c, sf. pl. •n, 
„e, biegun magnetyczny. miarka dawana młynarzowi 

!Dlagni'fifue, 8111, !Jłeftot - od mlewa; pytl6wka /. 
rektor magnificus. !Dla'blmilblc, sf. pl. •n, 

!Dlngnifi3c'n3, sf. pl. •en, młyn m. (do mielenia zboża). 
magnificencya f. (tytuł rek· !Dlll'blrcdjt, sn. •(e)~, pi. -e, 
torn). · prawo n., przywilej m. mlewa. 

!Dlagnifi'f, adi. wspaniały; !Dln'blf djnt,, sm. •ei!, posag 
adv. wspaniale. m., oprawa /., wiano n, 

!Dlngno'Uc, sj. pl. •n, bo· !Dln'blftcucr, sf. pl. •li, po-
browe drzewo. datek m. od .mlewa. 

!Dlnbaoo'ni,sn.•i!,mahońm. !Dln'blftrom, sm. -(e)i!, pl. 
!Dla~ago'nibaum, sm. !Dla- •ftrllme, wir m., wał m., 

bnoouibola, sn. mahoń m., walec m. 
mahoniowe drzewo. !Dln'blanbn, sm. ,(e)i!, pl. 

!Dlnbnoo'nimi!bd, n. pl. •ali~ne, ząb trzonowy. 
meble pl., sprzEjty pl. maho- !Dla'~lacit, sf. pl. -en, je
niowe. [kośby. dzenie n., jadło n., obiad m., 

!Dlii'bliar, adi. dojrzały do wieczerza /. ; gef egnete - ! 
l.lJlnbb, sf. pl. -en, kośba smacznego! dobrego apetytu I 

f., sieczenie trawy; pokos m. !Dla'~l311Jang,sm.•(e)i!,przy· 
!Dlii'bbcr, sm. obacz !Dłii~n:. mus m., obowiąze1! m. miele
!Dlii'bcn, va. (~aben) kosić, nia zboża w pewnym młynie. 

siec; uiel - nako~ić, nasiec. IDln'bnliricf, sm. •(e)il, pl. 
!Dlii'bcr, sm. •il, pl. -, -e, list upominający, przypo· 

kosil\rz m., kośnik m. minający. 
!Dlii'bctin, af. pl. ..innen, !Dlii'bnc, sf. pl."", grzywa/. 

kosiarka /. !Dln'bncn, va. (~aben) przy-
!Dlii'beacit, Bf. czas m. kośby, pominać, przypomnieć; na po-

koszenia. minać, przestrzegać; einen 
!Dłnbl, sn. •(t)il, pl. •e, an fein ~etfpmten - przy

jedzenie n., jadło n,; obiad m., pomnieć komu przyrzebzenie; 
wieczerza /., uczta. einen ll>t!len ritter Sd)u(b -

!Dln'blen, va. ma~rr, ma~(ft, upominać (si!j u) kogo o dług. 
matlt,' ma~Ue, tabe gematlen, !Dln'bncr, sm. -i!, pl. -, 
mleć; met auetft fommt, ma~[t napominacz m., upominacz 
3uerft kto pierwej do młyna m. j ein ungeftiimer - natar
zajedzie, temu pierwej zmielą; czywy, przykry upominacz, 
ber ~agen ma~Ite im Sanbe wierzyciel. 
koła wozu mieliły w piasku, !Dlii'bni!k adi. grzywiasty. 

!Dla'~lgang, am. •(eji!, pl. !Dln'~nf UJrcibcn, Bn. •i!, pl. 
•głinge, mącznica/., ganek m. -, pismo napominajllce, upo-
w młynie. miuająr.e. 

l.lJla'bloaft, sm. -(e)i, pl. ,!Dla'bnung, sf. pl. =en, na-
•glifte, dający mleć. pominanie n., napomnienie n., 

IDln'blgdb, sn. -{e)i!, pl. przypominanie n., przypom· 
•er, zapłata f. od mlewa, py· nienie n., upominanie n. się; 
t16wka /. przestroga f. 

!Dlnł'f djcn 

!Dln'bnaettcl, Bm. o bacz 
!Dła~nbrtef. 

!Dlabr, am. ,(e)i!, pl. -e, mora 
/., zmora/. 

!Dlii'flrt, Bj. pl. ,n, szkapa.f., 
szkapiako n., bronowłok m. 

!Dlii'brtt, Bf. pl. •n, drobi11n
ka f. z piwa. 

!Dłn'bttJalinum, Bm. •(e)i!, pl. 
•liiiume, masło~z m, 

!.Ulał, sm. •(e)e, mRj m.; 
ber - bei! .13ebeni! wiosna f, 
kwiat m. życia. 

!Dlal(en)=, adi. majowy. 
!Dlai'bnnm, sm. ,(e)18, pl. 

0 bliume, brzoza/.; mRj m., = 
brzozowe gałązki do maje11ia. 

!Dlai'blnme, Bf., !Dlai'btilm, 
djcn, sn., •glMd)en, konwalia 
f., lanka f., lanuszka j. (ro
ślina). 

!Dlai'liutter, Bf. majowe ma
sło. 

!Dlaib, Bf. Jziewczyna f., · 
dziewoja/. 

!Dlai'e, sf. pl. ,n, (poet.) maj 
m., gałązki brzozowe do maje
ni'l; mit 0 en fcfJmiiclen umaić. 

!Dlnt·cnbanm, am. •(e)i!, pl. 
.. (>llume, maj m. 

. !Dlai'fa~rt, sf. -en, !Dlai'feft, 
sn. •ee, pl. •e, maj6wka f. 

!Dlai'fif dj, am. •-ei!, pl. •e, 
sardela f. 

!Dlni'fiifer, am. •i!, pl. - , 
chrabąszcz m., chrząszcz m., 
maik m. 

!Dlai'łiitd)cn, sn. •i!, pl. - , 
kot w maju urodzony; kotki 
pl. u wierzby. 
. !Dlni'fnr, Bf. pl. •en, ku
,racya majowa. 

!Dlni'lnft, Bf. pl. •lilfte, ma
jowe, wiosenne powietrze. 

!Dlai'monat, !Dlai'monb, sm. 
•(e)18, pl. •e, (miesiac) maj m. 

!Dlai'ran, Bm. ob;cz !Dłajo
tan. 

l.lJlai'rof e, sf. pl. -n, r6ża 
majowa, wiosenna. 

!Dlaie,Bm. •f ei!, kukurydza/. 
!Dlaif d), sm. -es, pl. •e, i 

IDlai'f dJC, af. pl. •n, brzeczka 
/., zawar m. na piwo, zacier 
m.; moszcz m., wino jeszcze 
kiszące. 

!Dllli'f djbottidj, sm. •(e)i8, pl. 
•e, zacieruica /. 

!Dlai'f dJCU, va. (~(llitn) za• 
cierać, zatrzeć. 



IDlni'f d)rteutr 

IDlni'f d)fttner, a/. pl. •n, 
brzeczkowe n., kotłowe n. 

IDlni'fd)trog, am. •(e)e, pl. 
•ltiiRe, przycier m. 

IDlni'Molben, sm. •I, pl. -, 
kiść /. kukurydzy. 

IDlni'eftengtl, am. •9, pl. -, 
IDlni'eftrob, an. •(e)I, kacz11n 
n. kukurydzy. 

IDlni'trnnf, am. "(e)I, pl. 
•trlinfe, wino majowe. 

IDloitrt'fft, (wym.: metres), 
aj. pl. •n, metresa j., ko
chanka f. 

IDlni'ttmrm, am. •(e)e, pl. 
•Wiltmer, maik m. 

IDlof tftii't, aj. pl. •en, ma
jestat m., wspaniałość/., blask 
m.; fllif etiid}e, łiiniglid}e - ce
sarska, kr61ewska potęga; 
jako tytuł: €5eine - bet .RClif et, 
ber ffiinig Jego Cesarska Mość, 
Najjaśniejszy Cesarz, Król; 

- @w. - Wasza Cesarska, Kró
lewska Mość; ~~te •en Naj
jaśuiejsi Pańdtwo. 

IDlnjeftii'tif d), adi. majesta
tyczny, wspaniały; adv. ma
jestatycznie, wspaniale. 

IDlnjeftii'telleltlbigung, aj. 
pl. •n, obraza f. majestatu. 

IDlnitftii'tellrief, am. •(e)e, 
pl. •e, dyplom cesarski, kró
lewski. 

IDlnjeftii'tertdjt, an. •(e)I, 
pl. •t, prawo m. majestatu, 
prerogatywa f. panującego. 

IDlojeftii'tetmllrtdjtn, an • • 1, 
pl.-, zbrodnia/. obrdonego 
majestatu. 

IDlnjeftii'teuerllrtd)tr, am. 
•I, pl. - , obrazicie! m. ma
jestatu. [jolika j. 

IDlnjo'ltrn, sf. pl. •fen. ma
IDlnjo'r, sm. •(e)e, pl. •l, 

major n,, 
IDln'jornn, am. •(e)a, maje

r11n m., majeranek m. 
IDlnjorn't, an. ,(e)e, pl. =e, 

ordynacya j. 
IDlnjorn'teerlle, am. ,n, pl. 

,n, na.stępca m. w ordynacyi. 
IDlnJorn't~gut, an. ,(e)e, pl. 

•gilter, dobro ordynacyjne, 
ordynacya /. 

\.lRnjorn'ł~btrr, am. •n, pl. 
•en, ordynat m. 

IDlnjore'nn, adi. pełnoletni. 
illlnjorennitii't, af. pełno

letność/. 

6 IDln'ltn 

IDlnjo'rin, af. pl. •innen, (eln3ige) - ten jedyny raz; 
tona j. majora. mond}el - często ; nid}t ein 

IDlnjoritii't, aj. pl. ,en, więk- etnaigel - ani razu; jebel• 
szość j. mol wenn ••• ilekroć; mit 

IDlnfu'efd, aj. pl. •n, wielka, einem •e wtem, nagle; w oka-
początkowa litera. mgnieniu; au wiebet~olten 

illln'fd, am. •I, pl. - plama •en powt6rnie, po kilkakroć; 
j., przywara f., zmaza f. au vetf d}iebenen •en często-

IDliifdd', aj. pl. •en, 1) kroć, w rozmaitych czasach; 
przyganianie n., cenzurowanie einmnl, 3roeimol raz, dwa 
n.; 2) meklarstwo n., stręczy- razy; tinmol raz, ongi, w 
cielstwo n. swoim czasie; nid}t einmol 

illln'!dłg, IDln'fd~nft, adi. nawet nie; ein onbetmol in-
spl11miony, nadszarpany. nym razem; ouf einma( r6-

IDln'!tUoe, adi. niezmazany, wnocześnie, wraz, razem; olle• 
niesplamiony, czysty, bez zma- mal, iebeiimol (za) kddym 
zy. razem, zawsze; llieilmol tym 

IDln'fdlofigftit af. czystość razem, tą razi!,; ein fllt olle• 
f., nieskazitelnoś6/.,prawośćj. mal raz na zawsze; feinmol 

illlii'fdn, vn. (~aben) 1) przy- ani razu, nigdy; einmol llf>et 
ganiać czemu, krytykować, bae onbete zawsze na nowo; 
ganić, wybredzać, wymyślać; c!nmlll umil Clnbete kolejno, 
2) meklować, faktorować, strę- na przemian; raz po raz; 
czyć, Dastręczać. wie1>lelmC1l? ile razy? 3wei-

IDln'fł, Bm. •il, pl. •il, ma- mol, bteimlll fo viel dwa, 
kako n. (rodzaj małpy). trzy razy tyle, jeszcze raz, 

IDlnffnro'nł, i IDlnccnro'ni, dwa razy tyle; 8) adv. (skró-
a. pl. makaron włoski. cenie zamiast einmol) f Clge 

!!Rnffnro'nłfd), adi. maka- - powiedzno; fomm -
roniczny. ~et! p6jdź no tu I i fJ roi U 

IDln'fltr, l»łii'fltr, Bm. •ii,pl. - fe~,n popatrzę ja, jestem 
-, 1) faktor m., meklerz m., naprawdę ciekawy; ei! ift -
stręczyciel m.; ben - mod}en ntd}t onberl cół. robić, tak 
pośredniczyć; 2) tylko !DłliHet, się rzecz ma a nie inaczej. 
prznimiacz m., pedant m. illlnla'ccnnuij, aj. pl. •nilff e, 

IDlii'ffergtlliibr, aj., pl . .. en, nasierdź f. 
IDlii'flergdb, sn., IDlii'fltdo~n, IDlnlnd)i't, Bm. •(e)e, pl. 
Bm. faktorne n., mekleme n. •e, zielenica /. (kamień). 

IDlii'flergef d)iift, Bn. •(e)e, IDlnln'rłn, af. malarya /., 
pl. •t, interes meklerski, febra bagnista. 
stręczycielstwo n. IDln'llllntt, sn. •(e)e, pl. 

IDlii'fltr-"riimie, IDlii'Utr• •f>llitter, szablon m. (u ma-
-"rolllfion, aj. obacz !lJłiiflet• Jarzy). 
gebii~r. IDlnltfifn'nt, sm. •tn, pl. 

IDlnfrt'lt, sf. pl. •n, ma- •en, zlo~zyńea m. 
krela /., wrzecienica f; (ryba). IDlnltfi'a, an. •el, pl. ,e, 

IDlnfrt'ltn~ed)t, am. •(e)e, zbrodnia f.; występek m. 
pl. •t, licznopletw m. IDln'ltn, I. va •. (~Clf>en) ma-

IDlnfro'ne, sj. pl. •n, ma- lować; na~ bem Sef>en -
karonik m. malować z natury; in Ol -

illlnfnlntn'r, aj. pl. •en, malować olejno; tn !ll.\off et• 
makulatura J., papier stary, fotben - malować wodnemi 
zutyty. farbami, akwarellą; ein 8im, 

IDlnl, an. ..(e)e, pl. •t, i met - malować pokój; mon 
!Uliilet, 1) plama f., znak m., mu~ ben %eufeC nid}t on ble 
cecha f., znamię n.; 2) pl. !Ilłllnb - nie mal oj dyabła 
tylko •e, raz m.; bele etfte -1 na ścianie (byś się nie przy
pierwszy raz, po raz pierwszy; śnił); tef} roetbe bit tllCll -
0um 3roeiten, btitten •e po spodziewajno się tego, cze
raz drugi, trzeci; biefeil eine kajno na to (ironicznie); wie 
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gemcdt jak gdy~y malo!l'ane; 
fie iit aum - fqiiin tak piękna, 
ta jl} malować; einen <t~arafter 
- malować, opisywać charak
ter; n. fiqi -, vr. (~aben) 1) 
malować się, rbżować się; 2) 
malować Bill, przebijać si11, 
ohzywać się; = fiqi ab• 
fpie(le(n. 

!Dlll'ler, am. •i!, pl. -, 
malarz m.; malarz pokojowy, 
= EStubenmaier. 

!Dłct'ler~, adi. malarski. 
!Dłctlerti', aj. pl. ~en, ma

larstwo n., sztuka malarska; 
sposbb m. malowania; obraz 
m. (ml\lowany). 

!Dła'lenf d, am. •il, pl. -, 
sztalulla f. (malarska). -

!Dła'lcrgolb, an. •(e)i!, złoto 
mall\rskie, 

!Dła'lerin, sf. pl. •innen, 
malarka j. 

!Dłtl'lerif dj, adi. malowni
czy, malowny; adv. malowni· 
czo, malownie; •e an. malo
wniezość f. 

!Dła'lcrfunft, aj. pl. •flinfte, 
malarstwo n., sztuka malar• 
skR. [malarskie. 

!Dła'lcrltinlUctnb, 8/. pł6tno 
!Dła'ltrł)inf el, sm. •i!, pl. 

-, pędzel malarski. 
!Dła'lerf ł)atd, am. -i!, pl. 

-, szpachla f., szpalbwka j. 
!Dłct'lcrftubc, sf. pl. •n, ma

larnia f. 
!Dłctf~cu'r, (wym.: malllr) 

Bn. •i!, pl. •t, i •i!, nieszcz11-
ście n. 

!Dłali'ce, (wym.: malis) aj. 
pl. •n, złość /., złośliwość j. 

!Dłtlli3tii'~, adi. złośliwy; 
adv. złośliwie. 

!Dła'U(e)ł)oft, Bj. pl. -en, 
kuryer m., sztafeta pocztowa. 

!Dłct'lmen, va. obacz aer• 
malmen. 

IDlct'lf aule, aj. pl. •n, słup 
graniczny. 

!Dła'lter, sm. •i!, pl. -, 
małdr m., ćwiertnia j. 

!Dła'ltern, va. (~aben) 
pobierać zapłatę od mlewa; 
mierzyć zboże małdrem. 

IDlalte'f er, !Dłalte'f mitter, 
am. •il, pl. -, kawaler mal
tański. 

!Dłctlte'f edreu3, an. ~i!, pl. 
.:....., krzyż maltański. 

!Dłaltt'f erorben, am. •8, za
kon maltański. 

!Dłaltc'f trrittcr, Bm. obacz 
mauefer. 

!Dłaltratlc'rcn, va, (~abtn) 
maltretować, źle się obcho
dzić z kim. 

!Dłalllct'fier, IDlallla'fitr• 
IUein, Bm. małmazya f., wino 
n. małmazkie. 

!Dłct'lllt, sf. pl. -n, ślaz m. 
(ogrodowy). [waty. 

IDltl'llJtnarttg, adi. ślazo
!Dłal3, an. •tB, słód m.; an 

i~m ift ~opfen unb - uer• 
Coren obacz pod ~op!en; -
biirrtn ożdżyć, suszyć ,łód. 

IDla'10abgang, am. =(e)e, pl. 
-gange, slodowiiiy pl. 

!Dła 1l3bftr, an. •(e)i!, pl. •t, 
piwo słodowe. 

!JJłil'lobObtU, Bm, "il, pl. 
•bill>en, strych m. na Pł6d. 

!DłB'labottfdj, am. ,(e)II, pl. 
•t, beczka, w której sil} ziarna 
zbożowe słoduje. 

IDla'l3bctrrc, !Dła'10biirrt, aj. 
suszarnia słodowa, ożdnicaj. 

!Dlll.'lattd;en, an. •i!, pl. -, 
znak graniczny. 

!Dła'l3en, va. i vn. (~aben) 
słód robić, przyrzl!dzać ziarna 
zbożowe na sł6d. 

!Dła'I3er, !Dła1I3er, !Dłll'la· 
mtifter, am. •i!, -pl. -, Elo
downik m., mielcarz m. 

IDlffl3crci', Bf. pl. • en, sło
downia f., ozdowniaj., miel
cuch m. 

!1Jłct'lotlfftlft1 Bm. i an. •t!ił, 
•t, eseucya słodowa. 

!Dła'I3crtrctftbonbon~, sn.pl. 
pastylki słodowe. 

!IJlct'lo~llU~, an. obacil mit[• 
aeret. 

!Dłtl'I3fritdc, sf. pl. -n, ło
pata j. (do przerzucania) 
słodu. 

IDla'I3milble, Bj. pl. -n, 
młyn m. do · mielenia słodu. 

!Dłtl'l33uder, am. •i!, pl. -, 
cukier słodowy. 

!Dłtlmtl', sj. pl. •il, mama f. 
IDlama'd)tn, an .• i, pl. i ,11, 

wamunia j., mamusia f. 
!Dłamdu'd, sm. •en, pl. •en, 

mameluk m. 
IDlct'mmon, am, •i!, mamona 

j., skarb m., bogactwo n., 
doczesne dobra pl, 

!Dła'mmon~bicner, am. •i!, 
pl. -, !Dłct'mmon~fntdjt, am. 
,(e)i!, pl. •t, człowiek mamo
nie słu!l!CY, oddany. 

!Dła'mmnt, an. -(t)B, pl. 
•i!, i •e, mamut m. 

!Dłamf t'U, af. pl. •en, i •i!, 
1) = !Dlabemoifelle; alte -
stara panna; 2) panna skle
powa. 

!Dłlln, pron. indejin. u!y
waue w wyra!eniach nieoso
bistych, francuskie on, w pol
skim języku nie istnieje, 
tlómaczy sil} rozmaicie, nie
kiedy liczb!} mnogą, tak!e 
przez się lub kto; wal! 
wirb - fagen? fco Indzie 
powiedz!}, świat powie 1 -
fagte .mir powiedziano, mb
wiono mi, ktoś mi powie
dział; wenn - fragen, bitten 
batf jeśli spytać, prosić wolno; 
bal! fann - erfa~ren o tem 
mo!na się dowiedzieć; -
fann i~n tufen mo!na go za
wołać; wenn - uni! f ii~e gdyby 
nas kto widział; - uerlangt 
au wiff en chcą wiedzieć; -
rebet fidj oft ein, bafJ •.• 
czl}sto sobie wmawiamy, 
że • • • ; - f anb i~n uer• 
wun bet znaleziono go rannego; 
- f qiic?te naqi bem 21:rate po
słano po lekarza; - bittet 
bie ~ettln einautreten pro
simy pan6w, proszq, by pa
nowie weszli; - et(au6e mit 
niechaj mi wolno bl}dzie, po
z wólcie mi; - romm~ ktoś 
nadchodzi; - rtopft, Iltittet 
ktoś puka, dzwoni; - ftiire 
mldj nldjt niech mi nikt nie 
przeszkadza; - fqiente mir 
niech mi kto podaruje; -
ijore słuchajcie, słuchajmy. 

!Dłana'be, aj. pl. •n, me
nada j., bachantka j. 

IDlanafi'n, am. -(e)e, pl. ,e, 
g6rzyk m.; kr6tkodziób m. 
(ptak). 

IDlandj, pron. 1) indecl. -
ein !Dlann niejeden człowiek; 
- eine 3'rau, - ein .Rinb 
niejedna kobieta, niejedno 
dzieci'}; 2) ,er,,e, •ei!, niektbry, 
niejeden; "e unfmr ijreunbe 
niektórzy nasi przyjaciele; -e 
łjteube niejedna uciecha; wie 
,en %ag ~at er nldjt gegeffenl 
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ileż to dni nie jadł! •er ladjt wiązać w snopy; 2) vn. (~a, !Dllingel każdy człowiek ma 
am !Dlorgen, ber am 2l6enb lien) bas @etteibe manbdt gut wady; - tn bet merpaclung 
roeint kto rano się śmieje. zboże daje dużo mędli. wadliwośćopakowania(kolej.). 
wieczór płacze, kto rano za IDln'nbdnu», sf. pl. =n!iffe, ilJln'ngdbrctt, sn. =le)B, pl. 
wiele sie śmieje, 'wieczór pła- orzech migdslowy. =et, maglownica f. 
kać może; f o =es !mar, liebe !mal ID1n'nbdol, sn. =(e)B,. olejek 9Jln'ugd~nft, adi. niezu-
niejeden raz, ileż to razy; migdałowy. pełny, niedostateczny, niec>.ł-
•eil niejedno, niemało, dużo; i1J1n'ubdf cifc, sf. pl. =n, ko wity; mający braki, wadli
•e niektórzy, wielu; iclj ~alie mydło migdałowe. . wy; adv. niezupełnie, niedo-
bir -ei! 3u jagen mam ci nie- IDln'ubdf~cifc, sf. pl. •n, statecznie; wadliwie. 
jedno (wiele) do powiedzenia. potrawa f., legumina f. IDln'ngcllJnftigfcit, sf. nie-

IDln'ud)crlci, adi. indecl. z migdałów. dostateczność f., niecałośćj., 
różny, rozmaity; auf - 2M ID?n'nbdftcln, sm. ,(e)ei, pl. niedokładność/.; wadliwość/. 
w rozmaity sposób, rozmai- ,e, migdałowiec m. (kRmień). , [l?n'ngrll)Ol3, sn. =ei!, pl. 
tym sposobem; - @er!icl)te i1J1n'nbcltaubc, sf. obaez I =~iir3er, wałek m. (do magio-
różne wieści, pogłoski. !Dlanbel~ći~er. wania). 

[lfa'ud)mal, adv. czasem, [lla'nbcltcig, sm. •(e)5, pl. [lfa'nndn, I. va. (~nlien) 
nieraz, niekiedy; kilka razy, •e, ciasto migdałowe. także IDlau·gcn, maglować; 
często, niejednokrotnie, 9Jla'nbcltortt, sf. pi. ,n, ben ';teig - taczać, wałkować 

9Jlancinc'llcnbaum, sn }(e)B, tort migdałowy. ciasto; II. v. impers. (Onóen) 
pl. •bciume, jablusznik m., 9Jln'nbcltranf, sm. 0 (e)il, pl. niedostawać, brakować, bra-
koniszał m. =ltiinfe, orszada j. knąć, zbywać ua czem, potrze-

[l/anbn'ut, sm. ,en, pl. •en, 9Jla'ubd1Dcibe, sf. pl. •n, bować a nie mieć czego; Jtlein-
mandant m., mocodawca m., wi<>rzba migdałow~. gelb mangelt i[)m oft brak mu 
zlecennik m. 9Jln'nbcl3c~11tc, sm. -n, pl. czl}sto drobnej monety; ei! 

9Jlanbntl'n, sm., ,(e)!i, i ,en, ,en. dziesięcina snopowa. mange(n nocfJ 3roei Rronen an 
pl. •e, i =en, mandaryn m. 9Jln'nbcl1Dcif t, adv. mędla- ber 15umme niedostaje je-

9Jlanbnti'UC, sf. pl. •11, (po- mi, na m~dle. szcze dwóch koron do tej su-
marańcza) mandarynka f. 9Jlnnboli'nc, sf. pl. •n, man- my; nn gutem mJUien mangelt 

9J1anbn't, sn. •(e)e, pl. •f, , dolina f. es i~m nicfJt nie zbywa mu 
mandat m., zlecrnie n., peł- 9Jlanbri'll, sm. =(e)!i, pl. =e, li na dobrej woli; lnffe es bit 
nomocnictwo n.; przekaz mandryl m. (małpa). an nid;itil - nie żałuj sobie 
pocztowy (w Szwajcaryi). IDln'ncn, sm. pl. cienie pl., niczfgo; an mir joII es nicljt 

9Jlanbatn't, sm. •(e)B, pl. dusze pl. zmarłych (mitolo- · - co do mnie ociągać się nie 
,e, maudataryusz 11J<., pełno- gia). będę, uczynię co będl} mógł. 
mocnik m. 9J1nngn'u, sn. •(e)B, bruna- 9Jln'ngclftnbe, sf. pl. -n, 

il)ln'nbcl, sf. pl. =n, 1) tnik m. (kruszec). maglownia .f. 
migdał m. (owoc i gruczoł IDla'ngc, i il)la'ngel, sf. pl. ID?n'ngcltudJ, sn. •(c)s, pl. 
w gardle); •n, pl. im .\)alje =n, magiel m. =IUd)er, magielnik m., magio-
guziki pl.; 2) mędel m., IDla'ngcl, sm . .. jj, pl. !Dliingel, wnik m. 
ćwierć f. kopy. 1) niedostatek m., brak m., [lln'ngcl1Dal3c, sf. pl. "'11, 

IDln'nbcl=, adi. migdafowy. bieda f.; - an .\leóensmitteln wałek m. do maglowania, 
ID?a'nbclbnnm, sm. •(e)B, brak żywności; et ~at - an [lln'nofnttcr, i1J1a'ugforu, 

pl. =bliume, drzewo mill'<lałowe. @rlb brak mu pieniędzy; - an sn. •S, pasza mie~zana, żyto 
9Jln'nbclbtiiunc, 9J1n'nbcl• et11J. ~alien mieć brak czego, z pszenicą mieszane. 

ent3iinb11ng, sf. zapalenie n. nie mieć czego; au{! - an [lln111golb, sn. •(e)!i, patrak 
migdałów (w gardle). @clegen[)eit dla braku sposob- m., botwina f., ćwiklaj., ka

[l1n'nbelformig, adi. migda- ności; e!S ift fein - an .Rciufetn rota f. 
łowaty. nie braknie na kupujących, 9Jlnuid)ii'cr, sm. ,!3, pl. -, 

9Jln'nbcl~iibet, sm. •B, pl. jest dosyć kupujljcych; llaran manicheusz m., wierzyciel na
-, 9J1n'nbelfriil)t, sJ: pl. •n, ift fein - nie braknie tego, przykrzony (gwara stnden
kraska f., krasnowronka f. nie zbywa na tern; in - eka). 
(ptak). geraten przyjść do niedosta- [!lanie', sf. pl. =(e)n, mania 

IDln'nbeUlcie, sj; oh·ąbki pl. tku, popaść w biEdę; er lei'oet j.; urojenie n. . 
9J1n'nbelmildJ, .ef. mleczan, grofien - jest w wielkim nie- 9Jlanie'r, sj. pl. •en, ma-

ka migdałowa, orszada f, dostatku, w wielkiej biedzie; niera /., sposób m.; sposób 
9Jln'.nbelmildJftoff, sm. •(e)i!, biejem - fann man aó{Jelfen zachowywania się, obyczaj 

pl. · e, mlecznik m. temu niedostatkowi można za- m.; nadj feiner - na swój 
9J1n'nbcln, 1) va. ({jn()en) pobiedz; 2) wada f.; wadli- sposób; mit guter-z dobremi 

liczyć, mierzyć na mędle; wość f.; jeber !łJ/enfdJ ~at manierami, grzecznie, ukła-
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dnie, uprzejmie; wae ift bai3 ale ein 3eigen okazać sil} 
fih: eine - ? co to za spos6b? IDl}Żem ; - filr - chłop w cliło
bd ift feine - to sil} nie go- pa, jeden po drugim, wszyscy 
dzi; er ~at feine •en nie ma razem ; - gegen - łiimpfen 
ułożenia, nie umie sil} zacho- walczyć pojedynczo, jeden 
wywać. z jednym, z drugim; wieuiel 

!Dlnnirte'ren, va. (ijalien) ma- !ietragt ee, madjt ee auf ben 
nierować. - ? ile wypada na każdego?; 

!Dlnniric'rt, adi. wyszukany, brei - ~odj we trzech, po 
wykwintny; zmanierowany, trzech, eamotrzfĆj ~unbert -
przesadny, nienaturalny. sto ludzi, sto gł6w; mit -

IDłllnirie'rt~dt, sf. zmanie- unb mau5 ze ezczl}tem, do 
rowanie n., przesada/., niena- szczl}tu; id) fenne meinen -
turalność j. wiem z kim mam do czynie-

IDłnnlc'didj, adi. grzeczny, nia, znam ja swoich; idj ~a(te 
ugrzeczniony, dobrze ułofony, miel) an meinen - ja sil} trzy. 
umiejący sil} zachować przy- mam tego, odwo.J:ujl} sil} do 
zwoicie, obyczajny; adv. tego, od kogo to mam; an 
grzecznie. ben tedjten, unred)fen - fom• 

!Dlnnie'rlidjfeit, sf. grzecz- men trafić dobrze, źle; ein 
ność /., ugrzecznienie n., do- gan3er - mąż w calem tego 
bre ułożenie; obyczajność f. słowa znaczeniu; bae ift ein 

!Dlnnife'ft, sn. •ee, pl. •t, - filr miel) ten człowiek mnie 
manifest m., orl}dzie n.; się podoba; er ift nłqjt ·6 ge~ 
ein - erlaff en wydać, ogłosić nug baau nie jest na tyle mę
manifest. żem, nie ma na tyle odwagi, 

!Dlnnifcftntio'n, sf. pl. •en, nie podoła temu, nie ma sił 
manifeste.cya f., obj11wienie 1i. po temu; dlU, an ben -

9JlllUffCftllłfO'R0Cil11 Sm, !iringen pozbyć Sil} czego, 
•(e)e, pl. ,e, przysil}ga mani- sprzedać co; feinen - fte~en 
festacyjna. być mężem, mieć odwagę, sta-

IDłnnifcftic'rcn, va. (~a6en) wić ws~ystkim czoło; podo
manifestować, objawiać, oka- lać, dać czemu radę; feinen 
zywać; złożyć przysięgl} ma- - fte((en przyczyni~ sill swoją 
nifestacyjną; podać do aktu częścią; n,enn !not an ben -
sądowe!l'o· (fommt) jak potrzeba zmusi, 

!Dłllnt.)Julntio'n, sf. pl. "en, jak bieda w lezie za kołnierz, 
manipulacya/., wykonywanie jak sil} okaże konieczna po
n. jakiej roboty, kierowanie t1·zeba; id) liin bir •6 bafiir 
n. czem. ja ci za to ręcze; ein -, ein 

IDłnni.)Jnlic'rcn, va, (~alie11) mort kto dał eło;o, dotrzymać 
manipulować, kierować czem, go winien; ben ~errgott einen 
zarządzać czem. . guten - fein Iaffen nie tykać 

9Jln'nfo, sn. -a, pl. •il, zanik niczego, nie mieszać llil} do 
m., ubytek m.; ~eftfterrung niczego; un5 fe~It nod) ber 
beil •6 stwierdzenie n. ubytku uiette - jeszcze czwartego bra
(kolejn: i handel), kuje ( do gry); 2) mąż m., mał-

9Jlnnn, sm. =(e)B, pl. man° żonek m.; einen - ~alien mieć 
ner, I) człowiek m.; mąż m.; męża; einen - ne~men wyjść 
junger, alter, franfer - miody, za mąż; n,ie - unb ~rau Ieben 
stary, chory człowiek; qum żyć jak mąż i żona; fie ift 
•e ~eranwad)f en podrosnąc na ber - im .paufe ona w domu 
człowieka; gef et ter - state- panem, rozkazuje; 3) pl, man• 
czny, poważny człpwiek; ein nen, wami m.; 4) pl. mann; 
- in feinen lieftm :;'la~ren, in wojownik m., żołnierz m.; 
mitt!erm :;'jaijren człowiek w człowiek m., głowa /. (jeśli 
kwiecie, w sile wieko, w śre- tylko o liczbę chodzi); eine 
dnim wieku; ber gemeine - !llrmee uon 100000 - wojsko 
człowiek z ludu, prostak m., stotysięczne; id) liraud)e 100 
chłopi pl., posp6lstwo n.; fic!J - potrzebujll stu ludzi; 5) 

!Dla'nneelDort 

alter - stary (na nowo od
kopany) chodnik, starodawne 
wyrobisko (g6rnictwo). 

!Dln'nnn, sj. manna /. 
9Jla'nnabtrnc, sf. pl. •n, 

gruszka p6źno dojrzewająca. 

!Dln'nnngrne, sn. •fee, pl. 
•gtdjer, manna/, (roślina). 

!Dln'nnbnr, adi. dojrzały, 
dorosły; zdolny, zdatny do 
ożenienia, zdatna do zamąż
pójścia; - werben dojrzewać, 
dojrzeć, (z)ml}Żnieć, 

!Dln'nnbndcit, sf. wiek do
rosły, dojrzały; ml}skość f., 
męstwo n. 

IDlii'nndJcn, sn. •i, pl. -, 
dim. od ~ann, 1) człowie
czek m.; ein fauliere5 - po
ciesoa figurka; ein fonber• 
baiee - osobliwsza figara; 
mein -, mein lieliee- ! m6j ko
chany mężnlko!; 2) samiecm.; 
3) ber ~af e madjt - (także 
mannerd)en) kot (zając) dał 
kominka, siedzi na tylnych 
skokach; - auf, - alibrucfen 
sporządzić zwykły przedruk 
( dzieła, książki). 

9.Jlii'nncrgcf nnglJmin, sm. 
•(e)e, pl. •e, stowarzyszenie n. 
Śpiewak6w. 

UJłii'nncrgcf djlcdjt, sn. •(e)il, 
ród meski, 

9.Jlii'nnermorll, sm. •(e)il, pl. 
•e, m~żob6jstwo n. 

9Jlii1nncrtrc11t, sf. 1) wier
ność /. mężczyzn, ml}ż6w; 2) 
mikołajek polny (roślina). 

!Dlii'nncrlJolf, sn. •(e)il, 
\lłEJŻ~zyzni pl., płeć męska. 

!Dlii'nncrlDilrbc, sj. godność 
męska. 

9Jln'nncenUcr, Sil, •6, wiek 
męski; im beften - w sile 
wieku. 

ID1n'nncenrbcit, sf. pl. "en, 
robota f. dla mężczyzn(y). 

ID1n'nneemotll, sm. •(e)!'.1, pl. 
,e, ml}żob6jstwo n., małżon• 
kobójstwo 11. 

IDln'nneemnt, sm. ,(e)i3, od
wag-a mllska, 

IDln'nn(e)eftnmm, sm. •(e)e, 
pl. "[Himme, szczep męski, 
linia rr.eska. 

IDln'nnceftimme, sf. pl. •n, 
głos męski, 

IDln11111eewort, sn. •(e)e, 



!JJh1'nnti!Wiitbc 

słowo n. człowieka honoro
wego. 

IDla'nnci!Wiitbt, 8j. obacz 
!lnlinnerroiirbe. 

IDla'nntaft, adi. mężny, 
dzielny, odważny, waleczny, 
bitny; adv. mężnie, odważnie, 
walecznie. 

IDln'nntaftigfcit, sf. mę
stwo n., odwaga/., waleczność 
f., bitność f. 

IDln'nntdt sf. 1) męskość/., 
męstwo n.; jmnbm bie -
neljmen pozbawić kogo mę
skości; 2J męstwo n., odwaga 
.f., waleczność f.; = 9Jfann• 
ljctftigfeit; 3) powinność len
nicza. 

IDla'nntorf), adi. obacz 
!Ulanni!boc!). 

IDla'nnigfad), IDln'nnigfal• 
tig, adi. rozmaity, r6żny, rozli
czny, wieloraki, rozmaitego 
rodzaju; adv. rozmaicie, roz
licznie. 

IDln'nnigfaltigfeit, sf. ro
zmaitość .f., rozliczność /., 
wielorakość f. 
· IDlit'nniglid), pro n. ind ef. 

indecl. (przestarzałe) mir ent= 
bieten - unferen @ruu po
zdrawiamy wszystkich i każ
dego z osobna; (dziś u:!.ywane 
tylko w zwrocie) es ift -
befannt wiadomo wszystkim, 
ka:!.demu z osobna, wiadomo 
powszechnie, 

IDlit'nttin, sf. pl. -innen, 1) 
niewiasta f. (biblia); 2) = 
!mannroei&. 

IDlit'nnlein, sm. =5, pl. -, 
dim. od !Ulctnn, człowieczek 
m., męzyk m. 

IDlit'nnlidJ, I. adi. 1) mę
ski; =es @efclJiecljt płeć męska; 
rodzaj męski (gramatyka); •e 
.si nie linia męska, r6d męski; 
=ee @Iieb członek męski; =ea 
filusfeljen wygląd męski; .. ei! 
fil(ter wiek męski; fie ljctt eine 
"e 11:Stimme ma organ, głos 
męski; "ee l!lleib kobieta o 
po~tawie męskiej, mająca wy
gląd mężczyzny; 2) -e @eroalt 
władza j. męfa nad żoną; =e 
!Jłeime rym męski; 3) mężny, 
odważny, waleczny; •ei! l!lleió 
mężna, odważna kobieta; •e 
stctt czyn mężny; "er @ntf cljiuu 
postanowienie odważne; •er 
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11:StiI styl jędrny, dosadny; =C 
~anb pismo męskie, mężczy
zny; II. adv. po męsku; mę
:!.nie, odważnie; - ctuefeljen 
wyglądać po męsku; fidJ -
roehren bronić się mężnie, 

IDlit'ttttlid)fcit, sf. męskość 
J.; męstwo m. 

IDla'nnlod), sn. ..(e)a, pl. 
-Iod}er, właz m., łaz m., otw6r 
roboczy (g6rn.). 

IDln'nttlod)bcdd, sm. •5, pl. 
, przykrywa j. włazu 

(g6rn.). 
9Jła'nnlofiofcit, sf. okrotaf. 
9Jła'nnilllilb, sn. •(e)e, pl . 

•er, mężczyzna m. (poufale). 
IDla'nnilblnt, sn. "(e)e, po

chybek m. 
IDla'nttf d)aft, sf. 1) męskość 

.f. ; = 9Jlctnnljeit ; 2) - , col
lectiv. pl. ,en, ludzie pl.; bie 
junge - einei.! Drtei.! mł6dź 
f., młodzież f. pewnPj miej
scowości; ctuser[ef ene - do
brany lud, chłop w chłopa; 
3) żołnierze pl., wojsko n., 
siła zbrojna, korpus m., żoł
nierze podwładni (w przeciw
stawieniu do przełożonych 
poruczników); górnicy pl.; za
łoga okrętowa. 

IDla'nnf d)aftilbud), sn. •(e)e, 
pl. "'biidjer, rodow6d g6rniczy. 

IDla'nnf d)eu, adi. mająca 
wstręt od m'iżezyzn. 

IDla'tllli!=, adi. męski. 
9Jła'mtilbid, adi. i adv. gru· 

bości mężczyzny. 
IDla'nnilcrbc, sm. •n, pl. "'n, 

dziedzic m, płci męskiej; dzie
dzic lenna męskiego, dziedzic 
lenna w linii męskiej. 

IDla'nnilgebcnfcn, sn. obacz 
!Ulenfdjengebenfen. 

9Jła'nn!lgcftaU, sf. pl. "'en, 
postawa f., postać męska. 

IDla'nnilbtmb, sn . .. ;e)s, pl. 
-en, koszula męska, 

9Jla'nnilbOdJ, adi. wysoki 
jak mężczyzna, wysokości 
mężczyzny; adv. na mężczy
znę, na chłopa wysoko. 

9Jla'nnilbo()C, sf. wysokość 
f. mężczyzny. 

IDla'ntti!Ucibung, sf. pl. •en, 
męska suknia, męski ubi6r, 
strój. 

IDla'nnilfloftct, 8n. 0 e, pl. 
0 Uiifter, klasztor mnisi. 

9Jłaniilltit'rcn 

· IDła'nnilfraft, sf. pl. •frlifte, 
siła męsk11, męskość f. 

IDla'nnilliingc, sf. wzrost m. 
(długość .f.) .:Oężczyzny. 

ID1a1nn0lc11tc, sm. pl. męż
czyźni pl. (poufale). 

IDln'nnilnamc, sm. oni.!, pl. 
.. n, imię męskie. 

ID1a'11nil4Jcrf 011, sf. pl. •en, 
mężczyrna m., chłop m. 

IDla'nnillJtlid)t, sf. pl. "en, 
obowiązek m. mę:!.czyzny; po
winność małżeńska (męża). 

9Jła'nnilf d)ilb, sm. 0 (e)s, 
dziwotka /., naradka f, 
(roślina). 

IDłn'nnilf d)ncibct, sm. "il, 
pl. -, krawiec męski, dla 
mężczyzn. 

IDłn'unilftamm, sm. •(e)i.!, pl. 
•ftiimme, szczep męski, linia 
męska. 

IDla'nnilf ttd)t, sf. obacz 
!lnannstoll~eit. 

9Jła'nnt!f ild)tig, IDln'nniltoU, 
adi. lubieżna; adv. lubieżnie. 

ID1a'nn0tief, adi. i adv. na 
chłopa głęboko. 

IDla'nniltoUbcit, sf. szał lu
bieżny (u kobiet). 

IDln'nniltrcn(e), sf. 1) wier
ność męska; 2) latawiec m., 
latawica /., płodzień m., mi
kołajek polny, mikołajek g6r
ny, babia rzyć, boży dar (ro
ślina), 

IDla'nnilbolf, sn. collectiv. 
~(e)i.!, mężczyźni pl. 

IDla'nnilaud)t, sf. karność f. 
(szczególnie wojskowa). 

IDła'mtwcill, sn. ..(e)e, pl. 
"er, 1) hermafrodyta m., czło
wiek dwupłciowy, dwupłcio
wiec m.; 2) męska kobieta, 
kobieta jak dragon. 

IDlanomc'tct, sn. i sm. •i.!, 
pl. -, manometr m., paro
mierz m. 

IDlanome'terbabn, =s, pl. 
~~ii~m, IDlanomc'tctwcdJf tl, 
sm. •5, pl. -, kurek m. 
manometru. 

IDlanomc'tcdatcrne, sf. pl. 
•n, latarka manometrowa. 

IDlanii'lltt, sn. •S, pl. -, 
manewr m., manewry pl., ćwi
czenia wojskowe, 

ID1aniiuric'rt11, vn. (~aben) 
manewrować, odbywać ćwi
czenia, obroty wojskowe. 
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IDlnnf n'tbt, sJ. pl. ,en, IDlnn, IDln'ntcl~lnttcn, sf. pl. osta-
f n'tbeftubr, sf. pl. 0 n, IDlnn• wy __ :pl. 
f n'rbc3immer, sn. •il, pl. , l.lJla'ntclf al'f, sm. =(e)o, pl. 
poddasze n., izba f. na pod- •flicfe, mantelzak m., tłomok 
daszu. ' m., tłomoczek m. 

IDlanf dj, am. •ei8, obacz IDla'ntdftocf, sm. 0(t)ił, pl. 
!lRat[dj i ~antfd)etei. •ftiicfe, sztaluga/. na płaszcze. 

IDln'nfdjen, vn. obacz !lRant„ IDln'1ttd3eug, sn. =(e)s, pl. 
f d)en. - ,e, sukno n. ,,a płaszcze. 

IDlanf djc'tte, aj. pl. -n, man- IDlnnti'Uc, (wym.: -tij), sf. 
kiet m., mankietek m.; er ~at pl. =n, mantylka /.; kołnie
•n, bie -n roacfeln i~m strach rzyk m., zarzutka (kobieca). 
go bierze, stracha się, jest IDla'ntf d)Clt, vn. (~nben) 
w strachu. mieszać, babrać; nieporząrlnie 

IDlanf djc'ttcnficbct, sn. -a, co robić; gmatwać. 
gorączka j. ze strachu, tre- IDln'ntf dJCt, sm. •ił, pl. -, 
ma f, babracz m.; gmatwacz m. 

IDlanfd}c'ttcnfno~f, sm. =til, IDlantfdjetei', sf. pl. =en, 
p1. ,.fnovfe, spinka/. (od) do mieszanina/., babranina f.; 
mankietów. gmatwanina /. 

IDlanfd}c'ttcnmad}cr, am. =IJ, IDlonua'l, an. -(f)il, pl. -e, 
pl. -, mankietnik m.; •in, manuał m., książka doręczna 
af. pl. -innen, mankietnicA/. (dla tymczasowych zapisków); 

IDln'nttl, am. -il,pl. !lRlintd, manuał m., klawiatura f., 
1) płaszcz m.; zarzutka f.; orl!'anów. 
fid) in ben - ~!lllen zawinąć IDlnnufaftn't, a/. pl. =en, 
się w płaszcz, owinąć się pła- wyrób m. (rękodzielniczy), 
szczem; ben - umne~men, rękodzielnia /., n,kodzielo n.; 
um~iingen zarzutkę na siebie fabryka f., warsztat ręko
wzil}Ć, zarzucić płaszcz (na dzielnirzy. 
siebie); ben - nad) bem ®inbe IDlannfaftn'rnrbcit, sf. pl. 
~lingen, bre~en patrzeć skąd •tn, robota rękodzielnicza; 
wiatr wieje, płynąć z prądem, przemysł ręko!1zielniczy. 
stosować się zawsze do okoli- IDlnnufoftllrt'ft am. oen, 
czności; mit bem - ber 2ie6e pl . .. en, IDlottufnitu·tntbcitcr, 
bebeden pokryć płaszczykiem sm. ,i!, pl. -, rękodziel
miłości, pobłażać; bet ead)e nik m. 
einen ..,_ um~lingen obacz pod IDlanufa'fturwntcn, aj. pl. 
IDllinteCdjen; 2) - eineil 9l!ten• towary pl., wyroby ręko
liUnbelil okładka f., opaska/. dzielnirze. 
zbioru aktów; - einer @(ocfe, IDlnnnffti'~t, sn . ..,(e)il, pl. 
eineil .!łegelil, powierzchnia /. "'e, manuskrypt m., ręko
dzwonu, stożka; (w leśni- pis(m) m.; ein 5tild in -
etwie) ostatnie, graniczne dzieło w rękopisie. 
drzewa laRu. IDlR'~~C, sf. pl. •n, teka /. 

rołii'ntcld}cn, an. -~. pl. -, IDlnrii'nc, sf. pl. -n, marena 
dimin. od !!Jlante(, płaszczyk f., brzena /. (ryba). 
m.; zarzutka /., mantylka f IDlnrn'ijmu0, sm. marazmus 
(dla kobiet); kołnier'll m. pra- m., ogólny upadek sił wsku
łatów; bet 5adje ein - (albo tek podeszłego wieku. 
einen !JRante() um~iingen okryć IDln'rbd (także !lRlitbel), 
co płaszczykiem, upozorować sm. "'i!, pl. -, płyta mar-
eo. murowa, marmur m. 

IDln'ntclfinb, an. =(e)s, pl. 1 IDlii'tdjcn, sn. =il, pl. -, 
•er, dziecko nieślubne npra- bajka /., powiastka /., opo
wnione przez następne mal- wieść fantastyczna; - eto 
żeństwo. 3ii~(en, etbid)ten pleść bajki, 

IDlR'ntclfragcn, sm. =il, pl. zmyślać. 
=frli~en, kołnierz m. do, IDlii'tdjtnbidjtct, IDlii'tdjcn= 
u płaszcza. cr3li~lcr, sm. •il, pl. -, baj-

IDllltic'ngtoij 

kopisarz m.; baj karz m. (żar
tobliwie). 

IDlii'rd}cu~aft, adi. baje
czny; adv. bajecznie. 

IDlii'td}cn~nftigfcit, sf. ba
jeczność j. 

IDlii'td}cnwclt, af. pl. •en, 
świat m. bajek, świat wy
marzony, zmyślony, fanta
styczny. 

IDlo'rbct, sm. cil, pl. -, 
kuna f. (zwierzę); (przenośnie) 
złodziej n. 

IDln'rbctftlf, sn., IDla'rbct= 
,e13, sm. •(e)il, pl. •t, kunie 
futro, kuny pl. 

IDlii'rc, af. pl. =n, IDliit, af. 
pl. =en, nowina /., wieść f, 
wiadomość f. ; opowieść f., 
podanie n. 

9Jlotc'Uc, aj. pl. =n, mo
rela j. (owoc). 

IDlatgntc'tcnblilmdJtn, sn. 
"'il, pl. -, obacz @linf eli(ume. 

IDlnrgntc'tcnbitnc, sf. pl. 
=n, małgorzatka f. (owoc). 

IDlnrgoti'n, sn, •!8, marga
ryna/. 

9Jłatgi11R'Iit11, sn. pl. przy
piski marginesowe, przy
piski pl., uwagi pl. na brzegu 
książki napisane. 

IDlnric'na~fd, am. •il, pl. 
•lipfel, rodzaj jabłka wcze
sne1?0, 

IDlaric'nbilb, sn. =(e)il, pl. 
,er, obraz m. Panny Maryi, 
Najświętszej Panny. 

IDlntic'nblilmd}cn, an. IDla• 
ric'nblnme, af. obacz @linfe• 
blume. 

IDlntic'nbtubcr, sm. •il, pl. 
;btUber, braciszek m. z za
konu Karmelitów. 

IDlodc'nbicnft, sm. •eil, na
bożeństwo n. na cześć Panny 
Msryi. 

IDlnric'nbiftcl, af. pl. "'", 
oset miękki (ziele). 

IDlntic'nborn, sm. =(e)il, pl. 
-e, dóg m., rób polna .. 

IDlntic'nfcft, an. •(e)s, pl . 
.. e, uroczystość /., święto n. 
Najświętszej Panny. 

IDlntic'ngln0, sn. •f eil, ka
mienny łupek, mika f. 

IDlntic111gloćfdjc11, an. •il, 
pl. -, lanuszki\ J:, lanka f. 
(roślina). 

IDłRtic111graij, sn. •feil, pl. 



,griif er, miodunka /., kło
sówka f., trawa wonna, trawa 
Panny Maryi. 

IDłnric'nbiibnd)en, ID1nrie'n= 
bnbn, sn., IDlnrie'ufiifer, sm., 
IDłnrie'ufiilbd)en, sn. =!3, pl. 
- biedrunka f. (gatunek 
chrząszcza). 

IDłnrie'nbimmel~rii~Iein, sn. 
=S, pl. -, kąkolik m. (ro
ślina). 

!.lJłnric'nfiifcr, sm. =!3, pl. 
-, biedrunka f. (chrząszcz). 

IDłnric'nfriind)en, sn. ob. 
@ltnf ebiume. 

IDłnric'nmin3e, sf. pl. =n, 
rnarzy~iętka f. (roślina). 

IDłnne'nneff el, sf. pl. =n, 
kocia mięta (roślina). 

IDłnrie'nriiMJctt, sn. =!3, pl. 
-, !.lJłnric'nrofe, sf. pl. =t1, 
różyczka Panny Maryi, fir. 
letka f. 

IDłnrie'uf ommcr, sm. •!3, pl. 
-, babie lato; = mrtroeiber
fommer. 

IDłnrie'ntnn, sm. obacz 
!!Rmienfeft. 

IDłnrie'utriittctt, sf. pl. na
wrot pospolity (gatunek pro
sa). 

IDłnrie'nllliirmd)en, sn. =il, 
pl.-, biedrunka/. ( chrząszcz). 

9J1nrinn'be, sf. pl. =n, ma
rynata f. 

IDłnti'nc, sj. pl. •lt, ma
rynarka/. 

IDłn'riucminiftcrhtnt, sn. 
=il, pl. =tien, ministeryum n. 
marynarki. 

9)1nri'ncf olbnt, sm. =en, pl. 
=en, marynarz m. 

IDłnri'ncftiicf, sn. =(e)i!I, pl. 
=e, obraz przedstawiający 
sceny z życia marynarzy lub 
zdarzenia na morzu. 

IDłnri'ltCIUCf en, sn. =!3, ma
rynarka .f. 

!.lJłnrinic'rcn, va. (~alien) 
marynować; matinicrter 'e;ijd) 
ryba marynowana; matiniette 
iifcf)e marynaty pl. 

!.lJłnrione'ttc, sf. pl. •n, 
łąteczka /., łątka f., maryo
netka f. 

!.1Jlnrionc'ttc11b11bc, sf. pl. 
•n IDlnriotte'ttenf~icl, sn., •ee, 
pl. =e, 9J1nrione'ttcntbentcr, 
sn., •!3, pl. - teatr m., ko
medya /., maryonetek. 
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IDłnrione'ttcntbenterbefi~er, 
sm. •!3, pl. -, ł'ątkarz m. 

IDłnriti'm, adi. morski. 
9Jlnd, I. sn. =(e)e, 1) szpik 

m. (w kościach), tuk m.; -
ber j8/iume rdzeń m., drzeń 
m. (W drzewath); - bei3 
Obfteil ośrodek m., jądro n., 
mięso n. (owoców); uetliin• 
gerte!3 - o bacz ~ilcfenm atl; 
bai3 - aus einem .!tnod)en 
aie~en wydobyć, wyesać szpik 
z kości ; uoll - rdzenny; bie 
.ltiiCte bringt burd) - unb 
!8ein zimno przenika wskróś; 
2) siła j.; treść/., zawartość 
f.; ein !!Renjd) o~ue - czło
wiek bez siły, bez woli, bez 
energii; ein !Bud) O(Jne -
książka bez treści; er ~at 
- in ben .!tnod)en ma silę 
w kościach; fein - in ben 
.Rnod)en ~alien nie mieć siły 
(w kościach); jmnbm bni3 -
aua ben .!tnod)en 3ie~en, jmnbn 
lila aufs - [auef augen wyssać 
kogo do ostatniej kropli; II. 
sf. pl. =en, 1) znak m. (gra
niczny), cecha /.; 2) prowin
cya /., kraj m., marchia j.; 
bie - j8ranbenburg marchia 
brandenburska; 3) eine -
@oib, @5iiber grzywna złota, 
srebra; 4) plur. !!Rarf marka 
f. (moneta). 

IDłn'rfbnum, sm. "(e)!3, pl. 
IDłn'dbiiumc, drzewo gra-
niczne; = @ren3liaum. 

9Jłn'dbein, sn. =(e)s, pl. 
•e, IDłn'rffnodJen, sm. •!3, pl. 
-, kość j. ze szpikiem, pełna 
szpika, rara szpikowa. 

IDłn'rfe, sj. pl. =n, marka 
f.; znak m., piętno n.; szton 
m. (znak w grze); znaczek 
listowy, pocztowy (= j8rlef• 
matfe); znaczek stemplowy, 
stempel m.(= @5tempeimarfe); 
znak fabryczny (= 3'alitif= 
~eid)en); fillein von gu ter -
dobre, szlachetne wino. 

!.lJłn'rfeu, I. va. (fjalien) 1) 
ein \3'e[b - odgraniczać pole, 
pociągnąć granice między po
lami; 2) znaczyć (handtl, np. 
pakunki pocztowe); II. vn. bail 
Cir3 marft ruda wydaje pM 
funta kruszcu szlachet.nego 
na cetnar metryczny. 

IDłn'tfcnf nmmhtU!J, sf. pl. 

IDłn'tff d)cibefunft 

.. en, zbiór m. znaczk6w pocz-
towych. . . 

9J1n'rfcnf d)n~, sm. •ee, ochro
na prawna znaków fabry
cznych. 

!.lJłnrfcte'nber, sm. =!3, pl. 
-, markietan m., bazarnik m. 

9Jlnrfetc1nberb11bc, sf. pl. 
=n, kantyna wędrowna. 

IDłndctcnbmi', sf. pl. •en, 
markietaństwo n. 

IDłndctc'nberin, sf., pl. 
-innen, markietanka /., ba
zarnica /. 

IDłnrfctc'nbcrn, vn. (fjalien) 
trudnić się markietaństwem, 

IDłn'rfgcnojf c, sm. ,n, pl. 
•n, opolczyk m., kopnik m. 

IDłn'rfgenoffcnf dJnft, sf. pl, 
,en, opole n. 

9J1n'rfgmd)tigfcit, sf. pra
wo n. wyznaczania granic; 
sądownictwo powiatowe. 

IDłn'dgrnf, sm. ,en, pl. ,en, 
margrabia m. 

9J1n'dgriifin, sf. pl. •innen, 
margrabina f. 

!.lJłn'dgriiflidJ, adi. mar
grabski. 

9J1n'rfgrnffd)nft, sf pl. ,en, 
IDłn'rfnrnfentum, sn. =(e)e, pl. 
•tilmer, margrabstwo n. (pierw
sze na oznaczenie posiadło
ści, drugie godności i posia
dłości), 

!.l)lnrfie'tcn, I. va. (fjalien) 
1) znaczyć, naznaczyć; 2) fra
zować, wymawiać wyrazy do
bitnie jeden za drugim; II. 
ficb -, i:r. (fjalien) wyr6żniać 
si~, wpadać w oczy; III. mat• 
fiert pp. i adi. oei3 @efidJt wy
razista twarz; •e ,8ilge rysy 
charakterystycme, dobitne. 

IDłn'rfi!l, rzadko !.lJln'didJt, 
adi. pełny szpika, szpikowaty; 
•e !Jlebe jędrna mowa. 

!.l)łn'rffnod)en, sm. obacz 
!!Rarfliein. 

9Jłn'rflinie, sf. pl. •n, linia 
graniczn». 

!.lJln'rflo~, adi. bez szpiku; 
bezsilny. 

!.l)ln'tfo{f, sm. •il, marchołt 
m. (ptak bajeczny). 

IDłn'df d)eibe, sf. pl. •Il, gra, 
nica /., linia graniczna. 

IDłn'rff d)eibef1111ft, !.lJłn'rf• 
f d)eiblltt!J, sj. sztuka f, roz-
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mierzania granic; miernictwo 9Jln'dtgcbii~ren, sf. pl. jar-
n. (polne i górnicze). marczne n., targowe n. 

9Jln'rff dJeiber, sm. •i3, pl. IDłn'rftgclb, sn. •(e)i3, pl. 
-, miernik polowy, miernik •er, pieniądze pl. na zakupno 
górniczy, geometra górniczy. na targu; pieniądze targowe, 

9Jln'dj~JCibcrboif, sm. •(e)i3, jarmarczne, utargowane na 
pl. biicfe, chyba f., chybienie jarmarku; targowe n., jarmar-
n. (górnictwo). czne n., opłata/. za wolność 

IDln'rfjdJltJlllllnt, sm. •(e)e, sprzedawania na targu. 
pl. •fcfJmiimme, 1·dzeniak m. IDln'dtgmd)ttgfett, sf. ob. 
( choroba). 9Jlarftfreil)eit. 

IDln'rfftein, sm. •(e)i3, pl. •e, IDln'tft~nUe, sf. pl. •li, wia-
kamień graniczny, granicznik ta targowa. 
m. IDln'rft~clfer, sm. •5, pl. - , 

IDln'rfftrn~l, sm. •(e)~, pl. pomocnik jarmarczny. 
•en promień rdzenny. IDln'rftfnnf, sm. •(e)e, pl. 

IDln'rfj11{Jftn113, sj. substan- =fiiufe, kupno targowe; cena 
cya szpikowa. targowa. 

IDlnrft, sm. •(e)e, pl. !DUidte, 9)łn'rftlcnte, sm. pl. ludzie 
targ m., targowisko n., rynek targowi kupujący lub prze
m.; miasteczko n. (= !!Rarft, dawający na targu. 
f(ecfen), jarmark m.; morgen IDln'rftntnnn, sm. obacz 
roirb - fein jutro (od)bl'Jdzie !!Rarftgiinger. 
(się) targ; au •e, auf ben - IDln'rftnteifter, sm. "łl, pl. 
ge~en iść na targ; bie !!Riitlte -, dozorca targowy. 
beaie~en, berei[en bywać, han- 9Jłn'rftorbn1111g, sf. pl. •en, 
dlować na targach; bm - reg11lamin targowy. 
bef cgicfen wysyłać towary na IDln'rftł}lnlj, sm. •eo, pl. 
targ; ~u •e bringen przynieść -vrnte, plac targowy, targo
na targ, (przenośnie:) wyje- wica.f., targowisko n.; rynek m. 
chać z czem, odezwać się z 9Jln'dtłJrern, sm. ,jei3, pl. 
czem; f eine ,l;)aut 3u •e h:agen •je, cena targowa. 
nadstawić skóry, wystawiać IDln'rftredJt, sn. ob. !Uladt• 
się na niebezpieczefotwo; freiijeit i W?arftorbnung. 
jmnbm ben -- uerberben targ 9Jln'rftrnfer, sm. -.13, pl. -, 
komu popsuć, popsuć komu wywoływacz m., zachwalacz 
interes; ben - btilcfen wywo- targowy. 
łać obniżkę cen targowych, IDln'rftjd)rcicr, sm. •S, pl. 

9Jln'rftberid)t, sm. •(e)e, pl. -, zachwalacz m. własnego 
•e, sprawozdanie targowe. towaru; szarlatan m., kuglarz 

IDln'rftbube, sf. pl. •n, buda m., szalbierz m. 
jarmarczna. 9Jlndtf dJtCierei', sf. pl. •en, 

IDln'rften, vn. (yaben) um zach.walanie n. własnego to
etn,. - targować się o co ; waru; szarlataństwo n., ku
kupować lub sprzednwać (na glarstwo n., szalbierstwo n. 
targu); mit feinet @~re, [einem 9Jłn'rftfdJreicrijd), adi. szar
@eroiffen - frymarczyć swo- latański, kuglarski, szalbier
im honorem, sumieniem. czy; adv. po szarlatańsku, 

IDln'rftf(ecfen, sm. •s, pl.-, kug-larczo, szalbierczo. 
miasteczko targowe, jarmar- IDln'rftftnnb, sm. obacz 
kowe. !!Rarftbube. 

IDłn'rftfrei~eit, sf. prawo 9Jln'rfttng, sm. •(e)s, pl. =e, 
. n., przywilej m. odbywania dzień targowy. 

targów, jarmarków. 9Jln'tft1Jerfetr, sm. •(e)ll, 
9Jln'rftgiinger, sm. •iil, pl. ruch targowy, targ m. 
, sprzedający m. na IDln'rftllogt,sm. obacz]łarft• 

targu. I meifter. · 
9Jln'rftgiingig, adi. 1) (•er IDln'rftlucib, sn. •(e)i3, pl. 

:1,lteie cena targowa; 2) łatwy ~er, kobieta na targu sprzeda-
do zbyci11. Jąca. 

IDln'tmornrubc 

9Jln1rft3cttel, sm. •e, pl. - , 
sprawozdanie targowe, spis m. 
cen targowych. 

9Jłn'rft30U, sm. •(e)ll, pl. 
•3iille, cło jarmarczne. 

9Jłn'dnng, sf. pl. •en, linia 
graniczna, granica f. j prze, 
strzeń f., powiat m. 

9Jln'd3etd)en, sn. =i.l, pl. -, 
kopiec m. 

9Jln'tntel, sm. •S, obacz 
!Ularbe( i !Dlarmor. 

9Jln'rntelnbc, sf.pl. =n, mar
melade f. 

IDłn'rntellt, adi. marmurowy. 
!Dln'rntelftetn, sm. •es = 

!Ularme(. 
IDln'rntor, sm. •i!!, pl. •t, mar

mur m. ; farrarif clJer - marmur 
kararyjski, z Karary; - be• 
arbeiten obrabiać, ociosywać 
marmur; in - atbeiten z mar
muru wyrabiać; in - gralien 
ciosać z marmuru; aui3 - z 
marmuru, marmurowy adi. 

9Jłn'rmornrbeit, sf. pl. •en, 
robota j., wyrób m. z mar
muru. 

VJłn'rntornrbeiter, sm. •S, 
pl. -, marmurnik m. 

IDln'rntornrt, sf. pl. •en, 
rodzaj m. marmurn. 

IDłn'rntornrttg, adi. mar
murowaty, marmurkowy. 

IDln'rntorbccfen, .sn. •ll, pl. 
-, wanna marmurowa. 

9Jln'tntorbtlb, sn. •( e )iil, pl. 
•er, posąg m., popiersie n. 
z marmuru. 

IDln'rntorblocf, sm. "(e)i3, 
•bliicfe, bryła f. marmuru. 

IDln'rmorblnmc, sf. pl. •n, 
liiacynt m. 

IDln'rntorbredicr, sm. •il, 
pl. -, marmurnik m. 

9Jln'rmorb:rndJ, sm. •(e)e, 
pl. •l>til(Qe, kopalnia f. mar
muru, marmurnia f. 

9Jln1rmorbr111111e1t, sm. •iil, 
pl. -, studnia f. z marmuru. 

9Jln'rntorbiifte, sf. pl. •n, 
popiersie n. z marmuru . 

9Jln'rntoreibed)f e, sf. pl. 
=n, marmurka j. 

IDln'rmorf(eifcn, sm. pl. 
plamy pl., żyły pl. w mar
murze. 

IDłn'rmorfndi~, sin. =ee, pl. 
•filcflfe, marmurek m. 

9Jln'rmorg:rnbe, sf. pl. •n, 
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kopalnia /. marmuru, mar
murnia f. 

!JJln'rmor~er~, sn. •ens, pl. 
-en, serce twarde jak skała, 
jak kamień. 

!JJln'rmorie'ren, va. (~a6en) 
mar murować, marmurkowa 
malować, marmurkową powlo
kę dawać; •tiette!I \J!apier 
papier marmurkowy, marmu
rowany. 

!JJln'rmorfnlt, adi. zimny 
jak marmur. 

!JJln'rmorn, adi. marmu
rowy. 

9Jln'rmorł)nlnft, sm. •(e)!I, 
pl. •pallifte, pałac marmu
rowy. 

!JJln'rmorł)lntte, sf. pl. ,n, 
tablica ma1murowa, mar
murka f. 

!JJln'rmorfnnl, sm. •(e)s, pl. 
•flile, sala marmurowa. 

!JJln'rmotflinlc, sf. pl. -n, 
słup marmurowy, kolumna 
marmurowa. 

!JJln'rmorf d)ltifcr, !JJln·rmor, 
fd)ncibcr, sm. •5, pl. -, szli
fierz m. marmuru, marmur
nik m. 

!JJln'rmorf d)ncibennftnlt, sf. 
pl. ,en, pilarnia f. 

!JJln'rmorftcin, sm. •(e)s, pl. 
,e, marmur m. 

ID1n'rmortnfel, sf. obacz 
Wlarmotplatte. 

!JJln'rmortif d), sm. •e!I, pl. 
•e, stół marmurowy. 

!JJln'rmorwnnb, sf.pl. ,wan, 
be, ściana marmurowa, mar
murem wykładana. 

ID1nro'b, adi. zmęczony, 
znużony. 

!JJlnrobcn'r, (wym.: -dor) sm. 
•!5, pl. •e, i •5, maroder m., 
żołnierz wałęsający się i ra
bujący. 

!JJlnrobic'rcn, vn. (~a6en) 
maroderować, wał~sać się 
i rabować (o żołnierzach pod
czas wojny). 

ID1nro'ffoleber, sn. -s, sa
fian m., marokin m. 

!JJlnro'nc, s/. pl. -n, ka
sztan m., maron m. 

!JJlnroni't, sm. •en, pl. ,en, 
Maronita m. 

!JJlnroqni'u, (wym.: -kę) sm. 
•!I, pl. •9, marokin m., sa
fian m.; papier safianowy. 

14 !Dln'rtern 
------------- ---------

9Rnroqni'ubnnb, sm. ,(e)9, 
pl. •bllnbe, oprawa safianowa, 
w safian. 

!JJlnro'ttc, s/. pl. •n, ka
pry• m., urojenie n. 

!JJlnrquen'r, (wym.: -kor) 
sm. •S, pl. •e i -9, markier 
m., kielner m. 

!JJlnrqni'e, (wym.: -ki) sm. 
-, pl. -. markiz m. 

!JJlnrqnif n't, sn. •(e)!I, pl. 
•e, markizostwo n. 

!JJlnrqni'fe, (wym.: -kizeJ sf. 
pl. •n, markizowa f. 

!JJlnrf d), sf. pl. "'en, ziemia 
bagnista, łęgowata; łęgowisko 
n., żuławy pl. 

!JJlnrfdJ, sm. -e9,pl. Wllitfd}e, 
marsz m., pochód m.; fidJ in 
- fe~en, fid} auf ben - 6e• 
geóen udać się, puśoić się 
w poch6d; auf -bem •e j ein 
być w pochodzie; - f d}lagen, 
f>lajen bębnić, trąbić marsza; 
ein fotciertet - marsz for
sowny, przyspieszony; interi. 
-I mnrszl naprzód! 

!JJln'rf d)nU, sm. ,(e)9, pl. 
•!I, i Wlarjd}lllle, marszałek 
m. ; - jein marszałkować. 

!JJln'rf d)nU=, adi. marszał
kowy, marszałkowski. 

!JJln'rf d)nU(e)ftnfJ, sm. ·(e)3, 
pl. •ftlibe, laska f., buława 
marszałkowska. 

!JJln'rf d)nU(e)tnfct, sf. pl. •tt, 
stół marszałkowski. 

!JJln'rf d)nU(e)wlirbe, sf. go
dność marszałkowska, mar
szałkostwo n. 

ID1n'rf d)bcfe~l, sm. •(e)!I, 
,e, rozkaz m. do wymarszu, 
do wyruszenia. 

!JJln'rf d)flmit, IDłn'rf d)fcr0 

tig, adi. gotów do wyru
szenia. 

!JJln'rf d)flmitf d)nft, sf. pl. 
oen, gotowość /. do wyru
szenia. 

!JJln'rf d)flobeu, sm . .. 9, pl. 
•l>oben -, ziemia bagnista, 
łeg-owata. 

• !JJln'rf d)ficber, sn. •9, pl. 
-, febra bagnista, malarya f. 

!JJlnrf d)ie'rcu, vn. (fein) ma
szerować, ruszyć, być w po
chodzie; in i!Mr unb @lieb 
- maszerować w szeregach. 

9Jln'rf d)ig, adi. bagnisty, 
łęgowaty. 

!JJln'rf d)frnnf~eit~ sf. obacz 
9.Jłarfd)fieber. 

!JJln'rf d)lnnb, sn. •(e)!I, pl. 
•llinbet, lęgowisko n., żuła
wa j. 

!JJln'rf d)llinbcr, am. ,9, pl. 
-, żuławianin m. 

!JJln'rf d)lliuberiu, sf. pl. 
•innen, żnławianka /. 

!JJln'rf d)lieb, sn. •(e)9, pl. 
-er, marsz śpiewany. 

!JJln'rf d)liuic, sf. pl. •n, 
droga f., kierunek m. marszu, 
pochodu. 

!JJln'rf d)orbnung, sf. pl. ,en, 
porządek m. marszu. 

!JJln'rfd)rontc, (wym.: rute) 
sf. pl. -n, marszruta/.; = 
Wlarjcfilinie; książka podró
żowa, paszport m. 

!JJlnrfctUni'fe, (wym.: -se
jez), s/. marsyljanka/. (pieśń). 

!JJln'refclb, sn. •(e)!I, plac 
m.. musztry, ćwiczeń. 

!JJln'regnft, sm. •(e)9, pl. 
-glifte, stopień m. w służbie 
marynarskiej. 

!JJln'relntcrne, sf. pl. •n, 
latarnia f. u masztu zwierz
chniego. 

!JJln'ref cgel, sn. •9, pl. -, 
żagiel m. u masztu zwierz• 
chniego. 

!JJln'rftnU, sm. •(e)9, pl. 
oftlllle, stajnia f. , 

!JJln'rter, sf. pl. •n, męka 
f., katusza j., udręczenie n. 

!JJln'rterfJnuf, sf. pl. •lilinfe, 
katownia J., tortura f. 

!JJln'rterer, sm. -9, pl. -, 
kat.ownik m., dręczyciel m. 

9J1n'rtcrgerlit, sn., ,es, pl. 
•e, !JJln'rtcriuftrumcut, sn. •e9, 
pl. ,e przyrząd m. do katowa
nia. 

!JJln'rtcr~ola, an. •eił, drze
wo n., łoże n. do męczenia, 
do katowania; krzyż m.; 
(przenośnie:) męczennik m., 
człowiek wyschły jak szczypa. 

!JJln'rterfnmmer, sf. pl. -n, 
katownia f., rnęozarnia f. 

!JJln'rterfren~, sn. -eB, pl. 
•e, krzyż m. udręczenia. . 

!JJln'rtetltbeu, sn. •9, życie 
męczeńskie. 

!JJln'rtern, va. (ijaf>en) drę
czyć, męczyć; katować; ficą 
- udręczać się, zamęczac 
się; trapić się; fe~r - wy-
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mgczyć; au stobe - um~czyć, sn. •(e)5, pl. •e, piwo mar- townica /., maszyna do sor-
zamęczyć. cowe. towania wiór; .SmeiatJlillber-, 

!Dla'rterł)fnbl, sm. •(e)i!, pl. IDlii'qcnte, sf. pl. ,n, ka- .8roiUing5- maszyna sprzę-
•;Jfiif)fe, pal męczeński, ka- czka w marcu wylężona, mar- żona, maszyna dwucylindro-
towski. c6wka f. wa; 2) (obraz.) ogromna 

IDln'rtcrftrnfc, sf. pl. ,n, !Dlii'iaglildd)cn, sn. obacz oaoba; automat m.; er ift 
kara z męczarniami połą· 15d)neegliicfd)en. eine bCof;e - jest tylko ma-
czana, kara umęczenia; kara !Dlii'q~nfc, sm. dn, pl. •», szyną, automatem. 
okrutna. ' (zając m.) marczak m. !Dlnf d)i'ncnnrlicit, sj. pl. 

!Dln'rtcrtob, sm. •ei!, śmierć j.JJlii'r3bcnne, sf. pl. •», kura •en, robota maszynowa, wy-
meczeń,ka. w marcu wyl~żona, marców- rób fabryczny. 

'!Dln'rtcrlJoU, adi. pełen ka .f. !Dlnf d)i'ncnnrlieitcr, sm. •5, 
męczarni, udręczeń, utrapień; 9Jlnr3ił)n'n, sm. •ił, pl. •e, pl. -, robotnik fabryczny. 
okrutny. marcypan m. !Dlnf d)i'nennuffcter, sm. ,5, 

9Jla'rtcr1Dcd3eug, sn. ob. illlnr3ił)n'nlindcr, sm. •s,pl. pl. -, dozorca m. maszyn. 
9Jł(lrtergeriit. -, marcypaonik m. !Dlnf d)i'ncnlinu, sm. ,(e)!:1, 

!Dln'rtcrwod)c, s/. wielki !Dlii'ralidJ, adi. marcowy. budowa f. maszyn. 
tydzień. ' !Dlii'ramonnt, sm. •(e)i'l, pl. !DlnfdJi'ncnliruft, s/. pl. 

!Dlnrtin'lgcfc~, (wym.: -rjal) •e, miesiąc m. marzec. •Órilfte, helka <'zołowa. 
sn. •ei!, pl. ,r, ustawa wo- !Dlii'r31Jcild)cn, sn. ,iii, pl. !Dlnfd)i'ncnfiibrcr, sm. •ił, 
jeona, prawo wojenne. -, fiołek m. pl. -, maszynista m., paro-

!Dlnrtin'lif dJ, adi. marsowy, !Dlii'r31Dcttcr, sn. •ił, powie- woźnik m.; = .gofomotivfllfJ• 
marsowaty. trze marcowe. rer. 

!Dln'rtingfeft, sn. !Dln'rting, !Dln'fd)c, sf. pl. •», 1) oczko !Dlaf((Ji'nengeliiiubc, sn. •?, 
tng, sm. ,eo, święto n., dzień n. (pl. oka), zadzierg m.; eine pl. -, parowoziarnia /., pa-
m. Marcina. - falien laffen spuścić oczko; rowozownia .f. 

!Dln'rtinggnng, sf. pl. •glin- eine - aufnef)men podnieść !Dlnf d}t'neubnft, !Dlnf dJi'ncn, 
fe, uęś Świętomarcińska. oczko; bie •n 3unefJ1J1en, afi, miiłiig, adi. mechaniczny, ma-

!Dln'rtin9born, sn. •(e)s, pl. nef)men przybierać, ujmować chinaloy; adv. mechanicznie, 
,Ijorner, rogal świętomarciń- 6k; 2) kokarda /., fontaś m. machinalnie. 
ski, szczodrak m. !Dln'f d)fg, adi. z ók złożony. IDłnf dJi'ncnbnug, sn. obacz. 

!Dlii'rfi)rer, sm. •iii, pl. -, !Dlnfd)i'ne, sf. pl. •n, 1) 9Rald)inengeóiiul>e. 
meczennik m. · machina /., maszyna /., !Dlnf d)i'ncnfurlieI, sf. pl. •11, 

IDłii'rfi)tcf•, adi. m':lczeński. Heine - maszynka /.; korba /. machiny, korba ma-
j.JJlii'rti)rerliudJ, sn. •(e)e,pl. bie - auffte!Ien ustawić ma- szynowa. 

•óild)er, !Dlii'rti)rcrgcfd)łd}tc, chinę; bie - einftelien za- !Dlnfd)i'ncnmciftcr, sm. ,s, 
sf. pl. •n, martyrologia f., stanowić maszynę; rine - pl. -, maszynista m., me-
historya męczeńska. an[aff en puścić machinę w chanik m. 

!Dlii'rti)rcrin, sf. pl. •innen, ruch; mit ber -, auf ber - !Dlafd)i'ueumcnfdJ, sm. •et', 
męczennica f. gemad)t maszyną, na maszy- pl. •en, (człowiek) automat m. 

9Jłii'tłl)tCrffllUC1 8/, pl. •U1 nie zrobiony, maAzynowy; 9Jłaf d)i'1tC1tmefRfi1 Bn. •(e)iJ, 
korona męczeńAka. (mechanika:) !Bieg- giętar- 'pl. •e, bronz maszynowy. 

!Dlii'rti)rertob,sm. •eiJśmierć ka f. j )lloljr- wiertarka !Dlafd)i'ncnol, sn. ,(e)a, pl. 
męczeńska. /.; )l\orter- obrębiarka /.; , e, · oliwa j. do smarowania 

!Dlii'rti)rertum, sn. •iii, !Dlnr• ~ampf- maszyna parowa; machin. 
ti)'rium, sn. •S, pl. •rien, mę- bl)namo•eieltrijd)e ma- !Dlnf dJi'ncnrnnm, sm. obacz 
czeństwo n. szyna dynamo-elektryczna; 9Rafd)inei1gebiiubr. 

!Dlii'rti)rcrucr3cid)1ti91 sn. ijrais- pilarka f., pilnica !Dlnf dJi'nenf d)loffer, sm. •G, 
•niff ee, pl. ,nifje, martyrolo- /.; @efimiJf d)neibe- maszy- pl. -, ślusarz m. mechanik. 
gia f. na do wyrobu gzymsów j IDłnf d)f'ncnlDcf Cit, sn. o!r,, 

!Dln'rnmfrnut, sn. •(e)e, pl. _god)- przebijarka .f.; mag• mechanika f. · 
•lriiuter, kocie ziele. net0 e[eftrifdje - maszyna ma- IDrnfd)incrit', sf. pl. 0 en, 

!Dlnru'nfc, sf. pl. 0 n, morela gneto-elektryczna; magne, maszynerya f., skład m., bieg 
f.; Q"atunek dużych śliwek. tifc!Je 6ortier- maszy- m. machiny. 

IDłiira, sm. •es, i 0 en, pl. na do sortowania; 91agel- !Dlnf d)ini'ft, sm. ,en, pl. ,en, 
•e, marzec m.; 3um - geljotig, gwoździarka /.; !Jło!jrenbic!J• maszynista m., mechanik m. 
im - geborep, gefiiet i t. d. tungi!- szrzelniarka /. rur; !Dln'fc, !Dla'fcl, sf. pl. •n, 
marcowy. 6ieberoljrerroeiterung9- ma- krostka f., strupek m. 

IDliira• adi. marcowy. szyna /. do roztaczania rur !Dln'f elfndJt, s/. trąd m. 
\'IJlii'r~bicr, i 9Jlii'racnliicr płomiennych; eortier- sor- !Dln'fcr, sj. pl. •n, 1) także 
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sm. ,il, pl. -, plama f., plam- maskować, zamaRkować; za- rą, umiarkowanie adv.; o()ne 
k~ f.; 2) sm. i sf. sł6j m., słaniać, osłaniać; (obraz.) - bez miary, bez npamięta
flader m. w drzewie; baił ~ora udawać; II. fidj -, vr. (galien) nia; -()arten zachować miarę, 
()at fdjiine - albo ,n drzewo przywdziać maskę, (za)ma- granicę, powstrzym(yw)ać się; 
ma ładne słoje, jest ładnie skować sie. fein - ()alten, bas - liber• 
fladrowane; 3) drzewo słojo- 9J1ll~fulf'nmtt, sn. •il, pl. fd)reiten, libet bai! - (()inauil) 
wate, fladrowate; = W"laier= =lina, wyraz m. rodzaju mę- ge()en przebrać miarę, prze
()0(3; 4) •n, pl. odra J'., kur ski ego (gramatyka). kroczyc granicę; roebet -
m., żarnice pl. IJRn'~liebdjett, sn. obacz nodj ,8ieC ()alten nie zachować 

IJRn'f crbilbttng, sf. pl. ,en, ma11Cieli. ani miary ani granicy; bai! 
wyboczenie n. słoj6w. 9Jłllf1, sn. =eil, pl. ,e, 1) ticf)tige - ()alien wymierzyć 

9Jlll'f crf{ect, sm. •(e)il, pl. ,e, miara f., wymiar m.; !Banb- się z czem. 
plamka/. (na ciele, w drzewie podziałka 2wijana, taśma f.; 9)htfitl'ge, (wym.: -saż) sf. 
i t. p.). ~llicljen- miara powierzchni; pl. •n, masaż m. (medy-

9Jłll'f er~ol~, sn. ,eil, drzewo .Riirper- miara bryłowatości, cyna). 

sło~wtl'af!er'1·!',adrr•~awdaktoe. ""n'f•= miara kobłętości; .!łkretua-o~y- 9)łtlfjtlfric,'ren, va. !fJalien) 
:m , " ~ '1J~ • miar u osny, prze ą ny; "'"n= masakrowac, wyrznąc, wy-

rid)t, adi. słojowaty; u akra- gen- miara długości; ~aum• ciąć, zniszczyć. 
piany. - miara objętości; 15:pur- 9Jłlif1'djcn, sn. il, pl. -, 

9Jłll'fertt, adi. z drzewa sło- wymiar rozstawy kbl; em4,- d. d c;m .. • k f . . . i im. o ~J,ap, miar a ., 
iowatego. wymiar rozstawy os,; au am• miareczka f. 

\JRtl'f ern, I. va. (~alien) na- men[egliates podziałka 
kra piać, cętkować, fladrować; składana; tidjtigeił - un'o @e, 9Jłll'if t, 8f. pl. =n, 1) masa 
gemafertes ~0[3 drzewo fla- roicf)t sprawiedliwa, przyzwoi- /., mnogość f., wielka liczba; 
drowane; II. vn. (~alien) prze- ta miara i waga; ein uolle!3, ryczałt m. (handel) i µ[um:pe, 
bywać, mieć odrę. genaueil, geftticf)ene!3, fnap:pes unfiirm[iclje - bezkształtna 

9Jltl'f crnficbcr, sn. gorączka - miara peloa, dokładna, masa; - Don W"lenjcf)en tłum 
f. z odrą połączona. strychowana, skąpa; - albo m. ludzi; bie =en ma~y pl., 

on ~1 lb mi r. ( , tłumy pl.; bie gtojie - (bet 
"1,n1„ JO er, Bm. obacz ,.,,ap= bas - ite()men au einem met= .lleute) tł . J . g ·n m • 

()o[ber. be) brać, wziać miare na su- . uszcza ·, . ~ 1
• ·, 

9Jłll10fc, sf. pl. =n, maska I knię; nad} _· ongefertigt zro- I edt.ne :: .l5cljttib(~ ~nez ~znoiee 
f b' [ ~ b' d dł 1ug1, 111 - - 111 ;u,e ,, , 

. ; te -:- ~n egen, uorne"'men 1?ny, sporzą zony we . ug in t'l::fi[le) w wielkiej ilości 
przywdziac maske, zamasko- miary; ba!3 - ilberfcljtetten 1. bu. . h' 

, • s.• • li , , " icz ie• masami w masac · 
wac sie; ute - a nebmen, przebrac miare; nac[J vem =e łt (h d '1 ffen' 
ali[egen,· alinietfen, z:zu~ić ma- me\ner .!łdifte' ~ miarę .sił ;:etf~. ebie ~ :i~e\3 ;:Uite~ 
skę, zdemaskowac się; 1mnbm m01ch, stosowme do m01ch ' . t k dl ( 
bie - aline()men, obaie~en, sił; er lieurteilt alle naclj bem ;as~, /':1aJ~ \ up\ ego w 
uom @eficljte aliteiflen zedrzeć g[eidjen =e ocenia wszystkich obn tu sI0) 'i· . )fIUmjf'a erya f.b., 
k k d k , 1 , d , • d su s ancya . tge - su -

omu mas ę, z emai owac wed e Je neJ miary, mo :ry; stanc a ł nr:a ciało :rynne 
kogo; 2) maska J., płaszczyk baiS redjte - treffen utraflc l Y P Y ' p ' 

k f · d · · · I ź' 't P yn m. m., po rywa . , u amen., po- mia,ę, zna e c przyzw01 ą '"ł ,r, ,f' lk l 
z6r m.; wym6wka .f'.; unter miarę, umiarkować;, ba!3 - w Il 11C,. 8.1, • ty ? ': P · •n 
bet - bet \yreunbf4)aft pod uoUmac[Jen dopelnic miary; używane, itliet bte n, ~bet 
pozorem przyjaźni, z udaną f ein - ift uoll dopełnił miary; nlle •n, og_n~ =n nad miarę, 
przyjaźnią; 3) maska/., ma- in uollem •e obficie, hojnie; nadzwyczaJm.e a_dv., nazbyt 
seczka f. = osoba zamasko- in ~o~em =e w wysokim sto- adv., be.z mm?, befanntet• 
wana; -, ie!) lenne bi4) znam pniu, nadzwyczaj; in bem =C, moflen Jak wiadvmo; ber~ 
cię, maseczko. n,ie ... w miarę, jak ... ; baił maflen, bafl ... tak, że •.. ' 

9Jłtl'~fettbllll, sm. 9Jltl'~fctt, 3um uollett =e \'reg[enbe niedo- fo[ge~bermafle~ w spos6b na
fcft, sn., \JRtl'~fcntnna, sm. miar m.; 2) korczyk m., pół- s~ępuJący; gebli~tenber=, fclju[, 
bal maskowy, maszkarada f., korzec m. (miara do zboża); btgetma~en w nale~yty, w 
taniec m. w maskach. litr m. (miara do trunk6w, pr~yzw~it?' spos6b\ Jak nas 

9Jltl'~fcufrtlbbc, Bj. pl. -n, w tern znaczeniu także sf.); l~~y i em1gey,, _gerotff ermaflen 
owalec m. (skrupiak). ein _ uon lOO '54,ritt mJako, w piew.1en spos6b, do 

9Rtl1~fc1t3ttg, sm. •(e)s, pl. staje pl.; ein(e) - !Bier litr pewnego stopm~, mby. 
=0ilge, poch6d m. masek, piwa; mit ge()ćiuftem - au• 9)łll'ficn, eoni. zważywszy, 
maszkarada /. meffen nadmierzyć; gegćiufte!3 że. 

9Jltloftrtl'be, sj. pl._ •n, ma- - nadmiar m.; 3) (przano- 9Jłtl'fjc11glli11bi9cr, sm. •iil, 
szkarada /. śnie:) miara/., umiarkowanie pl. - , wierzyciel m. upadłości 

9Jłll~fie'ttn, I. va. (~alien) n.,upami~tanien ;mit- z mia- albo masy spadkowej. 
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IDłll'ffcngut, sn. •(e)il, pl. I wysoka; •e!I )8ermogm skrom
•gilter, towar zbiorowy, towar ny, mały ma,jątek; non 
wielki (kolej n.). ,er @rlifle średniego wzrostu; 

IDlll'ff Cll~llft, adi. w wiei- - im ~ff en umiarkowany 
kiej liczbie, liczny, niezli- w jedzeniu; 2) w wyrazach 
czony; adv. masami, w ma- złożoI1ych n. p. ~elbenmliflig 
sach, licznie; ryczałtem (han- bohatersko, jak bohater; II. 
del). adv. umiarkowanie, wstrze· 

IDłll'ff tU~llftigfcit, sf., ogrom mi\lźliwie; skromnie, miernie, 
m., niezliczoność J: stosownie. 

rołll'ffcnfnrntor, sm. •il, pl. IDlii'jfigcn,I.va.(~a6m)miar-
,en, kurator m., zawiadowca kować, umiarkować; uśmie
m. (masy) upadłości. rzać, uśmierzyć; powściągnąć, 

IDłll'fftnnibcUcmcnt, (wym.: powściągać; bie Stimme -
welmą) sn. •il, pl. •il, cał- zniżyć głos; ben Sd)ritt -· 
ko wa f. brył. zwolnić kroku; f einen .Sorn -

IDłll'ff cn.µrobnftion, sj. pl. powściągoąnć giew; gemiifligte 
,en, produkcya f. na wielką Hone strefa umiarkowana; 
skalę. · li. fid) -, vr. (~a6en) umiar

IDłll'ff cn.µrofil, Bn. •(e)il, pl. kować się, uśmierayć się, po-
•e, rys m. bryłowatości. wściągnąć si11; bBil @eroitter 

IDłll'ff cnberWlllttr, sm. ob. ~at ficl} gemlifligt burza uśmie-
~affenfurBtor. rzyła si\l, złagodziła siii; 

IDłll'ffcnwcif c, adv. obacz mli!iige bic!J ! uspokój si11 I 
maffen~llft. ' IDłii'jfigfeit, Bj. mierność f., 

IDłll'jfcrlc, sf pl. •n,jawor m. umiarkowanie n., wstrzemilj
IDła'jf f(llf d}e, sf. pl. •n, źliwość j.; skromność .f. 

miarkówka f. IDłii'jfigfcit~9cf cUf d}llft, sf. 
IDłll'ffllllbC, sj. miara f., pl. •en, IDłll'ifigfcit~bercin, 

stosunek m.; nBdj - według, sm. ,(e)!8, pl. •e, towarzystwo 
stosownie do . . ., w miarę n., stowarzyszenie n. w;trze-
(jak ). mięźliwości. 

IDłll'jfgebcnb, adi. kompe- IDłii'jfigung, Bf. umiarko-
tentny, rozstrzygający, wła- wanie n.; panowanie n. nad 
ściwy; wysoki, wptywowy; sobą. 
•e \Jlerji.inlidjfeit osobistość IDłllffi'b, I. adi. masywny, 
kompetentna; bas ift filr mid) z jednego materyału zrobiony; 
nidjt - to dla mnie nie jest odlewany; -eil @ebliube budy
rozst,rzygające. nek wskr6ś murowany; -es 

IDłllf)gebung, sf. 1) zazna- @olb, e5il6erzłoto, srebro bite, 
czeaie n. granic, przepis m., lite, bryłowate; non oem 
.norma/., reguła f.; 2) ob. @o[b z czystego, szczerego 
fillB!igabe. złota; (obraz.) -er fillenfdj czło-

IDłll'ff~lllttn, Bn. •il, 9Jlll'ff• wiek rubaszny, prosty, nieo
~llltung, sf. miara f., umiar- krzesany, grondal m.; II. ma
li:owanie n.; reguła f. Rywnie;(obraz.)nieokrzesanie; 

IDłll'ff~lllttnb, adi. zacho- - roer'oen brylowacieć. 
wujący miarę, umiarkowany. IDłll'jffllnne, Bf. pl. ,n, 

IDłll'ff~Olbcr, Bm. •il, klon m. IDłll'jffrug, Bm. •(e)e, pl. -frilge, 
IDłll'ff~Olbtrll~Orn, Bm, 0 (e)!I, litrówka /. 

pl. •e, pokłon m. IDlll'f)lllbc, BJ. pl. ,n, kom-
IDłll'ff~Olber~ol3, Bn. •eil, pas m. 

klenina .f. IDłll'f)licb, Bn. i dim. IDłll'ff• 
IDłll'ffill, adi. masywny, licbd}en, Bn. -a, pl. -, sto· 

mający wielką zawartość, kroć f., stokrótka f.; grofles 
ciętki, miąższy. - matecznik m., króliki pl. 

9Jlii'jfig, I. adi. 1) umiar- właściwe, książki pl., główki 
kowany, wstrzemi\lŹliwy; pl. św. Jana. 
skromny; mierny, stosowny; IDłll'jflo~, adi. niepowścią· 
•er \llreiś8 cena mierna, nie- gniony, nieumiarkowany, bez-

3 n le nb er, ileutfdJ•l)olulfc!ie~ 5ll.l5rter6ud). 

IDlll'ftbnrm 

mierny; adv. niepowścią
gnieniP, bez miary. 

IDłll'f/{ofigfcit, sf. nieumiar
kowanie n., bezgraniczność f., 
bezmiar m. 

IDłll'ffUll~mc, Bf. pl. -n, 
spos6b, w jaki się coś za
rządza, środek (zaradczy). 

IDłll'jfrcgcl, Bf. pl. •n, śro
dek m., sposób m.; - ne~· 
men, treffen, ergreifm użyć 
środka, chwycić się środka; 
id) roerbe meine •n bBnad) 
ne~men zastosuj11 do tego moje· 
środki, postąpię stosownie do 
tego. 

IDłll'jf regcln, va. (~a6en) 
ukarać (w drodze dyscypli
narnej). 

IDłll'jfftllb, Bm. •(e)s, pl. 
-ftli6e, 1) miara f., podziałka 
f.; neriilngter, nerf!einerter -
podziałka zmniejszona; 2) 
norma /., reguła f., pra
widło n.; ben gteidjen - Bn 
Blles Bn[egen sądzić wszystko 
według tej samej (jednej) 
modły. 

IDłll'ffftocf, Bm. 0 (e)!8, pl. 
,ftocfe, metrówka f. 

IDłll'ffbtr~iiltuiff c, Bn. pl. 
rozmiary pl. 

IDłll'ffbOU, adi. umiarko
wany, skromny; adv. umiar
kowanię, skromnie. 

IDłll'jflllcif c, adi. - ner• 
faufm .sprzedawać wedłag 
miary; sprzedawać na litry. 

IDłnft, I. Bm, -es, pl. -e(n), 
ma.•zt m.; flimUid)e •en eines 
8d)iffeś8 masztowina/. okr~tu; 
II. sf. bez pl. karm f., opas 
m., tucz m., wypas m.; tu
czenie n., karmienie n., pa
szenie n.; żernośćj.; Sdjroeine, 
Od)jen nuf ber (albo in) -
~aben mieć świnie, woły na 
karmi; in bie - tun posta
wić (w stajni) do tuczenia, 
postawić na paszy; in bie 
- treiben (wy)pędzić na pa
stwisko. 

9Jlll'fh adi. tuczny, kar
mny. 

IDłll'ftbllu~ol3, sn. •ei!, pl. 
-~o[~er, brusy pl. 

IDłll'ftbllum, Bm. •(e)il, pl. 
-61iume, maszt. m. 

IDł ' ' ' irtNB,·(e)s, pl. 
•biir k~ ... ~~v· odowa. 

:. ~?'.::}· r-- 2 
w~';;:/,:~·'; ~ 
'( ~ " "2t,a10, 
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9Jłn'ftbnrmgdtófe, sn. =!3, j dące; bydło tuczne, wypa
śr6djelicie n., przyodchodnaf. sowe, tucznik m. 

\Dlii'ften, va. (ga6en) paść, \Dln'ftllled, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
tuczyć, karmić; rozpychać, masztownia f., maszty pl. 
rozepchać (gęsi); fid) -- tu- IDłn'ft3eit, sf. pl. •en, czas 
czyr. się; dobrze się odżywiać; m. karmi. 
ficfl febr - roztucznieć. \Dln'ft3in~, sm. ,fes, pl. ,fe, 

9Jłn'ftenllled, sn. obacz żerne n. 
:lRaftrued. 9Jłnf n'td, sm. •!3, pl. •i!, 

9.Jłn'ftgnn~, sf. pl. ,giinf e, 9Jłnf tt'rfn, (także: !Dla0u'rfo) 
geś tuczna, karmna. sf._pl. •!il, mazurek m. 
'młn'ft~n~tt, sn. =(e)s, pl. l.lJlntnbo'r, sm. ,en, i •5, 

=~ii~ner, kurczę tuczne, kar- pl. •t, i •en, matador m., 
mne, oso ba wpływowa; rPj wo-

\Dln'ftig, adi. 1) tuczny, dzący m. 
tłusty, opasły; 2) w wyra- 9Jłnterin'l, sn. •tł, pl. •lien, 
zach złożonych: breimaftiges materyał m.; wątek m.; •lim, 
C5diiff okręt o trzech masztach. pl. towary pl. kolonialne. 

9Jłn'ftir, sm. •ei3, mastyk \Dlnterin'l~nnbd, sm., \JRn, 
m., żywica mastykowa. terin'ltn11blnt1Q, sf. pl. •en, 

9Jłn'ftirbnttm, sm. •(e)s, pl. \Dlntetill'lgcf d)dft, sn. pl. •e, 
=6iiume, mastykowiec m., handel m. towarów kolonial
lentyszek m. nych, korzennych, droguerya/. 

\Dl1t'ftifltn11t, sn. =(e)s, pl. · \Dlntcrin'lgtnbcn, sm. •!3, pl. 
=friiuter, storzyszek m. •grii6en, wykop boczny (ko-

9Jln'ftflllb, sn. =(e)s, pl. lejn.). 
=fcilf>et, cielę tuczne, karmne. \Dlntctinli'~mu~, sm. -, 

IJJłn'ftfcil, sm. =(e)s, pl. ,e, materyalizm m. 
klin masztowy. \Dlntcrinli'ft, sm. 1) mate-

IDłn'ftforb, sm. •( e)s, pl. ryalista m.; 2) kupiec towa-
=forf>e, kosz masztowy. rami korzennymi, kolonial-

\Dln'ftfn~, sf. pl. =filge, nymi handlujący; 3) przysad-
krowa tuczna, karmna, czyk m. (górnictwo). 
spaśna. 9Jłntcrillli'ftif d), adi. mate· 

IJJłn'ftlo~, adi. bezmaszto- ryalny, materyalistyczny. 
wy, bez masztów. 9Jłatcrtn'Unben, Sm. =tł, pl. 

IDłn'ftod)~, sm. =fei31pl. •fen, =Hiben, handel m., sklep m. 
wół tuczny, karmny, spaśny; towar6w kolonialnych, ko
(przenośnie :) człowiek tłusty rzennych. 
jak wieprz. 9Jłntctłn'l~tiiliminnrc, sn. 

9Jłn'ftfd)iff, sn. •(e)s, pl. •!3, pl . .. tien, wykaz ogólny 
=e, okręt masztowy. potrzebnych materyałów (ko-

9.Jln'ftf d)llleiU, sn. =(e)s, pl. lejn.). 
,e, wieprz tuczny, spaśny. IDł1ti-etill'lllcrbrnud)~llormcrf, 

IDłn'ftf eil, sn. •(e)tl, pl. ,e, sm. =(e)s, pl. •e, księga f. 
lioa masztowa. rozchodu materyałów, zapiski 

9Jłn'fifi!lttlll1 sn . .. (e)!3, pl. pl. spotrzebowanych materya
•e, sygnał masztowy, słu- ł6w (kolejn,). 
powy. 9Jł1ttcti1t'lucr11Jnltuug, sj.pl. 

IDłll'ftftnU:, sm. •(e;s, pl. ,en, zarząd m. materyałów 
,ftcil!e, karmnik m., kubeł m. (kolejn.), 

9Jłn'ftftiicf, sn. •( e)s, pl. ,e, 9Jłnterin'llllnten, sf. pl. to-
bydlę tuczne, karmne. wary pl. korzenne, kolonialne. 

IDłn'fttnuc, sn. pl. obceje IDłntctin'llllnrcn~iinbler, sm. 
pl., karnat m. •S, pl. -, kupiec handlujący 

IDłll'ftung, sf. masztownia/. towarami korzennymi, kolo
IDłii'ftttng, sj. toczenie n., nialnymi, drogista m. 

handel m., sklep m. towarów 
korzennych, droguerya J. 

9Jłntcrin1I3ug, sm. ,(e)s, pl. 
•aiige, pociąg materyałowy 
(kolejn.). 

9Jłnte'ric, sf. pl. =n, 1) ma
teryaf., tworzywo n.; 2) ropa. 
f., otok m. 

IDłnterie'U:, adi. materyalny; 
=e Urf ad)e przyczyna mate
ryalna, istotna; .. er :JRenfclj 
człowiek materyalist.yczuy, 
epikurejczyk m.; adv. mate
ryalnie. 

IDłnt~emnti'f, i 9Jłnt~emn'. 
tif, sf. matematyka f. 

IDłnt~cmn'tilcr, sm. •tł, pl. 
-, matematyk m. 

IDłnt~cmn'tif dJ, adi. mate
matyczuy; adv. matematy
cznie. 

IDł1t'tje0~cring, sm. •(e)13, pl. 
•e, śledź pocztowy. 

9Jłnttn'~c, sf. pl. •», ma
terac m. 

9Jłii'trcff e, sf. pl. =n, me
tresa f., utrzymanka f. 

9.Jłntri'fel, sf. pl. -n, matry
kuła f. 

!Dlntrtfltlic'ten, va. (~a6en) 
imatrykufować, wciągnąć, za
pisać do matrykuły. 

9Jłntti'3e, sf. pl. •n, matry
ca f., klisz m. 

9)łntto'nc, sf. pl. •n, matro
na .f. 

9Jłntro'f e, sm. •n, pl. .n 
majtek m. 

9Jłntro'f en~cuer, sf. pl. -n, 
tołd m. majtków. 

IDłntf d), sm. •es, pl. =e, 
1) rozrzedzona masa; lgnią
czka j., błoto, w kt6rem się 
lgnie; 2) zupełna. przegrana 
(w grze w karty); nidjt aus 
bem ,e fommen przegrywać 
ustawicznie zupełnie, nie zro
bić w ciągu gry ani jednej 
lewy. 

IDłntf dJ, adi. ob. ~tatfąii1t. 
IDłn'tf d)cn, I. va. 1) zgnieźć, 

rozmiażdżyć; rozrzedzać; 2) 
wygrać zupełnie (w grze w 
karty); II. vn. (~alien) rozmię
knąć, rozmoknąć, rozrzednieć; 
być pogniecionym, zmiażdżo
nym, nadpsutym (o owo-

karmienie n. IJJłntcrin'llllnrcu~nnblung, 
!Dln'ftuic~, sn. •(e)i8, bydło sf. pl. •en, 9.Jlnterin'llllntcn= 

tuczące się, na karmi bę- lnbcn, sm. •tł, pl. •liiben, 

cach). 
IDłll'tf d)ig, adi. rozmiękły, 

rozmokły; •e C5tta~en bł'o-
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tniste ulice; •es Olift zgniły !IJlii'~d)CII, an. •s, pl, -, 
owoc. dim. od Wla~, prostak m., 

!IJlatt, I. adi. osłabiony, gro?,dal m.; - mad)en żarciki 
bezsilny, wycięczony, słaby; robw. 
zmęczony, znużony; mdły; 9Jla'~C, sj. pl. •li, maca /. 
milbe unb - zmęczony do 9Jlau'djcl11, va. (galien) oszu-
upadłego; - mad)en osłabić, kiwać, cyganić. 
zmęczyć, znnżyć; wycięczyć; 9Jla111dJltr, am. ,s, pl. -, 
- feten (albo macf)en) zama- oszust m., cygan m. 
tować (w grze szachów); - 9Jla1t'C1t, vn. (gaben) miau-
roerben zmęczyć się, znnżyć czeć. 
się, mdleć, slabieć; auuerft - ~nan'cr, sf. pl. ,n, mnr m.; 
słabiuchny; •e 6timme słaby 58anfett- mur poboczny; 
głos; •er mlein mdłe wino; 58rud)ftein- mur kamienny 
•es mcf)t słabe światło; .. e dziki, mur dziki; ~t)f!open
!Rebe mowa ~łaba, bez werwy, mur cyklopowy; irtUer- mur 
bez ognia; =er 6d)era żart bez ogniochronny; g:utter- mur 
dowcipu, mdły; .. er !JJlarft targ podporowy, mur od porowy, 
ospafy, nieożywiony; ,e ~u gen oblicowanie n.; gemifd)te -
oczy bez wyrazu; =er ~!icl mur mieszany; @uji- mur 
wzrok zamglony; ,e ~atlien lany; ~auµt- mur główny; 
mdłe, słabe kolory; bie ijar= .Rai- obrzeg murowany, mur 
lien roerben - kolory znika- przybrzeżny; .lteller- mur 
ją, słabną, płowieją; .. es piwniczny; !!Jlitte(-mur środ
@Cai!l matowe, nieprzeźroczyste kowy; 1,13ife- mur ziemio
szkło; •er ~iamant dyament lity; <6d)eibe-, .!?amin- mur 
bez ognia; @oli>, 6irliet - działowy, mur przedziałowy, 
mad)en matować złoto, srebro; mur kominowy; <6cfJicfJten
II. adv. mdło, słabo, bezsilnie. mur warstwowy; <6tein- mur 

IDła'tte, sf. pl. ,n, 1) mata kamienny; <6tirn-, <6cfJiCb
f., rogoża f., rogóżka /.; mur przyczołkowy; etilt
!Rei!ilftro9 - rogóżka ryżowa; mur podporowy; S::rilmmer
<6tro9- rogoża słomiana, sło- mur nadziany; ,8iege(- mur 
mianka j.; 2) łąka (zwlasz- ceglany, mur z cegły; bledli• 
cza. górska). nefif d)e - chiński mur; einen 

9Jln'ttenf(cdjter, 9Jln'tten• Ort mit •n umgelien, •n um 
mad)cr, sm. •!il, pl. -, rogo- einen Ort 3ieljen opasać miej
żnik m. scowość murem; bie •n ei ner 

9Jla'tt~eit, sf. mdłość /., 6tabt mury miasta; bie •n 
słabość f. einer ~eftung nieberrei&en, 

ma·tt~cr3ig, adi. bez sił'y fcfJ(eifen zburzyć, znieść mury 
żywotnej; tchórzliwy. twierdzy; feft roie eine - silny 

9Jłll'ttigfcit, sf. pl. •en, jak mur; eine - quet burd)= 
mdłość f., osłabienie n., znu- 0ie6en przemurować, 
żeoie n., zm~czenie n., nużll f. 9Jla11'crabf a~, sm. •te, pl. 

IDłntnritii't, sf. dojrzałość f, •f iit,le, odsadzka /., ławeczka 
IDłat11ritii't0c1;amen, sn. •il, f, uskok m. 

pl. ,mina, 9Jlatnritii't0ł)riif11ng, 9J1an'eranf djlag, am. •(e)i!l, 
sf. pl. =en, egzamin m. doj- pl. •fcfJlage, ogłoszenie do 
rzałości, matura f. muru przybite, przylepione, 
. 9J1nt11ritii't0ł)riif11ng03eug, afisz m. 

nte, sn. ·ffea, pl. •ffe, świa- IDłan'erauger, sm. •!il, pl. 
dectwo n. (z) egzaminu doj- -, zamurze n. 
rzaluści. IDłnu'eraff cl, sf. pl. ,n, sto• 

!.1Jlnt11ritiit03e11g11i0, sn. •ff es, nóg m. 
pl; ,-ff e świadectwo dojrza- 9Jlnn'crbanf, sf. pl. •biinfe, 
·łosc1, łaźnia f., płatwa f., murłat m, 

Wla~, sm. •es, pl. ,e i !JJlli~e, 9Jlau'erbef djlag, sm. •(e)a, 
Maciek (imi~); (przenośnie:) pl. •f dillige, saletra f., s61 na 
prostak m., grondal m. murach osiadająca. 

9Jła11'crblc11bc, sf. pl. , n, 
murek m. 

IDła11'cr1Jogen, am. •il, pl. - , 
obłęk m., łęk m. 

IDłan'crbiif d)ung, sf. pl. •en, 
szkarpa murowana. 

9Jln11'erbrcdjer, am. •!il, pl. 
-, taran m., murołom m. 

9Jla11'erbrettdjcn, an. •s, pl. 
-, zacierka mularska, gont 
murarski. 

9Jla11'erbr11dj, am. •(e)i!I, pl. 
•lirilcf)e, rozwalina /, muro. 

9Jłau'erefe111 9Jlan'ereł)ł)idJ, 
sm. •51 pl. •t, bluszc7, murowy. 

9)1au'eref el, am. obacz !JJlau, 
eraffel. 

IDłan'crfalf(c), sm. ,en, pl. 
•tli, pustołka/., sokół murny. 

IDłnu'crfcft, adi. mocny jak 
mur; warowny. 

9Jlan'crfraij, am. -e!il, bu
twienie n., zbutwiałość/. mu
ru. 

9J1a11'crfilU11ng, sf. obacz 
!JJliirtel. 

9Jlau'ergrii11, sn. ·!il, bluszc:r. 
m. 

9Jlan'ergrnnb, sm. •(e)a, 
fundament murowany. 

9Jla111erg11ij, sm. •e!il, pl. 
•gilffe, mur lany. 

9Jln111er~nmmer, sm. •il, pl. 
, siekierka mlotkowata, 

młotek mularski. 
9Jlau'erfnlf, sm. ,(e)a, wa

pno mularskie. 
IDlan'edeUc, sf. pl. •n, 

kielnia /., kieloica. /., czer
paczka j. 

9Jln111edie0, sm, obacz 
!Dliirtel. 

9Jlan'crfitt, sm. •(e)il, pl. 
=e, kit mularski. 

9Jla11'erflctte, sf. pl. •n, 
obacz !JJlauerliiufer. 

9Jla11'erfran3, am. "eil, pl. 
=friin;e, wieniec wieżowy. 

9Jla11'cdrn11t, sn. •(e)!il, pl. 
•friiuter, bez m., hebd m., 
pomurne ziele, pomurnik m. 

9J1an'edntte, sf. pl. •n, 
podkładzina j., podwalinka 
f., płatwa f., murłat m. 

9Jlnu'cdii11fer, sm. •a, pl. 
-, kowalik marowaty, po
murek m. (ptak); rotf(ilgeliger 
- mente! m. 

IDłau'ede~m, sm. •(e)!i!, 
glina murarska. 
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IDłnu'crmnuttl 

IDłnu'crmnntet, sm. ,e, pl. 
•mlintel, cembrowanie n., fu
trowanie n., odzie:!: f. muru. 

IDłnu'crmciftcr, sm. obacz 
!!Jłaurermeifter. 

IDłnu'crn, va. (()alien) mu
rować. 

IDłnu'crnniljtignU, sf. pl. •e, 
popek m., słowik murowy. 

IDłnu'crl)fcffer, sm. •!3, pl. 
-, przyszezeoica f., przy
szczeoiec m., rozchodnik m. 
(ziele). 

IDłnu'crl)lnttc, I.JJtnu'cr" 
qunbcr, sf. pl. "n obacz 
~lauer!atte. 

IDtnu'crrnutc, sf. pl. "", 
zanokcica f., stooogowiec 
(ziele). 

!.!Rnn'crf nll)ctcr, sm., IDłnn• 
crf nl3, sn. obacz mauerbe• 
fc!Jlag. 

IDłnu'crliljidJtc, sf pl. •n, 
warstwa f., pokład m. 

IDłnu'crf d}111nlbc, sf. pl. "n, 
IDtnu'crf cglcr, sm. "s, pl. -, 
jaskółka morowa, jerzyk m., 
gladosz m. 

IDłnu'erf dJltlCij}, sm. -e!3, pl. 
5e, obacz maueróejcljlag. 

IDtnu'crf lJedjt, sm. "e!3, pl. 
•e obacz 9.Jłauedliufer. 

IDtnu'crfllcif e, sf. obacz 
IDliirte!. 

IDtnu'crftcin, sm. •(e)B, pl. 
•e, kamień murowy, cegła/., 
mur6wka f. 

IDtn11'cr1Jcrbnnb, sm. •(e)s 
pl. •biinbe, układ m. spoj6w. 

IDtnu'cr1Jcdleib11ng, sf. pl. 
•en, opierzenie n. 

IDłnu'crlllcd, sn. •(e)s, 
mury pl.; mularska robota. 

IDłnu'cr111urm, sm. •eiil, pl. 
•roilrmer obscz maueraff el. 

IDtnu'crllJinbc, IDłn11'cr11111r3, 
sf. obacz WłauereJeu. 

IDtnu'eqicgcl, sm. •!3,' pl. 
-, cegła f., mur6wka f. 

IDtnu'fc, sf. parch m., strup 
koński w pęcinach. 

IDtnul, sn. •(e)s, pl. IDlliu[er, 
1) pysk m. (u zwierząt); 2) 
pysk m., pap& f,, gęba f. 
(u ludzi, pospolicie zamiast 
!!Jlunb); - unb 9łafe auf= 
f perren z podziwienia gębę 
na oście:!: otworzyć; bas -
auftun gębę otworzyć; bas 
- ni4)t auftun nie otworzyć 
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gęby, nie odezwać się, nie 
powiedzieć ani słowa; imnbn 
aufs - f clj[agen w gębę kogo 
uderzyć, w papę, w pysk 
komu dać; jmnbm bai3 -
ftoµjen gębę komu zatkać; 
zbić kogo z tropu; ficlj fe!lift 
aufs - jclj[agen uderzyć się 
w gębę, w język się ukąsić; 
sprostować siebie samego ; 
baiil albo jein - ~a!ten trzy
maćjęzyk za zębami, milczeć; 
~alt bai3 - ! stul gębę! stul 
pysk! milcz!; er ()!Ut fein -
feinen ~ugenli[id: ftiU gęba 
mu nieostoi na chwilę, usta
wicznie gada; bai3 - ~lingen 
!afien, ein fdjiefe!3 - mad)en 
spuścić nos na kwintę; bae 
- Mlmmen, tilmpfen, uer• 
0ie()en skrzywić gębę; bai3 -
uoll ne~men chwalić się; ein 
grojie!3 - ijaben mieć dużą 
gębę, gadać du:!:o, przechwa
lać się, mieć gębę wyszcze
kaną; ein biif es - ()a6en 
mieć zły, złośliwy język; ein 
!ofee, ungeroaf cljenes, ftecljes 
- ~aben, mit bem - uor= 
roeg f ein mieć wyparzoną gę· 
bę; fein - in aUem ~alien 
rooUen mieszać się do wszyst
kiego, wściubiać wszędzie 
swój nos; re ben roie e!N ei nem 
ins - fommt gadać, co ślina 
do gęby (albo na język) przy
niesie; bas - ~u roeit aut• 
tun za nadto gębę otworzyć, 
nadto otwarcie m6wić; ficlj 
bas - uerlitennen język so
bie Rparzyć, nierozważnem 
gadaniem sobie zaszkodzić; 
fid) bai3 - roifdjen obcierać 
sobie gębę (nie mając nic do 
jedzenia); jmnbm nadj bem 
,e teben, um bas - ge~en 
gadać komu po myśli; jmnbm 
.ponig ums - ftreidjen lizać 
się komu; imn'om etro. ins 
- f djmimn wlo:!:yć komu 
jedzenie do gęby; jmnbm 
il6eri3 - f a~ren ostro na kogo 
powstać, ofuknąć, skarcić ko
go; f ein - au ge6raucljen 
roifien, nicljt aufe - ge• 
fali en f ein, bas - auf bem 
recljten ~[ed:e ~a6en umieć się 
wygadac, znaleźć zawsze wy
mówkę, nie dać się zbić z 
tropu; ~aft bu fein - ? za-

IDłnu'lfreunb 

pomniałeś języka w gębie?; 
tu bai3 - auf l otwórz gębę I 
odpowiedz!; ein led:erei3 -
()aben lubić łakotki, łasować; 
bai3 - roliff ert i~m banadj, 
bas !lilaff er rnuft i~m im -
auf am men ma oskomy, ma 
do tego :!:ądzę; jmnbm etro. 
uor bem "e roegne~men, roeg
fif clJen wziąć komu co z przed 
nosa; in ber ileute !!Jłiiu[er 
fommen na ludzkie języki 
dostać się, wystawić się; 3) 
otwór m. u hebla; 4) muł m. 
= maultier. 

IDtnu'lnffe, sm. ,n, pl. •n, 
gap m., gawron m.; ,n fei[ .. 
~alten, fei[~alien dosłownie: 
gawrony sprzedawać; wytrze
szczyć oczy, rozdziawić gębę, 
gapić się, gawrooić się. 

IDtn11'lbccrbn11m, sm. •(e)e, 
pl. -btiume, morwowe drzewo, 
morwa f. 

IDtnu'lbmbliittcr, sn. pl. 
morwowiny pl. 

IDtnn'lbccrc, sf. pl. ~n, 
morwa f. (jagoda). 

IDtn111Umrfeigcnbn11m, sm. 
,(e)s, pl. ,bliume, sykomorwa 
f., figomorwa f. 

IDtliul'd}ctt, sn. •!3, pl. -, 
dim. od ~lau[, gąbka f., gę
busia/., gębuniaj., buzia f., 
pyszczek m.; (przenośnie:) 
całus m., pysio m. 

IDtnu'lbinrrtiic, sf. ble -
~a~en bezustannie gębą kła
pac, gadać. 

IDtnu'lbrcf d)cr, sm. •!3, pl. 
-, gaduła m., kłapacz m. 

ID1n11'le1t, vn. (~a6en) dąsać 
się, pyskować. 

IDtnu'ltfcl, sm. •!3, pl. -, 
muł m. [ waty. 

IDtn11'lcf clnrti9, adi. muło
winu'lef dd}cn, sn. =!3, pl . 

·-, dim. od mau(ef el, mulę n. 
IDłnu'lcf clfiltm, sm. ,,13, pl. 

-, mulnik m. 
9Jlnu'lcf diu, sf. pl. -innen, 

mulica/. 
I.JJłn11'lcf cltrcibcr, sm. ,e, pl. 

-, mułarz m., pastuch m. 
mul6w. 

IDtnu'lfnul, adi. milczący, 
małomowny. 

IDtnu'lfliulc, sf. dzięgna f. 
IDtnu'lfrcunb, sm. •(e)s, pl. 

oe, przyjaciel m. gębą. 



IDlau'l filfilcr 

IDlau'lfiijjlcr, sm. •!3, pl. 
-, straszak m. 

IDlnu'l~iingcr, sm. ,/5, pl. 
-, mruk m. 

IDlau'l~clb, sm. •en, pl. -en, 
bohater m. gębą. 

IDlnu'lflcmmc, sf. pl. =n, 
1) obacz 9Raulfnebe(; 2) kurcz 
m, SZCZE}k, 

IDlau'Uucbcl, sm. •ił, pl. -; 
IDlau'lforb, sm. •(e)e, pl. 
•fotbe, kaganiec m., nagę
bek m. 

ID'lau'lf dJtllc, sf. pl. =n 
policzek m. [ szczęk. 

ID'lau'lfl,lcrrc, sf. kurcz m. 
IDlau'ltnf dJc, sf. pl. ,n, 1) 

policzek m.; 2) gęba f. (sze
roka) jak cholewa; 3) gaduła 
m.; 4) pir6g m. 

lJRau'lticr, sn. ,(e)B, pl. •e, 
mul m.; fleineB, junges -
mulę; au bm •en ge~ilrtg mu
łowaty. 

ID'lau'lticrartig, łD1au'ltitr= 
miijjig, adi. mułowaty. 

ID'lnu'ltrommd, sf. pl. •n, 
drumla .f. 

lJRau'llucrf, sn. =(e)B, fie 9at 
ein gutes - ma dobry pysk, 
jest wyszczekana, 

ID'lnu'lluurf, sm. ,(e)B, pl. 
•ttJiirfe, kret m. 

IDlau'huurf ~fallc, sf. pl. ,n, 
pułapka f. na krety. 

IDlau'lwutf~gtillc, sf. pl. 
•n, świerczokret m. 

lDlau'lw11rf~~a11fen, ID'lau'l= 
wurfll~ilgel, sm. =~, pl. -, 
ID'lau'lluurf~lo~, sn. =eB pl. 
=lild)er kretowisko n. 

lJRau'tcr, sm. "B, pl. -, 
mularz m., murarz m. 

lJRau'rcr•, adi. mularski, 
murarski. 

lJRau'tmttbcit sf. pl. =en, 
robota mularska, mularka f. 

ID1a11rcrci', sf. mularka f. 
ID'lnu'rcrgcf cllc, sm. =n, pl. 

•n, czeladnik mularski, 
ID'lnu'rcr~anbwcrf, sn. =( e)s, 

mularstwo n. 
ID'lau'rcdcllc, sf. pl. •n, 

kielnica f., czerpaczka J: 
IDlntt'tcrmciftcr, sm. =5, pl. 

-, majster mularski. 
\!Rnu'rcrf,l)cife, sf. obacz 

9RiitteI. 
ID1au'rcr3unft, sf. pl. •ailnftr, 

cech mula1ski. 
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ID'lau~, s;. pl. 9Riiufe, 1) 
mysz f.; junge, fleine -
myszka f.; bu Udne - ! ty 
moja myszko!; fie ginHen mit 
mann unb - ~u @runbe 
zginęli wszyscy, do szczętu; 

eine fluge - 9at me9t roie 
ein .Soc!) szczwany lis zwykł 
mieć kilka kryj6wek; . roenn 
bie - f att ift, jd)medt bas 
9Regl bittet sytej myszy 
Rmierdzi mąka; bas ift ben 
9Riiufen gepfiffen to na wiatr 
powiedziane, to jakby gro
chem o ścian El rzucił; roie 
9Jliiuf e in ber 15;,edf eite leben 
żyć jak mysz o szperce, żyć 
w dobrobycie; bet .Raten 
15d)era ift bet 9Riiuf e l:ob kiedy 
się kot z myszą bawi, to ją 
niedługo zadławi; er gat 
!Dliiufe (także @ri[en) im 
.Ro;,fe ma swoje kaprysy; 2) 
muszkuł m. w ręce; 3) biinbe 
- ciuciubabka f.; = !B!lnbe• 
fub. 

łD1au'f djcln, vn. (9a6en) 
z żydowskiego zaciągać 
(w mowie). 

ID'liiu'o~Clt, ID'liill'~lcin, sn. 
•i8, pl. -, dim. od !Dlaus, 
myszka f., myszę n.; mein 
!Dliiusiten moja myszko! moja 
rybko! 

łD1iiu'~djcnftill, adi. cichy 
jak myszka, cichuteńki; adv. 
cichuteńko; es ift - cicho 
jakby mak zasiał; - fiten 
przycupnąć. 

ID'lau'f c, sf. linienie n. się, 
pierzenie n. się. 

łD1iiu'f cbuff arb, sm. •(e)il, 
pl. •e, myszołów m. (ptak). 

ID'lii'uf cbarm, sm. •(e)il, mo
krzyca f., ptasia męta, nie
dośpiałek mały, muchotrzew 
m., muszec mały, kurzoślep 
m., kurzomor m., mokrzec m., 
gwiazdnica j. (ziele). 

ID'liin'fcborn, sm. -(e)il, pl. 
•e, iglica włoska, myszopłoch 
m., mysza wiecha (ziele). 

ID'liiu'f cbmf, sm. •(e)s, my• 
sze łajno, myszyniec m. 

!J:)1iiu'f cfn~r, 9Jliiu'f cfnrbig, 
ID'lanf cgrau, adz. płowy jak 
mysz, myszaty; •eil 'ij.\ferb 
myszak m. 

łD1ii11'f cfaffc, sm. •en, pl. 
=ett, myszoł6w m. (ptak). 

!!llnn'fig 

łD1iiu'f cfallc, sf. pl. •n, la
pica f., łapka f. na myszy. 

IDliiu'f cfarbc, sf. myszata 
barwa, 

ID'liiu'fcfrnij, sm. -eil, mysi 
wygryz, dziura przez myszy 
wygryziona, 

łD1iitt'f cgcrftc, sf. mysi jęcz
mień, myszyniec m. 

ID'liiu'f cgift, sn., •(e)e, pl. 
•e, trucizna f. na myszy. 

ID'liiu'f cfa~c, sf. pl. ,n, kot 
łowiący (dobrze) myszy. 

ID'liitt'f clodJ, sn. =(e)a, pl. 
=liidJer, mysia dziura, jama. 

łD1att'f cu, I. vn. (gaben) 
myszy łowić, myszkować; bie 
State liiut bai! - nicfJt nie 
oduczysz kota, aby za my
szami nie gonił; II. va. (ga= 
ben) ściągać, zwędzić, sprzą
tać, kraść; III. fi~ -, vr. 
(9a6en) obacz jld) mauf ern . 

ID'liittfc'ncft, sn. -(e)B, pl. 
-er, mysie gniazdo. 

ID'liin'f co~r, sn. -(e)s, pl. 
..en, i dim. ID'liiu'f cii~rdicu, 
lDliiu'f cii~tlciu, sn. =a, pl. -, 
1) mysie ucho, uszko; 2) pta
sie oczko, pacierzyczka /., 
niedośpiałek m., bożymech m., 
kosmaczek m. (ziele). 

ID'lau'f er, I. sm. =B, pl. -, 
1) kawałek m. złodzieja, 
smyk zręcznie kradnący; 2) 
myszołów m. (ptak); 3) dzika 
kaczka pierząca się a latać 
nie mogąca; II. sf. linienie n. 
się, pierzenie n. się, zrzuca
nie n. sk6ry lub skorupy; 
czas m. linienia się; in ber 
- f ein, lenić się, pierzyć się, 
zrzucac skórę, skorupę. 

IDlaufcrci', sf. pl. -en, kra
dzież J: 

~Rnu'f crn, fid) -, vr. (~a= 
ben) linić się, pierzyć się, 
wypierzać sie. 

9Riiu'f cf dj111an3, sm. •eit, pl. 
•fd)roiinae, mysi ogon; ukwap 
m., mysi ogon (roślina). 

łD1auf 'cftill, adi. obacz 
!Dliiusd)enftilC. 

łD1nu'f ctot, adi. nieżywiu
teńki, dobit.v. 

ID'lau'~fa~l, łD1au'~farbcn, 
łD1nu'ogrnu, adi. myszaty. 

ID'lau'fig, adi. fid) - mad)en 
wynosić się, pyszyć się, na
dymać się. 



!!nii11'0Ici11 

9.Jliiu't!lein, sn. obacz Wliiue
rf)en. 

9.Jlauf olc'1111t, sn. •il, pl. 
•leen, mauzoleum n., gro
bowiec m. 

9.Jlnut, sf. pl. •en, myto n., 
cło n., opłata f.; , komora 
celna. 

22 !!ncc'rct!grnnb 

IDlcbniUeu'r, (wym.: -jor) Meduza f. (mitologia); 2) 
sm. •5, pl. 0 e, i •il, medalier gwiazda f. (morskie zwie-
m., sztycharz m. medalów, rzę). 

9.Jlebnillo'n, (wym.: -ją) sn. 9.Jlcbn'f cntnul)t, sn. -(e)e, 
0 B, pl. •e i •B, medalion m., pl. ..~ltupter, głowa /. Me-
medalik m. duzy. 

l.lJ1cbin'nfolio, sn. •i:l, i 9.Jlc, IDłccr, sn. ,(e)s, pl. ,e, mo-

9.Jlau'tnmt, sn. ,(e)il, 
•iimtei:, komora celna. 

9.Jlau'ttnuo, sn. ·I es, 
•tiiujer, komora celna, 

9.Jlau'tncr, sm. 0 s, pl. , 
celnik m., mytnik m., stra• 
żnik m. 

bin'noftnb, sn. •B, wielkie rze n., ocean m.; bas Wlittel• 
pl. folio, wielka osemka. fiinbif rf)e, 6djmar3e - morze 

l.lJ1cbin'nl)nl)icr, sn. •(e)i, Śródziemne, Czarne; jenfeiti 
pl. pl. ,e, duży arkusz pa- bei ,es za morzem; am =e 

9.Jlnu'tf d)ein, sm. •(e)e, pl. 
.. e. 9.Jlnu'tf dJciu3ettcl, sm. •IS, 
pl. -, poświadczenie n. opła
conego cła. 

9.Jlnu'aeu, vn. (ijalien) ob. 
Wliauen. 

9J1n!i11tn'Il1rci0, sm. ·I ee, 
•fe, cena naj wyżdza. 

9.Jln!imn'ltntif, sm. •(e)s, 
pl. "'e, taryfa najwyższa. 

IDlll!i'llte, sf. pl. ,n, za
sada t: 

IDlll'!illtUllt, sn. •(il), pl. 
•ma, o~jwiE.lkszość f., naj
wyższośc f, 

9.Jln~ounni'fe, (wym.: -nez) 
sf._pl. "'", majones m. 

l1Jlii3e'n, sm. •il, pl. •e, 
mecenas m., mąż wspierający 
sztuki i nauke. 

9Jlii3enn't i l.1Jlii3enn'tentum, 
sn. •9, mecenatostwo n., 
wspieranie n., protegowanie n. 
sztuki, nauki. 

9Jłn3erie'ten, va. (~alien) 
macerować, moczyć w jakim 
płynie. 

9.Jl. (;\:. skrócenie zamiast 
meines @;rnrf)tens mojem zda
niem, o ile mnie się zdaje. 

9.Jled)n'nif, sf. pl. -en, me
chanika f. 

9.Jled)n'nifer, sm. •il, pl. -, 
l.l)ltd)n'nifnt!, sm. pl. •fłt, 
mechanik m. 

9JledJn'nif dJ, adi. mecha
niczny; adv. mechanicznie; 
- letnen uczyć się mecha
nicznie. 

9Jled)nni't!m110, sm. -, pl. 
omen, mechanizm m. [ czeć. 

9.Jlc'dern, vn. (ijalien) be-
9Jlebni'Ue, sf. pl. •n, medal 

m. ; bie stetrfeite bet - od
wrotna strona medalu. 

pieru, gelegert nadmorski; untet bem 
9.Jlcbintific'rcn, va. (9alien) •e (befinblid)} podmorski; auf 

odjąć udzielność (księciu pa- bem •e na morzu; illiet (bas) 
nującemu). - faąten puścić się za mo-

9Jlebifn11te'nt, sn. =(e)i, pl. rze In bas to9e - faijren 
oe, środek leczniczy, medy- puścić się na pełne morze; 
cyna f, tie %iete bes =es zwierzeta 

9Jlebifn11tc'ntenfnftcn, sm. morskie. • 
•B, pl. =faften, sk,·zynka ze 9.Jleer•, adi. morski. 
środkami leczniczymi, 9.Jlee'rnnl, sm. •(e)s, pl. •e, 

9.Jlcbifn'ftcr, sm. •il, pl. -, węe-orzoryb m. 
zły lekaTz; szarlatan m. IDlcc'rnbgrunb, Bm. •(e)s,pl. 

9Jlc'bif110, sm. -, pl. !me• •gtiinbe, otchłań morska. 
bici, medyk m., lekarz m, 9J1CC'tllml)fCt, Bm. •51 pl. 

IDle'bio, adv. wpośrodku; -, szczawik morski (roślina). 
- ;)uli w połowie lipca. 9.Jlcc'tiif d}c, s/: pl. •n, tę-

9.Jlebif nncc' (wym.: -zans), pop:łów m. (ryba). 
sf. pl. •n, złośliwość f. 9.Jlcc'tbrnff c(u), sm. •n, pl. 

IDłcbitntio'n, sf. pl, •en, =n, leszczak m. (ryba). 
medytacya f., rozmyślanie n. 9.Jlec'tbuf en, sm. •i3, pl. -

9.Jlebitic'rcn, vn. (9alien) zatoka (morska). 
medytować, rozmyślać. 9.Jlcc'rbrnd)c, sm. •n, pl. 

9Jle'bi1111t, sn. =B, pl. •bien, =n, smok morski. 
1) medyum n., środowisko 9.Jlee'reid)d, sf. pl. ,n, pą-
n.; 2) osobnik przydatny do kia .f. (zwierz\/)• 
spirytystycznych doświad- 9.Jlce'rengc, sf. pl. •n, cie-
czeń; 3) pewna stromi cza- śnina morska. 
sownika (w języku starogrec- IDłec'rengeI, sm. =S, pl. 
kim). -, anioł m., raszpla f. (ryba 

9Jlebi3i'n, sj. pl. •en, le- morska). 
karstwo n., medycyna f.; IDlec'reenrm, sm. •(e)s, pl. 
sztuka lekarska, medycyna/.; =e, odnoga morska. 
gerid)tlidje - medycyna są- 9.Jlcc'rct!bobcn, am. •B, pl. 
dowa. -, dno n. morza, morskie. 

9Jlcbi3inn'ltnt, sm. =(e)s, 9Jlce•ret!brnubung, sf. pl. 
pl. •tiite, rada sanitarna; •en, wzdymanie n. się morza, 
radca sanitarny. łamanie n. się fali. 

9Jlebi3i'ncr, sm. =!3, pl. -, 9.Jlce'rcefliid)e, sf. powierz• 
medyk m.; słuchacz m., chniH. f., poziom m. morza. 
uczeń m. wydziału lekar- [ 9Jlee'ret!fl11t, sf. pl. •en, 
skiego. 
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wezbranie n. morza; wały 
9Jlcbi3inie'ten, vn. (9alien) pl., fale pl. mor~kie. 

lekarstwo brać, zażywać; le- 9.Jlce'rct!gcbict, sn. •(e)s, pl. 
karzyć. =e, dorzecze morskie. 

9Jlcbi3i'nif d), adi. medycz- 9Jłee'rct!gcftnbc, s>!, •S, pl. 
ny, lekarski; =e ijafultiit wy- -, wybrzete morskie. 
dział lekarski, medyczny, j))lcc're0gr11nb, sm. =(e)s, 
medycyna f. dno n. morza, morskie; auf 

m1cb11'f e, sJ. pl. =n, 1) bem •e na dnie morza. 



!JJlcc'rc~łilftc 

!JJlcc'rc~fiifte, sf. pl. •n, 
brze~ morski, wybrzeże n, 

ł.lJłct'tc0f dJlunll, sm. •(e)s, 
pl. ,fcljlilnbe, otchłań morska. 

9Jłtt'rc0f ~icgcl, sm . • s, po-
ziom m. morzaa 

iJJlCc'rt~ftillc, sf. spokoj
ność f., cisza /. na morzu. 

IJJlcc'reoftrnnb, sm. •(e)s, 
pl. ,e, pobrzeże n., brzeg m. 
morza. 

IJJlcc'rc0ftriintuug, sf. pl. 
=en, prąd morski. 

9Jlce'rcotiefc, sf. pl. •n, 
głębia j. morza, otchłań 
morska. 

IJJlcc'rcowdlc, 9Jlcc'rc0wogc, 
sf. pl. •11 1 bałwan ·morski, 
fala morska. 

IJJleC'rfnbrt, sf. pl. •en, 
jazda f., podr6:!J morska. 

i!Jltc'rfnrbc, sf. pl. •n, ko
lor m. morza, wody morskiej, 
kolor zielonobłękitny. 

9Jlcc'rfcnd}d, sm. •s, pl. 
-, kopr morski, babia sól 
(roślina). 

i!Jlcc'rgnbcl, sf. pl. •n, kur
koryb m. (zwierzę). 

9Jlcc'rgcwiid)0, sn. ,fes, pl. 
•fe, roślina morska. 

9Jlcc'rgliidlcin, sn. obacz 
Wleerroinlle. 

i!Jlcc'rgott, sm. •( e )s, pl. 
,gotter, bożek morski, bóg m. 
morza. 

i!Jlce'rgrn0, sn. =fes, pl. 
•gtiijer, trawa morska, 8zu
war m., mech .morski, pa
wężnica f. 

i!Jlcc'rgrunbcl, sm. •s, pl. 
, kiełbiówka /. (ryba 

morska). 
. i!Jlcc'rgriln, adi. zielony 

jak morska woda, seledy
nowy. 

IJJlcc'rbnfcu, sm. •s, pl. 
,!jćifen, port morski. 

IJJlcc'rbnbu, sm. •(e)s, pl. 
,!jći~ne, korpal m. (ryba 
morAka). 

9Jlcc'rbcd-,t, sm. =(eJs, pl. 
=e, wątlttsz pospolity (ryba). 

9Jłec'rbcrrf d)nft, sf. pano
wanie na morzu, morzowład
ctwo n. 

ł.lJłcc'rl)itf e, sf. roilbe -
nawrót polny (roślina). 

IJJlcc'rbof t, .~f. JJl. ,n, trąba 
morska. 
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ł.lJłec'rigd, sm. ·13, pl. -, 
jeż morski. 

i!Jlcc'rjungfcr, sf. pl. •n, 
syrena f. 

IJJlee'rfnlb, sn. •(e)s, pl. 
,fii(ber, cielę morskie. 

ł.lJłce'rfntcr, sm. •i:!, pl. , 
9Jlee'rfni}e, sj. pl. •n, kocz
kodan m., kotomałpa f. 

IJJlcc'rfirf dJbnum, sm. ,(e)a, 
pl. •biiume, chrościna j. ja
goda f., niedźwiedzie grono. 

i!Jlce'rfli~~c, sf. pl. ,n, 
~k11ła f. w morzu. 

9Jlec'rfobl, sm. ,(e)s, kapu
sta wyrostkowa, nadmorska. 

9Jlcc'rfrcM, sm. ,fes, pl. 
•fe, rak morAki. 

9Jlcc'rlinf c, sf. pl. •n, zób 
m., rzęsa /., drzllrzęga f. 
(roślina). 

9Jłec'rluft, sf. obacz 15ee• 
luft. 

9Jłcc'rmnnn, sm. •( e)s, pl. 
•tr.iinner, tryton m. (mitolo
gia); marynarz m. 

9Jłcc'rmclbc, sf. pl. •n, 
łoboda poszarpana, kosmata 
(roślina). 

9Jlcc'rmuf dJd, sf. pl. •n, 
koncha morsl{a, 

ł.lJłcc'rnnbcl, sj. pl. ,n, igli
ca .f. (ryba). 

i!Jlec'r~nlntc, sf. pl. •n, 
pięciokwit m. 

i!Jlcc'r~ortulnf, sm. obacz 
9Jleermeibe. 

9Jłcc'rriiubcr, sm. obacz 
6eeriiuber. 

9Jlec'rrettig, sm. •(e)iil, 
chrzan m. 

9Jlcc'rf al;, sn. •eii!, sól 
morska . 

i!Jlcc'rf iiulc, sf. pl. •n, trąba 
morska. 
· IJJlce'rf d)num, sm. •(e)s, 

morska piana. 
mee'rf d)numfo~f, sm. 

9Jłcc'rf d)numpfcifc, sf. faj ka 
f. z morskiej piany. 

IJJlcc'rf dJnc~fe, sf. pl. • n, 
bekaśnik m., kruk morski 
(ryha). 

IDłcc'rf d)Wnlbe, sf. pl. ,n, 
piaskowiec m, 

IDłcc'rfd)Wcin, sn. •(e)s, pl. 
,e, delfin m., grubień m., 
zbrojnogrzbiet m: (ryba); 
ftacl)eUof es - chciwożer m.; 
świnka morska. 

i!Jlcc'rf d)Wciudjcn, sn. •iii, 
pl. -, dim. od ~!eerf c!Jwein, 
świnka morska. 

i!Jlcc'rfcnf, sm. =(e)i8, ruk
wiel m., dzióbak m. (roślina). 

i!Jlcc'rffor~ion, sm. ,(e)i!, 
pl. •e, najeż m. 

9Jłce'rf~innc, sf. pl. •n, 
obrzyd m., gładycz m., ko
sarzeń m., inaczek m. (ryba). 

IJJlec'rftnd}cl, sm. ~~, pl. 
-, krzy:!Jowniczki f. pl. (ro
ślina). 

9Jlec'rftid)ling, sm. •s, pl. 
•t, modrzeniec m. (roślina). 

i!Jlcc'rftrnnb, sm. obacz 
Wleereiilftranb. 

IJJlce'rftrnl}c, sf. obacz 3Jłeer, 
enge. 

i!Jlcc'rftridJ, sm. •{e)s, pl. •e, 
strefa morska. 

i!Jlcc'rftrom, sm. ,(e)s, pl. 
•ftrome, prąd m. morza. 

i!Jlcc'rftrubcl, sm. •s, pl. -, 
wir morski. 

i!Jlcc'rtnng, sm. obacz 15ee• 
tanq. 

i!Jlcc'rticfc, sf. obacz Wlee• 
reetiefe. 

IJJlcc'r1111gcbc11er, sn. •s, pl. 
-, potwór morski. 

i!Jlcc1rwiirt0, adv. do morza, 
ku morzu, w stronę morską. 

IJJlcc'rwcib, i dim. i!Jlcc1r~ 
Wcibd)ctt, sn. syrena J'., lle
reida /. (mitologia). 

IJJlee'rWcl0, sm. •fes, pl. •fe, 
łosoś m., sum m. (ryba). 

IJJlcc'rwclt, sf. pl. •en, mor
szczyzna f. 

i!Jlcc'rlllinbe, sf. pl. ,n, je
ślinek m., brzoskiew rnoi'$ka 
(roślina). 

i!Jlcc'rwolf, sm. •(e)s, pl. 
•tUO(fe, hyena morska; wilk 
morski; okoń morski. 

9Jlcc'rlllunbcr, sn. 0 0, pl. -, 
potwór morski; dziwol:i:g m., 
dziwotwór m. 

IJJlcc'r3cifig, sm. •( e)s, pl. 
•e, czecwtka f. (ptak). 

ł.lJłcc'r3wicbcl, sf. pl. •n, ce
bula morska, ostrawka po
morska. 

IJ)lcgii're, sf. 1) megera f., 
furya /.; (mitologia); 2) (pl. 
•n) furya f., jędza j., zła 
kobieta. 

ł.lJłcbl, sn. •(e)s, mąka f.; 
feineil, llail feinfte mąka 



najlepsza; aua - befte~enb 
m11czny; mit - beftteuen, 
in - roii!3en omączyć; fidj 
mit - bef cljmieten umączyć 
się. . 

rolebh adi. mączny. 
role'l)lndig, adi. mączysty. 
role'l)lb nbn, sf. pl. •en, por-

t nici\ f. (w młynie). 
rolt'blbttrb1mm, sm. •( e)~, 

pl. "'bliume, hordowina f. 
rolt'blbeere, sf. pl. ,11, bo

r6wka brusznica f.. 
!.!Jlt'błbtntd, sm. •G, pl. -, 

pytel m. 
rolt'blbirnc, sf. pl. "'", mą

cznica .f. 
rolt'blfmi, sm. ,(e)e, papka 

/. z mąki, lemieszka f. 
role'blfnij, sn. •ffeil, pl. 

•fliffet, beczka f. na mąkę, 
tynka f. 

role'blfrlid)tc, sf. pl. zboże n. 
rolqlgebnlt, sm. •(e)e, mą

czność f., zawartość mączna. 
role'blgranlJe, sf. pl. •n, 

kruszonka/., zacierki pl. 
role'blbnltig, adi. mączny. 
role'blbnnbd, sm. •il, han• 

del m. mąką, sklep mączny. 
role'l)lbiinbler, sm. =~, pl. 

-, mączarz m. 
role'blig, rzadko: role'bltd.it, 

adi. mączny, mlłczysty. 
role'blfiifer, sm. •a, pl. -, 

mącznik m. (chrząszcz). 
role'blfnmmer, sf. pl. 0 n, 

mącznica j. 
role'blfaften, sm. •i!, pl. 0 fli, 

ften, skrzynia f. na mąkę, 
mącznica/. 

rolqlfleifter, sm. •G, pl. -, 
klajster m. z mąki. 

role'blfloij, sm. 0 ea, pl. -mi
jie, kluska j'. z mąki. 

role'blmildc, sj. pl. •tt, mól 
mączn.r. 

role'blm11~, sn.; rolt'bllJlllJ• 
lJC, sf. papka J. z mąki, le
mieszka f. 

role'blf ad, sm. •(e)s, pl. •flif• 
!e, worek m. mąki, na mąkę; 
:plum:p wie ein - niezgrabny. 

role'blfieb, sn . .. (e)a, pl. •e, 
sito n. do mąki, 

role'blflJeif e, sf. pl. •n, mą
czna potrawa, legumina /. 

role'blf nlJlJC, sj. pl. •n, po
lewka mączna, smelkaj., za
cierka/. 
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rolt'bltau, sm. "'(e)s, mio
d6wka /., czarnuszka f., m11· 
czak m., śrę:!.oga j. 

role'blluurm, sm. •(e)e, pl. 
"'roiltmet, mlłcznik m., wołek 
m., robak mączny. 

rolt'bl~uder, sm. ,!8, faryna 
(biała), mączka cukrowa. 

rolebr, comp. od uieC, adi. 
i adv. 1) więcej; bardziej; 
urn f o - tern więcej, tem bar
dziej; nodj ehu. - jeszcze 
wil}cej, trochę więcej; immer 
- , im met - unb - coraz 
bardziej, coraz to więcej; -
a!il ie więcej, bardziej niż kie
dykolwiek; auf - aC!8 eine 
2lrt w rozmaity sposób, na 
kilka sposobów; urn fo uie[ -
o tyle więcej; - am genug, 
am auuie[, am notig więcej 
niźli potrzeba, nadto; (gat) 
nidjts - nic więcej; fein fillott 
- ! ani słowa więcej ! ; er 
roo!Ite nidjt!8 - bauon wiff en 
nie chciał nic więcej o tern 
wiedzieć; unb berg[eidjm -
i inne temu podobne rzeczy; 
- [ang am {ireit więcej długi 
niż szeroki; ~at et nodj -
j8rilbet? czy ma więcej braci?; 
et 3ii~[t - am 80 ~a~re ma 
przeszło ośmdziesiąt lat; es 
ift nidjt - a[il billig to tylko 
(albo zupełnie, bar.dzo) słu
szna (rzecz); es ift nid)t - am 
3u roa~t to niestety prawda; 
- aC!8 3u gut nadto dobry; -
roett f dn być więcej wartym, 
mieć większą wartośe; -
( o bet) roeniger, - (ober) minbet 
mniej ( czy) więcej; 2) ( o czasie); 
nidjt - już nie; nid)t - Cange 
już niedługo; ba ift feine ,t,Ufe 
- tu już niema ratunku; er 
benft nid)t - batan już nie 
myśli o tern; 3) mit - straft 
z wiekszą sH11, 

ID1ebr, sn. indecl. bas -
ober m:leniget przewyżka f. 
i zniżka /.; bai8 - joU ent• 
f djeiben większość niechaj roz
strzygnie; = !!Jle~t~eit. 

role'briiftlg, adi. kilkuga
łęzisty, rozsochaty. 

ID1e'brauf111anb1 sm. , (e)s, pl. 
•rolinbe, wydatek dodatkowy, 
wydatek przekraczający pre
leminarz. 

ID1e'brbieter, sm. =i3, pl. -

i role'trbietenbe(r), sm. =ben, 
pl. •ben, dajl!-CY więcej, lepszy 
oferent, licytant. 

role'brbliitt(e)rig, adi. wielo· 
listny. 

ID1C"brblumig, adi. kilku
kwiatowy. 

rolt'brbcutig, adi. wielozna
czny; niejasny. 

role'brtinnnbme, sf. pl. =n, 
większy przych6d, powięk
szenie n. dochodu. 

rolc'trctt, va.(~alien) powięk
szać, mnożyć, pomnażać; fidj 
-, vr. powiększać się, po
mnażać się, rozmnażać się. 

ID1e'brcnteil~, adv. po wil}k· 
szej części; zwykle. 

IDlt'brtr, sm. •S, pl. -, po
większycie! m., pomnożycie! 
m. 

role'brtrc, pron. pl. kilka, 
kilku; więcej. 

role'btere~, pron. n. więcej; 
morgen ein - jutro więcej 
o tem (pogadamy). 

role'brer111iib11t, role'brge: 
nannt, adi. kilkakrotnie wspo
minany; wyże.i wspomniany. 

role'brfadJ, role'trfiiltlg, adi. 
kilkoraki, kilkokrotny, wielo
krotny; adv. kilkakrotnie, wie
lokrotnie. 

rolc'brgebot, sn. •(e)e, pl. 
•e, lepsza oferta (przy licyta
cyach). 

IDlt'brgcltlidjt, an. •(e)s, pl. 
•e, waga większa, przewaga f. 

role'brbeit, sf. pl. =en, 1) 
większość j.; 2) liczba mnoga 
(grRmatyka). 

rolt'btbtit~bef djluij, sm. •ff eil, 
pl. •fd)lilffe, decyzya/., uchwa
ła f., postanowienie n. więk
szości; burdj - większością 
głos6w. 

ID1c'briiibrig, adi. kilkoletni. 
IDłe'brmalig, adi. kilkakro

tny; adv. kilkakrotnie. 
role'brmarn, adv. kilkakro

tnie, nieraz, często. 
ID1e'~rf eitig, adi. wielostron

ny; wieloboczny (geom.). 
ID1e'brfilbig, adi. kilkozglo

skowy, wielozgłoskowy, 
IDłt'brtiiglg, adi. kilkodnio-

wy. [ściowy. 
ID1e'brtellig, adi. kilkuczę
ID1e'brung, sf. pl. •en, zwięk

szenie n., pomnożenie n. 
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IDle'~rwcrt, Bm. •(e)s, pl ... e, IDlci'lcrbcdc, Bj. pl. ,n, 
wyższa, większa. wartość. opona f. 

!!Jlc'trwcrtucrfufJcruug, Bf. !!Jlci'lcr~oI3, sn. ..es, pl. 
pl. .en, zabezpieczenie n. ..giil~er, drzewo węglowe, 
większej wartości. IDlci'lcrfotlc, 8/. pl. "n, 

IDZc'tr3nbl, sf. 1) liczba węgiel drzewny. 
mnoga (gram.); 2) większość/. IDlci'lcrftcUc, IDlci'lcrftiittc, 

!!Jlci'bcu, va. meibeft, meibet, sf. pl. ,n, miele,zysko n., 
mieb, gabe gemieben, unikać mieścisko n. 
kogo, czego, stronić, chronić !Dlcin, I. pron. pers. genet. 
się, uchraniać się (od) czego, (zamiast meinet) gebenfe -! 
strzedz się, wystrzegać się pamiętaj o mnie! II. pron. 
czego, (o)mijać; ba!l !lliife - posses. 1) -, •e, -, mój, 
wystrzegać się złego ; bie @e• moja, moje; - ~aus mój 
fa9r - ucbraniać się od nie- dom; •es filliff ens o ile (ja) 
bezpieczeństwa; er mut bie wiem; .. es ®rne!lten!l o ile 
@stabt - nie może pokazać (ja) s~dzę; biefer - !llruber 
się w mieście. ten oto mój brat; bie filleinen 

!!Jlci'cr, Bm. ,~, pl. -, moi, moja rodzina; ic!J ~abe 
włodarz m.; dzierzawca m., bas \JJleine (bal! filleinige) ge„ 
zagrodnik m. tan ja swoje zrobiłem; llieJer 

IDlcictei', sf. pl. ..en, fol- ~ut ift ~ to mój kapelusz; 
wark m., folwarczek m., za- 2) (bez rzeczownika:) ber, bit, 
groda/., dworzyszcze n.; dzie- bas „e; •et, •e, ,e!l; fein )Ila. 
rzawa /. ter unb "er jego i mój ojciec; 

!!Jlcl'crgut, sn., IDlci'crtof, III. rzeczownikowo: ba!l -
sm. = !!Jlcierei. unb ~ein moje i twoje; er 

IDlci'criu, sf. pl. •innm, macf)t feinen Unterf cl)ieb ami„ 
wlodarka /., dzierzawczyni f djm - unb bein nie robi ró
f., gospodyni f. żnicy między mojem a twojem. 

IDlei'crfrant, sn. obacz fab• IDlci'ncib, sm. •(e)il, pl. •e, 
fraut. krzywoprzysięstwo n.; einen 

IDlei'cru, va. (~al>en) 1) - fd)roiiren, begegen fałszy
oszukiwać, oszukać; 2) łajać, wie przysiądz, popełnić krzy-
karcić. woprzysięstwo. 

IDlci'lc, sf. pl. 0 n, mila f. ; !!Jlci'ncibig, adi. krzywo-
eine fleine - milka f., mi- przysiężny; - werben stać 
leczka .f. się winnym krzywoprzysię-

9.llci'lcnllrcit, adi. (na) mi- stwa, złamać przysięgę; ber 
lę szeroki. •t, sm. krzywoprzysiężca m. 

!!Jlci'(cngclb, sn. •(e)il, zwy- IDlci'ncn, va. i vn. (~aben) 
kle tylko pl. •er, milowe n., 1) myśleć, ~ądzić, mniemać; 
pomilne n. roa!l meinft bu ba3u? co o tem 

IDlci'lc11l11ng, adi. (na) milę sądzisz i' meinft bu? myślisz? 
długi. . tak rozumiesz? icf;J meine, 

IDZci'lcnmaij, Sił. ,ee, pl. bat . . • sądzę, że • . • ; ba!l 
•e, miara milowa. will ic!J - zapewne, że tak 

IDlci'(enflinlc, sj. pl. ,n, jest; nie inaczej I bd follte 
słup milowy. man nicl)t - niktby nie 

IDlci'lcnftcin, sm. ,(e)tl, pl. sądził; roie meinft bu? jak 
~e, kamień milowy. sądzisz? jak powiadasz? 2) 

IDlci'lcnltlrit, adi. na milę rozumieć; was meinft bu ba, 
odległy; bardzo daleki; adv. , mit? jak to rozumiesz? co 
w odległości mili; niezmier- cbce8z przez to powiedzieć?; 
nie daleko. meinft bu miel)? czy o mnie 
twłci'lcn3cigfr, sin . .. f3, pl. mówisz? czy do mnie to sto-

-, miloskaz m. sujesz? ; wie ift bies gemeint? 
!JJlci'lcr, sm. ~il, pl. - , jak to rozumiec\?; e!l ift gut, 

mielerz m., mielerzysko n., biife gemeint to życzliwie, nie
stos węglarski. życzliwie; bin id) bamit ge• 

9.llci'nung 

meint? czy o mnie mowa'? 
czy to do mnie się stosuje, 
odnosi?; 3) id) meinte e!l nidJt 
tego nie chciałem powiedzieć, 
tego nie miałem na myśli; 
er meir.t e!l gut, e~rlidj mit 
bir dobrze ci życzy, postę
puje z tobą dobrze, poczci
wie; bie 15onne meint e!l 
gut słońce silnie przygrzewa. 

!!Jlci'ncr, I. pron. pers. 
genet. od id); id) war - nidjt 
mlicl)tig nie byłem panem sie
bie samego, nie mogłem sie
bie opanować; Il. -, meine, 
meine!l, pron. posses. obacz 
pod mein. 

i!Jlci'nerf cit~, adv. z mojej 
strony, co się mnie tyczy. 

IDlciuc~glci'djen, adi. in
decl. mnie r6wny. 

IDlci'ucttalllcu, IDlci'nctltlc• 
gen, adv. 1) dla mnie, ze 
względu na mnie, z mojej 
przyczyny; tu ei! - zrób to 
dla mnie; 2) - mag er es 
tun I co do mnie, niechaj to 
zrobi! nun - I niech i tak 
będzie I mniej sza o to I 

IDlci'nigc, (ber, bie, bas) 
pron. posses. (bez rzeczowni
ka używane) mój, moja, mo
je; bas - moja riecz, moja 
własvość; id) gabe bas - ge• 
tan ja swoje zrobiłem; ob, 
też pod mein. 

IDlct'nung, sf. pl. •en, 1) 
mniemanie n., zdanie n., 
myśl f., sąd m., opinia f. ; 
idJ bin btr - jestem tego 
zdania, sądzę, że . • • ; id) 
bin berf dben, eben ber -
jestem tego samego zdania, 
i ja tak samo sądzę ; ic!J bin 
beiner - jestem twego zda
nia, zgadzam się z tobą; 
feft an feiner - (jangen, (jart, 
niicfig bei f ei ner - 6e9amn, 
auf feiner - begarrm usilnie, 
uparcie zostawać przy swoj~m 
zdaniu, obstawać za swojem 
zdaniem; anberer - werben, 
f eine - iinbern zmienić zdanie, 
zapatrywanie; bie iiffentiidje 
- opinia publiczna; uotge .. 
faflte - uprzedzenie n.; nad) 
meiner -, meiner - nad) 
mojem zdaniem; er gat eine 
au (jo(je - von fidj za nadto 
wysokie ma mniemanie o sobie, 
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nadto się ceni; eine gute, 
f clj[edjte - uon jmn'om f)aben 
sądzić o kim dobrze, źle; 
idj ~abe if)m meine - gefagt 
powiedziałem mu swoje zda
nie, powiedziałem mu co 
myślę; jmn'om eine !iefjm -
(uon jmnbm, uon etw.) liei• 
btingen zmienić czyi sąd 
(o kim, o czem) na lepszy; 
idJ wetbe if)n um feine -
fragen zapytam go o jego 
zdanie; 2) myśl m., zamiar 
m.; e9 wat meine - nicljt, 
bidj au beleibigen nie chcia
łem ciebie obrazić; id) fag te 
e9 nidjt au9 óiif er - nie po
wiedziałem tego w złej myśli. 

IDlci'nuuneiinbcrung, sf. pl. 
~en, zmiana j. zdania, zapa
trywania. 

IDlci'uuugeauetauf dJ, sm. 
•efJ, wymiana f. myśli. 

9Rci'uuuneiiuficruug, sf. pl. 
•en, objawienie n. zdania. 

IDlci'uungeuutcrf d)icb, .sm. 
•(eJs, pl. •e, różnica/. zdań, 
zapatrywań. 

IDlci'n11n901tJcdjf cl, sm. ~B, 
zmiana j. zdania, zapatry
wania. 

IDłci'rau, sm. obacz IJJla~ 

IDłci'f C! sf. pl. •n, sikora 
f. (ptakJ; fdjwat3e - so
snówka/. 

IDłei'ficl, sm. •il, pl. - , 
dłóto n.; nasiek m.; 11lańJ
dlóto płaskie, szerokie; .ltran3, 
- dłóto płaskie wązkie, sie
kacz krzyżowy; ~a!6mon'b-, 
gebogenet - piesznia ślu
sarska; ~of)!- dłubacz m., 
żłobak m.; ®djrott-, ełtiel• 
- przecinak trzonkowy, przy
kładowy; etedJ- dłóto zwy
cz~jne. 

IDlci'fidn, va. (~a6en) dłó
tem. ,obrabiać, wyrabiać, wy
rob1c. 

IDlcift, sup. od. uiel, I. adi. 
najwięcej; bie •en IJJlenf djen 
największa ilość ludzi; llie 
•en ełtimmen najwięcej gło
sów, większość głosów; bie 
•en większość, największa 
liczba; bai3 •e najwięcej; 
bas •e óieten najwięcej ofia
rować; II. adv. najwięcej, po 
większej części, prawie, nie-

mal; ei! ge[djief)t - fo prawie 
zawsze tak się dzieje; mai! 
mi~ am •en freut, ift . . . 
co mnie najwięcej cieszy, to 
jest ... 

IDlci'ftbcgiluftigt, adi. naj
bardziej uwzględniany. 

ID1ci'ftbcgilnfti1111ugeflauf cl, 
sf. pl. ,n, klauzula /., za
strzeżenie n., zawarowanie n. 
największego uwzględnienia. 

9J1ci'ftbcgilnftiguug0t1crtrag, 
sm. "(e)s, pl. •ttiige, trnktat 
(handlowy) na podstawie 
największego uwzględnienia. 

IDłc'iftbictcub, adi. naj wię
cej dający, otiarujący; -
6lei6en dać najwięcej; etm. 
an ben "en albo - (adv.) 
uerfaufen ~przedać Cl) przez 
licytacyę. 

ID?ci'ftcne, ID?ci'ftcutcile, 
adv. zazwyczaj, po najwii;k
szej części, najczęściej, naj
więcej. 

IDłci'ftcr, sm. "~, pl. -, 
1) majster m.; - werben 
majstrem zostać; 2) mistrz m.; 
- einer eła~e werben dostać 
co w swoj'li moc, pokonać 
jaką rzecz; - cinei! ~fetbei! 
werben ukielzać konia; jmnbs 
- merbm pokonać, prześci· 
gnąć, przewyższyć kogo; f einer 
f elbft ni~t - fein nie być 
panem samego siebie; feiner 
2eibenf ~aft - werben po
wściągnąć swoje namiętności; 
er ~at f einen - gefunben 
znalazł wyższego nad siebie; 
jmnbm ben - aei['en pokar.11ć 
komu pana; ben - f:pie(en 
grać rolę mistrza, znakomitej 
osoby; in etw. - fein być 
w czem mistrzem, celować 
w czem; ilóung mad)t ben 
- nikt się nie rodzi mi
strzem, pracy, wprawy do 
tego potr-leba; 3) <E~tiftus bet 
- Chrystus Pan nasz; 4) 
- uom 6tu~le mistrz loży 
(masońskiej). 

IDłci'ftcrarbcit, sj. pl. ~en, 
robota mistrzowska. 

IDlci'ftcrbricf, sm. •(e)s, pl. 
"e, dyplom m., patent m. na 
majstra. 

ID1ci'ftcrd}cu, IDłci'ftcrlciu, 
sn. "5, pl. -, dim. od IJJlei• 
fter, majsterek m., mistrzyk 

IDlci'ftcrgcf aun, sm. ,(e)B,pl. 
"f iinge, śpiew mistrzowski, 
poezya rzemieślnicza (w nie
mieckiej literaturze), 

ID?ci'ftcrncf tU, sm. ,en, pl. 
,en, czeladnik majstra zastę
puj!J,cy. 

IDlci'ftcr~aft, 9Rci'ftcrlid}, 
adi. mistrzowski, misterny, 
wyborny, doskonały; adv. po 
mistrzowsku, misternie, wy
bornie, doskonale. 

IDlci'ftcr~aub, sf. pl. ~~lin be, 
rękit mistrzowska, mistrza. 

ID?ci'ftcriu, sf. pl. ,innen, 
majstrowa j'.; mistrzowa f., 
mistrzyni .f. 

IDlei'ftcrlidJ, adi. i adv. 
obacz meifter~aft. 

ID?ci'ftcrn, va. (~alim) 1) 
władać, mieć w swojej 
mocy; 2) ganić, krytykować, 
błędy wytykać; jmnbn-wol, 
len chcieć kim kierować (przy
ganiając mu ustawicznie); et 
will aUei! - wszystko chce 
krytykować. 

IDłei'ftcrrcdJt sn. =(e)s, pl. 
"e, prawo n. majstrostwa, maj
stroskie; 'bas - erlangen zo· 
stać majstrem. 

9.Jlci'fterf ang, sm. obacz 
IJJleifterqef anq. 

ID?ci'ftcrfliugcr, ID?ci'ftcrfiu• 
ger, Sm, •fŚ, pl, - I Śpiewak 
cechowy, majstersinger m. 

IDłci'ftcrf a~, sm. •ei!, pl. 
•f iive, kompozycya mistrzow
ska, doskonała; .zdanie do
skonale. 

ID?ci'ftcrf cf)aft, sf. 1) maj
strostwo n. (w rzemiośle); 2) 
mistrzowstwo n., doskonałość 
f.; mit - po mistrzowsku, do
skonale adv.; 3) cech m. maj
strów. 

IDlci'ftcrf lJicl, sn. •( e )s, pl. ~e, 
gra mistrzowska, doskonafa; 
(w grze w karty:) ostatnia 
gm, partya. 

IDlci'ftcrftrcid}, sm. •(e)s, pl. 
•e, sztu(cz)ka mistrzowsk.'l; 
sztuczny obr6t, wykręt. 

IDlci'ftcrftilcf, sn. ,(e)s, pl. 
•e, arcydzieło n., dzieło mi
strzowskie; majstersztyk m., 
dzieło n. na majstra (w rze
miośle); także = IJJleiftet• 
ftteicf). 

IDlci'ftcrfh1I1I, sm. ~( e)i!, pl. 
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•ftil~[e, krzesło m. mistrza 
(loży masońskiej). 

!JJłci'jtcrwcrf, sn. ·(e)il, pl. 
,e, dziefo mistrzowskie, arcy
dzieło n. 

!.1Jłei'fter1t1ur3, sf. opich le
śny, miarz wodny wielki, mi
strzowiec m., mistrownik m., 
oleśnik m., olszawnik m., sta
rodub m.; fdjm<trae - krucze 
ziele, jerzmianka większa, 

!.1Jłe!'fter3ug, sm. •(e)s, pl. 
,giige, pociągnięcie mistrzow
skie (np. w szachach). 

ID1claudjolte', sf. melan-
cholia /. · 

IDldaudjo'Hfer, sm. •il, pl. 
-, melancholik m. 

IDlelaudjo' lif dj, adi. melan, 
choliczny; adv. melancholi
cznie. 

IDlcla'ugc, (wym.: -ląź), sf. 
pl. ,n, mieszanina /.; me
lanż m. (biała kawa). 

IDlcla'ff e, sf. melas m. 
IDle'lbe, sf. pl. •n, lebioda 

f., łoboda f. (roślina); Ueine 
- kamosa f., gęsia stopa; 
nntiUifdje - rzechlin m. 

IDle'lbeamt, sn. o(e)i3, pl. 
•1imte,;, urząd m. (do) zgło
szeń, bibro meldunkowe. 

IDle'lbeu, I. va. (~<tlien) do
nosić, donieść, ozhajmiać, 
oznajmić, uwiadamiać, uwia
domić; jmnbm etm. (fdjriftrtdj) 
- donieść komu co, zawia
domić kogo o czem (listownie); 
- foffen dać znać; ben @mµ, 
fang einer eenbung - po
twierdzić odbiór przesyłki ; roie 
man unil <tui! ~t<t!ien me[bet 
jak nam z Włoch donoszą; 
bie Utf <tdje - podać przyczy
nę; mit @~ren (mit !Jlefµeft) 
3u - mówiąc bez obrazy, za 
pozwoleniem; fein Sµie[ -
oznajmić swoje karty; uon 
etm. (in einem !Budje) -
wspomnieć o czem (w książ
ce); fiń) - foff en kazać się 
opowiedzieć; II. fidj -, vr·. 
(~<tlien) zgłaszać się, zgłosić 
się" opowiadać się, opowie
dzieć się (komu); fidj au einer 
@5te[[e - zgłaszać się o miej
sce, o posadę, podawać się na 
miejsce, na posadę; bie @[1iu. 
liiger ~nlien fidj aur Wl<tff e ge 0 

me[bet wierzyciele zgłosili 
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swoje wierzytelności do masy; 
ber ~inte,; mdbet fidj zima 
się zgłasza, daje się odczuwać; 
b<til 3'ielier me[bet fidj gorączka 
zaczyna j uź przechodzić po 
kościach; ber Sjunb me[bet 
fid) pies zaszczekał. 

IDle'lber, sm. •il, pl. -, do
nosiciel m. 

ID?e'lberin, sf. pl. =innen, 
donosicielka /. 

IDłe'lbung, sf. pl. =en, do
niesienie n., zawiadomienie 
n.; notyfikacya/.; informac.va 
j.; raport m. (wojskowość); 
wzmianka f. 

IDldilo'te, sf. i IDlelilo'teu• 
nee, sm. •il, melot m., melilot 
m. (g'lltunek koniczyny). · 

IDldie'ren, va. (ljalien) mie
szać; .[ietteiil :tudj sukno na
krapiane, mienione; gr<tu 
,[ierter !B<trt hroda siwawa. 

IDle'li~, i !.1Jłe'li~3ucfer, sm. 
melis m. (cukier). 

IDldi'ff e, sf. pl. •n, melisa 
/., rojownik m. (roślina). 

i!Jldf, adi. dojny; brzemien
ny; eine •e S\:ulj dojna krowa. 

IDle'lfeimer, sm. =il, pl. -, 
skopek m., skopiec m. 

IDle'lfeu, va. morf, (meme), 
lj<tlie gemo!fen, doić, 

IDle'Uer, sm. ,il, pl. -, doi
ciel m. 

i!JleUmi', sf. pl. =en, doje
nie n.; dojnia j. (miejsce 
gdzie doją; = ®ennerei). 

IDle'lferin, sf. pl. •innen, 
dojka f., doicielka .f. 

IDlt'iffaij, sn. ; IDle'Ufiibd, 
sm. dojnica f., skopiec m., 
skopek m. 

IDle'Ufu~, sf. pl. •fiilje, doj
na krowa. 

IDle'lfftube, sf. pl. •n, doj
nik m. 

ID1e'lf3eit, sf. pl. ,en, czas 
m. doju. 

IDldobie', sf. pl. =n, melo
dya /., nuta /. 

IDldo'bif d), adi. melodyjny, 
śpiewny; adv. melodyjni", 
śpiewnie, 

i!Jlelobra'ma, sn. •il, pl. 
,men, melodramat m, 

ID?do'ne, sf. pl. =tt, melon m. 
IDlelo'uenbaum, sm. =(e)il, 

pl. •li1iume, melonowiec m., 
figowiec właściwy. 

!J.Jle'ugen 

IDldo'nenbeet, sn. •( e)il, pl. 
,e, inspekt m., grzęda /. na 
melony. 

IDlelo'ttenfern, sm. ·(e)!il, pl. 
=e, jądro n., nasienie melono
we. 

IDlelo'neufiirb!~, sm. ,ff eiil, pl. 
,e, bania melonowa, mitra f. 

IDłelo'ne11quaUe, sf. pl. •n, 
dręcz m. (rodzaj pająka). 

ID1e'ltllll, sm. ,(e)s, rosa f., 
szron m. 

!.1Jłembra'11e, sf. pl. •n, bło
na f. 

IDle'mme, sf. pl. =n, kuro
płoch m., stara baba (prze
nośnie); eine feige - tchbrz m. 

IDle'mmen~aft, adi. tch6rz
liwy; adv. tchbrzliwie. 

IDlemot'ren, (wym.: -moa
ren) s. pl. pamiętniki pl. 

i1Jle111orabi'lien, 8, pl. rzeczy 
godne pamięci; pamiętniki pl. 

i!Remoria'l(e), sn. =[(e)il, pl. 
,[e, i ,tien, memoryał m.; proś
ba f., podanie n. 

IDłemorie'reu, va. (ljnben) 
uczyć się na pamięć. 

i!Jlena'ge, (wym.: -naź) sf. 
pl. =n, menaż m., utrzymanie 
n. gospodar~twa domowego, 
gospodarstwo n. 

IDlenngerie', (wym.: -żeri) 
sf. pl. ,n, menażerya/., zwie
rzętnia /. 

IDłenagic'ren, (wym.: -żiren) 
va. (~<tben) oszczedzać, niewy-
datkować. • 

IDlenafnni't, sm. ,(e)il, me
nakanit m. (kruszec). 

IDlena'feif eufteiu, sm. ,(e)il, 
pl. •e, tytanian m, :!;elaza. 

IDlc'ugbor, adi. dający się 
(z)mieszać. 

IDle'nge, sf. pl. ,n, mnbstwo 
n.; tłum m. (o ludziach); mno
gość /. (o rzeczach); eine 
f djmere - co niemiara; er lj<tt 
@e(n bie - ma mnbstwo pie
niędzy; bie gro~e - tłum, 
gmin m., pospólstwo n.; in -
obficie, podostatkiem adv. 

!.1Jle'11gd1t1ur3, sf. kędzie
rzawy szczaw (ziele). 

IDle'ugen, I. va. (fj<tben) mie
szać; unterein<tnbet - pomie
szać; II. fidj -, vr. (~<tben) 
(w)mieszać się; fidj unter bie 
,8uf djauer - wmieszać się 
między widzbw; ficlJ in etm. 



!Dlcngcrci' 

- (w)mieezać eię, wtrącać się 
w co; fi~ in alleiil - wszę
dzie nos wściubiać, do wszyst
kiego się wtrącać. 

!Dltngcrci', sf. mieszanie n., 
mieszanina j. 

!Dlc'ngfuttcr, !Dlc'ngforn, sn. 
zboże mieszane, mieszanka/. 

!Dlc'ngf cl, sn. •iii, mieszani
na f., pomieezek m. 

!DIC'ngnng, sf. pl. •en, mie
szanie n., mieszanina f. 

!Dlc'nnig, am. •(e)i!, i !Dlc'n, 
nigc, sf. minia f., czerwień 
ołowna, niedokwas drugi oło
wiu. [Menonita m, 

!Dlcnnoni't, sm. •en, pl. •en, 
!Dlcnf d), 1) sm. 0 en, pl. •m, 

człowiek m.; osobnik ludzki, 
osoba f.; b!e 2e~re uom •en 
antropologia f.; fein - nikt; 
alle •en wszyscy (ludzie); ein 
egrli~et - człowiek poczciwy, 
poczciwiec m.; bie •en rodzaj, 
ród ludzki, człowieczy; -
werben przyodziać człowie
czeństwo, uczłowieczyć się, 
zostać człowiekiem; ben 
alten •en aui!aie~en, a6° 
legen, toten wyzuć się z da
wnej natury, zostać nowym 
człowiekiem; eine ill'lenge •en 
mnóstwo, tłum ludzi; unter 
,en fommen wejść między ludzi, 
bywać w towarzystwach; mir 
finb alle nur •en wszyscy ,ie
steśmy tylko ludźmi; mer ift 
ber -? kto jest ten (czło
wiek) tu? 2) sn. •eiil, pl. •er, 
dziewka f., prosta kobieta; 
nierządnica j. 

!Dlc'nf d)CU•, adi. człowieczy, 
ludzki, 

!Dlc'nf dJcnli~nlid), adi. po
dobny do człowieka. 

!DIC'nf d)cttnltcr, sn. ,i!, pl. 
-, wiek m., g"eneracya f. 

!Dlc'nf d)cnnnf nmmlung, sf. 
pl. •en, zbiegowisko n. 

!Dlc'nf d)cnnrt, sf. pl. •en, 
1) ród m., rodzaj ludzki; 2) 
natura ludzka, 

!Dlc'nf d)cnfcinb, sm. •(e)i!, 
pl. •t, mizantrop m., odlu
dek m. 

!Dlc'nf d)cnfcinbli({I, adi. nie
przyjazny ludziom, mizantro
piczny. 

!Dlc'nf d)cnf cinblid)fcit, !Dien, 
f if)cnfcinbfif)aft, sf. mizan-
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tropizm m., nieprzyjaźń f. ku !Dlc'nf if)cnfttnft, sf. pl. ,fiin, 
ludziom. fte, sztuka ludzka. 

9.lłc'nf if)cnftcffcr, sm. •iii, pl. !Dlt'nfdJcnlcbcn, an. •il, ży-
-, ludożerca m. cie ludzkie. 

IDlc'nfd)cnfreffmi', sf. ludo- !Dlc'nfd)cnlccr, adi. bezln-
żerstwo n. dny, odludny; (przez ludzi) 

!Dlc'nf if)cnfrcttnb, sm. •(e)iil, opuszczony, niezamieszkały; 
pl. •e, filantrop m., przyja- wymarły. 
cie) m. ludzi, ludzkości. !JJIC'Uf if}Ctt{CCtc, Bj. odlu-

!DIC'Uf if)CUftCUtlbliif), adi. dność f., bezlndność f. 
ludzki, wylany dla ludzi; IDlc'nf if)cnle~rc, sf. nauka 
uprzejmy; miłosierny. f. o człowieku, antropologiaf, 

!Dlc'nf if)cnftcttnbliif)fcit, sf. !Dlc'nf if)cnlicbc, sf. miłość 
filantropia f., ludzkość J: f. ludzkości, filantropia j. 

!Dlc'nf if)cngnttung, sf. pl. IDlc'nfd)cnmnffc, !Dlc'nfif)cn• 
•en, rasa ludzka, plemię n. mcngc, sj. pl. =n, tłum m. 

!Dlt'nf if)cngcbcnfctt, sn. pa- (ludzi). 
mi~ć ludzka; jeit - od nie- !DIC'UfdJCtlmogliif), będący 
pamietnycb czasów. w mocy ludzkiej, o ile ::N 

!Dle'nf if)cngcbrlingc, sn. •il, mocy ludzkiej. 
pl. -, ścisk m., trok m., na- !Dlc'ttf if)cnmorb, am. =(e)iil, 
tłok m. pl. •e, morderstwo n. 

!Dlc'nf d)cngcfii~I, sn. •(e)i3, IDlc'nf if)cnnntur, sf. pl. •en, 
pl. •e, uczucie ludzkie, ludz- natura ludzka. 
kości. IDlc'nf if)cno~fcr, sn. •iii, pl. 

!Dlc'nf if)cngcri~~c, sn. "iii, -. ofiara j. z ludzi. 
pl. -, szkielet człowieczy. IDlc'nfif)ett~lld, sn. •(e)iil 

!Dlc'nf if)cngcf if)lcif)t, sn.,(e)i3, motłoch m., szumowiny ludz
pl. •er, plemię ludzkie, ród kie. 
ludzki. !Dlc'nf if)c11q11lilcr, sm. •iii, pl. 

!Dlc'nf if)cngcftnlt, sf. pl. ,en, -, ciemiężca m., dr~czyciel 
postać człowiecza, ludzka. m. ludzi. 

!Dlc'nfif)cugcwii~I, sn. =(e)iil, !Dlt'nf d)cnrnffc, sf. pl. •n, 
pl. •e, z~iełk m. rasa ludzka, ludzi. 

!Dlc'nf if)cngunft, sf. sprzy- IDlc'nf if)curnub, sm. •(e)i3, 
janie n., życzliwość j. ludzi. pl. =e, ludokradztwo n., wy-

9Jlt'nf if)CU~llnbd, sm. •iii, kradanie n. ludzi. 
handel m. ludźmi. !Dlc'nf if)cnrlittbcr, sm. •IS, 

!Dlc'nf if)cnl)ll~, sm. •ffeil,nie- pl. -, ludokradca m. 
nawiść f. ludzi. !Dlc'nf if)cnrcif)t, sn. •(e)iil, 

IDlc'nf if)cu~nffcr, sm. •i!, pl. pl. •t, prawo n. lndzkośd, 
-, nieprzyjaciel m. ludzi, lud2kie, przyrodzone. 
rodu ludzkiego, mizantrop m. !Dlc'nf d)cnf n~uug, sf. pl. 

!Dlt'ttf d)ctt~cr3, sn. =eni3, pl. =en, ustawa ludzka, przyka-
•en, serce ludzkie. zanie ludzkie. 

!Dlt'nfif)cnjligcr, sm. •i!, pl. !Dlc'nf d)cnfif)cu, adi. stro-
-, ludołowiec m. niący od ludzi; odludek m. 

!Dlc'nfif)cnfcnucr, sm. •Eł, pl. !Dlc'nfif)cnf if)ctt, sf. wstręt 
-, znawca m. ludzi. m. od ludzi, odludność f. 

IDlc'ttf d)cnfcnntni~, sf. zna- IDlc'nfif)cnf if)inbcr, sm. 0 3, 
jomość f. h1dzi. pl. -, zdzierca m., drapież-

IDlc'nf if)cnfinb, sn. =(e)iil, ca m. ludzi. 
pl. ,er, człowiek m., istota IDlc'nfif)cnf d)lng, sm. •(e)iil, 
ludzka; bie ,er ludzie pl., ra@a j. ludzi. 
ród ludzki. IDlt'nf d)cnfeclc, sf. pl. •n, 

IDlc'nf d)cnfot, sm. =(e)iil, dusza ludzka; feine - war 
lajno ludzkie. ba nie było żywej duszy. 

!Dlc'nf d)cnfttnbc, sf. 1) zna- IDlt'nf d)cnf o~n, sm. •(e)iil, 
jomość f. ludzi; 2) antropo- pl. =lii~ne, syn człowieczy; 
logia f. Chrystus, zbawiciel m. 



!.lJlc'nf d}cttllcrfiiuf er 

IDlc'nf d}cnucdiiufer, sm. ,a, 
pl.-, ludokupiec m., handlu
jący ludźmi. 

IDlc'nf dJcnuerftnnb, sm. •( e)s, 
rozum ludzki; ber natii:• 
Hd)e, gemeine, gef unbe -
chłopski, zdrowy, prosty ro
zum. 

IDlc'nf d}entJolf, sn. •(e)s, 
r6d ludzki; lud m., ludzie pl. 

IDle'nf d)enwerf, sn. •( e)i!, 
pl. ~e, dzieło ludzkie. 

IDlc'nf cfJenwit;, sm. ~eil, do
wcip m., rozum ludzki, 

IDlc'nfd}cnltlo~l, sn. •(e)s, 
dobro n. ludzi, ludzkości. 

IDłe'nf d}cnltlilrbc, sf. go· 
dność f. człowieka. 

IDle'nfd}~cit, sf. l) ludz
kość f., rodzaj m., r6d ludz
ki; 2) człowieczeństwo n., 
natura lud,;ka; bie - ~ijrifti 
człowieczeństwo Chrystusowe. 

IDlc'nfd)lcin, sn. •il, pl. -, 
dim.od !!Jlenfdj człowieczekm. 

IDlc'nf dJlidJ, I. adi. 1) ludz
ki, człowieczy; ble •en ~inge 
ludzkie rzeczy, sprawy; nad) 
,en !Begriffen; według pojęć 
ludzkich ; nad) .. er IDoraus• 
fidjt o ile człowiek przewi
dzieć może; es ift iijm etroas 
•es begegnet spotkało go coś 
ludzkiego; menu mir etnnlil 
•es begegnen f olite gdyby mnie 
rzecz ludzka spotkała (koniec 
spotkał); bie •e !natur czło
wieczeństwo n. ; - mad)en 
uczłowieczyć; werben 
uczłowieczyć się; 2) miło
sierny; li. adv. ludzko, po 
ludzku; miłosiernie. 

IDle'nf d)lid)fcit, sf. ludzkość 
j., natura ludzka, przyrodze
nie ludzkie; miłosierność f.; 
słabość ludzka, słabostki 
ludzkie, ułomność j. (pod 
wz1?lędem moralnym). 

IDlc'nf d}ltlcrbnng, sf. wcie
lenie n. (Pańskie). 

IDlcuftruntio'n, sf. pl. •en, 
miesiączka f., regularność 
miesieczna. 

IDlcnfn'r, sf. pl. 0 en, 1) 
miejsce n, pojedynkuj poje
dynek m.; auf bie - geijen 
(fteigen) pojedynkować się; 
2) menzura /. wymiar m., 
(muzyka). 

IDlc'ntor, sm. "il, pl. •en, 
, 
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mentor m., przewodnik m., 
doradca m., nauczyciel m., 
opiekun m. 

IDlcnnc'tt, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
mennet m. 

IDle'rgcl, sm. •S, pl. -, 
margiel m., glej m.; mit 
- bilngen obacz merge[n. 

IDlc'rgclnrtig, adi. marglo
watv, glejowat.y. 

9J1c'rgclbobcn, sm. ~s, pl. 
-, l?runt marglisty. 

IDlc'rgclgrubc, sf. pl. •n, 
marglarnia f. 

IDlc'rg( c)lig, adi. marglisty. 
IDlc'rgdn, va. (ijalien) gnoić 

marglem, marglować. 
IDlc'rgclf dJicfcr, sm. =il, pl. 

-, łupek marglowy. 
IDleribin'n, sm. ..( e)s, pl. 

,e, południk m. 
IDlcri'no, sm. •(s), pl. •S, 

i IDleri'nof d)nf, sn. =(e)s, pl. 
"e, merynos m., owca mery
noso.wa. 

IDlcrl'nowonc, sf. merynos 
m., wełna merynosowa. 

IDlcrf, sm. -,(e)s, pl. •e, 
marek m., amonek m., śnitka 
j. (roślina), 

IDlcrfnnti'l(if dJ), adi. mer
kantyliczny, kupiecki. 

IDlc'rfbnr, adi. widoczny, 
znaczny; dający się zapa
miętać; adv. widocznie, 
znacznie. 

IDlc'rfbud), IDlc'rfbildJlcin, 
sn. notatnik m., książeczka 
/. dla zapisk6w; książeczka f. 
z wzorami do znaczenia 
bielizny. 

IDlc'rfcn, I. va. (fJa6en) 
1) poznawar., domyślać się, 
uważać, (s)postrzegać, (s)po
strzedz, miarkować; czuć; id) 
merle es rooijI uważam, widzę, 
czuję to dobrze; id) medte 
wofJ[, roo et fJinaueroollte 
spostrzegłem, zmiarkowałem 
dobrze, do czego zmierzał; 
id) merfte f eine 2lbfid)ten 
zmiarkowałem jego zamiary; 
ofJne etro. au - nie spostrzegł
szy nic i roofJ[ au - na co 
dobrzo uważać należy, na 
co dobrze proszę uważać; 
etw. - zwąchać pismo no· 
sem (poufale); etro, - Iaffen 
(zwykle fidj etw. - Caff en) 
dać co poznać (po sobie), 

wydać się z czem; fidj nid)ts 
- Iaffen nie dać poznać po 
sobie, ukrywać, ukryć, nie 
wyjawiać, nie wyjawić; Ia& 
bir nidjta - nie daj poznać 
po sobie, nie daj tego po
znać, udawaj, że nic nie wiesz; 
2) fidj etro. - spamiętać, 
w pamięci zachowsć; med 
bir bai8 (s)pamiętaj, zapisz to 
sobie w pamięci; auf et mas 
- uważać na co, uwagę mieć 
zwr6coną na co; 8) znaczyć 
(bieliznę). 

IDlc'rfcn!lwcrt, adi. godny 
uwagi, pamięci. 

IDlc'rfcr, sm. •il, pl. -, 
1) zapisujący, spostrzegacz 
m.; 2) krytyk (kt6ry zapisywał 
błędy majstersinger6w). 

IDlc'rflid), adi. spostrze
galny, widoczny, znaczn_y; 
adv. widocznie, znaczrue; 
fidj - madjen dać. się wi
dzieć, słyszeć, czuć; ein =et 
Unterf djieb znaczna, wielka 
r6żnica. 

IDlc'rfmnl, sn. •(e)s, pl. •e, 
cecha f., znak m., oznaka 

znamię n.; unterf djeiben„ 
- znamię wyr6żniające. 

IDlcrf!l, sm. einen guten -
fJaben mieć dobrą pamięć. 

IDlcrfn'r, sm. =ś, merku
ryusz m., żywe srebro, 

IDlerfurin'lif d), adi. mer
kuryalny. 

IDlcdurin'lf nlbc, sf. pl. 0 n, 
szara maść. 

IDlc'rfltliirbig, adi. pamię
tny, godny pamięci, uwagi, 
znakomity, osobliwy; mid
zwyczajny; "er .ffaun oryginał 
m.; bas =ge an bet 15adje 
ift • , , godne uwagi, ·oso
bliwem w tej sprawie jest, •. ; 
adv. - i metfroiltl>igerroeif e 
osobliwszym sposobem, oso
bliwszem zdarzeniem. 

IDlc'rfwilrbigfeit, sf. pl. ,en, 
osobliwość /.; rzecz godna 
widzenia, uwagi. 

IDlc'rf3eid)cn, sn. =s, pl. 
-, oznaka/., wskaz6wka/.; 
znak m. dla pamięci. 

IDlc'rlnn, sm. =(e)il, pl. •e, 
szczupak morski. 

!Dlc'rlc, sf. pl. •n, kos m. 
(ptak). 

IDlc'r3lil~e, sf. pl., IDlc'ra• 
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fd)llfc, sn. pl., krowy pl.,\ rzyć; au vie( - nadmierzyć; 
owce pl. brakowe, wybrako- , 2) gemeffene faefe[J(e etteilen 
wana, brakbwki pl. dać wyraźne rozkazy; gemef• 

IDlc't31Jic~, sn. •(e)s, brak fen reben mówić powoli i wy-
m., bydło wybrakowane. raźnie; Il. vn. zawierać; biefei3 

IDlc'fcrid), sm. ~(e)s, pl. -e, @las mijit einen ~iter ta 
barwica wonna, wątrobne, szklanka zawiera litr; er mi~t 
gwiaździste ziele. anbert[J11lb filleter jest pbltora 

IDlC'~IICt, sm. ~s, pl. -, metra wysoki; III. ficą -, vr. 
zakrystyan m., kościelny m. ficą mit jmnbm - mierzyć się 

IDłc'f1llmt. sn. •(e)s, msza f. z kim, równać się z kim; prb
IDlc'f1bll1tb, sn. ~(e)il, pl. bować się, walczyć, pojedyn

•lliinber, podziałka zwijana, kować się z kim. 
taśma f, do mierzenia. IDlc'ff en, sn. ,s i IDlc'ffung, 

9Jlc'f1bllt, adi. dnjący się sj. pl. •en, mierzenie n., po-
wymierzyć, wymierny. miar m. 

9Jle'f1bnrfeit, sj. wymier- IDlc'ffcr, sm. •i3,pl. -, l)sm. 
ność f. miernik m., geometra m.; 2) 

9Jlc'f1bcf ud)cr, sm. ~s, pl.-, sn. nóż m.; fleines - nożyk 
sprzedający m. lub kupujący m.; e(enbes - nożyna f,; un~ 
m. na t11rgu, gef cąicftes - nożysko n.; 3um 

9Jlc'f1bnd), sn. •(e)s, pl. •llii, - greifen chwytać się do noża, 
cąer, 1) mszał m.; 2) księga porwać się za nbż; mit bem 
jarmarczna, spis jarmarczny. - verwunben zranić, skale-

9Jlc'f1bubc, sf. pl. •n, buda czyć nożem; .!trieg llis aufs 
jarmarczna. - wojna, bbjka na noże; 

9Jlc'f1bicncr, sm. -s, pl. -, jmnbm bas - an bie .Re[Jle 
ministrant m., służący do f eten zapędzić kogo w ciasny 
mszy. kąt, przyprzeć kogo do ściany, 

IDlc'ffc, sj. pl. ,n, 1) msza nagrozić komu; bali-filit l[Jm 
f.; [Jo[Je - msza wielka, su- (nlbo er [)at bas -) an ber 
ma/.; ftiUe - cicha msza; .Re[J(e miecz mu wisi nad kar
fril[Je - (łrrii[Jmeffe) pierwsza, kiem, wielkie niebezpieczeń
pornnna msza; - (ef en, fin gen stwo mu grozi; bail grojie -
mieć m~zę czytaną, śpillwaną; fii[Jren, mit bem grojien -
bie - all[Jalten mszę odpra- f cąneiben przesadzać. 
wiać, mieć; - [Jiiren mszy IDlc'ffcrblinfd)cn, IDlt'ffcr• 
słuchać; i>ie - verjiiumen, biidd,Jcn, sn. ·il, pl, -, grabki 
aur - au fpiit fommm spbźnić pl. (stołowe). 
się na mszę, przyjść na mszę IDlc'ff crbcftcd, sn. •(e)s, pl. 
świece gasić; in nie - ge[Jen =e, noże stołowe. 
iść na mszę; 3ur - lauten IDlc'ffcrd)cn, sn. ~s, pl. -, 
na mszę dzwonić; bie - Ile~ dim. od nbż, nożyk m. 
bienen do mszy służyć; 2) IDlc'fjcrfifdJ, sm. •(e)s, pl. -e, 
wielki, walny targ,jarmark m., bekaśnik m., ostrz m. (ryba). 

. kontrakty pl.; bie 0 n befucfJen, IDlc'ffcrgriff, sm. -(e)s, pl. 
lle3ie[Jen jeździć po jarmarkach, =e; IDle'ff cr~cft, sn. ,(e)i3, pl. 
zwiedzać jarmarki; bie ,n br= =e, trzonek m. noża. 
fcąicfen posyłać towary na jar- 9Jlc'jjcr~iinblcr, sm: ~s, pl. 
marki. -, nożownik m. 

IDlc'ff Cit, miff eft i mijit, mi~t. IDlc'ff crflingc, sf. pl. •n, 
mal\, majieft, maji, [Jabe ge= ostrze n. nofa. 
meff en, I. va. 1) mierzyć, wy- IDlc'ff crfliięd)cn, sn, -s, pl. 
mierzyć, pomierzyć, namie- -, grabki pl. 
rzyć; mit ber @Ue, nacą ber IDlc'ffcrrildcn, sm. •a, pl. 
@lle - mierzyć łokciem, na -, tylec m. noża. 
łokcie; jmnbn mit ben 2lugen IDlc'ff crf d)nle, sf. pl. •n, 
- mierzyć kogo oczyma; mit oprawa f., okładzina f. noża. 
ben 2lugen - mierzyć okiem, IDlc'ff trf d)cibc, sj. pl. •n, 
na oko; ticątig, gut - dornie- nożenki pl. 

Wlt'ffingf d)lllgcr 

IDlc'ff erf d)micb, sm. •(e)s, 
pl. -e, uożownik m. 

IDlc'fftrf d)micbmbcit, sf.pl. 
, en, nożownictwo n. 

IDlt'ff trf d)ncibc, sf. pl. •n, 
ostrze n. noża. 

9Jlc'ffcrf4)it;c, sf. pl. =n, ko
niec m. noża; eine - (uoll) 
na koniec noża. 

IDlc'ffcrftidJ, sm. •(e)il, pl. 
"e, ukłbcie n. nożem. 

IDlc'ff crfticl, sm. ~( e )s, pl. 
•e, trzouek m. noża. 

IDlc'ff cdriigcr, sm. •!3, pl. 
-, grabki pl. 

IDlc'ff crlnunbc, sj. pl. •n, 
rana nożem zadana. 

IDlc'fifll~nc, Ilf. pl. ,n, cho
rągiewka miernicza, propor
czyk m. 

IDlc'fiftei~cit, sf. pl. •en, 
przywilej jarmarczny, przy
wilej odbywania targów. 

IDlt'fifrembc(r), sm. •ben, pl. 
,en, IDlt'fignft, sm. ,(e)i8, .. gafte, 
przybyły na jarmark. 

IDlc'figclb, sn. -(e)!3, pl. ~er, 
1) miernicze n.; 2) mszalne n. 

IDlt'figeriit, sn. -(e)i3, pl. •e, 
sprzęt mszalny, paramenty pl. 

9Jlt'figcf d)cnf, sn. ,(e)s, pl. 
•e, podarunek m. z jarmarku. 

IDlc'figtlllllnb, sn. ,(e)s, pl. 
·=miinber, ornat m. 

IDlc'flBloifc, sf. pl. •n i dim. 
IDlc'figfoddjcn, sn. -il, pl. -, 
sygnaturka j. 

IDlc'f!!lUł, sn.•(e)s,pl. ~gllter, 
towar m, (jarmarczny). 

IDlc'fi~cmb, sn. ,(e)s, pl. •en, 
komża f. 

IDltffi'llO, sm. - , mesyasz 
m., zbawiciel m. • 

IDlc'ffing, sn. ,(e)s, mosiądz 
m. ; rotes - tombak m.; ftrecf0 

liares - mosiądz kujny, ko
wny; rneifleil - mosiądz biały. 

IDlc'ffing-, adi. mosiężny, 
z mosiądzu. 

9Jle'ffi1t!llltbcitcr, sm. =&,pl. 
-, mosieżnik m. 

IDlt'ffińgblcdJ, sn. ,(e)s, pl. 
"e, blacha mosi'iżna. 

9JłC'ffillffCII, adi, IDOSiflŻUy, 
IDlc'fling~iinblcr, sm. •s, pl. 

-, mosi~żnik m. 
IDlt'ffingliitung, sf. pl. -en, 

lutowiny mosieżne. 
IDlc'ffingfd)Iagcr, sm, •ś,pl. 

•fcąliiger, mosiętnik m. 



!!lle'ffingltlnre 

IDlt'ffingwnre, sf. pl. •n, 
towar moBieżny. 

IDlc'fjfctte; sf.pl. •n, łańcuch 
mierniczy. [szne n. 

9Jle'l)forn, sn. •(e)il, nie-
9Jle'l)funbe, IJJłe'l)funft, sf. 

miernictwo n. 
IDle'fjfunbige(r), sm. =gen, pl. 

•en; llne'fjfiinftler, sm. 0ił, pl. 
-, miernik m. 

IJJle'fjleute, 8. pl. ludzie jar
marczni, na jarmark przybyli. 

IDle'fjo~fer, sn. •il, pl. -, 
ofiara mszalna. 

IDle'fj~rieftcr, sm. •G, pl.-, 
mszarz m. 

ID'Ze'fjrute, sf. pl. •n, pręt 
mierniczy. , 

IDle'fHdJnur, sf. pl. =fd)nilre, 
sznurek mierniczy. 

IDlc'fjftab, sm. o(e)s, pl. 
4tiibe, miernik m., miara f. 

IDle'fjftnbt, sf. pl. •ftiibte, 
miasto, w kt6rem odbywają 
się jarmarki. 

IDle'fjftange, sf., IDle'fjftod, 
sm. obacz !Ułetrute. 

IDle'fjtag, sm. •(e)ii!, pl. •e, 
dzień jarmarczny, targowy; 
dzień, w kt6rym msza sii; 
odbywa. 

IDle'fjtif dJ, sm. •eiil, pl. ,e, 
stolik mierniczy. 

IDle'fjtud), sn. ,(e)ii!, pl. •til• 
d)er, korporał m. 

IDle'ff uug, sj. pl. =en, mie
rzenie n., pomiar m. 

fillt'fjlllOtC, sj. pl. •n, towar 
jarmRrczny. 

IDle'fjwod)e, af. pl. =n, ty
dzień, w kt6rym wielki targ 
sii; odbywa, tydzień jarmar
kowy. 

IDle'fjaeit, sf. pl. -en, czas 
m. wielkiego targuj czas 
odbywającej sii; mszy. 

IDle'ftc, af. pl. •n,jaszczyk m. 
fillefti'AC, sm. •n, pl. ,n, 

mieszaniec m. (rasy białej i 
czerwonej). 

IJJlet, sm. ,(e)ii!,pl. =e, mi6d 
m., miodek m. (sycony do pi
cia). 

IDletnUiumi'n, an. =(e)e, pl. 
,e, pobialnik m. 

IJJłetn'll, sn. •(e)ii!, pl. ,e, 
metal m., kruszec m.; eble •e 
metale szlachetne; 2Ufa!ien• 
- kruszec lugowcowy; -
9er 11lfa!if d)eR @rben kruszec 
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lugowcowo-ziemisty, kruszec 
gryzący; eigentrid)eil @rbme• 
tall kruszec ziemisty, ziemiec 
m.; Ieid)teil - kruszec lekki; 
f d)mereil - kruszec ciężki. 

IDletn'UatnlidJ, 9Jleta'llar• 
tig, adi. kruszcowaty, meta
liczny. 

9Jłeta'llarbeiter, sm. •B, pl. 
-, metalownik m. 

IDletn'llbef d)tdung, sf. pl. 
=en, przymieszka f, kruszcu, 
aligacya f. 

IDletn'llen, adi. kruszcowy, 
metaliczny; eine •e 15timme 
pełny, metaliczny głos, 

IDletn'llglaśl, sn. •fes, krusz
cowe, metaliczne szkło. 

IDleta'llgolb, sn. =(e)s, 
blaszki mosiężne świecące. 

IDleta'llif dJ, adi. metaliczny. 
IDldallifie'ren, va. (~a6en) 

metalizować, przywodzić do 
stanu metalicznego. 

IDletallific'rung, sf. pl. 0 en, 
metalir&acya f. 

IDlcta'llfnlf, sm. • ( e )il, pl. 
•e, wapno metalowe. 

IDlctn'llfiinig, sm. s(e)s, 
kruszec zupełnie czysty. 

IDleta'tuunbe, IDleta'Uebte, 
IDletallurgie', sf. metalurgia 
j.; kruszcownictwo n., huto
wnictwo kruszcowe, 

IDleta'llmif d)uug, sf. pl. •en, 
alig'acya f. 

IDletallogrnpbic', sf. meta
lografia f. 

IJJłetalloi'b, sn. •(e)il, pl. 
~e, pierwiastek chemiczny. 

IDleta'llreid), adi. krusz
czysty. 

IDletn'llfttft, sm. •(e)e, pl. 
•e, ida f. do kalkowania. 

IDłetnllu'rg, sm. -en, pl. 
~en, metalurg m.; hutnik m. 

IJJłetnllurgte', sj. metalurgia 
f., kruszcownictwo n. 

IDletallu'rgtf d), adi. meta
lurg-iczny. 

IJJłetn'lllJerbinbung, IDletn'll~ 
IJcrf ct,ung, aj. pl. ~en, spłyn m. 

IJJletamor~bo'f c, sf. pl. ~n, 
metamorfoza f, przemiana f., 
przeistoczenie n. 

IDletamor~~ofie'ren, va. (~a= 
lien) przemieniać, przemienić, 
przeistaczać, przeistoczyć. 

IJJłctn'~bcr, sf. pl. on, me
tafora j., przenośnia f, 

!!llctonl)'mif dJ 

IDleta~bo'rif dJ, adi. meta
foryczny, przenośny; adv. 
przenośnie. 

IDleta~Wfil, sj. metafizyka 
f., nauka f. o rzeczach nad
zmysłowych. 

IJJłetn~bl)'fifer, am. • ii!, pl. 
-, metafizyk m. 

IDleta~tl)'fif dJ, adi. meta
fizyczny, nadzmysłowy. 

IDletnfta'f c, sf. pl. ,n, me
tastaza f., przejście n. cho
roby z jednej czi;ści ciała do 
drug'iej. 

IDletnt~c'f c, sj. pl. •lt, me
tateza f., przestawienie n. 
li tery, przełożenie n., prze
kładnia f. (gramatyka). 

IDletem~fl)d)o'f e, sf. pl. •Tt, 
metempsychoza f., wi;dr6wka 

dusz ludzkich po śmierci. 
IDletco'r, sn. •(e)ii!, pl. ,e, 

meteor m., zjawisko napo
wietrzne. 

IJJłctco'rcif en, sn. •s, pl. 
-, żelazo meteoryczne. 

IDleteo'tif dJ, adi. meteory
czny. 

IDleteori't, sm. ~(e)ii!, pl. •e, 
meteoryt m. 

IJJleteorolo'g(e) sm. •en, pl. 
•en, meteorolog m. 

IJJleteorologic', sj. meteoro
logia f, 

IDlcteorolo'gif dJ, adi. mete
orologiczny. 

IDleteoroffo'~, sm. •(e)ii!, pl. 
•e, meteoroskop m. 

IDleteo'rfteiu, sm. ,(e)B, pl. 
•e, aerolit m. 

IDle'tcr, sm. i sn. , il, pl. 
-, metr m. 

IDle'tcr,, adi. metryczny. 
IDle'termaf!, sn. •e!3, miara 

metryczna. 
IDletbo'bc, sf. pl. •n, me

toda f; mit - metodycznie 
adv., według pewnej metody. 

IDlct~o'Mf, sj. metodyka f. 
IDletbo'bif dJ, adi. metody

czny; adv. metodycznie. 
IDlet~obologtc', sj. metodo

logia f. 
IDletic'r, (wym.: -tje) sn. 

"ii!, pl. •il, rzemiosło n., po
wołanie n. 
. fillefOUl)mie', sj. pl. 0 n, me
tonimia.f., zamiennia/. (figura 
retoryczna). 

IDletonl)'mtf dJ, adi. meto-
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nim1czny; nuf •t lllleife me- zmowa .f., machinacya f.; 2) IDlidjac'li~mcffc, af. pl. "'n, 
tonimicznie adv. = 9:neudje(morb. wielki targ świętomichalski. 

!Dlc'trif, aj. pl. -en, me- !JJ1cu'djdmorb, am. ,(e)iS, pl. !JJ1i'djel, am. ,9, 1) Michał 
tryka j., wierszowanie n., •e, morderstwo podstępne, na- m . .(imię); 2) ein - (także 
miarowość f. sadnicze, skrytobójstwo n. ein grober, bummer -) pro-

!Dlc'trifdj, adi. metryczny, !JJ1cu'djelmorbcr, am. 0 9, stak m., gbur m., maciek m. i 
miarowy; adv. metrycznie. pl. -, morderca podstępny, ber beutfdje - niemiecki ma-

!Dlctrono'm, an. •(e)!S, pl. nasadniczy, skrytobójca m. ciek, poczciwy, spokojny niem-
•e, metronom m. (muzyka). IDlcu'd)elmorbcrifdj, adi. czyna, 

!IJlctro.po'lc, aj. pl. ,en, skrytobójczy, zb6jecki; adv. IDlic'bcr, an. •9, pl. -, 
metropolia f, stolica f, skrytobójczo, po zbójecku. gorset m., stanik m. 

IDlctrolJOli't, sm. •en, pl. IDlcu'djdn, t) vn. (ljaf,en) IDlic'nc, sf. pl. -n, mina j.; 
.. en, metropolita m. (arcybi- zmawiać sie, spiskować; 2) wyraz m. twarzy, pozór m.; 
skup m. obrządku wscho- va. (ljnlien) ~amordować pod- freunblidje - mina uprzejma; 
dniego). steonie. mit ver1id)tlid)er - z szy-

IDldtOlJOlitn'nfirdjc, aj. pl. 'IDlcu'djlcr, am. •9, pl. -, derczą miną; eine !jeilige, 
•n, kościół metropolitalny, skrytobójca m. fromme - anneljmen przy
katedra f. IDlcu'd)lcrifdj, 1.adi. skryto- brać minę świt:;tego; filljne, 

IDlc'trum, an. •9, pl. 9:netrn bój czy; zdradliwy, podstępny; fecfe, breifte - gęsta, szumna 
i 9:netren, miara /. wiersza, II. - i IDltu'd)ling~, adv. mina; śmiała postawa; fin• 

!Dlc'tficbcrci, sf. pl. ,en, skrytobójczo; zdradliwie, pod- ftere, f auere, milrrifdje - kwa
miodowarnia /., miodosy- stępnie, ukradkiem, zdradą, śna, ponura mina; id) (efe ei3 
tnia j. pod•tępem. in feinen •U widzę po jego 

!Dlctt, an., •eiS, mięso wie- IDlcu'tc, sj. pl. "n, 1) sfora minie, czytam w jego twarzy; 
przowe bez tłuszczu ( do na- f. psów; 2) bunt m. er veraog feine - nie drgnął, 
dziewania kiełbas). IDłcutcrti', sf. pl. oen, spi- nie dał' poznać wzruszenia; 

!.IJlc'ttc, sf. pl. •n, jutrznia f. sek m., bunt m., spiknienie mit unuerlinbctter - z nie
IDle'ttenfiiben, am. pl. IDlc't• n., powstanie n.; aur - rei 0 wzruszoną twarzą; - mncf}en, 

tenncwelie, sn. babie lato. aen podżagać do powstania j etn,. au tun robić minę, ja-
IDle'ttcugloiflcin, an. ,9, pl. - macljen spiskować, po- koby się chciało co uczynić; 

-, dzwonek zwołujący na wstać, zbuntować się. 1- mncljen nastrajać, nastroić, 
jutrznię. IDlcu'tcrer, am. •9, pl. -, nastawić minę; gute - aum 

· IDlc'ttltlurft, sf. pl. •milrfte, buntuwnik m. liojen @:i:pieI macf}en nadra-
kieł'basa wieprzowa. IDlcu'tcrif dj, adi. buntow- biać miną. 

IDle't,c, aj. pl. "n, 1) maca niczy; adv. ficlj - em:piiren IDlie'nenbcutcr, IDlic'ncn° 
f., miarka /.; korzec m.; 2) zbuntować się. forfdjcr, sm. •13, pl.-, fizyo-
nierządnica j. IDłcu'tcrn, vn. (~a6en) spi- gnomista m. 

IDlet,clci', aj. pl. •en, rzeź skować, powstać, buntować IDlic'ncnflJid, an. ,(e)9, pl. 
f., siekanina /., rąbanina f; sie. oe, mimika /. 

IDlc't,du, va. (~n6en) rzezac, '!!)1, ~. .3., skrócenie za- IDlie're, sf. pl. 0 n, rote -
wycinać, wyciąć, zabijać. miast mittdeuro1,11iifcbe ,8eit, kurzyślad czerwony (roślina). 

IDle't,cu, I. va. (~nóen) 1) czas średnioeuropejski. IDlie'~muf djcl, sf. pl. ,n, 
mierzyć na korce; 2) rzadko IDlc33nni'n, sn. •(e)s, pl. ,e, kosmatyk m., mał'giew /., 
zamiast me1}eln, zabijać; II. półpiętrze n., międzypiętrze n. omułka j. 
vn. (~alien) odciągać sobie IDlc3~ofoł,lrn'n, am. •(e)9, pl. IDlic'tc, af. pl. •n, 1) sero-
miarkę od mlewa (młynar- oe, niższy sopran. wiec; m. = !lJtillie; 2) stóg m, 
stwo). IDlin'~mn, an. 0 (s), pl. ,men, siana; 3) najem m.; komorne 

!JJlC'i3CU1Jdb, sn. 0 (e)i3, pl. miazma /,, miazmat m., za- n.; 3ur - lllO~nen mieszkać 
•er, zapłata f za miarkę (od I razek m. w najmie, w komornem, w 
mlewa). IDlinu'cn, vn. (ljnóen) miau- najętem mieszkaniu; aur -

IDlc'tcnllleif c, adv. kor- czeć. geben wziąć w najem, wy-
cami, na korce. IDlid), pron. pers. (accus. nająć; aur - ~nlien m,ieć 

IDlc'tgcr, am. •5, pl. -, od idj) mnie, mię; mas - w najmie; bie - nuffngen, 
rzeźnik m. betrifft, nnge~t co się mnie filnbigen wypowiedzieć ko-

IDłc't,gcrlinnf, sf. pl. •li1inle, tyczy, co do mnie; ic(J emv• morne, najem, mieszkanie; 
rzeźnia f., jatka j. fe~le - bir polecam się stnuf liricljt - kupno niszczy 

!JJ1ct,gcrci', sf. pl. •en, twe.i pamięci, żegnam cię. najem; 4) komorne n., czynsz 
rzeźnictwo n.; rzeź j.; = @e• IDlid)ne'li~, IDłidjnc'li, IDli• m.; rilcfftlinbige czynsz 
meteI. d)nc'lil!fcft, święto n., dzień zaległy j ,amge - czynsz 

IDłeudjclci', sf. pl. ~en, 1) św. Michała. zapadły, płatny. 
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ł!Jlit'tcn, va. (9a6en) naj- bramie lub w oknie:) do wy
mować, nająć, wziąć w najem; najęcia. 
godzić, ugodzić; = bingen. IDlie't3ine, sm. •fes, pl. =ie, 

IDlie'tcr, sm. =S, pl. -, czynsz m. nRjmu, komorne n. 
najemM m., · komornik m., IDlie'3e, sf. pl,. ,n, 1) = 
lokator m. !!Jl arie; 2) kotka f., ko-

IDlic't(e)frn11, sf. pl. =en, teczka f. 
(kobieta) wynajmująca f., IDli'glic (wym.: -lje), s;. pl. 
\\laścicielka j. ~n, mila włoska. 

IDlie'tfubrc, sf., IDlic'tfubr• IDligrii'nc, sJ: migrena f., 
tlJCrf, sn. fura najęta, do na- ból m. głowy. 
jęcia. IDlifromc'tcr, sm. i sn. •S, 

IDlie't(e)gelb, sn. •(e)s, pl. pl. -, mikrometr _m., dro
•er, zaplata. f., należytość f. za bnominr m. 
najem, komorne n., czynsz m. IDlifroł)bO'n, sn. ,(e)s, pl. 

IDlic'tbnue, sn. •jes, pl. •t, mikrofon m. 
-~iiufer, dom najemny, do wy- IDHfroffo'ł), sn. •(e)s, pl. =r, 
najęcia. mikroskop m., drobnowidz m. 

IDlie't~crr, sm. on, pl. ,en, IDlifroffo'ł)if dJ, adi. mikro-
wynajmujący m., wlaści- skopiczny. 
ciel m. ł!Jli'lnn, sm. ,( e)s, pl. •e, 

IDlic'tig, adi. zamóloriy, f cljwar3btaunet - kania czar-
móli•ty. na (ptak). 

IDlie'tin~r, sn. =(e)!S, pl. IDli'lbc, sf. pl. ~n, mól m., 
•f, rok m. najmu. mólik m., kleszczyk m.; sero-

IDlic'tfntf d}c, sf. pl. ,n, ka- wiec m.; roztocz przywłośny. 
reta f., powóz m. do najecia. IDli'lbig, adi. pełny serow-

IDlic'tlcntc, 8. pl. lokatorzy ców, móhków, zamólony. 
pl., komormcy pt. IDlildJ, sf. mleko n.; f ilfle 

~Jlic'tling, sm. •(e)s, pl. •e, - mleko słodkie; f aure -
najemnik m., zaciężnik m.; kwaśne mleko; biele - mleko 
(obraz.) człowiek przekupny, obrzyzgłe; geronnene - mle
kubaniarz m. ko zsiadłę; 5ujammenAefa~rene 

IDlie'tl,lfCllnig, sm. •(e)!8, ko- - mleko zwarzone; abge, 
morne n., czynsz m. ra~mte - mleko zbierane; 

IDlie'tł)fcrb, sn. •(e)s, pl. wie - unb ~lut auefe~en wy
,e, koń m. do najęcia, najęty. glądać jak krew z mlekiem, 

IDliete=, adi. najemny, za- wyglądać zdrowo, dobrze, 
ci~żny. mieć rumiane policzki; ber 

IDlict(e)fnf crne, sf. pl. 0 n, fillein ift bie - bet @reif e 
wielki dom z mieszkaniami wino jest mlekiem dla star
najmowaoemi. ców; -von ben ijifcljm mlecz 

IDlie't(e)fontrnft, sm. •(e)e, m. (rybi). 
pl. ,r, kontrakt m., umowa f. IDlild}0

1 adi. mleczny. 
najmu. · IDli'ldJltbCr, sf. pl. ,n, żyła 

IDlie't(e)mnnn, sm. =(e)B, pl. mleczna. 
=leute, najemca m., komornik IDli'ld}ii~nlid}, IDli'ld}Rrtig, 
m. adi. mleczny, mlekowy. 

IDlic't(e)ł)nrtei, sf. pl. ,en, IDli'ld}nnf nmmlung, IDli'ldJ· 
partya najmująca, lokator m. ftnnung, sf. zastój mleczny. 

IDHc'tfolbltt, sm. =e11, pl. IDli'ld}bnrt, sm. ,(e)s, pl. 
•en, zaci~żoik m. •Ócirte, broCla meszkiem ob-

IDlie'tetr1tł)ł)C11, sf. pl. woj- rosła, meszek m. (pierwsze 
sko zacietoe. wfosy w brodzie, w wąsach); 

IDliC'tebertrng, sm. =(e)/8,pl. śpiczak m., młokos m., mlo-
•trdqe, kontrakt m. najmu. dzitńczyk m., okrzos m., 

IDlie'tlDeif C, adv. najmem, mleczak m. 
w najmie, najemnie. I IDH'ld}biirtig, adi. mający 

IDliC't3ettcl, sm. •B, pl. -, brodę meszkiem obrosłą, mło
(ogłoszenie wyw:eszone na dziuteńki. 

3'nlenb et, :ileutfdj-!)olnlfcliell )!ll5ttettiucli. 

!Dli'ld}gefidit 

9Jli'ldJbnnm, sm. •(e)s, pl. 
•liiiume, mlekowiec m. 

IDU'ld}blnttcrn, sf. pl. ospa 
krowiH, krowinki pl. 

IDli'ld,Jblume, if. pl. •n, mle
cznica f., krzyżownica/. (ro
ślinh). 

IDli'ldJbrei, sm. =(e)B, papka 
f. z mleka. 

VJli'ldibrot,. IDli'ldJbrotdjc1t, 
sn. bułka f. na ml~ku (pie
czona). 

!JJli'ld}bruber, sm. •B, pl. 
•Ótiiber, mleczny brat, spółwy
chowaniec m., jednomlecznik 
m. [czoł mleczny. 

9)łi'ld)brilf e, sf. pl. •n, gru
IDli'ldJein1er1 sm. =!3, pl. -, 

skopiec m. (na mleko). 
IDli'ld}cn, vn. (lja6en) mleko 

<lawać; wydzielać mlecz (o ro
ślinach); =be .llulj mlekodajna, 
dojna krowa; •ber 3'if clj mle
czak m. 

IDli'ld}cr, sm. •B, pl. -, 
mleczak m. {ryba samiec). 

IDlild} erei', sf. pl. •en, mle
czarnia f., mlecznica f. 

IDH'fdJCrgicbigfeit, sf. mle
korla.iność f., mleczność f. 

IDli'ldJfnrbe, sf. kolor mle
czny. 

IDH'ldJfnrbctt, adi. mleczny, 
jak mleko biały. 

IDli'fdJfnij, sn. •ff es, pl. 
=fiiffer, skopiec m. 

IDli'fd}ferfd, sn. •S, pl. - , 
prosię n„ mleczak m. 

IDli'ld}fiebcr, sn. •B, gorącz
ka pokarmowa. 

IDli'ld,Jf(nf dJC, sf. pl. 0 n, 
flaszka f. z mlekiem; - mit 
Bulµ pypka f. dla dzieci. 

IDli'ld,Jfrnn, sf. pl. =en, mle
czarka f. 

IDli'Irirnnng, sm. •(e)~, pl. 
=giinge, przewód mleczny ( ana
tomia). 

IDli'ld}gebcnb, adi. mleko
d8j oy. 

IDH'ld}gcbiij, sn. =ff es, pl. •ff e, 
mleczne zęby. 

IDli'fd}gefii», sn. •tB, pl. •e, 
1) naczynie n. do mleka; 2) 
naczynie mleczne (anatomia). 

IDli'ld}gcltc, sf. pl. •n, sko · 
pek m. 

IDli'ld}gcfidJt, sn. •(e)B, pl. 
•ft, twarz mlecżńa, bardzo 
blada. 

3 
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!J.Jłi'ldjgllltl, sn. •fes, pl. •glii• IDli'ldjrcidjtum, sm. •(e)!8, 
fer, szklanka /. do mleka; mlekodajność /., mleczność/. 
szkło n. mlecznego koloru. IDli'ld}f llft, sm. ,(e)il, pl. 

!JJłi'ldj~llllr, sn. ,(e)a, pl. •t, •flifte, sok mleczny, pokarmo
mech m., meszek m. na bro- . wy, pokarmnik m., chyl m., 
dzie, pierwsze włoski. j miazga /.; mlecz roślinny; in 

IDli'ld)~llltill, adi. mleczysty. - uerwanbe!n miazgować; 
!JJłi'ldJ~iinblcr, sm. •il, pl. ! - ent~altenb mleczasty. 

-, mleczarz m. IDli'ld}f llftbmitung, IDli'ldj• 
!JJłi'ldj~llrn, sm. •(e)!8, mle- bilbung, sf. chylacya/., mia-

komocz m. zgowanie (fizyologia). 
IDli'ldjig, rzadko IDli'ldjidjt, IDli'ldjf llftgcfiiffC, sn. pl. na· 

adi. mleczysty, mleczny; mle- c2ynia mleczne. 
czasty (o rośHnach). !JJłi'ldJfllft)Jf(lln3c, sf. pl. •n, 

IDli'ltl)fllffcc, sm. •il, kawa mlecz psi, świni, ostomlecz m. 
/. z mlekiem, kawa biała. IDlt'ldjfiiurc, sf.pl. ,n, kwas 

ID'li'ltl)flllb, sn. •(e)o, pl. mleczny. 
•fliCber, cielę ssące. IDli'ldJf djllucr, sm. •il, ogrąż-

IDli'ldjfllmmct, sf. pl. •n, ka mleczna. 
mleczarnia f. IDli'ldjf djorf, sm. •(e)!S, pl. 

IDli'ldjfllnnc, sf. pl. ,n, kone- ,e, ogni pióro n., strupień m. 
weczka/. na mleko, mleczniak IDli'ldjf djltlllmm, sm. •(e)il, 
m. pl. •fcf)rolimme, mleczaj m.; 

IDli'ldjfcllcr, sm. •iS, pl. -, rot6rauner - be-dla ruda. 
piwnica f. na mleko. IDli'ldjf djltlcftcr, sf. pl. "", 

ID'li'ld)foft, sf. mleczne jadło. mleczna siostra, spółwycho
ID'lł'ldjftllUt, sn. ,(e)il, pl. wanica /. 

,friiuter, mlecznik m. (rośli- IDli'ldJf~cif C, sf pl. •n, mle-
na). czua potrawa, postna potrawa, 

IDli'ldjfrug, sm. "(e)il, pl. mle~zywo n. 
.. frill\e, dzbanek m. na mleko. ID'li'ldjfttin, sm. ,(e)il, pl. •t, 

ID'li'ldjfu~, sf, pl. •fil~e, kro- mleczak m. 
wa dojna. IDli'ldjftcrn, sm. •(e)!8, pl. 

IDli'ldjfut, sf. pl . .. en, kura- •f, śniedek m. (roślina). 
c.ya mleczna. IDli'ldjfttllffC, ef. mleczna 

IDli'ldjmllUU, sm. •(e)il, mle- droga (astronomia). 
czarz m. IDli'ld)fttllffCUftcrn, sm. •( e)!8, 

IDli'ld)mcfjcr, sm. •il, pl. -, pl. ,e, mglawidło n., mgła-
mlekomierz m. wisko n. 

IDli'ld)ntt, sm. ,a, pl. -, IDli'ldjfUłJłJC, sj. pl. -n, po-
mleczak m. (ryba samiec). lewka/. z mleka; roie eine -

IDlt'ld)łJiidJtCt, sm. ..9, pl. aui!fegert być bardzo bladym. 
- , pachciarz m. {który za- ID'li'ld}tołlf, sm. •(e)i!, pl. 
aręcłował mleko). =!opfe, garnek m. na mleko. 

IDli'ld)łJiidjtcrin, sf. pl. ,in• IDli'ldjtud), sn. "(e)il, pl· ,tii• 
nen, pacllciark,i. /. djer, cedzidło n. 

IDli'ld)łJctcrfilie, sf. pl. •n, IDli'ld)llcr~iirtung, sf. pl. 
zębownik m., olszaniec m., •en, zaprażenie n. mleka. 
o leśnik m., opiech leśny ko- IDli'ld)Ucrfiiufcr, sm. ,!3, pl. 
przywy (roślinn). -, mleczarz m. 

!Vli'ld)~robuft, sn., 0 ei!, pl. IDli'ldjllcrnicl)tcnb, adi. mle-
-e nabiał m. kotratny. 

9Jli'lcl)~umłJc, sf. pl. •n, 9Jli'ld)llcrf c~ung, sf. pl. •m, 
mlek oś ciąg m., pompka f. do przerzut m. w leka ( medycyna). 
ściągania mleka z nabiegłych IDli'ldjlDlltC, · sf. pl. •n, mle-
pierai. czywo n., nabiał m. 

IDli'ldjtll~llt, sm. •(e)i3, śmie- ID1i'ld)1Dllt3c, sf. pl. •n, bro-
tan(k)a /. dawka pier1tiowa. 

IDli'(d)rtid), adi. obfity w IDH'ld)ttlllff tr, sn. •il, ser-
mleko, mleczny. watka f. 

!Jlilitii'r= 

IDli'ld)ltlciij, ad i. biały jak 
mleko, bieluchny. 

IDli'ld)ltlittf djnft, sj. pl. 0 en, 
gospodarstwo nabiałowe. 

IDli'ldj3ll~n, sm. ..(e)iil, pl. 
=3li~ne, mleczny ząb, najpierw
szy ząb. 

ID1i'ldj3ucfcr, sm. ,i!, cukier 
mleczny. 

ID1Ub, I. adi. 1) miękki; -
mac!Jen z~iękczyć; - werben 
zmiękczec; 2) łagodny; •e 
2uft, •eil !Wetter łagodne po
wietrze; •edlllinb wietrzyk m.; 
„er mlein łagodne, nieostre 
wino; •e 6ttafe łagodna ka
ra; - werben (z)lagodnieć; 
- madjen (z)lagodzić; •ere 
6aiten auf3ie~en spuścić z to
no, stać się pobłażliwszym; 
3) czuły, uczynny, dobroczyn
ny; •e @a6e dar dobroczynny; 
,e 15tiftung zakład dobroczyn
ny, fundacya dobroczynna; H. 
adv. miękko; łagodnie; czule, 
uczynniti, dobroczynnie ; po
błażliwie. 

!J)li'lbc, sf. miękkość f.; ła
godność f.; uczynność f.; po
błażliwość f. 

IDli'lbcrcr, sm. =a, pl. -, 
,łagodzicie! m. 

IDli'lbcrn, va. (galien) łago
dzić, złagodzić, umiarkować; 
ber mlinb milbert bie ,t,i1,le 
wiatr łagodzi gorąco ; eine 
15trnfe - złagodzić, zmniej
szyć karę; mi!bernbe ppr. Um• 
ftlinbe okoliczności łagodzące. 

IDli'lbrnmg, sf. pl. 0 en, zła
godzenie n., umiarkowanie n.; 
- ber .!?ri~al!e sklinowanie 
n. minerałów, 

ID1i'lb~cr3ig, adi. ł'agodnego 
serca, miłosierny. 

ID1i'lb~cr5igfcit. sf. łago
dność f. serca, miłosierdzie n. 

IDli'lbrcidj, adi. szczodrobli
wy; adv. szczodrobliwie. 

IDli'lbtiitig, adi. dobroczyn• 
ny; adv. dobroczynnie. 

IDli'l~!iitigfcit, sf. dobro-
czynnosc f. 

ID1ilitii'r, 1) sn. •il, wojsko 
n., :!.ołnierze rl.; służba woj
skowa; beim, im - fte~en 
służyć w wojsku; 2) sm. •!8, pl. 
=i!!, żołnierz m., wojskowy m. 

IDlilitii't•, adi. wojskowy. 



IDłilitii'rnnwiitter 

mmtii'rnnllliirter, sm. •5, 
pl. -, certyfikatysta m. 

l.lRilitii'rllitnft, sm. •(e)i3, pl. 
•e, ,s,łużba wojskowa, wojsko
wosc f. 

mmtii'rfrei, adi. wolny od 
służby wojskowej. 

!JJlilitii'rgeridjt, sn. •(e)B, pl. 
,e, sąd wojskowy. 

IDlilitii'rgef ei;budj, sn. ,(e)il, 
pl. •bilc{)er, ksi~ga /. ustaw 
wojskowych, kodeks woj
skowy. 

IDlilitii'rgren3e, sf. pl. •n, 
pogranicze wojskowe. 

IDlilitii'rif dj, adi. wojskowy, 
żołnierski; adv. wojskowo, 
po wojskowemu, po żoł
niersku. 

IDłilitnri'emue, sm. -, mi
litaryzm m. 

l.lRilitii'tllflidjtig, adi. popi
sowy ; ber !Dlil itlirpflic{)tige 
kantonista m. 

l.lRilitii'rftnnb, sm. •(e)B, 
stan żołnierski, zawód woj
skowy. · 

l.lRilitii'rltltfeu, sn. •i3, woj
skowość J. 

iJJlili'3, sf. pl. ".en, milicya 
f.; wojsko nieregularne, 
woj.~ko miejskie. 

iJJlille'nnium, sn. •i3, pl. 
"nien, tysiąclecie n. 
. l.lRiUin'rlle, sf. pl. •n, mi

liard m. 
iJJliUigrn'mm, sn. •(e)i3, pl. 

•e, miligram m. 
l.lRiUimt'ttr, sm. "B, pl.-, 

milimetr m. 
l.lRiUio'n, sf. pl. •en, mi-

lion m. · 
iJJliUiouii'r, sm. •il, pl. •e, 

milioner m., bogacz posia
dający milion(y). 

mu~, sf. pl. •en,śledziona/. 
!JJli'l3brnnll, sm., mna, 

eut3ilulluug, sf. zapalenie n. 
śledziony; ksi~gosnsz m. (u 
bydła). 

IDH'l3fnrn, sm. •(e)B, pl. 0 e, 
śledzionka f. (roślina). 

IDłi'l3frnnf~eit, sj. choroba 
śledziony; hipochondrya f. 

IDli'l3frnut, sn. ..(e)B, pl. 
•friiuter, paprotnica f., włó
cznia f., kiwior m., bindas m., 
śledzienica j. (roślina). 

9Jli'l3fndjt, sj. ból m. śle, 
dziony, śledziennica f.; splen 
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m., hipochondrya f., minut
ki p_l. 

!!Jli'l3fildjtig, adi. chory na 
śledzione, hipochondryczny. 

l.1Ri'l3flld)tigc(r), sm. •n, pl. 
•n, śledziennik m., hipochon
dryk m. 

l.1Ri'l3\Jerftol3fung, sf. pl. 
•en. zatkanie n. śledziony. 

l.lJli'mt, sm. -n, pl. •n, 
aktor m. 

l.lRi'mif, sf. mimika j. 
l.lRi'mifdj, adi. mimiczny; 

adv. mimicznie, 
iJJlimo'f e, sj. pl. •n, mi

moza f., czułek m., czuło
drzew m. (roślina). 

l.lRinnre't(t), sn . .. (e)i3, pi. •B, 
i ,e, minaret m., wieża j. na 
meczetach. 

l.lRin'ber, I. adi. mniejszy; 
bie •e 2tnaa~r mniejsza liczba; 
uon •er @ilte mniej dobry, 
gorszego gatunku ; bie ukr 
•en !lllei~en cztery niższe świ~
cenia; li. adv. mniej ; - gut 
mniej dobry, (nieco) gorszy; 
ni~t me~r, nic{)t - nie wi~
cej, nie mniej. 

iJJli'nberbebnrf, am. •(e)B, 
zmniejszenie n. popytu. 

l.lRi'nbminnn~me, sf. pl. 
•n, zmniejszenie n. dochodu, 
ubytek m. w dochodzie. 

l.lRi'nbergebot, an. ,(e)i3, pl. 
ae, oferta. gorsza. 

l.lRi'nbcrgClllidjt, sn. ~(e)i3, 
pl. •e, ubytek m. wagi. 

l.lRi'nllergut, adi. mniej do
bry, gorszy. 

l.lRi'nber~eit,. sj. pi. •en, 
mniejszość j. 

IDli'nberjii~rig, adi. mało-
letni. . . [letność /. 

IDli'nberjii~rigfcit, aj. mało
l.lRi'nbern, 1) va. (~alien) 

zmniejszać, zmniejszyć, ujmo
wać; uśmierzać (= Iinbern); 
2) fi({) -, vr. (~alien) zmniej
sza1 Bi~, zmniejszyć si~, nby
wac. 

iJJli'nberuug, aj. pl. •en, 
zmniejszenie n.; ubytek m. 

IDli'nberltltd, · am. •(e)i3, 
mniejsza wartość; niższość j. 

l.lRi'nberltlntig, adi. mający 
mniejszą wartość, niższy, po
dlejszy. 

IDłi'nbtrllltrtigftit, sf. niż
sza wartość. 

!.lJlinern'llJtdJ 

IDli'nber3n~l, sf. mniejsza 
liczba; mniejszość j. 

l.lRi'nbeftbctrng, am. naj
mniejsza kwota. 

l.lRi'nbeftbietenbc(r), am. ,n, 
pl. =n, najmniej ofiarujący, 
dający. · 

l.lRi'nbefte, adi. najmniejszy; 
ber - \J!reii3 najniższa cena, 
ostatnia cena; ni~t bai3 -, 
ni~t im "" wcale nie, wcale 
nic, bynajmniej ; aum •n przy
najmniej. 

IDli'nbcftene, adv. (co) naj
mniej, przynajmniej. 

l.lRi'nbeftforbernbe(r), sm. 
an, pl. an, najmniej żądlljący. 

l.lJli'nt, af. pl. -n, mina /., 
podkop m.; eine - te gen mi
nę założyć; eine - fpringen 
Iaff en minę zapalić, wysadzić 
w powietrze; (obraz.) alle •n 
fpringen Iaff en zewsząd miny 
podsadzić, użyć wszystkich 
środków. 

l.lRi'nennrbeiter, sm. •i3, pl. 
-, podkopnik m. 

l.lRi'nengnng, sm. •(e)e, pl. 
,giinge, chodnik prowadzący 
do podkopu. 

l.lRi'nengriiber, sm. obacz 
rołinenarlieiter. 

l.lRinern'l, sn. •(e)i3, pl. •t, 
i •lien, minerał m.; .8e~re uon 
ben •Hen mineralogia f. 

IDliner'nl=, adi. mineralny. 
l.lRinern'lbrunnen, sm., l.lJli• 

nern'lqucUc, sj. źródło n. 
wody mineralnej. 

l.lRinern'l~nltig, adi. mi-
neralny. 

IDlinern'lienfnbinett, sn., 
•eB, pl. •e, l.lRinern'lieuf nmm= 
lung, aj. pl. •en, gabinet 
mineralogiczny, zbiór m. mi
nerałów. 

l.lRinern'litnfunbe, sf. mi
neralogia f. 

IDlinern'lif dj, adi. mine
ralny. 

l.lRinetnlo'g, sm. •en, pl. 
•en, mineralog m. 

l.lRinernlogie', sf. minera
logia j. 

l.lRinernlo'gif dj, adi. mine
ralogiczny. 

iJJlinern'liil, sn. -( e )B, pl. 
•e, olej skalny. 

l.lRinern'llJtdj, sn. -( e)e, 
asfalt m. 
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IDlincrn'lqncUc, sj. pl. •n, zagranicznych, zewn':)trznych'; 
źródło mineralne, źródło - be!! 3nnern minister spraw 
uzdrawiające, lecznicze. wewnętrznych; - be!! liffent, 

l!Jlincrn'lreid}, sn. •(e)B, licijen Untmicijts minister 
ogół m. minerałów, rzeczy oświaty. 
kopalnych, kopalnictwo n. ID'liniftcri'nh adi. mini-

ID'lincrn'lftnnll, sm. =(e)!I, steryalny. 
mihł m. ID'linifterin'lnlltcilung, sf. pl. 

IDlincrn'l11Jaff er, sn. •i3, pl. •en, oddział m., departament 
•roiiffer, woda mineralna, m. (w) ministeryum. 
lecznicza; roarme !DłineraI• ID'linifterin'lllerntu11g, sf. pl. 
roliffer ciepliczki pl. ,en, (na)rada j. ministrów. 

ID'lincu'r (wym.: -nor), sm. ID'liniftcrin'lrnt, sm. •(e)!I, 
,51 _pl, •e i •S, podkopnik m. pl. •riite, radca ministeryalny. 

9Jlinintu'r, sf. pl. •en, mi- ID'liniftcric'U, adi. ministe-
niatura f.; in - maien ma- ryalny. 
lować miniatury. IDłiniftc'rium, sn. ·B, pl. 

ID'linintu'rllilb, ID'linintu'r• =rien, ministeryum n.; 
gc111iilbc, sn. obraz miuiatu- beii13nnernministeryum epraw 
rowy, miniatura /. wewn':)trznych;- be!! !łtufjern 

ID1ininht'r111alcr, sm. =i3, pl. ministeryum spraw zagra
-, malarz m. miniatur, mi- nicznych; - fiir .!tu!tui3 unb 
niaturzysta m. Unterricijt ministeryum wy

ID1inintur111nlcrci', sj. ma- znań i oświaty; - ber \yi• 
!owanie n. miniatur, nan3en ministeryum skarbu; 

~Rinic'rcn, va. (ljaben) pod- 2lnljiinger be5 =6 ministeryal
kopywać, podkopać; ~u %age ny; ))em - feinblicij anty mi
- poprowadzić podkop otwar- nillteryalny, opozycyjny. 
ty. ID1ini'ftcrfrifi9, sf. pl. =fen, 

IDlittic'rcr, sm. •51 pl. -, przesilenie ministeryalne. 
podkopuik m. ID'lini'ftcr,l)ortcfcumc (wym.: 

l!Jlittic'rf,l)innc, sj. pl. =n, -portfej), sn. =s, pl. =0, teka 
ptasznik m. (pająk). f., urząd m., godność f. mi-

ID'linic'rnng, sf. pl. •en, nistra, ministerstwo n. 
podminowanie n., podkopy- ID'lini'ftcr,l)riifibcnt, sm. •en, 
wanie n. pl. ,en, minister prezy

ID1ini111n'llldrng, sm. •(e)5, dent. 
pl. ,triige, kwota najmniejsza. ID'lini'ftcrrnt, sm. •(e)i3, pl. 

ID'linima'lfrnd:,t, sj. pl. ,en, =tiite rada f. ministrów, rada 
woźbowe najmniejsze, prze- gabinetowa. 
woźne najmniejsze (kolejn.). ID'lini'fterftcllc, sf. pl. •n, 

ID'linimn'lfrnd}tf alj, sm. =es, urząd m. ministra, minister
pl. •f iil!e, cena zasadnicza stwo n. 
najmniejsza, przewoźne naj- IDłini'fter\Jcrfilgung, sf. pl. 
mniejsze (przewoźnictwo). •en, rozporządzenie ministe-

IDlinimn'l,l)rcHl, sm. ..feil, ryalne, reskrypt m., dekret 
pl. ,fe, cena najniższa. ministeryalny. 

9Jlinimn'Uatif, sm. •(e)i3, ID1ini'ftcr11Jcdjf cl, sm. ,s, pl. 
pl. "e, taryfa najniższa. -, zmiana f. ministeryum, 

ID'linima'l,l)cgcl, sm. •5, pl. gabinetu. 
-, wodoskaz różniczkowy. ID'liniftrn'nt, sm. =en, pl. 

ID1inima'U~crmo111cter, sn. •en, ministrant m., do mszy 
=5, pl. -, termometr różnicz- służący m. 
kowy. ID'liniftrit'ren, vn. (~af>e11) 

ID'li'nimum, sn. •(s), pl. ministrować, do mszy służyć. 
•ma, najmniejszość j. IDłi'nium, sn. -, minia /., 

ID'lini'ftcr, sm. •9, pl. -, niedokwas drogi ołowiu. 
minister m.; f>euo!Imii~tigter ID'li'nnc, sf. pl. •n, miłość 
- minister pełnomocny; - f. (czysta, idealna), 
be5 ~u~ern minister spraw, ID'li'nncbidjtcr, . sm. ,.5, pl. 

9Jlinn'tcltlDeif er 

-, trubadur m., piewca m. 
miłości. 

ID'li'nncglillf, sn. "(e)5, 
szcz':)ście n., powodzenie n. 
w miłości. 

ID'li'nnelieb, sn. •(e)s, pl. 
•er, śpiew miłosny. 

lDli'nnelo~n, sm. obacz !Dlin= 
nelolb. 

9Jli'nncn, va. (lja6en) ko
chać, miłować. 

IDli'nncf ang, sm. •(e)s, 
śpiew m. miłosny, o miłości. 

IDli'tmcfiinger, ID'li'nncfin= 
ger, sm. •!3, pl. -, minnesin
ger m., trubadur m., bard m., 
piewca m. miłości, 

IDli'nncf olb, sm. 0 (e)5, pl. 
=e, nagroda f., odwzajemnie
nie n. za miłość. 

IDli'mtigtidJ, adi. przyje
mny, miły, luby, miłosny; •e 
!Dlaib dziewczyna miłość wzbu
dzająca. 

9Rinorc'nn, adi. mnło-
Ietni m. 

~]inorennitii't, sf. małolet
nosc /. 

ID'linori't, sm. =en, pl. •en, 
Minor j"ta m., Frnnciszkanin m. 

ID'linoritii't, sf.pl. •en,mniej
szość t: 

9Jli'nftrel, sm. ,51 pl. •5, 
minstrel m., śpiewak m., poeta 
wędrowny ( w średnich wie
kach). 

ID'linuc'nb, sm. •en, pl. =en, 
odjemna. 

IDli'nuo, adv. mniej. 
ID'li'nuo, sn. -, deficyt m., 

brak m. 
ID'li'nu0cldtri3itiit, sf. elek

tryczność ujemua. 
~Jli'nu03cidjcn, sn. 0 i3, pl. 

-, znak m. odciągania, znak 
ujemności; mit - uerf elJene 
@rliflen ilości ujemne. 

ID'linu'ofcl, sj. pl. =n, mała 
litera. 

lDłinu'te, sj. pl. •n, minuta 
j.; in ber - za chwilkę, na
tychmiast adv. 

ID'linn'tcn=, adi. minutowy. 
ID'linn'tcnu~r, sf. pl. •en, 

zegar(ek) minuty pokazujący. 
ID'linu'tenwcif c, adv. co mi

nuta, minuta po minucie. 
lDłinu'tenwcif er, IDUnu'tcn• 

3cigcr, sm. ..s, pl. -, ska
zówka minutowa, minutnik m. 



!IRinn'tienf lll3 

!IRinu'tienf lll3, sn. •ta, pl. 
=e, rnmówkaj., beczkowa sól. 

!IRinutiii'ó (wym.: -cios), 
adi. dokładny, drobnostkowy; 
adv. dokradnie, drobnostkowo. 

!1Ri1113c, sj. pl. •n, mięta f. 
(roślina); eng!ifc!Je - mięta 
pieprzowa = \llfeffermin3c. 

!IRir, pron. pers. trzeci przy
padek od ic!J, mnie, mi; er 
fagte es - on mi to powie
dział; gib es - daj mi to; 
bas nenne icf) - einen ij(ei~ ! 
to ci pilność ! to się pilnością 
nazywa! - nicfJts, bit nic!Jta 
ni stąd, ni zowąd; n,ie bu -, 
[o ic!J bit jak ty mnie, tak ja 
tobie; jak Kuba Bogn, tak 
Ból!' Kubie. 

. , '"'· !IRirlllle'Ue, 9Jlirlllle'Ucit• 
i::;,l.l.fU!umc, sf. pl. •n, mirabela 
~-;./.All!!'lltunf'k śliwy). 

• 1:.: •. ;!Ołirllllili't, sm. -, sól glan
.,~ berAka. 

C {?,: '1irll1fcl, sn. =s, pl. -, cud 
k ;;: ~~udowisko n. 
:i '.!~ c)'JąrllfUlii'ó, adi. cudowny. 

S: .:i!Jltflllltf)tO'.IJ, sm. •en, pl. 
ii,i ;:~"'4łi, mizantrop m., nienawi

·; si!!Jik m. ludzi, odludek m. 
'~ =:-11mf llttt~rol)ic', sj. mizan

·:, .• tr~ia f., nienawiść /, ludzi, 
- ,. wstręt m. do ludzi. 

ilłif llUtl)tO'l)if dj, adi. mizan
tropiczny, nienawidzący ludzi. 
, IDli'f djlld, sf. pl. ,en, rasa 

mieszana, bastardowa. 
;c 9Jłi'f djbllr, adi. mieszalny. 

9Jłi'f cfJlllltfClt, sf. mieszal
nośó /, 

!IRi'f djbcftllub, sm, •(e)s, pl. 
=ft!tnbe, drzewostan mieszany. 

!IRi'f dje~e, sf. pl. =n, mał
żeńRtwo mieszane. 

!IRi'f djen, I. va. (ijaben) mie
szać; unteteinanbn - pomie· 
szać, zmieszać wszystko ra
zem; fillein mit !lllaffer -
mieszać wino z wodą; 9Jldalle 
- mieszać, łączyć z sobą me
tale; .«atten - mieszać, taso
wać karty; II. fic!J -, vr. 
(f)aben) mieszać się; fidJ ina 
@efptltcfJ - (w)mieszać się do 
rozmowy; er mif d;)t fiqi in 
frembe m:ngdegenljeiten mie
sza się, wtrąca się do obcych 
spraw; III. gemifdjt, pp. i 
adi. mieAzany; ,er ,8ug pociąg 
mieszany; •e ~!je małżei1stwo 
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mieszane; es mar eine f eljr =e 
@efe!If djaft było towarzystwo 
bardzo mieszane. 

IDlifdj=, adi. mieszany. 
!IRi'f djfllrbc, sf. pl. 0 n, kolor 

mieHzany, 
9JH'f djfuttcr, !IRi'fdJforn, sn. 

=5, pasza mieszana, zboże mie
szane, mieszanka /, 

!IRi'fd)gef djlcdjt, sn. obacz 
!mifcbart. 

!IRi'f d)Ung, sm. ,(e)a, pl. ,e, 
mieszaniec m.; bastard m.; 
mul at m.; o psach: zbjnik m. 

!IRifdjmll'f dJ, sm. •e!S, 
mieszanina f., gmatwanina f.; 
zlewek m. 

!IRi'f djtllff C, sj. obacz 9Jlifclj':' 
art . 

!IRi'f djung, sf. pl. •en, mie
szanie n., mieszapina /.; -
non @etreibearten mieszanka 
/.; - non 9Jleta!Ien miesza
nina metaliczna, aliaż m., 
spłyn m.; (obraz.) zamieszanie 
n., zamęt m., odmęt m. 

9Jli'f d)ungógclllidJt, sn. •(e)s, 
pl. ..e, równoznacznik · m., 
równoważnik m., chemiczna 
proporcya (chemia). 

IDli'f djungórcdjnung, sf. pl. 
"en, reguła f. mieszaniny, re• 
gu!R mieszana (arytmetyka). 

!1Ri'fdj111ort, sn. •{e)s, pl. 
0 e, wyraz mieszany (z dwóch 
luh więcej języków). 

!IRifCtll'llcl, adi. li~hy, nę
dzny, chuderlawy; em =bies 
2eben psie życie; adv. - ljano 
bein nędznie postąpić. 

!IRifCrllllilitii't, sf. pl. •en, 
lichota J., nędzota f., chuder
lactwo n. 

!IRif c'rc, sf. mizerya f., nę· 
dza f,, lichota j. 

!IRif crc'rc, sn. =5, pl. o!.l, 1) 
mizerere indecl., początek m. 
psalmu żałobnego; 2) rnizere
re indecl. (choroba). 

!IRif ogt}'n, sm. =en, pl. •en, 
nieprzyjaciel m. kobiet, 
stroniący m. od kobiet. 

IDli'fl>cl, sf. pl . .. n, niesplik 
m., nieszpułka/. (owoc i drze
wo). 

Wlie3cllll'ncc11, !!Jłif3e'Ucn, 
pl. miscellanea pl., rozmaito
ści pl. 

!1Rii1°ll'djtc11 , 9Jli'i}=lld)ten, 
miflad}te, ~abe mif,a'd)tet i mifl• 

!VłitHll'flcn 

geac!Jtet, va, pogardzać czem, 
pomiatać czem, niezważać na 
CO, 

!1Ri'l}lldjt1111g i !IRii)ll'djtung, 
sf. pogarda/., poniewierka/. 

!IRiff ll'l(c), sn. •(e)a, pl. 0 e, 
1) mszał m.; 2) duże litery 
(drukarstwo), 

!IRi'f!llrttn i !IRif!ll'rtcn, mifl• 
arte, bin miflge,utet, odrodzić 
się, wyrodzić się. 

!IRi'jibC~llgen, sn. •!$, nie
smak m., nieupodobanie n,, 
niedogodność/.; niemiłe uczu
ci~. niedyspozycya f. 

!IRi'fibUbuug, sJ: pl. ..en, 
wadliwe ukształcenie, ułom
ność f. 

!IRi'fi•lliUigen, mifMUige, 
mi'flbiUi!;ft, ljabe gemi'flbilligt 
i mi&bi'!Iigt, va. nie zgadzać 
si(j z czem, na co, ganić. 

!IRi'fibrllUdj, sm. •(e)s, pl. 
,.f>tltucl)e, nadużycie n.; -
treiben mit etm; nadużywać 
czego. 

!IRifi•brllU'd)cn, mi~brauclje, 
mi[lhraudjft, ~abe gemifl&raud;)t 
i miabraucfJt, va. nadużywać, 
nadutyć; ein !IR!tbd;)en 
uwieść dziew<'zynę. 

!IRi'fibriiudjlidj, adi. nie
prawny, wprowadzony przez 
nadu:!.ycie; adv. nieprawnie, 
przez nadużycie, 

!IRiii=llcu'tcn i 9Jli'fi=bcutcn, 
mif,beute, ~abe mif,beutet i ge• 
mif,beutet, va. źle, mylnie, 
inaczej zrozumieć, tlómaczyć. 

!1Ri1fibcut11ng, sf. pl. •en, 
złe, mylne zrozumienie, tł6-
maczenie. 

!IRi'ff cu, miff e, miff eft i mif,t, 
mif,t, miflte, f)abe gemi[lt, va. 
nie mieć czego; obchodzić się, 
obejść się bez czego; id) fann 
es nid;)t - bez tego obejść 
się nie mogę. 

!IRi'ficrfolg, sm. •(e)s, pl. 
"e, nieudanie n. się, niepowo
dzenie n. 

!IRi'ficrute, sf. pl. 0 n, nie
urodzaj m., złe zbiory pl. 

!IRi'ff dllt, sf, pl. •en, czyn 
zły, zbrodniczy, zbrodnia/. 

!IRi'jfctiiter, sm. 0 s, pl. -, 
złoczyńca m., zbrodniarz m. 

Włi'ff ctiitcrin, sf. pl. 0 innen, 
zloczynnica f., zbrodniarka/. 

!1Rifi0 fll 1Uc11, mi[lfa!Ie, mi~· 



!Dłi'fff nll en 

fiillft, mif3fiillt, mif3fiet, ~alie 
mlf'lfallen, vn. nie podobać się, 
sprawiać niesmak, nieukon
tentowanie; nie w smak iść. 

W?i'Mntfcn, an. •5, niesmak 
m., niezadowolenie n., nie
ukontentowanie n. 

W?i'fifiitfig, odi. przykry, 
niemiły, nieprzyjemny, niepo· 
dobający się; adv. z niezado
woleniem, z przykrością; ficf) 
iiliet etn,. - iiuf3em wyrazić 
się o czem nieprzychylnie, 
zganić co. 

W?i'fifnrbe, aj. pl. •n, nie
miły, przy kry, niestosowny 
kolor, kolor niezgadzający się 
z otoczeniem. 

W?i'fifilrmig, adi. źle ukszał
cony, niekształtny. 

W?i'figeburt, sf. pl. "en, 1) 
poronienie n., niewczesny 
płód; 2) potwór m., poczwarka 
/., cudotwór m., dziwoląg m. 

Wli'figelnnnt, adi. źle uspo
sobiony. 

Wli'figefd)icf, sn . .. (e)5, pl. 
,e, los przeciwny, za wistoy, 
przeciwieństwo n., niepomyśl
ność /., przygoda f.; niedola 
j., nieszczęśliwy wypadek. 

W?i'figcftnU, sf. pl. "en, po
tworny kształt, szpetność f. ; 
potwór m., dz,iwoląg m. 

W?i'figcftnltct, W?i'l}gcftnltig, 
adi. brzydki, potworny, szpe
tny; "et IDlenf dj brzydal m. 

W?i'l}gcftimmt, adi. rozstro
jony (o instrumentach muzy
cznych); źle usposobiony, w 
złym humorze. 

Wli'l}gel:UiidJ~, sn. •f ei3, pl. 
;fe, zllśniat m. 

W?if1,9Iii'dc11, ei3 mifrnlil'clt i 
ei3 mi'flgiilclt, eo ift mi'f'lglilclt, 
nie poszczE_)Ścić się, nie powo
dzić się, niepowieść się, nie 
udawać się, nie udać się. 

ro?il}=gil'nnc11, mijigonne, 
miji~onnft, ~alie mijigonnt, va. 
nie życzyć, zazdrościć. 

W?i'l}griff, sm. ,(e)!3, pl. •e, 
pomyłka f., uchybienie n., 
usterka /., usterk m.; einen 
- 'tun źle się wziąć do rzeczy, 
niewłaściwie postąpić sobie. 

!.Ułi'l}gunft, sf. nieżyczli
wość f., zawiść/., zazdrość f. 

!.Ułi'l}giinftig, adi. nieżycz-
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liwy, zawistny, zazdrosny; 
adv. nieżyczliwie, zawistnie, 
zazdrośnie. 

W?i'i}•bnnbdn i ro?il} .. l)n'n"' 
bcln, miMa'nble, miManbdft, 
~alie mif3~anbelti gemiManbett, 
va. źle sie obchodzić z kim, 
(s)krzywd~ić, maltretować, 
męczyć koio. 

ro?il}l)n'nbl11ng, sj. pl . .. en, 
obelżywe, złe, srogie obejście 
się, zelżenie n., shańbienie fi., 
krzywda .f. (także na ciele). 

W?i'i}l)cirnt, sj. pl . .. en, nie
pomyślne, niestosowne mał
żeństwo, mezalians m; nie
dobrana para. 

IDli'ij~ctfi9, adi. niezgodny. 
W?i'ffbCtfigfcit, sf. pl. "en, 

niezgoda/.; niesnaska/., po
waśnienie n. 

W?iffio'n, sf. pl. "en, mi
sy,., f., posłannictwo n. 

W?i'ffionii'r, sm. =(e)e, pl. 
"e, mi~yonarz m, 

W?iffi'IJC, sf. pl. =n, list 
wierzytelny. 

W?i'l}jnl)r, sn. "(e)B, pl. •e, 
rok m. nieurodzaju. 

W?il},fe'nncn, mif3fenne, mili• 
fennft, miflfennt, mif3fannte, 
galie mililannt, zapoznawać, 
zapoznać; omylić się, nie
poznać, 

W?i'l}fcnntnrn, sf. pl . .. niff e, 
zapoznanie n., omyłka /., złe 
wyobrażenie o czem. 

W?i'l}flnng, sm. -(e)i3, pl. 
.. nange, dysharmonia f., dys
son:ms m., dźwięk niezgodny, 
rozdźwiek m. 

W?i'fiftcbit, sm. •(e)i3, zły 
kredyt, dyskredyt m.; jmnbn 
in - litingen kredyt komu 
zepsuć, zdyskredytować kogo; 
In - fommen stracić kredyt, 
wi11re. 

Wli'filnunig, W?il}Inunif dJ, 
adi. w niedobrym, w kwa• 
śnym, w nieswoim humorze. 

W?i'filn1tt, sm. •(e)i3, pl. =e, 
dyssonans m., dysharmonia f., 
rozdźwiek m. 

!.Ułi'filn1ttenb, adi. dyshar
monijny, rozdźwięczny. 

W?i'i}=ltitc11, va. (galien) źle 
prowadzić, złą drogę wska
zać, z drogi sprowadzić. 

W?i'l}lidJ, adi. niepewny, 
wątpliwy, przykry, kryty-

!Dłi'fHtimmung 

czny, ślizki, niebezpieczny 
trudny, zagmatwany; -e .13«ge 
przykre położenie; adv. ei3 
fie~t - mit 1~m auB, e!il fte~t 
- mit i~m sprawy jego źle 
stoją, źle z nim, jest w kry
tyczoem położeniu. 

W?i'l}lldJfeit, sf. przykrość 
/., ślizkość f., niebezpieczeń
stwo n., krytyczność j. 

W?i'filicbig, adi. uprzy
krzony, niechętnie widziany; 
ficf) f>ei jmnbm - m«dJen 
uprzykrzyć się komu; etm. 
- adv. aufne~men niechętnie 
co przyjąć (do wiadomości). 

ro?il}=li'ngcn, mif'llingt, mif3• 
rang, ift mlfllungen, vn. (zwy
kle impera.) nieudać się, nie
powodzić się, niepowieść się, 
chybić; ein mif'llungenet \Jllan 
niedoszły zamiar, plan; mif3• 
lun~enes m.\erfchybione dzieło. 

!.Ułi'ffli'n9cn, an. •5, niepo
wodzenie n., nieudanie fi,, 
się. 

W?i'l}mut, sm. •(e)i3, nieu
kontentowanie n., niechęć f., 
zniechęcenie n., smutek m., 
osowiałóść /, 

W?i'i}ntlltig, adi. niechetny. 
zniechęcony, znudzony, imu
tny; ro erb en osowieć. 

W?il}=rn'tcn, mif'lrate, mili" 
riitft, miliriit, mif3riet, mif3raten, 
I. vn. (lein) nieudać się, źle 
się udać, chybić j ein mijio 
ratenefl Stinb złe dziecko; II. 
mi'f3taten, va. (~alien) imnbm 
etn,. - odradzić co komu. 

!.Ułi'l}ftnnb, sm. ,(e)s, pl. 
"ftiinbe, zły stan (rzeczy), 
niedogodność/., anomalia /. ; 
błąd m., brak m., wada f.; 
IDlijifti:inbe aliftenen zapobiedz 
niedogodnościom, naduży
ciom, zaradzić brakom. 

W?i'i}=ftimmcn, va. (9alien) 
1) źle nastroić, niezgodnie 
wystroić (o instrumentach 
muzycznych); 2) w zły hu
mor wprawić, popsuć humor; 
mif'lgeftimmt f ein być w kwa
śnym humorze; ber IDlnrft 
ift mif3geftimmt targ jest zły, 
nizkie są ceny na targu. 

W?i'j'Htimmung, sj. niesna
ska J., dysharmonia f. ; kwa
śny, zły humor, de usposo· 
hienie, niechęć f,, niezado-



!llli'pton 

wolenie n.; - beil 9Jl<trfteil 
depresya f., zniżka f. cen 
(handel)., 

IDli'ijton, sm. "(e)e, pl. 
•tiine, ton fałszywy, niezgo
dny, dyssonans m. 

IDli'ij=toncn, mif!tiine, mif!~ 
tiinft, ~abe mibtiint, vn. fałszy
wie, niezgodnie brzmieć. 

IDli'p=trnncn i 9Jłif)'trn11'c11, 
mifltraue, mifltrauft, ~aóe 
gemińtraut i mi[ltrau't, vn. 
nieufać, niedowierzać, niedo
wierzyć. 

IDli'ijtrnncn, sn. "il, nieuf
ność /., niedowierzanie n. ; 
podejrzenie n.; - erroeclen 
wzbudzić podejrzenie; -
~egen niedowierzać ; - in 
jmn'on, in etro. f e~en niedo-
wierzać komu, czemu. : 

IDlt'ijtrn11cn0ootum, sn. ,s, 
pl. ,uota, wotum n., wyraz 
m., wyrażenie n. nieufności. 

IDli'ijtrnuif d), adi. niedo
wierzający, nieufny, podej
rzliwy. · 

IDli'pllcrgniigcn, sn. "s, nie
ukontentowanie n;, niechęć 
f., niesmak m. ; nieprzyje
mność f. 

IDli'pllcrgnilgt, adi. nieu-
kontentowany, niechętny; 
- madjen zniechęcić; 
werben zniechecić sie. 

!!Jli'plJCt~iiltńU!, sn. • ff es, 
pl. ~niff e, zły stos1;mek, dys
proporcya f., asymetrya f.; 
nierówność f., niestosowność 
j., różnica j.; niedostate
czność j. = Un3uliinglidjfeit; 
niezgodność f., · niezgoda f. 
(między osobami); im - au 
łilll. fte~en stać w nierównym 
do czego Rtosunku. 

IDli'plmftnnb, sm. •(e)il, 1) 
ograniczona inteligencya f., 
brak m. rozumu, rozgarnia
nia; złe, mylne wyobrażenie, 
pojmowanie; 2) nieporozu
mienie n. 

IDli'pllcrftiinblid), adi. myl
ny, błędny; adv. mylnie, 
wskutek złego zrozumienia. 

IDli'p1Jcrftiinbni0, sn . .. niff es, 
pl. •niffe, nieporozumienie n., 
złe wyrozumienie; niezgo
dność f. (jako skutek niepo
rozumienia). 

IDli'ij=llcrftc~cn, mi'f!nerfte~e, 
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miflnerfteWt, mif!uerfte~t, mif!• IDli'ftgrubc, sf. pl. •n, dół 
uerftan'o, ~abe mi'fluerftanben, m. na gnój; z gnojem, gno-
va. źle zrozumieć. jowisko n., gnojnica f. 

IDli'pllcr111n1t11ng, sf. zły IDli'ft~nufcn, sm. "il, pl. 
zarząd, zła administracya. -, kupa f. gnoju, gnojo-

IDli'pWlld}0, sm. •lllelcljfes, wisko n.; śmiecisko n. 
nieurodzaj m., chybienie n. 9.lli'ftig, adi. 1) zagnojony, 
plon6w. [spodarka. gnojem powalany; (obraz.) 

IDli'plllirtfd}aft, sf. zła go- plul!'awy; 2) mglisty. 
IDlift, sm. ,(e)s, 1) ekskre- IDli'ftjnnd)c, sf. pl. ~n, gno-

menta pl., odchody pl., łajno janka f. 
bydlęce, gnój m.; 3um - ge• IDli'ftfiifcr, sm. "e, pl. -, 
~orig gnojowy; - uom !Jłinb, bobelka f., krówka f., żuk 
uie~ gnój wołowy, krowi, m., śmierdziuch m. (gatunek 
krowiniec m.; - nom \łlferbe chrząszcza). 
gn6j koński; 2) gn6j m., na- IDli'ftfnrmt, sm. obacz 
wóz m., mforzwa f.; mit - !Uliftmagen. 
beftreuen gnoić; (obraz.) bas IDli'ftlnd)e, IDli'ftt,Jfii~c, sj. 
ge~ort auf ben - to na gn6j pl. •n, gnojówka /., gnoj
można wyrzucić, to już nic nica f. 
nie warte; @el'o .wie - ~aben IDli'ftfd}wamm, · sm. •(e)e, 
mieć pieniędzy jak gnoju; pl. ,jdjmiimme, czernidłak m. 
'oail ift nid)t auf f ei nem "e IDli'ftftiittc, sf. gnojnik m., 
geroad)f en to się nie wylęgło gnojowisko n. 
w jego głowie; rei ner - IDli'ftoic~, sn. ~s. pl. "er 
(czyste śmiecie), głupstwo n.; bestya f. (przezwisko). 
= Unfinn; 3) śmiecie n.; IDli'ftlOagcn, sm. •5, pl. -, 
4) mgła f., pomorszczyzna f. w6z m . . do gnoju. 

9.llift=, adi. gnojowy. IDlit, I. praep. z, ze, (czę• 
IDli'ftbnucr, sm. .•9, i •n, stokroć nie tł6maczy się 

pl. •n, gnojownik m., na- wcale, lub też kładzie się 
woźnik m.; wywożący śmiecie. rzeczownik w szóstym przy

IDli'ftbcct, sn. "(e)s, pl. "e, padku); mit jmnbm mo~nen 
inspekt m., grz\lda wygno- mieszkać z kim; miteinanber 
jona, zagonek gnojowy; razem, wraz; alle miteinanber 

IDli'ftcl,. sf. pl. "", kunie wszyscy, wszyscy razem; -
gniazdo, kołtun m., kłtj.b m., @ott z Bogiem, przy Bożej 
czapka J., wicher m., wił- . pomocy; ein g(eidJeil !Rlter -
czeniec m., kuniec m., jemiel \ jmn'om ~aben być z kim w 
m., jemioła/. (krzew). r6wnym wieku; - jmnbm 
. IDli'ftcl&ccrc, sf. pl. •n, je- oerman'ot f ein być • z kim 
miołowa jagoda. spokrewnionym, być czyimś 

IDli'ftdbtoff cl, sj. pl. ,n, krewnym; 'oas Sjauil mit uier 
jemiołucha /. (ptak). &enftern dom o czte~ech 

IDli'ftcu, I. vn. (~aben) 1) oknach; 'oer 9Jlann - bem 
gnoić, gnój oddawać, pmzcżać \cgroat3en 18arte człowiek z 
z siebie; 2) eil miftet mrzy, czarn!J. brodą, o czarnej bro
pomorszczyzna pada; II. vet, dzie; ~agen - amei· !Jłćibern 
(~aóen) gnoić, gnojem role wóz o dwóch kolach; - elnem 
uprawiać, mierzwić. • @5tocl in ber Sjanb z lask!J. 

IDli'ftfiuf, sm. "en, pl. •en, w ręku; - :triinen in 'oen 
śmieciucha f., gnojek m., ll{ugen ze Izami w oczach; 
zięba górna (ptak); przano- was ift - bir? mie fte~t eil 
Śnie: gnojek m., człowiek - 'oir? co ci się przyda
plugawy, rzylo?; jak się masz? jak 

9.lli'ftf(icge, sf pl. ,n, na- stoj!J. twoje sprawy?; ee ift 
wozowiec 1n. (mucha). - i~m aus jest stracony; 

IDli'ftforfc, sj. pl. "", IDli'ft• unb 'oamit ift es aue i na tem 
91l&cl, sf. pl. •n, widły gno- koniec; eine 3'lafdj.e - ~ein 
jowe, do gnoju. butelka f. z winem, wina; 



IDlit 

- 15eibe ,iclen haftować 
jedwabiem; - ber ~eber 
fdjreiben pisać piórem; - bem 
IDleffer f c!Jneioen krajać nożem; 
- li'atlien ma[en malować 
farbami; - bem 61ilie[ uer~ 
munben zranić szablą; -
6onnenauf gang ze wschodem 
słońca; - ber 3eit z czasem; 
- bem \l(lienb z wieczora, 
pod wieczór; - Cauter 16tim• 
me głośno adv. ; - li[oj\en 
ijilj\en boso adv.; - go[benen 
.2ettern złotemi literami; -
9"tamen nennen nazwać, za
wołać po imieniu; bie Seit 
- 6djreilien 3uliringen za
jąć czas pisaniem; - 6ti[[, 
jdJroeigen illiergeljen pominąć 
milczeniem ; - 'i)'[eiji pilnie; 
umyślnie; - genauer 9"tot 
zaledwie, ledwo co; - !Ulillje 
z natężeniem, :zaledwie; -
@ema[t przemocą; - inec!Jt 
słusznie; - Unredjt nie
słusznie; er tat eś -
2Uifidjt umyślnie to uczynił; 
- einem filJorte (jednem) sło
wem; - roenigen !ffiorten 
w kilku słowach, kilku sło
wami; - ber trften jtfoff e 
f aljten jechać pierwszą klasą; 
- einem !ma[e nagle, wtem; 
- nidjten wcale nie; -
bief en ®orten ging er fort 
to powiedziawszy odszedł; 
jmnbn - offenen 2trmen 
emµfangen przyjąć kogo 
otwartemi ramiony; - etro. 
anfangen rozpocząć czem; 
- @if en li da ben naładować 
żelazem; fidj - etm. aligelien, 
liefc!Jliitigen zajmować się 
czem; verg[eidjen - . . . po
równywac! z . . . ; - bem 
~obe liebroljen grozić śmier
cią; - !ffioljltaten illietljaufen 
obsypywać dobrodziejstwami; 
~ einem jtnalien nieberfom• 
men porodzić, powić chłopca; 
idj meij\ nidjt, mas id) bamit 
anfangen f oU nie wiem, co 
z tern począć; er ift - ber 
fae3aljlung 3ufrieben jest za
dowolony ze zapłaty; II. adv. 
razem, (w)~pólnie, także; -
anfaff en dołożyć ręki; id) liin 
- baliei ja przyłączam się 
także; - au ei ner .l.leidje geo 
!jen iść (także) na pogrzeb ; 
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baś geljiirt - ba3u to także 
do tego nalaży; baran lag es 
- to także po części było 
przyczyną. 

roli'tnngdlagtc(r), sm. ~n, 
pl. (•n), współoskarżony m. 

roli'tnnlDtf tnb, adi. obecny 
wraz z innymi. 

roli'tatbtit, sf. wsp6łpra
cownictwo n. 

roli't,nrbeifen, va. atlieite, 
ar'!Jeiteft, arbeitet mit, arliei, 
tete mit, ljalie mitgeatbeitet, 
wspólnie pracować, współ
pracować; pomagać, pomódz. 

roli'tnrbeifcr, sm. •!, pl. 
-, wsp6łpracownik m. 

roli'tnrbciterin, sf. pl. ,in• 
nen, współpracowniczka f. 

roli'tnrlleifcrf d}nft, sf. współ· 
pr11cownictwo n. 

!.lRi'tbdlagte(r), sm. ,n, pl. 
(•n), współobwiniony m., 
współoskarżony m. 

IDH't0 bcfommc1t, va. liefom, 
me, befommft, liefommt mit, 
liefam mit, ljabe mitliefommen, 
dostać razem (z innymi), do
stać udział; fie lj llt uiel mit0 

liefommen dostała, miała 
wielki posag. 

roli't•beletnen, va. (~alien) 
nadać wspólne lenno, nadać 
lenno w tym samym czasie; 
obciążyć papier wartościowy 
lombardem razem z in
nymi. 

roli'tbtfi~, sm. •es, pl. •e, 
spólne posiadanie, spólna po
siadłość, spółka /. 

j))li't.bcfi~en, va. lieftte, 
liefiteft i befitt, liefitt mit, 
liefaji mit, ljabe mitbefeffen, 
posiadać spólnie, wespół z in
nymi. 

roli'tllcfi~er, sm, ,s, pl. -, 
spólny posiadacz, wRp6łposia
dacz m.; spólnik m. 

roli'tbdciligt, adi. mający 
w czem wspólny udział. 

IDłi't~bclDcrbcn, vr. bemerlie 
midj, liemitlift bid), bemirlit 
fidj mit, bemarli mili} mit, 
~abe midj mitliemorben; vr. 
współubiegać sie, konkuro-
wać. • 

IDU'tbtlDttbcr, &m. •ś, pl. 
-, współubiegacz m., współ
zawodnik m., konkurent m. 

roli'tbc1Derbcrtn, .sf. pl. ,in• 

!.lJlittinn'nbcr 

nen, współzawodniczka f., 
konkarentka f. 

roli'tbclDcrbnng, sf. pl. ,en, 
współzawodnictwo n., konku
rencya f., konkury pl. 

roli'tbe1Dotner, sm. •ś, pl. 
-, spółmieszkaniec m. 

roli't~llc3ntlcn, vn. (~alien) 
ponosić, ponieść część ko
sztów, wydatków, zapłacić za 
siebie; icfl lie3a~le filr bic!J mit 
zapłacę za siebie i za ciebie, 
zapłaeę za nas obu. 

roli'Mictcn, vn. liiete, bieo 
teft, bietet mit, bot mit, ljabe 
mitgeboten, wnieść ofertę wraz 
innymi, brać, wziąć udział 
w licytacyi. 

IDli't~bringm, i-a. liringe, 
liringft, (lrinl\t mit, lirac!Jte 
mit, ~alie mitl\ełitacl)t, przy
nosić, przynieść ( ze sobą), 
sprowadzać, sprowadzić; (em 
~eiratśgut) - wnieść posag- ; 
jmnbm etro. - przywieźć, 
pnynieść komu co. 

łlJlitbrnbcr, sm. of&, pl . • (lril~ 
ber, spółbrat m.; bliźni m. 

roli'tbrilberf d}nft, sf. kon
fraternia /. 

roli'tbiirge, sm. •n, pl. •n, 
współręczyciel m. 

IDłi'tbilrger, sm. •ś, pl. -, 
współobywatel m. 

roli'tbilrgerin, sf. pl. •innen, 
wspólobywatelka f. 

roli'tbiirgf dJnft, sf. pl. •en, 
współręczycielstwo n. 

roli'tcf)rift, sm. 0 en, pl. ,en, 
brat m. w Chrystusie, współ
chrześcijanin m. 

roli'tbnf ein, sn. 0ś, spólny 
byt. 

roli't-biirfcn, vn. barf, blltfft, 
batf mit, burlte mit, ljalie mit• 
geburft, mieć pozwolenie lub 
możność pójść, iść,jechać i t. p. 
z innymi; id) barf nidjt mit 
niewolno mi pójść (z wami, 
z tobą). 

roli'tcigentnm, sn. •il, pl. 
"tilmer, wsp6lna własność, 
współwłasność/. 

roli'ttigcntilmcr, sm. 0 s, pl. 
-, współwłaściciel m. 

rolittinn'nbcr, adv. wspólnie, 
razem, wraz, jeden z drugim, 
ze sobą; bllś -lelien pożycie 
n.; aUe - wszyscy (ilu ich 
jest), 



!.!Jłi't•einf{icijcn lllff en 

ffili't,einflicijen lllff cn, va. 
ran e, Iii ff eft i Ili Ut, liiat , 
[iefl -, ()aóe - Iaffen, wtr~
cać, wtl'ącić, napomknąć, dać, 
do zrozumienia. 

IDli'Hm~finben, vn. empfin• 
be, empfinbeft, empfin'oet mit, 
empfanb mit, ~abe mitempfunc 
ben, współczuć. 

9.lli'tem~finbcn, sn. •IS, 9.lłi't, 
cm~finbung, sf. współczucie n. 

9Jli'tcrbc, sm. "", pl. oen, 
spółrlzierlzic m. 

9Jłi'tcrbin, sf. pl. •innen, 
sp6Mziedziczka /. 

9Jli't=crben, i:n. (~alim) spół
dziedzic:,,yć, mieć udział w 
dziedzictwie. 

9Jłi't•tffen, vn. eff e, iff eft 
i ibt, iflt mit, afl mit. ~alie mit" 
gegeffen, jadać, jeść razem z 
dru!!'imi; jeść razem z czem. 

ffili'tcff er, sm. •il, pl. -, 1) 
towarzysz m. prv.y jedzeniu, 
spólbiesiadnik m.; 2) zaskór
nik m., pryszczyk m. w 
kąriku ust. 

9Jli't·f n~rcn, vn. fa~re, fii~rft, 
f 1i~tt mit, Mr mit, liln mit• 
gefagren, jechać w towarzy
stwie drug-ich. 

ffili't•folgen, vn. (iein) iść 
za kim w towarzystwie dru
gich, odprowadzać (odprowa
dzić) wraz z innymi; ber mit• 
fo(genbe }Btief list (tu) załą
czony. 

ffili'Mtenen, fid) -, vr. 
((jaben) wspólnie się cieszyć, 
dzielić z kim radość, 

IDli'Mil~lcn, va. (9a6en) 
spółczuć. 

IDli'Hii~ren, va. (~alien) 
wozić, wieźć, nosić, nieść ze 
sobą,. 

IDli'tgnbt, sj. pl. •n, dar m.; 
rzecz oddana, wręczona; posag 
m., wiano n. 

IDli'tgnft, sm. •eiS, pl. •gii~e, 
gość m., spółbiesiadnik m. 

9Jli't,geben, va. Relie, gilift, 
gibt mit, ga~ mit, ~alie mit• 
gegelien, dac komo co (by 
wziął ze sobą);, dać posag, 
wiano, wyposa:!.yc. 

9Jłi'tgefnngene(r), sm. ,n,pl. 
•(n). Rpółwięzień m. 

IDli'tgefii~l, sn. •IS, spółczo
cie n., sympatya /. 

9Jli't•otfJCUi vn. ge~e, gegft, 
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Ae()t, ging mit, liin mitgegangen, 
iść z kim (razem), towarzy
szyć komu; baiS gcgt nocfJ mit 
to jeszcze ujdzie; dm. - ~ei• 
flen ukraść co; (w grze w 
karty:) pomagać grającemu. 

ffili't•nenieijcn, vn. genicfle, 
geniefleft i gcnief;t, genief;t mit, 
genou mit, (Jalie mitgenoffen, 
używać wspólnie z drugimi; 
uczęstniczyć, mieć w czem 
udział. 

!Dłi'tgcnoij, ID1i'tgenoff e, sm. 
•n, pl. •l'I, spblnik m., towa
rzy•z m., ucze•tnik m. 

ffili'tnenoffenf d)nft, sf. pl. 
•en, spóluczestnictwo n., spól
nictwo n. 

IDli'tgenofiin, sf. pl. 0 innen, 
spbłuczestniczka f., spblnicz
ka f,, towarzyszka f, 

IDli'tgennij, sm. •nuff eiS, spól
ne n:!.ywnnie, 

IDli'tgef cU(e), sm. •en, pl. 
•en, spółczeladnik m.; towa
rzy•z m., kolegR m. 

IDli'tgift, sf. pl. •en, 
pOBllg m. 

ffili'tglieb, sn. •(e)!S, pl. •er, 
członek m.; - einer Stitcf)en" 
gemeinbe pRrRflanin m. 

IDli'tgliebf d)nft, sf. człqn
kost.wo n. 

ffili't•~nlien, va. [Jabc, fJaft, 
f)at mit, f)attc mit, galie mit• 
gel!af>t, mieć ze sobą. 
• ffili't•~nltcn, f)a(te,f)ii(tft, f)1ilt 
mit, giclt mit, l)abe mitgcf)aitcn, 
I. va. trzymać co spół nie z kim; 
II. vn. nie ociągać się, obcho
dzić co spólnie, wziąć w czem 
udział. 

!Dłi't•ttlftn, vn. f)eife, f)ilfft, 
gi(ft mit, ~alf mit, f)nbe mit• 
RefJo(fen, dopomagać, dopo· 
módz. 

IDli't~ernnegcber, sm. •il, 
pl. -, spółwydawca m. 

!Dłi'tterrf d)nft, sf. spół wła
sność .f.; współrządy pl. 

IDli't~ilfc, sf. pl. •n, dopo
maganie n., kooperacya /.; 
pomoc .f., wsparcie n. 

ffilit~i'n, adv. wi~c, przeto, 
zatem, 

IDli'tin~nber, sm. •il, pl. -, 
spółdzierzyciel m. 

IDli'tfnif er, sm. •Z, pl. -, 
spółcesarz m. 

ffili'Uiim~fen, vn. (fJaben) 

!Dłi'tleibcnf dJ nft 

w11lczyć, bić się wraz z inny
mi, brać udział w walce. 

ffili'tfii~fer, sm. ~s, pl. 
-, towarzysz m. broni. 

IDli'Mlngen, rn. (9111ien) 
Rkar:!.yć, uskar:!.ać się wraz 
z drugimi. 

ffili'tfliiller, sm. •iii, pl. -, 
spblnie skar:!.ący, spóroskar· 
życie! m. 

IDli't ... fommcn, i•n. fomme, 
fommft, fommt mit, fam mit, 
bin mitgefommen, przyjść, 
pbjść razem z drug-imi; nidjt 
- fonnen nie (módz) pbjść 
z innymi; nie zdą:!.yć, pozo
stać w tyle (szczególnie o 
uczniach). 

ffili'Mrienen, r. i-a. (fJalien) 
1) = mitbefommcn; 2) obe
rwać wraz z drugimi; II. vn. 
(gaben) wojować wraz z dru
gimi. 

IDli'Mnd)en, vn. (fJabcn) 
śmiać sie także. 

IDli'MÓff en, ra. Caff e, C1iff eft 
i 11if;t, !liiit mit, Cief; mit, 911bc 
mitgc!aff en, puścić kogo, po
zwolić komu, by co uczynił, 
poszedł i t. p. wespbł z dru · 
gimi. 

IDłi'Mnnfen, vn. (aufe, Hiufft, 
!iiuft mit, Cief mit, liin mitge• 
laufen, biegać, biedz wraz 
z drogimi; uchodzić; ci3 maR 
fo - mo:!.e tak pozostać, 
uchodzić. 

IDli'tlnut, ... (c)s,pl. •e, ffili't" 
lnntcr, sm. "s, pt. -, spół
głoska f. 

IDli'tlelienb, adi. spbłcze
sny; bie "en spólcześoi, 

ffili'tltib i IDli'tltiben, sn. 
•il, litość j., politowanie n.; 
ubolewanie n., miłosierdzie n.; 
llUiS - z litości, przez litość; 
- filfJ(en czuć litość ; - mit 
jmnbm f)alicn, llegen, filf)Ien 
mieć litość nad kim, litować 
się nad kim; - ermccfcn, er• 
regen pobudzać do litości, 
obudzić litość; - errcgcnb do 
litości pobudzający. 

IDli'Mtibtn, vn. Ieibe, (ei• 
bcft, Icibct mit, !itt mit, (Jabc 
mitgclittcn cierpieć wespbł 
z drugimi. 

!Dłi'tltibenf d)nft, sf. wspbl
ne cierpienie, sp6łcierpienie 
n. ; in - 3icfJen wciągnąć, 
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wciągać w co (n. p. w stratę I nimmft, nimmt mit, nagm mit, 
pieniedzy). 1 gabe mitgenommen, l} zabie

IDli'tltib(cn)01Dctt, IDli'tlci= rać, zabrać, wziąć ze sobą; 
ben0wiirbig, adi. godny poli- nimm auc!J bief en .ltotb mit 
towania. weź i ten kosz (ze sobą}; 2) 

IDli'tlcibcr, sm. •9, pl. -, eine eitunbe - brać lekcyę 
cierpiący wspólnie; litujący wraz z kim innym; aUee, aucg 
się; ee ift beffer!fleiberare-3u ben fCetnften @eminn - ko
gaben lepiej mieć zazdroszczą- rzystać z wszystkiego, nie po
cych n;źli żałiljących; wolę, gardzać niczem, nie gardzić 
aby mi zagrzano, niż aby mnie i najdrobniejszym zyskiem; 
żałowano. bd i1t immetgin mit3unegmen 

IDli'tlcibcrrcgcnb, adi. litość nie należy tern gardzić, to 
obudzHjący, bądź co bądź przyjąć, wziąć 

Wli'tlcibig, adi. litościwy, można; 3) zmęczyć, osłabiać, 
litośny; •e eieele litościwa osłabić; bie .ltranf[)eit gat ign 
dusza, litościwe serce; - ie[Jr mitgenommen choroba 
gegen bie 2lrmen iein być li- bardzo go osłabiła; eiotgen 
tościwym dla ubogich; - [)alien i[Jn [)art mitgenommen 
mac!Jen, ftlmmen wzruszyć, po- troski go znękały; 4) jmnbn 
budzić do litości; adv. lito- - wziąć kogo w obroty, dać 
ściwie, litośnie; - anfe[Jen się komu we znaki, dopiec, 
(po)patr,r.yć na kogo litościwie. dokuczać komu. 

ID1t'tfcib0iiuijcrung, sj., IDlitni'djtcn, adv. bynaj-
IDli'tlcib0bc3ciflUUO, sf., pl. mnie.i, wcale nie. 
,en, IDli'tlcib0bc1Dci0, sm. =ee, IDH'tra, sf. pl. ~tren, mitra 
pl. ~r t, okazanie n., wy- f. biskupia i książęca. 
rażenie n., oświadczenie n. IDlitraiUcu'fc, (wym.: -tra-
żalu. joz), sf. pl. ~n, kartaczówka 

IDll'tlcib0lo0, adi. bez li- j., organki pl. 
tości, nielitościwy. IDHtraiUcu'fCllbrCUncr, sm. 

IDlt'tlcib0uoU, adi. pełny li- ~a, pl. -, palnik wielorurko-
tości. wy, palnik wieloknotny (ko-

IDłi'tlCib011.JCrt, IDli'tlciM= lejo.). 
witrbig, adi. godny litości, IDłi't=ratcu, vn. rate, r1itft, 
politowania. r1it mit, [Jabe mitgetaten, brać 

ID'li'Mcrncn, va. i vn. (fJll= udział w naradzie, radzić we
ben) uczyć sii;: razem z kim; spół z drugimi; zgadywać 
uczyć się równocześnie. wespó,ł z innymi. 

IDli't,madjcn, I. va. (f)alien) ID'li'Hcd}ncn, I. va. (f)aben) 
robić co wespół z drugimi, 1) rachować z kim razem, po
czynić to co drudzy robią; magać komu przy rachowa
g:e(b3ilge - brać udział w wy- niu; 2) dorachować; wracho
prawach wojennych; aUee - wać, wliczyć, policzyć; nicf}t 
być dobrym towarzyszem, brać - niewliczać, wyłączyć z ra
udzial we wszystkich zaba- chunku; bie Unfoften mitgeo 
wach; et [)11t uie( mitgemac!Jt red)net (nic!Jt mitgmd}net) po 
dużo przeszedł, dokazał nie- wrachowaniu kosztów, wlicza
jednej rzeczy, pil z niejednej jąc, wliczywszy koszta, wraz 
beczki, bywał t.u i tam; II. z kosztami (nie wliczając ko
vn. ([)11ben) tuiUftbu-'? chcesz sztów, bez kosztów); II. vn. 
nam towarzyszyć? (C)alien) bas red}net nic!Jt mit 

IDli'tmcnfdJ, sm. -en,pl. •en, to w rachubę nie wchodzi. 
bliźni m. ID'li't,rcbcn, I. vn. (C)alien) 

IDli't=miiff cu, vn. muf,, muflt, brać udział w rozmowie, w 
muf! mit, muflte mit, [)abe dyskusyi; mówić razem, ró
mitgemuflt zniewolonym być wnocześnie; nid}t mit0ureben 
do ... , musieć iść, robić i t. p. f)aben nie mieć prawa mówie
wespół z drugimi. nia; bu f)aft ~ier nid}t mit3u= 

IDli't•Ucl)mcn, va. nef)me, reben nie masz tu głosu, to 

!.JJli'HlJiclcn 

nie twoja sprawa; er fann 
bauon nic!Jt - nie zna Bi<, na 
tem, nie ma o .tern pojęcia; 
II. va. (f)alien) tdJ f)abe au<f1 
ein mlott mit3uteben ja także 
chcę (mam prawo) słówko po
wiedzieć, to mnie także ob
chodzi. 

IDli'trcgcut, sm. =en, pl. •en, 
wsp6łrządcuj., współregentm. 

ID'li'trcgcntf djaft, sf. współ
rząc!y pl. 

IDli't,rcifcn, vn. (f ein) po
dróżować razem z kim, towa
rzyszyć komu w podróży. 

IDli'trcif cnbc(r), sm. •en, pl. 
•e(n), towarzysz m. podr6ży. 

filli't=rcitcn, vn. reite, reiteft, 
reitet mit, r.ilt mit, bin mit• 
!letitten, jeździć, jechać wierz
chem wespM z drugimi, w to
warzystwie. 

IDlitfa'mt, praep. wraz, ra
zem. wespół. 

ID'li'HdJltlJlJCU, va. (C)alien) 
włóczyć ze sobą. 

IDli'tf djmauf er, sm. •i3, pl. 
-, godownik m. 

IDłi'tfdjnlb, sf. współwina/. 
IDli'tf dJlllbig, adi. spółwin

ny. 
IDli'tf djulbigc(r), sm. i sf. 

=en, pl. •e(n), sp6rwinowajca 
m., spółwinowajczyni f. 

ID1i'tf dj11lbncr, sm. •a, pl. 
- , spółdłużnik m. 

IDli'tf djitlcr, sm. •9, pl. -, 
spółuczeń m. 

IDli'tf djiilcriu, sf. pl. ,innen, 
spółuczennica /. 

IDli'tf d)lllcftcr, sf. pl. "'n, 
spółsiostra /,, spólwychowan
ka f. 

IDli'Hcin, vn. liin, liift, ift 
mit, n11ir mit, liin mitgemefen, 
istnieć równocześnie, być ta· 
zem; er ift mit babei on także 
jest, bierze udział w tem. 

IDli't=fingcn, va. i vn. finge, 
fingft, fingt mit, fang mit, 
~abe mitgefungen, razem z kim 
śpiewać; akompaniować, wtó
rować komu przy śpiewie. 

IDli'HoUcn, vn. (f)alien) ic!J 
f)citte mit(faf)ten, ge~en), foUen 
miałem, winienem był także 
pojechać, pójść. 

IDli'MlJiclcn, vn. (l)aben) 
grać razem z kim, brać udr.iał 
w grze; (obraz.)'nicf}t mef)r -



usunąć się; jmnbm ilbel -
zagrać komu na nosie, dać się 
komu we znaki, wypłatać 
komu nieprzyjemnego figla, 
' l!Jłi't·f~tcd)en, vn. i va. 
(gaben) obacz ~itreben. 

IDłi't•ftimmcn, vn. (gaben) 
głosować wraz z innymi, od
dać także sw6j głos, 

IDłi'tftrcitcn, IDli'tfttcitcr, 
obacz 9Ritflimpfen, 9Jlitflimvfer. 

IDli'ttng, sm. •(e)ii, pl. ,e, 
południe n. (jako czas, godzina 
i jako strona świata); ben -
lietreffenb południowy; ei8 gegt 
auf - południe się zbli:!.a, 
niedaleko do południa; gegen 
- około południa, ku połu
dniowi, około 12. godziny; 
au - effen, - galten obia
dować; au - lileibtn zastać 
na obiedzie; - ma~en prze
rwać robotę dla obiadu; aui8 
- z południa ; geute - dziś 
w południe, 

l!Jłi'ttngeff en, sn. •i8, pl. -, 
obiad m.; beim - przy obie
dzie, podczas obiadu. 

l!Jłi'ttiigig, IDli'ttiiglidJ, 1) 
południowy; obiadowy; 2) 
ku południowi .leżący, zwr6-
cony. 

IDłi'ttngil, 1) IDlittngil•, adi. 
południowy; obiadowy; 2) 
adv. w południe, w południo
wej (obiadowej) porze. 

l!Jłi'ttngillllnmt, sf. pl. •n, 
południk m. 

l!Jłi'ttngilfltot, sn. "'(e)B, pl. 
"'e, obiad m. 

l!Jłi'ttagilgcgenb, sf. pl. "'en, 
strona południowa. 

IDłi'ttag~gefel1f djaft, sf. pl. 
•en, towarzystwo obiadowe. 

!Dli'ttagilglolfe, sf. pl. "'n, 
dzwon(ek) południowy; dzwo
nienie n. na południe, 

l!Jłi'ttogilglnt, IDli'ttogil~i~t, 
sf. pl. •(e)n, upał południo
wy, upał m. w porze połu
dniow~j. 

l!Jłi'ttagil~ii~c, sf. pl. •n, 
wysokość południowe(astron.). 

IDli'ttngilfteiil, sm. ·fes, pl. 
•fe, połur:tnik m •. 

IDli'ttagilfiifte, sf. pl. =n, 
wybrzeże południowe. 

IDli'ttagillinie, sf. pl. cn, po
łudnik m, 

IDH'ttagillnft, sj. pl. ,[ilfte, 
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powietrze południowe, z po
łudnia, 

IDli'ttagilmo~!t_ sn. ,(e)il, pl. 
•e i =mli~Ier; iud'ttagilmo~l· 
3ei!t_ sf. pl . .. en, obiad m. 

wd'ttagilmeffe, sf. pl. •n, 
mRza południowa, dwnna
st6wka /. 

IDli'ttagil~tcbigt, sf. pl. ,en, 
kazanie południowe. 

IDli'ttagilrn~e, sf. odpo
czynek m. w południe, po 
obiedzie, przypołudnia f.; -
galten poludniować. 

!Dli'ttagilf d)laf, sm., IDli't• 
tagilf d)liifd)en, sn. ,s,IDłi'ttag/l, 
f djlummet, sm, =B drzemka 
poobiednia; fein(en) - 911Iten 
drzemać, przesypiać się po 
obiedzie. 

IDli'ttagilf cite, -sf. pl. •n, 
strona południowa. 

!Dli'ttagilf onnt, sf. słońce 
południowe, w samo południe. 

IDli'ttagilftnnbe, sf. pl. •n, 
godzina południowa; godzina 
obiadowa, 

IDli'ttagiltnftl, sf. !Dli'ttagil= 
tifdj, sm. obiad m. . 

IDli'ttagilwinb, sm. "'(e)i8, pl. 
•e, wiatr południowy. 

IDli'ttngil3cit, sf. czas połn
dniowy, pora południowa; 
pora obiadowa. 

!Dli'ttag03idd, sm. •B, pl. 
-, południk. m.; towarzystwo 
obiadowe .. 

!Dłi'ttagilllliirtil, adv. ku ~po
łudniowi, aa południe, 

!Dli'ttt, sf. środek m., po
środek m. ; średnica j. ; grono 
m.; in ber - liegenb, liefinb~ 
ltd) środkowy, średni, pośre
dni; bie ri~tige, genaue -
sam środek; gerabe in ber -
w samym środku; aui8 ber -
ze środka; einer aus unf erer 
- jeden z pośród nas, jeden 
z naszego grona, towarzystwa; 
(in ber)- biefeG 9Ronati8 w po
łowie tego miesiąca; in ber 
- bei8 fillinteri8 w połowie 
zimy; = mit ten im fillinter; in 
ber - ber 6tabt = mitten in b. 
et. w śr6dmieściu; in ber- bes 
fillegei8 angelangt staną wszy 
w p•>lowie drogi; in bie -
ne9men otocz_vć, osaczyć; bie 
tma9r9eit Iiegt fteti8 in ber -
prawda zwykle pośrodku leży; 

9Jli'ttcl 

2) średnia droga; polowa f.; 
bie rid)tige albo golbene -
( = !!Rittelroeg) droga pośre
dnia; bie - ne~men wziąć 
przęcięcie; , bie - ~alten 
pośrodkowac. 

IDli'ttcilflar, adi. dający się 
udzielić, mogący być udzielo
nym, prrcystępny; zaraźliwy 
= anftecfenb. 

IDli'tteilbadtit, sf. możność 
j. udzielenia, przystępność f.; 
zaraźliwość f. 

9Jli'tteilen, I. va. (~alien) 
jmnbm etro. - udzielllć, udzie
lić, użyczać, użyczyć komu 
czego; donosić, donieść, za- , 
wiadomić kogo o czem, dać 
komu zoać; fd)riftlidj - do
nieść listownie, pisemnie; teiie 
mir beine 21:breff e mit podaj 
mi sw6j adres; II. fi~ -, vr. 
(~a6en) 1) komunikować się, 
znosić się ze sobą; 2) fiń) 
jmitbm - zwierzać się, zwie
rzyć się, wynurzyć się komu; 
3) udzielać się (o chorobach). 

9Jli'tteilenb, adi. zwierza
jący si~ innym, przyst«,pny. 

!Dli'tteil~aber, sm. =!!, pl. 
-, mający wspMudzial, sp61-
nik m. 

IDli'tteilf om, adi. obacz IDlit• 
teilenb. 

IDli'tteilf amf cit, sf. przy
stępność f. 

IDli'ttcilung, sf. pl. 0 en, 1) 
udzielenie n., zakomunikowa
nie n. czego; 2) doniesienie 
n., wiadomość f., informacya 
/.; offiaie!Ie, offi3iiif e - urzę
dowy, rządowy komunikat; 
unter - bei8 \llreif ei:I z poda
niem ceny. 

9.Ri'tteilungilgafle, sf. dar 
m. opowiadania. 
· IDU'ttd, sm. ,s, pl. -, 1) 
środek m., pośrodek m., gro
no n.; = 9Ritte; 2) środek 
m. (zaradczy, pomocniczy), 
spos6b m.; narzędzie n.; ba5 
- finben znaleźć sposób, 
drogę; a!Ie - tJerju~en pró, 
bować wszystkich Środk6w ; 
bie liujicrften albo a!Ie erbenf• 
Ii~en anroenben użyć 
wszelkich możliwych środ
ków; neue - anroenben zmie
nić spos6b postępowania; 
~ier gibt's fein - me9r tu 
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już środka, rady niema, tu 
niema już co robić; 'oer 
.Snmf [)eiligt nie - cel uświę
ca środki; 3) środek m., le
karstwo n.; 4) - pl. mają
tek m., zasoby pl. (pieniężne); 
ein !mann von grojien •n 
człowiek bardzo bogaty, ma
jący wielki majątek; f eine 
- finb erf d)iipft jego zasoby 
są wyczerpane; aus eigenen 
=n z własnych zasob6w; -
3um Stu'oieren środki, pie
i1iądze na naukę ; er er, 
[)nit fid) aus eigenen „n sam 
się utrzymuje, ut1·zymuje się 
z własnych zasob6w; bei „n 
feitt mieć majątek, być bo
gatym; 5) pośredniczenie n., 
pośrednictwo n.; fid) ins -
fegen, f d)!agen, ins - treten 
objąć pośrednictwo, pośre
dniczyć w czem, wdać się w 
co (jako pośrednik); 6) średni 
druk (= !mitte!fd)rift, druk). 

!Dli'ttdnbcr, sf. pl. •n, żyła 
(po )środkowa. 

!Dli'ttclnltcr, sn. •!8, 1) wiek 
śrerlni = 'oie mitt!eren :;'la[)re; 
2) średnie wieki pl. (historya ). 

!Dli'ttdnUcrlidJ, adi. śre
dniowieczny. 

!Dli'ttclnrt, sf. pl. ..en, 
śrerlni rodzaj, gatunek. 

!Dli'ttclbnr, adi. pośredni; 
adv. pośrednio. 

IDłi'ttclbnrfcit, sf. pośre
dniość j. 

!Dli'ttdbnu~ol3, sn . .. es, pl. 
,[Jiif~er, budulec średni. 

9JH'ttdbcgriff, sm . .. (e)i:l, pl. 
•C, pojęcie pośrednie (logika). 

9JH'ttclbicr, sn. •(e)i:l, pl. 
•e, piwo średnie, podlejsze. 

IDłi'ttclbcd, sn. ..( e)i:l, pl. 
=t, międzypokład m. 

!Dli'ttclbiug, sn. •( e )il, pl. 
.. e(r), rzecz między dwiema in• 
nemi po środkująca; ni tak ni 
siak; coś z tego, a coś z tam
tego. 

!Dli' ttclbrudb nm4Jfmnf d)iuc, 
sf. pl. 0 n, maszyna parowa 
o śn,dniem ciśnieniu. 

!Dli'ttdcrntc, sf. pl. ..n, 
mierny plon, mierne zbiory. 

!Dli'ttclfnrbc, sf. pl. •n, 
kolor pośredni. 

!Dli'ttdfcin, adi. średnio
cienki, średniego gatunku. 

!Dli'ttclfcll, sn. ,(e)!3, pl. 
•e, błona międzyplucna, śre
dniopiersiowa (anatomia). 

!Dli'ttdfcuftcr, sn. •G, pl. 
-, okno środkowe. 

!Dli'ttclfingcr, sm. =i:l, pl. 
-, palec średni, serdeczny. 

!Dli'ttclfuij, sm. 0 ea, pl. 
.. fftjie, śródnoże n., środek m. 
nog-i. 

!Dli'ttclgnng, sm. •(e)s, pl. 
=gnnge, 1) chód średni, zwy
czajny; 2) korytarz środkowy 
(domu); 3) droga, ścieżka 
środkowa, przez środek.(ogro
du) wiodąc~. 

!Dli'ttclgnttuug, sf. pl. •en, 
średni gatunek. 

!Dli'ttclglicb, sn. •( e )i:ł, pl. 
.. er, średnia część; średni czło
nek (n, p. u palca). 

!Dli'ttc!QfOff, adi. średniej 
wielkości; średniego wzrostu. 

!Dli'ttclgriiijc, sf. pl. •n, 
średnia wielkość; !mann von 
- człowiek śriedniej wiel
kości; @efta(t ilber - postać 
nad zwykłą wielkość. 

!Dli'ttclgurt, sm. -(e)s, pl. 
•e, pas środkowy (u mo
stów). 

!Dli'ttclgnt, adi. średniej 
dobroci, średniego gatunku. 

9Jli'ttelgut, sn. "(e)i8, pl. 
,gilter, towar m. średniego, 
miernee-o gatunku; 

!Dli'ttcl~nub, sf. pl. •[)linbe, 
śródri;cze n. (anatomia). 

!Dli'ttclfnr4Jfcn, sm. •il, pl. 
-, skoczek m., kroczek m, 
(ryba). 

!Dli'ttclfucd)t, sm. •(e)s, pl. 
=e, średniak m. (górn.) 

!Dli'ttcUngc, sf. średnie to
ny e-łosu, pMg-łos m. 

9Jli'ttclliiubif dJ, adi. śr6d
ziemny; -ei:l !meer morze 
Śródziemne. 

!Dli'ttclliuic, sf. pl. ,n, linia 
środkowa; równik m. 

!Dli'ttcUoe, adi:. bez środ· 
ków, bez zasobów, ubogi. 

!Dli'ttcllofigfcit, sf. brak m. 
środków, zasob6w, ubóstwo n. 

IDli'ttcllofigfcit0Aeugni0, sn. 
:ffes, pl. •ff e świadectwo n. 
ubóstwa. 

!Dli'ttclmnuu, sm . .. (e)i:l, pl. 
•[eute, człowiek średniej klasy, 
średniego stanu, miernego 

IJJli'ttdemnnn 

majątku; pośrednik m. = 
9JlitteI!3mann. 

!Dli'ttclmnij, sn. •es, pl. •e, 
średnia miara; mierność f., 
miernota f. · 

!Dli'ttclmiiijig, adi. mierny, 
pomierny; zwykły; przecię
tny; bies ifi unter bem !mitteI= 
mafligen to mniej nit mierne, 
to stoi poniżej mierności; •et 
:;'labresertrag przeciętny do
chód roczny; •e !Bean!agung 
mierne, przeciętne, nieszcze
gólne zdolności. 

9Jłi'ttdmnft, sm. 0 (e)s, pl. 
•e, maszt środkowy, główny. 

!Dli'ttclmnncr, sf. pl. ..n, 
mur środkowy. 

!Dli'ttclmccr, sn. ,(e)!3, pl. 
=C, morze śródziemne. 

!Dli'ttclmcbl, sn . .. (e)s, pl. 
,e, mąka średnia, poślednia. 

!Dli'ttcl4Jnrtci, sf. pl. •en, 
partya umiarkowana, centrum 
n., środek m. (parlament). 

!Dli'ttcl4Jnrtcimnnn, sm. 
.. ( e )!3, pl. •mnnner, środko
wiec m. 

IDli'ttclł)fcilcr, sm. "a, pl. 
-, filar m., slup środkowy. 

9Jli'ttcl4Jfcrb, sn. •(e)i:l, pl. 
•e, mierzyn m., mierzyniec 
m., mierzynek m., koń m. 
miernego wzrostu. 

!Dli'ttcl4Jlnttc, sf. pl. •n, 
podkładka środkowa. 

!Dli'ttc{4Jnuft, sm. •(e)s, pl. 
„e, punkt środkowy, środek 
m., pośrodek m.; centrum 
n., metropolia f,i - ber 
3nbuftrie główny, środkowy 
punkt przemysłu; im - be" 
finblid) (po )środkowy; im •e 
vereinigen ześrodkować. 

IDlittcle, praep. ob. mitte!ft. 
!Dli'ttclf d)liidJtig, adi. prze

cięt,ny, zwykły. 

!Dli'ttclf d)lng, sm. •(e)i3, pl . 
=fd)lnge, gatunek średni, rasa 
średnia. 

!Dli'ttclf d)rn11t11tc, sf. pl. •n, 
przecinka f. 

IDli'ttclf d)rift, sf. pl. ,en, 
średnie pismo, średnie litery, 
średni druk. 

!Dli'ttdf d)ulc, sf. pl. •n, 
szkoła średnia. 

!Dli'ttclf dJIDcllc, sf. pl. 0 11, 
pokład środkowy (kolejn.). 

!Dli'ttcl0llttlllll, sm. ,(e)i:l, pl. 



Wli'ttdft 

=mlinner; 9Jli'ttcl~crf on, sf. 
pl. =en, pośrednik m.; agent 
m.; rozjemca m. 

IDli'ttelft, praep. z gen., 
za, za pomocą, przez. 

9J1i'ttelftnnb, sm. ,(e)il, pl. 
,ftiinbe, średni stan, 

IDli'ttclftiinbcrbnrrim, sf. 
pl. •U, kofowrot m. (kolejn.). 

IDłi'ttctftntion, sf. pl. ,en, 
stacya pośrednia. 

9Jli'ttclftntnr, sf. pl. =en, 
średni wzrost. 

9J1i'ttclftc, adi. ~redni, środ
kowy, centralny. 

IDłi'ttclftimmc, sj. pl. •n, 
głos średni; niższy aopran; 
baryton m. 

Wli'ttdftod, sm. ,(e)il, pl. 
~fti:icle, mezanin m.; laska f., 
kij m., ul m.; średniej ja
kości lob wielkości. 

IDłi'ttdftrnijc, sf. pl. •n, 
średnia droga, środek m.; 
bie - einf djlagen p6jść śre
dnią, drogą,, średniej drogi, 
środka się trzymać; bie gol• 
bene - złota miara, droga 
pośredoin, 

IDłi'ttclftild, sn. •(e)s, pl. 
,e, kawałek m. ze środka, 
pośrodek m.; intermezzo 11, 

(teatr). 
IDłi'ttcltnd), sn. •(e)il, pl, 

,e, sukno n. średniej dobroci, 
średniego gatunku. 

IDłi'ttclwnll, sm. =(e )il pl. 
•ttJiille, wał środkowy; kor
tyna f. 

IDłi'ttelwnnb, sf. pl. =rolinbe, 
ści,ma środkowa. 

IDłi'ttClWnff Ctftnnb, sm.0 (e )B, 
średni stan wody, średnia 
woda. 

IDłi'ttclwcg, sm. obacz 
WHtteCftrafle. 

IDłi'ttclluort, s11. •(e)il, pl. 
=roi:irter, imiesł6w m. 

IDłi'ttcl3n~n, sm. •(e)s, pl. 
•.;li~ne, średni ząb. 

IDU'ttd3cit, sf. pl. 0 en, po
średni czas; pośredni iloczas 
(prozodya). 

9J1i'ttcl3citig, adi. •er !Uofal 
głoska obojętna (prozodya). 

IDłi'ttcn, adv. - am X«!le 
wśr6d dnia, w jasny dzień; 
- in ber etabt w środku 
miasta, w śr6dmieściu; -
albo tief in ber mndjt wśród 
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nocy; - im fillinter wśród I IDli'ttf ommcr, sm. •S, po
zimy; er roar - im 15djrei6en łowa f. lata; przesilenie le
wśród pisania, gdy na dobre tnie. 
pisał; - burd) albo ent.;roei \JJli'Mun, va. i vn. tuft, 
fdjlngen w środku przebić, tut, tat mit, ~abe mitgetan, 
przełamać na dwie polowy; współdziałać, brać udział. 
- nuf bem fillege, - unter= IDłi'ttwintcr, sm. =t., po
roegil wśr6d drogi; - brin łowa f. zimy; przesilenie 
w samymże środku; - llUtclj zimowe. 
przez, wskr6ś; dro. - ~etaU!l= IDłi'ttlUodj, sm. •(e)f!, pl. =e, 
fcljneiben wyciąć co ze środka. śrorlaf.; (bee) =rl, w środę. 

IDłi'ttcrnnd)t, .if. pl. •ttiicljte, IDłitu'ntcr, adv. niekiedy, 
p6luoo f. (pora czasu i oko- czasami. 
lica nieba); urn - o półno- IDłi'tuutcrf d)rift, sf. pl. ,en, 
cy; gegen - kolo północy; drugi podpis, kontrasygna
gegen - ge(egen p6łoocny, cya f. 
ku p6lnocy położony. IDłi't=untcqcic(mcn, va. i vn. 

IDłi'ttcrniidJtiJl, IDłi'ttCt• (~nl>en) podpisywać, podpi-
niidJtlidJ, adi. · północny, sać wsp61nie z innym(i), kon-
nocny. trasygnować. 

IDłi'ttcrnnd)te, adv. o p6ł- IDłi'tnrf,ebcr, sm. ,a, pl. 
nocy. -, sp6lsprawca m. 

IDłi'ttcrnnd)tegcgcub, sf. pl. IDłi'turf nd)e, sf. pl. •n, 
•en, p6łnocna strona. wsp61na przyczyna, przyczyna 

IDłi'ttcrmtd)tef d)mnue, sm. uboczna. 
·f es,pl. ~jcfJmliu\e, podlmrek m. IDłi'tllcrbnnntc(t), sm. ~n, 

IDłi'ttcrnnd)teftnnbc, sf. pl. pl. (•n), spMwygnaniec m. 
•tt,_yółnocna godzina. IDłi'tllerbrcdJCt, sm. •61 pl. 

l!Jli'tternnd)t0wi11b, sm.•(e)e, -, spólnik m. zbrodni. 
pl. ,e, wiatr północny. IDłi'tllcrf djlUOtCII, adi. sp6ł-

IDłi'ttfnftcu, sf. pl. środo- spiskowy; ber !!Jlituetf cljrootene 
poście n. spólnik m, spisku, 

9Jli'ttiitcr, sm. •il, pl. -, IDłi'tlJcrwnltcr, ID'li'tber= 
spółdziałacz m. IUCfcr, sm. •13, pl. -, spół-

IDłi'ttltr, adi. średni, środ- rządca m,, sp6lzawiadow
kowy; •e CScljnelligfeit średnia ca m. 
szybkość; •e Ounritiit średni, IDli't1Jorm1111b, sm. ,il, spM-
mierny gatunek. opiekun m., opiekun przy-

IDłi'ttlct, sm. •rJ, pl. -, dany. 
pośrednik m,, pojednawca m.; ID'li'tllormunbf djnft, sf. pl. 
agent m., stręczyciel m. •ett, spMopieka /. 
(= i!Jlafeer). IDłi't•1Un1tbcrn, vn. (fein) 

ID'li'ttlcrnmt, sn. •(e)il, urząd podróżować, odbywać piel-
pośredniczy, pojednawczy, grzymkę, wędrówkę wraz 
pośrednictwo n. z innymi. 

IDłi'ttlcrin, sf. pl. =innen, ID'li't=1Uei11cn, · vn. (~n6en) 
pośredniczka f. płakać z innymi, płakać 

IDłi'ttlertob, sm. •(e)il, także. 
śmierć pojednawcza (Chry- IDłi'tlUClt, sj. świat obecny, 
stusa), sp6łczesny, spółczesność f. 

IDłittlcrwei'lc, adv. tym- IDłi't•Widcu, vn. (~aben) 
czasem. wspólnie działać, dopomagać, 

IDłi't=fiincn, vn. (~aben) przyczyniać się; brać udział. 
brzmieć razem, równocześnie. IDli'tWirfnng, sf. sp6ldzia-

IDłi'ttrnucr, sf. wsp61na łanie n., pomoc f., przyło
żałoba; wyraz m. wsp6łczu- żenie n. się do czego; u n ter 
cia. - ze wspMndziałem. 

IDłi'Mrinfcn, vn. ttinfft, IDłi't•Wiff cn, vn. roeifl, roeiflt, 
trinft, tranf mit, ~a6e mit• tueifl, rou~te mit, ~a6e mitge„ 
getrunfen, pić z innymi. rouit, urn etro. - wiedzieć 



!Dłi'tlllifi en 

także o czem, być w co wta
jemniczonym. 

IDli'tllliff cn, sn. •i8, o~ne 
mein - bez mojej wiado
mości, wiedzy. 

IDH'tllliff ct, sm. zB, pl. - , 
spółwiedzący m. 

IDłi't•lllOUcn, vn. (~alien) 
chcieć też pójść, pojechać, 
wyjść i t. d. 

IDli't•aii~lcn, I. va. (~alien) 
1) policzać, policzyć (razem 
do czego); 2) liczyć z kim 
razem; II. vn. (~alien) być 
policzonym, zawartym w. pe
wnej liczbie; bas (er) aa~!t 
nid)t mit to (on) się nie liczy, 
nic nie znaczy, nie ma ża
dnego znaczenia. 

IDłi't3cd)cr, sm. zi8, pl. -, 
spółbirbant m., towarzyszący 
w uczcie. 

IDłi't3cuoc, .ęm. •n, pl. •n, 
spółświadek m. 

IDłi1tz3ic~cn, aie~e, 5ie~ft, 
5ie~t, 50g mit, mitgeaogen, 
I. va. ~~af>en) 1) razem z kim 
ciągnl}c; 2) ciągnąć za sobą, 
ze sobą; II. vn. (fein) razem 
z kim udać się w drogę, iść 
za drugimi, (wy)ruszyć także. 

IDłi't31t1cd, sm . . ,(e)s, pl. •t, 
cel uboczny, drugorzędny. 

IDłi;rtu't, sf. pl. -en, mie
szanka /., mikstura f. 

IDłncmo'nif, sf. 'IDlncmo~ 
tc'd)nif, sf. sztuka/., nauka/. 
dopomagania pamięci, mne
monika/., mnemotechnika f. 

IDłob, sm. •B, pospólstwo 
n., hołota j. 

ffilo'bcl, sn. •i8, pl. -, 
mebel m., sprzęt pokojowy; 
a!tei8 - stary grat; (prze-
nośnie:) stary sługa. . 

IDlo'bcl~anblnng, sf. pl. -en, 
sklep m. z meblami, maga
zyn m., skład m. mebli. 

IDłobi'l, adi. ruchomy; -
mad)en uruchomić; bief er @reii8 
ift nod) f e~r - ten starzec 
bardzo jeszcze rześki. 

ffilobilia't, sn. •(e)il, sprzęty 
domowe, meble pl. 

IDlobilia'rbcji~, sm. -es, 
majątek ruchomy. 

IDlobilia'rcrbc, sm. •n, pl. 
•n, dziedzic m. majątku ru
chomego. 

IDłobilia'rc;rcfntion, sf. pl. 
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•en, egzekucya f. na rucho
mościach. 

IDłobilint'IJctmiigcn, sn. 
obacz ~lobiliarbefi~. 

IDłobi'licn, s. pl. rucho
mości pl.; sprzęty domowe, 
meble pl. 

IDlobilific'rcn, va. (~alien) 
uruchomiać, uruchomic, po
stawić wojsko w stanie go
towości do wyrnszenia na 
wojne. 

IDłÓbilific'rnno, IDłobi'l· 
mad)nng, sf. uruchomienie n. 

IDłiiblic'rcn, va. (~af>en) 
(u)meblować, zaopatrzyć w 
sprzęty pokojowe. 

IDło'd}tc, mod)tc, obacz 
mii!len. 

IDłobalitii't, sf. pl. •en, 
sposób m. (postępowania); 
bie •en szczegóły pl., wa
runki pl. 

IDło'bc, sf. pl. ~n, moda/., 
nowość j.; nowy sposób, 
zwyczaj ; nad) ber - podług 
mody, modnie; ei8 ift -
to jest w modzie; - werben, 
in bie - fommen wejść w 
modę; aui8 ber - fommen 
wyjść z mody; wieber -
werben wejść znowu w modę; 
in bie - f>ringen modę wpro
wadzić; bie - angef>en na
dawać ton, dyktować modą; 
fid) immer naclj ber - Ueiben 
ubierać się podług najnowszej 
mody; a!!e -n mitmad)en, 
im mer ber - f o I gen iść zaw
sze za modą. 

IDło'bcaffc, sm. •n, pl. •n, 
modniś m., elegant m., gła
dysz m.; modnisia /., ele
gantka f. 

IDło'bcartifcl, sm. •i8, pl. 
-, towar modny, rzecz mo
dna; neuefte - nowości pl. 

IDło'bcbamc, sf. pl. •n, 
ele1?antka f. 

IDło'bcgclf, sm. obacz !!J!obe• 
affe. 

IDło'bc~anbd, sm. •i8, han
del m. mód. nowości. 

IDło'bc~iinblcr, sm. •B, pl. 
-, kupiec nowościami han
dlujący; modnfarz m. 

IDło'bc~iinblcrin, sf. pl. 
•innen, modniarka f. 

IDło'be~anblun11, sf. pl. ,en, 
skład m. towarow modnych. 

!!Jło'berotrndJ 

IDło'bt~crr, sm. 0 n, pl. ,en, 
elegant m. 

IDlo'bcjonrnal (wym.: -żur
nal), sn. •S, pl. •e, żurnal m. 

IDło'bcUtib, sn. •(e)s, pl. 
•et, suknia modna. 

IDlo'bcfranftcit, sf. pl. •en, 
modna choroba. 

IDło'befu.pfcr, sn. pl. mie
dzioryty pl. w żurnalach. 

IDło'bcl, sm. •il, pl. ~(n), 
modła f., wzór m., wzorzec 
m.; pomiarka f., moduł m., 
wymiar m. 

9Jłobc'U, sn. •(e)a, pl. =e, 
model m., modelka f. ; wzór 
m., pomiarka /., wymiar m., 
forma /.; - ftegen pozować 
jako model. 

IDłobcUic'rcn, va. (gaf>en) 
modelować, formować, odle
wać, odlać; wyciskać, wyci
snać. 

9JlobcUic'rcr, sm. •s,pl. -, 
modelownik m., odlewacz m. 

IDlobcUic'rton, sm. •(e)s, pl. 
•e, wyciskowa glina. 

IDlobc'Ufammluno, sf. pl. 
•en, zbiór m. modelów, wzo
rów. 

IDłobc'Uftc~crin, sj. pl. ,in~ 
nen, modelka /. 

IDło'bcln, va. (ljalien) mode
lować, kształtować. 

IDło'bcnarr, sm. obacz !!J!o• 
beaffe. 

IDło'bcniirriu, IDlo'be.pu.p.pc, 
IDło'bc.pil.p.pd)en, sf. kobieta 
strojąca się jak lalka, stroj· 
nisia f. 

IDło'ber, sm. =ii!, próchno n., 
zbutwiałość /., pleśń. f.; au 
- wetben zbutwieć; in -
3etfaUen rozsypać się wskutek 
zbutwienia; uon - angegtiffen 
na butwiały. 

IDłobcrntcu'dam.pc (wym.: 
moderator-), sf. pl. =n, lampa 
tłokowa, lampa sprężynowa, 
lampa z miarkownikiem, 

IDło'bcrbnft, sm. •(e)s, pl. 
=bilfte, stęchli(z)na f., stę
chlość f.; zaduch m., odor m. 
(z)glinizny. 

IDło'bcrcrbc, sf. próchnica f, 
IDło'btrfif dJ, sm. ,es, pl. ,e, 

bezskór m. (ryba). 
IDło'bcrgcrndi, sm. •(e)s, pl. 

ztilclje, stęchłośc f.; - anneg• 
men stęchnąć. 
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IDlo'btt~nft, adi. stęchły. módz; ba!3 mag wagr f eht to 
IDlo'bctluft, sf. pl. •lilfte, może być prawda; barau!3 

zaduch m. miicljte n,ogl nicljts werben 
IDło'b(c)rig, IDlo'b(c)ridjt, prawdopodobnie (albo: może) 

adi. st!}chły, stęchlizną trą- z tego nic nie będzie; fie miio 
cący, zapleśniały, spróchniały, gen es tun niechaj to zrobią; 
zbutwiały; - werben stę- mer dl audj (immer) gefagt 
chnać. gaben miige (albo mag) kto-

IDio'bcrn, vn. ([ ein) pró- kolwiekbądź to powiedział:; 
chnieć, (z)butwieć, zapleśnieć, mag bem fein wie igm wolle 
gnić. jakkolwiekbądź rzecz sil} ma; 

IDlobc'rn, adi. modny; adv. es mag baraus entftegen, mas 
modnie, ba miU niech cobądź z tego 

Wlobc'rnc, af. modna oświa- wyniknie; er mag noclj fo gut 
ta, modna sztuka i literatura. jein choćby nawet był bardzo 

9Robctnific'rcn,· va. (gaben) dobry; et mocljte bama!i3 3man• 
modernizować, odnawiać. 3ig ~agte nit fein mógł wtedy 

9Ro'bcf d}neibct, sm. •i, pl. mieć lat dwadzieścia; mnn 
- , krawiec podług mody ro- miicllte rnfenb merben zwaryo
biący. waćbymożaa; 6ie miicljten fidj 

IDlo'bcf djriftfttlltr, am. •i3, boclj mog( imn zdaje mi się, 
pl. -, pisarz w modzie hę- że pan się myH; tu ee nidjt, 
dący, modny. ee miicljte biclj reuen nie czyń 

IDlobt'ft, adi. skromny; bie tego, mógłbyś pożałować; 
0 en spodnie pl. (żartobliwie); 2) (dla wyrażenia życzenia) 
adv. skromnie. miigeft bu glilcfliclj fein I obyś 

9Ro'bcftoff, sm. ,(e)a, pl. ,e, był szczęśliwy! mag boclj bie 
materya modna. gan3e fillelt es miffen niechaj 

IDlo'bcf ndjt, sf. naślado- świat cały to wie; miicljte er 
wnictwo n. mód, pasya /. do boclj fommenl oby tylko przy
ubierania sie modnie. szedł! 3) (zamiast f ollen :) er 

9JłO'bdOt~Cit, sf. pl. •Cn, mag gegen ! może odejść! icg 
błazeństwo n., gltipota/. mo- milnfc!Je, bafl er fommen miige 
dy. życzę sobie, by przyszedł; 

9Ro'bdrnd,Jt, af. pl. ,en, strój fagen 6ie igm, et miige (mng) 
modny. fl>iitet fommen powiedz mu 

9Jło'bcwnrcn, sf. pl. towary pan, żeby przyszedł później; 
modne, nowości pl. iclj fiircljtete, bu miicljteft nic(Jt 

IDlo'btWclt, sf. świat ele- fommen obawiałem się, że nie 
ganek i, świat m. elegantów. przyjdziesz; 4) chcieć, lubić; 

9Rollififntlo'n (wym.: -cjon), et mag fein l8ier nie chce piwa; 
sj. pl. -en, modyfikacya /., id) mag biefen !!Jlenf cljen nicljt 
odmiana /. ((e!ben) nie cierpię tego czło

IDlobifi3lc'rcn, va. (~a6en) wieka; ic!J mng i~n f egr gern 
modifikować, odmieniać, od- bardzo go lubię; lierier -
mieuić. woleć; iclj miicgte gern chciał

IDlo'bif dj, adi. modny; adv. bym; icf) miicljte Iidier wolał-
modnie; 11cf) - fleiben ubie- bym; iclj miicljte gern (mo~l) 
rać się po<lłag mody. miff en chciałbym, rad bym wie-

9Robi'ftin, sf. pl. •innen, dzieć; faft miicljte ie() g(aurien 
modniarka f. · prawie że wierzę; icg gabe es 

IJJlobulntio'n (wym.: -cjon), niclit tun - nie chch,łem tego 
sf. pl. ~en, modnlacya f., zmia- uczynić; iclj gatte ee nicljt fegen 
na f. (głosu). - wolałbym był nie widzieć 

9Jlo'bu~, sm. -, pl. !!Jlobi, tego; id) mag bieg nicgt fo 
tryb m., sposób m. reben giiren niemiło mi, sły-

IDlo'gdu, vn. (ga6en) oszu- szeć ciebie tak mówiącego. 
kiwać. . 9Jło'glcr, sm. ..5, pl. -, 

IDlii'gcn,vn.mag, magft, mag, oszust m. 
moc!Jte, ~abe gemocgt i miigen; 1) ~Jłii'glidJ, adi. możliwy, mo-

żebny, do Bpefnienia; ift ee 
- ? czy to być może? czy to 
podobna? doprawdy? es ift 
- to być może; fo fc(lnell aI111 
- jak najpr!}dzej; fo 6nib 
(nrn) mie - jak najrychlej; 
f o gut nlill ee mir - mar o ile 
mogłem; ee ift mir nicljt -
nie mogę; etm. - macljen 
umożliwić, umożebnić co, do
konać czego; allea •e anmen" 
ben, f ein •ftes tun użyć wszel
kich możliwych środków, uczy
nić co tylko można (było); 
a!lei3 -e uetfptecljen obiec(yw)ać 
złote góry; bae ein&i!le mit „e 
!!Jlitte( jedyny środek, który 
mi jest przyst!}pny; nicljt - ! 
czy to możliwe? doprawdy! 

IDłii'glil(Jcnfnn~. IDłii'glldjcr• 
Wtif c, adv. w razie możności, 
o ile możliwe, jeśli mozna; 
może być, że ••. ; ewentual
nie. 

IDlii'glidjfcit, sj. pl. -en, mo
żoość /., możebność /.; praw
dopodobieństwo n. ; nacfl -
wedle możności; ei3 ift feine 
- jest niemożliwe; ift bie - ? 
doprawdy? czy to możebne1 
feine - bee @eiingeni3 niema 
podobieństwa, by się udało; 
nlle "en berecljnen, uoraui3f e~en 
obliczyć, przewidzieć wszel
kie możliwości, ewentualności; 
jmnbm bie - ueif cljaffen, au ... 
umożliwić komu, żeby , .. 

IDlil'glid,Jft, I. adi. bie "e 
!Uorficl}t naj wi!}ksza przezor
ność, przezorność, jak można 
najwi!}ksza; iclj ~abe mein "ee 
getan zrobiłem com (tylko) 
mógł; II. adv. - gut jak naj
lepiej; - lia(b jak najrychlej. 

IDlol)n, sm. "(e)a, pl. "e, 
mak m.; milber - maczek m., 
bielmok m.; gebnuter - mak 
ogrodowy. 

9Ro~n•, adi. mi.kowy. 
9Jło·~unrtig, adi. makowa

ty .. 
9Ro'~nblumc, sf. pl. "n, 

kwiat makowy. 
9Ro'~n~nra, sn. "es, sok ma

kowy, opium n. indecl. 
IDlo'~n~nttl)t, sn. "(e)s, głów

ka .f. malcu, makówka .f. 
IDlo'~nfoł}f,sm. obacz !!Jlo~n, 

gnuvt. 
IDlo'~nfud,Jcn, am. •!8, pl. -, 



mączniczek m. ; makuch m. ; 
makucha f., wytłoczyny pl. 
z maku. 

Wlo'IJnttnllf, sm. •(e)iil, pl. 
•niipfe, makotra j. 

Wlo'~niil, sn. •(e)iil, pl. •e, 
ole.i makowy. 

9Ro'~nf nft, sm. •(e)iil, pl. 
=f1ifte, sok makowy, opium n. 

Wlo'~nf nl3, sn. 0 ei8, pl. «e, 
makowian m. 

Wlo'~nf nmc(n), sm. ,eniil, pl. 
,n, nasienie makowe, 

9Ro'~nfnnrc, sf.pl. =n, kwas 
makowy. 

Wlo'lJnftcngcl, sm. •lll, pl. 
-, makowina j. 

Wlo'tnftoff, sm. •(e)i8, pl. •e, 
narkotyna f". 

Wlo~r, I. sm. ,en, pl. =en, 
murzyn m'.; roeijiet - albinos 
m., bielec m.; einen °en roeiji 
roaf cf)en ruoUen chcieć umyć 
murzyna, wodę przetakiem na
bierać, daremną podejmować 
pracę; ,en ~aóen mieć tremę, 
bać się; II. sm. •(e)i3, mora/. 
(jedwabna materya). 

Wlo'~rlinnb, sn. •(e)iil, pl. 
=óiinber, w~tążka morowa. 

IDlii'~rc, sf. pl. •n, karota 
j., marchew f.; roi!be - sro
cze gniazdo, pasternak płonny, 
polna marchew, świniak m. 

Wlii'l)tCU•, adi. marchwiany. 
IDlo'~rcnf nrbcn, Wlo'~rcn= 

fnrbig, adi. czarny (jak mu
rzyn). 

Wlii'trcnfclb, sn. •(e)iil, pl. 
•er, marchwisko n. 

Wlo'l)tCUfOlJf, sm. •(e)il, pl. 
•fovfe, głowa/. murzyna; koń 
m. z karym łbem, murzynek 
m., czarnołeb m. 

Wlo'~rcnfolJfdJcn, sn. ,s, pl. 
-, pliszka /., murzynek m., 
czerniczek m. 

Wlo'lJmtlnnb, sn. •(e)iil, pl. 
• (iinber, kraj murzyński. 

ID'lo'~rcntnn3, sm. •ei8, pl. 
0 t1in3e, taniec murzyński." 

Wlo'trin, sf. pl. ,innen, mu
rzynka f. 

Wlo'~rifd), adi. murzyński; 
adv. po murzyńsku. 

Wlo'~rriilic, sf. pl. ,n, ka
rota /., marchew j; 

Wloirc' (wym.: ::noare), sn. 
i sm. ,(iii), pl. •iii, mora/. (ma
terya jedwabna). 
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Wlofn'bc, sf. pl. ,n, gatunek 
akAarnitu. 

IDłofn'nt, adi. złośliwy, 
drwiący. 

9Rotic'rcn, fidj -, vr. fidj 
iif>er jmnbn - drwić sobie 
z kogo. 

Wlo'ffn, sm. =iil, 9Ro'ffn= 
fnffcc, sm., •i.l, mokka f., ka
wa arabska, turecka. 

IDloln'ff c, s;. molas m., 
miecenowe utwory pl. (geo
logia). 

Wloln'ff ClJCtiobc, sf. okres 
m. miecenowych utwor6w 
(geologia). 

IDłoldJ, sm. •(e)i8, pl. •e, 
salamandra /., jaszczurka 
ogniowa. 

Wlo'lbcn~nncr, sm. •iil, pl. 
-, nieckarz m. 

Wlolcfii'l, sn. =iil, pl. 0 e, 
drobina f. 

Wlolf obacz Wlelfen. 
9Ro'lfc, sf. serwatka f. ; 

żętyca f.; 5u - roetben 
serwatczeć. 

Wlo'Ifcnfnr, sf. pl. aen, 
kuracya żętyczna, 

9)łolfcrci', sf. pl. •en, mle
czarnia f. 

Wlo'lfig, adi. serwatczany. 
Wlo'Uigfcit, sf. eerwatcza

ność /, 
Wloll, adi. mol, p6ł tonu 

niżej (muzyka). 
Wlo'Uig, adi. miękki; bardzo 

przyjemny, wygodny, roz
koszny. 

Wlo'llton, sm. •(e)~1 pl. 
=iiint, ton m. z mol (muzyka). 

Wlo'Utonntt, sf. pl. =n to
nacya, gama 

WloU11'0lc, 
pław m. 

molowa. 
sf. pl. •n, 

Wlo'lo, sm. •i8, pl. 'mori, 
molo m., tama nadmorska. 

WloliJlibn'n, sn. ,iii, molib
dan m. (minerał). 

Wlol~libn'nfnurc, sf. pl. •n, 
kwas molibdowy, molibde
nowy. 

Wlomc'nt, sm. •(e)iil,pl. =e, I. 
sm. moment m., chwila f.; ent, 
fcf)eibenber - chwila rozstrzy
gająca, decydująca; II. sn. 
1) przyczyna /., pobudka j.; 
2) moment m., moment ilo
ści; i8iegungi8-, ~ngriffs
moment zgięcia; ftatif cf)ei8 -

Wlo'nnt0frift 

moment statyczny; '.trćig9eita= 
moment moment bezwładno
ści (mechanika). 

Wlomcntn'n, adi. naty11h, 
miastowy; chwilowy; adv. na. 
tycbmiast, w okamgnieniu; 
chwilowo. 

Wlomc'ntliilb, sn. =eiil, pl. 
=er, 9Romc'ntlJ~otogrnlJ~ie, 
pl. =n, fotografia błyska
wiczna, zrobiona na pocze
kaniu. 

Wloun'bc, sj. pl. =n, je
dnostka/., w szczątek m. (filo
zofia). 

Wlonn'rd), sm . .. en, pl. ,en, 
monarcha m., panujący m. 

WlonnrdJic', sf. pl. ,n, mo, 
narchia /. 

Wlonn'tdJin, sf. pl. ,innen, 
monarchini /., panująca /. 

Wlonn'rd)if d), adi. monar
chiczny, monarszy; adv. mo
narcbioznie. 

Wlo11nrdJi'0m110, sm. 
monarchizm m. 

IDłonnrd)i'ft, sm. =en, pl. 
•en. monarchista m. 

Wlo'nnt, sm. =(e)!.l, pl. ,e, 
miesiąc m.; im laufenl>en -
w bieżącym miesiącu; in brei 
,en za trzy miesiące; mlecf)feI 
auf 0roei =e weksel płatny po 
dwóch miesiącach; am btitten 
uorigen •5 trzeciego ubie
głego miesiąca; 11or btei •en 
przed trzema miesiącami; 
ben roie11ieUen be!.l =iil ~aóen 
roir? kt6reiro dziś? 

Wlo'nnt(c)lnng, adv. (cały
mi) miesiącami. 

IDlo'nntlid), adi. m1es1~
czny; bie ,e !Jleinigung, ba!.l 
!!Jlonatlicf)e obacz !Ulonati8flut; 
brei=, uiermonatricfJ trzy-, 
czteromiesięczny, co trzy, co 
cztery miesiące; adv. mie
sięcznie, co miesiąc . 

Wlo'nnt0nbf d)l11», sm. =ffes, 
pl. •fcf)liiffe, zamknięcie n. rn
chunk6w, wykaz6w miesię
cznych, bilans miesięczny. 

IDlo'nnt0bc311g, sm. obacz 
Wlonati8gelb. 

Wlo'nnt0f(11ij, sm. •eiil, pl. 
=flilff e, miesiączka /., regu
larność/. 

Wlo'nnt0frift, sf. pl. =en, 
termin miesięczny; liinnen 
- w przeciągu miesiąca. 
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ilJło'nategclb, 9Jlo'nategc= - i •fliifter, klasztor m. moi- · Wlo'nbbriid}c, Bm. pl. fazy 
~alt, sn. miesięczne n., za- chów. pl., kwadry pl., lunacye pl., 
płataj. za miesiąc; pieniądze IDlii'nd}efnttc, aj. pl. •n, zmiany pl. księżyca. 
pl. na miesięczne wydatki. habit mniszy, kapica f. IDlo'nb(cn)ja~r, Bn. •(e)i, pl. 

IDlo'nate{Jtft, 8n, ,(e)B, pl. IDlii'nd}elatcin, Bn. •5, ła- =e, rok księżycowy. 
•e, poszyt m. miesięcznika, cim1. mnisza, zepsuta. IDl'onbe(n)lang, adi. kilka 
miesięcznik m. IDlii'mf)elcbcn, an. •I, życie miesięcy trwający; adv. przez 

9JłO'UClf0fofJU, Bm, obli.CZ klasztorne. kilka miesięcy, miesiącami. 
3Jlonat!3ge(b. 9JłO'Udj00fDCU1 Bm, •il, pl. 9JłO'UbfClfU1 Bm. obacz 

IDl11'nat0rapport, .om, •(e)B, -, zakon m. mnichów. !Ulonbraute. 
pl. •e, sprawozdanie mie- 9Jłii'Udj0plafte, 8/. pl. •n, 9JłO'UbfiUftetU~ 1 Bj, pl, 
sięczne, raport miesięczny. 1) tonzura f.; 2) lekarski •niffe, z11ćmienie n. księżyca. 

IDlo'uaterof c, sf, pl. ~n, mniszek, mnisza główka, pa- IDlo'ubfiirmig, adi. księży-
róża miesięczna, pawa f., wilczy ząb, świni cowaty. 

IDlo'natef d)rift, 8/, pl. "en, pysk, mlecz świni, wołowe IDlo'ub~en, adi. jasny i .•e 
pismo miesięczne, rniesię- oczy, dmuchawiec m., bro- !.lład]t noc jasna, księży-
cznik m. dawnik m., podróżnik pospo- cowa. 

9JłO'UClf0f(IIJ1 Bm. •(e)il, pl. lity (roślina). 9JlO'Ub~tfit, 8/, poświata f, 
•e, dzień m. miesiąca. IDlii'ndJer~nbarbcr, am. •il, IDlo'nb~iirncr, sn. pl. rogi 

IDlo'natetaube, sf. pl. -n, knbiliścior m. (roślina). pl. księżyca. 
gołąb domowy. IDlii'nd)ef d)tift, sf. pl. •en, IDlo'nbfalb, Bn. -(e)B, pl. 

IDlo'nateilberfid)ł, sf. pl. pismo gotyckie; dzieło przez •fli!lier, zaśniad m., niedoszły 
•en, przegląd miesięczny, mnicha napisane. płód; dziwotwór m. 
miesięcznik m. IDlii'ttdJeftanb, am. •(e)a, IDlo'ttbfraut, an. •(e)il, pl. 

IDlO'ttat(e}Wtif e, adv. mie- stan m. mnicha, mnich o- =frliuter, zapartnica f., mie
sięcznie, co miesiąc, na mie- stwo n.; in ben - treten siącznica /. (roślina) j obacz 
siące. oblec habit, wstąpić do za- także !Ulonbraute. 

IDlo 1nnł03eU, sj. czas mie- konu; ben - uer!affen, bem IDlo'ttbmild), sf. mleczko 
·sięczny, miesiąc m. =e entfagen zrzucić habit, kamienne, glinka tłusta. 

9JłOUdj, Bm, •(e)il, pl. "e, 1) wyst~piĆ Z zakonu. 9JłO'UDffi0UClt, Bm. 0 il, pl. 
mnich m.; ein - werben zo- IDlii'nd)eWcf en, an. -B, rnni- 0 e, miesiąc księżycowy. 
stać mnichem; Ueiner - mni- chostwo n. IDlo'nbnad)t, sf. pl. ,nlic!Jte, 
szek m.; bie S?utte madjt IDlii'nd)e3ud)t, sj. rygor kia- noc księżycowa. 
nid}t ben - ; es finb nldjt sztorny, reguła klasztorna. IDlo'nbp~af en, sf. pl. obacz 
a!Ie -e, bie fdjroarae Ravven IDlii'nd}tum, sn. •(f)i!, mni- monbliriidJe. 
tragen kaptur nie uczyni chostwo n. IDlo'nbrautc, Bj. pl. "", na
mnichem; 2) ścierwnik m. IDlonb, am. ,(e)i8, pl. 0 e, ścierzy pl., podejrzon m., d.fu
(ptak); 3) brodawnik role- księżyc m.; miesiąc m. (= gosz m., gronowiec m. (ro
czowy, podróżnik pospolity !lnonat i w mowie ludowej ślina). 
(roślina); 4) koń wałach. zamiast księżyc);ber-fd}eint IDlo'ubfamcn, am. ,s, pl. 

IDlii'ndjen, I. vn. (balien) księżyc świeci; uollet -, miesięczne ziarno, mie-
być mnichem; myśleć jak pełnia f. (księżyca); neuet sięcznik m. (roślina). 
mnich; Il. 1:a. (~alien) 1) mni- - nów m. (księżyca); ~allier IDlo'nbf d)cibe, sf. pl. ,n, 
chem zrobić; 2) wałaszyć. - półksiężyc; bet aunebmeno tarcza f. księżyca. 

IDliind}crei', sf. mnicho- be, 14bnebmenbe - księżyc IDlo'nbfd)cin, am, •(e)il, 
stwo n. rosnący, ubywający. IDlo'nblid)t, an. •(e)B, światło 

IDlii'nd)if d;, adi. mnichow- IDlonb .. , adi. księżycowy. n. księżyca. 
ski; adv. po mnichowsku. IDlo'nbnbenb, sm. "(e)B, pl. IDlo'nbf d)nclfc, sf. pl. 0 n, 

IDlii'nd}ldn, an. -il, pl. -, 0 e, wieczór księżycowy. szarłat m., szkarłat m. (mię-
dim. od ffliindj mniszek .ffl, ' IDlo'nbaufnang, am. •(e)i, czak). 

IDliind)e=, adi. mniszy, za-1 pl. -glinge, wschód m. księ- IDlo'nbfid)cl, sf. pl. •n, róg 
konny. życa. m. księżyca, p6łksiężyc m. 

IDlii'ndjegdiibbe, Bn. pl. IDlo'nbauge, an. -B, pl . .. n, IDlo'nbfta~l, am. •(ł)B, dłó-
ślnby zakonne. oko lunatyczne. to półksiężycowe. 

IDlii'ud}egelllnnb, sn. ,(e)il, IDlo'nbba~n, sf. pl. -en, IDlo'nbftein, Bm, o(e)il, pl. 
pl. •mlinl>er, habit mniszy. droga księżycowa. •e, kamień księżycowy, sele-

IDlii'nd)efappe, sf. pl. •n, IDlo'nbblinb, adi. lunaty- nit m. 
1) kaptur m. (mniszy); 2) czny (o Ironiach). IDlo'ttbftrll~l, am. •(e)s, pl. 
mniszek zły (roślina). IDlo'nbblittb~eit, sj. obacz •en, promień m. księżyca. 

IDlii'ttd)eflofter, sn. ,s, pl. !lnonbauge. IDlo'nbfud)t, sf. lunatyzm 

3'11 len ber, ~eutfdj,polnlfdje~ !lSBrierbudj. 4 



!Dlo'nbfiid)tig 

m., nocobf~d m., miesięcz
nictwo n., sennowł6ctwo n. 

!Dlo'nbf iid)tig, adi. luua
tyczny, nocobłędny; ber ID!onb, 
f ildjtige, sm. lunatyk; hie „e 
sj., lunatyczka /. 

!Dlo'nbllcild)cn, sn. obacz 
!!Ronbraute. 

IDlo'nbnmlauf, sm. •(e)~. 
pl. •Iliufe, lunacya /., obieg 
m. księżyca, 

!Dlo'nbllicrtel, sn. •iii, pl. - , 
kwadra f. 

!Dlo'nbwanblnng, sf. pl. •en, 
lunacya f. 

!Dlo'nbltlc({Jf d, sm. •13, pl. 
-, zmiana f. księżyca, od
miana księżycowa, obieg m. 
księżyca. 

ID/o'nb31l~l, sf. epakta pl., 
nowica f. 

!Dlo'nb3t)fl11e, sm. - pl. 
-len, księżycowy cykl, obieg, 
okres. 

!Dlone'ten, pl. pieniążki pl. 
(żartobliwie zamiast @elb). 

!Dlo'nitum, sn. •iii, pl. =ta, 
napomnienie n., przestroga f, 

!Dlono({Jo'rb, sn. ,(e)s, pl. 
•e, monokord m. (instrument 
muzyczny). 

!Dlonogamic', sj. monoga
mia f., jednożeństwo n. 

~JlOUO!lll'mif d), adi. mono
gamiczny. 

!Dlonogami'ft, sm. =en, pl. 
•en, monogam m., jednoże
niec m. 

!Dlonogra'mttt, sn. •(e)s, pl. 
-e, monogram m. 

!Dlonogra,ll~ic', sf. pl. -n, 
monografia /., opracowanie 
naukowe pewnego specyalne
go przedmiotu, 

!Dlonolo'g, sm. •(e)ii!, pl. -e, 
monolog m., rozmowa f. z sa
mym sobą. 

!Dlonomanic', sf. pl. •n, 
monomania f., urojenie n., 
obłąkanie n., urojona wy
obraźnia. 

!Dlono,llo'l, sn. ,(e)/3, pl. •e, 
monopol m., samokupstwo n., 
prnwo n. wyłącznej sprze
daży lub wyrabiania czego. 

!Dlono,llolific'ten, va. (~a6en) 
monopolizować, zastrzedz pra
wo wyłącznej przedaży lub 
wyłącznego wyrabiana czego. 

!Dlono,lloli'ft, sm. •en, pl. 
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-en, monopolista m., samoku- dowy, służebny; .!t11tłoffeln 
piec m. in - ziemniaki nieubierane. 

IDłonot~ci'emull, sm. -, mo- !Dlonume'nt, sn. •(e)t, pl. 
noteizm m., jednobożność f., ,e, pomnik m., monument m. 
uzna(wa)nie n. jednego !Dlonumcntll'l, adi. monu-
Boga. mentalny, pomnikowy. 

!Dlouot~ci'ft, sm. -en, pl. •en, !Dloor, sn. ,(e)/3, pl. •e, 
monoteista m., monoteusz m., bagno n., trzęsawisko n., 
jednobożnik m. oparzysko n., oparzelisko n. 

!Dlouot~ci'ftif d}, adi. mono- !Dloor=, adi. bagnisty, mo-
teistyczny, jednobożny. czarowaty; mułowy, mu-

IDłonoto'n, adi. monotonny, listy. 
jednodźwięczny, jednostajny; !Dloo'rllllb, sn. •(e)s, pl. 
nudny, nudzący. •liliber, kąpiel mułowa, bło-

!Dlonotonic', sj. pl. •n, mo- tna, borowinowa. 
notonia f., jednodźwi(lCZnOŚĆ \D100'f{JObtn, Bm. •6, \D100't• 
j., jednostajność f.; nudy pl. grunb, sm. •(e)ii!, pl. •gtilnbe 

!Dlouftrll'll3, aj. pl. •en, rdzawka f. 
monstrancy,i f. !Dloo'rcrbc, sf. pl. •n, czarna 

IDlonftro'e, adi. monstrual- ziemia bagnista. 
ny, potworny, szpetny; stra- !Dloo'rig, (rzadko moo'ridjt) 
szny. oparzysty, błotnisty, bBgni-

IDło'nftrum, sn. -i3, pl. •ftra, sty, ligawiczny. 
monstrum n., potwór m., !.IJloo'rlllgCr. sn. •iii, pl. -, 
dziwoląg m., dziwotwór m., pokład mułowy. 
poczwara f.; straszydło n. !Dloo'rlaub, s11. •( e )13, pl. 

!Dlonfu'n, sm. •(e)/3, pl. , e, ,lltnoer, ligawica f., lgniaczka 
monsuu m. (wiatr); ber - f., trzęsawica f. 
~at ein11efett nastał monsun. IDłoo'rmcif c, sj. pl. •n, bło-

!Dlo'ntllg, sm. -(e)i3,·pl. •e, tniczka f. (ptak). 
poniedziałek m.; 6!auen - !IJloo'rfdjnc,llfe, sf. pl. •n, 
feiern, macf)en poniodziałko- bekas funtowiec m., dubelt m. 
wać. (ptak). 

!Dlo'ntiigig, !Dlo'ntiiglidJ, !D1000, sn. •fei3, pl. ,fe, 1) 
adi. poniedziałkowy; adv. co mech m.; ge~ilmte/3 - widlak 
poniedziałku. m.; ii3lltnbif djei3 - mech is

!Dlo'ntllge•, adi. poniedzial· Jandzki, tarczonik islandzki; 
kowy. mit - 6ebeclt omszony; mit -

!Dlontll'ninbuftric, sf., prze- illiertuacf)f en mszeć się, ome
mysł górniczy, górnictwo n. chnitić; mit - liebecfte, 6e• 

IDłontcu'r, (wym.: mąto'r), roacf)fene@egenb, 15trecle mszar 
sm. •a, pl. •e i =iii, monter m., m.; 2) dzifiJgi pl., pieniądze 
składacz m., ustawiacz m. pl. (w mowie studenckiej). 
machin. !D1000•, adi, mchowy. 

IDłnntie'ren, va. (galien) 1) !Dloo'enrti!l, adi. mchowaty. 
ustawi(a)ć, zestawi(a)ć (ma- !Dloo'ellllllf, sf, pl. ,61tnfe, 
chin(l); 2) w ludzi opatrzyf ławka mchem obrosfa, po
(okri:it); 3) (u)mundurowac, kryta. 
ubierać, ubrać ( wojskowość). !Dloo'ellecrc, sf. pl. =Il, ba-

!Dlontie'rung, sj. pl. ,en, 1) żyua f., żórawina f., klukwa 
ustawienie n., zestawienie n. f. /roślina). 
(machiny); 2) opatrzenie n. !Dlooef(cd}tc, st, pl. en, po-
(okrętu) w ludzi; 3) monde- rosr. kamienny (roślina). 
runek m., umundurowanie n., IDloo'etaullc, sf. pl. .n; 
ubranie 11, (wojskowość). !Dloo'efnmcnbcdel, sm .• e,pl. 

!Dlontie'runge,llln~, sm., -, czepeczek m. 
!Dlonticruugewcrfftitttc, sf. ze- !Dloo'fi!l, adi. mszysty, 
stawnia f. omszały, mchem obrosły. 

!Dlontn'r, sf. pl. •el!, mun- IDloo'~fll,llf el, sj. pl. ,n, cze-
dur m., ubiór wojskowy, nrzę- peczek m. 



!Dloo'efcld} 

9.lłoo•efcldJ, sm. ,(e)B, pl. •e, 
osłonka f. 

lJ.lłoo'erof e, sf. pl. ,n, r6ża 
mszysta, 

9.lłooef d)lllnntm, sm. =(e)s, 
pl. ,fcl)miimme, biela /., bielak 
m. (roślina). 

9Jloo'eftengcl, srn. ..9, pl. 
- , odziomek m. 

lJ.lłOlJe, sm. !!Ropjea, pl. 
!mop fe, 1) mops m. (pies); fidJ 
IangroeHen wie ein - nudzić 
si', straszliwie; 2) przenośnie: 
niedol',ga m., gderacz m.; 3) 
pl. !!Riiµfe pieniądze (w mowie 
studenckiej). 

lJ.lło'lJódjen, sn . .. 13, pl. -, 
dim. od !mopa, mopsik m. 

lJ.lło'lJf en, I. va. (Ijaben) 
kraść; li. fidj ~, vr. (~aben) 
nudzić sie straszliwie. 

9.lłO'lJeg'efidjt, sn. 0 (e)B, pl. 
•er, twarz mopsia. 

lJ.lłO'lJfig, adi. mopsiasty; 
mrukliwy, 

lJ.lłO'lJennf C, sf. pl . .. n, nos 
mopsi, zadarty. 

9Jloqun'nt, (wym.: mokant), 
·adi. szyderczy, złośliwy; adv. 
szyderczo, złośliwie. 

lJ.lłoquit'rcn, (wym.: moki
ren), ficfJ -, vr-. (~alien) szy
dzić, kpić sobie. 

9.lłorn'I, sf. 1) moralnoś6 
t:, obyczajnoś.:i /.; nauka mo
ralna, etyka /•i - prebigen 
morały prawic, moralizowae, 
moralności nauczać; 2) morał 
m., sens moralny, nauka /. 
( wypływajl}ca z bajki, opo
wiastki). 

lJ.lłorn'Igcf et;, en. •(e)!8, pl. 
•e, prawidło moralne. 

9Jlorn'Iif d}, adi. moralny; 
,e ~ettadjtungen anftel!en mo
ralizować; adv. moralnie. 

IDlornlific'ren, va. (~aben) 
moralizować, morały prawić; 
uobyczajać, uobyczaić. 

IDlornlt'ft, em. -en, pl. -en, 
moralista m., nauczyciel m. 
obyczajności, cnoty. 

9Jlornlitii't, sf. 1) moralność 
f.; 2) -, ef. pl . .. en, wido
wisko sceniczne średniowie
czne. 

9Jlorn'lll~ifof OlJ~ic, lJ.lłorn'J„ 
IDiif cnf dJnft, sf. filozofia mo
ralna. 

lJ.lłorn'llJtCbigt, sf. pl . .. en, 

ól IDlo'rblJcrf ul(J 

prawienie n. morałów, napo- r',ka /. zbójcy, zbójecka, za-
minanie n. b6jcza. 

lJ.lłorii'ne, sf. pl. •n, morena lJ.lło'rbcr~ofJIC,s/.obacz !mor, 
f., przewał m. (geologia). ber11rube. 

lJ.lłorn'ft, sm • .. es, pl. !IJlo• lJ.lłii'rbcrif d}, adi. morderczy, 
tiifte, bagno n., błoto n., zabójczy, zbójecki; •e 5djfacf}t 
trz',sawisko n., moczar m.; bitwa mordercza, krwawa; 
im 0 e ftecfen lileiben utkwić adv. morderczo, zb6jecko, po 
w błocie. zbójecku. 

ID!orn'ftcif mftein, sm. •(e)s, lJ.lłii'rbcrlidj, adi. 1) = mor„ 
pl. •e, żelaziak błotnisty (cia- betijcf}; 2) okropny, okrutny, 
ło kopalne). straszny; - fdjteien strasznie, 

lJ.lłorn'ftig, adi. bagnisty, okropnie krzyczeć. 
grząski; ,e @egenb bagnisko ID!o'rbgcf djidjtc, sf. pl. •n, 
n., bagna pl. historya /., opowieść/, o mor-

ID!orn'ftfrnbbc, ef. pl. •en, derstwie; okropne zdarzenie, 
błotnik m. (skorupiak). okropna historya. 

lJ.lłornto'rittm, sn. -(s), pl. lJ.lło'rbgcf cU(e), sm . .. en, pl. 
otien, moratoryum n., prze- oen, pomocnik m., uczestnik 
dłużenie n. okresu zapłaty, m. morderstwa; opryszek m. 
wypłaty (prawo). IDlo'rbgCllJC~t, sn. 0 (e)B, pl. 

lJ.lło'rdjcI, sf. pl. "", smardz "e, br(lń mordercza. 
m., smarz m. (gatunek grzy- lJ.lło'rbgicr, sf. obacz !!Rotb„ 
ba); gemeine - piestrzenica bej\ierbe. 
/., piestrzyca /.; braune - lJ.lło'rbio ! interi. pomocy! 
infułka /. gwałtu! .Seter unb - fdjreien 

lJ.lłorb, sm. •es, pl. ,e, mord okropnie, straszliwie wrze
m., morderstwo n.; einen - szczeć. 
bege~en popełnić morderstwo. lJ.lło'rbfcUcr, sm. 0 B, pl. - , 

lJ.lło'rbnnf d)Ing, sm. •(t)B, pl. kazemata f. 
-fdj!ćige, zamiar morderczy, IDlo'rbliirm, sm. ,s, strn-
zamach m. na czyje życie. szny, piekielny krzyk. 

lJ.lło'rbnrt, sf. pl. -arte j lJ.lło'rbluft, sf. obacz morb• 
lJ.lło'rbbcil, sn. -(e)B, pl. ,e, be~ierlle. 
topór za bój czy. lJ.lło'rbluftig, adi. pałający 

ID!o'rbbcgicr(bc.), sf. pragnie- żądzą morderstwa. 
nie n. rozlewu krwi, Ż!j,dza f. lJ.lło'rllmiif!ig, adi. okropny, 
krwi. dyabelny; adv. okropnie, dya-

lJ.lło'tbbrcnner, sm. •o, pl. belnie; - falt dyabelnie zim-
-, podpalacz rozbójniczy. no. 

lJ.lłorbbrcuucrci', sf. pod pa- lJ.lło'rbmtff tr, sn . .. o, pl. -, 
lanie rozbójnicze, zbrodnia/. nóż morderczy; sztylet m. 
podpalania. I lJ.lłii'rbcrf d)Indjt, sf. pl. -en, 

lJ.lło'rbbrcnuerif dj, adi. -e bitwa mordercza, krwawa. 
!!Riene mina zbójeckiego pod- lJ.lło'rllfinn, sm . .. (e)s, zmysł 
palacza. zb6jecki, popęd m. do mor-

lJ.lło'rbcn, I. va. (~aben) mor- dowania, zabijania. 
dować, pomordować, zamor- IDlo'rbe~ungcr, sm. =i:!, wil-
dować, zabijać, zabić; II. vn. czy apetyt, gl6d. 
(~nben) popełnić morderstwo, lJ.lło'rbefcrI, sm . .. 5, pl .. •e, 
krew rozlewać. zuch m. 

lJ.lło'rbcr, sm. =5, pl. -, lJ.lło'rbfudjt, lJ.lło'rbe111ut, sf. 
morderca ,n,; zab6jca m. (nie- obacz Wlotbliegietl>e. 
właściwie zamiast %otfdj!1iger). IDlo'rbe111cg, sm. •ef.i, pl. •e, 

IDlo'rbcrgrubc, sf. pl. •en, niegodziwie zła droga, droga 
jaskinia f. zbójców, łotr6w; f. na złamanie karku. 
aus f einem ~eraen feine - 9.lło'rbtnt, ef. pl . .. en, mor-
madjen co na sercu, to mie6 der~two n., czyn zab6jczy. 
i na i'>zy ku. IDlo'rbberf udJ, sm. •( e)s, pl. 

lJ.lłii'tber~nnb, sf.pl. -~dnbe, "e, usiłowanie n. morderstwa, 

4* 



ID1o'rb11111ffc 

IDlo'rbltlnffc, sj. pl. •n, broń 
mordercza, zabójcza. 

IDlott'Ue, Bf. pl. •n, morela 
f., mierunka f. (drzewo i 
owoc). 

IDlo're~, s. ina ecl. imnbn 
Iel)ten nauczyć kogo mores, 
nauczyć kogo rozumu, zmyć 
komn głowę. 

IDlorgnnn'tif d), adi . .. e @l)e 
-małżeń,two morganatyczne. 

IDlo'rgcn, Bm. •s, pl. -, 1) 
rano n., poranek m., ranek 
m.; bet anbml)enbe - świt 
m., świtanie n., brzask m. 
(ranny); ein fcfJonet - piękny 
poranek; einei3 f c!Jiinen „13 pe
wnego (pięknego) poranku; 
biefen -, l)eute - dziś z ra
na; bet - bci3 2ef>ens poranek 
życia, wiosna życia; guten - ! 
dzień dobry! jmnbm einen 
guten - roilnfcfJen życzyć ko
mu dobrego dnia, powiedzieć 
komu dzień dobry; (żartobli
wie!) iB guten - ! czekajno I 
spodziewaj się no I Bm frill)en 
- wraz z dniem, ze świtem, 
1·aniuteńko, bardzo rano, zaraz 
z rana; vom frill)en - bis 
5um f vaten ~lienb od rana do 
późnego wieczora; genen -
koło rana; (bee) •i3 z rana; 2) 
wschód m.; 3) morg m. (miara 
po wierzchni). 

IDlo'rgcn, adv. 1) jutro adv.; 
- jtil!J, - Blienb jutro rano, 
z rana, jutro wieczorem; -
in (illier) ae!Jn :tage(n) od jutra 
za dziesięć dni; von - an 
(af>) od jutra (począwszy); 
lieber l)eute ali3 - lepiej dziś 
niżjutro,jaknajprędzej; l)eute 
mit, - bit dziś mnie, jutrn 
tobie; l)eut (ober) - dziś ju
tro, dziś lub jutro; von l)eute 
auf - verfd,lielien odłożyć, 
zwł6czyć do jutra; 2) rzeczo
wnikowo: bas - jutro n., 
dzień jutrzejszy. [ ranny. 

IDlo'rgcn,, adi. ranny, po· 
!Dło'rgennnbnd)t, 4. pl. •en, 

poranne nabożeń~two. 
ID1o'rgcnnn3ug, sm. •(e)s, 

pl. •alige, (po)ranny strój. 
IDlo'rgcnnrbeit, Bf. pl. •en, 

poranna robota. 
IDlo'rgcnnufwnrtung, sf. pl. 

-en; IDlo'rgcnbcfnd}, sm. •(e)s, 
pl. -e, odwiedziny pl. z rana. 
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IDło'rgcnnu~gnbc, Bf. pl. •n, 
wydanie poranne (dziennika). 

IDlo'rgcnblntt, Bn. •(e)i!, pl. 
•lilbtter, dziennik poranny. 

IDlo'rgcnbrot, sn. •(e)s, pier
wsze śniadanie. 

!mo'rgcnb, adi. jutrzejszy; 
ber "e XBg dzień jutrzejszy, 
jutro; Buf ben -en :tag vet• 
f cl)ielien odłożyć do jutra, do 
dnia następnego. 

!JRo'rgcnblimmcrnng, Bf. pl. 
•en, świt m., brzask m.; bie 
- lirid,lt an świta. 

IDlo'rgcnbltd}, adi. poranny; 
wcześnie wstający. 

IDlo'rgcnfrif d)c, Bj. chłód po
ranny. 

!JRo'rgcngnbc, Bf. pl. -n, 
wiano n., przywianek m.; bie 
- idJenfen wianować. 

IDlo'rgcngcbd, sn. •(e)i!, pl. 
•e, modlitwa poranna. 

IDlo'rgengrnucn, sn. •i3, 
i\wit m., brzask m.; mit -
ze świtem, o świcie. 

!!Jło'rgcngrufi, am. •eB. pl. 
-griiile, powitanie poranne, 
dzień dobry; 3um - na dzień 
dobry. 

!!Jło'rgcnlilble, Bj. obacz 
\!Rorqenfdfc!Je. 

!!Jło'rgcnlnnb, Bn. •(e)s, 
wsch6d m., kraje pl. wscho
dnie; bie brei Stiinige Bus bem 
•e trzej królowie ze wsl'hodu. 

!!Jło'rgcnllinber, sm. •s, pl. 
-, miegzkaniec m. kraj6w 
wschodnir.h. 

IDło'rgcnllinbif d}, adi. wscho
dni. 

IDlo'rgcnlidJt, sn. •(e)!3, (po-) 
ranne światło. 

IDlo'rgcnlieb, Bn. •(e)!3, pl. 
aet, pieśń poranna. 

9J1o'rgcnluft, af. pl. 0 !ilfte, 
powietrze poranne; dim. !!Jło'r• 
genlilftd} en, Bn. 0 0, pl. - , 
wietrzyk poranny. 

IDlo'rgcnrot, Bn. , s, IDło'r• 
genriite, sf. jutrzenka f., zorza 
poranna. 

IDlO'rgcnrube, Bf. spoczynek 
poranny. 

IDlo'rgcn~, adv. rano, z ra
na; fdi~- bardzo rano, raniu
teńko, raniusieńko. 

IDlo'rgenf d}immer, Bm. •i!, 
ranny brzask. 

IDlo'rgcnf d}lnf, ruło'rocn• 

IDlii'rtd 

f d}lummer, sm. ,B, ranny sen, 
ranna drzymka. 

!!JłO'tgtUf Cgtn, Bm. obacz 
!JRorgengebet. 

!Dło'rgcnf tite, Bf. pl. •n, 
strona wschodnia, wschód m. 

IDlo'rgenf onnc, sJ. słońce 
poranne, wschodnie, 

!!Jło'rgenftlinbd)en, Bn. -~. 
pl. - , serenada poranna. 

!!Jło'rgcnftcrn, sm. •(e)i!, pl. 
,e, 1) gwiazda poranna, ju
trzenka f.; 2) pałka, u góry 
kolcami żelaznymi wybijana. 

IDlo'rgmftunbe, sf. pl. ""• 
godzina poranna; - !)at @oib 
im \!Runbe kto rano wstaje, 
temu Pan Bóg daje. 

!!Jło'rgcntnu, sm. "'(e)i3, rosa 
poranna. 

!!Jło'rgcnwnd)e, sf. pl. •n, 
ranna straż; bie - fąiiagen 
bić pobudkę, bębnić na po
budka. 

!!JłÓ'rgenllllid~, adv. ku 
wschodowi, na wschód. 

IDlo'rgenwinb, Bm. •(e)i!, pl. 
,e, wiatr poranny; wiatr 
wschodni. 

!!Jło'rgen3cit, sj. poranek m. 
IDlo'rgcn0citung, sf. pl. •en, 

gazeta poranna, dziennik po
ranuy. 

IDło'rgig, adi. jutrzejszy. 
!!Jłoro'e i 9Jłorii'0, aai. opry

skliwy. 
!!Jło'tłlbium, sn. •5, mor

fina f. 
\Jlłorf d}, adi. spróchniały, 

nadbutwiały, zbutwiały; -
werben próchnieć, butwieć. 

IDło'rf dJbeit, sf. spróchnia
łość J., zbutwiałość f. 

IDlo'ritnłJłJnrnt, am. •(e )s, 
pl. -e, aparat m., przyrząd m. 
Morz ego ( telegraf). 

!!Jłij'tj tl, Bm, •i!, pl. -, 
moździerz m. ; in bem - fto• 
ien tłuc w moździerzu; einen 
- alifeuern wystrzelić z moź
dzierza. 

IDlii'rf erd)cn, Bn. •il, pl. - , 
dim.od \!Rlirier, moździerzykm. 

!Dło'rf erfcule, Bj. pl. ,n, tłu
czek moździerzowy, pistal m. 

9Ro'rf ctnftcr, sm. •i!, pl. -, 
klucz m. Morzego (telegraf). 

IDlottnlitli't, sf. śmiertel
ność f. 

IDlii'ttcl, sm. •S, pl. -, za-
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prawa wapienna, zaprawa !JJlotio'n, sf. pl. "en, 1) ruch 
mularska; cement m.; ben - m., poruszenie n. ciała; ficlj 
anmadjen zaprawić wapno i - macljen używać ruchu, ru
ben - umril~ren gracowac szać się; 2) mocya f., wnio
wapno. sek m.; eine - einl>ringen, 

IDlii'rtelarbcit, sf. pl. •en, ali!e~nen zrobić,odrzucićwnio-
sztukaterya f, sek. 

IDlii'rtclfclfc, sj. pl. •n, kieł- !JJloti'b, sn. •(e)a, pl. ..e, 
nia f. do zaprawy mularskiej. I) powód m., pobudka/. do 

IDlii'rtclf djanfcl, sf. pl. ,n, czego; 2) motyw m. (muzy-
graca mularska. ka, sztuka). · 

IDlii'rtdtro!l, sm.; !JJlii'rtd= !.Dlotillic'rcn, vn. (~alien) 
mulbc, sf.; !JJlii'rtcQJfannc, sf. motywować, wyłuszczać po
skrzynia wapienna. wody do czego, upowodować, 

!JJlortififatio'n, sf. pl. •en, uzasadniać. 
mortyfikacya /., umorzenie n., !JJlotibic'rUn!l, sf. pl. •en, 
unieważnienie n. (prawo). (u)motywowanie n., argumen-

!1Jlortifi3ic'rcn, va. (~alien) towanie n., uzasadnienie n. 
umorzyć, unieważnić (prawo). !JJlo'tor, am. •6, pl. •en, 

!.Dlii'rtclbCr,llnl;, sm. ,dl, pt. motor m., silnica f., rucho-
•e, wyprawa wapienna. dawca m. 

!.Dlof ai'f, sf. pl. ,en i sn. !JJlo'ttc sj. pl. •n, mól m., 
=(il), pl. •e, mozaika/., mozaj- czerw j. 
ka .t; !JJlo'ttcnfrafi, am. -ee, !JJlo't• 

!JJlof ai'f•, adi. mozaikowy, tcnfdjabtn, sm. •fJ, dziury pl. 
mozajkowy. od mólów, molotoczyn m. 

!JJlof ai'farbcitcr, sm. •il, pl. !JJlo'ttcnfriifiig, adi. od mó-
-, mozaista m. łów pogryziony, pocięty. 

.!JJlofa'ifdJ, adi. mojżeszowy, !JJlo'ttcnfraut, an. •(e)iil, 
starozakonny. mszyca/. (roślina). 

~Jlof djcc' ,sf.pl. •n, meczetm. !JJlo'ttcnlJnlbcr, sn. •B, pl. 
IDlo'{djU9, am.-, piżmo n. -, proszek m. na mole, 
!.Dlo'{d}U90dj~, sm. •fen, pl. owady. 

=)en, piżmowół m. !JJlo'ttig, adi. mólisty. 
!JJl o'f d}n~ttcr, sn. ,(e)e, pl. \)Jlo'tto, sn. •(fl), pl. "il, 

,e, piżmowiec m. moto n., dewiza/., godło n.; 
!.Dło9fi'to, sm. ,s, pl. •il, sentencya f., myśl /. 

moskito m. indecl. (rodzaj ko- !JJlonffic'rcn, (wym.: mus.) 
ma.rów). . vn. (~alien) musować, pienić 

!JJloMolUi't, am. •en, pl. ,en, się. 
ro1o~fo1Ui'tcr, Bm, •il, pl, - I !JJlonffic'rcnb, adi. mUSU• 
Moskal m., Rosyanin m. jący, pieniący się. 

!1Jlo'9(cm, sm. ,(e), pl. •iil i !JJlii'IUc (!JJlii'bC), sf. pl. -n, 
.. (e'min, muzułmanin m. mewa f., wrona morska; 

!JJloft,'.sm, •eB,pl. 0 e, moszcz roeifle - piaskowiec m. 
m. IDlnlf, sm. •6, 1) bąknienie 

!JJlo'ftartig, adi. moszczo- n., mruknienie n.; nicljt einen 
waty. - von fidi gefien, feinen -

IDlo'ftcn, va. (~afien) tłoczyć, tun siedzieć cicho, nie mru-
wyciskać moszcz. knąć nawet; nicĘ)t - fagen, 

i!Ro'ftfcltcr, ej. pl. "n, antn,orten ust nie otworzyć, 
9Jlo'ftllrtff t, sf. pl. •n, tłocznia nie powiedzieć słowa; 2) od-
f. do wyciskamia moszczu. waga f. 

!JJlo'ftrtdj,!JJlo'ftcrt,sm.•(e)i3, !JJlu'lfc, sf. pl. •n, 1) zły 
musztarda f. i humor, grymas m., kaprys 

lJRo'ftri~bildjf c, sf. pl. •n; I m., dziwactwo n.; er ~at -=n 
9Jlo'ftrid)tblJfdjcn, en. •i3, pl. 1 ma swoje gryma~y; 2) narów 
-, musztardniczka/. I m.; ein \llferb mit ,n, koń 

IDlotc'ttc, sJ. pl. ..n, motet znarowiony; 3) niedogodność 
m., motett.o n. (muzyka). i/., trudność /.; bie t!:iaclje ~at 

IDlii'bc 

i~re •n są trudności w tej 
sprawie; er macljt i~r eine 
!JJlenge ~·n sprawia jej wiele 
trudności, niedogodności; 4) 
= !!llilde; ó) =!JJlutterfdiroein. 

!JJlil'lfc, sf. pl. •Il, 1) ko
mar m.; aus einer - elnen 
@lefantet:t macljen dosłownie: 
z komara słonia zrobić; prze
sadzać; 2) mały plasterek na 
twarzy; 3) mała bródka. 

IDlu'dcn, vn. (~alien) 1) pi
snąć, bąkać, bąknąć, przebą
knąć, trunąć; er barf nid)t 
- nie śmie trunąć, ani mu 
pisnąć nie wolno; mucfe nicljt ! 
ani mi piśnij ! 2) ruszyć się 
nieco wypalając ze strzelby 
(wojRko). 

!JJlil'lfcnfiingcr, sm. •B, pl. 
-, goniący komary; chime
ryk m., kapryśnik m., dzi
wak m. 

!JJlil'lfcnfctt, en. •(e)s, ko
marze sadło ; jmnbn naclj -
f c!iiden posłać kogo po ptasie 
mleko. 

lJJlil'lfcnf{or, em. •(e)s, pl. 
•e, !JJlil'dcngarn, !JJlil'dcnncJ;, 
sn . .. ea, pl. •t, siatka f, za
słona /. od komorów, 

IDlil'lfcnftadjd, sm. -B, pl. 
-, żądło m. komara. 

IDlil'lfcnftidj, am. 0 (e)il, pl. 
•e, ukąszenie n. komara. 

!JJln'lfcr, em. -18, pl. -, 
świętoszek m., ścichapęk m. 

!JJlttlferci', ef. hipokryzya f.; 
dąsanina /. 

IDlu'lfcr~aft, !JJltt'dcrif dj, 
adi. świętoszkowaty. 

IDln'lfif dj, adi. grymaśny, 
kapryśny; uarowisty, uporny • 

IDlu'lff en, vn. (~aben) obacz 
!Dh1cfen. 

llllii'bc, adi. 1) zmęczony, 
zmordowany, znużony, stru
dzony; aum UmfaUen - f ein 
upadać ze zmęczenia; 
macf)en zmęczyć, znutyć, 
strudzić; - roerben zmęczyć 
sill, znużyć się, strudzić się; 
ficlj - arbeiten, ge~en, laufen, 
f precljen spracować się, scho
dzić się, zbiegać się, zgadać 
się, (albo:) zmęczyć się pracą, 
chodzeniem, bieganiem, gada
niem; 2) = illierbrilffig; bee 
.\.leliena - fein sprzykrzyć 
sobie życie, być znużony ży-



IJJlu'bdei' 

ciem; einer eiacf)e - werben 
sprzykrzyć sobie co. 

IJJlu'bdei', aj. pl. •en, gme
ranina f., guzdranie n. 

Y)l1t'bdn, .vn. (gaf>en) gme
rac, guzdrac. 

IJJl11'bdf ll1tber, adi. ładny. 
IJJlil'bigfcit, aj. znużenie 

n., strudzenie n., zmęczenie 
n.; (obraz.) uprzykrzenie n., 
obrzydzenie n., UOt - Um• 
faUen, umfinfen upadać ze 
znużenia. 

IJJluff, sm. •(e)s, pl. "'e, 1) 
zarękawek m.; 2) (bez pl.) 
stęchlizna f. 

!.lJlU'ffc, sj. pl. •tt, zwora 
f., spona f., nasówka f., ob
jemka f., mufa/.; nasada f., 
pochwa/. 

IJJlu'ffd, I. sj. pl. "n, mu
fel m.; li. sm. -~, 1) pysk 
m., ryj m.; 2) zwierzę m. 
(w szczególności pies) z ob• 
wisł'emi wargami; 8) człowiek 
m. z obwisłymi policzkami; 
4) gderacz m., mruk m.; 
6) koczkodan m. szczególnie 
u studzien (architektura). 

IJJlu'ffdgcwolbc, sn . ... 5, pl. 
-, kaplica f. 

IJJlu'fftlig, adi. mrukliwy, 
gderający. 

IJJl11'ffelofe11, sm. "o, pl. 
•iifen, muflowy piec. 

IJJlu'ffdf d)crbeu, sm. pl. 
okrzaski pl. mufli. 

9Jl1t'ffd1t, 1) va. i vn. (ga, 
f>en) powoli :Imć trzymając 
usta zamknięte; 2) vn. (ga• 
f>en) gderać, mruczeć. 

ilJ11t'ffc11, vn. (galien) 1) być 
zad,sanym, dąsać się, mru
czec; 2) tRkże mil'ffeln te-
chnąć, cuchnać. • 

IJJl1t'ffe1111cr6i11b1111g, sf. pl. 
•en, poł'ączenie nasuwkowe, 
połączenie objemkowe (me
chanika). 

IJJlu'ffig, adi.1) zły,zachmu
rzony; mrukliwy; •es @efidjt 
mopsia twarz; 2) także 
ntil'ffig, stęchły, cuchnący; 
•er &erudj stęchlizna /.; -
adv. tiedjen, f djmecfen stęch
lizną trącić, cuchnąć; burdj 
unb burdj - werben prze
technąć. 
• IJJln'fflig, adi. obacz muf• 

fetig. 
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IJJlu'fti, sm. "(s), pl. •(&), 
mufty m. (kapłan, ~edzia 
u Turków). • 

IJJlll~llntntCbll'ner, sm. •S, 
pl. -, mahometanin m. 

IJJl1t~llntntcba'ncrin, sf. pl. 
"'innen, mahometanka f. 

IJJlu~ammcba'nif d), adi. ma-
hometański. 

ilJ11t(Jammcbll1ti'@m11~, sm. 
, mahometanizm m. 
IJJlii'~c, sf. pl . .. n, fatyga 

/., staranie n,, praca j.; trud 
m., trudy pl., mozoł m., kło
pot m., wysilanie n. się, sta
ranie n. się; zr.użenie n.; mit 
uieler albo grof!er - z wiel
kim trudem; mit - un'b !not 
zaledwo; - mC1djen trudzić, 
fatygować, mozolić; ficfJ -
gef>en zadawać sobie pracę, 
starać się ; fid) Mne - gdien 
nie zadawać sobie pracy, nie 
starać się; fidj aUe er'benUid)e 
- gef>en, fid) feine - uer• 
'btieflen laff en, feine - \µaren, 
jcf)euen nie tałować fatygi, 
nie szczędzić pracy, trudu, 
nie polenić się; fiń) bie -
netmen zadawać sobie pracę, 
fatygować się; eil nimmt fic!J 
nieman'b bie -, bas ~udj au 
(ef en nikomu nie chce się 
czytać tej ksiątki; n,iUft 'bu 
bief e - ilf>erne~men? chcesz 
się podjąć tej pracy? groue 
- mit etro. ~af>en mieć z czem 
wiele pracy, trudu, mozołu; 
id} ~abe grojie - ge~af>t i~n 
3u ilf>eraeugen wiele trudu 
miałem, nim go przekonałem j 
bie - umjonft ~af>en na dar
mo się natrudzić; fid) Atof!e 
- gelien starać się usilnie; 
uergelilidje (uer!orene) - da
remny trud, marna praca; er 
madjt fiń) uetAelilidje - na 
próźno się trudzi, zadaje so
bie pracfJ; 'bat! gat mir uie! 
- gefoftet, gemacfJt kosztowało 
mnie to wiele pracy; e!S fo• 
ftete mir -, igm 'bas au fagen 
musiałem bardzo się wysilić, 
by mu to powiedzieć; es ift 
nidjt ber - n,ert, et! lo~nt 
bie - nidjt to nie warto, 
szkoda na to pracy; es uer• 
lo~nt fidj roo~r ber -, haf! ... 
warto, by ..• ; uiet ·- auf etro. 
n,en'ben ślęczeć nad czem, 

IJJlil'~ltif en 

gorliwie pracować około czego; 
bie 9.Jlil~en bes ilef>eni kło
poty, trudy tycia, 

IJJlii'~do~, adi. wolny od 
kłopotów, trudów, łatwy; adv. 
bez kłopotów, bez trudów; 
łatwo, z łatwością. 

IJJlil'tclofigfeit, sf. wolność 
j. od kłop

0

otów, od trudu; 
łatwość f. 

9Jlu'~Cll, vn. (taf>en) ryczeć 
(o krowie). 

IJJlu'~cn, sn. •!I, ryczenie n. 
(krowy). 

IJJlil'lJCU, fidj -, vr. (~af>en) 
trudzić sil}, męczyć się, sta
rać się, pracować, ubiegać się. 

IJJlil'~CIJOU, adi, pełny tru
dów, kłopotów, kłopotliwy, 
mozolny; trudny. 

IJJlil'~lblld), sm. ,(e)!I, pl. 
•lilid)e, strumień obracający 
młyńskie koło, młynówka f. 

IJJlft'~{bCtO, Bm, •(e)i3, pl. 
•e, góra, na której młyn 
(wiatrak) stoi. 

ilJlil'tlbcutd, sm. •S, pl. 
-, pytel m. 

IJJlii'~lburf dJ(C) sm. •en, pl. 
~en, młynarczyk m. 

!Dlii'~ld)cu, sn. •tł, pl. - , 
dim. od 9.nilg(e, młynek m., 
m a.fy młyn. 

9J1il'l)lbllntnt, sm. o(e)i3, pl. 
•biimme, jaz młyński, grobla 

tama f. zwracająca wodę 
na koło młyńskie. 

IJJlii'~Ic, sf. pl. •n, 1) młyn 
m.; - mit brei @iingen mł'yn 
o trzech obrotach; unterfd}lii" 
gige - wałecznik m., wal
nik m., korczak m.; bas ®e" 
treibe aur -, auf bie - fd}if= 
fen zboże posłać do młyna; 
bie - gegt młyn miele, jest 
w ruchu; bie - ftegt młyn 
stoi: bie - fteUcn górny ka
mień podnieść; bie - au"' 
fammen [aff en górny kamień 
spuścić; bai! ift !!l.laff er auf 
feine - to woda na jego 
koło, to właśnie gratka dla 
niego; bat! !!l.laff er auf feine 
- teiten na swój młyn wodę 
zwracać, swoich korzyści pil
nować; 2) młynek m. ( do mie
lenia kawy i t. p. i gra). 

ilJlii'~leif Cit, sn. •!I, pl. -, 
paprzyca f., biegun młyński, 
wrzeciono 1t. 



IDłil'fJltnba11 65 IDł11'lti,1c1;tdegra,bic 
------------------------

9Jlii'bltnba11, 8m. =(e)s, sta- a(iil gUi~en'o <i:ifen un'o =e do-
wianie n. młynów, słownie: nie zostawia nic nic-

IDłil'bltnbamm, 8m, obacz naruszone jak tylko żarzące 
Włil~lbnmm. żelazo i kamienie młyńskie; 

IDłii'bltnf(ilgeI, 8m. •5, pl. kradnie cu ~ię tylko da. 
-, śmiga f., skrzydło wia- IDłii'blfttlnfif dJ, 8m. ,es, pl. 

tmkowe, wiatraka. =e, samogłów m. (ryba). 
IJJlil'blcngmdjtigfcit, sf. pl. IDłil'l)ltcidj, 8m. •(e)3, pl. •e, 

=en, przywilej młynarski. staw m. (dostarczający mly-
IDłii'bltngdtitbt, sn. •S, pl. nn wody). 

- , obrotnik młyński, maszy- IDlil'blttidjter, 8m. •\l, pl. - , 
nerya młyńska. koryto młyńskie, 

IDłli'~ltngrabcn, 8m . .. ,3, pl. IDłil'blWaff cr, 8n. •!!, woda 
=gtiif>en, obacz !Dlil~[getinne. młyń~ka, młynówka J: 

IDłil'~ltnba11~, 8n. •fes, pl. IDłil'l)lWc~r, sn. =(e)a, pl. =e, 
-~iiufer, młynica f. jaz młyński, spust m. 

IJJ1il'blcnorbntt1t!l, 8/. pl. IDłil'l)lWcd 8n. •(e)!ll, pl. =e, 
•en, regulamin młyński. kofowrot młyf1ski. 

IDlil'blcn,ad)t, 8f. pl. ,en, 9Jlii'~l31Ua1t!l, 8m. obacz 
dzierżawa .f. młyna. !Dlil~[enawang. 

IDlil'blcnf,id, 8n. •(e)iil, pl. IDłii'bmd)tn, sn. •S, pl. -, 
=e, gra f. w młynka, młynek dim. od !Dlu~me, ciocia f., 
m. (l!'ra). ciotunia f. 

9Jlil'l)lC1131UaU!l, 8m. •(e)s, filłtt'l)mC, 8/. pl. •n, ciotka 
obowią~ek m. mielenia w /. (= !Dluttetf d)roeftet)j stry
pewnym młynie. jenka f. (= !ilntetfcljweftei); 

IDłii'blcf el, 8m, •S, pl. -, siostrzenica /,, bratanica f. 
osieł młyński. (= 9lic{Jte); kuzynka f. (= 

IDłll'blgang, sm. •(e)i8, pl. ~nfe); niańka/., bona f. 
=giinne, obrót m. (młyński). IDłil'bf al, 8n. •(e)s, pl. =e, 

IDlii'blgcrinnc, 8n, •iii, -, albo 8f. pl. =en, trud m., mo-
koryto n. (młyńskie). zół m., przykrość f. 

IDłil'blgliicfd)tn, 8n, ~iii, pl. IDłil'l)f am, adi. mozolny, 
- ; filłil'blfla,,er, 8f. pl. ,n, żmudny, ci~żki, trudny; =e 
grzechotka f., gruchotka /. <5djteiliweif e ciężki sposób pi
młyńska, w młynie. sania; =e !21:tf>eit mozolna pra-

IDłil'blgraben, 8m. obacz ca; =el3 !ffierl pracowite dzieło; 
!Dlil6Cf>acf). adv. mozolnie, żmudnie, ci~-

IDłii'blfna,,c, 8m. •n, pl. ,n, żko, trudno; ficlj - ernii~ten 
młynarczyk m. z wielką biedą zarabiać na 

IDłii'bllauf, 8m. ,(e)i8, pl. wyżywienie; erwerf>en, 
.. rnufe, osada f. kola młyń- famme[n z trudnością nabyć, 
skie,:ro. zebrać. 

IDłii'tlmeifter, 8m, =iii, pl. IDłii'bf amfeit, sf. mozolnÓść 
-, przełotony młynarski. f., żmudność f. 

IDłil't1'ftrb, 8n, =(e)i8, pl. =e, IDłil'l)f tlig, adi. uciążliwy, 
koń młyński. mozolny, żmudny, kłopotliwy; 

!Dłii'blrab, sn. =(e)s, pl. =rii= znękany, utrapiony; i~t nUe 
ber, koło młyńskie; mittd= 'oie i~t - un'o f>e[n'oen f ei'o 
fcljliicljtigei8, of>erfd}(iicljtiges, wy wszyscy co jesteście utra
unterfclj(licljtiges - koło młyń- pieni i ciemiężeni. 
akie środkobierne, nadsiębier- IDłil'bf eligfcit, 8f. pl. =en, 
ne, podsiębierne. mozół m., trud m., przykrość 

IDłil'blrabgclb, sn. =(e)s, pl. f., utrapienie n.; 'oie =en hes 
=et, kołowe n. 2ebens dolegliwości życia; bie 

9Jlil'blrof!, 8n. obacz ~.1/il~(, •en einet 9łeife niewygody (w) 
lJferb. podróży. 

IDłil'l)lftein, 8m. =(e)i8, pl. =e, IDlil'bWaltnng, sf. pl. =en, 
kamień młyński; Of>et- bie- mozolne zatrudnienie, fatyga 
gacz m.; er Ilijit nid}ts (iegen f.; ei nem filr f eine - b«nfm 

(po)dziękować komu za faty
gę. 

IDłula'ttc, 8m. =n, pl. =n, 
mulat m. 

IDłula'ttiu, 8/, pl. =innen, 
mulatki. f. 

IDłu'lbc, 8j,pl. =n, 1) niecka 
f., korczak m., kopanka /.; 
2) zagłębienie n., kotlina f. 

IDłu'lbenfiirmig, adi. niec
kowaty. 

IDłu'lbengewiilbt, sn. -s, pl. 
-, sklepienie nieckowate. 

IDłu'lbtnlinie, 8/. pl. =n, 
linia f. zagłębień. 

IDłnU, 8m. i 8n. ,(e)e, 1) 
śmiecisko n.; 2) muślin m. 
(materya). 

IDłiiU, 8m, ,(e)13, 1) śmieci
sko n., odpadki pl.; 2) czerwień 
farbiarski. 

filłii'llCt, Sm. =51 pl. -, 1) 
młynarz m.; 2) mącznik m., 
owad mącznikowaty. 

IDłii'Utt=, adi. młynarski. 
IDłil'Utrblan, adi. niebie

skawy, bladoniebieski. 
IDłil'Utrburf d)(e), am. =en, 

pl. =en, młynarczyk m. 
9Jlilllerci', 8f. pl. •en, mły

narstwo n. 
IDłii'Uertanbwed, sn. •(e)s, 

młynarstwo n. 
IDłil'Utrin, 8{, pl. "innen, 

młynarka f.; córka /. mły
narza, młyn11rczanka f, 

IDłii'lledntd)t, 8m. obacz 
!IJlilUetfmrfcf). 

IDłil'Uerlobn, 8m. •(e)s, pl. 
=lll~ne, mlewo n., zapłata f. 
od mlewa • 

IDłii'Ugrube, 8{. pl. =n ; 
9Jlil'Ulianftn, sm. •13, pl. -, 
śmieciowisko n. 

IDłttlm, 8m, ,(e)i3, 1) ziemia 
prochowata, próchniasta; 2) 
proch m. drzewa rozpadłego 
na próchno; próchno n. j 3) 
kruszec zmiałczony. 

IDłn'lmcn, va. (~aben) dro
bić, w proch obracać, miał
czyć. 

IDłn'lmig i IDłn'lmid)t, adi. 
1) miałki, zmiałczony, prosz
kowaty i ,e!! ~ora drzewo 
spróchniałe, przez ro baki sto
czone; 2) (obraz.) wątpliwy. 

filłu•m,1e1;ttltgra,bic, 8/. 
telegrafowanie n. za pomoCl} 
aparatów ze zwojami. 



!.JJlu'lti,lcrumf dJ alter 

!.JJln'Ui,lcrumf iljnltcr, am. 
~il, pl. -, przemiennik m., 
zwrotnik m. u telegrafów ze 
zwojami. 

!.JJluUi,lifn'ub, am. •en, pl. 
-en, (liczba) mnożna j. 

!.JJlulti41lifntio'n, (wym.: 
-cjon), aj. pl. •en, 1) mnoże
nie n.; 2) zwoje pl. (telegraf). 

!.JJlum,mntio'neacic(Jcn, sn. 
-il, pl. -, znak m. mnożenia. 

!.JJlum,urn•tor, am. ,il, pl. 
•en, mnożnik m. 

!.JJlum,uaic'ren, va. (ijnlien) 
mnożyć. 

!.JJlu'mic, aj. pl. ,n, mumia 
J. ; 3ut - mndjen zamienić 
w mumię; wie eine - werben 
nabrać wyglądu mumii. 

!.JJl11mifi3ic'rc11, va. (~nlien) 
przemieniać ciało zmarłego w 
mumię. 

!.JJlttmnt, am. •il, feinen -
~nben 1) nie mieć odwagi; 
nie mieć woli, nie być dyspo
nowanym; 2) - - mum 
muml bobak m., dziad m. 
(którym dzieci strasz'!)• 

!.JJln'mntc, af. 1) gatunek 
mocnego piwa; 2) maska f., 
poczwara /.; 3) zwierzę trze
bione. 

!.JJlu'mmd, sf. pl. •n, 1) tak
że !.JJlu'mmclfntcr albo !.JJlu'm, 
mclmnttn, bobak m., dziad m.; 
obacz pod !Dlumm; 2) grzybia 
/., erzybień m. (roślina). 

!.JJltt'mmc(l)n, 1) vn. (~alim) 
bąkać, mruczeć, wymawiać 
wy:azy bąkliwym tonem; 2) 
żuc = muffein; 3) va. (~alien) 
owinąć· 

!.JJlu'mntcnf dJnna, am. •ee; 
!.JJlu'mmcnf4)id, sn. -(e)il, pl. 
~e; !.JJlummcrci', sf. pl. ,en, 
maszkarada f., przebranie n. 
do niepoznania; mamidło n. 

!.JJlu'm,i~, sm. -, brednie 
pl., bzdurstwa pl. 

!.JJlum4Je, sm. -, mums m. 
(choroba). 

!.JJliinc(J~nufin'bc, sf. pl. 0 n, 
fanfaronada f., junakierya f. 

!.JJlunb, sm. •(e)il,pl. rzadko 
•e albo !milnbet u:!.ywa się 
;·aczej sing. collect. lub !ml!U• 
!er, 1) usta pl., gęba f.; 3um 
•e fil~ren, an ben - f e,m po
nieść do gęby, do ust, do ust 
przyłożyć; imnbm etro. in ben 
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- fteden włożyć co komu do schlebiać komu; jmnbm ben 
ust; ein - DOI! ile do ust - Detliieten gębę komu za• 
wzif!Ć mo:!.na, cała gęba; 9lafe wiązać, nakazać komu mil
unb -- auffpetten rozdziawić czenie; jmnbm bai! !mott aui 
gębę; Dom •e abbatlien, ali• bem - neijmen wyjąć, wziąć 
fpaten od ust, od gęby sobie komu (słowo) z gęby, powie
odejmow11ć; ben - fpi~en dzieć to, co drugi właśnie po>, 
sznurować gębę; ben - ~iin• wiedzieć chciał; in a!!er ileute 
gen !affenspuścićnosna kwin- -e fein, - fommen być przez 
tę; ben - lrilmmen, Der3ie~en wszystkich obmawianym, po
skrzywić gębę, kręcić nosem; paść na wszystkich języki, 
jmnbm ben - ftopfen g~bę stać się przedmiotem rozmów, 
komu zawiązać, zaszyć, zam- obmów; in ber ileute - lirin• 
knąć, zmusić kogo do milcze- gen oslawić; lieftlinbig im •e 
nia; fidj ben - Derlirennen fil~ren mieć ustawicznie na ję
sparzyć sobie g~bę (taUe zyku; uon - au •e z ust do 
przenośnie); fidj ben - mi• ust; fein iB!att Dor ben - ne~· 
fdjen obetrzeć sobie gębę; 9be- men mówić bez ogródek; me~· 
trzeć sobie suchą gębę, t. j. bai8 ~era DOI! ift, beil ge~t ber 
nie dostać nic do jedzenia ani - il6er co w sercu to i na 
do picia; ber - roliff ert i~m języku; 2) otwór m.; ber -
barnadj aż ślinka do gęby eineil @eflifjei8 otwór naczynia. 
mu idzie; jmnbm ben - roiif • !.JJlu'nbnrt, sf. pl. •en, dya
f eri1t madjen (nadj etro.) wzbu- lekt m., narzecze n. 
dzić w kim pożądliwość, ape- !.JJlu'nbnrtlidJ, adi. narzeczu 
tyt (do czego, na co); ben - właściwy, w narzeczu uży
llOII ne~men chełpić się; auf wany. 
ben - filffen w usta pocało- !.JJlu'nbbiilfcr, sm. •il, pl. -, 
wać; aI!e ~ingen an feinem. piekarz m. 
"e (dosłownie: wszyscy na !.JJlu'nbbcbnrf, sm. •(e)s, ży-
uściech jego zawiśli), wszyscy wność f., prowiant m. 
przysłuchiwali mu się uwa- !.JJlu'nbbiffcn, sm. •i8, pl.-, 
żnie ; uon bet ~anb in ben - kęs. 
!elien żyć z dnia na dzień; er !.JJlu'ttbblntt, sn. •(e)IS, pl. 
ift wie auf ben - gef djiagen •li!dtter, inbifdjeil - list in
jakby w gębę (w pysk) do- dyj•ki (roślina). 
stał, zmieszał się bardzo; er !.JJlii'nbc(Jcn, sn. •il, pl. -, 
ift nidjt auf ben - gefa!!en, dim. od !munb, usteczka pl., 
et ~at ben - auf bem redjten buzia f., gąbka f., gębula f., 
ijled umie się wygadać, obro- gębu~ia f. 
nić, nie zapomina nigdy języ- !Dlu'nbtl, sn. •il, pl. -, pu
ka w gębie; er ried)t auil bem pil m., pupilka f., osoba pod 
•e czuć mu II ust; ben - auf• opieką lub kuratel'! stojąca. 
tun usta otworzyć; ben - !.JJlii'nbclgclb, sn. ,(e)a, pl. 
nidjt auftun ust, gęby nie ,er, pieniądze pupilarne, do 
otworżyć, słowa nie powie- pupila należące. 
dzieć; einen liiifen, !ofen - !.JJlii'nbclgut, sn. ,(e)il, pl. 
ijnlien mieć zły, złośliwy ję- •gilter, dobro pupilarne, ma
zyk; ben - ~n!ten trzymać jątek m. pupila. 
język za zębami, milczeć; !.JJlii'nbclf nc(Jc, sf. pl. •n, 
reinen - illier etro. ~a!ten nie sprawa, rzecz pupila dotyczą.
zdradzić czego ani jednem ca. 
sł6wkiem, zachować co w ta- !.JJlii'nbclfic(Jcr~ctt, sf. bez
jemnicy; ben - nidjt ~a!ten pieczeństwopupilarne(prawo). 
fi.iimen nie umieć milczeć, mieć !.JJlil'nbclftnnb, sm. ,(e)e, 
?ługi język; jmnbm biemlorte stan m. pupila, małoletność 
m ben - !egen w usta komu f., niesamotuość f. 
co włożyć, poddać komu, co !.JJlu'nbcn, vn. (~a6en) sma
rna mówić; jmnbm nadj bem kować; bao roo!!te i~m nidjt 
-e re ben mówić komu po myśli, redjt - to nie bardzo mu sma-



!Vłil'nbcn 

kowalo nie bardzo mu sil} po
dobało, 'nie było po jego myśli. 

!Dlil'nbcn, vn. (9a6en) ucho
dzić, wpadać, wpływać. 

!Dlu'nbf nul, adi. nie lubiący 
wiele mówić, milczący, mało• 
mówny; szkorbutowy. 

IDlu'nbfiinlc, sf. gnilec m. 
(w uściech), pleśniawki pl., 
szkorbut m. ; dzięgna f, 
(u zwierząt). 

!Dlu'nbgcrcd)t, adi. obacz 
munbred)t. 

!Dlu'nbgcf d)IDilr, sn. •(t)B, 
pl. =e, wrzód m. w ustach. 

IDlu'nbbnrmouifn, sf. pl. •B, 
harmonika ustna, drumla f. 

!Dln'nbbiiblt, sf. jama ustna. 
!Dlu'nbbola, sn. •es, pl. -~ol• 

"er, ligustr m., korcipka f. 
(krzew). 

!Dlu11bit1reu, va. (galien) 
przepisywać, kopiować, mun
dować. 

!Dlii'nbig, adi. pełnoletni; 
- fein być pełnoletnim; -
werben stać się pełnoletnim, 
dojść do pełnoletności, do 
swych lat; - edUiten, fpre0 

cfJen upełnoletnić. 
!Dlii'nbigfeit, sf. pełnole

tność f. 
IDln'nbflemmc, sf. kurcz m. 

szczek. 
IDlu'nbfnebel, sm. ~B, pl.-, 

knebel m. 
!Dlu'nbfodj, sm. •(e)i3, pl. 

•fiid)e, kucharz nadworny. 
!Dlu'nbfilgddjtn, sn. •il, pl. 

-, placuszek m., powałeczka 
/., powałuszka f., kołaczyk m. 

!Dlu'nblnlf, sm. •(e)il, opła
tek m. do pieczętowania. 

IDlu'nbltid/, am. •(e)B, pl. ,e, 
otwór m. u studni. 

!Dlu'nbleim, sm. •(e)!, lep 
gumowy. 

!Dlil'nblid), adi. ustny; =e 
\llrilfung ustny egzamin; •e 
ftlierlieferung ustna tradycya; 
=e!I '.te~ament ustny testament; 
•eil illerf a9ren ustne postępo
wanie ; adv. ustnie, żywemi 
słowy. 

!Dlil'nblid)fcit, sf. ustność 
f.; bas \lltin3ip ber - zasada 
ustności (prawo). 

9R111ublodj, sn. •(e)s, pl. 
,[iicfJer, otwór ustowy (u pieca, 
strzelby i t. p.). 
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!Dlu'nbmtbl, s11. ,(e)!3, mąka 
najprzedniejsza. 

!Dlu'nbiiffnung, sf. pl. ,en, 
otworzenie n. ust; otwór usto
wy. 

!Dłu'nbl)feife, sf. pl. =en, 
świstawka ustowa, gwizdek 
nstowy. 

!Dlu'nbl)omnbc, sf. obacz 
!Dlunbfa!be. 

!Dlu'nbl)ortion, (wym.: -cjon) 
sf. pl. •en, racyaf. żywności. 

IDin'nbranb, sm. •(e)!S, pl. 
,e, kradzież f. żywności; ra
bunek polowy (prawo). 

!Dlu'nbmr,t, adi. ~posobny, 
przydatny, w sam raz przy
rządzony; ei nem - tun czy
nić co stosownie do czyjego 
smaku, odgadnąć czyj smak; 
- gemadjter ~eridjt sprawo
zdanie ułożone odpowiednio 
do czyjel!'o życzenia. 

IDl11'nbf djtnf, am. =(e)i8, pod
czaszy m., cześnik m.; kre
densarz m. 

!Dln'nbf d)enfamt, an. =(e)i8, 
cześoikostwo n., podczastwo n. 

IDln'nbf d)leimbautentailn• 
bung, sf. pl. •en, zapalenie n. 
błony śluzowej. 

!Dln'nbf d}licijer, sm. •i8, pl. 
-, zwieracz m., muszkuł 
zwierająey (anatomia). 

!Dlu'nbf djlDamm, sm. •(e)i8, 
pl. ,jd;Jwlimme, i dim. 
fcf)rolimmdjen, an. =i8, pl. -, 
afty pl., pleśniawki pl. (cho
roba); będłka f. (grzyb). 

!Dln'nbf emmd, af. pl. ~n, 
bułka f. 

!Dlu'nbf l)trre, a/. pl. •n, 
szczękościsk m. 

IDl11'nbfl)icgel, am. 0 i8, pl. 
-, wziernik m., wzieradło 
ustowe ( chirurgia). 

!Dln'nbftellung, sf. pl. •en, 
układ m. ust (przy wyma
wianiu głosek). 

!Dln'nbftillf, sn. =(e)i8, pl. 
•e, munsztuk m.; wędzidło 
n. (końskie); ein gutei3 -
f>eftten mieć ostry język, być 
wy!!"adanym, wyszczekanym. 

IDln'ubtot, adi. milczący 
(z musu); jmnbn - etfiliren 
zakneblować komu usta. 

!Dlu'nbnm, sn. •i8, pl. •ba, 
kopiaf., odpis m. (na czysto). 

9Rii'ubung, sf. pl. ,en, -

!Dł'u'ntcr 

einei8 @eflitei8 otwór m. u na
czynia; - einer .ltcrnone wylot 
m. działa; - einei3 3'!uffes 
ujście n. rzeki; - bei8 @e• 
roe~tlnufei8 oko n. rury. 

!Dlii'nbnng91Dtite, sf. pl. 
•n, kaliber m. ( strzelby, 
działa). 

!Dln'nblloll, sm. tyle ile 
naraz do ust wziąć można, 
pełna iręba. 

IDlu'nbllorrnt, sm. •(e)!3, pl. 
•rlite, zapas m. żywności, pro
wiant m. 

IDln'nblDaff er, sn. ..a, pl. 
=roliffer, płókanie n., woda f. 
do ust. 

!Dln'nblDed, sn. •(e)i8, ein 
guteil - ga6en mieć dobry 
jl}zyczek, tęl!'o szczekać. 

!Dln'nblDiufd, sm. •i.l, pl. 
-, kąt ustowy. 

!Dl11nifiae'ua, sf. hojność .f., 
szczodrość f. 

IDlunitio'n, (wym.: ·cjon) 
sf. pl. =en, amunicya f., za
soby wojenne, zapasy bojowe. 

!Dlnnition'9farrtn, !Dlnni• 
tion'91Dagen, sm. =!3, pl. -, 
wóz amunicyjny, jaszczyk m. 

!Dluniail)ll'l, adi. municy-
palny, zarządu gminy do
tyczący. 

IDlnuiailJa'lbeamte(t), am. 
,en, pl. =en, urzędnik muni
cypalny, urzędnik m. gminy 
miejskiej. 

!Dluniail)n'({Jebiirbe, sf. pl. 
•n, urząd miejski. 

IDluniail)n'lgnrbc, af. pl. ,n, 
gwardya miejRka. 

IDluniail)alitii't, sf. pl. -en, 
municypalność /., urząd 
miejski. 

!!Jlu'nfeln, vn. (galien) prze
bąkiwać o czem, szeptać so
bie do ucha, opowiadać sobie 
w tajemnicy; man munfe!t 
(banon) przebąkiwają, m6wią 
po cichu (o tem), słychać; 
im ~unfe[n i~ gut - ciem
ność sprzyja tajemnicom. 

!Dlil'nftcr, sm. i sn. •i8, pl. 
-, katedra f., kościół kate
dralny, tum m. 

IDln'nter, I. adi. 1) obudzo
ny, czujny, czuwający; = 
wadj; - werben obudzić sil}, 
ocucić się, otrzeźwić się; 
er ift nodj - jeszcze nie spi; 



IDlu'utcrfcit 

id) biieb bie ganae ~acf)t -
czuwałem całą noc; 2) we
soły, żywy, żwawy = fro~· 
Iid), (elienbig; jmnbn - ma• 
d)en rozweselić kogo ; -
werben rozweselić sil}; "e 
2lu!Jen, !Ben,egungen żywe 
oczy, żwawe ruchy; 3) zdro
wy, rzeźwy, czerstwy, krze
pki = gefunb, fraftlg, rilftig; 
ein "er @reHI krzepki staru
szek; ein •e!I !IJ!iibd)en zuch 
dzfowucha; U. adv. wesoło, 
żwawo, żywo, rzeźwo; (nur) 
immer - ! dalPjże wesoło! 

IDlu'ntcrfcit, sf. czujność f., 
czuwanie n. j żywość f., żwa
wość f., rzeź kość /.; weso
łość .f. 

IDliln3,, adi. menniczy; 
pienil}żny. 

9Jlil'n3llbbrud, sm. •(e)s, 
pl. •brUde, odciik m. mo
nety. 

IDlil'n3llmt, sn. •(e)s, pl. 
•«mter, IDlfi'n3llnftlllt, sf. pl. 
•en, mennica f.; urząd men
niczy. 

IDlil'n3llrbcitcr, sm. •i!, pl. 
-, robotnik m. w menuicy, 
menniczny. 

9Jlil'u3bcllnttc(r), sm. •en, 
pl. •en, urzędnik menniczy. 

9Jlil'n3bcf dJidung, sf. pl. 
"en, legaturaf., przymieszanie 
n. nieszlachetnego kruszcu do 
szlachetnego. 

IDlil'u3bcf d)rcibuug, sf. pl. 
"en, opisanie n. monet, nu
mizmatyka f. 

\lJlii'u3bircftor, sm. ,s, pl. 
•en, dyrektor m. mennicy. 

9Jlil1113c, sf. pl. •n, 1) mil}ta 
f., miętka f. (zielę); 2) mo
netaf., pieniąd~ m., pieniądze 
pl.; •n :priigen bić monele; 
.. n in Um[auf f eten, •n au~
geben puścić w obieg monetę; 
.. n ein3ie~en wycofać monet!} 
(z obiegu); Ueine - moneta 
drobna, zdawkowa; [anbe!!~ 
iibiid)e, gangbare - moneta 
obiegowa; ooliroid)tige 
moneta dokładna; gering~ll[., 
tige, [eid)te - moneta niedo
kładna; be[c()nittene - mo
neta okrojona; flingenbe -
brzęcząca moneta ; jmnbm 
mit g[eid)er - be~a~[en pła
cić komu równą monetą, 
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wywzajemnić sil} komo; etro. , -, znawca m. monet, nu
fllr bare - ne~men brać co mizm1ttyk m. 
za prawdę; 3) moneta pa- IDlil'n3fonucution, (wym.: 
miątkowa ~enfmiln5e; -cjon) st: pl. •en, konwencya 
4) mennica j. monetarna. 

IDłii1n3cin~cit, sf. pl. "en, IDlii1n3foftcn, s. pl. koszta 
jednostka. monetarna. pl. bicia monet. 

IDlil1n3cn, va. (~a6en) bić IDlil1u3funbc, sf. nauka/. 
monetę, pieniądze; es auf o monetach, numizmatyka j. 
jmnbn - wziąć kogo na cel; IDlil'n3funbig, adi. znający 
hall roar auf micfJ gemiln3t się na monetach; ber !IJ!ilna= 
to na mnie było ułożone, funbige znawca m. monet; 
wymierzone. numizmatyk m. 

IDlil'n3cn, sn. •!I, bicie n. \1Rii1u3f111tblid,J, adi numi-
monety, pieniędzy. zmatyczny. 

IDlii'113c11fcnucr, sm. •S, IDlii'n3tuuft, sf. mincar-
obacz ~liln3fenner. stwo n. 

IDlii1n3cr, sm. "s, pl. -, !Dłii'n3mciftcr, sm. "il, pl. 
mincarz m. -, przełożony m. nad men-

IDlil'u3fii1f d)Ct, sm. ,a, pl. nicą,, menniczy m. 
-, fałszerz m. monet; = IDl1\'113orbnnng, sj. pl. •en, 
3'alfd)miln3er. urządzenia mennicze, regula-

IDlil'1t3fiilf d)u119, sf. pl. "rn, min m. menniczy; ustawa 
fałszowanie n. monet; = · monetarna; system mone· 
jjlllfd)milnaerei. tarny. [bitnia /. 

IDlii'n3frllgc, sf. pl. "", IDlil'u3l)rcff c, sf. pl. =n, wy-
kwestya monetarna. IDlii'n3lJrObC, sf. pl. •Il, 

!Dlil'n3frci~cit, ~. obacz próba mennicza. 
!IJ!iin5rec1Jt. IDlil'n3rll1tb, sm. ..(e)il, pl. 

IDlii'n3fu», sm. •e!!, Rtopa =tiinber, brzeg m. monety. 
monetarna. IDlil'u3rcd,Jt, IDlii'n3rcgnl, 

IDlii1u3gcbii~r, sf. pl. =en, sn. =(e)il, pl. •e, prawo n. 
IDlii'113gcfiiUc, sn . .. 13, opłata bicia monety.· 
mennicza. IDlii1113f llmml11ng, sf. pl. 

IDłi\'113gc~lllt, sm. ,es, pl. "en, zbiór m. monet. 
0 e, zawartość /., część /. IDłii'n3fd}lng, sm. •(e)s, bi
kruszcu szlachetnego w mo- cie n. monet; odcisk m. mo-
necie, czystość /. monety. nety. 

!Dlii1n3g4Jriigc, sn. ,!!, pl. IDlii'n3f d)liigcr, sm. •iii, pl. 
-, odcisk m. monety. -, wyb~jacz m. monet. 

IDlil'n3gmdjtigfcit, sf. ob. IDlii'n3f d,Jncibc, sf. pl. •n, 
9Jliln~tec1Jt. wycinalnia j. 

IDłil'n3ncf c~, sn. •e!I, pl. ,e, IDlil'n3fd)rcibcr, sm. =il, pl. 
ustawa monetarna. -, nisarz menniczy. 

IDli\'113gc11Jid,Jt, sn. "'(e)a, pl. IDlii'113f d}rift, sf. pl. "en, 
=e, waga f., ciężkość f. mo- napis m. na monecie, na brze-
nety. gu monety. 

IDlii'n3glcid)tr, sm. obacz IDli\'n3filbcr, sn. =S, srebro 
'!lJlilniruatt>ein. mennicze. 

IDlil'n3golb, sn. =(e)!I, złoto IDlil'u3f odc, sf. pl. "n, ga-
mennicze. tunek m. monety. 

IDlil'u3IJcrr, sm. •n, pl. •en, ilRil'n3ftllbt, sf. pl. ,ftabte, 
1) = Włilnameifter; 2) książl} miasto mające prawo bicia 
mający prawo bicia monet. monet; miasto w którem znaj

IDlil'tt3i1tfticrcr, sm. obacz duje się mennica. 
!!Jliln,ruaroein. ID1ii'113ftlltt, IDlii'noftiittc, sf. 

IDlii'1t3fllbi1tctt, sn. •(e)i3, pl. pl. •n, mennica f.; miejsce 
"e, gabinet numizmatyczny, n. bicia monet. 
zbiór m. monet. \lJlii'u3ftcml)cl, sm. •s, pl. 

IDlii'1t3fc11ucr, sm. •5, pl. -, stempel menniczy. 



!Dlii'n3ftrcd11Jerf 

9J1ii1113ftrcd11Jcd, sn. =( e)s, 
ciągnia f. 

!Dlii'n3Mtcm, sn. •9, pl. 
•e, system monetarny. 

!Dlii'natabcllc, sf. pl. •n, 
i!Jlii'n3tarif, sm. •(e)s, pl. 0 e, 
spis m. monet; spis cen monet. 

!Dlii11131111g, sf. bicie n. mo
net. 

!Dlii'n3ucrfiilf cfJcr, !D1ii'n3° 
ucrfiilf dJllllg, obacz 9Jliln3= 
fii{ldier, IB!ilmfiilf~ung. 

!Dlii'n3ucrtrag, sm. obacz 
IB!ilnafonuention. 

i!Jlii'n311Jagc, sf. pl. •n, waga 
mennicza. 

IDlii'n311Jiigcr, sm. =e, pl. 
-, ważnik menniczy. 

!Dlii'n311Jiiijr1111g, sj. pl. ,en: 
waluta f. 

ID1ii'n311Jarbcin, sm. •(e)s, 
pl. •e, probierz m. monety. 

ID1il'n311Jcrt, sm. •(e)s, pl. 
•e, wartość f. monety. 

!Dlil'U3lllCf Cli, sn. •9, min
carstwo n.; mennictwo n.; 
system monetarny. 

!Dlii'n311Jiff c11fdjaft, sf. ob, 
9JlilnĄfunbr. 

IDlii'n33cid)c11, sn. •e, · pl. 
-. znak menniczy. 

!Dlii1113311f a~, sm. ,es, pl. 
=f iite, legatura f, aliaż m, 

!D111rii111c, sj. pl. •n, mu
r<'na f., marena/., węgornik 
m. <i:yba). 

· IDlil'rlic, adi. miękki(o owo
cach, o mięsie), kruchy (o mię
sie, o cieście, o drzewie); "es, 
!Eiim jarkie żelazo; -werben 
(s)kruszeć, zmięknąć, zmięk
czeć; (przenośnie:) spokornieć; 
- m11cljen miękczyć, kruszyć ; 
jmnbn - ma~en przytrzeć 
komu rog6w, zrobić kogo po
kornym. 

9.J1il'rbc, 9.J1li'rbigfcit, sf. 
miekkość /., kruchość j.; 
(ob~az.) pokorność f. 

!D111rf0, sm. 0 fes, brudas m. 
i!Jlu'df Cli, va. 1) sprz!}tnąć, 

zahić k~go pokryjomu; ,2) 
partaczyc; gmerać, szperac. 
. !Dl11'tmclfif cfJ, sm. 0 es, pl. 
-e, mruczek m., mruk m. 
(ryba). 

9)ł11 1 rmcln, vn. i va. (~alien) 
1) przebąkiwać, przebąknąć; 
tnan murmelt bauon przebąku
ją o tern; 2) mruczeć, mruk li-
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wym głosem mówić; in ben 
)Satt - mruczeć pod nosem 
( dosłownie : w brodę); es mur, 
me(t ber )811~ strumyk sze-
mrze. 

!Dl111rmtlticr, sn. •(e)9, pl. 
=e, bobak m., świstak m., 
świszcz m. (zwierzę); er fdjllift 
roie ein - spi jak bobak. 

!Dłll'rllCt, am . .. {!, pl. -, 
mraczysiaw m. (żartobliw11 

nazwa kota). 
9Jl1t'rtCll,. vn. (~abe_n) sar

kac, gderac, mruczec, mar
kotać, szemrać; (o psie:) 
warczeć. 

ID1111rrcn, sn. •tl, ~zemranie 
n., mruczenie n. 

ro1il'rrif dJ, adi. zrzędny, 
ponury, mrukliwy, markotny, 
kwaśny, kapryśny; tetryczny, 
dziwaczny; -e{! !IDefen mru
kliwość f., zrzędność f., po
nurość f., tetryczność /.; "ee 
@eficljt ponura, kwaśna mina; 
adv. zrzędnie, ponuro, mru
kliwie. 

IDl11 1rrfDł1f, sm. •(e)9, pl. 
•fil:pfe, gderacz m., zrz~da m., 
markot m., tetryk m., dzi
wak m. 

ID111 1 rrfołJfig, adi. zrzędny, 
zrzędliwy. 

!Dl110, sn. 9Jlufe9, pl. Włufe, 
powidła pl., marmelada f., 
owoce gęsto rozgotowane; 
jarzyna gęsto rozgotowana. 

!Dlt11f d)cl, sf. pl. "n, koncha 
f., małż m., muszla f.; uer• 
fteinerte =n muszle kopal~e; 
D~rmufdiel małżownica f. 

ID111'f d)clii~nliclJ, IDluf cfJcl-
artill, adi. konchowy. 

!D1111f djclart, sf. pl. "m, 
gatunek m. muszli. 

IDl1t'f djcrna11f, sf. pl. =liiinfe, 
łożysko n. małżów. 

ID1111f cfJcllir11dJ, sm. =(e)s,-pl. 
,brilclje, małżowiniec m. 

9.J1u'f cfJclbril~c, sf. pl. -n, 
rosół m. z małżów. 

9Jllt'f cfJclCtbC, sf. ziemia, 
w kt6rej się mnszle znajduj!l, 

9J111'f djclfang, sm. •(e)s, po
ł6w m. małżów. 

9J1u'f dJclformig, adi. musz
lowaty. 

IDl11'f cfJcl9cbirgc, sn. •ś, pl. 
, góry pl. zawierające 

muszle. 

!Dlu'f cnbcrg 

9.J1n'f djclgccidjt, sn. "(e)e, 
pl. oe, ostracyzm m. 

9.J1n'fdjdgcf djicbc, sn. •9, 
pl. -, zsypisko n., zsypo
wisko n. muRzel, skorup. 

\!Rn'fdjclgolb, sn. ,(e)s, 
złoto malarskie w muszelkach 
rozrobione. 

ID11t1f dJClig, adi. mnszlo
w11ty, konchowy. 

!.1Jl11 1f dJClfllbi11ctt, sn. =(e)i!, 
pl. •e, zbiór m. muszel. 

ID11t1f djdfalf, sm. •(e)9, wa
pień muszlowy. 

ID111'f djelfm11t11i~, ID111'f dJd· 
f1111bc, sf. konchologia f., 
nauka f. o małżach, sko
rupiakach. 

ID1111f djclftcbil, sm. •fes, pl. 
=fe, mm z Iowy rak. 

!Dlti'f djclli11ic, sf. pl. ""• 
linia muszlowa, konchoida f., 
ślimacznica j. 

ID111'f djclf nmml1111g, sf. pl. 
=rn, zbiór m. muszel. 

!JJl1t'fdJC{fa11b, sm. •(e)i!, 
warstwa f. (piasku) z trze
ciego okresu geologicznego, 
w kt6rej znajdują się muszle. 

!Dlu'f djclf dJalc, sf. pl. 0 n, 
skorup,i f. 

!Dl111fdJclf dJidJt, sj. pl. •en, 
wardtwa muszlowa, pokład 
muszlowy. 

!Dlu'f dJC{fi({Jcr, sn. "9, srebro 
malarskie w muszelkach roz
robione. 

9.J1u'fcfJclticr, sn. =(e)s, pl. 
=e, małż m., skorupiak m. 

!D111'f djcl11Jagc11, sm. "a, pl 
kareta f. w formie muszli. 

!Dłll'f djclllliidjtcr, sm. •i!, pl. 
-, strzeżek m. (skorupiak). 

IDht'f cfJcllllcrf, an. •(e)s, pl. 
=e, robota f. z muszel; mał
żowiny pl. 

ID11t'fc, sf. pl. =n, muza f. 
9J1111f clma11111 sm. "es, pl. 

=mćinner, muzułmanin m., ma
hometanin m., bisurmanin m. 

!Dl11'f clma11ni11, sf. pl. ,in= 
nen, muzułmanka f., maho
metanka f. 

9J1111f clmiin11if cfJ, adi. mu
zułmański, turecki; adv. po 
muzułmańsku, po turecku. 

IDlu'f c11alma11acf,J, sm. =(e)il. 
pl. "e, noworocznik poetyczny. 

IDlu'f cubcrg, sm. =(e)s, g6ra 
f. muz, Parnas m. 



\Dlu'f cnborn 

\Dlu'f cnborn, sm. •(e)s, źró
dło kastalskie. 

\Dlu'f enbicnft, sm. •eil, pl. 
•e, służenie n. muzom; pisa
nie n. poezyi. 

\Dlu'f ettfreunb, sm. ,(e)il, pl. 
•e, przyjaciel m. muz, sztok 
pil}knycb. 

\Dlu'f engott, sm. •eil, bóg 
m. muz (przewodniczący mu
zom) Apollo. 

\Dlu'f engiinftling, sm. •(e)il, 
pl. ,e, ulubieniec m. muz. 

\Dlu'f cnlJlllfc, sf. pl. •n, 
przybytek m. muz. 

\Dlu'f e11f11nft, sf. poezya /. 
!.JJ111'fcn~fcrll, sn. "(e)il, ru

mak m. muz, Pegaz. 
\Dlu'f t11q11eU, sm. obacz 

Wlu[enbotn. [ muz. 
\Dln'fcnf dJllt, sj. chór m. 
ID'ln'f enfit,, sm. "ee, pl . .. e, 

siedlisko m. muz. 
!.JJ111'f cnf o~n, sm.. •(e)il, pl. 

„fij~ne, syn m., wychowaniec 
m. muz, poeta m. 

\Dlu'f cntcm~cl, sm . .. fil, pl. 
-, świątynia f. muz. 

IDluf c•um, sn. •(il), pl. mu, 
f een, muzeum n. 

!.JJluficic'rcn, vn. (~al>en) 
obacz mufiaieren. 

\Dlufic'rt, adi. wykładany; 
"e !Bud)[lal>en ozdobne litery. 

ID11tfi'f, sf. 1) muzyka f., 
gl}dźba f.; - uetftr~en znać 
(się na) muzyce; in - feten 
układać, ułożyć na nutę, uło
żyć, napisać muzyke do cze
go; - macf)en wyprawiać 
muzykę, gędzić j 2) muzyka, 
muzykanci pl., gędźbiarze pl., 
kapela f., banda /.; bie -
l>eftelten zamówić muzykę (t.j. 
muzykantów); bie - einet 
Stabt kapela miejska. 

\Dl1tfifll'liCll, 8. pl, kompO• 
zycye muzyczne, nuty pl. 

\Dlufifll'licn~iinblcr, sm. "il, 
pl. -, handlujący m. notami. 

!.JJ1ufifll'licn~ll1tbl11ng, sf. pl. 
"en, sk.j'ad m. nut. 

\Dlufifll'lif cf}, adi. muzy kal
ny; śpiewny; gędźbiarski; ,es 
:;'lnfttument narzE.Jdzie muzy
czne, gl}dziebne; •eil @e~lir 
słuch muzykalny; •eil ~alent 
muzykalność j.; - f ein być 
muzykalnym, mieć z przyro
dzenia dar do muzyki. 
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!.JJ1ufifll'11t, sm. •en, pl . .. en, 
muzykant m., grajek m., 
gędźbiarz m.; eln ~erum• 
3ie~enbet - grajek wędrowny; 
gute menf c!Jen, a6er fdJled)te 
•en dobrzy ludzie, ale nie
zdarni. 

!.JJ111fi'fllbt11b, sm. •(e!il, pl. 
"e, wieczorek muzykalny. 

9Jlufi'fbllnbc, sj. pl. •n, ban
da f., orkiestra /. 

\Dlnfi'fl(Jor, (wym.: -kor) 
sm. •(e)il, pl. •dJiite, chór m., 
orkiestra f. 

\Dlufi'fbircftor, sm. •il, pl. 
•to'ren, dyrektor m. orkiestry. 

\Dlu'fifcr, sm. •il, pl. -, 
muzyk m., znawca m. muzyki, 
kompozytor m. 

\Dlufi'ffmmb, sm. "(e)s, pl. 
"e, amator m., przyjaciel m. 
muzyki. 

IDlufi'ffcnncr, sm. •il, pl. -, 
znawca m. muzyki. 

\Dlufi'flc~rer, sm. •il, pl. - , 
nauczyciel m. muzyki. 

\Dl11fi'flcl)tcrin, sf. pl. 0 in• 
nen. nauczyci~lka /. muzyki. 

\Dlufi'flicb~llbtr, sm. -~, pl. 
- , amator m., dyletant -m. 
muzyki. 

\Dl11fi'fftiltf, sn . .. (e)il, pl . .. e, 
utwór muzykalny, kompozy
cya /. 

\Dlufi'fft1111bc, sf. pl. •n, lek· 
cya f. muzyki. 

\Dlufi'funterril(Jt, sm. •(e)e, 
nauka /. muzyki. 

\Dlufi'fllmin, sm. "(e)il, pl. 
•e, towarzystwo muzyczne. 

IDlufi'ftJcrftiinlligc(r), sm. 
•gen, pl. •ge(n), znawca m. 
muzyki, muzyk m. 

\Dlufi'blltbeit, sf. pl. ,en, 
robota mozaikowa. 

\Dlnfi'bif d}, adi. mozaikowy. 
!.JJlufi'tJmlllerei, sf. pl. ..en, 

mozaikowanie n. 
\Dlufi3ic1rc11, vn. (~a6en) grać 

na muzycznych narzędziach. 
\Dluefa'tbliitc, sf. pl. -n, 

muszkatulowy kwiat. 
\Dluefll'tc, sf. pl. ,n, muszkat 

m., gałka muszkatułowa. 
\Dlu~fllłC'Uer, sm. ..9, wino 

muszkatuł'.owe, muszkatel m. 
\Dluefatc'Ucrbir11t, sf. pl. 

•n, muszkatołka /. 
\Dluefatc'Utrf lllbei, sm. •il, 

rzęść /. 

IDlu'eful(Jtn 

\Dluefllte'Ucrtrllubc, sf. pl. 
•n, grono muszkatowe. 

\Dluefa'tcnnuf!, sf. o bacz 
muefate. 

\Dluefll'te1111uf!bllum, sm. 
•(e)il, pl • .. biiume, muszkato-: 
wiec m. 

\Dln'efcl, sm. •&, pl . .. n, i 
sf. pl. •n, muszkuł m., muskuł 
m., mięśnia f.; ftatf Don •n 
muskularny, mięsisty; ble ge-· 
famten •n muskulatura /.; 
bie - 6etteffenb mnskułowy. 

\Dlu'efclbllU, sm . .. (e)s, mus
kulatura/. 

\Dlu' efelbef dJrcibung, sf. 
myologia /. 

\Dlu'efelbcweguug, sf. pl. •en, 
kurczenie n. i rozciąganie n. 
się muskułów. 

IDlu'efelfllf er, sj. pl. •n, 
włókno muskułowe. .. 

\Dlu'efel~llUł, sf. pl • .. ~iiute, 
omięsna f., ściągnista po
chwa mięśni. 

\Dlu'efel~iilfe, sf. fi6rlif e -
szewek m. 

\Dlu'efclig, adi. muskularny. 
\Dlu'efelftllft, sf. siła f. w 

muskułach. 
\Dlu'efelfrllm~f, sm. ,(e)i3, 

pl . .. ftiim:pfe, kurcz m. w mus
kułach. 

\Dlu'efellc~rc, sf. myologia 
f., nauka /. o muskułach. 

\Dluefdf d)Wunb, sm. "(e)il, 
atrofia j., zanik m. muskułów. 

\Dl111efdftiirfe, sf. siła /. w 
muskułach. 

\Dlu'efclftriiugc, sm. pl. -, 
ściE,Jgna muskułowe. 

IDlu'eftlMtem, sn. ..(e)s, 
system muskularny, muskula
tura f. 

l)Jluefc'tc, sf. pl. •tt, musz
kiet m. 

\Dluefc'tcnfcuer, sn. -a; 
!.JJluefe'tcnf lllbc, sf. pl. ..n, 
ogień m., strzelanie n. z musz
kietów. 

\Dluefc'tt11fugel, sf.pl. musz
kietowa kula. 

\Dluefc'tcnfl(Jufi, sm ... ee,pl. 
"f cllilff e, strzał m. z muszkietu. 

!.JJluefetic'r, sm. •(e)il,pl. -e, 
muszkietnik m., muszkietyer 
m. 

IDluefi'to, sm. -s, pl. •il 
moskito m. (rodzaj komar6w). 

\Dl111efud}cn, sm. •il, pl. -, 
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placek m. marmeladą (powi-1 ge~en - musiał odejść, zmu
dłami) nadziany. szono go do odejścia; idj muf! 

IDluefulntu'r, sj. pl. 0 m, f>efennen muszę przyznać; idj 
muskulat11ra f. mufite Iadjen musiałem się' 

IDluefulo'e, adi. muskular- śmiać, nie mogłem powstrzy-
ny, mięsisty; tęgi, silny. mać się od śmiechu; bas muf! 

9Jlufi, n. indecl. mus m., bidj nidjt erf djrecfen niech cie
przymus m., konieczność f.; bie to tylko nie przestraszaj 
ein bittmi8 - twarda, nie- bu muf!t midj nidjt uenaten 
uchronna (dosłownie: gorzka) tylko mnie nie zdradź; bas 
konieczność; - ift ein bitteo mu fit bu uon i~m nidjt uetlan~ 
t(es) .!łraut, - ift eine ~atte gen tego od niego żądać nie 
!Ruf! dosłownie: konieczność możesz; bu mu fit af>er audj ge• 
jest gorzkiem zielem, twar- mifi fommen tylko na pewno 
dym orzechem; z konieczno- przyjdź; baa muf! ja nidjt f ein 
ścią trudna sprawa, z musem to nie musi być, to nie jest 
daremna walka. konieczne; 2) dla wyrażenia 

IDłU'fit, sf. spokojny czas, przypuszczenia, prawdopodo
czas wolny ( od za-trudnień), bier'istwa, logicznej konieczno
wczas m.; mit - spokojnie, ści: er muu (mo~I) uermiigenb 
z w czasem; - ~af>en, etm. f ein musi być zamożny, za
su tun mieć czas wolny, pewne jest zamożny; er muf! 
spokojny do czego. jett fdjon au ~aufe f eln o tej 

IDluff cli'n, sm. •(e)a, pl. •e, porze pewnie już jest w domu; 
muślin m. (materya), er mtrb fommen, er milfite 

IDluff cli'nen, adi. muślino- benn franf fein przyjdzie, chy-
wy. ba (że jest) żeby był chory; 

IDlii'ff cn, muf!, mufit, muji, mer muf! eil nur gemefen fein? 
muf!te, milfite, gemujit, przy kt6żby to m6gł być? me!dje 
inf. czasownika gł6wriego: .Seit muf! eil mo~! fein? która 
~a()e milffen, vn. (~af>en) 1) też może być godzina? maa 
dla wyrażenia potrzeby, ko- muf! bail f>ebeuten? co też to 
nieczności przyrodzonej lub może znaczyć? 3) fortge~en 
naturalnej: musieć; al!e !Dien• - musieć odejść; muf! idj 
f djen - fterlien wszyscy ludzie I fdjon fort? (zamiast fortge~en) 
mUSZI} umierać; man muu czy już odejść muszę? bu U\Uflt 
effen, urn 3u ,(ef>en trzeba jeść, ~inetn (zamiast ~ineinge~en) 
aby żyć; man muf! atbeiten, musiaz wejść; id} muu nadj 
urn auftieben au fein kto che~ ~aufe muszę wr6cić, p6jść do 
być zadowolony, pracowac domu. , 
musi, trzeba pracować, by być !!Jlufftro'n, am. •il, bedłka 
zadowolonym; id} muf! bail zamsowa (roślina). 
@elb f ofott ~af>en muszę mieć IDlu'ijtftunbcn, sf. pl. go
pienil}d•e natychmiast, potrze- dziny pl. wolne (od r,:ajęcia). 
buję pieniędzy natychmiast; IDlnffit'rtn, vn. (~af>en) mu
,man muu hlb etm. veranlaff en sować, pienić sie. 
potr!lleba będ!llie wnet coś za- IDlii'fiig, adi. ·1) wolny od 
rz'!dzić; man muf! nadj9ef>en zatrudnień; próżnujący, pr6-
trzeba ustl}pić; mlln muf! fid} żniacki, pr6żniaczy; - ge~en 
ber !Rotmen'oigfeit filgen konie- pr6żnować; f eine .Seit 
czności poddać się trzeba; ~inf>tingen bezczynnie czas 
mu~ er bail tun? czy musi to przepędzać; - !ef>en żyć 
uczynić? mieuie! - mir f>e• w bezczynności; feine .IHnbet 
3a~!en? ile musimy (ile wy- - ge~en !affen dać, pozwolić 
pada nam) zapłacić? mai! muf! dzieciom pr6żnować; mai3 fiteft 
tdj ~iiren? co też ja słyszeć bu fo - ? czego tak siedzisz, 
muszę? man milfite uot al!em nic nie robiąc? oe @>tunbe 
n,iffen przedewszystkiem wy- godzina wolna (od zaj~cia); 
padałoby wiedzieć; id} muf! 2) bezużyteczny (w handlu); 
ge~en muszę odejść; er ~at ,e @e!bet, •til .Raµita! pienił}-

9Jlu'fter 

dze leżące bez pożytku, ka
pitał martwy; idj laffe mein 
@e!b nidjt - liegen nie trzy
mam moich pieniędzy bez 
użytku; bie !llaren liegen nun 
- ba towary leż'! teraz tu 
bezużytecznie; 3) czczy, pró
żny, daremny, nieużyteczny; 
•e 3'ragen, - !lllorte pr6żne 
pyt,mia, słowa; •eil @efdjmlit 
czcza, głupia gadanina. 

IDlil'fiigtlt, va. (~af>en) mu
sić, zmusić; id} f e~e (fil~le) 
micfJ f>emilutgt jestem zmuszo
ny, muszę. 

IDlil'fiiggnng, sm. ~(e)i3, bez
czynność f., pr6żnowanie n., 
próżniactwo n. j lenistwo n.; 
f ein ilef>en im - 5uf>ringen 
na pr6żniactwie przepędzać 
życie; - ift al!er ilafter !lln• 
fang albo - ift beil Xeufelil 
9łu~ef>anf pr6żnowanie jest 
źr6dłem wszystkich występ
ków, z pr6żniaka dyabeł się 
cieszy, próżnowanie dyabel
skie odpoc!llywanie. 

IDlii'fiiggiingcr, sm. 0 ~, pl. 
-, próżmak m. 

IDlii'fiiggiingcrin, sf. pl. 
•innen, próżniaczka f. 

IDlii'fiiggiingerif dj, adi. 
prMmiacki; adv. po próżnia
cku. 

IDlii'fiiggc~en, sn. •il, pr6-
żuowanie n. 

IDlii'f!igfeit, sj. pr6żniactwo 
n., lenistwo n. 

IDltt'ftcr, sn. •!3, pl. - , 1) 
próba f., pr6bka f.; - o~ne 
®ett pr6bka bez wartości; 
naci) - uerfaufen sprzedawać 
według pr6by; 2) wzorzec m., 
wz6r m., modlaf., podoba f.; 
nadj bem - atf>eiten pracować 
według wzorca; 3) wz6r m., 
deseń m. (na materyach); Xudj 
mit eingemitrtem - sukno 
wzorowane, wzorne, wzorzy
ste, sukno z tkanym dese
niem; 4) przenośnie: wz6r m., 
ideał m., przykład m.; er ift 
ein - uon Xteue jest wzorem 
wierności; ein - uon @ge~ 
mann wzór m., ideał m. mał
żonka; nadj bem - za przy
kładem; fidj jmnbn, etm. aum 
- ne~men wzi'!Ć kogo, co 
sobie za wz6r, brać wz6r, 
przykład z kogo, z czego. 



ID1u'ftcr~ 

IDlu'ftcr~, adi .. wzorowy. 
IDlu'ftcranftaU, sf. pl. ,en, 

zakłan wzorowy. 
IDlu'ftcrbilb, sn. ~(e)s, pl. 

,er, obraz wzorowy, obraz za 
wzór służący, służyć mogący. 

rolu'ftcrblatt, sn. •(e)s, pl. 
,ól!itter, wzorek m. 

IDl11'ftcrbud), sn. ,(e)il, pl, 
•Óilmer; 1) zbiór m. wzorów, 
próbek; 2) książka wzorowa, 
doskonała, klasyczna. 

IDl11'ftcrcr, sm • .. iJ, pl. -, 
1) inspektor m., intendant m.; 
2) ten co wzoruje materye. 

9Jl11'ftergilltig, adi. wzoro
wy, przykładny; klasyczny. 

IDlu'ftergilltigfeit, sf. wzo
rowość f., .przykładność f. 

IDht'ftertaft, adi. wzorowy, 
przykładny; -e!il ~ettagen 
wzorowe sprawowanie się; 
adv. wzorowo, przykładnie. 

IDlu'ftertaftigfeit, sf. wzo
rowość /., przykładność j. 

9Jlu'fterform, sf. pl. •en, 
typ m., pierwowzór m. 

IDlu'fterfartc, sf. pl. ..n, 
karta f. z wzorami, z prób
kami. 

ID111'fterf11abe, sm. •n, pl. 
•n, chiopiec sprawujący się 
wzorowo. 

ID111'fterlagcr, sn. •il, pl. - , 
skład m. wzorów, modelów, 
prób. 

IDlu'ftcr(lanb )wirtf d) a ft, sf. 
pl. •n, gospodarstwo wzoro
we; szkofa f. gospodarstwa. 

ID111'ftcrn, va. (l)aóen) 1) 
badać, oglądać, rewidować; 
2) mus(z)trować, lustrować, 
sprawiać, przeglądać,przejrzeć 
wojsko, rewię wojska odby
wać; 3) mit bem ~licfe -
zmierzyć wzrokiem ( od stóp do 
gł:o~y); 4) (5t~ffe - w;zoro
wac, wzorkowac, wzorzyc ma
terye; gemufterte .Seuge wzo
rzyste, wzorne materye, ma
terye w deseń. 

ID1u'ftcr~la~, sm. •ee, pl. 
„pliitie, plac m. mus(z)try 
(wojskowośĆ'.), 

9Jl11'ftcr~robe, sf. pl. •11, 
próbka w:,orowa, 

ID1u'ftcneif e, sf. pl. •n, po
dróż f. pomocnika handlo
wego celem nawiązania sto
sunków handlowych. 
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IDlu'ftcrreiter, sm. ,e, pl. 
pomocnik handlowy podró
żujący (żartobliwie). 

ilJlu'ftmiij, sm. •ff e!il, pl. 
•rif\e, podoba f. 

ID111'ftem1Ue, sf. pl . .. 11, 1) 
zwitek m. z próbkami; 2) 
spis m., rejestr m. żołnierzy 
lub zał:ogi okrętowej, kon
trola popisowa. 

IDlu'fterf dJneiber, sm. •il, pl. 
-, przykrawywacz m. pró
bek; krawiec pierwszorzędny, 
doskonały. 

IDlu'fterf d)rift, sf. pl. •en, 
1) dzieło doskonałe, klasy
cznA; 2) wzorek m. kaligrafii. 

ID1111ftcrf d)riftftcller, sm. oil, 
pl. -, autor m., pisarz wzo• 
rowy, klasyczny. 

ilJltt'fterf d)ule, sf. pl. •n, 
szkoła normalna, przygoto
wawcza; szkoła wzorowa (za 
wzór służyć majaca). 

ID111'fterf d)iller, , sm. •tł, pl. 
-, uczeń wzorowy, przy
kładny. 

IDlu'ftcrf d)u~, sm. •ee, ochro
na f". znaków fabrycznych. 

ID1u'fterftillf, sn. •(e)e, pl. 
•e, 1) wzór m. poezyi lub 
prozy, wyimek wzorowy 
(z dzieła jakiego poety lub 
pisarza); 2) pl. =e, study a 
rysunkowe. 

ID1111ftcr11ng, sf. pl. •en, 1) 
inspekcya f., badanie n., 
obejrzenie n,; illier etr.i. -
~a(ten badać, rewidować co; 
3) przegl:}d m., popis m.; 
rewia f., lustracya f., mu
s(z)tra f. (wojska); bie -
fjalte11, aó~alte11, ilóer bie 
'.ttuvven, bie '.ttupven bie 
- vaffimn laff en odbyć re
wię, przegląd wojska; bie -
paf fieren przejść przez mustrę; 
aur - fommen stanąć do 
popisu. 

9Jlu'fter1111g0gef d)iift, sn. 
=(e)i3, popis m., pobór woj
skowy. 

ID1u1ftcru11g0Iifte, sf. pl . .. n, 
spis m., rejestr m. żołnierzy. 

ID111 1ftcrn11g0tag, sm. •(e)!3, 
pl. =e, dzień m. popisu woj
skowego. 

ilJłu'fterung0termi11, sm. 
,(e)i., pl. •e, powołanie n. 
do popisu wojskowego. 

IDlut 

ID111'fterwebmi, ID1u'fter-
wirferei, sf. pl. •en, tkanie 
n., tkalnia /. deseni, wzor6w. 

IDlu'fterwerf, sn. , (e)il, pl. 
•e, dzieło wzorowe, klasyczne. 

ID1u'fterwidf d)aft, sf. obacz 
fillufterlanbmirtf cfJaft. 

ID111'fterwotntau0, sn. •fei!, 
pl. -~dufer, typ m. domu 
mieszkalnego (pod względem 
bur\owy). 

IDlu'fterwort, sn. •(e)e, pl. 
,e, wzór m. odmiany, para
dygmat m. (rzeczowników, 
słów i t.. p.; gramatyka), 

9Jl11'fter3cid)ner, sm. ,e, pZ: 
-, rysownik m. wzorów, de
seni. 

ID1u'fter3cid)111111g, sf. pl. 
•en, deseń m., karton m., 
wzorek m. 

ID111t, am. •(e)e, 1) umysł 
m., Mtan m. umysłu; guten (,i!) 
•es fein być dobrej myśli; 
frofjen, freubigen -ee f ein być 
zadowolonym, uradowanym; 
getroften =ee fei11 być spokoj
nym, nie obawiać się; uer• 
broff enen •ee fein być kwa
śnym, nie mieć chęci do ni
czego; wie ift bir 3u •e? jak 
się czujesz? jak ci jest na 
sercu? mir ift !lód su •e źle 
mi, źle się czuję, jestem nie
swój; me11n er mil~te, rufa mir 
au •e ift gdyby wiedział, co 
się w mojem sercu dziPje, 
gdyby znał stan mego umysłu; 
e!il mar i~m 11i~t mo~l baliei 
5u •e przykro mu to było, 
niemiłego stąd doznawał 
uczucia, niemiło mu było 
słyszeć to, patrzeć na to, 
widzieć to j e!8 ift mir au =e 
ale oli • . . czuję się, jak 
gdyby ... , zdaje mi się, ja-
koby ... ; mir ift Iddjerlicf) 
au •e śmiać mi się chce; 2) 
odwaga f., serce n., śmiałość 
f., męstwo n., dziarskość f.; 
przytomność f. umysłu; życie 
n., ogień m.; dobra myśl, 
otucha f.; gniew m. ([ einen 
- an jm11bm fil~len obacz 
pod filliltcf)en); - l)alie11, óe• 
fiten mieć odwagę, być od
ważnym; - faffen, fdJopfen 
Oli brać serca, od wagi ; mieber 
- faff en nabrać znów od
wagi, otuchy; ben - uer• 



!Dlutn'tor 

lieren, finf en Iaff en stracić 
odwagę, upadać na sercu; 
jmnbm - mncl)en, einfprecl)en, 
3u[precl)en, einflllflen, ein~nu• 
cfJen dodać komu serca, śmia
łości, odwagę w kim wzbu
dzić, ośmielić kogo ; jmnbm 
ben - (be)neijmen, rnuben 
odjąć komu odwagę, unie
śmielić kogo; feinen (gnnaen) 
- 3uf nmmenne~men zebrać 
całą swoją odwagę; nur -! 
śmiało! odważnie! 

IDlntn'tor, sm. ~a, pl. •en, 
samoprzerywacz galwaniczny 
(elektryka). 

9Jlii'td)cn, sn. •il, f ein -
an jntnbm fil~len zemścić się 
na kim, na pastwić się uad kim. 

IDlu'tcn, I. vn. (f ein) tylko 
jako pp. au etro. gemutet f ein 
mieć do czego chęć, akła
niać sie do czego; rooij( ge, 
mutet f ein być wesołym, za
dowolonym; II. va. (~n6en) 
eine @rube nuf einem i)'etbe 
- starać się o pozwolenie 
(o przywilej) uprawiania ko
palni na pewnym gruucię. 

!llłu'tcrfiiUt, adi. pełny od
wagi, otuchy, odważny. 

9Jlutie'ten, vn. (~n6en) mu
tować, głos zmieniać (wyra
stając na młodzieńca). 

!Dlu'tig, adi. odważny, 
śmiały,meżny,żywy, dziarski; 
=ei! ~ferb • rączy, żwawy koń, 
koń pełen ognia; adv. od
ważnie, śmiało, dziarsko, 
z odwagą.. 

IDlu'tigftit, sf. od ważność 
f., dzielność f. ; ogień m. 
(o koniach). 

IDlu'tlo3, adi. niemający od
wagi, serca, zwąłpiony, upa
dły na duchu; - f ein nie 
mieć odwagi; - merben stra
cić , odwagę, stracić ducha; 
jmnbn - mncl)en odjąć ko
mu odwag-ę .. 

IDl1t'tlofigfcd, sf. brnk m. 
odwagi, zwątpienie n. 

9Jlu'tmnf1en, va. mutmnfle, 
mutmnfleft i mutmnflt, mut• 
mnflt, ~nbe gemulmnflt, przy
puszczać (= nnne~men, lJOt• 
nuilfellen), domniemywać, do
mniemać się, domyślać, do
myślić się, dorozumiewać, 
dorozumieć się czego (= ver, 
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muten); wnosić, wnioskować, 
wnieść ( = f cl) lieflen); podej
rzywać (= nrgroii~nen); przy
puszczać, przypuścić (= nts 
ron~rfcl)eintJcl) vornusJeten); 
przeczuwac, przeczuc (= 
n~nen). 

IDłu'tmnf!lidJ, I. adi. do
mniemany, domyślny, (praw
do)podobny, pewny, oparty 
na domniemaniu, na domyśle; 
•et ®t!ie spadkobierca dom
niemany; -e !8ered)nun11 ob
liczenie przybliżalne; ,es 2t(ter 
wiek prawdopodobny; II. adv. 
domniemanie, domyślnie, po
dobno, pr:llez domyeł, przez 
domniemanie, z domysłu. 

IDlu'tmnf!lid)łeit, sf. domni€
manie n., prawdopodobień
stwo n. 

IDlu'tmnf!uug, sf. pl. =en, 
domysł m., domniemanie n. ; 
•en nnftellen zapuszczać się 
w domysły. 

IDlu'tmnf!uugewetf c, adv. 
przez domysł, przez domnie
manie, przez przypuszczenie. 

IDlu'tfdJeill, sm. 0 (e)s, pl. 
"e, certyfikat m., pozwolenie 
n. uprawiania kopalni. 

IDlu'tung, sf. pl. =en, żąda
nie n. udzielenia prawa upra
wiania kopalni, 

IDlu'ttcr, sj. pl. !Iniitter, 1) 
matka f., rodzicielka f, ; -
werben stać się, zostać matką, 
urodzić, powić dziecię; nad) 
ber - nrten, bet - ii~ne(n, 
nncljgernten, nnd)fclj(11gen w\lać 
się w matkę; auf bie - be= 
iugtid) matczyny, macierzyń
ski, macierzysty; bie - @ot, 
teil Matka Boska, Bogaro
dzica; - ber 2trmen matka 
biednych; !llli~liegierbe ift bie 
- beil !llliff eni! chęć wiedzy 
jest źródłem, początkiem wie
dzy; bie - @rhe ziemia ro
dzicielka; 2) macica f. (= 
@eóiirmutter); 3) naśrubek 
m., mutra f., muterka f. 
(= 6cfJrnu6enmutter); 4) ma
tryca f. (drukarstwo); 5) la
gier m. (u wina), drożdże pl. 
(u piwa), gniazdo n. (n octu). 

IDlu'ttcrnbcr, sf. pl. =n, 
zyła maciczna (anatomia). 

IDl11'tternrt, sf. nuf - jak 
matka. 

IDł11'ttcro11mmi 

IDlu'tternuoe, sn. pl. -n, 
oko macierzyńskie, 

IDlu'tterbnub, sn. =(e)il, pl. 
•biinber, wiązadło maciczne 
(anat.). 

IDl11'tterbefd)1Uerbe, sf. hole 
pl. maciczne, macinnica /. 

IDlu'tterbieue, sf. pl. "n, 
matka /, pszczół, królowa f. 

IDlu'tterboben, sm. •il, zie
mia rodzinna. 

IDlu'tterbruber, sm. •il, pl. 
•btii'oet, brat m. matki, wuj m. 

IDlu'tterlJruberefrnu, sJ. pl. 
-en, wujenka /. 

IDlu'tterlJruft, sf.pl. =liriifte, 
pierś f. matki, macierzyńska. 

IDlu'tterlJuf eu, sm. =il, pl. 
-, łono n. matki, macie
rzyńskie. 

IDlii'ttm(1eu, sn. =il, pl. -, 
dim. od !Inutter, mameczkaj., 
matula f., matuś f., matu
leńka /., mamunia /.; 11lteil 
- staruszka f., babina j.; 
gutes - babunia /.; babu
leńka/. 

IDlu'ttttbriif e, sf. pl. =n. 
guz łożyskowy, łożyszcze n. 
(am,tomia). 

IDlu'ttererlJe, sn. •il, spadek 
m. po matce. 

IDl11'ttererbe, .sf. 1) ziemia 
ojczysta, rodzinna; 2) ziemia 
roślinna, próchnica f., hu
mus m. 

IDlu1tttrfid1er, sn. ,a, pl. 
-, gorączka połogowa. 

IDlu'tttrfledcu, sm. obacz 
!Inultermnl. 

IDlu'tterform, sf. pl. •en, 
pierwowzór m. 

IDłu'tterfreube, sf. pl. =n, 
radość j. matki, uciecha ma
cierzyńska; =n genieflen zo
stać matka. 

IDłu'tterfiiUcu, sn. , i!, pl. 
-, klaczka j., kobyłka f. 

ID?u'ttcrgeftein, sn. =(e)i!, pl. 
0 e, matryca f. (góro.). 

ID1u'ttergewiid)e, sn. •fes,pl. 
=fe, zaśniad m. (medycyna). 

!!Jlu'ttergliid, sn. =(e)il, szczę
ście matki, macierzyńskie. 

9Jlu'tteroottcebilb, sn. •( e )!3, 
pl. =er, obraz m. Matki Bo
skiej, Nnświętszej Panny. 

IDlu'ttergummi, sn. ,5, pl. 
=S i IDl11'tter~nr3, sn. =ei!, pl. 
=e, galbau m. 
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ID?u1ttcr~1tt3ł1f11tn3c, sf. pl. •et lffielfe, mit "et 2ie6e 
.. n, galbanowiec m. po macierzyńsku jak mat-

łJRU'dtt~llf C, sm. "n, pl. on, ka, miłością macierzyńską; 
samica f. zająca. non •et ełeite ze strony, po 

ID?u'ttct~llU!!, sn. •fes, pl. stronie matki; !Brubet, ełcljroe• 
•fJliufer, matecznik m. fter „et 15eite brat przyrodny, 

ID?u'tttr~cr3, sn. ..eniii, pl. siostra przyrodnia z jednej 
•m, serce n. matki, macie- matki; oet !Boben ziemia ma
rzyńskie. cierzyń~ka, rodzinna; IL adv. 

ID?111tttd1tlb, sn. •(e)s, pl. - :pf(egen piel~nować .jak 
•Ydlbet, jałówka f., jał6wecz- matka, po macierzyńsku; -
ka .f. (albo mii'ttetticljetf eits) uer= 

ID?u'ttcrfiub, sn. •(e)i8, pl. 1t111nbt krewny po stronie mat
"er; dziecko ulubione ma- ki, w linii macierzyńskiej. 
muni, pieRzczoszek m. ID?il'ttcrlid)ftit, sf. macie-

ID?u'tttrfitd)t, sj. pl. "n, rzystość f. 
kościół główny. ID?u'ttcrlitbt, sf. miłość f. 

!Dl111ttcrf(tt, sm . .. (I, lucer- matki, macierzyńska. 
na f. !Dlu'tttrlo!!, adi. niemający 

!JJlu'tttdorn, sn. •(e)i8, ml!t· matki, sierota f. bez matki. 
cznica/., śniedź f., głównicaf., !Dl11'tttr11t1t(, sn. •(e)s, pl. 
żytnica f., żyto rogowe, spo- znamię przyrodzone, blizna, 
rysz m., namielec m., nasio- z którą się ktoś urodził. 
nak m. Wlu'tttr11t1tlf, Sn. •es, pl. 0 e, 

!JJl111tttrftlllltł1f, sm. ..(e)~, modła ustawowa miar i wag. 
pl . .. frlim:pfe, kurcz m., spazm ID?u1tttr11tildJ, sf. mleko n. 
maciczny, macinnik m. matki, macierzyńskie; mit bet 

!Dl11'ttcdr1tnf, adi. histery- - dngefogene 2lnf clj11uungen 
czny. zapatrywania wyssane z role· 

rolu'ttcrfr1tnf~cit, sf. pl. "en, kiem matki. 
macinnica /., choroba maci- rolu'tttr11torb, sm. ,(e)i8, pl. 
czna, se, matkobój~two n. 

!Dlu'ttcdr1tn3, sm. =es, pl. IDłu'ttcrmiirbcr, sm . .. fl, pl. 
•ftiinae, krążek m., podstawek -, matkobójca m. 
maciczny (anatomia). rolu'Uttlltiitbtrin, sf. pl. 

rolu'tttrftllllt, sn. ,(e)s, pl. =innen, matkobójczyni f. 
•friiuter, maruna /., rumia- rolu'tttr11tunb, sm . .. (e)s, 1) 
nek m. usta pl. matki; 2) ujście 

!JJlu'ttcdteM, sm. 0 fes, skir maciczne (anatomia). 
m. macicy (medycyna). !JJlu'tttrn1tdt, adi. nagi jak 

IDlu'tttdltd)tn, sm. =iii, pl. na świat przyszedł, jRk go 
- , łożysko n. Pan Bóg stworzył, naguteńki; 

!Dlu'tttrfolltllt, sn. ,(e)s, pl. adv. naguteńko. 
-rnmmer, owca f. maciorka f. rolu'ttcrndfcn, sf. pl. goź

rolu'tterfonb, sn. "(e)i8, kraj dziki nasienne. 
macierzyński, rodzinny. rolu'tttrłlftnnigc, sm. pl. 

IDl11'tttrllllllJC, sf. pl. =li, wsparcie pieniężne, dar pie
ług słony, roztworzynaf., zo• niężny dany pokryjomu dzie
ła f. cku przez matkę, grosiwo n. 

Wl1t'łttdtib, sm. •(e)i8, pl. od mamuni. 
•er, żywot m. matki, łono n. rol1t'ttcrł1ftrb, sn. •(e)s, pl. 
matki; uom ,e an od urodze- •e, klacz j., kobyla J: 
nia; unfclju[big roie b11i8 Rinb rol11'tttrł1f1id)t, sf. pl. •en, 
im •e niewinny jak dziecko powinność f. matki, macie
w łonie matki, jak dziecko rzyńska. [ sterya /. 
nienarodzone jeszcze. IDl11'tttrł1l1t9t, sf. pl. •n, hi-

!!Jlii'tttdcin, sn. •S, pl. ob. , rolu'ttermljt, sn. ,(e)il, pl. 
IDlilttetcf)en. ,e, prawo macierzyńskie. 

IDlil'tterUd), I. adi. matczyn, . rolu'ttcrrollc, sf. pl. -n, spis 
macierzyński, macierzysty; in m. popisowych (wojskowość). 

roln'ttrrftdlt 

!JJlu'tttrf d)llf, sn. •(e)i8, pl. 
•e, owca /., maciorka f • 

Wlu'ttcrf d)1tft, sf. macie
rzyństwo n. 

roln'tterf d)tibt, sf. pl . .. n, 
pochwa maciczna (anatomia). 

rolu'ttcrf d)mcr3, sm . .. e1, pl. 
=en, cierpienie n. matki; ból 
maciczny. 

rolu'ttcrf d)nitt, sm. =(e)s, pl. 
•e, cięcie cesarskie (operacya). 

rolu'ttcrf d)ofi, sm. •es, pl. 
•e, łono n. matki, macierzyń
skie. 

!JJl11'ttcrf d)r1t11bc, sf. pl. •n, 
naśrubek m., mutra f. 

rolu'ttcrf d)wcin, sn. •(e)s, pl. 
=e, maciora f. 

rol11'ttcrf d)wcftcr, sf. pl. =n, 
siostra j. matki, ciotka /. 

Wl1t'ttcrf cdc, sf. żywa du
sza; i~ tr11f feine - nie za
stałem żywej duszy. 

roln'ttcrf edcu1tlltin, adi. 
samiuteńki; adv. samiu-
teńko. 

rolu'tterf cgcn, sm. •iii, bło· 
gosl>lwieństwo n. matki. 

.9Jl11'ttcrf eitc, sj. von - uet• 
roanbt fein być spokrewnio
nym po stronie matki, przez 
matkę, w linii macierzyńskiej. 

!JJlu'ttcrfo~n, sm. •le)s, pl. 
·fo~ne i dim. rolu'ttcrf ii~nd)cn, 
sn. =iii, pl. -, synalik m. ma
min, benjaminek m., pieszczo
szek m. 

!JJlu'ttcrf orgcu, sj. pl. troski 
pl., kłopoty pl. matki. 

!JJl11 1ttcrfł1iC1Jtl, sm. ·i8, pl. 
-, lustro n. do badania (le· 
karskiego) macicy. 

IDlu'ttcrfłltlldJC, sf. pl. •n, 
język ojczysty, mowa ojczy
sta; j1:,zy k macierzysty, pier
wotny, pierwiastkowy. 

rolu'tttrft1t1tt, sm. •(e)s, pl. 
•en, kraj macierzysty, kraj 
w stosunku do kolonii. 

rol11'ttcrft1tnb, sm. •(e)s, ma
cierzyństwo n. 

rolu'tttrft1tbt, sJ. pi. -ftlibte, 
miasto macierzyste (w stosun
ku do innych miast pozakła
danych przez jego mieszka11-
ców). 

!Dlu'ttcrftein, sm. =(e)s, pl. 
..e, maciczny kamień. 

rol111ttcrftcllc, sf. miejsce n. 
matki; 6ei jmnbm - uertreten 
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zastępować komu matkę, być gata, konfederatka /.; - ber 
komu matką. !lliic!Jlife czapka biskupia, in-

9Jlu'tterftocf, sm. ~(e)iil, pl. fuła f; - untet ber .l?linigiil•, 
•ftlicfe, pień macierzysty (wi- .llaif ertrone czapka książęca, 
na); maciczny, główny ul, mitra f.; bie - aum @ruji 

VJlu'tterteil, sm. •(e)iil, pl. •e, , a63ie~en, abneljmen, Iilften 
majątek m., spadek m, po czapkę zdjąć, ruszyć czapki, 
matce, m:,cierzyzna /. uchylić czapki dla powitania, 

~Jlu'ttertJnter, sm. •iii, pl. czapkować; fidj bie - auf• 
•IJiiter, ojciec m. matki, dziad f eęen czapkę wdziać; 2) czep 
m. po matce. m., czepiec m., żołądek drogi 

9Jlu'ttcrttJeb, sn. •(e)s, pl. zwie~~ąt odżuwających. 
•en, bole pl. maciczne. 9Jlu't;en, va. (ljaben) skra-

ml11'ttert11ilb, sn. •(e)iil, sa- cać, obcinać. 
mica f. grubego zwierza. mlii't;cnfnttcr, sn. •iii, pl. -, 

9Jlu'ttertllit;, sm. -es, dowcip podszewka /. u cz1,pki, 
wroctz~ny, naturalny. ID1ii't;cumnd)cr, sm. •iii, pl. 

9Jlu ttcrt11ur3d, sf. pl. ,n, -, czapnik m. 
macica /. . . IDłil't;cnmnd)crin, sf. pl. 
. 9Jłu'ttcr~ut, sf. szał 11!-b,e- •innen, czapniczka /. 
zny u, ko?~,et, mmfomania /. 9Jłii't;cnf d)ucdc, sf. pl . • n, 

9Jlu ttcr~nł)fd)~n, sn, •il, pl. mitra j. (gatunek ślimaka). 
- , czopek maciczny. 11n 00 ,1, f"'' ( )" , 

9Jłu'ttcr3eid)en, sn. obacz wlll .,,en UJtrm, sm. • e ,,, P•· 
ID!uttermal. re, da~z~k m.,. rydelek m. 

9Jłu'tteqimt sm. •eil ka- mlu !;tg, adi. kusy. 
sya drzewna, ~trl}czynie'c m,, 9Jll)lO'tb, sm. •il, pl. •il, mi-
siężybób m. (roślina). lord m .. , . 

9Jlu'tboU, adi. pełen odwagi. mląrtn be! sf. pl .. •n, m!ry~-
mlu'tttJillc(n), sm. •nil, swa- da/.; krocie pl., ilość mezh

wola /., swywola/., płochość czona, ćma j. 
f., rozpusta /., psoty pl., pu- _!.JJląrinme'ter, 811f, •.il,,pl . . -, 
stota /., złośliwość f., zu- m1ryametr m., dz1es1ęc k1lo
chwa-tość /.; •n treiben pu- metrów. 
stować, rozpustować, swa wo- ml~roboln'ne, sf. pl. •n; 
lić, swywolić; mit •n z roz- 9Jłąroboln'ncnbnum, am. •(e)i!, 
posty, swawolnie, pl. •biiume, mirobolan m. 

mlu'tttJiUig, I. adi, płochy, 9Jłą'rrbe, (wym.: -mirre), af. 
swawolny, rozpustny, pusty, pl. ,n, mirra f., żywica /.; 
psotny, zuchwały; -.er !Dlenfdj mit •n 6eriiudjern okad~11ć 
psotnik m.; •eB !IDeib psotnica mirrą. 
j.; ,er Stteidj swawolny uczy- młą'rrbenbolbc, af. pl. ,n, 
nek, wybryk m.; ,e IMelbigung przewłoka j „ giersz m., gir 
swawolna obraza; •et !lian• m., girz m. (roślina). 
f(e)rott oszukańcze bankru- młl.J'rrbcncffig, am.; mlą'r• 
ctwo; II. adv. płocho, swawol- tbcniil, an.; IDł1J'rrbcnt11ciu, 
nie, rozpustnie, zuchwale. am. ocet m., oliwa/., wino n. 

!Dł.u'.ł~iUigcrttJcif t, adv. ob. mirzany, mirowy, z mirr!f, 
!Ulutm\llt~ '!dv.. IDłlJ'rtc, (wym.: mirte), aj. 

mlu tttJtUtgfed, sf. obacz pl. •n, mirt m. 
!Dlutmille. IDłą'rtcnnrtig, adi. mirtowy, 

!Dłut;, sm. ~dl, 1) muc m., Jnirtowaty. 
koń m. lub inne zwierz~ z mll.J'rłtnbnltm, am. •(e)il, pl. 
kusym ogonem; 2) człowiek •biiume, drzewo mirtowe, 
kuso ubrany; głuptas m.; 3) mirt m. 
kusa suknia. mlą'rtcngebilf d), sn.; 9Jłą'r• 

mlii't;c, aj.pl. •n, 1) czapka tenbntn, sm. -ei!,pl. -e; !!Jlą'r
/.; - mit Sdjirm, mit Sdjilll tent11nlb, sm. ,ei!, pl. •tnli(Der, 
kaszkiecik m.; vieredige - gaik m., gaj m., las m. mir
czapka czworograniasta, ro- towy. 

,3 n Ie nb et, ~eutfdi>l>olnifcf)ei l!B6ttetbuc{j. 

mlątbolo'gif d) 

9Jłą'rte11frnn3, sm. •eil, pl. 
•friin3e, wieniec mirtowy. 

!Dłą'rtcnftrnud), am. •(e)i!, 
pl. •ftriiudjer, krzew mirtowy, 
mirt m. 

młą'rtent11ein, am. -(e)il, pl. 
-e, mirtynek m. 

9Jłą'rtcu3t11cig, am. •(e)i!, pl. 
,e, gałązka mirtowa. 

mląfteriii'l!, adi. mistyczny, 
tajemniczy; adv. mistycznie, 
tajemniczo. 

mląftc'riunt, sn. •lil, pl. 
•tien, misteryum m., tajem
nica /.; misterya pl. ( ar
cheologia). 

9Jłąftict'~mul!, sm. obacz 
!DltJitiaismui!. 

9Jłąftififatio'n, (wym.:-cjon), 
af. pl. -en, mistyfikacya /., 
odrwiwanie n., łudzenie n., 
mamienie n., oszukiwanie n. 

mł1Jftifi3ic'ren, va. (~ct6en) 
mistyfikować, odrwiwac, uwo
dzić, łudzić, mamić. 

!l.ll~'ftif, sj. mistyka f., 
nauka /. mistycyzmu. 

mlą'ftifer, sm. •il, pl. -, 
mistyk m., nauczyciel m., 
zwolennik m. mistycyzmu; 
tajemniś m., skrytosz m. 

IDll)'ftif d), adi. mistyczny, 
taj em ni czy; adv. mistycznie, 
tajemniczo. 

mląfti3i'l!mul!, am. -, mi
stycyzm m., nauka /. przed
miotów nadzmysłowych, wiara 
/. w Keczy nadzmysłowe, ba
dania pl., zaciekan'ia pl. sil} 
w krainie ducha; tajemni
czość f 

mlą'tbc, sf. pl. •n, 9Jłl}'tbul!, 
am. -, pl. -t~en, mit m., 
klechda/., opowieść bajeczna 
( o bogach) ; bajka f. 

!!Jll.J'tbcnf d)reiber, sm. •il, 
pl. -, mitograf m. 

iDłą'tbif dJ, adi. mityczny, 
bajeczny. 

!!Jlątbolo'g(c), am. •n, pl. 
-n, mitolog m. 

mlątbologic', af. pl. •n, 
mitologia /., nauka /. o po
gańskich bożkach. 

młl.Jtbolo'gif d), adi. mito
logiczny; adv. mitologicznie. 

5 
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1.n, 11. indecl. czternasta I iJłn'bCllllulft, sm. •CS, pl.1- ber 5traue (gin) okna wy
głoska, jedenasta spółgłoska •roiilfte, przypępie n. chodzą na ulicę; - !Berlin 
niemieckiego abecadła; ~u:r 9/n'bcllllUtUt, sm. •(e)s, pl. lieftimmt przeznaczony do 
!)1. !11. pan N. N. •roiltmet', wrzodek pępkowy, Berlina, dla Berlina; - fid} 

9łn ! interi. -, Int fegen ! i koło pępka. 0ie~en ciągnąć za sobą; -
pokaż no! -, mac[) ic!Jnell l I iJłn'bcn, va. (9a6en) ein allen 9łid)tungen aerftreuen 
raźno! prędko l zwiń się! -, 9ł'1b - piastę dorabiać, robić rozprószyć na wszystkie stro
roerbe nur nid}t liof e ! no, nie do kora. ny; 3) na oznaczenie celu 
gniewaj się! -, nul a więc! iJłn'bcubo~rcr, sm. •!3, pl. dążenia: po, za; - . imnbm, 
hejże 1 gdzież tam l ani myśli! -, świder m. do wiercenia - ehu. f c!Jicfen po kogo, po 

9łnn'bfrnut, sn. •(e)jg, pl. piRRt. co posłać; - ber U~r f e9en 
,ftduter, przytulia f. (roślina). iJłn'bcn~oI3, sn. •ts, pl. patrzyć na zegarek, patrzyć, 

9/n'lic, sf. pl. •n, piasta •9iiI3er, drzewo zdatne na która godzina; nac[j jmnom 
J., głowa f. (u koła); rura piasty. fe~en patrzyć za kim, doglą
f., tuba f. ~n·bcnlOdJ, sn. ,(e)G, pl, dać kogo; - etw. fe!Jen 

9łn'bel, sm. =5, pl. ~libeI, =Iiid)er, otwór m. w piaście. patrzyć za czem, dozorować 
t) pępek m.; ben - untet= iJłn'bcnring, sm. •(e)s, pl. co, doglqdać czego; f\dJ -
óinben podwiqzać pępek; 0um •e, obręcz f. w piaście, na etro. umfe~en obejrzeć się za 
- ge~orig, ben - 6etreffenb piaście, ryfa f. czem, starać się o co, upa
pępkowy; 2) pępek m., zna- iJln'bob, sm. •5, pl. =!3, na- trzeć co; - 9ład}e jc!Jreien 
czek m. (po łacinie: hilus, bab m., nabob m., bogacz m. o pomstę wołać; - 18rot 
bot1mika); 3) ognisko n.; iJłnd,J, I. adv. 1) na ozna- fc!Jreien wołać o chleb, żądać 
= 18rennpunft; 4) zamek m., czenie miejsca: mir - I za chleba; mit 5teinen - imnbm 
za wornik m. (architektura). mną I 2) czasowo: - wie roerfen kamieniami rzucać za 

9łn'bclnbcr, sf. pl, •n, żyła vor jak wprzód tak i potem, kim; 5teine - bem \:yenfter 
pępkowa. zawsze to samo; - unb - roerfen rzucać kamieniami do 

\.lln'belbinbc, sf. pl. •n, powoli, pomału, zwolna; nctdJ• okien; - jmnbm, - etro. 
pasek pępkowy, opaska pęp- gerabe z czasem, nakoniec, fragen pytać się o kogo, o 
kowa. wreszcie; ei5 ift nadJget!tbe co; ic!J frage nicfJts - i!Jm 

9łn'bdbtUdJ, sm. =(e)s, pl. 3eit już prawie czas; es roitb nie dbam o niego; fidj -
•brilcf)e, przepuklina pęp· nac!Jgmtbe unertrligtic{) pra- etro. erfunbigen dowiadywać 
kowa. wie nie do wytrzymania; II. się o co; ~ieien, fdjie~en - etro. 

ITTn'bclformłg, adi. pępko- praep. z dat. 1) na ozna- celować, strzelać do czego; -
waty, czenie czasu, porządku, na, etro. ftreben zmierzać, zdążać do 

iJłn'bclgcgcnb, sf. okolica stępstwa: po; ·- bent 5turm czego, starać się o co; ubie-
przypępkowa. po burzy; - i:if dje po obie- gać się za .czem, o co; jmnbm 

iJłn'bcI~oblc, sf. jama, wklę- dzie; - ~~rifti @e6utt po na- - bem .llelien tracf)ten na-
slość pępkowa. rodzeniu Chrystusa, po Chry- stawać na czyje życie; ficfJ 

9/n'bclfrnut, sn. •(e)ll, pl. stusie; - vier !lllodjen po czte- - etro. fe~nen tęsknić zaczem, 
•friiuter, rozłóg m., liścienie rech tygodniach; - ~mpfang życzyć sobie czego; gierig, 
n., ziele przymiotowe. bes@egenroiirtigen po otrzyma- begiertg - etro. żądny, ła-

9łn'bd11, va. (9'16en) ein niu niniejszego (pisma); - knący czego; 4) według, po
.ltinb - dziecku pępek pod- 15ic!Jt po okazaniu; - bit po to- dług, stosownie do; fic[j -
wiązać. bie, za tobą; einer - bem an• ber !!Robe Ueiben ubierać się 

9łn'bcl~unft, sm. =(e)~, pę- berenjeden po drugim; alle - podług mody, modnie; fic[j 
pek m. I einanber wszyscy po kolei; - etro. ric!Jten stosować się 

9łn'bdfd,Jilll, sm. =(e)!3, pl. 2) na oznaczenie kierunku do czego, według czego; id} 
,er, tarcza wypukła. dążenia lub położenia: do,. fenne iljn bem ~amen -

i.lłn'bdf dJUUt, s/.pł.•fdjnilte, ku; - ber 5tabt do miasta; znam go z nazwiska; bem 
i iJłn'bdftrnug, sm. •(e)s, pl. - ber 15tabt au ku miastu; @efete - według ustawy; 
•ftriinge, sznureczek pępkowy, - Often na wschód, do beinem 18efeljie - stosownie 
powrozek pępkowy, pępowina wschodu; - Often au ku do twego rozkazu; ~ljrem 
f.; bie .;.... 5u6inben zawiązać, wschodowi; - ~auf e do do- !lllunfdJe - albo - ~ljrem 
podwiązać pępowinę. ! mu; ic!J reif e - . 9łom jadę !lllunfdje według pańskiego 

%1'bclf d,Jt11cin, sn. •(e)i5, pl. ! do Rzymu; - ~eutfdj[anb życzenia; meiner !!Reinung -
-e, dzik amerykański. I do Niemiec; bie ~enfter geljen według mego zdania; bem 
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15cfjeine - o ile się zdaje; lJła'd)abmbor, adi. dający 
aliem ~fofdjeine, alier !IDafjr• się naśladować, naśladowania 
jcfjeinlicfjfeit - według wsze!- godny. 
kiego prawdopodobieństwa; 9ła'd)•ll~mcn, va. i vn. (fja• 
- Qleiielien według upodo- f>en) naśladować; podrabiać 
bania, do woli; - ber @lie, (= flt!fcfjen); imnb11 - na
- metem, - @eroicfjt oer• śladować kogo; jmnbn in etro. 
faufen sprzedawać na łokcie, - naśladować kogo w czem; 
na metry, na wagę; ber ~eifje jmnbii! 5timme - naśmdo
- albo - ber ~eifje po ko- wać, udawać czyj głos; nacfj, 
lei, kolejno ; - bem, roaiil geafjmte @b,Ifteine podrobione 
icfj gefef)en fjalie (sądząc) drogie kamienie, imitacye pl. 
według tego, com widział; drogich kamieni. 
bas .ltinb - ber mutter nennen 9ła'd)a~mcnb, adi. naśla-
nazwać dziecko po matce, dujący, naśladowczy. 
dać dziecku imię matki; - 9ła'dJn~mcr, am. ~s,pl. -, 
ber !natur ma!en malować naśladowca m., naśladownik 
podług natury, z natury; ein m.; podrabiacz m, fałszerz 
@emltlbe - ~iaian obraz m. (= l)'ltlfcfjer). 
w sposobie Tycyana, obraz ilła'd)a~mcrin,s/.pl.•innen, 
będący kopią Tycyana ; - naśladownica J:, naśladow
bem 5cfjeine urteilen sądzić niczka j.; fałszerka f. (= 
z pozoru; - bem @ebltcfjt~ ~lt[fcfjerin). 
nifje oortragen wykładać z 9tad)n~mcrci', sf. pl. ,en, 
pamięci; - Woten fingen śpie- (ślepe) naśladownictwo n. 
wać z nut; - alµfjalietifcfjer ITT1t'dJ1t~mun9, sf. pl. •en, 
Orbnung w porządk.u alfa- naśladowanie n.; imitacyaf., 
betycznym; eiil ift acfjt - fałszerstwo n. 
bief er Ufjr na tym zegarku ll11t'd)1t~mungl!g11bc, sf. dar 
jest 6sma (godzina); feinem m. naśladowania, talent na-
3eicfjen - ift er 5djufter jest śladowczy. 
szewcem z profesyi; ber ITTegeI 9la'd)n~mungl!fUdJt, sf. chęć 
- według regu_ły; zazwy- /., żądza f., mania /. naśla
czaj ; roenn es - mir ginge dowania, naśladownictwa, na
gdyby zrobiono, gdyby spra- śladowcza; naśladownictwo n. 
wę załatwiono jak ja chcę, ilła'd)a~inungl!f ild)tig, adi. 
jakjamyślę,gdybymnieposłu- skory do naśladowania. 
chano; 6) - !l1lein, :tabaf ilła'd)a~mungl!tricb, sm. 
riedjen trącić winem, tyto- ··(e)a, popęd m. do naśladowa
niem; - @1:be fcfjmeden mieć nia. 
smak ziemi. 9ła'd)a~mungl!wut, -sf. ob. 

ilła'd),nd)tcn, vn. (fjaben) !J?acf)a~mungefucf)t. 
einer eacfje - stosować się ITT111d)11ijmungl!11Jcd,•1t1llrbi9 
do czego; wziąć z czego wzór, adi. godny naśladowania. 
przykład. 9ła'd)llrbcit, sf. pl. •en, ro-

ilła'djlld)tnng, sf, norma/., bota dodatkowa, nadzwyczaj
reguła /.; imnbm etw. 5ur na; poprawka j.; kopia j., 
- f age n powiedzieć komtl naśladowanie n. 
co, itby miał na to uwagę, ilła'd),arbcitcn, I. vn. (fjalien) 
aby się stosował do tego, dla einem IDlufter - robić według 
jego zastosowania. wzoru, robić na wzór; II. va, 

911t'd)•iiffc1t, va. i vn. (fja• (f)a6en) 1) kopiować, naślado
ben) małpować, naśladować wać; 2) poprawiać, poprawić; 
niewolniczo, ślepo. 3) bie tietlorene ,8eit - odro-

9ła'd)iiffer, am. •9, pl. -, bić czas stracony; 4-) za karę 
małpiarz m. [małpiarka/. się uczyć w szkole. 

9ła'jiiffcrin, sf. pl. •innen. ilłn'd)•nrtcn, vn. (fein) 
9ła' iiffung, sf. pl. •en, jmnbm - być do kogo podo

ilład)ii crci', sj. pl. •en, mał-
1 
bnym, wdać się w kogo, wro

piarstwo n. , dzić się; er adet feiner mutter 

nad) podobny do swojej matki, 
wdał (wdaje) się w swoją 
matke. 

maid)artung, sf. podobień
stwo n., wdanie n. się. 

lJla'd)bar, am. •9 i •n, pl. 
•n, sąsiad m.; am gute •n 
jak dobrzy sąsiedzi; mer einen 
guten - ~at, i~ gut f>eroacfjt 
bei ~ag unb Wacfjt bezpiecznie 
sypia, kto dobrych sąsiadów 
ma; jmnbiil - fein sąsiadować 
z kim; •9 sąsiedzki, sąsiedni. 

9la'd)barin, sf. pl. •innen, 
są~iadka j., sąsiada j. 

9ła'd)barba~n, sf. pl. •en, 
kolej sąsiednia. 

lJła'd)bnrborf, sn. •(e)ii!, pl. 
•biirfer, wieś sąsiednia. 

\Jla'd)bargrunbftllcf, sn. ,(e)e, 
pl. •e, grunt sąsiedni. 

9ła'dJbot~aul!, sn. •fea, pl. 
•fjltufer, dom sąsiedni. 

ilła'd)bndaub, an. =(e)ii!, pl. 
0 (1tnber, kraj sąsiedni. 

9la'd)barlid), adi. sąsiedni, 
sąsiedzki, ościenny; •e l)'reunb• 
fc!Jaft fjalten tyć jak dobrzy 
sąsiedzi; adv. po sąsiedzku, 
sąsiednio, ościennie. 

9la'd)barfd)aft, sf. t) są
siedztwo n.; in nltcfjfter -
w najbliższem sąsiedztwie; 
gute - ~alten tyć jak dobrzy 
sąsiedzi ; 2) zbiorowo: sąsie
dzi pl. 

\Jla'd)barf dJaftlid), adi. są
siedzki; adv. po·sąsiedzku, w 
sąsiedztwie. 

9ła'd)barl!lcutc, s. pl. są
siedzi pl., sąsiedztwo n. 

ilła'd)bllrl!manu, sm. •(e)s, 
pl. •Ceute, sąsiad m. 

9ła'd}barftaat, sm. •(e)e, pl. 
•en, państwo sąsiednie, ościen
ne, graniczne. 

ilła'd)bllrftnbt, sf. pl. •ftllbte, 
miasto sąsiednie, najblitsze. 

ilła'd)barftation, sf. pl. •en, 
stacya sąsiednia. 

9ła'/f,lbartarif, am. •(e)s, pl. 
.e, taryfa sąsiedzka (kolejn. ). 

ilła'djbatllolf, sn. •(e)ii!, pl. 
•lliilfer, naród sąsiedni, 

ilła'd)bau sm. •(e)s, pl. •e, 
budowa p6iniejsza, przybudo
wanie n. 

9la'd),bnueu, va. i vn. (fja6en) 
później (wy)budować, dobu
dować, przybudować. 

5* 
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Wn'd}•bcbcnfcn, va. i vn. I odmawiać za kim modlitwę, 
liel>enfe, benenfft, bebenft nadj, modlić się, pacierz m6wić za 
łiei>adjte nadj, ~alie nadjbenadjt, kim; jmnom - pomawiać za 
potem rozważyć, rozmyślić się, kim, powtarzać, powt6rzyć co 
zastanowić się, za p6źno roz- drugi powie; jmnl>m blini> -
ważyć ; norgetan unl> nadjlie• postępować za kim ślepo, być 
badjt ~at man~em f djon gro~ czyim ślepym poplecznikiem. 
i!eii> geliradjt kto wprz6dy D1n'djlicter, sm. •i, pl. -, 
działa a potem rozważa, na ślepy powtarzacz sł6w czyich, 
wielką szkodę często się na- cudzych; ślepy poplecznik. 
.raża. Dlnd}betcrci', sj. pl. =en; 

mn'dj•licbingcn, va. i vn. łnll'd}flctung, 8(. ślepe powta
lieninge, liel>ingft, beningt nadj, rzanie sl6w cudzych. 
liebang nadj, ~abe nad)liebun- 9ła'djlietrng, sm. •(e)i, pl. 
gen, wym6wić sobie, zawaro- •triige, kwota f., suma dodat
wać sobie potem, p6źniej, za- kowa, wydatek lub docb6d 
wrzeć umowę dodatkową, do- dodatkowy. 
dać p6źniejsze zastrzeżenie. j)1n'dj•fJC11Jilligcu, va. (~alien) 

Dłn'if}bcbinguug, sf. pl. •en, przyzwolić później, dodatko• 
warunek p6źniej dodany, wa- wo. 
runek dodatkowy, uzupełnia- Dłn'djbclllilligung,s/. pl.•en, 
jący. przyzwolenie dodatkowe, p6-

Dłn'd}bctdf, sm. •(e)s, pl. źniejsze. 
•e, środek drugorzędny, do- Dln'dj•bCAll~len, va. (~alien) 
datkowy. zapłacić pbźuiej, dodatkowo, 

Dłn'dJ•lidommcn, va. be• zapłacić resztę, dopłacić. 
lomme, befommft, liefommt lRn'd}bc3ntluug, sf. pl. •en, 
uadj, befam nadj, ~alie nadjlie- zapłata p6źuiejsza, dodat
fommen, dostać potem, później, ko wa, dopłata f,, zaplata /. 
dostać jeszcze, w dodatku, ja- reszty. 
ko uzupełnienie. Dln'd)flicr, sn. •(e)i, pl. •e, 

lnn'dj•bcUcn, vn. (~111ien) podpiwek m., cienkusz m. 
jmnbm - szczekać za kim, Dłn'if}•flictcn, va. i vn. liiete, 
iść za kim szczekając na nie- liieteft, l>ietet nadj, bot n11dj, 
go. ~abe nadjgeboten, wnieść ofertę 

Wn'd)bcridjt, sm. •(e)i, pl. p6źniej, wnieść ofert!) doda
•e, sprawozdanie późniejsze, tkową; wnieść lepszą ofertę. 
dodatkowe, uzupełniające; lnll'djbUb, sn. •(e)s, pl. •er, 
uzupełnienie n. sprawozdania, 1) kopia f., podobizna /.; 2) 
dodatek m. do sprawozdania; obraz przedmiotu jakiego wy
epilog m., słowo końcowe (au- wołany na siatk6wce oka. 
tora). Dłn'dj•bilbcn, va. (~alien) 

Dłn'dJ•bcff crn, va. i vn. (~4• kopiować, przerysowywać, 
lien) poprawiać, wygładzać przerysować, odwzorować;na
(rzecz już gotową lub już raz śladować; fałszować, podra
poprawianą); fillelne !ieff etn biać. 
fidj burd) i!iegen nadj wina Dłn'djflilben, sn. •il, kopio
polepszają się, stajl} się lepsze- wanie n., odwzorowywanie n., 
mi wskutek leżenia. imitowanie n., podrabia-

Wn'd}btff crnng, sj. pl. ,en, nie n. 
poprawianie n., poprawka Dłn'd}bilbncr, sm. •il, pl. - , 
p6źniejsza, powt6rna, imitator m., odwzorowywacz 

Dłn'dj•bcftc{(cn, va. (~alien) m., naśladowca m.; fałszerz 
zamówić p6źniej, dodatkowo, m., podrabiacz m. 
jeszcze l'az; imnbn - kazać Dłn'd}bilbung, sf. pl. •en, 
komu przyjś6 potem, później. kopia /., imitacya f., naśla-

Dłn'd)•btftcllung, sf. pl. ,en, dowanie n.; podrobienie n.; 
sam6wienie p6źniejsze, dalsze, genaue - einet ~anbf djtift, 
dodlltkowe. eineil 18ilbei podobizna f, re-

lRn'dJ•bden, va. i vn. (~aben) kopisu, obrazu. • 

9łn'd}bilrgc 

Dłn'djlii», sm, •ff ei, pl. ·ffe, 
zakąska f 

Dłn'd}•flittcn, va. liitte, bit• 
teft, bittet na~, li4t nadj, ~lilie 
nadjgebeten, (za)prosić p6-
źnie.i, potem, po kim. 

Dłn'dj•liltittcrn, vn. (~aben) 
kartki, karty w ksil}Żce prze
rzucać, szukać co w książce. 

Dłn'd}•blcibcn, vn. b[eilie, 
b[eibft, b[eibt nad), brieb nad), 
bin m1djgeblielien; 1} zosta
wać, zostać w tyle; 2) pozo
stawać, zostać jako reszta; 
ei finl> ae~n .!łronen na,d)ge• 
blielien pozostało (jeszcze) 
dziesięć koron; 3} przeżyć; 
nadjgeli[iebenei ~ermiigen spa
dek m., scheda f.; 4) za karę 
zosta6 w szkole poza lekcyami; 
= 9ladjfiten. 

Dłn'djblcibf d, sn. •il, pl.-, 
pozostałość f. 

Dłn'dj•bliden, vn. (~alien) 
jmnnm - patrzyć za kim 
(oddalającym się). 

9łn'if}•blilten, vn. (~alien) po 
raz drugi kwitnąć, zakwitnąć. 

Dłn'djflliltc, sf. pl. •n, drogi 
kwiat, rozkwit. 

Dłn'dj•botrcn, va. (~alien) 
znowu, potem, razjeszczewier
cić; rozszer~yć dziurę pono
wnem wierceniem. 

Dłn'dJ•brcdjcn, vn. btedje, 
liridjft, bridjt nad), bradj nad), 
~alie nadjgelitodjen, kopać da
lej w nadpoczętym szybie 
(g6m.). 

Dłn'dj•bringcn, va. bringe, 
bringft, bringt nad), br11d)te 
nad), ~alie nadjgelitadjt ; 1) 
imnnm etro. - nieść co za 
kim, przynieść komu co; 2) 
przynieść później (to co bra
kowało). 

Dłn'djbrunft, sf. drugie, p6-
źniejsze gonienie się. 

Dln'djbrut, sf. pl. •en, drugi, 
p6źniejszy ,poród, ląg. 

Dła'dJ•brutcu, vn. (~a!ien) 
p6źuiej, po raz drugi wysia
dywać, wylęgać. 

Dłn'dj•bnd}ftnbimn, va.(~"' 
ben) sylabizować, zgłoskować 
za kim. 

Dła'd}liilrgc, sm. •n, pl. •tt, 
drugi poręczyciel, ręczyciel, 
ręczyciel drugiego rzędu, dru
gorzędny. 



lJła'dJbilrgf d,laft 

9la'd,lbilrgf d,laft, sf. pl. •en, 
poręczenie n., ręczenie n. dru
giego rzędu, dragor:tJędne, sub
sydyarne. 

9/a'd)buijc, sf. pl. •n, 1) 
kara zapłacona po zakończe
niu sprawy (prawo); 2) późna 
pokuta. 

9la'd)~bilifcn, va. (~aben) 
( od)pokutować później; er 
roirb ei3 - da mu się to pó
źniej we znaki, odczuje on to 
później. 

9la'd),batimu, va. ([Ja6en) 
datować później, kłaść datę 
późniejszą. 

9ła'd,lbatieruug, · sf. pl. -en, 
datowanie późniejsze, data 
późniejsza. 

9ład)bc'm, I. adv. później, 
potem, następnie; je - sto
sownie do, według okoliczno
ści; II. eoni. gdy, jak, kie
dy, skoro, podług tego jak; 
- er bies gef agt [Jatte, f eflte 
er fidj to powiedziawszy, 
usiadł; er roitb ei3 uietreicf)t 
tun, - er reiftidj ·fi6er!egt 
[ja6en roirb może to uczyni, 
gdy się dostatecznie rozmyśli; 
(ie) - eil fommt, (je) - ei3 
fidJ trifft jak się zdarza, stoso
wnie do okoliczności. 

9ła'dJ•btnfcn, vn. benfe, 
benfft, benft nadj, badjte nadj, 
[jabe nad)gebad)t; 1) fmnbm 
- zagłębiać się w czyje myśli, 
w czyj sposób myślenia; 2) 
einer Sad)e, libet etro. - prze
myśliwać, rozmyślać nad 
czem, myśleć, zastanawiać się 
nad czem, rozważRĆ co w 
myśli, myśli} co rozbierać, 
żgłębiać; zamyślać się; ein 
n,enig - podumać. 

91n'l(lbcnfcn, sn. •i3, myśle
nie n., rozmyślanie n., zasta
nowienie n., zastanawianie n. 
się, rozważenie n., rozwaga/,; 
o[jne - bez rozwagi, nieroz
waśnie adv., bezmyślnie adv.; 
in - uerfunfen zatopiony, po
grążony w myślach; aum -
bringen upamiętać, 

9la'l(lbcnfcnb, adi. zamy
ślony; ein •er 9Jłenf dj człowiek 
rozważny, zastanawiający się, 
człowiek z rozwagą, z zasta
nowieniem. 

9la' l(lbenflfd), adi. zamy-
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ślony, zadumany, rozważający, l.lln'dJbrihflidJ, 91n'd,lbrnlfl!• 
zastanawiający się; jmnbn - UOU, I. adi. dobitny, dosa
madjen, ftimmen wprawić kogo dny, mocny, silny, energiczny, 
w zamyślenie, w zadumę; - ostry; •et @Stil styl dosadny; 
roerben zamyślić, zadumać się. ae @Strafe kara ostra, suro-

9la'd,lbcnflid)fcit, sf. 1) roz- wa; II. adv. dobitnie, do
pamiętywanie n., zamyślenie sadnie, mocno, silnie, ener
n.; 2) krytyczny, poważny, gicznie, ostro; - lietonen 
obawęwzbudzającystanczego. dobitnie akcentować, wyma-

9ła'd)=bid,ltcu, va. (~aben) wiać; jmnbn - uerroeifen 
etro. jmbm, einem mlerfe - na- ostro skarcić kogo; - emp• 
śladować jakiego poetę, jaki fe[j[en gor'.}CO polecić. 
poemat, jakie wieraze. l.lla'd,lbriilflid)fcit, sf. do-

l.llad)bid,ltcr, sm. •fJ, pl. -, bitność /., dosadność f., siła 
naśladowca m.; tłómacz m. f., moc f., energia f. 
(dzieła poetycznego). · IJla'dJ•buufcln, vn. (fein) 

l.lln'djbidjtuug, sf. pl. •en, ciemnieć, sciemnieć z czasem. 
naśladowanie n. poematu, 91a'djburft, sm. o(e)e, pra-
poemat naśladowany; prze- gnienie n. po przepitku. 
kład poetyczny. l.lla'djcib, sm. -es, pl. •e, 

IJln'dJ=briiugcn, I. va. (~a6en) przysięga wykonana po ze
cisnąć z ty.fu; Il. vn. i fidj -, znaniu, 
vr. (~a6en) cisnąć się z tyło, 9ła'd,lcifcr, sm. •i3, emula
za kim; bem &einbe - gonić cya/., gorliwe naśladowanie; 
tuż za nieprzyjacielem. - erroeden wzbudzić emu-

91n'dJ,bringcu, vn. btinge, lacyę. 
bringft, bringt nadj, brang lJla'd)cifcrcr, sm. =B, pl. 
nac!J, ift nadjgebtungen gwał- -, emulant m., gorliwy n:i
townie wstąpić, wejść, wci- śladowca. 
snąć się gdzie potem; bem l.lla'd,l=cifcru, vn. ([j116en) 
łjeinbe in bie 15tabt - wtar- jmnl>m - emulować z kim, 
gnąć do miasta, ścigając nie- gorliwie naśladować kogo, 
przyjaciela. ubiegać się z kim o co. 

91n'l(lbrnlf, sm. •(e)i3, pl. •e 9la'l(lciferuug, sf. emula-
i •brild:e; 1) przedruk m.; - cya /., gorliwe naślado
uerlioten przedruk wzbronio- wanie. 
ny; 2) dobitność/., dosadność IJla'dJcifcrungl!lucrt, adi. 
f., nacisk m., przycisk m.; godny naśladowania. 
moc j., siła/., dzielność /., l.lla'd,l•eilcu, vn. (jein)jmnbm 
energia /.; mit - dobitnie, - spieszyć, pędzić, gonić za 
energicznie; f einen mlorten - kim. 
geben wymawiać słowa do- 91n'dJ-cinauber, adv. kolej
bitnie, z przyciskiem; auf etro. no, po kolei, jeden po dru
- [egen oddać co dobitniej- gim. 
szym głosem j idj re!le uier - l.lla'd,lcml)fiubcu, vn. em:p• 
batauf · zależy mnie wiele, finbe, empfinbeft, emvfinbet 
bardzo na tem; mit- f:predjen nadj, empfanb nadj, [jabe nadj• 
~anbeln mówić, działać ener~ em:pfunben i 1) czuć oo pó
gicznie, skutecznie; feine ~ebe źniej, potem, po ustaniu przy
n,ar o~ne - mowa jego byfa czyny; 2) jmnbm etro. -
bez siły. obacz nadjfil~len. 

IJla'd)•brulfcn, va. (~aben) IJla'l(lcml)fiubuug, sf. pl. 
prztidrukowywać, przedru- ,en, 1) czucie później sie od-
kować. zywające; 2) obacz !Jla~ge-

9la'dj=brillfcn, va. (~aóen) fil&r. 
przyciskać, przycisnąć mo- 91a'd,lcn, sm. =i3, pl. -, 
cniej, raz jeszcze. '\ łódkaf.,cz6łno n., czMenkon. 

IJln'dJbtulfcr, sm. •I, pl. -, l.lla'djcnformig, adi. łód.-
przedrukowywac~ m., prze- , kowaty. 
drukujący m. 9la'djcnfii6rtr, sm. •S, pf. 
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, sternik m., przewo- ' dalającego się; 2) strzelić po następczyni f.; naśladowczy-
źnik m. raz drugi, raz jeszcze; 3) do- ni f.; zwolenniczka /. 

\łłn'd)ttbt, sm. ~n, pl. ~n, kładać, dołożyć paliwa, utrzy- \Jfa'dJfolglidJ, \Jłn'd)folgcnb, 
dziedzic podstawiony. mywać ogień (w piecu), adv. następującym sposobem, 

\łłn'd)trbin, sf. pl . .. jnnen, \łłn'd)fttlltr, sn . .. a, pl. , jak następuje. 
dziedziczka podstawiona, gorączka po przebytej cho- \łła'd)•forbtrn, va. (!jaben) 

\Jłn'd)trbf d)nft, sf. pl. ,en, robie występująca. żądać potem, później, nastę-
dziedzictwo podstawnicze. \Jln'd)•f(nttcrn, vn. (fein) pnie, żądać dodatku, uzupel. 

\łłn'd)crntc, sf. drugie żni- lecieć, latać za kim (trzepocąc nienia, przedłożyć rachunek 
wo, poźynki pl. skrzydłami). dodatkowy. . 

\łłn'd) .. cr4iil)lcn, va. (!ja6en) \Jła'dJ·flicgcn vn. fliege, \Jla'd)forbcrung, sf. pl. •en, 
powtarzać, powtbrzyć co inny fliegft, fUegt, ~og nadj, bin [ żądanie pbźniejsze, dodat
opowiada; man er51i!jtt i~m nad)geflogen, jmnbm - lecieć I kowe. 
unfaubere @efdjidjten nadj opo- za kim; bu roirft g!eidj - ! \łła'd)•forf d)cn, vn. (!j116en) 
wiadają. o nim brudne histo- wylecisz i ty zaraz! i ciebie einem ~inge, jmnbm --: po. 
ryjki, sprawki. niedł11g-o wyrzucą! szukiwać, szukać czego, kogo 

\łłnd)craiil)lung, sf. pl. •en, \Jłn'd).,flicl)cn, vn. flie~e, śledzić, badać co, kogo, prze-
opowiadanie n., opowieść f. fUe!jft, fliebt, flo~ nadj, bin pytywać się, rozpytywać si~, 
według wzoru; streszczenie n. nacfJgeflo!jen, jmnbm - ucie- wypytywać się o co; jmnbs 

\łła'd)•tff cn, vn. eff e, iff eft kać za kim. mergangen!jeit - dochodzić 
i ijit nadj, aji nadj, !ja6e nad)• \łłn'dJ•flicficn, vn. fliejie, czyjejś przeszłości, szperać 
gegeff en, potem, poźniej jeść, fliejieft i fUejit, fliejit, floji w czyjej przeszłości; geridjt• 
zjeść po czem, po kim. nadj, 6in nadjgeffoff en, bir !idj - śledzić sądownie, wy-

\łłn'd)cff cn, sn. •S, potrawa f(iejien meine i::rlinen nadj za toczyć śledztwo. 
podana po innej; zakąska /. tobą łzy moje płyną, łzy \Jln'djforf d)cr, sm. •11, pl. 

\Jln'd)c•rcraicrcn, vn. (!jalien) moje wszędzie ciebie ścigają, -, śkdZ!!CY m., badacz m. 
odbywać, odbyć ćwiczenia za wciąż opłakuję ciebie; es \Jłn'd)forf d)ung, sf. pl. •en, 
karę. fliett nodj )B!ut aua bet poszukiwanie n., badanie n., 

\łła'd)fnI1rcn, vn. fa!jre, illlunbe nctdj krew jeszcze dochodzenie n., śledzenie n., 
fli~tft, jiigrt nadj, fu[jr nadj, sączy się z rany. śledztwo n.; •en anfteUen 
bin nadjgefa[jren; 1) jechać \łła'd)•flud)cn, vn. ([ja6en) il6er etro. przedsięwziąć śledz
za kim; einem nadjgefa~ren jmnbm - kląć za kim (= two, dochodzenia w jakiej 
fommen dojechać kogo; 2) powt.arzać czyje klątwy lub rzeczy, dochodzić czego; za
ben )Berg[euten - spuścić się ścigać kogo klątwami), sięgnąć informacyi (w han-
-za górnikami ( dla obaczenia \Jłn'd)folgc, sf. 1) następo- dlu); burdj - (•en) entbecfen 
ich roboty). wanie n., następstwo n.; 2) wykryć przez dochodzenie, 

\Jłn'd)fnl)rcr, sm. •B, pl. -, wstępowanie n. w czyje ślady, wyśledzić, wybadać. 
następca m. naśladowanie n.; - ~efu \łłn'd)frage, sf. pl. •n, 1) 

\łłn'd)fal)rt, sf. pl. oen, na- G:~tifti naśladowanie Jezusa dopytywanie n. się, wypyty-
-stępstwo n. Chrystusa. wanie n. się, opyt m., wy-

\łłn'd)=fiirbcu, 1) va. (ga6en) 9ła'd)folgcgcfct;c, sn. pl. wiadypł.;-il6er jmnbn ~a!• 
kolorować raz jeszcze; 2) vn. ustawy stanowiące o następ· ten wypytywać się, dowiady
(EJa6en) bie ~ar6e flirbt nad) stwie. wać się o kogo; 2) żądanie 
kolor przebija, udziela sie \łła'd)•folgcu, vn. (fein) 1) n., pokupność /., popyt m, 
innym. • jmnbm - iść, poRtępować za (handel); !jliufige - wielki 

\Jłn'd)feicr, sf. pl. •n, ob- kim; jmnbm auf bem ~ujie popyt; bie - nad) biefem 
chbd pbźniejszy, uroczystość - iść tuż za kim; jmnbm \Rrtifet !ft roenig (f e[jr) be!elit, 
pbźniej obchodzona; zakoń- auf 15djritt unb i::ritt - cho- es ift roenig (Die[, ~liufige) -
,czenie n. uroczystości ; drugi dzić, iść za kim krok w krok, nadj bief em ~rtife[ mały 
dzień świeta. nie odstąpić kogo; 2) jmnbm (wielki) jest popyt o ten to-

\łłn'dJ•fĆicrn,va.(~aben) ob- im mmte - następować, na- war, mało (bardzo) sie py-
chodzić pbźniej. stąpić po kim w urzE_1dzie; tają, dopytują o ten t~war; 

\Jłn'dJ•fcilcn, va. ([jalien) a) jmnbm ats 9:Jluftet - na- 3) idj banfe filr bie - dzie
przypiłowywać powt6rnie, raz śladować kogo; 4) nadjfo!• kuję za pamięć. • 
jeszcze; vn. (~alien) przeno- genb ppr. i adi. następujący, \Jla'd)frngcburcau, (wym.: 
śnie: an einer \Rrbeit - po- następny. -biiro), sn. •9, pl. •5, biuro 
.prawiać, wykończać pracę. \Jłn'd)folgcr, sm. •91 pl. -, wywiadowcze. 

\łłn'd)•ftucrn, vn. (~aben) następca m.; naśladowca m.; \łłn'dJ•frngcn, vn. (gaben) 
1) imnbm - strzelać za kim, zwolennik m. einem ~inge - dopytywać 
JJa kogo odchodzącego, od- \łłn'd)folgcrin, sf. pl. ,innen, się, popyt(yw)ać się, wypy-
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tywać się o co; nad) etm. ustępuje nikomu w niczem; 
- żą<l.ać, poż1Jrdać czego; lie! fie geben einanber nid)tB nad) 
jmnbm -, oli •.• zapytac an 5d)[ed)tigfeit jeden gorszy 
kogo, dowiedzieć się u kogo, od drugiego ; II. vn. 1) ust~
czy ... ; ba unb bort nad) pować, uginać się, uchodzic, 
etm. - przypytać się o co. usuwać sie (z właściwego 

9łn'd)frift, sf. pl. •en, ter- kierunku), • popuszczać, po· 
min późniejszy, nowy, odło- puścić; ber !llo'Den gilit unter 
żenie n. terminu, odwłoka j. ben lYilum nad) ziemia usu

lHn'djfroft, sm. ~(e)B, pl. wa się pod nogami; bae 5eil 
•frofte, późny mróz. gilit nad) lina się opuszcza, 

9łn'djfrill)Iing, sm. •B, dru- wolnieje; baB 15cf)lo% gilit nad) 
ga, powtórna wiosna. zamek daje sie otworzyć; ber 

9łn'dJ•fll~Icn, va. (9111ien) @ema!t - ulegać, uledz prze
jmnbm etm. - odczuwać co mocy; 2) ustępować, zezwa
z kim, żywić te same uczu- lać, zezwolić, przystać na co; 
cia co drugi; id) fann eB ben !8itten - przychylić się 
i9m f o red)t - najzupeł'.niej do prośby; er gilit au uie! nad) 
odczuwam, co on czul. jest nadto pobłażliwy, po-

9łn'dJ•fil~rcn, va. (9aben) wolny; jmnbe !IDUnfcf)en -
prowadzić za sobl}, za kim. skłonić się do czyjego żqda-

Wn'dJ~fllUcn, va. (9alien) nia; jmnbtl ilaunen - usłu
znowu napeł'.nić, dopełni<\ chać czyich kaprysów; ber 
dolać, dosypać, dołożyć, aby .!HUgere gilit nad) m1Jrdrzejszy 
było peł'.no; ben !IDein~ ein ustępuje; III. nacf)gelienb, 
!IDeinfau - dolać wina, do- ppr. i adi. ustępujl}cy, nie 
pełnić wina w beczce, stawiajqcy oporu, ulegający, 

9łn'dj~gii~ncn, vn . . (ga6en) giętki; powolny, zgodny. 
odziewnąć. Wn'djgcbcn, sn. •9, ustę-

l)łn'd)-giitcn, vn. glire, giirft, powanie n., uleganie n., po
glirt, gor nad), 9alie nacf)ge~ wolność /., zgodność f. 
goren, kisać, fermentować 9łn'djgcborcn, adi. obacz 
ponownie, po raz dru1i, 91acf)gebiiren Jl. 

9łn'd)l}iircn, sn. 0 !!, 9łn'd)• \Jłn'djgcbnng, sf. pl. ~en, 
giirung, sf. l'ermentacya po- usunięcie n. się. 
nowna, druga. Wn'djgcbot, sn. •(e)e, pl. 

Wn'dJ•OCbiircn, gelilire, ge, ~t, późniejsze podanie, 01ta
liier~, gebiert, gebat n(ldj, 9abe tnia, wyż,za oferta. 
nacf)gelioren, I. va. urodzić, Wn'd}gcburt, sf. pl. ~en, 
porodzić po śmierci ojca; II. miejsce n., ło!ysko n., cze
nadjge6oren pp. i adi. po piec m. 
śmierci ojca zrodzony; bet Wn'd}gcfll,l, sn. •il, pl. ~e, 
.9i11cf)geliorene pogrobowiec uczucie późniejsze, odczuwa
m. ; melne nadjgeborenen @e~ nie następne. 
f~wi~er bracia moi po mnie Wn'd}•ge~cn, vn. gege, gegft, 
rodzeni, moi młodsi bracia; bie ge~t, g\ng nad), liin nacf)ge• 
~acf)ge6orenen potomkowie pl. gangen, 1) imnbm - cho-

Wn'dJ•gCbtn, ge6e, gibft, dzić, iść za kim; jmnbm auf 
glbt, gali nad1, ~a6e nacf)ge• bem lYUf!t, auf 5cf)ritt unb 
gtlien, I. va. 1) f6źniej dać, 'ltitt - chodzić, iść krok 
dać je~zcze, dodac; nod) @db w krok za kim, na kroli: nie 
- dodać pieniędzy; 2) ustę- odstąpić kogo, jak cień cho
pować, ustąpić, odstępować, dzić za kim, po piętach ko
oddawać; ntcf)ts uon feinem mu deptać; jmnbm ~eimlicf) -
!Jłe~te - nie ustąpić nic ze śledzić kogo; ber 5pur -
swego prawa; jmnbm nicf)t!! tropić; einet 5acf)e - cho
-, in ellU, - nie ustępo- dzić za czem, szukać czego, 
wać komu w niczem, ustę- badać co; f einen @ef cf)liften 
pować komu w .czem; er gibt 1 - chodzić za interesami, 
nlemanbem etm. nadj nie I pilnować swoich spraw; bem 

9łn'd19riibcln 

'lrunfe, ben mergnUgungen 
- oddać się pijaństwu, za
bawom; 2) bie U~r ge~t ae~n 
fillinuten nad) zegar idzie 
o dziesi'SĆ minut za powoli, 
spaźnia się o 10 minut. 

9łn'djgclnff cn, adi. •e !IDetfe 
dzieła pośmiertne. 

Wn'djgemndlt, adi. zrobiony 
podług, na wzór, na sposób, 
naśladowany; podrobiony, 
sfałszowany, fałszywy. 

Wn'djgcrnbe, adv. obacz 
pod 91acl). 

Wn'drncridjt, sn. •eB, pl. •e, 
obacz 91acf)eff en. 

\Jln'd)OCtltd), sm. •(e)B, bas 
~at einen ilb{en - to pozo
stawia niemiły zapach, odór 
po sobie. 

Wn'drncf djmnd, sm. •(e)!!, 
posmak m.; ilb!er - obrzazg 
m. 

\Jłn'djgicbig, adi. ustępu
jący, uległy, zgodny, zgo
dliwy. 

\Jłn'djgicbigfcit, sf. uległość 
/., powolność /., zgodliwość/. 

9łn'dJ•gic»cn, va. gieue, gie• 
ńeft i gieut, gieut, gou nad1, 
9alie n(lcf)gegoffen; 1) dolewać, 
dolać; OC in bie i!ampe -
dolać oliwy do lampy; 2) eine 
!Bilbfiiu[e - odlewać, odlać 
posąg; odlewać podług wzoru. 

\Jłn'dJ=glimmcn, vn. g!imme, 
g!immft, grimmt, g!omm nad), 
bin nadjgeg!ommen i \Jłn'dJ· 
glll~en, vn. (9alien) tleć, tlić 
się, żarzyć się jeszcze potem, 
p6źniej. 

łlłn'-dj=grnbcn, vn. grabe 
gtlilift, grabt, grul> nacg, gal>e 
nad)gegtal>en, kopać, dokopy
wać sie (szukając czego); bem 
6cf)ave· - szukać skarbu w 
ziemi. 

Wn'djgtnben, sn. ~!!, \Jłn'd}, 
grnbnng, sf. pl. •en, kopanie 
n. w celu odkrycia lub zna
lezienia czego, poszukiwanie 
·n. pod powierzchnil} ziemi, 
w górze. 
Wn'djgrne,sń.•fe!!,potraw m 

. ,Wn'dj=grnf en, va. (~al>en) ko
s1c. potraw .. 

Wn'dJ•grllbcln, va. (gal>ell) 
fiber etm. - ślęczeć nad czem. 

Wn'djgrllbcln, sn. •il, śli,
czenie n. 
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illn'd19rummct, an. •il, dru- wtórnie ~iąć, powtórzyć cięcie; 
gi potraw. 2) ciesac podług wzoru. 

illn'd)•gudcn, vn. (~alien) 9ln'dJ•~cilcu, vn. (~aóen) 
jmnbm - patrzeć za kim (od- zgoić się potem, goić się po-
chodzącym). woli, 

9ln'd)gufi, sm. •guffeo, pl. illn'dJ•~ci3cn, va. (~a6en) 
•gilffe, dolewanie n., dolanie I zapalić powtórnie; dołożyć, 
n.; kopia f. odlewu (gipso· , dod11ć paliw11. 
wei?o). 9ln'dJ·~clfcn, vn. ijelfe, ~il fit, 

Wn'd]bnll,sm.•(e)e,pl.•e,po- ~ilft, 9alf nadj, 9abe r.acf)ge• 
głos m., odgłos m.; oddźwięk m. 9o[fen, dopomagać, dopomódz. 

lnn'd}~bnllcn, vn. (9aben) 9ln'd}~clfcr, sm. •fi, pl. - , 
odgłos dawać, odzywać si~, pomocnik m. 
odezwać się, powtarz11ć illnd}bc'r, adv. potem, pó-
dźwięk. źniej; nast«;pnie; balb, fura -

illa'd}balt, sm. •(e)!8, pomoc wkrótce potem; uorger unb 
f., podpora f. zapasowa. - przedtem i potem. 

9łn'dJ•bnltcn, ~lt!te, ~IHtft, 9łn'd}bcrbft, sm. •ee, późna 
~lilt, 9ielt nltd}, 9abe nadjge• jesień, schyłek m. jesieni, 
gltlten, I. vn. wytrzymywać, czM pojesienny. 
wytrzymać, trwać długo; II, illn'dJl)CrbftlidJ, adi. poje
va. trzymać później; bieeitunbe sienny. 
- opuszczoną lekcyę odbyć 9lnd}bc'rig, adi. późniejszy; 
później. następny; przygzły; ber 'iJiirft 

Wn'd}bnltig, adi. trwały, ~., -er .Riinig uon •.. książę 
wytrzymały, N .. (11) późmejszy król ..• 

iJłn'd}bnltigfcit, sf. trwałość 9łn'dJ•bc~cn, va. (9a6en) 
f., wytrwałość f, szczuć psy. na kogo; vn. 

iJłn'dJbnnb, af. koń nar~- (9aben) zwierza uciekającego 
czny ,. przyprz~gowy; zar~ka dościgać psami gończymi. 
f. w grze w karty; = tin„ illn'd}~cu, sn. •(e)ś, po-
ter~anb. traw m. 

Wn'dJ·bnubcln, tm. (9lt6en) Wn'd}bicb, sm. ,(e)e, pl. •e, 
einem l8efeij[e - czynić sto- 1) powtórne, dodatkowe cięcie 
sownie do rozkazu, wykonać (szermierk>1); 2) drugi zrąb 
rozkaz. (leśnictwo). 

Wn'ifJ,bnngcu, illn'd)•~iin• illn'd)~ilfc, af. pl. ,n, po-
gcn, vn. ~ange, ijdngft, 91ingt, moc f. 
~ing nań), 9abe · nltd}ge~angen, 9ln'dJ·~infcn, vn. tfein) 
1) einer SacfJe - oddawać jmnbm - kulejąc iść za kim; 
się, oddać si~; poświęcić się (obraz.) naśladować kogo mo· 
czemu; %rliumereien - du- zol nie, źle. 
mać; feinen @ebanfen - zaj- 9łn'd}~od}acit, sf. pl. ,en, 
mować się swojemi myślami, poprawiny pl. (weselne), po· 
pogrątać si~ w myślach; bem wtórzyny pl. 
%runfe, einer 2eillen[c!Jltft - illn'dl•~olcn, va. (9.i6en) 
oddać siEJ pijaństwu, nami~- 1) (pójść i) sprowadzić, przy
tności; 2) z ogarami na smy- nieść, przywieźć rzecz bra
czy nadwietrzać.zwierza; ber kującą, zapomPianą lub po-
3'ii9rte - trzymać siEJ tropu zostawioną w tyle; 2) etro. 
(o psie, myśliwstwo); 3) ein ~erfliumteś - odrabiać, od
eieU - popuścić linę (że- robić, powetować coś zanie-
gluga). dbanego; dogonić, 

Wn'd)•~iirtcn, vn. (fein) Wn'd}~ut, sf. 1) odwód m., 
stwardnieć później. tylna straż (wojskow.); 2) 

illn'd}~nu, sm. ,(e)il, pl. •t, pasiwisko poślednie, później-
powtórny wyrąb (lasu). · sze paszenie. 

9łn'd) .. ~nucu, vn. 9aue, ijau~, 9łn'dJ•intlJfcu, i·a. (qlt6en) 
~aut, ~ieb nad}, ijabe nltdjge• później ~spę zaszczepić. 
ijauen, 1) drugi raz, po· 91n'dJ•JllOCU, I. va. (qaben) 

l)łn'dJ•fommcu 

jmnbm ,\iuttbe - popędzić 
psy za kim; II. vn. (fein) 1) 
jmnbm - puścić siEJ za kim, 
pEJdzić za kim, gonić, ścigać 
kogo; 2) (obraz.) uganiać si~ 
za czem; ben ~qren - uga
niać sie za zaszczvtami. 

l)łn'dj,fnucn, v~. (qa6en) 
przegryzać, przekąsić; (obraz.) 
jmnbm etro. - powtarzać 
mechanicznie czyje słowa. 

91n'dJ=fnufcu, va. (~ltben) 
dokupić. 

9ln'dJflnng, sm. •(e)e, pl. 
•fllinge, 1) echo n., odgłos m., 
oddźwiEJk m., dźwięk prze
ciągły, podźwi~k m ; (obraz.) 
wspomnienie n. 

illn'd}•fln~~cn, vn. ([ein) 
przyj8ć za późno, po wszyst
kiemu. 

Wn'd),flntf d}cn, va. (qaben) 
jmnbm etro. - pleść co za 
kim, powtarzać czyje plotki, 

9ln'd).flcttcrn, 9łn'dJ=flim• 
men, vn. flimme, flimmft, 
flimmt, flomm nad}, bin nltcfJ• 
geflommen, leźć, drapać się 
za kim. 

91n'dJ•flin9cn, vn. flinge, 
f(ing~, f[ingt, f[ang nncli, fJ11be 
nnń)geUungen, podźwięk, 
dźwięk, odgłos wydawać, 
brzmieć. 

9łn'dJ•fod)cn, va. (~aóen) 
ugotować później, potem, 
jeszooe; dogotować co (co 
nie było odrazu dobrze zgo
towane). 

9łn'd}•follcrn, vn. ([ ein) 
jmnbm - (s)toczyć się za 
kim. 

9ln'd}fommc, am. •n, pl. 
•n, potomek m.; następca m.; 
bie •n, pl. potomkowie pl., 
potomstwo n. ; potomność f.; 
= ~ltc!Jroe[t; oqne •n fterf>en 
umrzeć bezpotomnie. 

illn'd}•fommcn, vn. fomme, 
fomm~, fommt, fltm nań), bin 
nadJgefommen, 1) przyjść 
później, potem; jmnbm -
iść za kim, przyjść z>1 kim; 
2) jmnbm in einer 2ltbeit nid}t 
- fiinnen nie módz (za kim) 
komu zdążyć w robocie, nie 
m6dz tak prędko pracować 
jak on; jmnbm - dogonić 
kogo, dotrzymać komu kroku; 
3) einer '5adje - w,Ykony-
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wacl, wykonać co; wykryć 
co = ~inter etro. fommen; 
f einer \llfli~t, 5qJulbigfeit -
dopełnić powinności, spełnić 
zobowiązanie; ei nem fl!efe~le 
- wykonać, spełnić rozkaz; 
ei nem merf µreqJen - dotrzy
mać przyrzeczenia, uiścić się 
w słowie. 

\Jłn'clJfommenf clJnft, sf. po
tomstwo n., potomkowie pl.; 
potomność f.; = ~aqJroelt. . 

9ln'dJfiimmling, sm. •(e)s, 
pl. •e, potomek m. 

\Jłn'dJ=fiinncn, vn. fann, 
fannft, fann, fonnte na~, ~alie 
nad)gefonnt znaczy tyle co: 
naqJfommen, nad)fa~ren i t. p. 
fiinnen módz iść, jechać i t. p. 
za kim; iąJ fan n bir niąJt na~ 
nie zdążę za tobą, tobie, nie 
dotrzymam tobie kroku. 

\Jłn'djfoft, sf. zakąska j., 
owoce pl., deser m., wety pl. 

\Jłn'd)foften, 8. pl. koszta 
pl., wydatki p6źmejsze, do
datkowe. 

\Jłn'd,ifrnnf~eit, sj. pl. •en, 
dolegliwości pozostałe po 
jakiej chorobie. 

91a'dj~fried,ien, vn. frie~e, 
ftieqJft, fried)t, froqJ nad), liin 
naqJgefroqJen, imnbm - czoł
gać się, wlec się, leźć, szla
pać z tyłu za kim. 

\Jła'd,i=fricgcn, va. (ijalien) 
obacz naqJf>efommeJł. 

!Jła'djfnnft, sj. 1) p6źniejsze 
przybycie (rzadko używ.); 2) 
potomstwo n. 
· \Jła'd,i=fiinfteln, va. (ijalien) 
naśladować, podrobić kun
sztownie. 

!)ln'd,ifur, sf. pl. •en, do
leezanie n., zakończenie n. 
kuraeyi. 

9la'dj=lnffcn, va. (ijalien) 
powtarzać jl}kając się. 

9la'd}laj, am. •ffetl, pl. 
=Idffe, 1) pozostałość f., pu
ścizna f., dziedzictwo n., 
spadek m.; zapis m. = ~er~ 
md~tnitl; 2) pofolgowanie n., 
folga f., ulga f., zmniejszenie 
n.; 3) ustanek m., przesta
nek m., przerwa /.; oijne -
arlieiten pracować bez prze
rwy, bezustannie; 4) rabat 
ffl, (handel), opust m.; opust 
przewozowego, obniżka /. 
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(= 9łefaftie, kolejnictwo); 
ó) przebaczenie n., darowanie 
n. winy; rozgrzeszenie n. 

\Jłn'd}•lRfftn, Iaffe, {iiffeft 
i Idflt, Hiflt, Ciefi naqJ, ~alie 
naqJgeCaff en, I. va. 1) pozo
stawiać, pozostawić po sobie; 
bief er !!!lei n Idflt feinen l)'Ied 
naqJ to wino nie pozostawia 
po sobie plam; 2) pozwolić, 
dać komu iść z tylu; puścić, 
wpuścić kogo potem; !Hlaff et 
- przypuścić wody; 3) po
zostawić po sobie, przekazać 
w spadku, zapisać; bai! nad)• 
gelaff ene mermogen spuścizna 
f,, spadek m., dziedzictwo n.; 
3) bie nadjge!affenen @rlien, 
bie ~adjgeiaff enen (pozostali) 
spadkobiercy pl.; nadjgeiaf • 
f enetl !Hletf dzieło pośmiertne; 
4) zwalniać, zwolnić, popu
szczać, popuścić; ulglj sprawić, 
ulżyć; bai! 15eil, bie ,8ilgeI -
popuścić liny, cugli; jmnbm 
an ber etrafe - zwolnić ko
mu karę, darować <'zęść kary; 
/6ilnben - rozgrzeszać, roz
grzeszyć; 5) upuszczać, upu
ścić, ustąpić; etro. vom \Jlreife, 
von, an e!ner l)'orberung -
nieco z ceny, z należytości 
(pretensyi) upuścić; id) fann 
von bief en mnfliven niqJte -
nie mogę nic upuścić z tych 
cen, z tych warunków; li. 
vn. 1) o rzeczach: zwolnieć, 
ustać, ustawać, sfolgować, 
uśmierzyć się, zmniejszyć się; 
ber !Regen, ber !Hlinb Idjit nad) 
deszcz, wicher ustaje; ber 
ijroft ~at na~gelaff en mr6z 
sfolgował, popuścił; bie ~ive 
Idflt nadj upał zmniejsza się; 
bie .ltrnnf~eit ~at na~geiaff en 
choroba przesiliła sie; bet 
15~mers liefl na~ ból ·uśmie
rzył się; 2) o osobach: usta
wać, poprzestać, zaniechać 
czego, odstl}pić (od) czego; 
im i!aufe - zwolnić bieg; 
er lliflt im @ifer nadj albo 
fein @ifer lliflt na~ ustaje 
w gorliwości, gorliwość jego 
słabnie; im ijieifie - opu
szczać silj; er ~at von f ei ner 
fril~mn 15trenge nadjgelaff en 
złagodził dawni} swoja suro• 
wość; na~laff enber pp,·. i 
adi. \llUitl puls przerywany. 

\Jła'clJlaff cn, sn. stl, obarz 
~a'd)Iaffung. 

\Jłn'd)laffcnf djaft, sf. pl. 
•en, majl}tek (po kim) po„o
stały, pozostałość j., spuści
zna f. 

!Jł'aclJliiffig, I. adi. niedbały, 
opieszały, niestaranny; nieu
ważny, obojętny; rozlazły; 
- im .!Heiben niedbały, za
niedbany w stroju; li. adv. 
niedbale, opieszale, niesta
rannie; nieważnie, obojętnie, 
rozlaźle; - gefieibet niedbale 
u brany ; •ei! @elia ren opie
szdość /., nieostrożność f. 

9la'c1Jliiffigfcit, sf. niedbal
&two n., nirdbałość f, opie
szałość f.; nieostrożność f. 

l.lła'clJlnffung, sf. pl. • en, 
zwolnienie n., ustanie n., 
zmniejszenie n., opust m. 

\Jla'djlauf, sm. •(e)iii, pl. 
=Idufe, l) biegnięcie n. za 
kim, za czem; 2) druga w6dka. 

\Jła'dJ~lanfcn, vn. laufe, 
lliufft, lliuft, 1ief nadj, liin 
naqJgelaufen, 1) biegać, biedz 
za kim, za czem, uganiać się, 
ubiegać się o co; ben 9:Jllib~en 
- biegać za dziewczętami; 
2) o płynach: spływać, pły
nl}Ć, bieżeć; ber !8ranntroein, 
ber naąJiliuft wódka p6źniej 
pędzona. 

\Jła'd}lant, sm. =(e)i!, pl. •e, 
pogłos m. 

\Jła'd)=ltbcn, vn. (~alien) 
1) żyć podług czego, stoso
wnie do czego; ben @efetlen 
- żyć jak ustawy każ!}, prze
strzegać w życiu ustawy; 2) 
przeżyć. 

\Jla'clJltbtn, sn. •i!, życie 
późniejsze; ostatek m., schy
łek m. życia. 

\Jln'd,ilcbcnbc(r), sm. •n, pl. 
,n, pozostały m. po kim 
zmarłym. 

\Jla'd}=lcgcn, va. (~alien) do
dać, dołożyć, dokładać; ,tiol; 
- doło:fyć drwa na ogień, do 
ognia. 

\Jln'd,i=lcicrn, vn. (§aben) 
jmnbm - brzdąkać, dudlić, 
piszczeć za kim ; mechani
cznie robić to, co drugi robi. 

\Jła'd,i=lciftcn, va. (§aben) 
świadczyć, uiścić się z czego 
p6źniej. 



9łn'd,-lcrnm 

9łn'd}•lcrncn, va. (~(lóen) 
potem Sil,l (na)uczyć, douczyć 
się, uzupełnić braki w nauce. 

9łn'd}lcf c, sf. pl. -n, po
kłosie n., zbieranie n. ostat
ków (o zbożu); powinobranie 
n. (zbieranie reszty wino
gron). 

9łn'dJ•lef en, va. (~aóen) 1) 
reszt~ zbierac; 2) czytać, od
czytywać, odczytać, przeczy
tać, sprawdzić przez czytanie; 
czytać za kim (t. j. powta
rzając, co ktoś odczytuje), 
czytać z kim. 

9łn'd}•le11d}tc1t, vn. (~(lóen) 
jmnom - świecić (idąc, sto
jąc) za kim. 

9łn'dJ•liefcrn, va. (~aóen) 
dostawia<\ dostawić, dostar
czyć p6źniej, dostawić reszty, 

9łll'dJltcfcrn, sn. •i3, 9łn'd}• 
Iieferuug, sf. pl. ,en, p6źniej
sza dostawa, późniejsze do
starczenie; uzupełnienie n. 
dostawy. 

9łn'dJ•mnd}cu, va. (~a~en) 
naśladować kogo, co; kopio
wać; podrabiać, fałszować; 
jmni>m - przedrzeźniać się 
komu; e6 jmni>m - naślado
wać kogo; fmni>6 <Stimme -
udawać czyj głos; 2) nacfJ„ 
gemad)t, pp. i adi. naśla
dowany, podrobiony, sfałszo
wany; •er m.lecfJfel weksel 
fałszywy, podrobiony; •e 
Unterf c!Jrlft podpis fałszywy; 
"er <ScfJlilffel klucz dorobio
ny; ,e \l3er(en perły imito
wane, nieprawdziwe. 

9łn'd}mnd}en, s11. •!3, 9łn'dJ· 
llllld)UUIJ, sj. pl. •en, naśla
dowanie n., imitacya f., ko
pia f,; podrobienie n., fal
syfikat m. 

I.Jłn'dJmn~b, sf. druga koś ba; 
potraw m. 

9łn'd)•llllllcu, va. rnaoen) 
1) jmni>m - naśladować 
czyj spos6b malowania; ein 
@emiili>e - odmalować, prze
malować z obrazu, wyma
lować podług obrazu; 2) od
nawiać, cdnowić obraz, ma
lowidło. 

9łn'd}mnler, sm. •i!, pl. -, 
ko.e_ista m. obraz6w. 

llłll'd}mnlig, acti. p6źniej
szy. 
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9łn'd}mnrn, adv. potem, 
później, następnie, 

9łn'd}mnnn, sm. •(e)a, pl. 
=miinner, następca m.; żyrant 
następny, p6źniejszy. 

9łn'd}•mnrf d}imn, vn. (fein) 
maszerować z tyłu, za kim. 

9łn'd}mctl, sn. =(e)i8, druga 
mąka. 

l.Jln'd)mcff e, sf. pl. ,n, 1) 
druga msza; 2) koniec m. 
jarmarku. 

9łn'd}•mcff cn, vn. meff e, 
mifMt i mitt, mitt, m(lt nadj, 
~(lóe nad)gemefien, mierzyć, 
wymierzyć, przemierzyć; raz 
jeszcze mierzyć dla spraw
dzenia miary rzeczywistej, 

9łn'dJmittng, sm. -(e)i8, pl. 
•e, popołudnie n.; am - po 
południu 11. ; 2tnf(lng i>ei8 •( e )!3 
przypopołudnie n. 

91n'dJmittligig, nn'd}mit= 
tliglidJ, adi. popołudniowy. 

\Jłn'd}mittngo, adv. popo
łudniu. 

lJln'd)utittngo,, adi. popo
łudniowy. 

9łlt'd}mittngogottcobicuft, 
sm. ,(eJ6, 9łn'djmittngofird)C, 
sf. nabożeństwo popołudnio
we, nieszpory pl. 

lJłn'd}mittngol)rcbigt, sf. pl. 
•en, kazanie popołudniowe. 

9łn'dJmittngoru~c, sf., 
9łlt'd}mittn.Róf d}lnf, sm. •(e)s, 
9łn'd}mittngof d}Ilifdjcn, sn. •6, 
odpoczynek popołudniowy, 
drzemka popołudniowa. 

9łn'd}mittngo3cit, sf. czas 
popołudniowy, popołudnie n. 

9łn'd}=mobdn, va. (~aben) 
modelować, wyrabiać podług 
wzoru. 

91n'd)•miigcu, vn. mag. 
magft, mag, modjte nacfJ, ~aóe 
n(ldjgemod)t, skr6cenie za
miast: nadjgeljen, nacfJfaljren, 
nac!Jreiten i t. p. mogen chcieć 
iść, jechać, jechać wierzchem 
i t. p. potem, p6źniej, za 
kim, z tyłn. 

9łn'd}miin3cr, sm. •6, pl. 
- , fal.zerz m. monet. 

9łn'd}•milffcn, vn. muu, 
mulit, mufl, mutte nad), ~aóe 
nadjgemuut, musieć stąpać, 
iść, jechać i t. d. p6źniej, 
potem, za kim, z tyłu. 

9łn'd}nntmc, sf. pl. •n, po-

wziątek m., pobranie n., za
liczenie n. ; - im uotljinein 
zaliczka f. = fSaruorf djufl. 

9łn'd}untmcn11flnffu11g, sf. 
pl. •tn, cofnięcie n. zalicze
nia, zwolnienie n. z zaliczki, 

9łn'd}nn~mcbcglcitf dJ cin, 
sm. •(e)il, pl. •e, kwit zali
czeniowy, karta powziętna, 
powziętna f. 

9łn' dJnnbmcbctrng, sm., ( e )s, 
pl. •triige, kwota f., suma/, 
zaliczki, zaliczka f. 

91n'd}nnbmcbudJ, sn. -(e)6, 
pl. •Óildjer, ksil,lga f. zaliczek, 
księga powziątk6w, księga 
pobrań. 

9łn'dJunIJmtl)rollifion, sf. 
pl. •en, zaliczkowe n. 

9łn'dJnntmmgiftcr, sn. •il, 
pl. -, obacz 9ladjnaljme• 
regifteróud). 

9ln'd}nntmcfcubung, sf. pl. 
oen, przesytka /., posyłka J. 
za pobraniem. 

9łn'd},ncbmcn, va. ne~me, 
nimmft, nimmt, naljm nad), 
ljalie nacfJgenommen, 1) wziąć 
p6źniej, potem, dobrać więcej; 
2) ściągać przy wysyłce (to
waru) należytość. 

9łn'd)•orbucu, va. (~(lóen) 
ustawić, umieścić na drugiem, 
na pośledniem miejscu. 

9łn'd}=l)fcifcn, llfeife, llfeifft, 
llfeift, pfiff nad), ljalie nad)• 
gepfiffen, vn. powtarzać gwiż
dżąc, naśladować gwiżdżąc; 
II. va. eine 2trie - gwizdać 
ar1ę; jmni>m - naślao.ować 
czyje gwizdanie; idj fann 
nun meinem @eli>e - pie· 
niądze moje stracone, mogę 
je sz,1kać. 

9łn'dJ•4Jft:nn3cn, va. (~aóen) 
zasadzić p6źuiej, potem; 
uzupełniać, uzupełnić drze• 
wostan nowemi drzewkami. 

9łn'd}•4Jfro4Jfcn, va. (~(lóen) 
p6źniej (za)szczepić drzewka. 

9łn1dj04Jinf dn, va. (~(lben) 
obacz !Rac!Jmalen. 

9łn'd)l)ln4'4Jcrcr, sm. -e, pl. 
-, paplacz m., papuga J. 
(przenośnie). 

9łn'd},4Jln4141crn, va. (ljaóe11) 
paplać, pleść, powtarzać za 
kim mechanicznie; jak pa
puga, m6wić pacierz za pa
nią matką. 



\Jln'dJ,lllnubem 

\Jln'd),lllnubcrcr, sm. obacz 
~fad)plapperer. 

\Jłn'dJ·,IJlnubcrn, va. (~alien) 
obacz 3ladjpla:ppern. 

\Jła'd) ... ,110Iicrcn, va. (~alien) 
pociągaąć na nowo pokostem, 

\Jła'd)•,IJOltcrn, vn. (fein) stą
pać, iść za kim hałaśliwie, 
iść za kim pomrukując. 

\Jłn'd),llorto, sn. •fi, pl. -ti 
i •!3, porto n., portoryum do
datkowe, opłata pocztowa do
datkowa, uzupełniająca. 

\Jła'd)•,llriigcn, vn. <~aben) 
1) odbijać, wybijać później; 
nocg @elb - wybić jeszcze 
monety; 2) odbijać, odbić 
według wzoru; imitować, pod
rabiać, fałszować. 

\Jła'd),lltobc, sf. pl. ,n, prze
ciwpróba f. 

\Jła'dJ•,lltiifcn, va. (~nlien) 
l) egzaminować kogo po
wtórnie, powtarzać, poprawiać 
z kim egzamin, odbywać, od
·być z kim egzamin popraw czy, 
popraw k«}; 2) rewidować, prze
zierać, przegfauać,przetFzasać. 

\Jła'dJptiifung, sj. pl . • ,en, 
il) egzamin poprawczy, po· 
prawka f,; 2) rewizya f., 
przegląd m. 

\Jłn'd)•qucUcn, vn. quelle, 
quiUft, quillt, quoll nadj, bin 
nad)gequollen, tryskać, płynąć 
jeszcze, później. 

\Jła'd)rang~aug, sm. •(e)s, 
pl. "~ilge, pociąg podrzędny 
(kolej n,). 

!Jla'd,Mnf cn, vn. (f ein)jmnbm 
- jak szalony ścigać kogo, 
wrzeszczeć za kim. 

\Jła'd)=tnff cln, vn. 1) (~a6en) 
,easzczęknąć, szczękać potem, 
szczęk wydawać; 2) (fetn) 
z łoskotem df!!yć z tyłu za 
kim, za czem. 

\Jła'd)rnum, sm. •(e)(I, zrąb 
m., pnie pl. po wycięciu drzew 
pozostałe. 

\Jła'd)•tiiumcn, vn. (~aben) 
sprzątać, porządkować po raz 
drugi; posprzątać, uprzątnąć 
resztę później. 

\Jła'd),nd)ncn, va. (~nlien) 
rachować, porachować, prze
liczać, przeliczyć; jeszcze raz 
liczyć, sprawdzać rachunek; 
dodać do rachunku; racho
wać za kim, wraz z kim. 
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\Jła'd)rcdJncr, am. •fi, pl. reitet, ritt nndj, bin nadjge= 
, kalkulator m., sprawdzają- ritten, z tyłu jechać konno, 

cy m. rachunki, rewident m. wierzchem; jmnbm - jeździć, 
\Jła'd)rcdjnung, af. pl. •en, jechać wierzchem za kim, 

liczenie n., rachowanie n.; pędzić na koniu za kim. 
późniejsze obliczanie; spraw- \Jła'd)=rcnncn, vn. renne, 
dzanie n. rachunków ; licz~- rennft, rettnt, rannte nacfJ, bin 
nie n. po kim, wraz z kim. nacfJgerannt, gonić, biedz z ty-

\Jła'd)ml)t, sn. •(e)i!, pl. •e, łu; jmnt>m - pędzić za kim; 
prawo późniejsze, pośledniej- (obraz.) idj roerbe i(jm nidjt -
sze; prawo zastrzeżone. nie będę ubiegać si~ o jego 

\Jła'd)rc~c, sf. pl. •n, 1) wzg-lędy. 
epilog m., domówienie n., sło- j)ła'd)r~uc, af. żal m. po 
wo końcowe, zakończenie n.; niewczasie. 
2) replika f., głos powtórny I \Jła'dJtid)t, af. pl. •en, wia
pownda (prawo); 3) obmowa domość f., wieść f.; sprawo
/., obmowisko n.; illi(e - zdanie n, ; znak m. = fillinf; 
osława /.; jmnbn in ilble - przestroga f. = !ma mung; 
litingen wystawić kogo na informacya /.; - gelien uwia
obmowę, spotwarzyć, osławić damiać, uwiadomić, zawia
kogo; in illiie - fommen do- domić, dać znać; •m, aus 
stać silj na języki, o8ławić sill, bem iłluiiiant>e wiadomości, 

\Jła'd)•tebcn, va. (~aben) nowiny z zagranicy; •en ein• 
l) mówić za kim, powtarzać aie~en illiet etm. zasięgać wia
po kim, powtarzać coś sły- domości, informacyi o czem; 
sz1mego; 2) jmnbm etro. - bies aut - to do zastosowa
mówić co o kim (poza oczy); nia się; aur -! do wiado
jmnbm iibre~ - obmawiać, mości! idj lafie es mir aur 
obmówić, obgadywać, obga- - bienen przyjmuję do wia
dać kogo; f o etro. milcgte ic(j do mości. 
mir nicfJt - Iaff en nie chciał- \Jla'd)tid)tcnbicnft, sm. •ei3, 
bym, by o mnie coś podo- służba j'. rekognoskowania 
bne,:ro mówiono. (wojskow.), 

\Jla'd)rcbcr, am. =il, pl. - , \Jła'd_JtidJtcr, am. ,s, pl. -, 
obmowca m. wykonawca m. kary (śmierd), 

\Jła'd)rcbncr, am. ~s, pl. kat m. 
-, mowca następujący, mow- \Jła'd,Jrid)tgcbcr, sm. •iil, pl. 
ca przemawiający po innych, -, uwiadamiacz m., infor-

\Jla'd)=tCid,Jcn, 1) va. ([Jllben) mator m. 
podać co komu oddalającemu \Jła'd)rid)tlid), adi. ~lużący 
się, podać później; 2) vn. do uwiadomienia; adv. dla 
((jaben) starczyć jeszcze dłu- wiadomości; za u wiadomie-
!ej, na później. niem, stosownie do wiado-

\Jła'dj=tcifcn, vn. (fein) mości przePłanej. 
później dojrzewać (po zebra- \Jła'dJ=ricd)cn, vn. riecfJe 
niu). . riecl)ft, ried)t, rodj nac(j, ~ar,; 

\Jła'd)tctfc, sf. pl. •n, po- nadjgeroc(jen, wydawać jaki 
dróż j. za kim. zap,ich potem, później. 

\Jła'd)=rcif en, vn. (fein) \Jła'dJ•ricf cln, vn. (f ein) 
jmnbm - jechać za kim, płynąć zwolna za czem, ku 
puścić się. za kim w podróż; czemu. 
gonić kogo (w podróży). \Jła'd,J•ringcn, vn. ringe, 

\Jła'd)=rcificn, reif3e, reifleft rinflit, ringt, rang nacfJ, ~abe 
i rei13t, reif3t, rif3 nadj, nadj• nac(jgerungen, einer Sad)e -
geriffen, 1) vn. (lein) rozdzie- usilnie ubiegać się o co. 
.rać się, drzeć się coraz więcej; \Jła'dJ•rinncn, vn. ([ ein) ob. 
2) va. (~aben) porywać, por- nad)fiief3en. 
wać, ze sobą, za sobą; 3) ry- \Jłll'd)•tOUCn, vn. 1) ((jaben) 
sować, szkicować ołówkiem. toczyć za kim, zaczem; 2) ([ ein) 

\Jla'd)•rtiten, i·n.reit?, teiteft, toczyć się za czem. 



1Jht'dJ•tfilftn 

\R11'dj,riidcn, I. rn. (~n6en) 
posuwać, posunąć dalej, na
przód; II. vn. (f ein) jmnbm 
- posuwać się, posunąć się 
za kim, ruszyć za kim; bem 
g:einbe - ruszyć, posunąć 
się za nieprzyjacielem; in 
eine fjiiijm 15telle - posunąć 
się na w,Yższe stanowisko, 
awansowac. 

\R1t1dJ=rubcru, vn. (fein) 
za kim, z tyłu wiosłować. 

ilłll'd}ruf, sm. ~(e)e, pl. ,e, 
1) nawoływanie n. za kim; 
2) nekrolog m.; 3) słowa 
pośmiertne, pamięć/. (o zmar
łym). 

9łll'd)=rufcn, rufe, rufft, 
tuft, rief nad}, ijabe nadJge• 
ruf en, 1) vn. jmnbm - wo
łać za kim, nawoływać od
dalającego się,; 2) va. jmnbm 
etro. - wołac co za oddala
jącym się. 

9łll'djtu~m, sm. •(e)s, sła
wa. , pośmiertna, wiekopom
nosc /. 

9łll'~•tii~men, va. (fjn6en) 
chwalic; jmnbm etro. -
z chlubą, co o kim mówić; 
bas muu man iijm - na 
jego pochwalę powiedzieć to 
trzeba, trzeba mu wtem oddać 
pochwale, to trzeba mu przy-
znać. ' 

ilłll'dJ•f lllJCU, va. (ija6en) 1) 
obacz !nnd}teben; 2) jmnbm 
ettt,. &um !Ru~me - obacz 
~ad)ril~men. 

\R1t'd)-f lll3c11, va. (fjn6en) 
dosalać, dosolić. 

\R1t1dJ•f 1tmmdn, va. (ijaóen) 
zbierać, zebrać później, do
zbierać. 

\Rll'djf llt, sm. •t!S, pl. ,flitr, 
zdanie następne, następnik m. 

\R1t1dJ•f dJ1tffcn, I. va. fdJnffe, 
f dJnfjft, fd}nfft, f d)uf nad}, ijnbe 
nadjgef c!Jnff en, 1) tworzyć pó
źniej, potem; 2) tmnbm etro. 
- tworzyć na wzór czyjego 
dzieła; II. va. fdiaffte nndj, 
fjnbe nnd)gefc!Jnfft, sprawić, 
kupić, nabyć potem, później, 
dokupić; jmnbm etro. - po
słać co za kim, dostawić eo 
komu później. 

\R111djf dj11U, sm. ,(e)e, dźwięk 
później słyszeć się dający, 
odgłos m. dźwięku. 
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\Rll'dJ·f dJ1trrcn, en. (fjnben)] ijnbe nndjgef cf)lngen, I. va. 1) 
grzebać tam i sam; einem uderzyć po kim; eine !note 
l5c1Jate - grzebać za skar- - nutę uderzyć, wybić, wziąć 
bem, szukać skarbu grzebiąc. po innej; 2) podrabiać, fał-

\Rll'dJ=fdjllUtn, vn. (~nben) szować (pieniądze); = na!§• 
t) jmnbm - patrzeć za kim l)tligen; 3) ein m:lott, eine 
oddalającym się; 2) zajrzeć, 15telle in einem }Bud)e - szu. 
przeglądać, przeglądnać. kać słowa, ustępu w ksil!:!.ce; 

\Rll'djfd)cin, am. • •(e)s, porównywać, sprawdzać; ein 
światło pozostałe, blask po- !Bud) - otworzyć książkę 
zostdy. (aby wyszukać w niej jakiś 

9łlld)'fdjidjt, sf. pl. •en, ustęp); lI. vn. 1), in einem 
szychta nadzwyczajna, praca !Buclje - otworzyc książkę, 
nadzwyczajna górników. (aby wyszukać, sprawdzić jaki 

\R11'djfd)ilfc11, va. ([Jnlien) ustep); 2) bem @t3e - szu
etm. - posłać później; jmnbm kal kruszcu (górn,); 3) wro
f ein @epacf - posyłać, po- dzić się, wdać się w kogo; 
słać za kim pakunek; jmnbm = ~nclJnden. 
evli[Jet - posłać, puścić za 9łll'dJ={dJliingcln, fid) -, 
kim szpiegów. vr. ([Jnben) wężykowato dążyć, 

9łll'dJ•f dJicbtn, va. fd)iebe, biedz, płynąć, snuć się za 
f d)iebft, f c!Jiebt, f c!Job nacl;I, [Jnbe czem. 
nnd)gef d)oben, z tyłu popychać, \R1t'dJ•f dJlcłdjc11, vn. fdjleidje, 
popchać, popcl,ać naprz6d. fd)(eidJft, f c§[eldJt, f dJlid) na(§, 

9łll'dj,f d)icf!cn, fd)iete, fd)ie, bin nad)gefd)lidJen, jmnbm -
11eft i fc1Jief3t, fd)iet1t, jdjo11 cichaczem leźć, iść, skradać 
nad), ~abe nadjgef d)offen, I. się za kim, ukradkiem za 
va. 1) jmnbm dne .Rugel - kim łazić; jmnbm fpa[Jenb -
kulą, strzelić za kim; 2) łazić za kim szpiegując go; 
w handlu: @dbet - nadda- ficf) -, vr. wśliznąć się, ci
wać, naddać pieniądze; ben chaczem wsunąć się, ukr11d
!Reft einer 15umme - dopla- kiem wejść. 
cić resztę sumy; II. vn. 1) 9łll'dj fdjlcnbcrn, vn. (fein) 
strzelać z tylu za ki;m odda- imttbm - szłapać, łazić, 
łającym się; 2) jmnbm, einer wlec się za kim. 
15ad}e - puścić się, polecieć %t'dJ,f dJ1cifcn, va. (fjaben) 
szybko za kim, za czem, wy- I. fc§(eife, f d}leifft, fdjleift, 
trysnąć, płynąć szybko za f djliff nad}, ij11be nnd)gefdJliffen, 
kim, za czem; S) wypuszczać (na)ostrzyć raz jeszcze, po
liście,. gałęzie. wtórnie; II. fdJieifte nndj, 

9łll'd)•f d}lffcn, I. vn. (fein) nal'ggefdJleift, w.J'.6czyć, wlec 
jmnbm - płynąć za kim, za sobą; ein }Bein - wlec 
ścigać kogo na wodzie; II. za sobą, nogq. 
va. (fjalien) wysyłać, wysłać 9łll'dJ,f djlc~~C11 1 I. va. i vn. 
później wodą. drogą wodną. fidJ -, vr. (~nlien) włó-

9łll'dJ•fdJim~fC11, vn. (fjnben) czyć, wlec za sobą,; fidJ milij• 
jmnbm - lżyć odchodzącego, fam - wlec się (za kim 
za odchodzącym obelgi rzucać, z tyłu) z mozołem, z natęże
ścigać kogo obelżywemi slo- niem. 
wy. 9łll'di-f djlcubcrn, va. ([Jalien) 

\Rll'djf d)llllJ, sm. •(e)e, pl. jmnbm etro. - rzucić· co za 
•fc!Jtage, 1) późniejsze ude- kim. 
rzenie; 2) nuta przyczepna, \Rll'djf d)liiff cl, am. ,e, pl.-, 
dopełniająca (muzyka). klucz dorabiany; wytrych m. 

\R11'djfdjlllgcbud), \Rn'dj• \R1t'djf djm11d, am. obacz 
f d}l11gc1Ucrf, sn. •(e)e, pl. !nncf)gefcl;lmncf. 
•bild)er, •n>erfe, poradnik m., \R11'dJ·f dJmtdcn, vn. ([Jn6en) 
encyklopedya /. zostawiać, zostawić, posmak 

\R1t'dJ•f dJlngC1t, f cljln11e1 w ustach. 
fdJldgft, fc!Jlligt, fcljlug nadJ, \Rn'dJ•f dJmcl;cn, fdJmel3e, 



lJht'dJf dimer; 

fdJmH3t, f dJmiI3t, fd)moI3 nadj, 
nadJ!łe[djmoI3en, 1) va. (~aóe) 
topić później, dotapiać, doto
pić jeszcze; 2) vn. (f ein) pó
źniej się topić, 

iJłn'djf d)mcq, sm. obacz 
91ncf)mel). 

lJłn'dJ=f d)mcracn, vn. (~aóen) 
później boleć. 

Ołn'd)•f d)mimn, va. i vn. 
(~aóen) 1) (po )smarować po
nownie, drugi raz; 2) jmnbm 
etltl. - źle kopiować, nama
lować, nasmarować według 
czyjego wzoru. 

Ołn'd)=f d)ncibcn, va. f cf)neibe, 
f cf)neibeft, fdjneil>et, fdjnitt 
nad), ~abe nadjgefd)nitten, 
1) nocf) )Srot - przykrajać 
jeszcze chleba, ukroić z dru
giego bochenka; 2) jmnbm 
etm. - krajać, wykrawać, 
przykroić co na wzór czyj. 

Ołn'djf d)Uitt, sm. obacz 
91adjernte .. 

Ołn'd)0f d)tciben, va. i vn. 
fd)reióe, f c!Jreibft, fcl)reiót, fd}rieó 
nad}, ~aóe nadjgef cljrieben, 1) 
pisać za m6wiącym; einen 
~ortrag - spisywać, spisać 
wykład; 2) pisać podług wzo
ru; 3) pisać, napisać później; 
in einem )Sriefe - dopisać 
w liście, do listu ; jmnbm -
pisać do kogo po tegoż od
daleniu się; 4) jmnbm -
naśladować, podrabiać czyje 
pismo, czyj podpis; ó) prze
pisywać, wypisywać, odpisy
wać, odpisać, kopiować, po
pełnić plagiat; = 9i:r,., auli• 
fd)reif>en. 

Ołll'd)f d)rei~er, sm. •!'.I, pi. 
- , pi8Zl}CY m. za mówil}Cym; 
stenograf m. ; pisący podług 
wzoru; naślaaowca m. obcego 
pisma; przepisywacz m., wy
pisywacz m., kopiata m. ; pla
giator m. 

l)ł1• djf d)rcien, va. i vn. 
fdJreie, fdJreift, f dJreit, fd}rie 
nadj, ~ar,e nadjgef djrien, 
jmnbm - krzycv.eć za od
dalającym sil}, donośnym gło
sem wołać za kim; naślado
wać czyj głos. 

Ołn'dJfcJJrift, sf. pl. •en, 
1) pisanie n. za mówiącym; 
2) kopia /., przepis m.; 3) 
pismo podrobione, naślado-
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wane; 4) (In einem 18riefe) nać, machać czem za kim; 
dopis m., dopisek m. (w li- 2) drgać potem, jeszcze; 3) 
ście). ficlJ -, vr. poruszać się z tyłu, 

Oht'd)f d)riftlidj, adi. dopi- za kim. 
sany; adv. w dopisku, do- \Jłn'dJ·f d)wiiren, v11. fd)miire, 
piskiem. I fd)wi\rft, f d)wiirt, fdJwur i 

Ołn'd)f d)nb, sm. •(e)ll, pl. fdJmor nad), ~abe nadjgefd)wo• 
•f cfJUóe, 1) powtórna, nastl}- ren, przysięgać, przysiądz po 
pna posyłka; powtórny rzut; kim, za kim; powtarzać, po
dodatek m.; 2) zastępca m. wtórzyć przysięgę. 
w grze; 3) wojsko rezerwowe, Ołn'djf d)Wnng, sm. •(e)s, 
wyąyłane dla uzupełniania wzniesienie n. Bil} szybkie za 
szeregów przednich, kim, za czem. 

\Jłn'djfd)ur, sf. pl. -en, po- \Jłn'd)f d)wur, sm. •(e)s, pl. 
wtórne postrzyżyny. •fc!Jn,Ure, późniejsza przy-

Ołn'dj=f d)iircn, vn. (~ll6en) sięga; powt6rzenie n. przy-
rozżarzać ponownie, grzebać sięg-i. . 
ponownie w ogniu. \Jłn'd)=fegdn, v11. (fem) 

iJłn'd)f djuij, sm. •fdJuffei!, z tyłu płynąć (żaglowcem), 
pl. •fc!Jilff e, 1) dopłata /. płynąć za kim. 
(reszty); 2) strzał późniejszy, mn·d)~fc~en, fe[Je, fie~ft, fie~t, 
strzał jeszcze sie komu na- fa~ nacg, ~alie nac!Jgef e~en, I. 
leżący; 3) nowa'.', spóźniona v11. 1) jmnbm - patrzeć za 
latorośl, gall}zka /.; 4) bo- kim, na kogo oddalającego 
chenki chleba wsadzane do sil}; 2) zobaczyć, spojrzeć, zaj
pieca po upieczeniu innych. rzeć; uważać; fie~ nad), roer ba 

Ołn'd)f d)nijuerbinblidjfcit, ift zobacz kto jest; fie~ nad}, 
sf. pl. ,en, zobowiązanie n. ba% eiil getan ift uważaj, by 
(do) dopłaty. się stało; in einem )Sucge -

\J1n'dj=f d)iittcn, va. (~aóen) zajrzeć do książki, szukać 
dosypać jeszcze, przylać, do- w książce; 3) er ~at bie @e• 
lać: dodać. legen~eit nid)t benil!Jt, nun 

iJłn'djf djWnbcn, sm ... 15, czad mag er - nie korzystał ze 
m. (metalurgia). sposobności, niech teraz za 

Ołn'djf djlDlltm, sm. •(e)ll, nią patrzy (kiedy uleciała); 
pl. •fdJrolirme, drugi rój Ii, rn. 1) obaczyć co, prze
pszczół, drugan m., powtór- glądać, przejrzeć (dla przeko
ki pl. . nania siq), sprawdzać, badać; 

ilła'djsf d)Wlinucn, va. (~a- bie !Jłed)nung - zajrzeć w 
6en) roić się po raz drugi. rachunek, rewidować rachu-

Ołll'dj=f d)IDll~Cn, vn. (~af>en) nek; feine 18eftlinbe, morrdte 
obacz 91acfJpfoppern. - spisywać, sporządzać in-

Ołn'd)=f d)IDtbcn, vn. (fein) wentarz; 2) jmnbm etn,. -
einet 15acfJe - unosząc się przepuścić, wybaczyć komu 
w powietrzu ścigać co, dą!yć co, nie brać komu za złe, 
za jaką rzeczą. pobłażać, patrzeć przez palce, 

Ołll'd)•f d)WeUen, vn. fdiroelle, przez szpary; bie 15trafe -
f cf)roillft, fclJroillt, fdJn,oll nad), darować karę, ułaskawić. 
f>in nac!Jgefdjroollen, później \Jłn'd)f c~en, sn. •li, 1) pa
na puchnąć, nabrzmieć, wez- trzenie n. na co, za czem; 
brać. przeglądanie n. czego, rewi-

\Jłll'd)•f d)lllimmen, vn. zya j., sprawdzanie n., ba-
fc!Jwimme, fclJn,immft, danie n.; 2) bali (Iem) -
fdJmimmt, fcf)n,amm nadj, ~alie (nid)ts ars bas -) ~aóen nic 
nad)gef djroommen, płynąć z nie dostać, odejśó z kwitkiem, 
tylu, za kim. · z próżnemi rękami, doznać 

\Jłn'd)=f d)wingcn, fcfJn,inge, zawodu, 
fdjwingft, fd)n,ingt, f d)mang Ołn'd)sf enbcn, va. fenbe, 
nadj, ~alie nadjgcfc!Jn,ungen, fenbeft, fenbe~, /{~~b 
1) rn. jmnbm etm. - mach- fen'oete nac!J, ~i'na~~' t 

; / ,s<'" , 1,- , 

:~. :-"'\·.~:])·,. y ·., 
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unb nadjgef enbet; obacz '.lładj• ! 91n'dJfidJtigfeit, sf. pobła-
fdjicfm. I żli WOŚĆ f, 

9ła'dHe~en, 1. va. (galieni I l)la'dJfidjtetoe, adv. bez-
1) kłaść w tylt', później, po-

1 

wze:lędnie, surowo. 
tern; 2) obacz nadJvflan3en; I 91n'dJfidJtetane, sm. pl. dnie 
3) ponowić wstawkę, weta- pl„ czas m. odwłoki (handtl). 
wić na nowo (w grze); 4) do- l)ła'djfidjtelloll, adi. pobła
dać, złożyć wiersz dodatkowy żający, pobłażliwy, łaskawy, 
(drukarstwo); ó) einen @rlien względny; adv. pobłażliwie, 
- podstawić dziedzica; 6} łaskawie, względnie. 
postponować, upośledzać, upo- l)ła'dHicfern, vn. (f ein) 
śledzić; mniej cenić; II. vn. przeciekać, ciec jeszcze, pó
(gaben) jmnbm - gonić, ści- źuiej. 
gać kogo, puścić się w pogoń l)ła'dj•fieben, va. (gaben) 
za kim, : powt6rnie, później (prze)siać. 

l)ła'dJf c~cn, sn. ~s, l)ła'dJ• I l)ła'djfiebcn, va. fiebe, 
f c~ung, st'. 1) umieszczenie n. • fiebeft, fiebet, f ott nadj, gabe 
w tyle; 2) postponowanie n., nadjg,f otten, dowarzać, do-
lekceważenie n., niecenienie I warzyć. · 
n.; 3) pogoń f., pościg m., . l)ła'djfilbe, sf. pl. •n, przy-
ście:anie n. 

1 
rostek m. 

l)la'dHeuf&cn, vn. (galien) I l)ła'dj•fingen, finge, fingft, 
jmnbm - wzdychać za kim. fingt, fang nad], babe nadjge• 

l)ła'dHein, vn. (fein) za- i fungen, I. vn. śpiewać za kim, 
miast nadjgegan11m, nadjge~ J zaśpiewać po kim; II. va. 
fag ren i t. p. f ein; fie finb , powtarzać, powtórzyć śpiew 
uns nacf) poszli za nami. · (śpiew~jąc). 

l)ła'dJfid}t, sf. 1) zajrzenie n. l)la'dJ•finfen, vn. fin fe, finfft, 
do czego, przeglądanie n., re- finft, janf nadj, liin nadjge• 
widowanie n., przegląd m., f unfen, upaść, opaść potem, 
rewizya f.; /Sorfidjt ift lieff er z tyłu za czem; usnwać si~, 
a(s - lepiej rzecz zbadać usunąć się ( o ziemi). 
wprzód niż potem; 2) wzgląd l)ła'dHinncn, va. finne, 
m,, pobłażanie n., wyrozu- finnft, finnt, f ann nadj, [Jabe 
mialość f., wyrozumienie n., nadjgef onnen, illiet etro. -
pobłażliwość /.; dy lata f., dumać, przemyśliwać, rozmy
dylacya /., odroczenie n., śliwać, zastanawiać się nad 
odwłoka f. (handel); - einer czem. 
15trafe darowanie n. kary, l)ła'dJfinncnb, adi. zaduma
ułaskawienie n. ;-mit jmnbm ny, zamyślony, pogrążony 
albo gegen imnbn [Jalien, gegen w myślach. 
jmnbn illien mieć dla kogo l)ła'dHięen, vn. fite, fijJeft, 
wzgląd, być wobec kogo wy- fil,lt, ja~ nadj, liin nadjge• 
rozumialym, pobłażać, prze- feffen, siedzieć w tyle, za 
puścić komu; mit imnbs kim; zostać za karę w szkole 
~e~(ern - galien pobłażać poza godzinami nauki. 
czyim wadom; idj liitte um l)ła'd)fięen, sn. •!il, areszt 
giltige - proszę o łaskawe szkolny. 
względy; mit einem l)hi'd}f ommer, sm. •!il, pl. 
Sdjulbner 9alien zezwolić -, polecie n., schyłek m. 
dłużnikowi na odwfokę; ogne lata. 
- gegen imnbn vorge9en po- l)ła'djjorgc, sf. pl. •e, pó
stępować przeciw komu bez- źniejszy kłopot; ~orforge veto 
względnie, surowo. [Jiltet - kto się wprzód do-

l)łn'd}fidjtig, adi. względny, brze namyśli, nie ma potem 
pobłażający, pobłażliwy, wy- kłopotu. 
rozumiały; - fein pobłażać, l)łn'dj=f.pii~en, vń. ([Jalien) 
patrzeć przez palce; adv. szpiegować, śledzić; ben '.na• 
wzgl~dnie, pobłażliwie, wy- turgegeimniffen - badać taj
rozumiale. niki natury, dochodzić taj-

ników natury, zaciekać si<; 
nad tajnikami natury. 

l)ła'd}f.pii~er, sm. 0 6, pl. 
-, szpieg m.; badacz m. 

l)ła'djf.piilJnng, s/. pl. •en, 
szpiegostwo n., śledzenie n.; 
badanie n., dochodzenie n., 
zaciekanie n. sie, 

l)ła'djf.piel, sn'. •(e)e, pl. ,e, 
zakończenie n., sztuczka j., 
farsa f. odegrana na zakoń
czenie, epilog m. 

~ła'dj•f.piclen, vn. i va. 
ma ben) 1) grać potem j 2) 
jmn'om - grać za kim, po
wtarzać to, co kto gra, na
śladować czyją grę, grać tak 
jak ktoś gra; 3) nadj bem 
@egor - grać ze słuchu; 
4) zagrać ten sam kolor, 
taką samą kartę, jaką zagrał 
drugi. 

l)ln'dj•f.pottcn, vn. ([Jaóen) 
przedrzeźniać, drwić z kogo 
odilalającego się. 

l)llldJ•f.ptedJCII, va. f1)tec[Je, 
fVtidjft, fpridjt, fpradj nadj, 
galie nadjgef µrodjen, imnbm 
etro. - powtarzać, powtórzyć 
co za kim. 

1)/a'd}f.pred}mi', sf. pl. •en, 
(mechaniczne, bezmyślne) 
powtarzanie słów czyich. 

l)la'd)"f.prengcn, vn. (iein) 
jmnbm - puścić się za kim 
w cwał, cwałem (na koniu) 
pędzić za kim. 

l)ła'dj•f.pringen, vn. fpringe, 
fvringft, ivrtngt, ivrang nadj, 
liin nac!Jgelvrungen, biegnąć, 
biedz z tylu; imnbm - sko
czyć za kim; f1)ting igm 
raf cf) nadj skocz prr;dko za 
nim. 

l)la'dj=f.piilcn, va. ([Jalien) 
jeszcze raz wypłukać, po
płukać. 

l)ła'd)"f.pilrcn, vn. ([Jalien) 
bem fillilbe - tropić zwierza, 
szukać tropu, iść tropem 
zwierzyny; einet 15adje -
śledzić, badać rzecz, docho
dzić rzeczy; [Jeimlidj - pod
patrywać. 

l)ła'djf.piiren, sn. •i8, l)ln' dJ• 
f .piirung, sj: pl. ,en, tropie
nie n. ; śledzenie n., badanie 
n., dochodzenie n. 

l)ła'd}f.piircr, sm. •!il, pl. 
-, tropiciel m., śledzicie! m., 



illiid)ft 

poszukiwacz m., dochodzicie! 
m.; szpieg m. 

illad)ft, praep. z dat., po, 
obok, opodal, tuż, (tuż) przy; 
- ber Sdjule blizko, w po
bliżu, obok szkoły; er n,o~nt 
l)ier - an mieszka to opo
dal; - ben <&!tern liebe idj 
bid) am meiften po rodzicach 
ciehie rajbardziej kocham. 

91a'd)'ftammcln, vn. (gaben) 
powtarzać, powtórzyć co ją.
kliwie. 

\Jłiid)ftbc'ftc, adi. 1) m1j
lepszy z następujących; 2) 
pier1Vszy lepszy; = ber 
erfte befte. 

\Jłiid)ftbc'm, adv. 1) bez
pośrednio, wkrótce; 2) zaraz 
potem, nai.tępnie; 3) oprócz 
tego. 

\Jłii'dJftc, I. adi. (superlat. od 
nalJe) 1) najbliższy, bezpo· 
średni; bie - ®tabt naj
bliżsi" miasto ; unf ere •n 
~ern,anbtell nasi najbliżsi 
krewni; bie •n iBeaiel)ungen 
najściślejsze stosunki; ber -
filleg najkróts11a droga; bet -
.8mecf cel bezpośredni; bie -
mergangenl)eit przeszłość bez· 
pośrednia, niedaleka; bas -
!Redjt prawo najsilniejsze; 2) 
przyszły, następujący; bie -
(nnd)ftfommenbe) fillodje przy
szły tydzień; mit •m, bes 
•n, •r ,8eit, •t St'age tymi 
dniami, w tych dniach, 
wkrótce; liei •r @eiegenl)eit 
przy najbliższej, przy pierw
szej sposobności; mlt •t lpoft 
odwrptną, pocztą; fdjon cim 
-n St'age już na dmgi dzień, 
nazajutrz; bas -mal na 
drugi raz, najbliższym razem ; 
bie amei •U ,8eUen dwa na
stępne wierPze; II. 1) ilłiid)• 
ftc(r), sm. •ten, pl. •ten, bli
źni m.; je ber ift fidj f elbft ber 
,e każdy sobie najbliższy, 
bliższa koszula ciała niż 
kaftan; bu f o U ft beiuen ~n 
Cieben wie bi~ f elb~ kochaj 
bliźniego jak siebie samego; 
2) ilłiid)ftc(~), sn. •ten, rzecz 
najblibza, najpierwsza, naj
ważniejsza; III. adv, 1) am 
2 n najbliżej; biefet @runb 
!iegt am •n ten powód jest 
najbliższy; najważniejszy; 
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unf ere @rtern ftel)en un0 am 
•n nasi rodzice są nam naj
bliżsi; 2) nncljftens wkrótct', 
w najbliższym czasie. 

\Jłn'dJ•ftcdJcn, fteclje, ftid)ft, 
fticljt, ftac!} naclj, ~abe uacljge„ 
ftod)en, I. va. wysztychować, 
wyry~. co podług wzoru; II. 
vn. 1) imnbm - kłuć, pchnąć 
oddalającego się ; 2) starszą 
zabić (w grze w karty); 3) 
spuścić 8il} za górnikami 
(górn,); 4) wziąć dla próby 
kawałek, cz~ść z całości 
(handel). 

il'ln'd)-fte~cn, vn. fte~e, 
ftel)ft, ftel)t, ftanb naclj, ~abe 
i bin nacljgeftanben, 1) stać, 
następować po czem; 2) nadj• 
ftel)enb adi. poniżej stojący, 
następujący; bie •ben fillorte 
następuj!}ce wyrazy; ~uf •be 
filleije w sposób następuJący; •b 
ueqeid)net niżej spisano; n,ie ob 
bemetftjak poniżej zauważono; 
iclj tei(e bit •b mit niniej
szem dC1noszę ci; 3) jmnbm a'! 
etm. albo in etu). - ustępowac 
komu w czem, nie dorówny
wać, nie wyrównać komu 
w czem; być pośledniejszym, 
mieć mniej wagi, znaczenia; an 
2Uter - być młodszym; an 
!Rang - mieć niż,zy sto
pień. 

\Jłn'd)ftc~cnb, adi. i adv. 
1) pośledni; 2) obacz 91adJ 0 

ftel)en pod 2). 
ilłn'dHtcigcn, vn. fteige, 

fteigft, fteigt, ftieg naclj, bin 
na~geftiegen, jmnbm - łazić, 
leźc, włazić (do góry), zła7-iĆ 
(na d6ł) za kim. 

l)łn'dJ•ftcUcn, 1) va. posta
wić, położyć co w tyle, po
tem ; eine U~r - cofnąć ze
gar; 2) vn. jmubm - zasa
dzać się, nastawać na kogo; 
prześladować kogo j ben mo
ge(n - zasadzać się na 
ptaki; 3) vr. fidj - stawiać 
się do wojska w późniejszym 
terminie. 

\Jła'd)ftcUcr, sm. •G, pl. -, 
prześladowca m. 

\Jła'd)ftcUcrin, s/. pl. -in° 
nen, prześladowczyni f, 

91a'd}ftcUcrif dJ, adi. pod
stępny; adv. pod8tępnie. 

\Jła'd)ftcUung, sf. pl. '"fn, 

IJht'd)ftojjcit 

91a'd}ftcUcn, sn. •e, 1) usta
wienie n. w tyle, ustawienie 
późniejsze; 2) późniejsz,; sta
wiennictwo, stawienie się do 
wojska; 3) zasadzka /.; prze
śladowanie n. 

9Hi'd)ftcnlicbc, sJ. miłość 
j., bliźniego. 

ilłii'd)ftcne, adv. wkrótce, 
rychło, w najbliższym czasie. 

9la'd)ftcucr, sj. pl. ,n, do
płata f. poboru, podatek nad
zwyczajny, podatek później 
nałożony. 

\Jłn'd)'ftcucrn, vn. 1) (IJ11• 
ben) uiścić dopłatę podatku, 
zapłacić nadzwyczajr,y po
datek; zapłacić później poda
tek; 2) (fein) sterować za kim, 
w tyle. 

9lii'dJftfolgcnb, \Jłii'd}ftfom• 
mcnll, adi. następujący, na
stępny; ber •e Stag dzień na
stępny. 

\Jła'd)ftid), sm. •(e)s, pl. •e, 
kopia f. sztychu, rydua na
śladowana. 

llła'd)~ftitfcn, va. (IJaben) 
później wyszyć, wyhaftować, 
uzupełnić haft; wyhaftować 
według wzoru. 

ilła'dHticfcln, vn. (f ein) iść 
za kim (Żartobliwie i w mo• 
wie prostackiej). 

\Jła'd)'ftimmcn, 1) va. (l)a~ 
ben) dostroić, poprawić strój 
instrumentu muzycznego; 2) 
vn. (ljaben) głosować po kim, 
później, powtórnie. 
. \Jłii'd)ftfiinftig, adv. w jak 
najkrótszym czasie. 

j)ła'd)=ftiibcrn, vn. (IJaben) 
szperać, gmerać, przeszukiwać. 

\Jła'd)sftopfcn, va. (IJaben) 
natkać bardziej, mocniej (n. p, 
fajkę); dodać jeszcze (ty1 oniu 
do fajki). 

illn'c{Htoppcln, vn. (lja6en) 
po~losJć, resztki (kłosów) 
zbierac. 

9la'd)ftopplcr, sm. ~e, pl. 
-, zbieracz m. resztek (kło
sów). 

91a'd)ftojj, sm. •e5, pl. 
•ftoue, powtórne pchnięcie, 
uderzenie; prhnięcie n. po od
biciu razu przeciwnika (szer
mierka). 

91a' d)sftojjcn, ftoue, ftoueft 
i ftout, ftout, ftieu nad), 
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[Jnbe nncljgeftofien, I. va. 1) l}łii'dJftllcrgnngcn, adi. bez
pchać, (po)pchnąć z tylu; 2) pośrednio ubiegły, miniony; 
utłuc jeszcze więciej (cukru, ber -e '.tng przeddzień m. 
pieprzu i t. d.); II. vn. po- l}lii'd)ftllor~crgc~Cllb, adi. 
wtórnie pchnąć, uderzyć; bezpośrednio poprzedzający. 
pchnąć po odbiciu razu prz~- l}ln'dHud)cn, va. (~aben) 1) 
ciwnika (szermierka). szukać, poszukiwać; 2) bei 

l}ln'dJ•ftottcrn, I. va. (lj11- jmnDm um etw. - upraszać 
ben) etro. - jąkającym gło- kogo o co, żądać co od kogo; 
sem powtarzać co (po kim) j wnieść do kogo podanie o co. 
II. vn. (lj11ben) jmnbm - ją- %t1djfudjc11, sn. •i3, Wa'd)" 
kać się za kim, naśladować f ud)ung, sf. pl. -en, 1) poszu
czyje jąkanie. kiwanie n., przeszukanie n.; 

l}la'd)=ftrcbcn, vn. (lj11ben) 2) prośba j., podanie n. 
einem ~inge - piąć się, dą- l}lnd)fud)cr, sm. •E>, pl. -, 
żyć do czego, starać się, ubie- J) poszukiwacz m.; 2) pro
gać się o co, uganiać się za szący m. o co. 
czem; jmnbm - starać się l}la'd)filnbf(utlid), adi. po-
dosięgnąć kogo, wziąć sobie potopowy. 
kogo za wzór, współzawo- l}łnd)t, aj. pl. 9?ii(tte, noc 
dniczyć z kim. /.; 5ur - gegiitig nocny; ei3 

l}la'd)•ftmfcn, va. (lj11ben) ift fdjon - już noc; ei3 
jmnbm bie 21:rme - wyciągać wirb - noc nastaje, zapada ; 
ręce za kim (oddalającym się). in ber 9?acljt -, bei -, bei3 

l}la'd)•ftrcncn, va. (lj11ben) -s w nocy, nocq, w nocnej 
dosypać, dościelić, dosłać ( np. porze; bei 2lnbruclj ber - , 
słomy); jmnbm l8lumen - bei anbredjenber - za nadej
sypać za kim kwiaty. ściem nocy; fpiit in ber -, 

l}łn'd_Htrictcn, I. vn. (ljaben) óei fpiiter - późno w noc; 
dokończyć pończochę lub inną mitten in ber - wśród nocy; 
robótkę na drutach; II. va. bil:l jpiit in bie - ljinein do 
(ljaben) zrobić co na drutach późnej nocy; ilber - przez 
podług wzoru. noc; uor - przed nocą, za-

l}ln'd)-ftromcn, vn. (jein) nim noc zapadnie; bie gan3e 
strumieniem płynąć potem, - ([Jinburdj) (przez) całą noc; 
z tyłu; (przenośnie:) puścić bie 15tiUe bet - cisza nocna; 
się za kim tłumnie. er arbeitet bie ganae - ~in• 

l}la'd)•ftilrmcn, vn. (fein) 1) burd) pracuje całą noc, robi 
wzbnrzyć się, zerwać się z nocy dzień; %ag unb -
p6źniej z gwałtownością; 2) dzień i noc, we dnie i w nocy; 
jmnbm - ruszyć, lecieć, pu- bei - unb 9?ebe[ bauonge~en 
ścić się za kim, ścigać kogo. zemknąć w ciemnościach no-

l}la1d)ftur3, sm. •es, pl. cnych, oddalić się pokryjomu; 
•ftilr3e, 1) zawalenie n. się au - eff en jeść wieczerzę; 
w tył, w przepaść; 2) po- eine f djledjte - ~aben mieć 
wtórna rewizya, powtórne złą noc; eine \d)laflo\e -
sprawdzenie (handel). ljaben mieć noc bezsenną, 

l}la'd)sftilqcn, I. i•n. (f ein) nie zmrużyć przez całą noc 
1) imnbm, einer 15adje - oka; fd)laf[ofe 9?1icfjte ~aben 
paść, upaść, wpaść, wypaść, cierpieć na bezsenność; jmnbm 
zapaść, zawalić, zwalić się po gute - roUnjdjm życzyć ko
kim, po czem; 2) jmnbm - mu dobrej nocy; gute -! 
puścić; rzucić się za kim dobra noc I dobrej nocy! apo
(w celu ścigania go); II. viz. kojnej nocy! (przenośnie:) 
(ljaben) etu,. - zwalić, strq- gute -, ~offnung un'o @lild' 
cić, (z)rzucić co po kim, po żsgnam was, nadziejo i szczę
czem (w przepaść); noclj ein ściel bie - aufó[eiben, burd)• 
@lai! !lllein - wlać w siebie roadjen nie kłaść się spać, 
duszkiem jeszcze jednq czuwać przez noc; ilber -
szklankę wina. an einem Orte b[eiben zostać 

\}la' d,Jtcil 

w jakiem m1eJscu na noc, 
przenocować gdzie; filr bie 
- uorbereiten przygotować 
na noc; bei - fin'o aae .!til~e 
fd)wara,alle.Raven grau w nocy 
wszystkie krowy (koty) czar
ne (bure), każda krowa czarna. 

l}ła'dJtng, sm. -(e)i3, pl. •e, 
poprawiny pl. 

l}ła'd)tanbrnd), sm. •(e)i8, 
nadejście n., zapad m. nocy. 

l}ła'dJtnngcln, sn. •s, ło
wienie n. ryb w nocy. 

~la'd)tnngriff, sm. •(e)s, pl. 
•e, natarczka nocna (wojsk.) 

l}ła'd)tnnfcr, sm. -s, pl. -, 
kotwica rezerwowa. 

l}ła'd,J•tnn~cn, I. vn. (~aben) 
jmntim - puścić się za kim 
w tanecznych skokach, na
śladować kogo w tańcu; (prze
nośnie:) postępować za czyim 
przykładem (rozkazem), czy
nić to co drugi (każe); II. va. 
(ljaben) einen Zana - naśla
dować taniec. 

l}la'dJtnrbcit, sf. pl. •en, 
praca, robota nocna; wypra
cowanie n. przy świecy, przy 
świetle. 

l}la'dJtat:bcitcr, sm. •i3, pl. 
-, robotnik nocny. 

Wa'd)tarbtittt:in, sf. pl. 
•innen, robotnica nocna. 

Wn'd)•tnnfcn, va. ([Jaben) 
potem, powtómie chrzcić; 
(przenośnie:) mlein - dolewać 
wody ilo wina. 

l}ła'd)•tnumcht, vn. (fein) 
taczać się, potoczyć się za 
kim. 

l}la'd)tbccten, sn. obacz 
9?ad)tgejd)irr. 

l}ln'd)tbcbcctt, adi. cieniami 
noc.v okryty. 

l}la'd)tbilb, sn. ,(e)s, pl. ,er, 
obraz noc przedstawiający; 
(przenośnie:) okropny, prze
rażający obraz. 

Wa' djtblumc, sf. pl. •n, 
kwiat nocny; astra f. 

Wa'd)tMcb, sm. •(e)s, pl. 
•e, złodziej nocny. 

l}la'd)tbicbfta~l, sm. •(e)s, 
•ftii~le, nocna kradziet. 

l}la'd)tbicnft, sm. •es, słu
żba nocna. 

lna'd)tcil, sm. •(e)s, pl. •e, 
niekorzyść /., uszczerbek m., 
szkoda /., strata /.; obraza 
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j., zło n.; niedogodność j.; j)ln'd)tgcbct, sn. o(e)s, pl. 
D~ne - fiir ... bea u szczerb- •e, modli twa wieczorna. 
ku dla ..• ; i>ai gmicljt, i.Jłn'd)tgnrn, sn. ,(e)s, pl. •e, 
fcljliigt aua, fiiUt aua mir sieć j. na skowronki, 
albo fiir miclj aum - to mi i.Jłn'd)tgcbilbc, sn. •5, pl. 
szkonę przynosi, to jest z 1 -, mara nocna. 
moją stratą, szkodą; jmnbm i.Jłn'dJtgcbnnfc, sn. •n, pl. 
gegeniiber im - f ein być •n, myśl ponura, okropna. 
w gorszem położeniu, niż kto j)ła'd)tgcfcd)t, sn. ,(e)s, pl. 
inny; - bringen szkodę przy- ,e, potyczka nocna. 
nosić, uszczerbek czynić; im i.Jłn'dJtgcift, sm. ~es, pl. oer, 
•e f ein, fte~en, ficlj liefinben dueh nocny. 
mieć stratę, szkodę, być w i.Jłn'dJtgcf ang, sm. "(e)El, pl. 
położeniu niekorzystniejszem; •fiinge, śpiew nocny. 
jmni>n in - bringen wyrzą- i.Jłn'd)tgcf d)irr, sn. 0 (e)i3, pl. 
dzić komu szkodę, być przy- ot, urynał m., nocnik m. 
czyną czyjej straty; mit - i.Jłn'dJtncfidJt, sn. •(e)s, pl. 
t1erfaufen sprzedać ze stratą; •e, i i.Jłn'd)tgcf.)Jcnft, sn. •(e)s, 
fein - o~ne !łlotteil niema pl . .. er, widmo n., straszydło 
nic złego, coby na dobre nie nocne, omacnica j. 
wyszło. i.Jłn'd)tgcftirn, sn. •(e)i3, pl. 

Wn'd)tcilig, I. adi. nieko- "e, gwiazda nocna. 
rzystny, szkodliwy, uszczer- Wn'dJtgcwnnb, sn. ,(e)s, pl. 
bek przynoszący; niedogodny; oltJćini>e:r, strój nocny. 
jmnom - fein szkodzić ko- Wn'dJtglcidJc, (;tag• unb 
mu, komu uszczerbek przy- -) sf. zrównanie n. dnia 
nosić; •e ijolgm szkodliwe, z nocą (astronom.). 
de następstwa; -es @eriicljt Wn'dJtbnubc, sf. pl. •li, 
pogłoska niekorzystna; II. czepek nocny. 
adv. niekorzystnie, szkodli- Wn'd)t~cmb, sn. •(e)s, pl. 
wie; niedogodnie; - fprecljen „en, koszula nocna. 
tlOII jmnbm niekorzystnie, nie- jJln'd)tbcrbcrgc, sj. pl . .. n, 
przychylnie, źle o kim mó- gospoda f., oberża nocna, za-
wić. jazd m. na nocleg; nocleg m. 

i.Jłn'd)teiligfcit, aj. pl. 0 en, Wn'd)tbimmd, sm. •i, nie-
niekorzyść f. bo nocne, gwiaździste. 

i.Jłii'd)tdnng, adv. po całych Wii'd)tig, adi. obacz ~iicljt• 
nocach, nocami. · lid!. 

9ln'd)ttn, vn. (lja6en) 1) es Wn'd)tignU, aj. pl. -en, 
nacljtet v. impera. noc zapada, słowik m. 
noc się robi; 2) nocować; Wn' d)tignUtn•, adi. słowi-
= ft6ernaditen. czy. 
. 9ln'd)tcrf d)tinnng, af. pl. !Jln'd)tignUcnf d)lag, sm. ,s, 
-en, widmo nocne. śpiew m. słowika, słowiczy. 

i.Jłtt'd)tefftn, an. •i8, pl. -, Wii'd)tigtn, vn. (ljaóen) no-
wieczerza f, kolacya f. cować, przenocować, noclego-

Wn'd)teule, aj. pt •n, so- wać. 
wa nocna, puszczyk m. Wn'd)timbiij, sm. •ffei8, pl. 

!Jln'd)tfnltcr, sm. •5, pl. 0 iff e, przekąska wieczorna, 
-, nocnica f., ćma .f., motyl wieczerza f. 
nocny. . Wn'd)tif dJ, sm. ,eę., wety 

Wn'd)łfcitr, sj. pl. •n, uro- pl., owoce pl., przysmaki na 
czystość nocna. koniec obiadu podawane. 

Wn'd)tfcuer, sn. •i3, pl. -, Wn'd)tjncfc, sf. pl. •n, kaf-
ogień nocny, w nocy roznie- tanik nocny. 
ciony, utrzymywany, Wn'd)tfn~~c, sf. pl. •li, 

Wn'd)tf(iegtr, sm. •i8, pl. czapeczka nocna. 
-, dziwonos m. (zwierzę). Wn'd)tfllll3, sm. •ei, pl. 

Wn'd)tfroft, sm. •ei, pl. •fiiu5e, puszczyk m. 
·ftiifte, przymrozek m. Wn1d)tfcr3c, sf. pl. -n, 1) 

3' n le nb er, 51leutfdi-l>olnifcf)e~ mlorterbudj. 

świeca nocna; 2) wiesiołek m. 
(roślina). 

lJłn'dJtflcib, sn. ,(e)s, pl. 
oer, suknia nocna. 

Wn'd)tlngcr, sn. 0 s, pl. -, 
nocleg m., koczowisko n. 
(także dzikich zwierząt, lego
wisko n., leżysko n.); -
~alten nocować. 

Wn'dJtlngcrnfl)l, sn. •(e)s, 
pl. •e, dom noclegowy. 

Wa'd)tlam~t, sf. pl. •n, 
i dim. lJłn'dJtliim.)Jd)cn, sn. 
•il, pl. -, lampa /., lampka 
nocna, światło nocne. 

lJln'dJtlcud)tcr, sm. 0 /81 pl. 
-, lichtarz nocny. 

Wii'dJtlidJ, adi. nocny; •er 
1ffidle i WiidJtlid)crwcilc,· adv. 
w nocy, w nocnej porze. 

i.Jła'd)tlid)t, sn. •(e)s, pl. 
•er, światło nocne; świeca 
nocna; f cljruimmenbei •licljt• 
djen (dim.) knotek m. 

Wn'd)tluft, sf. powietrze 
nocne. 

Wn'd)tmnfJl, sn. 0 (e)i8, pl. 
,e i •miilj[er, wieczerza; !)ei• 
ltgei - Wieczerza Pańska; 
= móenbmal)I. 

j)łn'dJtmn~r, sm. •ei3, pl. ,e, 
sf. zmora f.; = 21lp. 

lJłn'dJtmnrf d), sm. 0 es, pl. 
,mćirld}e, marsz nocny, noc!} 
odbyty. 

lJłn'd)tmctte, sf. pl. •n, 
msza wieczorna. 

Wn'dJtmottc, sf. pl. •n, 
ćmaf. 

Wn'd)tmufif, sf. pl. •en, 
serenada f. 

Wn'd)tmil~e, sf. pl. •n, 
czapka f., czapeczka nocna; 
(przenośnie:) śpi uch m., ospa
lec m. 

Wn'dJ•tiincn, vn. (~alien) 
później jeszcze brzmieć, 
dźwieezeć. 

Wń'dJt.)JntroniUc, (wym.: 
-patruj), sf. pl. m, patrol 
nocny. 
Wn1dJł.)Joftc11, sm. -s, pl. 

-, straż nocna, stróż nocny. 
Wn'd)tqunrticr, sn. ,a, pl. 

•e, nocleg m.; jmnbm -
gelien dać komu nocleg, prze
nocować kogo. · 

i.Jłn'd)trn6, sm. •(e)!3, pl. 
•e, straż tylna, odwód m.; 
(przenośnie:) im - f ein być 

6 



mało rozwinil.ltym na swój 
wiek. 

IJhl'dJttnbc, Bm. •n, pl. •n, 
kozodój m., lelek m., ślepo
wron m. (ptak), 

l.lhl'dHtabcn, vn. (f ein) 
kłusować z tyłu; jmnbm -
kłusować za kim, 

j}ht'd)ttnd)tcn, vn. (~alien) 
obacz 9ladJftrelien i !Jlac!Jftelren. 

IJlll'd)ttag, Bm. •(e)e, pl. 
•ltllge, 1) dopłata f.; 2) do
pełnienie n., dodatek m. (n. p. 
do dzieła), suplement m. 

lJłn'd)=ttngcn, va. trnge, 
triigft, trćigt, trug nac!J, ~alie 
nacfrnetragen, 1) nosić, nieść 
z tyłu, za kim; 2) dodawać, 
dodać, dopełniać, dopełnić, 
dopłacić później; 3) jmnbm 
etw. - popa·miętać komu co, 
nie zapomnieć, nie darować 
komu czego; 4) nac!Jtragenb, 
adi. mściwy. 

IJłn'd)ttiig(et)if d), adi. mści
wy. 

IJłn'cl)triiglid), I. adi. 1) do
datkowy, uzupełniający; p6-
źniejszy, spóźniony; 2) rzadko 
zamiast nac!Jtragenb, mściwy; 
II. aclv. dodatkowo, w do
datku, w dopełnieniu; potem, 
jeszcze, p6źniej. 

IJłn'cl)trngondifcl, sm. =!3, 
pl. -, ~rtykul dodatkowy. 

IJłn'd)ttngobnbgct, (wym.: 
-biidże), Bil. =5, pl. •S, doda
tek m. do budżetu, wydatek 
późniejszy, 

IJłn'dJtrngo~tilfung, sf. pl. 
•en, egzamm poprawczy, po
prawka f. 

1Jłn'd)trng0;nl1lnng, 8/. pl. 
=en, dopłata f., zapłata pó
źniejsza. 

IJłn'd),trciben, treibe, tretbft, 
treibt, tdeli nad), ~alie nad)• 
getrielien, I. va. 1) pędzić 
z tyłu, za kim; 2) e!! jmnbm 
- obacz pod !l'ladjtun; II. 
vn. jeszcze raz, ponownie wy
puszczać, kiełkował'. 

IJłn'cl)treibcr, Bm. •6, pl. -, 
ślepowron m. (ptak). 

IJłn'd)ttcifc, sf. pl. ,n, po
dróż nocna, 

lJłn'cl)•ttcten, vn. trete, 
trittft, ititt, trnt nac!J, bin 
n11cl}getreten; imnbm - stąpać, 
iść za kim; przenośnie: w 
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czyje ślady wstępować, na
śladować kogo (niewolniczo). 

IJłn'cl)ttetct, Bm. •6, pl. -, 
postl.lpujący m. za kim; po
plecznik m.; naśladowca m. 
(niewolniczy). 

IJłn'cl)tticb, sm. ,(e)!l, pl. 
=e, ponowne, powtórne wy
puszczanie, kiełkowanie. 

IJłn'd)=ttinfcn, trinfe, ttinfft, 
ttinft, tt11nf n11~, ~alie n11dj• 
getrunfen, I. va. popijać, po
pić (n. p. wodę po lekar
stwie); II. vn. jmnbm - od-. 
powiedzieć komu na toast. 

IJłn'd)=łti~~dn, vn. (~11lien 
i f ein) dreptać z tyłu, za kim. 

IJłn'd)tri~~ct, sm. •il, pl. 
, rzeżączka przewlekła; 

gościec m. u starych woja
k6w. 

IJłn'd)ttod, sm. •(e)e, pl. 
•tiicfe, negliż m., ubiór wie
czorny, ranny domowy. 

IJłn'dJttodncn, 1) vn. (fein) 
wyschnąć p6źniej ; schnąć po
woli; 2) va. (~11ben) potem 
(wy)suszyć. 

IJłnd)trnbc, Bf, spoczynek 
nocny; cisza nocna. 

IJłn'dJttuubc, sf. pl. ,n, 
ront nocny, obchód m., ob
jażdżka f. straży nocnych. 

IJłn'd)tru~~, sm. =(e)s, pl. 
•e, orlwód m. 

1Jłlld)f0, adv. w nocy, nocą, 
w nocnej porze. 

IJłn'd)tf dJnbe, BJ. pl. -n, 
ćma f. 

IJłn'dJtf d)nttcn, sm. •s, pl. 
-, 1) nocny cień; 2) nocne 
cienie pl., rzemieniec m., 
psianka j., słodkogórz m., 
wilcza. wiśnia, wilcze jagody 
pl. (roślina). 

IJłn' dJtf dJid)t, .~f. pl. -en, ro
bota nocna (górnictwo). 

IJłn'dJtf cl)idJter, Bm, •!3, pl. 
- , górnik w nocy pracu
jący, robotnik nocny. 

IJłn'cl)tf d)lnfeub, adi. bei 
•tr ,8eit w nocy; o godzinie 
nie" łaściwej. 

IJłn'cl)tf d)mctterling, Bm. ob. 
~łlld)tfulter. 

IJłn' d)tf d)nccfc, sf. pl. •n, 
ślinik m. 

IJłn'cl)tf dJllllllbe, sf. pl. •n, 
nocna jaskółka. 

IJłn'cl)tf dJllliirmct, sm. •!3, 

pl. -, 1) birbant m., no
cny wt6częga, hulaka m.; 2) 
nocnica f. ; = 9luc!Jtfll(ter. 

IJłnd)tfd)llliitmmi', Bf.' pl. 
•en, hulanka f., hula.tyka f., 
birbantka nocna. 

IJłn'd)tf djlllti~, Bm. ,es, pl. 
•e, poty nocne. 

IJłn'cl)łfignnl, Bn. •(e)!8, pl. 
,e, sygnał nocny (kolejn.), 

IJłn'd)tfitcn, Bn. •6, siedze
nie n., pracowanie n. po n.o
cach. 

IJłll'dJtf~innc, Bj, pl. •n, 
pająk no,·ny. 

IJłll'd)tftiinbd)cn, Bn. •!3, pl. 
- , serenada nocna; nokturn 
m. (utwór muzyczny). 

IJłn' d)tftiUe, Bf. cisza nocna, 
spokój nocny. 

IJłn'dJtftiid, sn. •(e)s, pl. 
•e, obraz przedstawiający noc; 
(przenośnie:) obraz ponury, 
przerażający; opis m, zda
rzenia przerażającego, smu• 
tnego, 

IJłll'd)tftubium, Bn. •s, pl. 
•bien, uczenie n. sill po no
cach, nauka /, w nocnej 
porze. 

IJłn'dJtftnbl, Bm. •(e)s, p!. 
•ftii(Jle, stolec m. 

IJłn' d)tftunbc, B/. pl. •n, go
dzin a nocna. 

IJłn'd)ttnn, sm. ,(e)a, rosa 
nocua. 

IJłn'd)ttif dJ, sm. •es, pl. •e, 
i dim. IJtn'dJttif d)d)cn, sn. 
,s, pl. -, gotowalnia f:, 
stolik nocny. 

IJlll'cl)tto~f, Bm. •(e)i3, pl. 
=topfe, urynał m., nocnik m. 

lJłn'cl)tłteffcn, sn. ,s, pl. 
-, pot.yczka nocna. 

1Jłn'd)•t1tn, va. tue, tuft, 
tut, tat n11cf), ~11be n11cl)get11n; 
jmnbm etm. - naśladować 
kogo w czem, robić to co 
drugi robi; ei3 imnbm -
roollen chcieć rywalizować, 
spółzawodniczyć z kim. 

IJłn'd)•tilncI)cn, rn. (~11lien) 
powtórnie tynkować, popra
wiać tynkowanie. 

IJłn'dJtbcrbiiUt, adi. pokryty 
cieniami nocy. 

IJłn'd)tbiolc, sf. pl. •n, fiołki 
nocne, wieczornik smutny, 
mieAiącznica /. (roślina). 

lJłn'dJtbogcl, Bm. •il, pl. 



ilłn'd}tllntd}e 

•VBgef, 1) nocny ptak; 2) 
Ćma /., omacnica/.; 3) prze
nośnie: hulaka nocny, bir
bant m. = 9'lacfJtfcfJmltrmer 1). 

ilłn'd}twnd}e, sf. pl. •n, 
str:iż nocna, stróża /. 

ilłn'dJttlJndJeu, sn. •a, pl. 
-, czuwanie n. w nocy. 

ilłn'd}tllliid)ter, sm. •B, pl. 
- , strM nocny; przenośnie: 
dureń m., ospalec m.; bai! 
ift unter bem - to poniżej 
krytyki. 

\Jłn'd)twiid}ter~orn, sn. •( e )iii, 
pl. •fJomer, róg m. stróża 
nocnego. 

ilłn'dJtllliid}terfoutroUul1r,s/. 
pl. •en, zegar m. do kontro
lowania stróżów nocnych. 

ilłn'dJłllliid}terlicb, sn. -=(e)iil, 
pl. •er, pieśń /. stróża no
cnego. 

ilłn'd}twnubclu, I. vn. (f)a• 
lien) spiąc chodzić przy świe
tle księżyca; Il. sn. •B, lu
natyzm .m., nocobląd m., 
miesięcznictwo n., senno
włoctwo n. 

IJłn'd}twnubmr, sm. •a, pl. 
-, wędrujący w nocy, bir
bant m. 

ilłn'd}tlllnubler, sm. •iii, pl. 
-, lunatyk m., somn3mbul 
m., sennowlok m, 

ilłnd}twnublmt', sf., 9ła'd}t· 
wnublertunt, sn. •iii, luna
tyzm m., somnambulizm m., 
nocohl'}d m., sennowłoctwo n. 

ilłn'd}tlllnublcriu, sf. pl. 
•innen, lunatyczka f., som
nambulka j. 

ilłn'd}tllldbd)eu, en. •iii, ob. 
\lładjtmaf)r. 

IJłn'if}tllliUb, em. •( e)i.l, pl. 
•e, wiatr nocny. 

ilłn' d)t3eit, ef. nocna pora, 
noc /.; aur - w nocy. 

ilłn'd)t3eug, sn. •(e)ił, pl. 
,e, bielizna noona, pościel /. 

ilłn' d)t3ug, em. ..( e )i.ł, pl. 
•3ilAe, pociąg nocny (kolejn.). 

lJln'd}ilbd, sn. 0 1.l, pl. -, 
nieszczęście n., zło będące 
następst"!:em innego. 

9łn'd}•ubcu1 va. i vn. (f)a, 
lien) Ćwiczyc (się) później; 
nagrodzić Ćwiczeniem czas 
stracony, 

ilłn'd)udnub, sm. •(e)iil, pl. 
•e, urlop dodatkowy. 
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ilłn'd)•urtcileu, vn. ([Jalien) 
potem, powtórnie sądzić; 
jmnbm - sądzić za kim, 
powtórzyć sąd, zdanie czyje. 

ilłn'd}•llerfongeu, va. ([Ja„ 
lien) żądać później, potem; 
żadąć powtórnie, dodlltkowo; 
żądać rzecrtJy zamówionej 
a nie przysłanej, zamawiać 
więcej tego samego towaru 
(handel). 

lJln'd}•llctfid}crn, va. ([Jalien) 
ubezpieczyć podwój nie, doda
tkowo. 

lJln'd)llcrfid)ernug, sf. pl. 
,en, ubezpieczeni.e późniejsze, 
dodatkowe, podwójne. 

lJln'd}•llcr30Ucu, va. (fJalien) 
oclić później; uiścić cło do
datkowe, 

1Jłn'd}ller30Uung, sf. pl. -=en, 
opłata późniejsza cła; cło do
datkowe, 

lJln'dJ•Wlld}f CU, (wym.: -wa
ksen), I. vn. macf)f e, mdcfJf eft 
i macfJft, mad)ft, mudjs nadj, 
liin nad)geroad)fen; 1) rosnąć, 
(u)róść poźniej, potem; 2) na 
nowo uróść; powoli odrastać; 
a) jmnl>m - dorastać, doro
snąć, doróść kogo, dorównać 
komu wzrostem; II. nacfJmacfJ, 
fenb, ppt·, i adi. podrastający, 
dorastający, odrastający; bie 
=t ~ugenb młódź dorastająca, 
podrastająca, 

lJln'd}•llliigcn, i,a. i vn. mage, 
magft, magt, mog nacfJ, ta6e 
nad)gemogen ważyćjeszc"'e raz, 
przeważyć (dla sprawdzenia 
wa.goi rzeczywistej). 

ilłn'd)lllligen, en. •s, ilłn'd}, 
llliigung, sf. ważenie p6wtór
ne, sprawdzanie n. wagi. 

ilłn'd}lllnbl, sf. pl. •en, pó
źniejszy, powtórny, dodatkowy 
wyb6r. 

ilłn'd}=lllliblen, va. (fjaben) 
wybierać, wybrać potem, pó
źniej, dodatkowo. 

IJłn' dJ•Wiil~cu, va. (fja6en) 
toczyć co tz tyłu, za kim; fid) 
jmnbm - toczyć się za 
kim. 

ilłn'd}=lllnnbclu, vn. (f ein)'; 
jmnbm - przechadrtJaĆ się, 
krok w krok za kim postępo· 
wać; (przenośnie :) naślado
wać kogo. 

ilłn'd}•lllnnbcrn, vn. (f ein ; 

ilłn'd}llleif er 

jmnbm - powędrować, wę
drować, iśr, pójść za kim. 

lJln'd}=Wll1tfeu, vn. (fein); 
jmnbm - iść, pójść za kim 
niepewnym krokiem, zatacza-
jąc się. . 

ilłn'd}•lllntf d}cln, vn. (fem); 
jmnbm - iść za kim kiwając 
się jak kaczka. 

IJłn'd)lllc~en, s.pl. ból później 
się odzywający, ból po cho· 
robie jakiej pozostały j bole 
poporodowe; (przenośnie:) nie
szczęsne następstwo, przykre 
skutki. 

lJln'd}lllcin, sm. •(e)iil, pl. •e, 
podwinek m., lura /. 

ilłn'd}•lllcincn, vn. i va. (fja• 
lien); jmnbm (;tranen) - pła
kać za kim, po kim, opłaki
wać czyj wyjazd lub czyją 
śmierć; (rzadko:) płakać jak 
drug-i. 

ilłn'd}Wci0, sm. ·fes, pl. •fe; 
1) bm - fiifjren, liefem (von, 
filier etm.) udowodnić, wyka
zać, sprawdzić co; 2) wykaz m. 

ilłn1d)wci0bnr, nn'd)wci0lid}, 
adi. mogący być udowodnio
ny, wykazalny, sprawdzić się 
dający; znany, powszechnie 
wiadomy, notoryczny. 

ilłn'd}lllci0b11rcnu, (wym.: 
-biiro), sn. ,e, pl. =i.l, kantor 
wywiadowczy. 

ilłn'd}lllcif cnnftnlt, sf. obacz 
9lad)meifungilanftalt. 

lJln'd}=lllcif en, meife, meifeft 
i meift, mies nad), f)a[Je nad.I• 
geroief en; I. vn. jmnbm mit 
bem i\'inger - palcem wska
zywać za kim; II. 1Ja. l)jmnbm 
etm. - (mas er jud)t) wskazać 
komu (to czego szuka), spro
wadzić kogo na trop; jmnbm 
eine <5teUe in einem )BucfJe -
wskazać, pokazać komu ustęp 
w książce; jmnbm f eine ,3rr• 
tilmer - wykazać komu czyje 
błędy; 2) udowadniać, udo
wodnić; wykazać; felnen ~bet 
urfunblid) - wykazać, udo
wodnić za pomocą dokumen
tów swoje szlachectwo; f ein 
9łedit - wykazać swoje prawo. 

IJłn'd}Wcif er. sm. •iii, pl. -, 
1) wskaziciel m., wykaziciel 
m.; - von 2trlieit dyrektor 
m., ten co robotę przydziela; 
2) spis m. rzeczy, indeks m. 

6* 



9łn'dJlllcif c3n~l, s;: pl. -en, 
liczba f. strony w księdze 
handlowej. 

ilłn'dJlllei~lidJ, adi. dający 
się wykazać,; adv. oczywiście. 

ilłn'dJlllcijung, sf. pl. =en, 
wskazanie n., informacya f.; 
wykazanie n., wykaz m., do
wód m.; genaue - iilier etro. 
[jaben być o ozem dobrze po
informowanym, znać co do
brze, 

%l'dJlllcif ung~nnftnlt, sf. pl. 
,en, 9łn'dJllleifung~6urenu, 
(wym.: -btiro), sn. •Ś, pl. =S, 
kantor wywiadowczy, bióro 
wywiadowcze, 

ilłn'dJlllcijung~3cidJcn, sn. 
•S, pl. - , odsyłacz m. 

9łn'd)llldt, sf. potomność f.; 
czasy przyszld, przyszłość f,; 
potomkowie pl.; bie fµiitefte 
- najpóźniejsi potomkowie, 
nl\jdalsza przyszłość; einen 
!)łam en auf bie - litingen prze
kazać potomstwu imię. 

ilłn'dJ=lllcrfrn, i·a. roerfe, 
roitfft, roirft, roatf nacf), [ja!ie 
nad)gero ot fen; 1) przyrzucać, 
dorzucać, przyrzucić, dorzu
cić; 2) imnbm etro. - rzucić 
co za kim. 

ilłn'dJ,ltJicgcn, va. obacz 
))ład!ruii!len. 

ilł1t'dJ=lllimmdn, vn. (fein); 
jmn'om - rojem, rojami sy
pać się za kim. 

ilłn'dJ=IDiufeu, vn. (~alien); 
jmnbm - ręką albo głową 
kiwać za kim, z_naki dawać 
oddalającemu się. 

ilłn'dJllliuter, sm. =!3, pl. -, 
pozimek m. 

9łn'dJ=lllirfcn, vn. ([jaben) 
późnhj (jeszcze) skutkowe ć, 
na długo skutkować. 

ilł1t'd)lllirfung, sf. pl. =en, 
skutek późmejszy; konse
kwencya f., wynik m. 

l)łn'dJ,ltJollcn, vn. roil!, roi!Ift, 
roill, roollte nad), [jalie nadjge= 
room, jmnbm - chcieć iść, 
jechać, gonić i. t. p. za kim. 

9łn'dJlllort, sn. -(e)s, pl . .. e, 
słowo koncowe, zakończenie 
n., konkluzya f., epilog m. 

9łn'd)lllud)~, (wym.: -wuks), 
sm. ,fes, pl. =roiidjf e, 
odrost m., odrostek m., mło
dzina /.,(przenośnie:) mlodzieł. 
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nowo dorosła, synowie pl. i 
córki pl., potomstwo n. 

ilłn'dHn~lcn, va. ([)aben) 
zapłacić później, potem, za
płacić resztę, doptacić. 

ilłn'd),3iiblcn, va. i vn. ([ja• 
lien) przeliczać, przeliczyć je
szcze raz; jmnbm - liczyć 
po kim (sprawdzając jego li
czenie). 

9łn'd)3nblen, sn. -s, i 9łn'd), 
3n!Jl11ng, sf. pl. 0 en, zaplata 
późniejsza, zapłata dodatko
wa, zaplata reszty, doph.ta/. 

9łn'd)3iiblen, sn. =B, i ilłn'dJ= 
3iibluug, sj. pl. •en, przelicza
nie n. (ponowne), sprawdza
nie n. (liczenia). 

ilłn'd),3cid)nen, va. ([jaben) 
rysować według wzoru; prze
rysowywać, przerysować, ko
piować, 

9łn'd)•3cidJnung, sf. pl. ,en, 
przerys m., kopia f'. 

9łn1 d)=3cugc11, va. ([)a!ien) 
spłodzić później. 

9łn'd)•3icbcn, 3ie[)e, 3ieljft, 
3ieljt, 30g nadj, nacfJ~e3ogen, I. 
va. (f)aben) 1) ciągnąc co z tyłu, 
za kim, za Sf bą; 2) pociągać 
za sobą, miec w skutku, spro
wadzać; bai8 roirb bli[e 3'olgen 
nad} ficf) gie[jen to sprowadzi 
złe nast~pstwa; 3) .mniett -
linie przeciągać, pociągać 
atramentem; II. vn. (fein) 1) 
jmnbm - ciągnąć, iść, postę
pować za kim, przeprowadzić 
się do tego samego domu co 
drugi; 2) (ang[ am - włóczyć 
się, wlec się z tylu, za kim; 
3) poruszyć, posunąć figurę 
na szachownicy w odparciu 
posunięcia figury przez prze
ciwnika. 

9łn1 d.13iu~, sm. 0 [ ei3, pl. ,fe, 
czynsz dodatkowy, dopłata f. 
komornego; =ain[en pl. odsetki 
pl. od odsetek. 

9łn'd)-3irfcln, va. ([jaóen) 
naśladować, przekopiować, 
przerysować bardzo dokładnie, 

9łn'dJ=3ittcrn, vn. ([jaóen) 
drgać, drżeć jeszcze ; ber 
15cfJmet3 3itterte in feiner 15tim• 
me nacf) ból drgał jeszcze w 
jego głosie. 

ilłn'dJ=3ottcln, vn. ([)alim); 
jmnbm - włóczyć się, wlec 
się za kim. 

9łn'dcnf dJlng 

9łn'd)3ud)t, sf. pl. •en, pó
źniejszy przychowek; pośledni, 
ostatni rój (pszcz6I). . 

ilłn'd)3ug, sm. =(e)i3, pl. 
=3iige, 1) ciągnienie n., postę
powanie n. w tyle, z tylu; 2) 
poruszenie n. figurą na sza
chownicy w odpowiedzi prze
ciwnikowi; 3) odwód m. (woj
skowość). 

9łn'd)•3iigeln, vn. (fein) iść, 
pozostawać w tyle; marode
rować, odłączać się od reszty 
wojska, 

9łn' d)3il9Icr, sm. •B, pl. - , 
spaźniający się, zostający w 
ty Je, maro der m., marnder m. 
(wojskowość). 

ilłn'dcbci, sm. =(e)s, ein Uei= 
ner - mały golas, małe dzie
cko gołe. 

9łn'dcu, sm. =!3, pl. -, 1) 
kark m.; kręgi pl.; (czasem:) 
szyja f. (= ~afo), grzbiet m. 
(= lJliicfen); 3um - geljotig 
karkowy; (obraz.) jmnbm ben 
3'ut auf ben - j el,len ( dosło
wnie:) postawić komu nogę 
na karku, siąść, wsiąść komu 
na kark; ad)t3ig 3a~te auf 
bem - f)aóen mieć ośmdzie
siąt lat; etro. auf bem - lja= 
óen mieć co na karku, musieć 
znosić co; jmnbm auf bem -
riegen, ftten siedzieć komu na 
karku, naprzykrzać si11, doku
czać kom n; er [)at einen ei jer= 
nen, [jarten, ftlittigm - to 
twardego karku człowiek, nie 
daje się upokorzyć, nie daje 
się przekonać, jest n party; 
jmnbm ben - beugen nagiąć 
komu karku, zmusić kogo do 
posłuszeństwa; bie \!lngft fil,lt 
if)m im - strach go przej
muje; et ~at ben 15cf)elm im 
-, ber l5c!Jelm fitlt i[jm im 
- jest pełny zbytków, szczwa-
ny lis z niego; bet )Beamte 
f cf)liigt iljm (i[jn) in ben -
poznać zawsze urzędnika po 
wszystkiem, co zrobi, co po
wie; 2) tylec m. topora. 

ilłn'dcub, nn'dcnbig, adi. 
obacz '.Racft. 

9łn1dC11bnnr, sn. =(e)s, pl. 
•e, wło•y na kark spadające. 

9łn'deuucrllen, sm, pl. ner
wy karkowe. 

l.lłn'denf d)lng, sm, ,(e)s, pl. 
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•fd)(iige, uderzenie n. w kark; I sznie, niedbale; 2) szpilka f.; 
apsowanie n. na rycerza = mit einet - (mit •n) óefeftigen, 
!Jłittetfd)fog; (obraz.) •fcgrćine feftftecfen przypiąć, przyczepić 
non etro. liefommen ponieść szpilką (szpilkami), przyszpi
w skutek czego szkodę. Vć; roie auf •n fit en siedzieć 

lflncft (nn'cfct, nn'cfenb, nn'f„ jak na szpilkach; 3) igła, 
fig, nn'cfid}t), I. adi. 1) nagi, strzałka magnesowa; 4) igła, 
guły; nieodziany, nieokryty, szpilka, kolki pl. (liście drzew 
obnażony; .. er ~tm obnażone szpilkowych); 5) igła, igły 
ramię; gana -, h1!itternacft morskie, iębiny pl. (gatunek 
goły jak bicz, jak bizun, jak muszli skamieniałych). 
palee, jak święty turecki; IJłll'bdnrbeft, sj. pl. •en, 
(o ptakach) bez pierza; = robota iidą wykonana. 
non ,f;laaren entó!iiflt łysy; auf j)ła'belbllum, sm. •(e)s, pl. 
bem „en ~oben fd)lafen spać „biiume, drzewo szpilkowe, 
na gołej ziemi; oe @egenb szpilkowate, iglaste. 
goła okolica, okolica bez 91n'bclbctnlttt, sm. -s, pl. 
drzew; 2) (obraz.) mit „em -, igielniczka f. 
(Mof!em) ~une gołem okiem; j)ła'belbllltt, sn. -(e)s, pl. 
bie •e !!Ila~t~eit goła, szczera •óiiitter, liść szpilkowaty, 
prawda; mit •en !!Ilorten bez szpilkowy, iglasty, kolki pl. 
ogródek, wyraźnie; 3) goły, j)ła'bclbrlcf, sm. •(e)i8, pl. 
ubogi, biedny; bie -en lieflei- •e, papier m., kartonik m. ze 
ben przyodziewać gołych, ubo- szpilkami. 
gich; II. adv. nago, goło, 91tt'bclbildjf c, sf. pl. •n, igiel-

9łn'cłtiumig, adi. o obna- nik m., iglica f., igliczka /.; 
żonych ramionach. dim. -ó!ld)i8d)en, sn. •S, pl. 

j)ła'cftbdntg, adi. golonogi, -, igielniczek m. 
bosy. j)ła'bcldJtn, sn. 0 s, pl. -, 

j)ła'cłt~arn, sm. •fes, pl. dim. od 91abe[, igiełka /., 
"9iilfe, lysowron m. (zwierzę). szpileczka f. 

j)ła'cft~cit, sf. pl . .. en, na- j)ła'bclbrn~t, sm, .. (e)s, pl. 
gość /., gołość .f.; o włosach: •btii~te, drut m. na szpilki, na 
łysość f., pleszowatość f.; igły. 
(obraz.) ubóstwo n., bieda/. ma'bclfabrif, sf. pl. -en, 

j)ła'cftfiemcr, sm. ,a, pl. -, fabryka .f. igieł, szpilek. 
czerni twa j. (zwierzę). j)ła'belfif d), sm. =es, pl. ,e, 

lnn'dtfo4)f, sm. •ei8, pl. ·l~· iglica f. (ryba). 
fe, ł'ys11k m. \Jln'bclf iirmig, adi. iglast.y; 

lnn'dtfrone, sr, pl. •n, na- adv. iglasto. 
goznit m. . lnn'bdgdb, sn . .. (e)s, pl. -er, 

lnn'dtrihfen, am . .. 9, pl. -, pieniądz pl. na: szpilki; po-
gołogrzbiet m. (ryba). rE}kawiczne n., pierścionko-

łnll'dtfllmlg, adi . .. e !lJfian, we n. 
aen nagoziarnowe rośliny. · j)ła'bdijtd)t. sm. ..(e)s, pl. 

lnn'bd, aj. pl. "n, 1) igła •t, iglica/. (ryba). 
/. (do szycia); grofje - iglica j)ła'bd~ol3, sn. ,ee, pl. ,~o(• 
f.; eine - einfiibeln na.wlekall, 3er, drzewo iglaste, szpilkowe, 
nawlec igłę; eingeflibelte -, szpilkowate. 
- nóU: ,8roitn igła nawleczo- j)ła'belfiff cn, sn. •S, pl. -, 
na; mit ber - 4rlieiten pra- poduszeczka f. do szpilek i 
cować igłą; fidj auf bie - igieł, jadwicbna /., ja.dwisz
nerftegen rozumieć się na ro- ka f. 
botach igłą, znać iglarskie j)ła'belfnoł)f, ,fopf, sm. ,(e)s, 
rzemiosło; fidj mit ber - er" pl . .. f(n)Bpfe, główka f., ł'ebek 
nii~ren ł.yć, utrzymywać się m. u igł'y, szpilki, pleszka f. 
z igły, z szycia; bas ift mit j)ła'bcUod}, sn. •(e)!3, pl. 
ber ~eiflen - gemad)t to szy- aliidjer, .dziurka /., ucho n., 
te sobotnim sztychem, na nie, uszko n. u igły. 
dzielny targ, to robione Bpie• j}łQ'belJi~f1 811, "iii, pl, ,e, 

ma•gel 

ucho n., uszko n. (u) igł'y; 
es ift leicgter, baf! ein .!?ame[ 
burd) ein - ge~e, benn baf! 
ein !Jłeidjer ina !Jłeicg @ottes 
fomme łatwiej wielbłąd przez 
uszko igły przelezie, niźli bo, 
gaty d\Jstąpi królestwa nie
bieskieg-o, 

\Jłn'bclf4Jite, sf. pl. •n, ko
niec m. iu-ły, szpilki. 

j)ła'belftldJ, sm. ,(e)a, pl. ,e, 
1) ukłucie n. igł'ą, szpilką; 
2) ścieg m. 

j)ła'bclllcdnufcr, sm. •9, pl. 
-, iglarz m., igielnik m. 

j)ła'bclltlltlb, sm. ,(e)i!, pl. 
•roiilber, las iglasty, las drzew 
iglastych. 

j)ła'beltucijr, sj. pl. -en, jaz 
iglicowy, jaz igliczny. 

j)ła'bit, i mabi'r, sm. •!3' 
nadyr m., półniebo n., pór
niebie n. 

j)łn'bler, sm. •s, pl. -, 
iglarz m., szpilkarz m. 

9łn'blerl1nnbtucd, sn. •(e)a, 
i j)łablcrci', sf. iglarstwo n., 
szpilkarstwo n. 

j)ła'blcriu, sf. pl. •innen, 
iglarka /., szpilkarka f. 

j)ła'blcrtunrc, sf. pl. ,n, to
war iglarski, szpilkarski. 

j)ła'gcl, sm. ,a, pl. 'illiigel, 
1) paznokieć m. (paznogieĆ 
m.), pazur m.; an ben 'ilłiige!n 
fauen, n«Ren obgryzać, gryźć 
paznokcie; (obraz.) zamyślać 
się; bie !.niiAe! aófcgneiben, be, 
f d)neiben obcinać, obrzynać 
paznokcie; !Jłifj mit bem -
zadraśnięcie paznokciem (za
dane); eingeroacf)fener - wro
śnięty paznokieć; er giót nid)t 
einen - (feinm -) breit nadj 
nie ustąpi na palec; er roirb 
es nidjt e9er tun, am bil! i~m 
bas l)'euer auf ben !niigdn (auf 
bie !niigd) btennt nie uczyni 
tego wprzód, nim go nie przy
prą do ściany; etro. (óie) auf 
ben - miffen, fiinnen wiedzieć, 
rozumieć co należycie, dosko
nale; 2) ćwiek m., gwóźdź m., 
góźdź m. ; ~iil;etner - kolek 
m.; ~anfeifm - uszak m., 
gw6źdź uszak; blinbe 91/ine[ 
gwoździe t~pe; ~et!- gwóźdź 
tarciczny, deskowy, deska! 
m.; ~iden-, Quetfoµf- gło
wacz m., plesznik m.; $;luf-



gwóźdź podkowny, podkowak 
m.; furaer - mit lireitem .!?ov, 
fe bratnal m., bretnal m.; 
Ueiner - ćwieczek m.; .Sat„ 
ten- gwóźdź łatowy, łatny, 
łatniak m.; - mit fillibertafen 
gwóźdź posiekany; !Jło~r-, 
~offitten-, Stuflatur
gwóźdź sufitowy, trzcina! m., 
sufitnik m.; SdJienen-, ,\?Il• 
fen-, Dlierliau~afen- szynal 
m., szyniak m., gwóźdź do 
szyn; SdJiff- szkutnik m., 
gwóźdź korabi; Scf)inbet
gontal m., gwóźdź gontowy; 
Scf)Iob- gwóźdź zamkowy; 
SdJraulien - gwóźdź śrubowy; 
svarren- gwóźdź krokwio
wy, krokwiak m., ćwiek obi
ciowy, ćwiek tapicerski; einen 
- einfdJlagen wbić gw6źdź; 
mit einem - liefeftigen przy
bijać, przybić, przytwierdzić 
gwoździem; mit !niigeCn lie• 
f d)fogen obić gwoździami; ei! 
mar ein - au f einem 15arge 
to było gwoździem do jego 
trumny, to go zabiło, przy
spieszyło jego śmierć; ben -
auf ben Rovf treffen na włos 
utrafić, doskonale poradzić; 
etm. auf ben - tiingen zawie
sić co na kołku, zupełnie cze
go zaniechać, nie zajmowae 
się czem więcej; einen (ijo~en, 
gemartigen) - ta&en nosa do 
góry zadzierać, być dumnym, 
wyniosłym; er bat einen -
im .!?opfe ma (jakiegoś) ćwie
ka w głowie. 

9ht'gclbcin, sn . .. (e)s, pl. ,e, 
ostatni człon palca (anatomia). 

\Jłlt'gcltlumc, Wn'gclbliltc, 
sf. kwitnienie n. paznokci. 

9łn'gclbo~rcr, sm. ,i.l, pl. -, 
świderek m. 

9łn'gclbiirftc, sf. pl. "", 
szczoteczka f. do paznokci. 

9lii'gcldjen, sn. ,s, pl. -, 
dim. od !nageC, gwoździk m., 
gwoździczek m. 

9lii'g(c)lcin, sn. •e, pl. - , 
dim. od !Jlelfe, g(w)oździk m., 
g(w)oźfaiczek m. (korzeń do 
potraw). 

9łn'gclcif en, sn. •9, żelazo 
n. na gwoździe. 

9ln'gclfnbrif, sf. pl. •en, 
gwoździarni:t f. 

9łn'gclfcU, sn. •(e)s, 
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dełko n., bielmo n. w oku 
(choroba końska). 

9ln'9clfcilc, sf. pl. •», pil
niczek m. do paznokci. 

9ln'gclfcft, adi. gwoździem, 
gwoździami przybijany, przy
bity; mas niet- unb - ift co 
przynitowane i gwoździami 
przybite. 

Wn'gclf{cd)tc, sj. pl. ,n, 
strupnica /., pruszyk m. (ro
ślina). 

9ln'gclt1ccf, sm. •(e)s, pl. -e, 
obacz ?JlagelbCume. 

Wn'gclflut(c), sf. okrucho
wiec m. (geologia). 

9ln'gclforntiO, adi. kształt 
gwoździa mający, w kształcie 
gwoździa, 

9łn'gclgcf djUJiir, sn. ,(e)s, pl. 
=e, zanokcica /. (medycyna). 

Wn'gcltnmntcr, sm. 0 s, pl. 
-~iimmer, 1) młot m. do przy. 
bijania, wbijania gwoździ; 2) 
także 9la'gcltnmntttlllctf, sn. 
,(e)9, pl. •e, gwoździar
nia f. 

Wn'gcl~cinbcl, sm . .. 9, han
del m. gwoździami, gwoździar· 
stwo n. 

9łn'gcl~iiublcr, sm. •B, pl. 
-, gwoździarz rn, 

9ln'gcl~iinblcrin, sf. pl. 
•innen, gwoździarka f. 

9ln'gcltnnblung, sf. pl. ,en, 
sklep m. z gwoździami, sklep 
gwoździllrski. 

9ln'gcUo~f, sm. •(e)s, pl. 
-fiipf e, i 9lci'gclfuł)~c, sf. pl. 
""· główka J'. gwoździa. 

Wn'gclfrnnt, sm. •(e)9, pl. 
,e, kram gwoździarski. 

iJłn'gclfriintcr, sm. , ił, pl. 
-, gwoździarz rn. 

9łn'gclfriimcrin, sf. pl. 
•innett, gwoździarka j. 

9ln'gclfrnut, sn. •(e)i'I, pl. 
•ft1iuter, goździeniec m. (ro
ślina). 

Wn'gdlod), sn. •(e)s, pl. 
,IodJer, dziura/. od gwoździa, 
na gwóźdź. 

9łn'gclfoł)ff{iid)c, sf. pl. ,n, 
pleszka /. (gwoździa). 

9ln'gclntnl, sn. •(e)!il, pl. ,e, 
1) znak m. od gwoździa; 2) 
zadraśniecie n. paznokciem. 

mn·gcimnf djinc, sf. pl. •n, 
gwoździarka f. 

Wn'gdntuf djcl, sf. pl. •n, 

9lci'oen 

błyszcza.n m, (gatunek mu
szli). 

Wn'gcln, va. (~a6en) gwoź
dziem, gwoździami przybijać, 
przybić. 

91n'gdncn, adi. nowiutki, 
nowiuteńki, dopiero z igły, 
z fabryki, z pod prasy. 

9ln'gcl~robc, sf. pl. •n, 
pr6b(k)a /.; bie - macljen 
przekonać się, że ktoś wypił 
do kropelki; von biefem fillei• 
ne ift nidJt einmal bie - ilhig 
gelilie6en nie pozostało ani 
kropelki tego wina. 

Wn'gclf djnft, sm. •(e)9, pl. 
•e, oście pl. 

9ln'gclf d)crc, sf. pl. •n, no
życzki pl. do paznokci. 

9ln'gclf djnticb, sm. •(e)s, pl. 
•e, gwoździarz m. 

9łn'gclf d)miebc, sf. pl. =n, 
kuźnia gwoździar~ka,. gwoź
dziarnia f. 

9ln'gtlf djmicbewnrc, sf. pl. 
•n, robota gwoździarska, gwoź
dziarstwo n. 

9łn'gclfł)l~c, sf. pl. •tt, 1) 
koniec m. gwoździa; 2) koniec 
m. paznokcia. 

Wn'gclwcrf, sn. =(e)s, (stare) 
gwoździe pl. 

9ln'gtl111UtJcl, sf. pl. •», 
korzeń m. paznokcia. 

Wn'gclticr, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
bezogon m. 

91n' gclung, sf. pl. •en, przy
bijanie n. gwoździami, gwoź-
dzie poprzybijane. · 

9łn' gcl3nngc, sf. pl. .n, 
Wn'gcl3ictcr, sm . .. 13, pl. -, 
obcęgi pl. do wyciągania 
gwoździ, wyciągacz m. do 
gwoździ. 

9ln' gcl3ictring, sm. •( e )!3, 
pl. •e, r~k m. 

Wn'gcn, va. i vn. (galien) 1) 
gryźć; an einem Jtnocljen -
obgryzać, gryźć kość; an ben 
!n1ige(n - gryźć, obgryzać 
paznokcie; 2) (przenośnie:) am 
~ungertud}e - cierpieć głód, 
nędznie się żywić, biedę kle
pać; ber stummer nagt an 
feinem ~eraen zgryzoty trawią 
mu serce; fein @emiff en nagt 
i~n sumienie go gryzie; •be 
15orge troska trawiąca; .i,er 
Rummtt trawiace zmartwie
nie; =ber Sd)mei:3 doskwierny, 



iJła'ger 

dokuczliwy ból; •ber !IDutm 
robak toczą.cy; er n,itb bat<m 
3u - ~a6en będzie miał z tern 
niemało kłopotu, da mu się 
to we znaki. 

iJła'ger, Bm. •O, pl. -, gry
zoń m. (zoologia). 

iJłn'gef d,mnbd, Bm. ,o, pl. 
•f d)niibel, pilik m. 

iJła'9ctier, Bn. •(e)B, pl. ,e, 
gryzoń m., zwierzę gryzące, 
zwierzę chwytne. 

iJła'ge1t111rm, Bm. ,(e)s, pl. 
•Wilrmer, robak toczą.cy; 
(obraz.) wyrzut m. sumienia. 

iJła'9ler, Bm. ,s, pl. -, 
gwoździarz m. 

iJłn'gler~anbwed, Bn. •(e)B, 
rzemiosło gwoździarskie, 
gwoździarstwo n. 

i)ła'g1t1ur3, Bj. pl. ~en, dwu
listnik m. (roślina). 

i)łii'~llrt, Bj. pl. ,en, sposbb 
m. szycia. 

iJła'~bllr, adi. przystępny. 
iJłii'lJbeutel, Bm. ,s, pl. -, 

woreczek m. na rob6tki. 
iJła'~e (na~), I. adi. comp. 

nlif)et,Bup. niicf)fte, 1) (na ozna
czenie czasu i odległości:) 
blizki j gana - bardzo blizki i 
sliegenb, anftoflenb tuż obok 
położony, przytykający; -
unb fern blizko i daleko, wszę· 
dzie; ~&ei blizko, obok; in 
•et !Ruefid)t na widoku, w 
blizkiej przyszłości; bem ;tobe 
- fein być blizkim śmi~rci; 
2) (przenośnie:) .. t IDmuanbter 
blizki krewny; •er ijreunb 
bardzo dobry przyjaciel; -
@efa§r blizkie, grożące nie
bezpieczeństwo; IL adv. bli
zko, niedaleko; - l>ei bem 
~ciuf e blizko domu; et wo§nt 
- l>ei mit blizko mnie, nie
daleko, w mojem sąsiedztwie 
mieszka; - ba&ei liegen być 
tuż obok położonem, przyty
kać, graniczyć; bem Biele -
fommen zbliżać się, zbliżyć 
się do celu; ber !IDagtgelt -
fommen zbliżyć się do pra
wdy; fomm mir nid)t au - ! 
nid)t f o - au mir I nie zbliżaj 
si~ bardzo do mnie; (przeno
śnie:) - bat<1nf ein być blizkim 
czego, zamierzać co, chcieć 
co uczynić; id) war - b<1tan, 
i§m <1!Ies au fagen o mało, żem 
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mu wszystkiego nie powie
dział, mało brakowało, bym 
mu wszystkiego nie powie
dział; bas gef)t mid) - an, 
ba11 l>eril§rt miel) - to mnie 
blizko dotyczy, to mi bardzo 
dolega, to mnie bardzo jest 
przykro; fein Unglilcf gegt mir 
fef)r - jego nieszczęście bar
dzo mnie martwi, przykrość 
mi sprawia; fidj etw. - geben 
faffen brać sobie co do serca; 
jmnbm - fommen zbliżyć się 
do kogo; dor6wnać komu; er 
fommt if)m nid)t - nie może 
z nim się r6wnać, z ·nim się 
mierzyć; fie fommen einanber 
fe~t - bardzo do siebie są 
podobni; jmnbm etro. - regen 
dać komu co wyraźnie do 
zrozumienia, nam6wić kogo 
do czego; jmnbm - fte~en 
być z kim w ścisłych st0sun
kach, być czyimś poufałym 
przyjacielem; jmnbm (3u) 
treten obrazić kog-o, narazić 
się komu, przykrość komu spra
wić, skrzywdzić kogo, szko
dę komu wyrządzić; ber !IDa~t• 
~eit 3u - treten rozminąć się 
z prawdą; es liegt fe§r - to 
łatwo odgadnąć, to się samo 
przez się rozumie, 

iJłii'~e, Bf. pl. =n, blizkość 
f.; obecność /. = @egenroart; 
in ber - w pobliżu, z blizka; 
giet in ber - tu w pobliżu, 
w sąsiedztwie; - ber IDer• 
n,anbtf d)aft blizkość pokre
wieństwa; in bet - l>etrad)ten 
oglądać z blizka, dokładnie. 

!Jla~ebd', adv. obok, tuż 
obok, w sąsiedztwie. 

ma~e6i'n, adv. obacz 9ła~e-
3u. 

!Jln'6eliegeub, . adi. blizki, 
poblizki; •e @rilnbe łatwo 
zrozumiałe powody. 

i)ła'~en, vn. (f ein) i fid) -, 
vr. (~<1ben) zbliżać się, przy
bliżać się, zbliżyć się, przy
bliżyć się do kogo; et na~t 
fid) f einem @nbe dogorywa, 
umiera. 

!Jlii'ben, va. (§aflen) szyć; 
n,ei~ - szyć bieliznę; mit 
roeiten etidjen - fastrygo
wać, szerokimi ściegami przy
szywać, zeszywać; mit ilurd)• 
ftid)en, Steppfticf)en - ste-

bnować, szyć ściegami, zacho
dzącymi za poprzednie. 

iJłii'~en, Bn. =18, szycie n. 
iJłii'~er, comp. od nabe, I. 

adi. bliższy; =er !IDeg kr6tsza 
droga; oe Umjtlinbe bliższe 
szczegófy; •e mu~funft do
kładniejsza informacya; &ei 
0 et faettadjtung przy, po bliż
szem obejrzeniu, rozważeniu; 
bas ~emb ift un11 - ais ber 
»!ocf bliższa koszula ciałll niż 
surdut; II. iJłii'~ere(~), n. 
bliższe szczeg6ły, wyjaśnie
nia pl., informacye pl.; •es 
au erfragen &ei . . • bliższa 
wiadomość u . • . (h1mdel); 
III. adv. bliżej; - tteten, 
fommen zbliżyć si~; um ber 
ead)e - au fommen by si~ 
zbliżyć do rzeczy; - l\ringen, 
tilcfen, legen przybliżyć, przy
sunąć; jmnbn - fennen znać 
kogo blizej, dość dobrze; 
etro. - fennen znać co do
brze, gruntownie; - &ef e~en 
unterfudjen obejrzeć, zbadać 
co lepiej, dokładniej; er §at 
fid) nidjt - erUlirt nie dał 
bliższego wyjaśnienia, nie 
oświadczył si~ dokładnie. 

iJłiiberei', Bf. pl. -en, szy
cie f. ; ro bota szyta. 

iJlii'~trin, Bj. pl. -innen, 
szwaczka f'.; krawcowa f. 

i)łii'~ern, 1) va. (~al\en) zbli
żać, przybliżać, zbliżyć, przy
bliżyć; 2) fid) -, vr. (~a ben) 
zbliżać się, prnybliżać -się, 
zbliżyć ~ię, przy blizyć się j 
dochodzie do; fid) bem @nbe 
- zbliżać się ku końcowi, 
kończyć, kończy.I się; fidj ber 
IDo!Ienbung - zbliżać się do 
wykończeni:!. 

iJlii'~crre~t, Bn. •(e)s, pl. 
•e, bliższe, silniejsze prawo 
do czego; prawo n. pierwo
kupu. 

iJłii'~crung, BJ. pl. •en, przy
blizenie n., zbliżenie n. (się). 

!Jlii'berung~ltleif c, adv. w 
przybliżeniu. 

iJłii'~erung~ltlert, Bm. •(e)s, 
pl. ,e, wartość zbliżona. 

i)ła'~tfte~cnb, adi. blizki 
(n. p. krewny); w związku 
będący. 

iJła'~e3u, adv. prawie. 



!Jlii'bnnrn 

!Jlii'blllltn, sn. -c~)s, p'. -e, 
przędza f. do szycia, nici pl. 

9łll'bfllm~f, sm. =(e)a, pl. 
-?iimpje, walkn/. z blizka, na 
małe oddalenie. 

!Jlii'bfnftcn, sm. ..13, pl . 
.. fiiften, i dim. 9łii'bfiiftd)cn, 
sn. •i3, pl. -, pudełko n., 
szkatułka/., zawierająca przy
bory do szycia. 

9lii'bfiffcn, sn. ,s, pl. -, 
poduszka f., poduszeczka /. 
do szycia. 

9łii'bforll, sm. ..(e)i3, pl. 
-filtlie, i dim. l}łii'bfiirlldJcn, 
sn . .. 13, pl .. -, koszyk m., 
koszyczek m.. z przyborami 
do szycin. 

!Jlii'bmiibdJctt, sn. ..s, pl. 
-, i l}łii'bmnmf cU, sf. pl. 
.. en i oS, szwaczka f. 

9łii'bmnf dJinc, sf. pl. =n, 
maszyna f. do szycia. 

l)lii'bnllbd, sf. pl. igła f. 
do szycia. 

9łii'brnbmcn, sm. 0 s, pl. 
, krosno n., krosien

ka pl. 
9łii'brllobcn, sm. •S, pl. 

-, zi~mia plon wydająca; 
bas @e!b ift ber - ber ~nim• 
firie pieniądze o:1:ywiają, utrzy
mują przemysł. 

9łii'l)tClt, I. va. (~a6en) 
1) karmić, żywić, pożywiać, 
po:1:ywić; ein stinb - karmić 
dziecko; bas @efd)iift na~tt 
f einen mann interes żywi 
człowieka, daje człowiekowi 
chleba; 2) przenośnie: ~a~, 
@roll - podsycać nienawiść, 
złość, pałać nienawiścią, zło
ścią; einen mufrugr - pod
trzymywać, podżegać powsta
nie; eine ~offnung - zywić 
nadzieji,; II. fid) -, vr. (ga-
6en) tJOtl etro. żywić sii, 
czeru, utrzymywać się z czego, 
wyżywić, wyżyć czem; fidJ 
uon f einer ~iinbe 2tróeit -
:1:ywić się pracą rąk swoich; 
fid) uon eit(en ~offnungen -
:1:ywić sii, płonną nadzieją; 
fidJ filmmerlidJ - ledwo się 
módz wyżywić, żyć nędznie; 
lll. vn. (~aóen) dawać poży
wienie, być pożywnym; IV. 
ppr. i adi. niigrenb pożywny. 

l}łii'brcr, sm. •S, pl. -, 
żywiciel m., karmiciel m. 
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!Jlii'brcrin, sf. pl. •innen, 
żywicielka f., karmicielka /. 

\Jlll'l)tl)llft, adi. karmny, 
pożywny, posilny; ,er fBoben 
ziemia produktywna, żyzna j 
-es @eldJiift interes intratny, 
korzy•tny. 

9łn'brbllftigfcit, sf. poży
wn.o.ść f., karmuość f., posil
nosc f. 

9łii'lJting, sm. •el!, sJ. ,e, 
naparstek m. 

9łii'brfrllft, sf. siła pozy
wna, pożywność/., posilnośćj. 

9łii'brntittcl, sn. obacz %1~, 
runq~mitte!. 

l}łii'IJrftnnb, sm. ,(e)s, pl. 
"ftanbe, stan żywiący, produ
kujący, zarobkujący. 

!Jlii'brftoff, sm. obacz ~a~
runqsftoff . 

9łll'IJrung, sf. 1) karm f., 
karmia f., pokarm m., poży
wienie n., posiłek m., jadło 
n., potrawa /.; pasza f.; -
3u fidJ ne~men brać pokarm, 
jeść; biefe '5peile gilit roenig 
- potrawa ta jest mało po
żywna; ~intet bet - f ein cie
szyć się dobrem zdrowiem, 
mieć zawsze dobry apetyt; 
fi~ gat feine - nie ma po
karmu (w piersiach); 2) wy
żywienie n. ; zarobek m.; 
feiner - nad)gegen szukać 
chleba; imnbm feine - en!• 
3ie~en pozbawić kogo chleba; 
bie - ge~t f cfJ(ecfJt trudny 
jest zarobek; es ift roenig 
- in biefem Drte trudny 
jest zarobek, niewiele można 
zarobić w tern miejscu; 3) 
- filr bett @eift obrok du
chowy. 

l}łn'brungeffilf figfcit, sf. 
sok pokarmowy (fizyologia). 

!Jlll'f)tllltgefanlll, sm. "(e)s, 
przewód żołądkowy. 

l}łn'brungeloe, adi. niepo
żywny, nieposilny; (obraz.) 
niezyskowny (handel, in
teres). 

9łll'brtmgelofigfcit, sf. nie
pożywność f., brnk m. wyży
wienia; - eines Dites brak 
zarobku, przemysłu w pewnej 
miejscowości. 

9łn'brnngemnngcI, sm. -s, 
brnk m. żywności, chleba. 

!Jlll'brungemittd, sn. •S, 

!Jlnjn'be 

pl.-, pokarm m., żywność f.; 
l>ie - wiktuały m. pl. 

!Jln'~rungllqncUe, sf. pl. •n; 
źródło n. żywienia się, poży
wienia, wyżywienia, zarobku. 

. Wn'brungef nft, sm. •(e)!8, 
pl. •ićifte, sok pokarmowy. 

!Jln'brungef orgcn, J. pl. 
troski pl., kłopoty pl. o ka
wałek chleba, o wyżywienie; 
mit - !iimvfen walczyć o byt, 
o wyżywienie; feine - ~aben 
nie mieć trosk o życie. 

Wn'brungeftoff, sm. "(e)!8, 
pl. •e, materya pożywna, ży
wiąca. 

!Jlll'bt1t1t1leUJCrt, sm. •(e)s, 
pl. "r, wartość pożywna. 

!Jllt'[Jtllnge31Dcig, sm . .. (e)s, 
pl. "e, gałąź j. przemysłu, 
zarohkowania, profesya f. 

ilłii'brlllltcr, .. s, pl. "uater, 
sm. opiekun m. 

!Jlii'~f d)nlc, sf. pl. ,n, szko
ła f. szycia. 

l}łii'bf cibc, sf. jedwab m. 
<10 szycia, jedwab skri,cooy. 

9łii'bftube, sf. pl. ,n, szwal
nia f. 

9łii'~ftnnbe, sf. pl. •n, lek• 
eya /. szycia. 

!Jlnbt, sf. pl. \Jłii9te, 1) szy
cie n.; szew m.; aufAettennte 
- szew rozparany ; aus ber 
- ge9en wyparsknąć; (prze-
nośnie:) jmnbm auf bie -
(= auf ben ,8abn) fil~(en 
ciągnąć kogo za język, wy_
badywać, próbować kogo; 
2) blizna f. na twarzy. 

9łiibtcrci', sf. pl. •en, szy
cie n., robota szyta. 

!Jlii'btcrin, sf. pl. •innm, 
szwaczka f. 

!Jlii'btif ifJ, sm. "es, pl. -e, 
stolik m., pulcik m. do szy
cia. 

!Jlii'~3cug, sn: ,(e)s, pl. ,e, 
przy bory m. pl. do szycia i 
robota ,;zyta. 

!Jlii'b31Ditn, sm. o(e)s, pl. 
- , nici pl. do szycia. 

l}łlli'u, adi. naiwny, natu
ralny, prostoduszny; adv. 
naiwnie, prostodusznie. 

9łnil1itii't, sj. pl. ,en, nai
wność f., szczerota f., szczera 
prostota. • 

!Jllljll'bc, sf. pl. =n, najada 
j., rusałka/. (mitologia). 
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IJłn'me, sm. =n9, pl. sn, 1) •n f)11óen sprawa musi m1ec 
imię n., nazwisko n., nazwa jakieś pozory; 3) imię n., sława 
f., miano n.; jmnbm einen f., reputacya f.; ficf) einen 
,n geben, óeiiegen (na)dać •n maąien wyrobić sobie na
komu imię, nazwisko, na- zwisko, uzyskać slawe; et 
zwać kogo; man gaf, if)m ben f)at einen guten •n ma 'dobrą 
~n fil(freb (na)dano mu imię sławę, 1·eputacyę; fein -
Alfred; fcflimµfliąie sn 6eilegen mirb in ber <itinnerung fott• 
szkalować obelżywemi na- (eben imię jego w pamięci 
zwiskami; einen „n annef)men pozostanie; jmnbn urn ieinen 
przybrać nazwisko, nnzwać (guten) •n 6tin!jen pozbawić 
się; ficfJ jmnb9 •n 6eilegen, kogo dobrego imienia, osła
anmetfen, aufnotieren zapi- wić kogo. 
sać sobie czyje imię, nazwi- IJln'mennnacigcr, sm. s{l, pl. 
sko; mie ift ~f)r (roerter) - ? -, spis m. imion, nazwisk. 
jak panu, pani Ila imię? IJłn'mcnnufaiitlung, sj. pl. 
godność pańska, pani? mie =en, wymienienie n., wylicza
f)ei\it ba9 illlnbąien mit feinem ni" n. imion, nazwisk. 
•n? jak się nazywa dziew- IJłn'mcnbud), sn. •(e)9, pl. 
czyna? jak dziewczynie na .f,Uąier, księga j., spis m. 
imię? jmnbn urn feinen =n imion, nazwisk. 
fragen spytać kogo, jak się IJłn'mcnd)tift, sm. 0 en, pl. 
nazywa, jak mu na imię; sen, pozorny chrześcijanin. 
barf id) urn ~gren ,n 6itten? IJłn'mcnfiitft, sm. =en, pl. 
wolno zapytać o pańskie I =en, książę tytularny. 
imię? •ne albo mit ,n na-1 IJłn'mcngcbung, sf. pl. =en, 
zwiskiem; id) fenne if)n nadn(wa)nie n. imion, na
nur bem •n nad) znam go zwisk. 
tylko z imienia, z nazwiska; IJłn'mcnfiinig, sm. •9, pl. 
bem •n nad) (= nominell) •e, król tytularny. 
z nazwiska, nominalnie; im IJłn'mcnliftc, sj. pl. ,n, ob. 
.. n be9 .!taifet!l w imieniu ce- !)łamenregifter. 
sana; in @ottea =n w imię IJłn'mcnlo~, adi. 1) bez
Boskie, Pańskie; Atil\i' alle in imienny, bez nazwiska; 2) 
meinem on kłaniaj się wszyst- niepodobny do wyrażenia, do 
kim w mojem imieniu, opisania, niewypowiedziany; 
odemnie; unter angenomme• =fet 15ąimer3 ból niewypowic
mm, frembem, faljcf}em •n pod dziany; ,jea <ilenb ostateczna, 
przybraoem, obcem, zmyślo- najstraszniejsza nędza; adv. 
nem imieniem, nazwiskiem; nie do wypowiedzenia, nie 
jmnbn bei(m) -n nenn·en, ruf en do wyrażenia; - unglilcllicl) 
nazwa6 kogo, za wołać (na) nieskończenie nieszczęśliwy ; 
kogo po imieniu; bie ~inge 1:l) nieznany, obskurny. 
(ba9 .Rhtb) 6eim reąiten •n IJłnmcnlofigfcit, sf. bez-
nennen naz(y)wa6 rżeczy imienność f. 
wlaściwem imieniem, wlaści- IJłn'mcnl)lnttc, sf. pl. ,n, 
wie; mit •n auffil~ren wy- obacz !namenfd)t(b. 
mieni6, wspomnieć po na- 1Jłn'mcnrc9iftcr, sn. •9, pl. 
zwisko, imieniu; ben "n au -, rejestr m., spis m. imion, 
etro. ~ergel>en użyczyć na- nazwisk. 
zwiska, imienia do czego; IJłn'mcntuf, sm. obacz 9'/a• 
in jmnb9 •n f)anbeln działać mensaufruf. 
w czyjem imieniu, w czyjemś 9tn'menf d)ilb, sm. •(e)a, pl. 
zastępstwie; auf ben •n fou• ,er, szyldzik m. z imieniem, 
tenb na imię, na nazwisko nazwiskiem. 
opiewający; 2) (obraz.) pozór 9łn'mcne, aclv. imieniem, 
m., płaszczyk m.; unter bem nazwiskiem. 
•n bet t)'teunbjcf)aft pod po- IJłn'mcn~nufruf, sf =(e)a, 
zorem, pod płaszczykiem pl. se, odczytanie n., wywo
przyjaźni; ba9 .l?inb muf! einen ływanie 11. imion, nazwisk, 

IJłn'mentlid) 

wywoływanie po imieniu, po 
nazwisku; apel m.; !lllaf)l 
butą) - wyl:Jór przez gloso
wanie imienne; ben - mad)en 
odczytać, wywoł(yw)ać imio
na, nazwiska; ben - tlOt• 
ne~men przystąpić do odczy
tania, do wywoływania imion, 
nazwisk. 

IJłn'mcnebruber, sm. ,a, pl. 
=6riiber, imiennik m., druh m. 

IJłn'mcnefcft, an. =e!l, pl. 
•e, imieniny pl. 

IJłn'mcnegclliid)tnrn, sn. 
•iff e!3, pamięć /. dla imion, 
dla nazwisk. 

IJłn'men09cbidJt, sn. ,e9, pl. 
=e, akrost.yk m. 

IJłn'ntcnef d)niidcl, sm. o!l, 
pl. -, floresy pl. u podpisn. 

IJłn'men~tng, sm. •(e)a, pl. 
"e, dzień m. imienin, imieni
ny pl. 

IJłn'mcneuntctf d)rift, sf pl. 
~en. podpis m. (imieniem, na
zwiskiem). 

IJłn'mcneucrf d)IUcignng, sf. 
pl. =en, zamilczenie n. imie
nia, nnzwiska, bezimienność/. 

1Jłn'mcn~ucr1Ucd)flung, sf. 
pl. =en, przemian« J., po
mieszanie n. imion, nazwisk . 

IJłn'mcn~ucracidJni~, sn. 
•iff ea, pl. =ifie, spis m. imion, 
nazwisk. 

IJłn'mcn~ucttcr, sm. ,e, pl. 
-, imiennik m. 

1Jłn'mcne3ug, sm. •(e)e, pl. 
s3Uge, podpis m.; mit leinem 
•e ue,rfef)en podpisać. 

IJłn'mcntnuf d), sm. ,ee, za
miana j. imion, nazwisk. 

IJłn'mctttlid), I. adi. imien
ny; =er 2lufruf odczytanie n., 
wywołanie n. imion, na:Łwisk; 
"e 2lóftimmung gfosowanie 
imienne; 3ur =en 2lbftimmung 
f cijreiten przystąpić. do głoso
wania imiennego; in =et 
!llleif e imiennie, po nazwisku; 
II. adv. 1) imiennie; po 
imieniu; jmnbn - aufrufen 
wywołać kogo po imieniu, 
po nazwiaku; - a6ftimmen 
glosować imiennie; - auf= 
3ći~len wyliczyć wyczerpująco, 
imię po imieniu, nazwisko 
po nazwisku; 2) zwłaszcza; 
baa ge~t f cfJroer, - menn er 
niąit einuerftanben ift to trn-



dna, szczególnie jeśli on się 
nie zgadza, 

1Jła'mcn1Jcr3cid)nie, sn. 
.. jffe!l!, pl. -ifle, spis m. imion, 
nazwisk. 

IJła'mcnllJcd)f cl, sm. ·!li, pl. 
-, z~miaua f. imion, nazwisk. 

IJła'mbaft, adi. 1) po imie
niu, nazwiskiem oznaczony, 
znany z imienia, z nazwiska; 
- maqien wymienić, oznaczyć 
imi~nnie, nazwiskiem, wy
szczególnić; 2) dobrze, po
wszechnie znany; 3) znaczny, 
niemały; eine „e !Sum me kwo
ta znaczna; ein •er 15qiaben 
znaczna, niemała szkoda; 4) 
znakomity, 

IJłii'mlid), I. adi. ber, bie, 
ba!ii „e, ten(że) sam, ta(ż) sama, 
to(ż) samo; identyczny; Il. 
adv. to jest, jako to, jak na
stępuje; mianowicie, 

91ii'mlid)fcit, sf. tożsamość 
f., identyczność /. 

91ii'nic, sf. pl. ,n, nenia/., 
pieśń żałobna. 

l)ła'nfing, sm. "B, pl. ..13, 
nankin m. 

91nllf, sm. 0 (e)ii, pl. 91ii:pfe, 
czara f., miska głE_lboka, waza 
j.; donica /. 

91ii'lJfd)cn, sn. •ii, pl. , 
dim. od 91a:pf, czarka /., mi• 
seczka f., doniczka /., łu
szczak m. 

91a',l)ffijrmig, adi. czarko
waty, kształt miski mający. 

91n',l)ffud)cn, sm • .. 13, pl. -, 
baba j. 

91a'lJff dJUCdC, sf. pl. "", cza
szołka f. mi~czak m. 

l)ła'llbt~n, sn. i sf. o(s), 
nafta f., olej skalny, ropa 
ziemna. 

91a,l)bt!Jali'n, sn. •il, nafta
lina f. 

91alJolconbo'r, ( wym. : -le
ądor), sm. •G, pl. -e i. •iil, na
poleondor m., 20 franków (w 
złocie). [leoń iki. 

IJłnlJolco'nif d), adi. napo
lJła'rbc, sf. pl . .. n, blizna/. 

(po ranie pozostała); dziób m. 
(po ospie); znak m. z uszko
dzenia (w drzewie); ziarno 
n., groszek m. ( w sk6rze) ; 
pl&:ma f. (na łupie owocu). 

l.lla'rbcn, I. vn. i fiqi -, vr. 
(~aben) w bliznę się zbierać, 
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zabliźniać się (o ranie); II. 
va. (~aben) bas ~eber - skórę 
ziarnistą wyprawiać; genarb
tei! 2eber skóra groszkowana, 
ziarnista. 

91a'rbcnbitbuug, sf. pl. ,en, 
zabliźnianie n. się. 

l.l1a'rbcnf citc, sf. pl. ,n, 
liczko n. (skóry). 

91n'rbig, adi. 1) pełny blizn, 
bliznami okryty; dzióbaty, 
ospowaty; 2) •ei! 2eber skóra 
groszkowata; .. ei! Obft plami
sty owoc, 

IJła'rbc, sf. pl. •tt, narduszek 
m., palczatka/. (roślina). 

IJła'rbcuii~rc, sf. pl. 0 n, 
narda j. (roślina). 

IJła'rbcnbalf am, sm. ,!!, bal
sam nardowy, 

l)ła'rbcufraut, sn. •(e)i!, pl. 
,frituter, kuklik goździkowy 
(zielę). 

91a'rbcniil, sn. ,(e)i8, pl. •e, 
olejek nardowy. 

1.lla'rbcu1Dnr3, sf. pl. ..en, 
j)ła'rbcnllluract, sf. pl. •n, nar
duszek m. (roślina). 

91ado'f c, sf. pl. 0 n, narko
za f., uśpienie n. środkami 
chemicznymi. 

ilłarfoti'tt, sn. =6, narkotyk 
m., środek usypiający. 

91nrło'tif d), adi, narkoty
czny, usypiajl}cy; -ei! !IRitte[ 
narkotyk m., środek usypła
jący; .. e 15toffe narkotyki pl. 

l)ładotific'tcn, va. (~aben) 
narkotyzować, usypiać środ
kami chemicznymi. 

l)ładotific'rung, sj. narko
tyzowanie n., usypianie n, 
środkami chemicznymi. 

91adotific'rungemittcl, sn. 
,a, pl.-, narkotyk m., środek 
m. do usypiania. 

91nrr, sm. 0 m, pl . .. en, głu
piec m., dureń m., kiep m.; 
waryat m,; błazen m.; aum 
,.en werben zwaryować, zgłu
pieć; er ift ein aui!gemad)ter, 
grofier, uo!Ifommener -, cin 
- in 'i)'o[io jest skończony 
głupiec, głupiec wierutny; ein 
guter - poczciwy głupiec; 
er ift fein - nie jest głupcem, 
zna Aię na swoich sprawach; 
jmnbn aum „en maqien, ~a!ten, 
~aben głupca z kogo (z)robić, 
na durnia kogo wystawić, (za)-

IJła'rrcn~a~ 

kpić, (za)drwić sobie z kogo, 
drwiny sobie z kogo robić; 
fidJ aum •en madJen błazna 
z siebie robić; ben •en f :pie!en 
błazna udawać, błaznować; 
ficli aum •en ~ergeben, ~ar,en 
!aff en dać z siebie błazna 
robić; man miiqite, fiinnte aum 
"en barilber merben motnaby 
zwaryować; fidj roie ein -
fte!Im udawać głupiego; einen 
„en an jmnbm gefreff en ijaben 
szalenie, ślepo się w kim roz
kochać, szaleć za kim; er ift 
ein ~a!ber -, er ~at etw. nom 
"en an fiqi brak mu jednej 
klepki; ein - madjt uie!e albo 
ibrer ~unbert jeden szalony 
stu szalonych zrobi; ein -
fann me~r ltagen, a[i! ae~n 
mleife beantwortm fiinnen ła
twiej się głupiemu pytać, nit 
mądremu odpowiadać ; ~off en 
unb ~arren macf)t mand)en 
aum •en nadzieja matką głu
pich; stinber unb ,en fagen, 
reben bie mla~r~eit dzieci i 
błazny lubią prawd!} mówić; 
,t)erren unb ~en ~ar,en frei reben 
panom i kpom wszystko wolno 
(mówić); jebem „en gefit!It f eine 
jla:p:pe (dosłownie: każdemu 
błaznowi pod o ba się własna 
czapka,) każda liszka swój 
ogon chwali; ~itnge bem •en 
nidjt 15qie!Im an, man fennt 
i~n f o i bez dzwonków poznać 
błazna; "'en ~alien me~r @lilcl 
a[i! !Jleqit (dosłownie: głupcy 
mają więcej szczi::ścia niż słu
szności,) głupifmu zwykle los 
sprzyja. 

91ii'rtdJCU, sn. •il, pl. -, 
dim. od ~larr, głuptasik m., 
błazene~ m. ; durniutka f. 

IJła'rrcu, I. va. (~aben) 
drwić z kogo, drwiny, żarty 
z kogo ~obić; oszukiwać = 
r,etrilgen; U. vn. (~116en) bła
znować, figle robić, żarty 
stroić. 

IJła'rrcn,, adi. błazeński. 
IJła'rrcufcft, sn, .. (e)s, pl. ,e, 

święto n., zabawa/. błaznów. 
l.lla'mugcf d)lllii~, l.lla'mu" 

gcllliif d), sn. "es, głupia gada
nina, 

91a'rrcntaft, adi. błazeń
ski, durny; adv. po błazeńsku, 
po głupiemu, głupio. 



ilłn'rrcn~nue, an. ·f ei8, pl. 
-~iiujer, dom m, obłąkanych, 
waryat6w; ini8 - fommen do
stać si~ do domu obłąkanych, 
zwaryować; ei8 ift bai8 reinfte 
- to istny dom waryatów, 

\Jłn'rrcnjndc, af. pl. •n, 
\Jłn'rrcnfleib, sn. •(e)il, pl. •er, 
bluza j., ubiór m. dla obła
kanych; kurtka błazeński, 
strój błazeński; kaftan m. 

\Jln'mnfnł,ll)c, \Jln'mnmilt• 
3c, sf. pl. ~n, czapka błazeń
ska. 

\Jłn'rrcnliebc, sj. ślepa, sza
lona miłość. 

\Jłn'rrenł,loffc, aj.pl. ,n, bła
zeństwo n.; ,n treiben błazno
wać, głupstwa robić. 

\Jłn'mnf cil, an. •(e)i8, pl. 
•e, powr6z m. do wodzenia 
głupców; imnbn am -e fil~ten 
wodzić kogo za nos. 

\Jłn'mnel)offcn, f. pl. bła
zeństwa pl., figle pl. 

llłn'mrtftrcid), am. •(e)il, pl. 
•e, czyn błazeński, błazeństwo 
n., figiel m. 

ilłn'rrcntrnd)t, sf. pl. •en, 
str6j błazeński. 

\Jłn'rrcnlDlirtcr, sm. •il, pl. 
-, dozorca m. obłąkanych, 

\Jłn'rrcn1»lirtcrin, sJ; pl. 
"innen, dozorczyni /. obłąka
nych kobiet. 

ilłnrrctci', aj. pl. -en, bła
zeństwo n., głupstwo n. 

ilłn'rr~cit, aj. pl. ,en, głu
pota f..; mam~ f-, waryactwo 
n. ; dz1wacznosc j. ; •en ma• 
djen, begeijen popełui(a)ć głup
stwa. 

ilłli'rrin, af. pl. •innen, głu
pia f.; waryatka /., dziwa-
czka j. . · 

ilłii'rrif d), I. adi. głupi, bła
zeński; obłąkany; dziwaczny; 
śmieszny, do śmiechu pobu
dzający; ,er ID!enf ~. błazen, 
wary at; •ei8 3eug tretben, be• 
ge~en głupstwa robić, figle 
stroić; fi~ - ftellen udawać 
głupiego, błazna; - werben 
durnieć; II. adv. głupio; śmie
sznie, dziwacznie. 

llł11'r1Dal, am. •(e)il, pl. ,e, 
jednorożec morski (ryba). 

\Jlnr3i'ff c, aj. pl. ,n, narcyz 
m., narcyszek biały, kwiecie 
kościelne, kwiat królewski, 
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szyszkowy. korzeń, zlotogl6w 
m. (roślina). 

ilłnr3i'ff cnlilic, sf. pl. •n, 
nadobuia J'. (roślina). 

ilłnf a'l, adi. nosowy. 
\Jlaf n'Uaut, sm. •(e)il, pl . .. e, 

głoska nosowa, 
\Jlnf 111ic'tcn, va. (~aben) 

wymawiać przez nos. 
\JNi'MJcn, sn. ,e, pl. -, 

dim. od 9laje, nosek m. 
\Jłn'f d)CU, 1:a. i vn. (~alien) 

an albo non etro. - ukradkiem 
czego ujeść, upić, załasować 
czego; lasować, smaczne ką
ski zajadać; fie naf d)t gern 
lubi lakotki; (obrnz.) auil 
einem !Buc!Je - czytać ksią
żkę z ciekawości na wyrywki, 
czytać książk~ (zakazaną) po
kryjomu. 

ilłii'f d)cr, sm. •B, pl. - , la
kotnik m., lasoch m., łasoń m. 

i!łlif d)crci', sj. pl. 0 en, 1) ła
sowanie n.; pokryjome zaja
danie n.; 2) łasotliwośćj., la
kotli wość f.; 3) przysmaczek 
m., łakocie pl. 

\Jłli'f d)crin, sf. pl. ~innen, 
lakotnica J: 

\)fo'f d)taft, adi. łasotliwy, 
łakotliwy. 

ilłn'f d)fa~c, aj. pl. •n, 
ilłn'f d)maul, sn. •(e)i3, pl. 
•miiuler, i dim. \Jla'f d)mliul~ 
d)CU, an. •i8, pl. -, lakotnik 
m., lakotnica /. 

\Jłn'f d)luft, sj. ch~tka f. do 
lasowania. 

ilłn'f d)IDcd, sn. •(e)!8, łako
cie pl. 

ilłn'f C, sf. pl. •n, 1) nos m.; 
aur - ge~iitig nosowy; [lreite 
- szeroki nos; gebogene -
orli nos; aufgeroorfenr - za
darty nos; fleine niebli~e -
nosek m.; groue, Iange - no
sisko i et ~at eine groue - to 
nosal; fi~ bie - :puten, tui 0 

i~en utrzeć nos; burd) bie -
hire~en, fingen m6wić, spie
wać przez nos; ~uej:pta~e 
bur~ bie - wymowa przez 
nos; fi~ bie - au~a!ten za
t(y)kać sobie nos; ebo. nor, 
an bie - ~alten przytknąć 
co do nosa; i~m liiutet bie -
albo er 6Iutet auil ber - krew 
mu cieknie z nosa; eine gule, 
felne - ijaben (także przeno-

ilłn'f e 

śnie:) mieć dobry nos, mieć do
bre powonienie; ein angeneij• 
mer @eru~ fteigt mir in bie 
- przyjemny zapach zala
tuje mnie; ilber jmnbn, il[ler 
etro. bie - rilm:pfen krzywić, 
marszczyć noY; bie - ~od) 
tragen nos zadzierać do g6ry; 
bie - aufbliigen, aujb!ajen 
zadzierać nosa, wyżej nosa 
g~bę nosić; ID!au[ unb - roeit 
aufjperren rozdziawić g~bę, 
dziwować się; fi~ bie - gana 
ge~iirig begie~en, przypruszyć, 
podochocić, podpić sobie po
rządnie; bie - im mer in ben 
!Bilcf)e,:n ~illiett (dosłownie: 
mieć nos zawsze w książkach,) 
śl~czyć wiecznie nad książka
mi; bie - in allei3 ftecfen wsz~
dzie nos wścibiać, wtrą,cać si~ 
we wszystko; f eine - auio 
(Ilon) etro. Iaif en przestać si~ 
mieszać w co, nie chcieć wi~
cej o czem słyszeć; jnmbm 
eine - bre~en wywieść kogo 
w pole, oizukać kogo, zadrwić 
sobie z kogo; jmnbm eine -
gelien dać komu nosa, zganić 
kogo; eine -, eine lange -
befommen dostać nosa, wziąć 
po nosie; mit einer Iangen -
abaie~en z kwitkiem odejść, 
nic nie wskbrać; imnbn mit 
einer Iangen - aliaie~en laff en 
z kwitkiem kogo odprawić, 
odm6wić co komu; bie -
~iingen laif en zwiesić, spuścić 
nos (na kwintę); (w połącze
niu z przyimkami:) fafi' bi~ 
an beine - ! au:pj' bi~ an beiner 
eigenen - ! (dosłownie: chwyć 
si~, szarpnij się za własny 
nos!) patrz swego nosa! patrz 
tego, co masz pod nosem! 
jmnbn an (albo bei) ber -
~etumfilgren za nos kogo wo
dzić; jmnbm an (albo in, 
unter) bie - Ia~en śmiać się 
komu w twarz, w oczy; ic!J 
f ege ei! bir an ber - an, bau 
bu Iilgft (dosłownie: widz~ po 
twoim nosie, że kłamiesz,) 
nos ci się krzywi, marszczy ; 
imnbm etro. an ( albo auf) bie 
- liinben, ~eften wmówić 
w kogo co ; auf bie -
faUen upaść na nos, ryć zie
mię nosem; imnbm ~uf ber 
- f pielen, tanaen grac komu 



lJlii'f eln 

po nosie; jmnbm etw. aus ber 
- riicfen ukryć co przed 
kim; jmnbn in ber - ~aben 
nie znosić, nienawidzić kogo; 
bas beitt igm in bie -:- to mu 
nieprzyjemne, to go dręczy; 
bas ftic!Jt i~m in bie - tego 
mu si!] zachciewa, ma na to 
chrapkę; elw. in bie - lieo 
fommen zwietrzyć, zwąchać 
co; jnmbn mit ber - aut etw. 
ftoien wyłożyć komu co jak 
na talerzu; ber - nacf) ge~m 
iść prosto (nosa); nicfJt il6er 
bie - ~inweg f e~en nie widzieć 
dalej uosa, mieć ciasny widno
krąg; es fe~It i~m fiber ber 
- brak mu mózgu w głowie; 
id) ~abe mir f ~on uieI fillinb 
urn bie - ge~en Iaff en widzia
łem już wiele w mojem życiu; 
imnbm etw. unter bie - rei0 

bm wyłajać, lllburczyć kogo; 
imnbm unter bie - fegen po
patrzyć komu w oczy, w twarz 
wyzywająeo; etro. uor ber -
Iiegen ~aben mieć co pod no
sem; er na~m i~m bas ~ud) 
uor ber - weg wziął, porwał 
mu kRiążkę. z . przed nosa; 
jmnbm bie '.:tilr uor ber - 5u, 
f cf)!agen zamknąć komu drzwi 
przed nosem; 2) nos m. (u 
rozmaitych przedmiotów); -
am .!truAe nos u dzbana; -
eines €>d)iffes (€>d)iffsnafe) nos 
okrętu; - eines ~ad)aiejłe[s 
nos cegły; - am ~olieI (~Oo 
liefnafe) nos, róg struga; -
ber lnotfoge nos głowy muflo
wej (górnictwo). 

ilłii'f cln, vn. (gaben) przez 
nos mówić, gęgotać; obe 
e>timme głos nosowy, gęgliwy. 

91llf C11°, adi. nosowy. 
9la'f Cllbnnb, sn. •(e)s, pl. 

oliiinber, naprysk m., nano
śnik m., kaganiec m. 

91a'fenbein, sn. 0 (e)s, pl. 0 e, 
nosowa kość. 

lJla'f enbilbung, sf. pl. 0 en, 
kształt m., uksztRłtowanie n. 
nosa. 

9lll'f eublntt, 811, 0 (e)s, pl. 
•bliitter, list przyczołowy (bo
tanika). 

9lll'fenblnme, sj. pl. on, 
szelążek m., szelężaik m., pie
ni:tżek m. (roślina). 

9hl'f cnbluten, sn. •ill, cie-
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czenie n. krwi z nosa; er gat 
- ciecze mu krew z nosa. 

lJlll'f cnbud}ftabe, sm. obacz 
!Jłafenfout. 

lJlll'f cnbriicfcr, sm. obacz 
!Jłafenquetfc!Jer. 

lJla'f Cllfliigel, sm. •S, pl. -, 
skrzydło n., bok m. nosa. 

lJla'f engang, 8m. •{e)s, ka
nał m., przewód m. nosowy. 

91a'fengcfd}llliir, s11. •(e)s, 
pl. oe, wrzód m. w nosie. 

91a'f engc111iidJe, 811. ,fee, pl. 
•fe, polip m. w nosie. 

lJla'fcn~ai, sm . .. (e)s, pl. ,e, 
krawędnik m. (zwierzę). 

lJlll'f en~o~le, 8/. jama no-
sowa. 

lJla'f cnflcmmer, lJla'f en• 
fncifcr, sm. •5, pl. -, cwi
kier m., pincenez 11. 

lJla'f rnfnor.)Jd, 8m. •ill, pl. 
-, chrząstka nosowa. 

lJla'f cnfu.)J.)Jc, sf. koniec m., 
wierzchołek m. nosa. 

lJla'fc111ll11t, sm. •(e)s, pl. 
•e, głoska nosowa. 

lJla'f cnlodJ, 811. ,(e)s, pl. 
-liicfJer, lJla'f cnoffnung, sf. pl. 
•en, nozdrze n. ; •lod)er ber 
'.:tiere nozdrza pl. 

lJla'f cnncrtJctt, m. pl. nerwy 
pl. w nosie. 

lJla'f ett.)JOllHJ, sm. •(e)i3, pl. 
,e, polip m. w nosie, kraka
cica f. 

lJlll'f en.)Jo.)Jd, sm. ,s, śluz 
nosowy. 

lJla'feuquctf dJer, sm. -a, pl. 
-, trumna /. o plaskiem 
wieku. 

j)fa'f enriemrn, sm. •a, pl. 
-, nanosek m. (dla koni). 

lJla'feuring, sm. •(e)5, pl. 
•r, pierścionek m., k6lko n. do 
przesadzania przez nozdrza. 

lJla'f cntiicfcn, 8m. •IS, grr.bi et 
m., wierzch m. nosa. 

91a'f enrii11t.)Jfcn, 8n. •5, 
skrzywienie '/1, nosa. 

lJla'feuf attcl, 8m., lJla'fcn
f dJcibc111anb, sf. ścianka f. 
(anatomia). 

91a'fcuf dJlcim, sm. •(e)a, 
śluz nosowy, smark m. 

lJla'fcuf d}lei11t~llllt, 8{. pl. 
0 ~iiute, błona ślt,zowa w nosie. 

ma·fenf.)Ji~c, sf. pl. -, ko-
niee m. nmrn. 

9ła'f cnftiiber, l.Jla'f cnf d}ncl· 

lcr, sm. ·B, pl. -, szczutek 
m., prztyk m.; jmnbm einen 
- gelien dać komu szczutka 
w nos. 

lJla'f cuticr, sn. •(e)s, pl. 
•e, ostronos m. 

91a'f entott, sm. •(e)s, pl. 
•!one, ton nosowy. 

lJla'f cn111iir111er, sm. "s, pl. 
-, mała chustka na szyję 
(brtobliwie). 

lJlll'f en11111rael, sj. korzeń 
m., osada j. nosa. 

9łll'f Cttalllt!JC, sf. obacz !na• 
fenrin~. 

lJla'f ClllCiO, I. adi. przecher
ny, zarozumiały; lubiący się 
mieszać we wszystko, na
trętny, niedyskretny, nazbyt 
śmiały, nazbyt ciekawy; II. 
sm. -, pl. ,weife, przechera 
m., wścibski m. 

lJlll'f Clllcie~cit, sj. zarozu
miałość j., mędrkostwo n., 
wtrącanie n. się we wszystko, 
niewczesna ciekawość, prze
cherność j., wścibskość /. 

91a'ofii~rcu, va. (~aben) za 
nos wodzić. 

lJla'e~orn, 811, ,(e)s, pl. "e 
i 0 ~orner, nosorożec m. (zwie
rzę grubosk6rne). 

91a'e~ornfiifcr, 8m . .. 9, pl. 
-, nosorożec m. (chrząszcz). 

lJlll'el)OfltbO!Jel, sm. 018, pl. 
"ooge(, dzióborożec m. (ptak). 

I.Tlllff, I. adi. mokry, wil
gotny; - mad)en zmoczyć ; 
fid) - mad)en, - werben 
zmoknąć; gana - werben, 
burd) unb burd) - werben 
całkiem przemoknąć, zmo
knąć wskr6ś, do nitki; naffei3 
21:uge oko łzami zmoczone; 
- uon 1!3cfJroeif3 potem skąpa
ny; naffes filletter pora dżdży
dta, słotna, slota f.; etroas 
- mokrawy; naffemlaren pły
ny pl., napoje pl.; naff er !Bo ben 
grunt-wilgotny; naff er Ort mo
krzy zna j.; (obraz.) es wir'o 
naff e 21:ugen fe~en wiele łez się 
poleje; ein naffer !Bruber czło
wiek lubiący pić, lyktus m., 
lykacz m., opój m., moczy
wąs m., moczymorda m.; 
oszust m. ; II. adv. mokro, 
wilgotno. 

\Jlaf1, sn. ~aff es, płyn m., 
ciecz j. 



9łii'ff e 93 9łntu'r 

9łii'ff e, sj. mokrość /., 9łntionn'lfouucut, sm. ,(e)s, 9łn'tronf nl3, sn. •es, pl. 0 e, 
wilgoć f.; uor - 3u beroa[J• pl. •e, konwent m., zgroma- sól sodowa. 
ten, 3u fcfJiltlen albo - fcfJabet ! dzenie narodowe. 9łn'trouf cife, sf. pl. ,n, 
chronić. przed wilgocią! (han- 9łationa'Uitcratur, sf. pl. mydło sodowe. 
del, przewoźnictwo). •en, literatura narodowa, 9ła'ttcr, sj. pl. =n, żmija 

9lii'ff cu, I. va. (~aben) zmo- piśmiennictwo narodowe. f.; bruune - żmijogad m. 
czyć; II. vn. ([)aben) wilgo- 9łationa'liifonomie, sj. eko- 9ła'tterllart, sm. =(e)s, pl. 
tnieć, pocić sii,, sączyć sii,, nomia społeczna, gospodar- ,e, konwalnik m., nażyca /. 
ciec; mokrzyć, moczyć (= stwo narodowe. (roślina). 
mocz oddawać); ei3 nii%t 9łationa'lparlamcnt, sn. 9ła'ttcrlliij, sm. •ff ea, pl. 
(deszcz) rosi; !>ie m:lunbe nii~t ,(e)s, pl. ,e, parlament nara- =ffe, ukąszenie n. żmii. 
rana sączy się. dowy. 9ła'tterlllnme, sj. pl. =n, 

9ła'ijfnlt, adi. zimny i wił- 9łationa'lrcidJtnm, sm. ,(e)i3, krzyżownica /., mlecznica f. 
got,,y. [gotne. bogactwo narodowe. (roślina). 

9łn'ijfiiltc, sf. zimno wił- 9łationa'lf dJulb, sj. pl. ,en, 9ła'tterfniitetidj, sm. •(e)a, 
91ii'ijling, sm, •i3, pl. •e, długo narodowy. obacz ~latterroura. 

świnbt /. 9łationa'lftol3 , sm. •ei3, du- l.lłn'ttcdraut, sn. ,(e)e, pl. 
9łatio'n, (wym.: -cjun), sf. ma narodowa. ,friiuter, czerui6wka /. (ru-

pl,.;etn„ n~rl6d dm: d 9łationa'{ftaat, sm. •(e)s, śli~a);tter"•ur•, s+', pl. "''n, 
;Jtll tona , a i. naro owy. , pl. •en, państwo narodowe. "' "' o :1' ' 
\Jłationa'lnn(ci@e, sf. pl. 9łationa'lllcrf ammlung, sj. żmijowiec m., miodunka ga-

•n, pożyczka narodowa, u na- pl. •en, zgromadzenie naro- jawa (roślina). 
rodu zaciagnieta. dowe, sejm walny. 9ła'ttcr3aufc, sj. pl. •n, 

\Jłationn'ld)ńraftcr, sm. -a, m . l . obac,, ~atteróart. 
l h k d ,.,,attona' 3ett11nn, sf. pl. ma•ttcr•unge, s "· pl. •n, p . •t, c ara ter naro owy. ,en, gazeta narodowa. "' o J • 

9łationa'lbnnr, sm. •(e)a, 9łatiuitii't, sf. pl. ,en, ho- 1) język m. żmii; (przenośnie:) 
fundacya narodowa na ko- jaszczurczy, złośliwy język j 
rzyść inwalidów wojskowych. roskop m., przepowiednia f. 2) nasięzrzał m., ji,zycznik 

jJłationa'le, sn. =(!3), pl. ,(!3), przyszłości z gwiazd; ei nem m. (roślina). 
d 'd k 1 f. bie - ftel!en horoskop komu matn'•·, s·"· pl. •en, l) na-ro owo m., matry u a ., ć · d · , k ;,• • './' 

Paszport wo;skowy, stan m. ustawi ' prz~powie ziec o- turn j. przyroda f. przyro-
, mu przyszłośc. d . ' ' , 

służby, arkusz osobowy. 9ł flJ'f''tfteUe 13 zeme n.; von - eigen na-
9łationa'lc@re, sj. honor a 1 1 Il . r, am. " ' turalny, przyrodzony; von 

m. narodn. pl. --;-, ustawiacz. m. boro- -, ber - naclj z natury; 
9łationn'lf{aggc, sf. pl. •n, skopow, prz~p?wmda~z m. 1 bai3 liegt in ber - bes !men"' 

fi f. b , f. b Josn, przyszłoSCI Z gwiazd. r..r-.e t tJ • t ł aga ., c orągiew ., an- m 1. 't"'tf U . f. "I n o tw1 w na nrze cz o-
dera f. narodowa. ."'~ tlJt a te eret,, 8 • usta- wieka; nad) ber - 5eicljnen, 

9łationa'lgarbe, sf. pl. •n, wiame n. horoskopow, prze- ma(en rysować malować 
gwardya narodowa. powia.da.nie n. losu z gwiazd. według natury; 'nlldj ber -

9łatiol1n'lgeift, sm. •(e)e, 9ła,tr!nm, .sn. -a, sad m. Ieóen żyć podług natnry; 
duch. m. narodn. ma trinntlltfarbonat, sn. bas ift roi ber bie - to na-

9łationn'lgeridJt, sn. =(e)s, =(e)iS, dwuwęglan m. sody. turze przeciwne; ein uon -
pl . .. e, 9łntiona'lf.lJClft, sf. pl. 9ła'trlutnfiornt, sn. •(e)e, fefter Ort miejsce z natury 
•n, potrawa narodowa. boran m. sody. warowne, warownia natnral-

9łationalifit'rtn, 1) va. 9ła'trillmb~~ofulfit, sn. na; 2) natura f, usposobie-
(qaben) nacyonalizować, una- ,(e)s, podsiarczyn m. sody, nie n., charakter m.; bie =en 
rodawiać, unarodowić, przy- l.lła'tri1t1UOJ;~b, sn. •(e)B, finb llerfdjieben usposobienia 
swoić narodowi; nadać oby- tlenek sodowy. różne są; er ift iingftlicfJer -
watelstwo; 2) fidj -, vr. 9ła'tri11m~bo0~@nt, sn. •(e)s, jest bojaźliwy; fte ift fanfter 
(qaóen) nacyonalizować się, fosforan m. sody. - jest łagodna, łagodnego 
unarodowić się; stać 6ię oby- 9ła'tron, sn. =i3, soda /.; usposobienia; verliebter -
watelem. fog(enf au re~ - węglan sody; fein być kochliwego usposo-

9łationalific'rung, ,'łJ. pl. boppeltfoglenfaurei3 m. dwu- hienia; eine gute - 9aben 
•en, nacyonalizowanie n., w1;glan m. sody; f c!Jn,efel= mieć dobrą naturę, byc sil
unarodowienie n., nadanie n. faurei3 - glauberska s61, siar- nym; @emo~ngeit ift bie an" 
obywatelstwa. kan sodowy. I bere -, mirb ;ur anberen -

\JłatiOUalifii'f, sf. pl. =en, \Jła'ftOUbaltifl, adi. sodę I przyzwyczajenie staje się 
narodowość f. zawierający. I drngą naturą; 3) er ift ein 

\Jłationalitii't0fragc, sf. pl. ilła'tronf al,lJctcr, sm. •i3, sa-11 \Jreunb ber - jest przyja-
•n, kwestya narodowościowa Ietra sodowa. cielem przyrody; in ber f:eien 
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- na wolnem powietrzu, na lnntu'rnulngc, sf. pl. •n, 
wolności, na wsi; in - aa~len usposobienie n., temperament 
płacić w naturze; 4) członki m.; talent wrodzony, zdol
wstydliwe (w szczególności ność przyrodzona. 
kobiet). mntu'rnrat, sm. ..es, pl. 

mnturn'l•, w samej rzeczy, •iitite, lekarz ler,zący bez 
a nie wartością pieniężuą lekarstw aptecznych. 
świadczone; n. p. •quatiier !Rntu'rnu~glcid}, sm. •(e)B, 
pomieszkanie przywiązane do pl. •e, - ber lll.lagen wy
pos11dy. miana wzajemna wozów 

lnnturn'licu, pl. 1) twory (kolejn.). 
przyrodnicze, przyrody; mit !Rntu'rbcgcbcubcit, sj. obacz 
- (albo in natura) beaa~len ~aturereigniB. 
płacić w naturze, płodami mntu'rbcobnd,Jtung, sf. pl. 
przyrodniczymi; 2) przed- ,en, śledzenie n., badanie n. 
mioty, płody przyrodnicze, natury, przyrody. 
służące do nauki historyi mntu'rllcf d,Jrcibung, sf. pl. 
naturalnej. =en, opis m. natury. 

iJlnturn'litnfnllinctt, 0 (e)i1 1 9'lntu'rbilb, sn. •(e)B, pl. 
pl. =e, mnturn'licufnmmlung, =et, obraz m., natury, pejsaż m. 
sf. pl. •en, zbiór przyro- lnntu'rburf d,Jc, sm. ~n, pl. 
dni,·zy. -, człowiek naturalny, nieo-

iJlnturn'litnf nmmlcr, sm. I gładzony przez cywilizacyę. 
•S, pl. -, zbieracz m. two- iJlnt11'r{J11rf d,Jc11tum, sn. =s, 
r6w przyrodniczych. naturnlność f. 

iJlnturnlif ntio'n, sf. obacz lJłntu'rbidJtcr, sm. •B, pl. 
~aturnlifietung. -, poeta m. samouk. 

9'lnturnlifie'rcn, va. (~a6en) !Rntn'rbienft, sm. ..(e)B, 
naturalizować, nadać prawo ubóstwianie n. przyrody, kult 
obywatelstwa, indygenat; fi~ m. natury. 
-, vr. (~a6en) nabyć oby- lnnturc'U, sn. •(e)i3, pl. =e, 
w,delstwo, zostać obywate- usposobienie wrodzone, przy
lem. rodzenie n., przyrodzoność f.; 

!Rnturnlific'rung, sj. pl. •en, temperament m., charakter 
naturalizacya f., nadanie n., m., talent m. 
nabycie n. prawa obywatel- 9'lnt111rercig11i0, sn. =iff eB, 
stwa. pl·. =iffe, mnt111rcrf d,Jcin11ng, 

9'lnt1trnli'~m11~, sm. -, na- sf. pl. ,en, zjawisko n. przy-
turalizm m. rody, w przyrodzie, fenomen m. 

ITTnturali'ft, sm. •en, pl. !Rntu'rcracugnrn, sn. =iffea, 
ren, naturalista m.; ein - pl. =iff e, pl6d m., twór m. 
im 6ingen ten co się nau- przyrody. 
czył śpiewu ze słuchu. iJlnht'rfcbltr, sm. •B, pl. 

Wnturnli'ftif d,J, adi. natu- -, wada przyrodzona. 
ralistyczny; adv. naturali- lJłatu'rforf d,Jcr, sm. •a, pl. 
stycznie. -, badacz m. przyrody, przy-

9'lnturn'Uaftcn, f. pl. cię- rodnik m. · 
żary pl., podatki pl., daniny !Rntu'rforf d,Jung, sf. bada-
pl. w naturze. nie n. natury, przyrodnictwo n. 

9'lnturn'Ucifhmg, sf. pl. =en, lnntn'rfrcunb, sm. =(e)B, pl. 
świadczenie n., uiszczenie n., •f, przyjaciel m. natury, przy-
zapłata f. w naturze. rod.v. 

llłnturn'lftihfc, sn. pl. złam- mntu'rgn{Jc, sf. pl. ~n, dar 
ki pl. soli. wrodzony, zdolność j. 

lllnturn'l1Jcr4Jf(cgung, sf. pl. mntu'rgellred,Jen, sn. ,e, pl. 
.. en, utrzymanie n. (w naturze); -, wada wrodzona. 
utnymanie wojska przez !Rntu'rgcfiibl, an. •(e)a, pl. 
mieszkańców. •e, poczucie n. (piękności) na-

lJłnturn'l4iu~, am • .. fee, pl. tury. 
•fe, czynsz m. w naturze. lnnht'rgcmliij, adi. stoso-

lnntii'didJ 

wcy do natury, naturalny; 
adv. podług natury, natural
nie. 

lnntu'rgcf d,Jid}tc, sj. histo
rya naturalna. 

lnntn'rgef d,Jid,JtlidJ, adi. do
tyczący historyi naturalnej. 

!Rntu'rgef c~, sn. -ee, pl. •e, 
prawo n. natury, przyrody; 
pl'.llwidło naturalne. 

Wntu'rgctrcu, adi. natural
ny, podoboiuchny; adv. •aei~
nen rysować wiernie podług 
natury. 

mntu'rglnubc(n), sm. obacz 
!Jlntutteligion. 

lnntu'rglliubigc(r), sm. •gen, 
pl. •Aen, naturalista m. 

mntu'rbciHebre, aj. pl. ,n, 
medycyna natur1;1listyczna. 

mntu'rbcillJcrfnbrcn, sn. ,s, 
leczenie naturitlistyczne. 

mntu'r~iftorifcr, sm. ,s, pl. 
-, przyrodnik m., znający 
m. historyę naturalną, zaj
mujący się historyą naturalną. 

mntu'rbiftorif d,J, adi. obacz 
~aturgef d}icl)t!i~. 

!Rntu'rfrnncr, sm. •B, pl. 
-, 9'lntu'rfunbtgc(r), sm. •gen, 
pl. •gen, znawca m. przyrody. 

mntu'dc1111tni0, sf. pl. •nifie, 
znawstv!'o n. przyrody. 

9'lntu'rfinb, sn. •(e)B, pl. ,er, 
dziecko n. natury, człowiek 
nie zepsuty jeszcze. 

lRntu'diitłJCt, sn. •5, pl. -, 
przedmiot przyrodniczy, ciało 
naturalne. 

!Rntu'drnft, sf. pl. •friifte, 
siła naturalna, fizyczna. 

!Rntu'rfunbc, sf. znawstwo 
n. przyrody; nauki przyro
dnicze. 

Wntu'dnut, sn. •( e)a, pl. •e, 
głos m., dźwięk m. naturalny. 

lnntu'rle~rc, sf. fizyka/. 
lnntii'rlid,J, I. adi. natu

ralny; wrodzony, właściwy 
(komu, czemu); prawdziwy, 
nie sztuczny, nie wymuszony; 
prosty; ,eB .!Hni> dziecko na
turalne, nieprawe; •t !Religion 
religia naturalna; •er fillitl 
dowcip naturalny, wrodzony; 
•et !menf ~ennerftanb rozum 
naturalny, prosty, chłopski i 
eines •en.:toi>es ~erlien umrzec 
śmiercią naturalną; nuf 
•e m:leif e ed[liren tł6maczyć, 
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wyjaśnić w spos6b naturalny; 
II. adv. naturalnie, podług 
natury, stosownie do natury; 
- fcf)rei6en, fvrecl)en pisać, 
mówić naturalnie; biei8, bie 
SadJe gel)t nic!Jt - (także mit 
•en albo ml)ten '.llingen) 3u 
to sie nie dzieje sposobem na
turalnym, muszą w tern być 
jakieś czary, to nie czysta 
sprawa; bie 15acfJe gel)t gana 
- 3u dzieje się to zupełnie 
naturalnie; man fann bali 
~ana - etfiliren można to cał
kiem naturalnie, w prosty 
sposób wytlómaczyć; er fonnte 
- (albo •ettlleife) bem nicf)t 
auftimmen naturalnie (rozu
mie się), że nie mógł na to 
się zgodzić; wirb er l)etfom• 
men? - ! czy przyjdzie tu
taj? naturalnie! oczywiście! 
rozumie siei 

ilłntii'rlid)crlllcif c, adv. spo
sobem naturalnym, natural
nie; (jako odpowiedź potwier
dzająca:) naturalnie ! oczy
wiście I rozumie się! (patrz 
pod natfirlid)). 

i.lłntii'rlidjfcit, sf. pl. -en, 
naturalność j., prostota f., 
samorodność f. 

i.lłatu'rmcnf dj, sm . .. en, pl. 
"en, człowiek m. w stanie na
tury; dziecko n. natury, pro
staczek m. 

l.lłatu'rllotlllcnbtgfcit, sf. pl. 
•en, konieczność naturalna, 
nieodzowna. 

Wntn'rorbnung, sf. porzą
dek m. w natnrze, naturalny. 

Watn'r,IJf(fdJt, sf. pl. ..en, 
obowiązek przyrodzony, po
winność naturalna. 

Wntu't,IJ~Uof O,IJ~ic, sf. filozo
fia .f. natury. 

Watu'r,IJrobuft, sn. •(e)e, pl. 
,e, tw6r m., płód m. przyrody, 
naturalny. 

i.lłatu'rrtd.lt, sn . .. (e)i8, pl. 
•e, prawo naturalne. 

i.lłntu'rrcidj, sn. •(e)i!, pl. 
•r, królestwo n. natury. 

9łntu'rrdigion, sf. pl. •en, 
obacz !JlaturlJerefJrung. 

IJłatu'rf dJni~cI, sn. •il, pl. 
-, 5zoycel naturaloy, nie 
smarzony w bułce. 

ilłntu'tfdjiin~cit, sf. pl. ,en, 
1) piękność f. natnry, przy-
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rody; 2) piękność naturalna 
(= natilrlicl!e €5cf)on~eit). 

l»ntu'tf clten~cit, sf. pl. 0 en, 
rzecz niezwykła., rzadka w 
naturze. 

Wntn'tfinn, sm. •(e)i8, zmysł 
111. dla (piękności) natury, 
przyrody. . 

IJlntu'rf,IJitl, sn. •(e)i8, pl. 
•e, igrzysko n. natury; dzi• 
wotw6r m. 

1Jlnt111rftanb, sm. obacz 9111" 
tur~uftanl>. 

l.lłntu'rftttbicu, sf. pl. ry
sunki pl., obrazy pl. z na
tury. 

lJłntn'dticb, sm. •(e)s, pl. 
•e, instynkt m. (zwierząt); po
pęd przyrodzony (u człowieka); 
bem •e f o(gen iść za popędem 
natury, instynktu słilchać, in
stynktem się rządzić. 

i.lłntu'rbcrc~rung, sJ. pl. 
,en, kult m. natury, ubóstwia
nie n. przyrody. 

i.lłntu'rtJolf, sn. ..( e )li, pl. 
•Dolfer, lud m. w stanie na
tury (żyjący). 

Wnttt'rllln~r, adi. obacz 91a• 
tur~etreu. 

Wntu'rwn~r~cit, sf. pl . .. en, 
podobizna naj1rnpełufojsza; 
prawda oczywista. 

IJlntu'rllltf en, sn. =i8, pl. -, 
istota naturalna. 

i.lłntn'tlllibrig, adi. prze
ciwny naturze, sprzeczny z 
naturą; adv. przeciw, wbrew 
naturze. 

Wntu'tltfibdgfcit, sf. pl. •en, 
stan przeciwny naturze, nie
natnralność /., anormalność/. 

i.lłntu'rwiff cnf djnftcn, f. pl. 
nauki przyrodnicze. 

i.lłatu'tllliffcnf djaftlidj, adi. 
d~tycząuy nauk przyrodni
czych, przyrodniczy. 

i.lłatu'tllliid.lfig, adi. natu
ralny, oryginalny, samorodny, 
niesztuczny. 

l»ntn'tllliidJfigfcit. sf. natu-
ralność f., oryginalność f., Sł· 
morodność f. 

i.lłntu'rwunbcr, sn. •5, pl. 
-, cud m., dziwo n. natury. 

l.lłat11'q11ftnnb, sm. •(e)~, pl. 
=ftćinbe, stan m. natury, uatn• 
ralny. 

lJłntu'r3wcd, sm. •(e)s, pl. 
•e, cel m. natury. 

IJlc'bdgloifc 

Wnn'c, sf. pl. "'", i Wau'en, 
sm. •5, pl. -, barka f.,łódkaJ: 

i.lłnumatti't, sm. "(e)s, pl. 
•e, selenek m . . srebra. 

i.lłnu'tif, sj. nautyka /., 
sztnka żeglarska. 

man'tffcr, sm. •il, pl. ' 
nautyk m., na żeglarstwie się 
znający, sztuce żeglarskiej 
poświęcający się. 

l.l'łau'tif dj, adi. nautyczny, 
Że!!larski. 

i.lłnlligntlo'n, (wym.: -cjon), 
nawigacya f., żeglowanie n. 

i.lłn1Ji9ntio'nef dJnlc, sf. pl. 
"n, szkoła nautyczna. 

i.lłe'bd, sm . .. jj, pl. -, 1) 
,mgła f., mamka /. (ogrodni
ctwo); bidet, bicf)ter - gęsta 
mgła, mgławica f.; [dd)ter, 
bilnner, fdJn,acf)er - lekka 
mgła; ber fillinb fJat ben -
llertrielien, lletjngt wiatr roz
pędził mglę; mit - um~iliren 
omglić; fidJ mit - ilberaie~en 
zamglić, omglić się; ber -
fteigt mgła idzie w górę; ber 
- fli[Jt mgła opada; - ber 
Unroiffenl)ett ciemnota /.; 2) 
= !Jlebelftern. 

i.lłc'bdndig, adi. mglisty. 
i.lłc'bclbnnf, 8/, pl. 0 blinfr, 

tuman m. mgły (żegluga). 
i.lłt'bdbctg, sm. ,(e)i8, pl. •e, 

góra f. z mgły, mgła w kształ
cie g6ry się wznosząca. 

Wc'bdbilbcr, n. pl. obrazy 
latarni magicznej. 

Wc'bdbilbcrn~~nrat, sm. 
•ei3, pl. ~e latarnia magiczna. 

i.lłc'bdbogcu, sm. •6, pl. -, 
tęcza f. w mgle. 

Wc'bclbedc, sf. pl. 0 n, za
słona mglista. 

Wc'bdbnnft, sm. •(e)a, pl. 
~biinfte, para mglista. 

i.lłc'bclfcrnc, sf. pl. •n, od
dal~nie mgliste, nieskończone. 

i.lłc'bdfcud)t, adi. wilgotny 
od ml(ły. 

i.lłc'bclf{cd, sm. •(e)5, pl. oe, 
mglista plama, bliźoiarka f. 
(astronomia). 

91c'bdRtbilbc, sn. "a, pl.-, 
i IJłc'bdgeftnlt, sf. pl. •en, 
fignra z mgły utworzona. 

ilłc 1bd9c1Diilf, sn. ,(e)il, mgła 
/., chmura mgli,ta. 

l.llc'btlglode, sJ. pl. -, 
dzwon na okrętach do wza-
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jemnego dawania sobie sygna
łów podczas mgfy na morzu. 

91t'bdgtRlt, adi. szary. 
l)łc'bel~nft, adi, obacz ~e

lieliq. 
\.lłc'tcl~orn, sn. =( e)!!, pl. =e, 

róg m., sygnał m., syrtma f. 
od mgły; telefon m. od mgły 
(marynarka). 

\.lłc'bcl~ilUc, sj. pl. "n, osło
na .f., powłoka f. mglista. 

iJlc'bdig, nc'blig, rzadko: 
ne'belidJt, adi. 1) mglisty 
mgławy; e!! ift •e!! filletter po
wietrze jest mgliste, mglisto 
na dworze; - roetben mgła 
opada; 2) (obraz.} mglisty, nie
jasny, niezrozumiały. 

iJlc'bclfnlJlJC, sf. pl . .. n, 1) 
kapuza f. przeciw mgle; 2) 
obacz Sł:atnfappe. 

iJlt'btlfrii~t, sf. pl. ,n, wro
na popielata. 

\.lłt'ficUn11b, sn. ..(e)!!, pl. 
•Iiinber, 1) kraj mglisty, kraj, 
w którym mgły cz«,sto panu
ją; 2) tuman m. mgły (żeglu
ga). 

iJlt'belmount, sm. ,(e)i3, 
listopad m. 

\.lłt'ficl11, vn. (~alien) 1) v. 
impera. mglić siE}; eo =!t mgli 
SiE}; 2) (obraz.) być mglistym, 
niejasnym, niewyraźnym; bas 
- un'O ®qiroelie!n rojenie 
i marzenie. 

iJlc'btlllftifc, sf. pl. ,n, 
gwizdawka f. do dawania sy
gnałów w czasie mgły. 

iJlt'btlrcgcn, sm. •5, pl. -, 
mgła jakby deszcz spadająca, 
pomorszczyzna f. 

iJlc'fitlf d)idJt, sf. pl. •en, 
warstwa f. mgły. 

iJlc'ficlfigunl, sn. obacz 
mebel~otn. 

lJłc'fitlf d)leicr, sm. •!8, pl. 
-, mglista opona. 

\.lłt'fitlftei11, sm. •(e)B, pl. =e, 
obłocznik m. 

\.lłc'ficlftcm, sm. •(e)a, pl. 
•e, mgławica j. 

lJłc'ficllucttcr, sn. ,!3, mgliste 
powietrze. 

l)łc'ficu, praep. 1) (z dat. i 
accus.) przy, obok, podle; et 
jafl --· mit siedział przy, obok 
mnie; et f el,ite fid) - miel) 
usiadł obok mnie; - einan• 
bet obok siebie; bid)t - ein• 

an'oer tuż obok siebie; - ein, 
anbet ~et ge~en iść obok sie
bie; - ~et przy boku; -
(oor) bem ~aufe podle, wzdłuż 
domu; 2) (z dat. = nebft, 
auflet) oprócz; - anberem, 
- anbmn ~ingen między 
innemi (rzeczami). 

iJlc'btn=, poboczny, przy
boczny, uboczny, postronny. 

l)lc'ficnnbgnficn, sf. pl. 
czynsz dodatkowy. 

iJlc'bcnnbfid)t, sf. pl. -en, 
cel uboczny, skryty, tajemny. 

\Jłc'bcunbrcff c, sf. pl. •n, 
adres m. w potr:.:ebie. 

\.lłc'bc11nUcc, sf. pl. ,n, alea 
uboczna, chodnik poboczny. 

lJłc'ficnnltnr, sm. ,(e)B, pl. 
•tlire, ołtarz poboczny. 

\.lłe'fieunntt, sn. •(e)e, pl. 
•limtet, urząd poboczny, do
datkowy, przydany; zaj«,cie 
uboczne; = ~ebenlief c!Jlifti= 
gung. 

\.lłcbcnn'n, adv. tuż obok, 
zaraz podle. 

\.lłt'bcunrficit, sf. pl. =en, 
robota uboczna; przymytek 
m. (górn.). 

\.lłc'ficnnrt, sf. pl. ,en, ga
tunek, rodzaj uboczny; rasa 
przez krzyżowanie powstała 
(historya nat. ). 

iJlc'bc11nrt!fcl, sm. siil, pl. 
-, 1) · artykuł dodatkowy, 
uboczny (prawo); 2) towar, 
który nie stanowi głównego 
przedmiotu handlu jakiegoś. 

\.lłc'bcnnft, sm. •(e)s, pl. 
•lifte, odnóżka f. 

iJlc'ficnnn~gnbc, sf. pl. •n, 
1) wydatek uboczny, doda
tkowy, nadzwyczajny; 2) wy
danie uboczne, mniejsze, wy
ciąg m. z dzieła wi«,kszego. 

\.lłc'ficunn~gn11g, sm. •(e)s, 
pl. •głlng~, wychód uboczny, 
ratunkowy. · 

iJlc'fic11fin~11, sf. vl. =en, 
tor uboczny, kolej uboczna, 
drugorz"ldna. 

)Jlc'bcnfinu, sm. obacz me= 
liem1ebiiube. 

l)łe'bcnbebe11t1111g, sf. pl. 
=en, znaczenie uboczne, dru
gie, dalsze. 

\.lłc'ficnbcoriff, sm. •(e)iil, 
pl. =e, pojęcie uboczne, dru
gie, drugorzędne, dalsze. 

iJlcbeubci', adv. 1) tuż obok 
= nebenan; 2) oprócz tego; 
ubocznie; et ilbt biefe~ ~anb• 
toetl nut - auB wykonywa 
to rzemiosło tylko ubocznie, 
tylko dorywczo, tylko w 
eh wiłach wolnych; - gef agt 
nawiasem, nawiasowomówiąe. 

\.lłc'ficnfiemerf1111g, sf. pl. 
•en, uwaga uboczna, nawia
sowa, od niechcenia rzucona. 

\.lłt'fituberidJt, sm. •(e)a, pl. 
•e, sprawozdanie dodatkowe,. 
uzupełniające. 

\.lłc'ficnficf dJiiftioung, sf. pl. 
=en, zatrudnienie uboczne. 

\.lłc'ficnficftonbteil, sm. •(e)s, 
pl.,e, cz«,ŚĆ składowa uboczna, 
drugorz~dna. 

\.lłr'fic11betrnd)t11ng, sf. pl. 
=en, rozważanie uboczne. 

\.lłc'fimbcwci~, sm. •fee, pl. 
•f c, dowód dodatkowy, pomo
cniczy. 

lJłe'bcublntt, sn. =(e)iil, pl. 
•lillitter, 1) dodatek m. do 
dziennika; 2) przylistek m., 
przysada liściowa (botanika). 

iJlc'benbliitt(e)rig, adi. przy. 
listny, przysadolistny. 

\.lłc'bcnfilid, sm, "'(f)!3, pl. 
•f, rzut oka uboczny, spoj
rzenie n. z u kosa. 

iJlc1fit11b!11mcnfronc, sf. pl. 
,n, przykoronek m. (bota
nika). 

iJlc'ficubottid), sm: •(e)s, pl. 
•e, przykadek m. 

iJlc1ficnb11I1lcr, sm. •B, pl. 
-, współzawodnik m., sp6ł· 
ubiegacz m., rywal m. 

\.lłc'bcnbu~lcrin, sf. pl. 
=innen, współzawodniczka f., 
rywalka f. 

lJłc'benbu~lcrif d), adi. 
współzawodniczący, rywalizu
jący. 

lJłc1fic11b11I1Ictf dJnft, sf. pl. 
"en, współzawodnictwo n., 
współzalotnictwo n., spólubie
ganie n. się, rywa!izacya f. 

\.lłc'ficubilrgc, sm. =n, pl. 
•lt, współr«,czyciel m. 

l)lc'ficubilrgf dJnft, sf. pl. 
=en, współr«,czycielstwo n. 

l)łc'ficnbicuft, sm. =eB, pl. 
=e, usługa uboczna. 

iJlc'be11bi11g, sn. "(e)B, pl. 
•e, rzecz uboczna, rzecz mniej
szej wagi. 



9łcbcueiull'ubcr 

9łcbcuciun'ubcr, adv. obok 
siebie, tuż przy sobie; -
ftellen ustawić, położyć obok 
siebie; (3um mergteic\)e) -
ftellen porównywać ze sobą; 
- befte~en współistnieć. 
9łc'bcuciunuberfteUuug, sf. 

pl. •en, ustawieuie n., •tano
wisko n. obok siebie; 3um 
mergleic\]e porównywanie n. 
ze sobą. 

9łc'bcueiufn~rt, sf. pl. 0 en, 
wjazil boczny. 

9łc'bcueingnug, sm. ,(e)B, 
pl. •i:ićinlłe, wchód boczny. 

9łe'bcueinfommcu, sn. 0ił, 
lnc'bcuciufiiufte, pl., l)łc'bcu• 
tiuun~mc, sf. pl . • n, dochód 
uboczny, akcydens m., przy
chód m., obrywki pl., obr.vw
cze n. 

9łe'bcucrbc, sm. ,n, pl. •n, 
współdziedzic m. 

9łc'bcnfnd), sn. •(e)B, pl. 
0f1icĘ)er, 1) przegroda poboczna; 
2) zatrudnienie, powołanie 
uboczne. 

Wc'bcufnbcu, sm. •B, pl. 
•f1iben, Wc'bcul1Jud)!3, sm. •fes, 
socznik m., maczu:!;ka /. 

l)łc'bcufigur, sf. pl. ,en, 
figura podrzędna. 

l)łc'bcnf(uf}, sm. ·fi eii!, pl. 
-flilff e, rzeka poboczna, do
pływ m. 

9łe'beuforbcrung, sf. pl. ,en, 
:1.ądanie uboczne; wierzytel
ność dodatkowa, uboczna. 

9łe'bcufrndjt, sj. pl. oen, 
przyładowanie n., ładunek 
pomniejRzy. 

9łe'beufrnge, sf. pl, ,n, 
pytanie uboczne, przygodne. 

9łt'beugnng, am, •(e)s, pl. 
.. glinge, chodnik poboczny, 
śoie:l.ka, dró:l.ka poboczna. 

Wt'btngaff t, sf. pl. -n, 
poboczna ulica, uliczka /. 

łJłe'bcugtbiiube, sn. -s, pl. 
-, przybudowanie n., przy
budówka j„ budynek przy
le,!1'ły, oficyna f. 

łJłc'bengebii~r, sf. pl. -en, 
należytość uboczna, doda
tkowa, 

łJłc'bengcbnnfe, sm. •nB, pl. 
-n, myśl uboczna, tajna, nie
wyjawiona. 

!ne'bengdeif e, sn. 0 s, pl. 
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, tor boczny, poboczny, 
postronny (kolejn.). 

!nc'bcngcmnd), sn. •(e)s, pl. 
•mlic\]er, sala poboczna, po· 
kój poboczny. 

!nc'bcngef d)iift, sn. •(e)s, 
pl. •t, interes drugorzędny; 
zatrudnienie, zajęcie uboczne; 
filia f. (handlu głównego). 

9łc'bcugcf djmnd, sm. •(e)ii!, 
smak drugi, obcy; einen -
~aóen trącić czem. 

91c'beugcf c~, sn. •(e)ii!, pl. 
•e, ustawa dodatkowa. 

Wc'bengcftcin, sn. •(e)s, pl. 
•e, oskal m., przyskał m. 

\Jle'bcnge1Uinn, \Jle'bengt• 
11linft, sm. ,eliS, pl. •e, zysk 
poboczny, nad!llwyczajoy, 
przypadkowy. 

9łc'bcugrabcu, sm. ·B, pl. 
•gtiiben, rów poboczny. 

9łc'bcugruub, sm. •(e)s, pl. 
•gtilnbe, powód postronny, 
podrzędny. 

\Jlc'bcu~nnblung, sf. pl. •en, 
działanie poboczne, podl'zędne, 
epizod m. (w dramacie). 

9tc'bcn~nublungi3fJnu!3, sn. 
,f ea, pl. ·~iiujer, filia /. 
(handlu irlównego). 

9łc'benfJllU!3, sn. · •jel!, pl. 
·~liufer, dom przyległy, są
siedni. 

9łcbcuijc'r, adv. 1) - ne~en, 
foufen iść, biedz obok; 2) = 
nebenliei; prócz tego; w tym 
samym czasie; dopadkiem, 
dorywczo, nawiasem. 

9łe'bcn~obcn, am. •s; pl. 
-, przyjądrek m., . ;przyma
drek m. 

9łe'bcuibcc, sf. pl. •n, myśl 
uboczna, podrzędna. 

9łc'bcniutmff c, sn. •I!, pl . 
•Il, interes u boczny, drugo
rzędny; interes własny, pry
watny. 

9łc'bcu~of, sm. 0 (e)s, pl. 
-~ofe, podwórzec poboczuy. 

Wc'6cufnmmcr, sf. pl. .n, 
komora poboczna, komórka. 

\Jlc'bcufird)c, sf. pl. ..n, 
kościół filialny. 

Wc'bcuflngc, sf. pl. -n, 
skarga uboczna. 

\Jlc'bcufoftcu, pl. koszta 
uboczne, dodatkowe, nadzwy
czajne. 

3 nr en ber, ileutfdi•l'olnifdie~ morterliudj. 

9łc'bcurnum 

91c'bcnfrcio, sm. •fes, pl. 
•fe, koło poboczne. 

9łc'beuliuie, sf. pl. ,n, linia 
równoległa (geometrya); linia 
poboczna; kolej poboczna, 
drugorzędna. 

\Jlc'bcnmnnu, sm. •es, pl. 
0 mlinner, sąsiad m.; przy
boe.znik m. 

9łc'bcumllrft, sm. •(e)s, pl. 
0 miirfte, przyrynek m. 

l)łc'bcumnucr, sf. pl. ,n, 
przymurek m.; - am Df en 
nalepa/. 

9łc'bcnmcuf d), sm. •en, pl. 
•en, bliźni m. 

9łt'bcnmittd, sn. oii!, pl. 
-, środek drugorzędny. 

9łc'bcnmoub, sm. •(e)s, pl. 
•e, poboczny księ:1.yc. 

9łc'bcuuicrc, sf. pl. •n, 
nadnercze n., przynerki pl. 

9łc'btuorbuuug, sf. pl. •en, 
koordynacya /., współrzę
dność f. 

9łc'bcuł)crf 011, sf. pl. •en, 
osoba drugorzędna. 

9łc'bcnł)fnm, sf. pl. ,n, 
probostwo przydatkowe, filial
ne, kapelania /. 

l)łc'bcnł)fnrrcr, sm. .a, pl. 
-, wikaryusz m., kapelan m. 

l)łc'bcnł)fcilcr, sm. ,s, pl. 
-, przysłupie n., przystawaj'. 

9łc'bcnł)f ortc, sf. pl. • n, 
furt.ka f. 

9łc'bc11ł)lll1t, sm. •(e)s, pl. 
•piane, zamysł m., plan dru
gorzędny, uboczny, tajemny, 
skryty, 

9łc'benł)lnuct, sm. •(e)s, pl. 
•e, planeta poboczna, satelit m. 

9łe'bcuł)ofteu, am. •iii, pl. 
-, stra:!. sąsiednia, straż f. 
po prawej lub po lewej (woj
~kow.); posada dodatkowa, 
zajęcie uboczne, 

Wc'bcuł)rcio, sm. •fes, pl. 
,fe, nagroda druga, mniejsza, 
akcesyt m. 

l)łc'bcnprobuft, sm. •(e)!3, 
pl. •t, wytwór dodatkowy, 
pozostały po produkcyi wy
tworu głównego. 

l)łc'bcupuuft, sm. o(e)s, pl. 
•t, punkt podrzędny. 

Wc'bcurnnm, sm. •(els, pl. 
•tliume, ubikacya dodatkowa, 
mniejsza; przestrzeń po
boczna. 
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llłe'benml}nung 

llłe'benrtdJnung, sf. pl. •en, 
rachunek osobny. 

llłt'benrc9im111g, sf. pl. •en, 
Kamaryla f. 

llłc'bcntoUe, sf. pl. •n, 
rola/. ctrugiego rzędu, mniej
sza, podrzędna. 

ille'bcntiicffidJt, sf. pl. =en, 
wzgląd uboczuy, drugorzędny. 

\Jlt'bcnf nal, sm. •(e)s, pl. 
•[ iile, sala poboczna, mniejsza. 

\Jlc'bcnf ad)c, sf. pl. •n, 
rzecz podrzędna, rzecz f. 
mniejszej wagi, bagatela J: ; 
=n, f. pl. akcesorya pl. 

llłc'bcnfiid)lidj, I. adi. dru
gorzędny, mniej ważny; przy
padkowy; obojętny; Il. adv. 
drugorzędnie, mniejszej wagi; 
przypadkowo; obojętnie. 

llłc'bcnf n~, Bm. =es, pl. 
=iii~e, zdanie poboczne, pod
rzędne. 

\Jłe'bcnf dJattcn, sm . • ,3, pl. 
-, przycień m. 

llłc'bcnf d)iff, Bn. •(e)s, pl. 
"e, nawa (kościelna) poboczna. 

llłt'btnf dJliiff d, Bm. -~, pl. 
-, drugi klucz. 

lllc'bcnf d)oij, llłe'bcnf d)iiij= 
ling, sm. •te)e, pl. =e, latorośl 
z boku wyrastająca. 

llłt'bcnf dJulb, Bf'. pl. •en, 
dług pomniejszy, drobniejszy. 

llłt'bcnf ounc, Bf. pl. •n, 
drugie słońce. 

llłt'bcnf4)ef en, pl. obacz 
'.lłebenfoftrn. 

llłc'bcnfµicler, Bm. "i3, pl. 
- , fig-uraut m. (teatr). 

\Jłt'bcnftatiou, Bf. pl. •en, 
stacya drugorzędna; sta~ya 
leżąca między dwiema głó
wnemi (kolejn.). 

llłt'bt11ftcl}c11b, adi. obok 
stojący, blizki, sąsiedni; roie 
- jak obok powiedziano, 
napisano. 

llłt'bcnftrnng, sm. •(e)s, pl. 
•[triin11e, tor boczny (kolejn.). 

llłc'benftraijc, sf. pl. •n, 
ulica, droga poboczna, drugo
rzędna. 

llłe'benftubc, sf. pl. ..n, 
izba poboczna, bokówka /., 
alkierzyk m. 

llłt'benftiitf, sn. =(e)s, pl. 
,e, kawałek podrzędny; •e, 
pl. akcesorya pl., przynale
żytości pl. 
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1Jlt'bt11ftunbttt, Bj. p?. go- =O mter, przy komon k m. ( cel-
<lziny nadobowiązkowe. ny). 

llłt'bt11ttil, sm. •(e)s, pl. lllt'bc113111cct, sm. =(e)s, pl. 
•e, ezęść podrzędna. •e, cel m., zamiar drugorze-

llłe'bt11tiir, sf. pl. •en, dny; zamiar tajemny. • 
drzwi pl. poboczne. \.Jłt'btll~lllti9, sm. •(e)s, pl. 

llłt'bentif dJ, sm. ,e!3, pl. •e, •f, gałązka poboczna; odmia
stół osobny, stół na boku na j., odnóżka f.; t>oll von 
stojący. =m odnożysty, odnóżkowaty. 

llłt'bcntitcl, Bm. ,s, pl. -, llłtbft, praep. z dat. ra-
drugi, mniejszy tytuł. zeru z kim, z czem, wraz z 

i!IC'bt11to11, Bm. =es, pl. kim,zczem; oprócz(=au~et); 
•±one, przydźwięk m. - ben Stoften wraz z koszta-

lllt'btllttiiger, sm. •S, pl. mi, włącza1ąc wydatki. 
, dźwigar drugorzędny, llłtbnlo'~, adi. mglisty. 

podłużnica /. \Jlt'cltll, va. (l)aben) drażnić, 
llłt'bcntttlJllt, sf. pl. =n, nagabać, nagabnąć, zaczepiać 

schody pl. Loczue, dla s·łużby. kogo, drażnić się z kim, nie 
llłt'bcuumftnnb, sm. =(e)s, dać komu pokoju; drwić z 

pl. =ftiinbe, okoliczność ubo- kogo; roas flcfJ liebt, bas ner?t 
czna, pomniejsza, mniejszej fidJ co się lubi, to się czubi. 
wagi. llłt' det, Bm. •i3, pl. - , dra-

llłe'bcntttf ndjc, sf. pl. =n, żniciel m., filut m. 
przyczyna poboczna, drugo· \Jleclerei', Bj. pl. ,en, dra-
rzędna. żnieuie n., drwinki. 

llłt'bc11ucrbic1tft, Bm. obacz llłc'dttin, sf. pl . . •innen, 
!Tleb~n(lerotnn. draż11icielka f., filutka f. 

llłt'btnlltdtag, Bm. •(e)s, llłt'dif dJ, adi. 1) lubiący 
pl. •ttiige, umowa uboczna, drażnić; 2) zabawny, Śmie-
kontrakt osobny. szny. 

\Jlt'bClllJCtlllllllbtt(r), Bm. l)ltt1 adv. niej gdzież tam! 
•en, pl. •fil, krewny m. w li- (w mowie prostackiej zamiast 
nii pobocznej. nein). 

llłc'benllotmunb, sm. •(e)s, l)łecr, sf. pl. "'en, wir w 
pl. "milnner, wspMopiekun m. rzece powstały przez cofanie 

l)łc'bcnuottcil, sm. •(e)~, pl. się wody obijającej o mieli
=e, zysk uhoezny, dodatkowy. znę lub inną przeszkodę. 

llłt'btnllliilbd)Cll, sn. •S, pl. llłt'fft, Bm. ,n, pl. =n, syno-
-, przyla•ek m. wiec m., bratant<k m., sio-

llłc'beulllaU, sm. •(e)s, pl. strzeniec m . 
.. roaue, wal poboczny. lllt'fftnbcgiinftigung, sf. pl. 

llłt'bCltlllllnb, sf. pl. •ttJiinbe, · "en, nepotyzm m. 
ściana przyległa. llłt'fftnf d)nft, Bj. sio-

llłt'btlllllC!J, sm. •(e)s, pl. strzeństwo n., brataństwo n.; 
=e, droga boczna, manowiecm. wszyscy siostrzeńcy i bratan· 

llłt'btUlllttf, sn. •(e)s, pl. kowie razem. 
,e,dzielo podrzędne, dorywcze. llłcgntio111, sj. pl. •en, prze-

l)łc'bcnllliub, sm. •(e)s, pl. czenie n., negal"ya f. 
=e, wiatr z bokt1 wiejący, llłegati'll, I. adi. ujemny; 

llłt'bCUlllinftl, sm. •G, pl.-, przecz'lcy, odmowny; nega-
kąt przyl~gly (geometrya). tywny; •e · illn5eige (= 3'e~l· 

llłt'btlllllOd, sn. ,(e)e, pl. aueroeilil) wykaz próżny (ko-
=roiirter, przysłówek m. lej n.); II. n. •fl, pl. ,.e -

llłt'bt1t3immcr, sn. -s, pl. !Tlegatiob1lb. 
-, pokój przyległy, gabine- l)łegnti'llbilb, Bn. •(e)s, pl. 
cik m. •er, obraz negatywny. 

llłt'bc1130U, sm. •(e)s, pl. llłegati'llt, sj. ujemniaj. 
~ai\Ue, clo dodatkowe, nadzwy- l)łc9atil1itii't, sj. ujemność. 
cz11jne. llłtgllti'lllJlatte, sf. obacz 

llłt'bt1130Unmt, Bn. =(e)fl, pl. 9łegatiubiio. 



9le'gcr 

\Jłe'get, sm. ~s, pl. -, mu
rzyn m. 

I.J1c'gcrin, sf. pl. =innen, mu
rzynk:-t f. 

lJłc'gcr~nnbcl, sm. •!3, han
del m. murzynami, 

l)le'gcrrnff e, sf. rasa mu
rzyńska. 

9le'gcrf dJiif, sn. okręt wio
zący murzynów niewolników. 

l)lc'gerfUnuc, sm. ~n, pl. •n, 
niewoluik murzyński, 

\Jłegie'ten, va. (gal>en) prze
czyć. 

\Jłegic'tnng, sf. pl. pen, prze
czenie n. 

\Jłeglige', (wym.: -że), sn. ,s, 
pl. ,f!, strój nocny, ranny, ne
gliż m. 

lJlc1103intio'n, (wym.: -cjon), 
sf. pl. •en, rokowanie n., ne
gocyacy:t f. 

\Jłcgo3in'nt, sm. •en, pl. ,en, 
negocyant m., ajent m., po
średnik m. 

\Jłc'~mcn, va. neijme, nimmft, 
nimmt, nal)m, ijalie genom• 
men, 1) brać, zabrać, wziąć; 
przyjmować, przyjąć; mit fidJ 
- wziąć ze sobą; er nirnmt 
uon ieoermann @elb bierze 
pieniądze od wszystkich, 
gdzie się trafi; er nimmt 
@elb bierze pieniądze, ku
bany, jest przekupny; was 
- Sie filr biejes ~itb? wiele 
pan :1:ądasz za ten obraz? 2) 
odejmować, odbierać, odjąć, 
odebrać; jmnbm, fidJ ba!8 .8e, 
lien - odebrać komu, sobie 
tycie; er na~m iijm aUe ~off, 
nung odjął ma wszelką na
d11ieję; (obraz.)fie - einanber 
nicOti5 w niczem sobie nie ustę
pują ; wart pałac Paca a Pac 
pałaca; fid) nid)ts - laffen 
nie ustępować, nie ustąpić 
nikomu, trzymać się ; bd la~t 
er fid) nidjt - nie motna go 
przekonać, nie chce odstąpić 
od swego (zdania), nie chce 
się tego zrzec; idJ laff e mir 
uon meinen !Jled)ten nid}ts -
nie zezwolę na uszczerbek, na 
obrazę mych praw; jmnbm 
bie ijreigeit - pozbawić kogo 
wolności; jmnbm eine ~ilroe 
uon ben Sd)ultem - zdją~ 
komu cięfar z barków, ulżyc 
komu; woger ( es) - unb nid}t 
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fteg[en? skąd wziąć, nie ukradł-I rozmnotyć się, rozszerzać się; 
szy? eine 'i)'eftung - wziąć, er nal)m es f egr iil>el wzi:;l to 
obsadzić, zdobyć twierdzę; 3) bardzo za złe; nimm e!8 nid)t 
pojmować, pojąć, zrozumieć filr ungut nie zżymaj się na 
= au!faff en; roenn bu e!l f o to, nie bierz tfgo za złe; 6) 
nimmft skoro ty tak rzecz an ~otb - wziąć, przyjąć, 
bierzesz, tak to rozumiesz; ładować na pokład, na okręt; 
wie man's nimmt zależy od an fidj - wziąć, zatrzymać 
zapatrywania; 4) w połącza- dla siebie, przywłaszczyć su
niu z rzeczownikami; 2lbjdjieb bie; bu fannft bir an ifJm, 
- (po)żegnać się, rozstać się; batatt ein ~eifpiel - weź so-
2l6ftanb - uon etro. zsnie- bie z niego, z tego przykład; 
chać, zrzec się czego; feinen jmnon auf!8 .!forn - wziąć 
2lnfang - rozpocząć się; 2ln~ kogo na cel; etro. auf fidj -
ftano - wahać się, robić podejmować się, podjąć się 
trudności; !Rnftoji an ehu. - czego; ręczyć za co ( = f>ilr~ 
gorszyć się czem; !Rnteil - gen, gutftegen); bie 3'olgen 
współczuć, mieć współczucie; wirft bu auf bidj - odpowiesz 
2lui8gang-,ein @nbe - skoń- za skutki; jmnon lieim fil.lorte 
czyć się, zakończyć się; @in~ -wziąć kogo za słowo; imnbn 
fidJt in etro. - wglądnąć w co; filr einen anbmn - wziąć 
- mir ben !)'all dajmy na to, kogo za kogoś innego; etro. 
przypuściwszy; fidJ bie !)'rei~ jilt SdJera, fiir @rnft - wziąć 
geit - pozwalać, pozwolić co za żart, na seryo; er na[Jm 
sobie; !Dla fi - brać, wziąć ign in f ein .paua przyjął go 
miarę; fidj bie !JJlilfJe - pracę do swego domu; jmnl>n in 
sobie zadać; fidJ nile ID!ilbe - .!foft - wziąć, przyjąć kogo 
usilnie się starać; ben ID!unb na pensyę; ins Sdjleppfou -
(ba!8 ID!au[) uoll - przechwa- przyczepić inny okręt do 
lać się, wymyślać; fein !nadjt, swojego; (obraz.) opanować 
lager irgenbroo - przenoco- kogo zupełnie; in @m:pfang -
wać gdzie; filr imnbn \llartei odebrać, przyjąć; in bie .panb 
- popierać kogo, stać po - wziąć do ręki; etro. in 
czyjej stronie, być czyim stron- 2lugenf4)ein - oglądać co; in 
nikiem, poplecznikiem; ~efiV - wziąć, objąć w posia
Sie \lllnv proszę usiąść; fid} danie; nimm bid) in adjt l strzet 
ein \Jłedjt - uzurpować prawo; się I; in 2lnj:prud}- mieć pre
!Jleijiaue - dać drapaka, dra- tensyę do czego; jmnbn in !Hn• 
pnąć, zbiedz; Sd}aben - f :prudJ - korzystać z czyich 
szkodę ponieść, doznać u- uslug,zatrudniać kogo; etro. in 
szczerbku,stracićco; ~tunben 2lr6eit - rozpocząć co robić, 
- lekcye brać; steil - an zabrać się do czego; jmnbn 
etro. brać, wziąć w czem ins @eliet - badać, przesł'.u
udzial; współczuć (= 2lntdl chiwać kogo ostro; jmnbn mit 
-) ; Urlau6 - wziąć urlop, fidj - wziąć kogo ze sobą; 
pójść na nrlop; fidJ ,8eit - etro. ill>er fid} - wmieszać się 
nie spieszyć się; etro. als ,Biel do czego; wziąć, przywdziać 
- brać co na cel; 5) z przy- co na siebie; ben fil.leg unter 
miotnikami i przysłówkami: bie l)'iljie - puścić się w drogę; 
feft- przyaresztować; gefnn• 2lbjd)rift - uon etro. skopio
gen- pojmać, uwięzić, wziąć wać, odpisać co; 0u ftdj -
do niewoli; mit etro. filrlief>, wziąć, przyj~ć do siebie; er 
uorlieb - zadowolić się czem; ~at ijeute noc!J nid)ts 3u ftc!J 
e!8 (mit etro.) genau - być w genommen nie wziął dziś 
czem dokładnym, brać co ści- jeszcze nic do ust; aum ID!anne, 
śle; er nimmt eiil niąit jo genau 3ur ijtau - pojąć żonę, 
nie bierze tego tak ściśle, nie wyjść za mąt, zaślubić sobie; 
uraża się o to; er nimmt bie jmnbn aum ,8eugen - wziąć 
®ac!Je all3u Ieid}t nadto lek- kogo za świadka; @ott ijat 
ceważy rzecz; illierganb- fie au fidj genommen Bóg ją· 

7* 



\Jłt'bmcn 

do 11iebie powołał; 7) fidJ -
= fidj flenegmen zachowywać 
się; 8) v. impe1·s. es nimmt 
micfi rounber dziwi mnie. 

I.Jłt'bmcn, sn. •5, branie n., 
wziecie n. 

llłc'bmtr, sm. •5, pl. -, 
biorąey, przyjmujący; - einea 
fillec!Jiels akceptant m. (we
kslu). 

I.Jłt'brnng, sf. pl. ~en, mie
rzeja .f. 

9łcib, sm. oes, zazdrość /., 
zawiść f,; aua przez zazdrość, 
z zazdrości; - gegen jmnbn 
[)egen żywić zazdrość przeciw 
komu; - erroecfen, erregen 
wzbudzić zazdrość; er uergegt 
uor - umiera z zazdrości; 
uor - berften roollen pękać 
z .:azdrości. 

I.Jłci'bcn, va. (~alien) obacz 
}Benei'oin. 

1Jłci'bcn01Ucrt, adi. obacz 
}8eneiben0roert. 

I.Jłci'btr, sm. •il, pl. -, za
zdrośnik m., zawistnik m. 

I.Jłci'bbnmmd, sm. ..0, pl. 
-, l.Jtci'bbnrt, sm . .. 13, pl. 0 e, 
człowiek zazdrosny. 

I.Jłd'bcrin, sf. pl. •innen, 
zazdrośnica /., zawistnica f, 

\Jłci'bif dJ, adi. zazdrosny, 
z!!.wistny, nieżyczliwy; - auf 
jmnbn f ein być na kogo za
zdrosnym ; etru. mit •en 2[ugen 
betradjten zazdrosnem okiem 
na co patrzeć. 

lnti'bloe, adi. niezazdrosny, 
niezawistny. 

lnti'blofigfcit, sj. brak za
zdrości. 

\Jłti'gc, sj. pl. on, pochy
łość f.; schyłek m., ostatek 
m.; es ge[)t auf bie - (jut) 
się kończy, zmniejsza, idzie 
ku końcowi; auf ber - fein 
być na schyłku; eB gegt mit 
i[)m auf bie - już krucho z 
nim, już resztą, ostatkami 
goni, niewiele mu się juz 
należy; już blizki śmierci, 
grobu; bis auf bie - aus• 
trinfen, [eerm wypić, wypr6-
żuić do szczętu, do ostatniej 
kropli. 

!Jłei'gcn, I. va. (ljalien) chy
lić, nachylać, nachylić, schy
lić, skłaniać, skłonić; II. vn, 
i fid) -, vr. ([)alien) schylać 
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się, schylić się; fidj uor jmnbm !Jłefrolo'g, sm. •(e)i!, pl. •e, 
- chylić się przed kim, od- nekrolog m., pismo !"·, arty
dać komu pokłon przez schy- kuł m. o zmarłym. 
lenie się; (przenośnie:) korzyć !Jłdrologic', sj. pl. on, ne
się przed kim; fidj mo[)in - krologia f., spis m., wykaz 
skłaniać się, nakłaniać się w m. umarłych. 
jaką stronę; ber (5ieg neigte !Jłdromn'nt, sm. ,en, p1. 
fidj auf bie 6eite ber !Jłiimer •en, nekromant m., czarno
zwycięstwo przechyliło się na księznik m. 
stronę Rzymian ; fidj 3u etru. , !Jłdromnntit', sf. nekro
- być do czego skłonnym; I mancya f., wywoływanie n. 
er neigt (fidJ) 3ur ~etfil~!ung duchów zmarłych. 
łatwo się przeziębia; bet ~ag 9łfftnr, sm. os, nektar m., 
neigt ficf,J dzień już na schył- napój m. olimpijskich bogów. 
ku; ficf) bem @nbe fau @nbe) I.Jłdtn'rium, sn. ,.13, pl. •tien, 
- zbliżać si~ do końca, mieć nektaryum n. (botanika). 
się ku końcowi, być na ukoń- \Jłt'Uc, sf. pl. on, gwoździk 
czeniu. m., goździk m. (roślina); go-

!Jłti'guttg, sf. pl. aen, 1) na- ździk korzenny (= @eroilr5• 
chylenie n., spad m., schył ne!fe); mit .n geruilr5t goździ
m., pochyłość; pochylenie n. kami przyprawiony. 
się (z grzeczności); inklina- !Jłt'Ucnnrtig, adi. goździ-
cya /. igły magnesowej; de- ko waty. 
klinacya f. (astronomia); 2) I.Jłc'lfcnbnnm, sm. •(e)i!, pl. 
(przenośnie:) skłonność/,, po• cliiiume, !l'oździkowiec m. 
ciąg m., chęć /. do czego; - I.Jłc'Ucnbcct, sn. -(e)B, pl. 
3u einem (5tanbe powołanie •e, grzętll\ f, z goździkami. 
n.; er ~at ba5u - ma do tego !Jłc'Ucnblttmc, sf. pl. •n, 
upodobanie, chęć; autl - z goź•lzik ogrodowy, 
ochoty, z upodobania; nadj !Jłc'lfcnbliltc, sj. pl. •n, 
feinet - Ielien żyć wedle swe- kwiat goździkowy. 
go upodobania; - au, filr !Jłc'lfcnbrnnnt1Uci1t, sm. 
imnbn ~alien mieć do kogo •(e)s, goździkówka f. 
sympatyę j - au imnbm faf= !Jłc'Ifcngcrud), sm. •(e)!3, pl. 
fen polubić kogo. •tilcf)e, zapach m. goździk6w. 

!Jłd'gungecbcnc, I.Jłci'gunge• !Jłc'UcnfornUc, sf. pl. •n, 
fliic!Jt, sf, pl. •n, płaszczyzna goź~zikowiec m., pieczętnik m. 
pochyla. IJłC'lfcnilJ, an. •(e)13, pl. 0 e, 

!Jłti'gungegrnb, sm. =ei!, pl. olejek goździkowy. 
•e, stopień m. nachylenia, !Jłc'lftn,llfcffcr, 11m. ,s, pieprz 
schyłn, spadu. jamajski. 

!Jłci'gungebcirnt, sf. pl. ,en, !Jłc'lfcnftocf, sm. =(e)l3, pl. 
małżeństwo n. z przywiąza- -fti\cfe, krzak m. goździków. 
nia. !Jłc'Uttt1Ultt3, sf. pl. •en, ku-

1Jłti'gnng01Uinfc1, sm. •il, pl. klik i.roździkowy (roślina). 
-, kąt m. pochylenia; - ber !Jłc'Ifcn3fm(mt)t, sm. 0 (e)i8, 
illlagnetnabel inklinacya f. cynamon goździkowaty, ka-
igły magnesowej. syll goździkowa. 

I.Jłcin, I. adv. nie; - fagen 9łc'mcfie, sf. Nemezis /. 
powiedzieć nie; - unb aber• (mitolol!ia), zemsta/. 
mam - ! nie i jeszcze raz lRc'nnbnr, adi. dający się 
nie I - bod}! ależ nie! auf nazwać, mogący być nazwa
etro. mit - (mit einem 91ein) nym. 
antruorten, etro. mit - beant• \Jłc'nncn, nennft, nennt, 
roorten odpowiedzieć na co, nannte, ~afle genannt, I. va. 
(że) nie, dać przecząrą odpo- nazywać, nazwać, zwać, dać 
wiedź, zaprzeczyć; II. !Jłcin, imię, nazwisko; wymienić 
sn. ~il, nie; er lie~arrt bei (nazwisko), wspominać, wspo
feinem - obstaje przy swojem mnieć; imnbn liei feinem 
nie. 91.amen - nazwać kogo po 



nazwi9ku; bie · ilin!le (bai3 
$tinb) beim mljten !Jlamen -
naz(y)wać rzeczy wlaściwem 
imieniem, właściwie; jmnbn 
einen 2lffen - przezwać kogo 
małpą; bai3 nenne id) auf • 
ricljtig to jest szczerość; bai3 
nenne iclj einen i)'reunb to 
zowie się, to jest przyjaciel; 
II. fidJ -, vr. nazywać się, 
zwać się, podać, wymienić 
swoje nazwisko; tuie nennt 
er fi clj? jak się nazywa? er 
nennt ficlj f ein 3'reunb nazy
wa się jego przyjacielem, 
twierdzi, że jest jego przy
jacielem; III. genannt, pp. 
i adi. zwany, wymieniony; 
Subwig - ber 3'ro'ltme Lud
wik (na)zwany Pobożnym; 
ber oben, uor, uor~in -
wyżej wymieniony, wyrażony; 
fogenannt tak zwany ; rze
komy. 

lne'unenelllert, adi. godny 
wzmianki, znaczny = an• 
fe ljnliclj. 

I.Jle'nncr, sm. -a, pl. -, 
mianownik m., dzielnik m.; 
!llrilclje auf dnen gemeinf cljaft= 
lid)en - bringen sprowadzić 
ułamki do wspólnego mia
nownika. 

I.Jle'unfaU, sm. =(e)a, mia· 
nownik m., pierwszy przy
padek deklinacyi. 

lne'nnung, sf. pl. ,en, wy
mienienie n., wzmianka f., 
wspomnienie n.; zgłos11enie n.; 
oljne - ber !Jlamen bez wy
mienienia, nie wymieniając 
nazwisk. 

I.Jle'nnlllert, sm. •(e)I, pl. 
•lllede, wartość nominalna; 
3um -, nadj bem - po war
tości nominalnej, al pari (han
del, giełda). 

I.Jle'nnlllod, sn. ..( e )a, pl. 
•llllirter, imię n. (gramatyka). 

lJłeolo'g, sm. 0 11, pl. =en, 
neolog m., reformator m. jl,j
zy ka. 

illeologie', sf. pl. -en, neo
logia f., tworzenie n. nowych 
wyrazów, nowych form języ
kowych, 

illeologi'emu~, sm. - pl. 
•men, neologizm m., nowo 
utworzony sposób wyrażania 
się. 
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illeo.lJ~i't, sm. =en, pl. =en, 
przechrzta m. 

illco.lJ~i'tin, sf. pl. =innen, 
przechrzci,mka f. 

ille.µoti'emue, sm. -, nepo
tyzm m, protegowanie n. 
krewnych. 

illerei'be, sf. pl. •n, ne
rei<la f. (mitologia). 

illergelei', sf. pl. •en, 
zrzędność f, dokuczliwość f. j 
(uszczypliwe) krytykowanie n. 

ille'rgelig, adi. zrz\ldny, 
dokuczliwy; uszczypliwie kry
tykujący. 

ille'rgdn, va. (~a6en) zrz\J· 
dzić, dokuczać; uszczypliwie 
krytykować, wyszydzać. 

lne'rgler, sm. ..0, pl. -, 
zrz~da m.; uszczypliwy kry
tyk. 

illcro'nif dj, meronła'nif dj, 
adi. neronowski; okrutny. 

iJlertJ, sm. •il i ,en, pl. •ett, 
nerw m. ; an ben "en (ei'oen 
cierpieć na nerwy; bali! greift 
bie „en an to działa na ner· 
wy, drażni nerwy. 

illt'rllenanfaU, sm. •(e)i8, pl. 
=fiille, atak nerwowy. 

ille'rtJenaufregung, sf. pl. 
•en, irytacya f., podrażnienie 
n. nerwów. 

lJłe'rlltnbnnb, sn. =(e)i8, pl. 
=6iinber, żylosp6j m. 

lne'rllenbef d)reibung, sf. pl. 
•en, neurologia f., nauka f. 
o nerwach. 

ille'rllcnbilnbd, sn. •0, pl. 
-, zwój m. nerwów. 

lne'rllcnburd)f d)neibung, sf. 
pl. •en, neurotomia j., prze
ciecie n. nerwów. 

·we'r1Jencnt3iinbung, sf. pl. 
,en, zapaleme n. nerwów, 
neuritis /. 

ille'rtJenfabcn, sm. ..,. pl. 
•fliben; illC'rtJenfaf er, sf. pl. 
"n, włókno n. 

ille'rtJenfieber, sn. •!3, pl. 
-, nerwowa febra, gorączka. 

I.Jle'r1Jeuge1Uebe, sn. 0 a, pl. 
-, tkanka nerwowa. 

I.Jle'tbenfuoteu, sm. ,a, pl. 
-, kosrka martwa. 

ille'rllenfranf, adi. chory 
na nerwy. 

ille'rbenfranf~cit, sf. pl. •en, 
choroba j. nerwowa, nerwów. 

ille'rtJcnfunbe, ille'rtJcnle~rc, 

9łe'ffclauef d)lag 

sf. nauka/. o nerwacb, neuro
logia j. 

ille'rllenleibcn, sn. •!3, pl. 
-, choroba uerwowa. 

ille'rllenro~re, sf. pl. =n, 
strzykawka f. 

lne'rtJenf d)lag, sm . .. (e)s, pl. 
,f c!Jlii~e. 9le'rllcnf{uff, sm. •ff ea, 
pl. =j1ilff e, porażeme n. ner
wów. 

lnc'rllenf d)mer3, sm. "es, 
pl. •en, ból m. n<lrwów, neu
rale:ia f. 

lJłc'rllcnf dJllllld}, adi. o sła
bych ntrwach, nerwowy. 

ille'rllcnf djllliid}c, sf. osla
bie?Je n. nerwów, nerwo
wosc f. 

lJłc'rllenftiirfenb, adi. wzma
cniający nerwy. 

ille'rllcnftiirfung, sf. pl. •en, 
wzmocnienie n. nerwów. 

lnc'rtJcuftJftem, sn. =(e)B, 
system nerwowy. 

illc'r1Jen1Uar3e, sf. pl. 0 n, 
illt'r1Jenllliir3d)en, sn. -B, pl. 
-, brodawka nerwowa. 

lne'tllen3crglieberung, sf. 
pl. =en, neurotomia /. 

ille'r1Jen3ittern, sn. -a, 
drżaczka 1Jerwowa. 

ł.Jle'r1Jeu3udnngcn, sf. pl. 
konwulsye nerwowe. 

illt'r\lcn;ufaU, sm. =(e)a, pl. 
•fiille, atak nerwowy. 

illt'r1Jtn31Ueig, sm. 0 (e)i3, pl. 
•e, odnoga f. nerwu. 

ille'rllig, adi. nerwisty, 
żylasty; (przenośnie.:) dosadny, 
mocny, dzielny, jędrny, 

illt'rlligfeit, sf. żyłowatość 
j.; (przenośnie:) dosadność f, 
dzielność /., jędrność f. 

illcruo'e, adi. nerwowy. 
illertJofitii't, sf. nerwo

wość f. 
iller3, sm. •e!3, pl. ..e, ła

sica kanadyjska (zwierz\l)• 
ille'r3feUe, n. pl. futro n. 

łasic kanadyjskich. 
illt'ff el, sf pl. •n, pokrzywa 

f.; fleine - żegawka j.; 
tau6e - martwa pokrzywa; 
mit •n brennen sparzyć po
krzvwa. 

illc'ff elartig, adi. pokrzy
wn:v. 

lne'ffelauef d}lag, sm. •(e)~, 
pl. =ld)liige, pokrzywka /. 
(wysypka). 
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9łe'ff elbnuut, sm. ~(e)i3, pl. lJWitclu, vn. (~aben) sznu- ge9en, fallen wpaść w sidła; 
•f>1iume, obrostnica f. (bota- rować, ściągać, podwiązy- im (mit bem) oe fangen łowić 
nika). wać. siecią; jmnbm ein - albo 

l)łe'ffelbfof e, sf. pl. m, IJle'ftelnnbcl, sf. pl. •11, 0 e ftellen sidła na kogo za-
pęcherzyk m. (od sparzema szpilka f. do śeiągania, sku- stawić; ini3 - [oclen zwabić 
pokrzywą). piania czeg-o. do sieci, w zasadzkę; fi~ in 

We'ffelbrnub, sm. •(e)i3, pa- l)łe'ftelftift, sm. •(e)s, pl. feine eigenen •e nerftticlen 
lenie n. od sparzenia się po- ,e, oków ka f. u tasiemki. wpaść we własne sidła; 2) 
krzywa. l)łe'fterbnu, sm. ,es, lepienie sieć kolejowa, sieć dróg żela-

l)łe'ff elfnlter, sm. 0 i3, pl. n. gniaz~. znych = @ifenf>a9nnet; 3) 
-, pokrzywnik m. (motyl). 9le'ftfcbcrn, sf. pl. piórka, siat.ka brzucbowa. 

l)łe'ff elfieber, sn. •il, pl. -, któremi ptaszęta obrastają l)łe'ijnbcr, sf. pl. 0 11, żyła 
gorączka pokrzywkowa, po- w g-nieźhie. siatkowa. 
krzywka gorączkowa. l)łe'ft~lifd)Cll, l)łc'ft~ocld)CII, l)łe'~ntti!l, adi. siatkowaty. 

l)łc'ffclgnru, sn. ~(e)s, pl. lJłc'ftfiidJlcfn, sn. ,!3, pl. -, lJłe'~bnUf.picl, sn. ,(e)i3, pl. 
0 e, pokrzywka f., przędza f. ptaszę najpóźniej wylęgle, •e, Jawn-t~unis (gra w piłkę). 
z pokrzywianej łodygi. najmłodsze; (przenośnie:) naj- \Jlc'~bnuut, sm. ~(e)a, pl. 

We'ff elfrnnfl)Cit, ąf., IJle'ff cl0 młodsze, najukochańsze dzie- 0 li1iume, korczyn m. 
frfefel, sn. obacz ~iff efoui3• cie. beniaminek m. \Jlt'ijbCdJer, sm. 0 i3, pl. -, 
fd)fog. IJlc'ftling, sm. 0 (e)l'l, pl. 0 e, lJłe'~f dJiiffcld)en, sn. 0 i3, pl. 

IJle'ffeUouig, sm. =(e)s, pl. 1) guiazdowię n., ptak nie -, miseczka f. do mycia 
•e, pol<rzywniczek m. (ptak). wylatujący jeszcze z gniazda; palców; rożek m. z wodą 

lJłe'ff elf C~utetterling, sm. 2) = ~leftfild)[ein, najmłodsze u kądzieli. 
,s, pl. •e, obacz ~elfe(fa[ter. dziAde. IJle'ijbrucfj, sm. =(e)s, pl. 

IJle'ffelfuclJt, sf. obacz IJle'ftllJOlf, sm. =(e)i3, pl. •litild)e, przepuklina kałdu-
!)łeffdaus[c[Jfog. •mii[fe, wilczę n., wilczątko n. nowa, przerwanie 1t. siatki 

lJłe'.ffeltud), sm. •(e)s, pl. IJlctt, adi. czysty, schludny, brzuchowej. 
,e, pokrzywka f., etamin m. chędoiri; !lldny, zgra bay; \JIC'~cfjeu, sn. •S,pl. -, dim. 
(materya). bai3 ift - non bir ładnie od ~e\i, diateczka f. 

lJłeft, sn. ,(e)s, pl. ,er, z twojej stron_y. We'~en, 1) va. (f)alien) zwił-
gniazdo n.; dn - f>nuen \Jle'tt~eit, 1Jłc'tti11feit, sf. żyć, maczać, namoczyć, po-
gniazdo (u)lepić i ein czystość f'., schludność f., krapiać, pokropić, skrapiać, 
mmeif en mrowisko n.; nu!il chędog-ość f.; zgrabność f., skropić; ~) vn. (gnlien) pocić, 
bem - ne9men z gniazd wy- lu hość f. sączyć się, ciec; moczyć (ło-
bierać; (przenośnie:) fv1it aui3 \Jle'tto, I. adv. netto, po wiectwo). 
bem =e friecfien wyleźć późno odciągnięciu koszlów, bez l)łt'~cntaiinbttnQ, sf. pl. •en, 
z pod kołdry, z l6żlrn; eigen rabatu; Il. sn. = ~ettof>etrng, zapalenie n. opony brzusznej. 
-- ift fteti3 bas 6eft każilemu =einnaf)me, =ertrag, =geminn, \Jle'~fenfter, sn. ~s, pl. -, 
gniazdo miłe, w kt6rem się •gemid)t, •foft, =1)reii3. okno siatkowe. 
wylęgnie i bni3 eigene - f>e 0 \Jle'ttobctrng, sm. •(e)i3, pl. \Jle'~f1iiglcr, sm. ,!3, pl. - , 
f~muten paskuilzić własne =tr1ige, kwota f., suma j. siatkoskrzydły (owad). 
gniazdo; ein erenbes - mi- czysta bez kosztów. lJIC'~forutiQ, adi. siatkowa-
zerna mieścina, gniazdo; ein ·me'ttoeinnn~ute, sf. pl. =n, ty; adv. siatkowato. 
- :Diebe szajka f. zło- dochód czysty. l)łe'~~nut, sf. pl. •§1iute, 
dziPjów. We'ttoertrnn, sm. •(e)s, pl. opona f. w brzuchu; siat• 

l)łe'ftcfjen, sn. ,s, pl. -, otriige, \Jle'ttogewinn, sm. ,(e)s, kówka f. w oku. 
dim. od ~eft, gniazdeczko n. pl. =e, zysk czysty. l)łt'~~iiutd)eu, sn. •i3, pl. - , 

\Jłe'ftei, sn. ,e!3, pl. ,er, \Jle'ttonewid)t, sn. •(e)l'l, pl. dim. od ~eę9nut, siatkówka 
jaje n. do podktadania, pod- =e, IJle'ttolnft, sj. pl. •en, f. w oku. 
łożone, ciężar użyt,•ezny. IJle'~lJnuteutailubung, sj. pl. 

\Jłe'ftcl, sf. pl. •n, rzemyk \Jle'tto,Preio, sm. •fei3, pl. •en. zapalenie n. siatkówki. 
m .. , sznurek m. do podwią- =fe, cena stała, cena bez opu- \Jlt'~fornlle, sf. pl. on, sia-
zania, ściągania czego, igli- I stu, bez rabatu'. tecznica f. 
czka .f. do sznurowania. l)łe~, sn. ,ea, pl. ,e, 1) 9łe'~utngen, sm. •s, pl. 

l)łe'ftelbnnb, sn. •(e)s, pl. sieć f., siatka j.; fCeinei3 - •m1igen, żołądek siatkowaty, 
=liiinber, tasiemka f., sznurek siateczka f.; bni3 - merfen, czepiec m. (odżuwaczy). 
m. do ściągania czego. nusmerfen, ftellen, nui3fpannen, l)łe'~utelone, sj. pl. •n, me-

\Jłe'fteUocfj, sn. •(e)s, pl. nus!egen sieć zarzucić (na łon chropawy, siatkowaty . 
.. rn~er. dziurka f. do sznuro, ryby), sidła zastawić (na pta- 9lc'~feil, sn. ~(e)s, pl. =e, 
wania. ki, na zwierzyn(]); ini3 - nawłoka f. 
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\Jłe'i,lft1111ge, sj. pl. ,n, kij ~em na nowo, znowu; ein dzać, zmiany czynić; ~en 
m., drąg m. u sieci. }Budj - auf!egen wydać książ- aufóringen zmiany wymyślać. 

il1e'i,lfteller, sm. ~s, pl. -, kę ponownie, zrobić dru!!;ie i.11tu'erunnllliebe, \Jłen'e, 
stawiający m. sidła. wydanie książki; ein €:itilcf runglllnft, il1e11·erun9llf 11d1t, sf. 

\Jłe'i,lftrider, sm. •5, pl. -, - óefłVeti obsadzić nowo sztu- żądza/. nowości, zmian, duch 
sia.tkarz m., aiatnik m. kę (teatra.Iną); - 3uridjten nowatorski, nowatorstwo n. 

il1e'i,lftriderin, sf. pl. ,innen, odświtżyć, odnowić; - óe= !Jlen'erungl!luftig, ilłeu'e= 
siatkarka f. !eóen natchnąć nowem ży- rungl!fild)tig, adi. żądny, pra-

ilłe'i,llllerf, sn. •(e)s, pl. ,e, ciem. gnący nowości. 
siatki pl., sieci pl. il1e11111u9e1Dorbe11, adi. no- \.lłeu'erungllf d)eu, sf. obawa 

91e'i,11Derftrtiger, sm. ,s, pl. wo, świeżo nabyry, uzyskany. f. przed nowościami, zmiana-
-, belka si,ukowa (bndown.). ilłe11 11111ge1Dorbene(r), sm. mi, niechęć .f. ku reformom. 

\Jłe'i,lwurf, \Jłe'i,1311g, sm. ,nen, pl. ,nen, nowozaciężny ilłe11 1 eru11gllftifter, sm. ,s, 
,(e)\l, =roiirfe, 0 5iige, zarzuce- m., rekrut m. pl. - , nowator m., refor-
nie n. sieci. ilłeu'nufgelegt, adi. na no- ma.tor m. 

\.lłe'i,lltlurft, sf. pl. =roilrfte, wo, powtórnie wydany. \.lłe11'fr11n3iifif dJ, adi. nowo-
salceson m. z cielęciny. j ilłeu'bntfeu, adi. świeży, francuski. 

\.lłeu, I. adi. nowy, świeży, świeżo pieczony; nowiuteńki; !Jłe11 19ebnden, adi. obacz 
nowożytny, niedawno istnie- (przenośnie:) ,er ~be! nowo ~euóacfen. 
jący; gana - , neueft najnow- upieczone szlachectwo, szla- \Jłe11 19ebore11, adi. nowouro-
szy, najświeższy, ostatni, no- chectwo świeżej daty. dzony; idj fii~!e midj roie -
wiuteńki; ~es ~a~r nowy rok; \Jłeu'bllll, sm. •(e)s, nowa czuję się jakby na nowo uro-
=er!!Ronbnówm. (księżyca);,er budowa. dzony; •es.!łinb noworodek m. 
~uebrucł nowy wyraz, neolo- ilłeu'bnuteu, f. pl. nowe bu- \Jłeu'gcburt, sf. obacz m:lie~ 
gizm m.; ,e €:ieefiid'Je świeże dowie, budynki. bergeóutt. 
ryby morskie; ~e @rófen świe· \Jłeu'befe~rtc(r), sm. -ten, !Jleu'gcmad)t, adv. nowo, 
ży, młody, tegoroczny groch; pl. =ten, nowonawrócony m., świeżo zrobiony, nowy; prze• 
=e !Jład)rid)ten nowe wiado- neofita m. I robiony, odnowiony. 
mości, nowiny; =e }B!ldjer no- !Jłcu'befc~rte, sf. -n, pl. =n, ilłc11'geftnltu119, sf. pl. •en, 
we, dopiero co wyszłe książ- nowonawróeona f., neofitka/. reorg-anizacya /., nowe upo-
ki; et fdjiipfte =en !mut nabrał !Jłeu'bilbung, sj. pl. ,en, rzą<lkowanie. 
znów odwagi; ,e Słriifte fam• nowotwór m. ilłeu'gier, ilłcu'gi~rbc, sf., 
me!n przychodzić znów do sil; \Jłcu'brud), sm. =(e)s, pl. ciekawość f.; feine, Jmnbtl -
er ift in biefer l!:iadje - jest =óriiclje, nowina f., świeżo wy- liefriebigen za•pokoić swoją, 
w tej rzeczy nowicyuszem, karczowany grunt. czy.ią ciekawość. 
niedoświadczony; bie @liet \Jłcu'brucf, sm. ,(e)!8, pl. ,e, ilłeu'gicrig, adi. ciekawy; 
nadj =em żądza nowości;· mail przedruk m., nowe wydanie. niedyskretny; jmnbn - ma= 
gibt'!il•es?co słychać nowego? \Jłeu'btntfd), adi. nowonie- dien rozciekawić kogo; ,e 
ba!l ift gana -, ettu. ganJ -es miecki. }B!icfe auf ttro. roerfen spoglą
to całkiem coś nowego, coś \Jłen't, sn. •n, nowość f., dać na co ciekawie; adv. cie
innego; bali ift mir etro. gana coś nowego, nowa rzecz; po- kawie; niedyskretnie. 
-es to dla mnie zupełnie coś nowa j. (łowiectwo). !Jłeu'gliiubige(r), sm. =gen, 
nowego, nowina, pierwszy raz !Jłtu'entbedt, adi. niedawno pl. =gen, nowowierca m., neo-
o tern słyszę; bas ift mir odkryty. fita m. 
nid}ts ,es to nie nowina dla !Jłeu'erbingl!, adv. niedawno, !Jłeu'nolb, sn. =(e)s, imi-
mnie; es gef d)ieijt (gibt) nidjts świeżo; znowu, ponownie. tacy a .t: złota. 
•ee unter ber Eionne niema \Jłeu'crcr, sm. ,s, pl. -, !Jłeu'gried)e, sm. •n, pl. =n, 
nic nowego pod słońcem; uon nowator m., lubiący nowości Grek teraźniejszy. 
•em na nowo, od początku; wprowadzać, ilłeu'gried)if d), adi. nowo-
•ere @ef cljidjte historya nowo- !Jłeu'erfunben, adi. nieda- grecki. 
żytna; -ere 6µracljen języki w no wynaleziony. ilłcu'~eit, sf. pl. ,en, nowość 
nowożytne, żyjące; bie •eten ilłeu'edid), adv. niedawno, f., nowarzeez; oryginalność/. 
nowożytni pl.; bie =eften świeżo. \.lłcu'l)Od)beutf d), adi. nowo-
wsp6łcześni pl.; roieber - \Jlcu'eru, va. i vn. (ijaóen) niemiecki. 
macf)en odnowić; bas ift nidjt odnawiać, na nowo przemie- !Jłcu'igfeit, sf. pl. =en, no-
me~r - to już spowszedniało, niać. wość f., nowina f.; - bes 
już stare; II. adv. nowo, \Jłeu'crung, sf. pl. ~en, od- '.tages nowina (z) dnia dzisiej
świeżo, niedawno; - ange= nowie nie n., nowość/.; refur- szego; a!Ier!ei •en rozmai
fommen nowo, świeżo na- ma f.; ~en mad)en, treflen, tośei pl. 
deszły, przybyły; aufs ,e, uon einfil~rm nowości wprowa- \Jłe11'i9fcitl!jii9cr, \.lłeu'ig= 



meu'igfeit0friimmi 

Jeit0frlimer, sm. ..s, pl. , 
nowiniarz m., nowinkarz m. 

meu'igfcit0frlimmi, sf. pl. 
s:::en, nowiniarstwo n. 

\neu'igfcit0friimcrin, sf. pl. 
•innen, nowiniarka f. 

l)łeu'ja~r, an. ,s, nowy rok; 
5u - na nowy rok, z nowym 
rokiem; jmnbm au - @(ilcf 
roilnjc!Jen żr,zyćkomunowego 
roku; friiglicf)es, glilcflicf)eB - ! 
\Profit -1 szczęśliwego, do
brego, nowego roku 1 

\ncu'ja~r0abenb, sm . .. (e)s, 
pl. "e, wigilia f. nowego roku, 
SylwPster m. 

mcu'ja~r0feft, sn. ..es, pl. 
-e, święto n., uroczystość f. 
nowego roku. 

lReu'ja~regef dJcnf, sn. "(e)s, 
pl. ,e, podarunek n. na nowy 
rok, koleda f.; noworocznik 
m.; ,e f,immdn kolędować. 

l)łcu'ja~renadH, sf. obacz 
~euja~rsabenl>. 

l)łcu·ja~retag, sm. =(e)s, pl. 
•f, dzitń m, nowego roku, no
wy rok. 

l)łcu'ja~rewunf cf), sm. ,es, 
pl. "roilnjc!Je, powinszowanie 
n. nowego roku. 

lJlcu'lnnb, an. obacz ~eu„ 
liructJ. 

lJlcn'lntcinif d), adi. nowoła
ciński. 

l)łeu'lid), adi. niedawny; 
adv, niedawno; - morgen 
onegdaj 1·ano. 

meu'lid)t, sn. ,(e)s, nów m. 
l)łcu'liug, am. •!il, pl. •e, no

wic.vusz m., fryc m. 
l)łeu'lot, sn. , iil, deka

grHm m. 
l)łeu'mobif d), adi. nowomo

dny; adv. nowomodnie. 
l)łeu'moub, sm. •(e)iil, nów 

m. (księżyca). 
l)łcun, I. num. ord. dzie

wił:}ć, dziewięciu, dziewięcioro; 
- U~t dziewiąta godzina; 
urn - U~t o dziewiątej (go
dzinie); II. - /. (liczba) 
dziewięć, dziewiątka /. 

lJlcu•nauge, sn. ,s, pl. 0 n, 
minog m. (ryba). 

9łcu11blii'ttedraut, sn. •(e)il, 
pl. ,ftiiuter, dziewięćlistnik m. 
(roślina). 

9łeu·11ccf, sn. ,(e)il, pl . .. e, 
ołziewięciokąt m. 
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l)łcu'necfig, adi. dziewięcio
kąt.ny. 

l)łeu'11er, sm. ,s, pl. -, 1) 
dziewiątka f.; 2) jeden z dzie
więciu; 3) żołnierz m. (z) dzie
wiątego pułku. 

l)łeu'11erlci, adi. indecl. dzie
więcioraki; adv. dziewięcio
rako. 

l)łcu'nfndJ, l)łcu111fiiltig, adi. 
dziewięć razy taki, tak wiel
ki, dziewięćkrotny, dziewię
ciorny, dziewi<,lcioraki ; id) 
muite baiil ,e be3ag(en musia
łem dziewięć razy ty lA zapła
cić. [ ciościenny. 

mcu'ufliid)ig, adi. dziewię
l)łcu11~u'11llctt, num. dzie

więć.iet. 
mcu11~u'11bcrtfte, adi. dzie-

więćsetn.v. [ cioletni. 
mcu'11jli~ri!l, adi. dziewię
lJlcu'niiibdid), adi. co dzie

więć lat przypad;ijący. 
l)łcu'11mal, num. dziewięć 

razy, dziewiećkroć. 
l.ntu'11malig, adi. dziewięć

kromy, dziewięć razy powtó
rzony. 

l)łcu11mii'1111crig, adi. dzie
więciopręcikowy (botanika). 

mcu11mo'11atig, adi. dzie
więciomiesięczuy. 

l)łcu11mo'11atlid), adi. codzie• 
więć miesięcy (przypadający). 

l)łcu'nl)fil11big, adi. dzie
więciofuntowy. 

l)ctlt'llf citig, adi. dziewię
ciostronny, dziewięcioboczny. 

lRcu'nfilbig, adi. dziewię
ciogłoskowy. 

l)łc11'11filb11cr, t,in. ,B, pZ. 
-, wiersz dziewięciogłosko
wy (wierszowanie). 

l)łcu'11ftimmig, adi. dzie
więciogłosowy, na dziewięć 
głosów. 

mcu'nftra~lig, adi. dzie
więciopromienny. 

lJlcu'nftil11big, adi. dziewię
ciogodzinny, dziewięć godzin 
trwający. 

l)łcu'11ftilublid), adi. (po
wtarzający się, powtarzany) 
co riziewięĆ godzin. 

mc11'11tiigig, adi. dziewię
ciodniowy. 

filc11'ntiiglid), adi. (powta
rzający się, powtarzany) co 
dziewięć dni. 

lReu'naioiH~rig 

mcuntau'f cull, num. dzie
wi~ć tysięcy. 

l)łcu'ntc, adi. dziewiąty. 
l)łcu'11teilig, adi. składa

jący się z dziewięciu części. 
l)ccu'11tcl, an. •5, pl. - , 

dziewiąta część; aroei - dwie 
dziewiate. 

l)łcu'ntcne, adv. po dzie-. 
wiąte, 

filcn'1ttlJalb, adi. indecl. 
półdziewiąta. 

l)łcu'11totcr, sm. •B, pl. -, 
dzierzba f:, srokosz m. (ptak); 
groeer, roter - cierniokręty 
serokoszek. 

l)łcu'1111Jod)i1J, adi. dziewię
ciot.ygodniowy. 

l)łeu'nltlod)tlltlid), adi. co 
dziewięć tygodni (przypada
jący). 

l)łcu'113acfig, adi. dziewię
ciokończyst.y. 

l)łcu'113a~l, sf. dziewiątka j. 
l.Jlcu'113e!J1t, num. dziewięt

naście. 

l)łcu'113c~11cdci, adi. indecl. 
dziewiętuastoraki; adv. dzie
więtnastorako. 

mcu'n3e~11fad), filcu'n3c~1t· 
fliltig, adi. dziewiętnastoraki, 
dziewiętnastokrotny. 

l)łcu'113tlJ11mo11atig, adi. 
dziewiętuastomiesięczny. 

l)łcu'113c~11mo11atlid), adi. 
dziewiętnastom1esięczny, co 
dziewiętnaście miesięcy (przy. 
padający). 

l)łc11'113c~11tauf cnb, num. 
dziewiętnaście tysięcy. 

l)łcu113ct11te, adi. dziewięt
nasty. 

l)łcu'U&C~llłtl, an. •S, pl. 
-, dziewiętnasta część; brei 
- trzy dziewiętnaste. 

l)łcu'113clJntc110, adv. po 
dziewiętnaste. 

l)łeu'113ig, num. dziewięć
dziesiat. 

l)łc11'113igcr, sin. ,B, pl. - , 
dziewięćdziesiątletni; in hen 
neun3iger ~a~tm w latach 
dziewięćdziesiątych, około ro
ku dziewięćdziesiątego. 

9łcu'113igcrlci, adi. indecl. 
dziewiećdz1esiecioraki. 

9leu„113igfadi, mcu'n3igflil~ 
tig, adi. dziewięćdziesiąt.kro
tny, dziewięćdziesięcioraki. 

l)łcu'uaigjii~rig, ,adi. dzie-



więćdziesiątletni; ein -er dzie
więćdziesięcioletni starzec. 

9łcu'n3igftc, adi. dziewięć
dziesiąty. 

9łcu•n3igftel, sn. •B, pl. -, 
dziewięćdziesiąta część; filnf 
- pięć dziewięćdziesiąt.ych. 

meu'n3igfteno, adv. po dzie
wiećdzie<1at!l, 

fneu'n3ohig, adi. dziewię
ciocalowy. 

meurnlgic', sf. pl. 0 n, ból 
m. nerwów, newralgia/. 

mcurn'lgif dJ, adi. newral
giczny. 

meu'f a~, sm. •ei3, pl. •fii~e, 
nowy, św1dy skład czcionek 
drukarskich; ponowne kieł
kowanie. 

mcu'f dJcffel, sm. ,a, pl. -, 
pół litrn. . 

9lcu'fUI,cr, sn. ~s, imitacya 
f, srebra, 

mcu'ftnbt, sf. pl. •ftiibte, 
nowe mtasto, nowsza część 
miasta. 

9łcu'tcftnmcntlidJ, adi. no
wozakonny, z nowego testa
mentu; ~e iorjdjung bada
nia nad nowym testamentem. 

mcutrn'[, adi. nentralny, 
bezstronny; obojętny, zobo
jętniony (chemia); adv. neu
tralnie, bezstronnie; fidJ -
tJergalten, - bleiben neu
tralnie sie zachować. 

filcutrniific'rcn, va. (galien) 
neutralnym uczynić; zneu
tralizować, zobojętnić ( che
mia). 

fileutrnlifie'rung, filcutrnli• 
f atio'n, s/. pt. •en, neutrali
zowanie n.; zobojętnianie n. 
(chemia). 

fileutralitii't, sf. pl. ,en, 
obojętność /., neutralność f.; 
bewaffnete neutralność 
zbrojna, pod bronią. 

fileutrnlitii'tobrud}, sm. •( e)s, 
pl. •btildJe, złamanie n., p•>
gwałoenie n. neutralności, 

fileutrn'lf nl3, sn. •es, pl. 
=e, sól zneutralizowana, zobo• 
jętniona. 

fileu'trum, sn. •!8, pl. ~tra, 
rodzaj nijaki, imię n, nijakiego 
rodzaju (gramatyka). 

filcu'bcrjilngt, adi. nowo
odmlodzouy. 

filcu•ucrmii~lt, adi. nowo-
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zaślubiony; bie 91eUtJetmiigUen 
nowożeńry pl. 

filcu'3eit, sf. nowożytność f. 
fileu'acitig, adi. nowożytny. 
!.lłcu'3citigfcit, sf. nowo-

żytność f., motlność f. 
fileu'30U, sm. •(e)s, centy

metr m. 
file';ruo, sm. _; związek 

m., połączenie n. 
!.IHd}t, adv. 1) nie; - we, 

niger ais nie mniej jak; -
mef)r nie więcej ; - einma[ 
ani; - ei n mal ani razu; nie
raz ; nodj - jeszcze nie; -
mef)r już nie; gana unb gar-, 
bur~au!3 - wcale nie; beileibe 
- w żaden sposób; tu bas óei" 
Ieibe - ! strzeż sil} to uczy
nić! - bab idj wiibte o ile 
wiem; - wa~r? - fo? nie
prawda? nie jestże tak? -
bodj a) aloż nie ! gdzież tam! 
b) daj, dajcie temu pokój; 
nie rób, nie róbcie tego I 
audj bu - ty też nie, nawet 
i ty nie; man ~ie U if)n nie 
fiir reicli, au~ war er es -
nie uchodził nigdy za boga
tego, nie był też w istocie bo
gaty; wo - jeśH nie, w prze
ciwnym razie; mit feiner ®e" 
le[Jr\amfeit ift es - weit (jer 
nie wielka też tam jego 
uczoność; ei! ift eine @wig• 
feit, bab (albo f eit) i~ ign -
gejef)en gabe od wieków nie 
widziałem go jnż; 2) au =e, 
au ni(!Jte macl)en niweczyć, 
zniweczyć, zniszczyć; au •e, 
au nielite werben zniszczeć, 
spełznąć na niczem, nie dojść 
do skutkn; mit ,en bynaj
mniej, wcale nie. 

fili'd)tnd]tuug, sf. nieusza
nowanie n., brak m. uszano
wania; zniewaga f., nieuwa
ga f.; - ber @ef ete lekce
ważPnie n. ustaw. 

fili' dJtnncrfcnnung, sf. pl. 
oen. nieuznanie n. 

fili'd)tnngnbc, sf. pl. =n, 
niepodanie n. do wiadomości. 

fili'd,Jtnnnn~me, s;. pl. -n, 
nieprzyjęcie n., niedoszłe 
przyjęcie. 

fili'd}tnmucf cu~cit, sf. nieo
becność f. 

fili'dJtnu0folgung, fili'd)t" 
n110liefcr11ng, sf. pl. •en, 

nieoddanie n., niedostawie
nie n. 

fili'd}tnu0fil~rung, sf. pl. 
,en, niewykonanie n. 

fili'd)bcnd)tuug, fili'djtbcob· 
nd]tuug, sf. pl. •en, niezacho
wanie n. czego, nietroszczenie 
n. się o co, 

fili'dJtbcf of gen, sn. ..13, 
9łi'd)tbefolguug, sf. pl. ,en, 
zachowanie n. się przeciwne 
rozkazowi, przepisowi, nie
posłuszeństwo n. 

fili'd}tbmd}tiguug, sJ: in
kompetencya J:, brak m. 
prawa, uprawnienia. 

!.lłi'dJtbeftc~cu, sn . .. s, nie
istnienie n. 

filid}tbcllliUigung, sf. pl. 
"en, odmowa f, pozwolenia. 

!.lłi'dJtbc3nIJlung, sf. pl. •en, 
nieuiszczeuie n. 

fili' d}td}rift, sm. "en, pl. 
•en, niewierny m. 

fili'dJtbnfein, sn. •!3, nie
istnienie n. 

fili'd}tbulbuug, sf. nieto
leraneya j., brak m. wyro
zumiałości. 

fili'd)tdJCU, sn. ,e, pl. -, 
dim. otl ~lidJte, siostrzeni
czka f. 

fili'd}te, sf. pl . .. n, siostrze
nica j., synowica j. 

fili'd)tciu~nltcn, sn. 0 i!, nie
dot.rzy manie n. 

9łi'dJtcinmif d)ung, sf. pl. 
•en. niemie„zauie n. się w co. 

!.IH'd}terfolg, sm. •(e)!l, pl. 
"e, niepomyślny skutek, brak 
m. sukcesu. 

fili'd)terfiilluug, sf. niespeł
nienie n. (się). 

fili'd}tcdnnguug, sf, nie
uzyskanie n. 

fili'd}tcrf dJcincn, sn. •e, 
fili'd}tcrf dJciuung, sf. niesta
wienie n. się; niestawien
nictwo n., kontumacya f., 
zaoczność j.; bas - óetref" 
fenb zaoczny, kontumacyjny; 
wegen „jj ftraffiillig werben 
popaść w zaoczuość; bas 
Urteil wegen °ei3 einieiten 
rozpocząć postępowanie w za
oczności (prawo). 

!.llt'd}tcrllliilJUU119, sf. nie
wymienienie n., pominięcie n., 
milczenie m. 

9łi'd}tgnugbnr, adi. niepo-



l.lłi'djtgdetrte(r) 

płatny, niepokupny, niepo
szukiwany. 

I.JU'djtgdetrte(r), sm, ~ten, 
pl. ~ten, nieuczony m. 

l.lłi 1 d}ttn1t11119, sf. (bes @e• 
fetce) niezastosowanie n. się 
(do ustawy), nieprzestrzega
nie n. (ustawy); (bes fillortea, 
be!3 merf:pm1)ens) niedotrzy
manie n. (słowa, przyrze
czenia). 

l.lłi'dJt~~dj, sn. •i:l, nie ja, 
niejaźii f. (filozofia). 

l.lłi'd}tig, adi. błahy, nic 
nieznaczący, marny, prbżny, 
daremny, znikomy, nietrwały; 
nieważny; filr - (filr null 
unb - ) erWiren uznać co 
za nieważne, niebyłe; 
(null unb -) mac!)en unie
ważnić, oilebrać moc, 

l.lłi'd}tigfeit, sj. pl. oen, 
btahość J:, marność f., zni
komość /., prbżność f., ni
cość /.; nieważność f. 

l.lłi'd}tigfeiti!erUiiruug, sf. 
pl. oen, uznanie n., oświad
czenie n. nieważności, unie
ważnienie n. 

l.lłi'd}tigfeitebef d)l1lerbe, sf. 
pl. on, zażalenie n. niewa· 
żności (proces). 

l.lłi'djtigfeiteftage, sf. pl. 
•n, skarga f, o unieważnie
nie wyroku. 

l.lłi'djtfenner, sm. •s, pl. 
-, nieznawca m., niezna
jący się /na czem), laik m. 

l.lłi'dJtleiter, sm. •i:l, pl. -, 
zły przewodnik (fizyka). 

l.lłi'd}tmilitiir, sm. •!3, pl. 
-, niewojskowy m., cywi
lista m. 

l.lłi'dJtraudJ(tr)cou~e, sn. ,s, 
pl. •5, przedział n. ctla nie
palących (kolejn.). 

l.Jli'djtraud)er, sm. •5, pl.-, 
niepalący m.; fiir - ! dla nie
palących I (kolej n.). 

l.lłidjte, I. pran. indef. in
decl. nic; ~at er - geórac!)t? 
- ! nie przyoibsł nic? nic I 
er ~at fon ft - gef aqt nic zre
sztą nie powiedział; gar -, 
gan3 unb gar -, burd]au5 -
nic a nic, wcale nic; er roeif; 
von ber 6ad)e gar - nie wie 
nic wcale o tej rzeczy; er tut 
- a!s f dJiafen nic innego nie 
robi, tylko spi; - anberes 
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nic innego; fonft -, roeiter 
- nic więcej ; roenn es -
roeiter ift jeśli o nic więcej się 
nie rozchodzi; - Weues, @u• 
te!8 nic nowego, nic dobrego; 
bas tut -, f d)abet - to nic 
nie szkodzi; bas ~at - 3u 
f agen, 5u liebeuten to nic nie 
szkodzi, to obojętne; id) 
filmmere mid) - barum nie 
dbam wcale o to, to mnie zu
pełnie obojętne; mir - bit 
- ni stad ni zowad, nie wie
dzieć z Jakiego pdwodu, dla
czego, jak gdyby nigdy nic, 
nie biorąc na nic względu; -
roeniger (af!3) bynajmniej; 
- befto roeniger mimo to 
(jednak); aus - fommt -, 
roirb - z niczego nic nie bę
dzie, zero do zera czyni znów 
zero; es rourbe - barau!3 nie 
udało się, nie stało się ; 
aus igm roirb - roerben 
nic z niego nie będzie, nie 
wyjdzie na nic dobrego; er 
roollte mit ber 6ad)e - me9r 
3u tun 9alien nie chciał mieć 
z tern nic więcej do czynie
nia; filr - (= umf onft) za 
nic, za darmo; um - unb 
roieber - za nic a nic, nie 
wiedzieć o co, bez wszelkiego 
powodu; etro. filr - ad)ten 
uważać co za nic; f5 ift -
baran a) to nieprawda, niema 
w tern odrobiny prawdy; b) 
to nic nie warte; e!3 ra~t fid) 
bnmit - anfangen nie można 
nic z tern zrobić; es ift -
bamit to nieprawda; - ba• 
uon ! nic więcej o tern I prze
stańmy o tern mbwić; bas ift 
- bagegen to wobec tego 
(wpor6wnaniu)niczem nie jest; 
3u - mad)en, in - auffiif m 
w nic obrócić, zniweczyć; 3u 
- werben unicestwieć, zni
cestwieć; . roer - roagt, ge= 
roinnt - kto nie waży, nie 
ma nic; II. -, sn. nic n., ni
cość f., nicestwo n.; bas grofle 
- wielkie nic; aus bem -
empor3iegen wydostać z nice
stwa; ficfJ aus bem - empor= 
arlieiten wybić się, wypłynąć; 
@ott fd)uf bie fille(t nus bem 
- Bbg z niczego świat stwo
rzył; roei~es - niedokwas 
cynku, urewiec m. (chemia). 

l.lłi'djtwi[fen 

I.Jłi'd)tebebeutenb, adi. nic 
nieznaczący. 

1.JlidJtebeftolUe'uiger, adv. mi
mo to, jednakże, przecież. 

I.Jłi'djtf ein, sn. =5, niebycie 
n., niebyt m., nieistnienie n. 

l.lłi'dJtenttij, sm. =es, pl. =e, 
nicpoń m., ladaco m. 

l.lłi'dJtenuljig, l.Jli'djtenui,!, 
l.lłi'd}teniiljig, adi. niewarty, 
nic uie warty; głupkowaty; 
niegodziwy; adv. do niczego, 

I.JU'djt~uttljigfeit, sf. lada
cość f.; niegodziwość f. 

l.lłi'd)tef ngenb, adi. nic nie 
znaczący; =e ITTeben mowy bez 
treści. 

l.lłi'djtetuer, sm. =S, pl. -, 
nieroba m., próżniak m. 

1.Jłid}tetumi', Bf., l.lłi'dJte• 
tntt, Bn. =s, próżniactwo n. 

l.lłi'd}telUiff er, sm. •il, pl.-, 
nieuk m. 

l.lłidJt~wiffmi', sf., l.lłi'dJt~· 
11Jiff en, sn. •il, nieuctwo n. 

I.Jli'' dJte1niirbig, adi. niego
dziwy, niecny, nikczemny, po
dły. 

I.Jłi'djtewiirbigfeit, sf. nie
cność /., nikczemność j., po
dłość j. 

l.lłi'd)tiibertragbnr, adi. nie 
dający się przmieść, nie mo
gący być przeniesiony; nie 
mogący być ustąpiony, cedo
wany, nieprzelewalny (prawo). 

l.lłi'dJtiibertragbarleit, sf. 
niemożność f. przeniesienia; 
nieprzelewalność f, (prawo). 

I.Jłi'djtiibuug, sf. niećwicze· 
nie n., zaniechanie n. ćwi
czenia. 

I.J1i'djtllerant11JodlidJfeit, sf. 
nieo<lpowiertzialność f. 

I.Jłi'd}ttJerbinblidJlcit, sf. pl. 
•en, brak m, zobowiązania, 
powinności. 

I.Jłi'djttJertragen, sn. =iii, nie• 
znoszenie n. 

I.Jłi'd)tllollftmfung, l.lłi'djt· 
llol13ie~ung, sf. pl. -en, nie
wykonanie n., zaniechanie n. 
wykonania. 

I.Jłi'djtllortanbeuf ein, sn. •!ił, 
brak m.; niebyt m., nieby· 
tnnść j. 

I.Jli'd)t11Jidlid}feit, sf. nie
rzeczywistość j., niejawa J. 

I.Jłi'd)t11Ji[f en, sn. ,e, brak m. 
wiedzy; nieuctwo n. 



IJłi'd)huoUcn 

IJłi'd)tllloUcn, sn. •i!l, nie
chcenie n. 

IJłi'dJłltlorthUcn, sn. •S, nie
dotrzymanie n. •lowa. 

IJłi'dJtlllli~lbnrfcit, sj. nieo
bieralność j. 

1Jłi'd)t3a~luu9, sf. pl. -~n, 
niewypfata /., niewypłacenie 
n., niezapł'łcenie n. 

IJłi'dJt3ulllff ung, sj. pl. •en, 
niedopUSZCZHDie n. 

IJłi'dJt3uftimmung, sf. pl. 
•en, niAprzyzwolenie n., nie
zgodzenie n. się. 

\Jli'dtl, sm. •i!l, pl. -, 1) 
nikiel m. (kruszec); 2) czło
wiek wstrętny; niechluj m.; 
kobieta niechlujna, flądra j. 

IJłi' dclnrf cnif, l.lłi' dcllit• 
f d)lllg, sm., l.lłi'dtlliliitc, sf., 
IJłidclodcr, sm. ar8enian m. 
niklu, okra niklowa, 

1Jłi1dtlgllln3, sm. •ef.I, błyszcz 
m. niklu, szary nikiel, 

1Jłi1dtlmiln3c, sj. pl. •n, m.o
neta niklowa, z niklu. 

IJłi'dcn, vn. (ga6en) 1) ki. 
wać, kiwn11ć (głową), mrugać, 
mrugnąć (oczami) na znak 
przyzwolenia; 2) drzymać, 
drzymnąć, zdrzymać się; 3) 
va. uderzyć w kark (łowie
ctwo). 

l.lłt'der, sm. •iil, pl. --, 1) 
głową kiwający, oczami mru
gający; 2) einen - tun 
zdrzymnąć się, drzymkę od
prawi(a)ć, 

l.lłi'dndfe, sf. pl. "", lepni
ca !llwisła (roślina). 

lJU'dftu~l, sm. •ill, pl. •ftilijte, 
fotel m. do dr!llymki. 

· j.JH'tfftnnbe, sf. pl. ,n, go
dzina f. dr!llymki, drzymka f. 

l.lłie, adv. nigdy; er ijat bas 
- gef agt nii?dy tego nie po
wied!lliał; witft bu ijingeijen? 
- ! pbjdzies!ll tam? nigdy! 

l.lłit'ber, I. adi. 1) nizki, 
niższy; uon •em 15tanbe ni
zkiego pochodzenia; 'Die •en 
.!Uaff en niżHe klasy; -~oge unb 
9liebere wielcy i m11li, możni 
i mniejsi; •e !illeigen niższe 
święcenia; ber •e ll{be( drobna 
szlachta; , ei!l 18o(f posp6lstwo, 
tłuszcza; •e @eridjti!lbatfeit 
niższe sądownictwo; ,e !lnatge• 
matU niższa matematyka; 2) 
podły,. niecny; •e @efinnung 
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podły sposbb myślenia, podłe 
usposobienie; II. adv. na dół, 
w dół; auf unb - gegm prze
chadzać się tam i napowrbt.; -
mit iljm ! zabić go! na śmierć 
z nim! na pohybel mu! bas 
~auill ift - (gebt11nnt) dom 
się spalil; - auf bie .!tnie I 
na kolana! · 

1Jłie'bcr0bcugcn, ilłic'btr• 
liicgcn, va. beuge, beugft, beugt, 
btege, biegft, biegt, bog nieber, 
gabe niebergebogen zginać, na
ginać, zgiąć, nagiąć, nachybć, 
nachylić ku dołowi, na dół; 
(przenośnie:) nękać, znękać; 
ficg -, vr. zgiąć się, nachylić 
się, pochylić się ku dołowi, 
na dóf, ku ziemi, przygarbiać, 
przygarbić. 

l.lłic'bcr=lilllf en, va. bfo[e, 
bliift, Miift nieber, ljalie nie• 
ber~e6Caf en, stanąć wielkim 
piecem (górn.). 

IJłic'bcr,liliden, vn. (galien) 
patrzyć, spoglądać na dbł, ku 
ziemi. 

l.lłie'bcrliorb, sm. 0 ei3, pl. 
•e, pokład niższy (marynarka). 

l.lłic'bcr=lired)cn, lirec!_le, 
liricgft, bric!_lt, liradj nieber, 
niebergebtod,Jen; va. (ljaben) 
zburzyć, rozwalić; vn. (f ein) 
ugiąć się, przełamać się, ru
nać. 

'mic'bcr=lircnncn, 6renne, 
6rennft, brennt, brannte nie 0 

ber, niebergebrannt,va. ([Jaben) 
spalić, popalić do szczętu; vn. 
(jein) spalić się do szczętu, do
pal,ć się. 

\Jłie'ber=liringcn, va. bringe, 
btingft, btingt, brad)te nieber, 
[Jabe niebergebradjt, 1) jmnbn 
- pokonać, powalić kogo; 
2) pogłębić.szyb= 9l6teufen. 

l.lłie'ber=bildcn, va. (gaben) 
schylić, nachylić, pochylić na 
dbł, "ku ziemi; fidj -, vr. 
(lja6en) schylać się, schylić 
się. 

l.lłie'bcrbcutf c(J, adi. dolno
niemiecki. 

l.lłic'btr=bonncrn, va. ([Ja= 
ben) 1) gromem powalić na 
ziemię, piorunem rzucić o zie
mię; 2)(obraz.) ofuknąć, zgro
mić (grzmiącym głosem); roie 
niebergebonnert oafteljen, nie0 

bergebonnert fein być jakby 

l.lłic'bcrgang 

gromem uderzony, przerazić 
się; stać jak wryty. 

IJłic'bcrbrud, sm. o(e)i!, ni
zkie ciśnienie (mechanika). 

l.lłic'berbrudbnm~f, sm. =ei!l, 
pl. •biimpfe, paraf. o nizkiem 
ciśnieniu. 

l.lłic'bcrbrudbnmpfmaf d}inc, 
sf. pl. =Il, maszyna parowa 
o nizkiem ciśnieniu. 

l.lłic'bcr,brihfcn, va. ([Jaben) 
cisnąć, przycisnąć, nacisnąć, 
gnieść, przygnieść, zgnieść, 
przytłaczać, przytłoczyć; 
(obraz.) gnębić, przygnębić, 
przygniatać, przygnieść; bie 
~reife - obniżyć ceny; nie .. 
bergebrilcft pp. i adi. !llgnie
ciony, przygnieciony; znęka
ny, smutny; fic!_l -, vr. sku
lić się. 

\Jłic'ber•budcn, vn., i ficl} -, 
vr. (ljaben) skulić się, przy
cupnąć. [rung. 

l.lłic'bcrc, sf. obacz ~iebeo 
IJłic'btr•fll~rcn, 1) vn. fa[Jre, 

fiiljrft, fii[Jrt, fu[Jr nieber, bin 
niebergefaljren, zstępować, 
zstąpić, zjeżdża(-, zjechać, spu
szcz11ć się, spuścić się na d6ł; 
2) va. (~aben) jmnbn - wieźć 
kogo z gbry na d6r; rozjechać, 
przejechać kogo. 

l.lłic'bcrfll~rt, sf. pl. 0 en, 
zjazd m., zstępowame n. na 
dM. 

l.lłic'bcrfaU, sm. =( e )il, pl. 
ofiille, upadnięcie n.; zgięcie 
n. kolana przed kim. 

l.lłic'ber„fnUcn, vn. falle, 
fiiU1t, fii!It, fieC nieber, 6in 
niebergefa!Ien; 1) spadać, 
spaść, upaść; uor jmnbm -
upaść przed kim na kolana; 
2) siadać (o grubym zwierzu); 
3) osiadać, osiąść (chemia). 

l.lłie'bcr,fliUen, va. (ijalien) 
powalić na ziemię. 

l.lłie'ber=f{c~cn, va. (~a6en) 
6egen auf jmnbi3 ~aupt -
błagać niebo o zesłanie bło
gosławieńst.wll na czyjl!, gł0w,::. 

l.lłie'bcr,f{iegcn, vn. f{iege, 
ffiegft, f{iegt, flo!l nieber, bin 
niel>ergef(ogen, zlatywać, zle
cieć z góry na d6ł. 

\Jłie'bcrgnng, sm. ,(e)i!l, pl. 
•!liinge, 1) schodzenie n. na 
dól; - ber 6onne zach6d m. 
słońca; 2) (obraz.) upadek m. 



IJłic'bcrgcbdicftIJcit 

łJHc'bcrgcllrildtbcit, sf., 
\Jłic'bcrgcllrildtf cin, sn. •5, 
znękauia n.; osowiałość f., 
smut~k m. 

lJUe'ber,gebcn, vn. ge~e, 
ge1Jft, gefJt, ging nieber, bin 
nieoergegangen, schodzie\ 
zejść; zachodzić, zajść 
(astron.); upadać, ubywać 
( o wodzie); obni:!.ać sie, spa
dać, Apaść ( o cenach).· 

l.lłlc'bcrgcbeu, sn. •5, wjazd 
m. (g6rn.). 

!.Jłie'bcrgcridjt, sn. •(e)s, 
pl. ~e, sąd niższy, sąd pierw
szej instancyi, 

l.lłie'bergcf djlngcn, adi. 1) 
mit ~en ~ugen ze spuszczo
nemi ,oczllmi; 2) osiadły, 
zsiadły (chemia); 3) (obraz.) 
zn",kauy ; stroskany, skłopo
tauy, osowiały, smutny. 

l.lłic'bcrgcf djlngcnlieit, sf. 
znękanie n., osowiałość f., 
smutek m. 

l.lłic'bcr•bngcln, va. (1Jaben) 
gradem zbić, powalić. 

l.lłic'bcr•bnltcn, va. lJalte, 
~liltft, lJiilt, 1Jielt nieber, lJabe 
nieoergefJalten, trzymać co 
spuszczone na dół, trzymać 
co na dole; (obraz.) jmnlm -
trzymać kogo w karbach, 
w uledości. 

l.lłic'ber•bnngcn, !.Jłic'bcr• 
blingcn, vn. !Janne, 1Jlinge, 
~lingft, fJlingt, fJing nieoer, 
fJabe niebergefJangen, zwisać 
na d6ł. 

\Jłi'cbcr•bnnen, va. fJaue, 
fJauft, fJaut, 1Jieb nieber, 1Jabe 
niebergefJauen, ściąć i powalić 
na ziemię; wycinać, wyciąć 
w pit>ń, zabić. 

łJlie'bcr•bodcn, vn. (f ein) 
kucnąć, w kuczki usiąść, przy
cupnąć, przysiadać, p·rzysieść. 

łJlic'bcr•bolcn, va. (ljaben) 
sprowadzić, znosić, znieść 
z f!6ry na d6ł. 

!.Jłic'bcrbol3, sn. ~es, drze
wa pl. nizkiell"o drzewostanu. 

!.Jłie'berjngb, sf. pl. ~en, 
polowanie mniejsze (na małą 
zwierzynę). 

!.Jłic'ber•flimlJfcn, va. (ljaben) 
zwlllczyć, pokonać. 

!.Jłic'bcrfnrtlitf djcn, va. (fJa• 
ben) kartaczami zwalić, po
walić. 
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lJUe'bcr,fnncrn, vn. (fein), 
i ficf) -, vr. (IJaben) obacz 
!.Jlieber~orlen. 

łJlic'bcr,flalJlJCn, va. (fJa~ 
ben) spuścić. 

łJlic'ber,fnicn, vn. ([ ein) 
ukltjkać, uklęknąć. 

9'lic'bcrfoblcn, sn. •!8, -
be!3 ~Jleilerll modrzenie n. się 
mielerza. 

łJlic'bcr=fommcn, vn. fomme, 
fommft, fommt, tam nieber, 
bin niebergefommm; 1) przyjść 
na d6ł; 2) porodzić, zlegnąć; 
mit einer ~odjter ·- powić 
c6rkę; vor bet ,8eit, au fril~ 
- poronić. 

!.Jłie'bcdnnft, sf. połbg m., 
por6d m.; vot ber - przed 
połogiem; unaeitige - poro
nienie n. 

9'lic'bcrlage, sf. pl. =n, 1) 
pogrom m., porażka / .. , klęska 
f., po bitka f.; eine - erleioen 
ponieść klęskę, porażkę, ZO· 

stać pobitym; jmnbm eine 
- beibringen pobić kogo; 
2) skład m. (towar6w); de
pozyt m. 

!JHc'bcrlngcgcbil~r, sf. pl. 
,en, składowe n, opłata /. 
za skład. 

!.Jłic'bcrlagercdJt, sn. =(e)i8, 
pl. •e, prawo n. składu, de
pozytu. 

\Jłic'bcrlnnb, sn. =( e)s, pl. 
=Ilinbet, kraj w nizinie le
żący, nizina f., żuławy pl. 

!.Jłie'bcrllinbcr, sm. =s, pl. 
-, żuławianin m. 

!.Jłic'berllinbif d), adi. nider
landzki; ,e ElµiJ.len bruksel
skie koronki; •e (!Ulalet•) 
l!:Scbule szkoła flamandzka, 

łJlic'bcr=laff cn, Iaffe, Iliff eft 
i Iliflt, llijit, !iell nieoer, Ę)abe 
niebergelaffen, I. va. spu
szczać, spuścić (na dbł); ben 
)Botl)ang - spuścić zasłonę ; 
eine lllrilcfe - zwodzić, 
zwieść most; II. fidj -, vr. 
osiadać, usiadać, usieść, usiąść; 
osadowić się; ficf) b!eibenb -
usiąść na stałe; ficf) Ę)iiuslidj 
- znmieszk~ć. 

9He'berlaff ung, sj. pl. ,en, 
spuszczenie n. (się) na dbł; 
oaada /., osiedliny pl.; ko
lonia/. 

1JHe'bcrlnff ungercd)t, sn. 

IJłic'bcr=rtitc n 

•(e)s, pl. •t, prawo n. osie
dlenia sie. 

!.Jłic'bcr•lcgcn, t) va. (lJa• 
ben) składać, złożyć, kłaść, 
położyć; bie fillaffen 
(= fidj ergeben) złożyć broń, 
poddać się; @e!b, fillaren -
dożyć pieniądze (w depozy
cie), towary (na składzie); 
f ein mmt - z-łożyć urząd, 
zrzec się urzędu, podać się 
do dymisyi; bas ~anbwetf -
porzucić rzemiosło; llie Strone 
- złożyć koronę, zrzec się 
tronu, abdykować; 2) fidj -, 
vr. (gaben) kłaść się, poło
żyć się. 

!.Jłie'bcrlcgcn, sn . .. 13, !.Jłie' • 
bcrlcgung, sj. pl. "en, skła
danie n., złożenie n.; skład 
m., depozyt m.; zrzeczenie n. 
się, abdykacya t: 

łJlic'bcr=licgcn, vn. Iiege, 
Iiegft, liegt, lag (ba)nieber, 
bin i Ę)abe (ba)niebergelegen, 
leżeć na ziemi, być pochy
lonym na d6ł; et liegt franf 
banieber leży chory w Mżku, 
jest obłożnie chory; ber ~an, 
bel Iiegt banieber handel 
zupełnie podupadł. 

!.Jłic'bCr•tnlld)cn, va. (~aben) 
1) łajać, złajać; 2) obalać, 
obalić; wyrzynać, wyrznąć, 
wysier, zabijać, zabić. 

!.Jłie'bcr•mct;cln, va. (~aben) 
w pień wyciąć, wyrznąć, wy
mordować. 

!.Jłic'bcrmct;dung, sf. pl. 
•en, wycięcie n. w pień, wy
rznięcie n., wymordowanie n. 

!.Jłic'bcr,ncigcn, va. (~aben) 
ku dołowi nachylić, nagiać. 

!.Jłic'bcr•rcijjcn, va. teijie, 
teijieft i reijit, teijit, ri~ 
nieber, fJabe niebergeriffen, 
obalić urywając, zdzierając, 
ściągać, ściągnąć na dbł 
urwawszy; rozwalać, rozwa
lić, zwalać, zwalić, burzyć; 
niszczyć, zniazczyć. 

9He'bcrrcif!cn, sn. =s, łJlie'• 
bcrrcijjung, sj. obalanie n. 
przez urwanie; zwalanie n., 
zwalenie n., burzenie n., zbu
rzenie n. 

9Hc'ber•rcitcn, teite, reiteft, 
reitet, ritt nieber, niebet• 
geritten; 1) vn. (fein) zjechać 
wierzchem z g6ry na d6l; 
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2) va. (~a~en) jadąc wierzchem bai3 [)at i[Jm aUe ~off nung 
stratowac. - to odjęło mu wszelką 

91ic'bcr•rcnncn, renne, nadzieję; II. vn. (f ein) npa-
tennft, rennt, tannte nle'oer, dać, upaść, powalić się; osia
niebergerannt, 1) va. ([Jalien) dać, osiąść (chemia); III. 
w szybkim biegu potrącić nieberfcfJ(agenb, ppr. i adi. 
i przewrócić; 2) vn. (fein) precypitat,· osad tworzący, 
biedz, zbiedz na dół. strącający (chemia); uśmie-

91ic'bCr•roUcn, 1) vn. ([ein) rzający, łagodzący (medy
toczyć się, stoczyć się na cyna); •ei!! !IRitte[ środek prze
dół; bet illot[Jang toUt niebet czyszczający; IV. niebetge 0 

zasłona spada; 2) va. ([Jaben) fcfJ!agen, pp. i adi. obacz 
toczyć, stoczyć na dM. artykuł w porządku alfabe-

91it'btr•fnbcln, va. ([Jalien) tycznym. 
ściąć, rozsiec szablą, zarąbać, 91ic'bcrf cljlngmittcl, sn. ,0, 
porąhać pnhszem, pl. -, ciało strącające, pre-

91ic'bcr•f d)icf;cn, fcfJiefle, cypitujące (chemia); środek 
fcfJiefieft i jc!Jieflt, jcfJieflt, f cfJofl uśmierzający, przeczyszcza-
nie'oer, nie'oetgef djoff en, I. vn. jący (medycyna). 
(fein) spaść, spuścić się szyb- lnic'bcrf d)lngung, sf pl, 
ko (jak strzała} z g6ry; II. •en, obalenie n.; precypito
va. (ljaben) strzałem, strza- wanie n., osadzenie n., strą
łami powalić na ziemię, za- canie n. (chemia); - einei!! 
strzelić; rozstrzelać; lreftungi3, \l.lto3eff e!il umorzenie n. pro
merfe - strzałami armatnimi cesu. 
zburzyć, zniszczyć szańce, 91ic'bcr•f d)lingcn, va. fdjlin• 
wa.fy. ge, fclj(ingft, fcfJLingt, f cljlang 

91ic'bcrf d)lllg, sm • .. (e)i3, pt nieber, [Jabe uiebergefdjlungen, 
•ldJHige, 1) opad m.; atmoo IJ1ic'bcr•f d)lndcn, va. ([Ja ben) 
fpljlitijcf)e •fcfJ[lige opady atmo- połykać, połknąć; eine fBe= 
sferyczne; 2) strącenie n., -lei'oiqung - połknąć urazę. 
strącek m., osad m., precy- IJ1ic'bcr•f d)mcttcrn, va. (lja, 
pitat m. (chemia); einen - l>en) powalić z trzaskiem 
bi['oen osiadać, osiąść (na o ziemię, gromem powalić, 
dnie); 3) spadek m. (muzyka). strzaskać; jmnbn mit @tiln• 

IJ1ic'ller0 f d)fogcn, f cfJlage, bel'! - pokonać kogo powo-
fdjtligft, f d)lligt, jclj(ug nie'oer, darni. 
1tie'oergefcljtagen, I. va. (f)aben) IJ1it'llcrf d)ncUen, I. vn. 
1) zwalić, obalić na ziemię; szybko spadać; II. sn. •i!, 
zabić, trupem położyć; 2) - bet mlage nagłe pochy
spuścić; bie ~ugen - spu- lenie się ramienia wagi, 
ścić oczy ku ziemi, nurkiem IJ1ic'llcr"'f d)rcibcn, va. lditei, 
patrzeć; 2) precypitować, lie, . fcljteilift, fcljrei!it, fcbtieb 
osadzać, strąeać (chemia); nie'oer, ljalie nlebergefcljtieben, 
4) uśmierzać, ł'agodzić (me- napisać, zapisllĆ, 
dycyna); 5) znieść, skasować, IJ1ic'bcrf d)rift, sf. pl. ~en, 
zniweczyó, umorzyć (prawo); spisanie n., zapisanie n.; 
bie .!ł!age - skargę umorzyć, skrypt m., pismo n. 
oddalić, wstrzymać; einen IJ1ic'bCr•fcgeln, vn. (f ein) 
!proaeu - proces znieść, urno- żeglować na d6ł. 
rzyć, zaniechać sporu; elnen IJ1ie'llcr•f cnfen, va. (ljalien) 
f8emeii3 - zbić dow6d; Ro• zniżać, zniżyć; pochylić, 
ften - znieść koszta; @e~ spuścić na d6ł; einen 15arg 
rildjte - stłumić pogłoski; ini3 @tali - trumnę spuścić 
~ri:tilmet, ,8roeife( - usunąć do grobu; ins mlaff er - za
omył'.ki, wątpliwości; 6) jmnbn topić; einen 15cf)adjt - po
- zasmucić, zakłopotać kogo, głębić szyb (g6rn.); 'ole 
wywołać w kim zwątpienie; 9łacljt fenft ficfJ nie'oet za
jmn'oij !!Rut - zwątlić czyją pada noc. 
odwagę, .odjąć komu odwagi; IJ1ic'bcr•fcnfnng, sf.pl. •en, 

IJ1ic'bcrtrndJtig 

zniżenie n., pochylanie n., 
spu3zczanie n. ; zatopie
nie n. 

IJ1ic'bcr•f c~en, I. va. (!ja• 
6en) 1) sadzać, posadzić; sta
wiać, postawić; 2) złożyć, 
ustanawilić, ustanowić, za
mianować; II. fidj -, vr. 
(ljab~n) usiadać, usiąść, usieść, 

IJ1tc'bcr•finfcn, vn. finfe, 
finfft, finft, fauf niebet, bin 
nieber~efunfe11, upadać, upaść 
na dM, na ziemię; pochylać 
się; auf 'ole .!tnie - upaść 
na kolana. 

IJ1ic'bcr•fi~cn, fite, ftteft 
i fi~t, fi~t. j,iu niebet, nieber~ 
gefefien, I. vn. (fein i ljaben) 
usiąść; II. va. ([Ja!ien) etm. 
- usiedzieć co, spłaszczyć, 
złamać, zgnieść co, siadając 
na niem, przysiąść. 

IJ1ic'bcrftnbt, sf. pl. •ftiibte, 
niższa część miasta. 

IJ1ic'bcrftnmmig, adi. nizko
pienny. 

IJ1ic'bcr0 ftampfcn, va. (!ja• 
ben) •tratować, 

IJ1ic'bcr•ftcd)cn, va. ftecf)e, 
ftidjft, fticljt, ftaclj nie'oer, [Jabe 
niebergeftocfJen, przebić, prze
szyć szpadą, sztyletem (i po
walić na ziemię), zażgać, 

IJ1ic'btr•ftcigcn, vn. fteige, 
fteigft, fteigt, ftieg niebet, bm 
nieberReftiegen, schodzić, zejść 
na d6ł. 

IJ1ic'bcr=ftcUcn, va. (ljalien) 
postawić. 

IJ1ic'bcr=ftimmcn, va. ([Jaben) 
pr?.eg-łosowa<.\, 

IJ1ic'bcr•fto»cn, va. ftoue, 
ftilfleft i ftilfit, fto~t uie'oer, [Jafie 
niebergeftouen, 1) obalić, ze
pchnąć na d6ł, popchnąć tak, 
iż spadnie na ziemię; 2) obacz 
9łieberfted)en. 

IJ1ic'bcr•ftrcdcn, va. (ljaben) 
powalić na ziemię; obalić na 
ziemię przebiwszy, zastrzeli
wszy, zabić. 

IJ1ic'btr•ftiir3cn, I. va. (ljaben) 
obalić, powalić na ziemię; U, 
vn. ,(fein) zwalić się, runąć, 
paśc. 

IJ1ic'ber•tnud)cn, I. va. 
(ljaben) zanurzać; II. vn. (fein) 
zanurzyć się (w wodzie). 

~Ut'bcrtrnd)tig, adi. ni
kczemny, podły; - mer'oen 



IJ1 i c' b crttiid)figfcit 

nikczemnieć, podlić się; adv. 
nikczemnie, podle. 

IJłic'bcrtriid)tigfcit, sf. pl. 
~en; \JHc'bcrtrad)t, sf. ni
kczemność/., podłość J.; podły 
uczynek; = 9"1iebertriid)tige 
.\)anblung. 

\JHc'ber•triiufclu, vn. (f ein) 
kroplami spadać. 

IJłic'bcr~trctcn, va. trete, 
trittft, tritt, trnt nieber, l)aóe 
niebergetreten, podeptać, zde
ptać, rozdeptać, zatratować., 
stratować; bie '5d)uge - przy
deptać trzewiki. 

IJłic'bcr#trinfcn, va. trinfe, 
itinfft, trinft, tranf nie o er, l)aóe 
niebergetrunfen, etm. - wlać 
w siebie co; jmnbn - spoić 
kogo do upadłego, spoić kogo 
tak, by się pod stół po
walił. 

IJłic'bćr#tril~fclu, IJłic'bcr• 
tro~fcn, vn. (f ein) obacz ~tie# 
bert1iiufeln. 

IJłic'bcrung, sJ. pl. ~en, 1) 
miej•ce nizko położone; nizi
na /., żubwa f', żubwy pl.; 
2) - eines ~el)ens pogorszenie 
n. lenna, 

1Jłic'bcr111nlb, sm. -(e)a, pl. 
•tvii!ber, nizkopienny las. 

91ic1bcr111nlb1t1irtf djnft, sf. 
pl. •en, ni>!.kopienue gospo
darstwo, 

1Jłic1bcr111iirtil, adv. na d6ł, 
ku dołowi, ku ziemi. 

IJłic'bcruinff crftnnb, sm. ,( e )a, 
nizki stan wody, mała woda. 

1Jłic 1bcr,111crfcn, va. roerfe, 
roirjft, roirft, nrnrf nieber, l)aóe 
niebergeroorfen rzucić o zie
mię, obalać, obalić, powalić, 
pokł'adać; fid) - 1 vr. (~aben) 
rzucić się na ziemiE.)j ficl) nor 
jmnbm - rzucić się przed 
kim na kolana. 

1Jłic'bcr111crfc11, sn. •5, 9Ut'• 
bcr111crfung, sf. rzucenie n. 
o ziemiE_l, powalenie n., oba
lenie n. 

9Uc'bcr3ic~cn, va. aiel)e, 
aie!Jft, aie!Jt, aog nieoer, l)abe 
niebergeaogrn, ciągnąć, ścią
gać, ściągnąć na dól; spu
szcz~ć, spuścić n11 dól. 

IJłit'blidj, adi. .fadny, ła
dniutki, ładniusienki, śliczny, 
milutki; fidj - madjeti (bei 
imnbm) umizga-5 się do kogo; 

110 

adv. ładnie, ładniutko, 1'.a
dninsienko, ślicznie, milutko. 

lRic'blidjfcit, sf. ładność f., 
ślicznośr. f. 

lRic'bnngcl, sm. #s, pl. •nii~ 
ge[, zadziorek m. u paznokcia. 

9lic'brig, I. adi. 1) nizki, 
poziomy ; fegr - niziutenki; 
ber •e 6tanb be!3 ®afiet5 nizki 
stan wody; •ft fillucl)!3 nizki, 
mał'y wzrost; oet macfJen, ftel• 
len zniżyć; .. er \jsrei5 nizka, 
umiarkowana cena; "fter 6at, 
'.llrei!3 ostatnia cena; bie \jsrei[ e 
werben , er ceny spad~ją, obui
żają si~; •e ~erfunft nizkie po· 
chodzenie; 2) nikczemny, po
dły; pospolity, ordynarny; =e 
@efinnung nikczemny sposób 
myślenia; II. adv. nizko; po
dle, ·nikczemnie; pospolicie, 
ordynarnie; - fµielen grać 
nizko; - ilenfenb albo ge• 
finnt podle myślący; - ge• 
boren nizko urodzony, niz
kiego pochodzenia. 

lRit'brigfcit, sf. nizkość j.; 
podłość f., nikczemność f. 

IJłic'mnlil, adv. nigdy. 
1)1fc'mnub, pran. nikt; -

ift gefommen nikt nie przy
szedł; - am er nie kto inny 
jak on; - anber5 nikt inny. 

lRit'rc, sf. pl. =n, nerka f.; 
ila\'I gegt mir. an bie •n to 
mnie do żywego porusza, 

lRic'rcn•, adi. nerkowy.· 
\Jłit'rcnbccfcn, sn . .. a, pl.-, 

miednic"- nerkowa (anatomia). 
lRic'rcubcf if)ltlcrbc, sf. pl. 

"n, dolegliwość f. w nerkach. 
lRic'rcubrntcn, sm. ..a, pl. 

-, pieczeń nerkowa, ner
kówka j. [nerki pl. 

lRic'rcnbrilf en, sf. pl. przy
lRic'rc11cnt3il11bung, sf. pl. 

,en. zap,denie n. nerek. 
lRic'rc11cr3, sn. ,ei!, pl. •e, 

żylopór m. (g6rn.). 
9Hc'rcnfctt, sn . .. (e)5, kwiat 

m., wydzi~lina f. nerek, 
lRic'rcnfilrmig, adi. nerko

waty. 
IJłic'rcngricf!, sm. •ei!, pia

sek m. w nerkach. 
IJłic'rcnfrnnf, adi. chory na 

nerki. 
lRic'rcnfrnnf~cit, sf. pl. •en, 

lRic'rculcibcn, sn. =5, pl. - , 
choroba f. nerek. 

1Jłic1rc11Icibc11b, adi. chory 
na nerki. 

lRic'rcnf d)mcq, sm. •eill, pl. 
•en, ból m. w nerkach, 

91ic'rcnftcin, sm. (e)ill, pl. •t, 
kamień m. w nerkach (cho
roba); nerkowiec m. (minerał). 

\J'lic'rcuftiicf, sn • .. (e)s, pl. ,e, 
kawałek m. neiki; kawałek 
pie,·zeoi z nerka. 

lRic'rcu,udjt, ~/. choroba f. 
nerek. 

91ic'rcuf iidJtig, adi. chory 
na nerki. 

lRic'rcutnlg, sm. ~a, obacll'l 
9"1ierenfett. 

lRic'rc11111c~, sn. •5, b61 m. 
w nerka,·h. 

lRic'fcfrnmpf, sm. •(e)s, pl. 
.. friimµfe, k1chawka f. 

lRic'f cfrnut, sn. ,(e)s, pl. 
,friiuter, jarzmianka f., kicha
wiec m., pierszeń m. 

IJłic'fcln, vn. (gaben) 1) mó
wić przez nos = nii[e!n; 2) 
rosić ( o deszczu). 

IJłic'f clrcgcn, sm. •ill, pl. -, 
drohny deszcz. 

IJłic'f(c)mittcl, sn. •il,pl. -, 
środek m. na kichanie. 

lRit'f cn, vn. (l)aben) kichać, 
kichnąć. 

91ic'fcn, sn. •5, kichanie n.; 
(iifteres -) kichawkaf.; (dn• 
ma!iges) kicbniE_lcie n. 

lRic'fc~ulllcr, sn. •5, pl. -, 
kichaczka f. 

.~łit'.f Cltlllf3, sf. P!· -~n, cie-
m1ermk czarny, c1em1erzyca 
czarna (roślina). 

lRic'fcr, sm. •5, pl. -, ki
chacz m. 

IJłit'!ibtllUd), sm. •( e)s, uży
tkowame n.; !ebenefiinglid)er 
- dożywocie n.; ilen - gaben 
(an einer 6adje) mieć na czem 
prawo użytkowania, użytko
wać (prawo). 

lRit'librnudjcn, va. (~alien) 
użytkować. 

1Jłit'librnud1cr, sm. ~a, pl, 
-, użytkowca m. (prawo). 

lRit'librnudJebcfiJ,, sm. -ee, 
posiadanie użytkowne (pra
wo). 

IJłit'librnud)ilrcd)t, sn. •(e)s, 
pl. •e, prawo n. użytkowania. 

IJłit'iiuut,cr, sm. •5, pl. -, 
użytkow~a m. [rour0. 

1Jłic'il11111r3, sf. obacz ~ie[ e• 



9litt 

9liet, sn. #(e)s, pl. ,e, nit 
m., zakówka /. 

lJłic'tboJaen, sm. •5, pl. -, 
sworzeń m. nita, trzpień m. 
nitn, sworzeń m. zakówki. 

lJHc'tboiaenfo,llf, sm . .. es, pl. 
=fiipfe, nakówka /. nitn. 

llłic'tc, sj. pl. •n, 1) nita f., 
los niewygrywający, karta f. 
bez wygranej; mit einer -
9erausfommen, fi~en li(eióen 
nie wygrać, mieć los niewy
grywają~y; 2) nit m., zakó
wka f. 
, ~łic'ten,,va. ((Jalienl nitować, 
cwiekowac, zaklepac. 

9lic'tcn, sn. ,s, jJłic'tnng, 
8j. nitowanie n., zaklepanie n. 

lJłie'tfeft, adi. silnie znito
wany, zanitowany, zaklepany. 

lJHe'tlJnmmer, sm. ~s, pl. 
•l)iimmer, nitownik m. 

9lie'tflobcu, sm. •S, pl. -, 
próhoj m. 

llłie'tfo,llf, sm. ~ea, pl. ,fopfe, 
główka f, nita, nakówka /, 
nita. 

1me•tmnf djinc, sf. pl. ~n, 
nitownica/. 

llłic'tnageJ, llłie'tftift, sm. 
=s, pl. ,nćige(, .. fte, 1) nitownik 
m., gwóźdź m. do nitowania; 
2) zlldziorek m. paznokcia. 

llłigroma'nt, sm. obacz 9'/e= 
fromant. 

llłi~ili'0mn0, sm. -, nihi
lizm m. 

l.lłi~ilt'ft, sm. ,en, pl. •en, 
nihilista m. 

j.JH~ili'ftif dj, adi. nihilisty
czny, 

l.Jłifotl'n, sn. •(e)s, niko
tyna f. 

lJłi'lfrofobU, sn. •(e)s, pl. 
.. e, krokodyl pospolity. 

l.Jłi'Ulld}0, am. •f ea, pl. •fe, 
pletwołusk m. 

llłi'l,llfcrb, sn. •(e)i8, pl. •e, 
hipopotam m, 

l.Jłi 1mb110, sm. -, nimbus 
m.; powaga /. 

lJHmm, imper. od nefjmen, 
bierz! 

\Jli'mmer, adv.nigdy; nie ... 
więcej ; bu t1.1irft i[Jn - f e[Jen 
nie zobaczysz go więcej. 
9łi'mmcrme~r, adv. nigdy 

a ni!!'dy, prz~nigdy, 
9łi'mmcrmc~r0tag, 9H'nt= 

mcr0tag, sm. •(e)!ii, pl. •e, 
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święty Nigdy; auf ben - uer= \JlttJeUemc'nt, (wym.: -mą), 
fdlieben odroczyć na św, Nigdy. sn. •i8, poziomowanie n., ni

lJli'mmcrf lltt, adi, nienasy- welacya f. 
eony, wiec.mia głodny. lJłitJcUe'ttc, sf. poziom m. 

lJli'mmerf lltt, sm. •(e)a, pl. nawierzchni, poziom torowiska 
,e, 1) obżartuch m., dziurawy (kolejn,). 
worek; 2) dławi/lad m. (ptak). lJłitJcUic'ren, va. ([Jaóen) 

llłi'mmerwicllerf e~en, sn., poziomować, wyrównywać, 
auf - ! żegnaj na zawsze! wyrównać, zrównywać, zró-

lJlimmft, nimmt, obacz pod wnać. 
91ef)men. lJłillcUie'rfernroJJr, sn. =(e)i8, 

lJli,IJ,IJ, sm. -, chlip m.; pl. 0 e, luneta poziomnicza. 
einen - tun chlipnąć. lJlilleUie'rinftrument, sn. 

lJli',IJ,IJCtt, va. (fJaóen) chli- =(e)s, pl. =e, przyrząd po
puąć, troszkę się napić, pić ziomniczy, instrument niwe
po trosze, pić po kropli, usta lacyjny. 
zmarzać; etro. - uchlipnąć. lJłilleUic'rflltte, sf. pl. =n, 

lJli',IJ,llf{ttt, sf, pl. •en, naj- pręt spadkowy, fata niwela-
niżazy przypływ morza. cyjn11, łata do poziomowania. 

lJłi',IJ,llf lldJcn, j. pl. dro- lJłiocUie'r,llf{od, sm. -(e)s, 
biazg-i pl. pl. •:Pflocfe, słupek poziom-

lJłi',IJ,lltif dJ, sm. •es, pl. •e, uiczy. 
stolik m. na ilrobiazgi. lJlitJeUie'rf djeibe, sf. pl. =n, 

llłi'rgenll, lJli'rgcnl10, llłi'r~ tarcza j. prętn spadowego, 
genllwo, adv. nigdzie; - an= tarrza łat.y do poziomowania. 
bms nigdzie indziej; uon - lJłiueUie'rnng, sf. pl. -en, 
f)er zni(e)kąd; roof)in? - (IPO•) poziomowanie n., niwelacya/. 
[Jin dokąd? nigdzie. lJłibeUie'rlllllge, sf. pl. •n, 

lJli'rgenbtcim, sn ,(e)s, pl. waga/. do niwelowania. 
,e, kra,j urojony, utopiczny. llłir, adv. nic = 91idjts. 

llłi'fdjc, sf. pl. =n, nyża f.; lJlir, sm. ,es, pl. =e, topie-
framuga j., sklepik m., mu- lee m., duch wodny. 
rek m.; skrytka f. lJli'J;blume, sf. pl. •n, grzy-

9łi'f djcl, sm. ,a, pl. -, czu- bień żółty (roślina). 
pryna f. lJli'rc, sf. pl. •n, topielica 

lJlifi, sj. pl. 91iffe, gnida/. f., top1elnicaf., świtezianka/., 
llłi'ffig, adi, mający gnidy, nimfa wodna, rusałka f. 

zagnidzony. lJlo'bcJ, adi. wielkopański; 
lJH'ften, vn. (f)alien) gnie- 0 b(e ~ajftonen f)alien mieć 

ździć się, gniazdo słać; usa- zachcianki wielkiego pana, 
dowić się, osiedlić się, mieć chorować na wielkiego pana; 
swoje gniazdo, domostwo; fidj - f ein, ee - gelien, być 
an jmnbn - przytulać się do hojnym, wydawać wiele pie-
kogo. niędzy, grać wielkiego pana. 

lJlit, adv. = 91idjt. llłobilitic'rcn, va. (ijalien) 
lJłitrogJtJatri'u, sn. ,a, nitro• nobilitować, uszlachcić, nadać 

gliceryna f. szlachectwo, 
lJHllClln', (wym.: -wo'), sn. lJłodj, I. adv. 1) jeszcze; 

•S, pl. 0 13, poziom m. - nidjt jeszcze nie; - ift 
lJlitJeau'brndJatiner, sm. =il, es ,8eit jeszcze czas; bas 

pl.-, słupek spadkowy,spad- milffen wir - ijlirm to je
koskaz m., skaźnik m. pochy- szcze posłuchać musimy; 
łości drogi. - f)eute dziś jeszcze; id} bin 

lJłitJClln'f{ndjc, sj. pl. 0 n, - f)eute franf jestem dziś 
płaszczyzna .f. poziom n. jeszcze, jestem dotąd chory; 

lJłillCllll'linie, sf. pl. •n, li- - lange nacfJ[Jer jeszcze długo 
nia f. poziom 11. potem; - biefen monat 

lJlibean'f d}iebcbil~ne, sf. pl. ) w tym miesiącu jeszcze; es 
•n, przesuwnica f. w poziomie ift - range nid)t genug jeszcze 
(kolejn.). zawsze niedość, brakuje j&-



szcze wiele; iclj unb - einige 
ja i jeszcze kilku, prócz mnie 
jeszcze kilku; - fin l>i11djen 
jeszcze trochę; - eine ~rage 
jeszcze jedno pytanie; nur 
-- eine jyrage jeszcze jedno tyl
ko pytanie; - etroas jeszcze 
coś; - et mas? jeszcze coś? 
mas - ? co jeszcze? mer - ? 
kto jeszcze? - einmal je
s?.cze raz; - einmal f o lliel 
jeszcze raz tyle; - einma[ 
fo groii dwa razy większy; 
- baau prócz tego, nadto; 
ha5u fommt - dodać należy, 
że ••. ; bas fe~Cte - ! tego 
jeszcze brakowało! - lieber 
mollte idj, - Cieber mare ee 
mit .•. wolałbym, żeby ..• ; 
2) choćby; er mag - fo uor, 
fidjtig fein choćby był nie
wiem jak przezorny; - fo 
menig choćby jak najmniej; 
idj mag - f o llie! bitten choć
bym jak najbardziej prosił; 
II. eoni. ani; weber . . . -
ani ... ani, ni . . . ni. 

IJło' djmalig, adi. powtórny. 
IJło'dJmarn, adv. jeszcze raz, 

powtórnie, na nowo. 
IJło'cten, sm. "a, pl. -, 

kluska f. 
IJłii'blen, vn. (~aóen) hu

śtać sie. 
l.lłii'bh1etcr, sm. •il, pl. -, 

I.Jłii'bl~etcrfuf c, sf. próżniak 
m., próżniaczka f. 

l.lło'lcno uo'lt11G, chcąc nie
ch~ąc. 

I.Jłoma'bc, sm. -n, pl. •n, 
nomada m., człowiek koczu
jący. 

I.Jłoma'bcnleben, sn. •a, 
życie koczownicze. 

9łoma'benllolf, sn. •(e)s, pl. 
"lliilfer, n:tród koczowniczy. 

l.lłoma'bif dj, adi. koczo
wniczy. 

l.lłomabifie'ren, vn. (~aóen) 
koczowae. 

I.Jło'men, sn. •!'i, pl. \no• 
mina, imię n. (gramatyka). 

l.lłomenflatu'r, sf. pl. ..en, 
nomenklatura/., słownictwo n. 

l.lłomiua'l, adi. nominalny, 
imienny. 

l.lłomina'lluert, sm. •(e)!ll, 
pl. •e, wartość nominalna, 
imienna. 
- l.lłominati'll, sm. •il, pl. •e, 
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mianownik m., pierwszy przy
padek (gramatyka). 

l.lłominc'll, adi. nominalny; 
na imię opiewający. 

l.lłond)alancc, (wym.: ną
Rzaląs), sf. niedbałość f., obo
jętność f. 

l.lłond)ala'nt, (wym.: ną
szalą), adi. niedbały, oboję
tny; adv. niedbale, obojętnie. 

mo·nc, sf. pl. •n, nona f. 
( w muzyce). 

I.Jło'niuo, sm. - , pl. "niuff e, 
drobnomiar m. 

l.lłii'nnd)cn, sn. •!I, pl. -, 
dim. od ~onne, zakonniczka f. 

l.lło'nnc, sf. pl. •n, 1) za
konnica /., mniszka /.; -
merben zakonnicą zostać, 
wstąpić, pójść do klasztoru; 
2) wklęsła dachówka; 3) gtie„ 
d)ijcf)e - czernica j. (owoc). 

9ło'nncnbrot, sn. •(e)s, pl. 
.-e, pierniczek nadziewany 
(jaki zakonnice pieką). 

l.lło'nncnflcib, sn. •(e)!I, pl. 
•er, 9ło'nncnUeibtmg, sf. pl. 
•en, habit zakonniczy. 

I.Jło'nncnflofter, sn. •S, pl. 
oHiifter, klasztor panieński. 

9ło'nncnlcben, sn. •!I, życie 
zakonnicze. 

I.Jło'nncnorbcn, sm. 0 9, pl. 
-, zakon panieński. 

l.lło'nncnf d)lcicr; sm. ,i!, pl. 
-, welon zakonniczy; ben 
- ne~mcn zakonnicą zo~tać. 

l.lło'nncnf ~inne, sf. pl. 0 n, 
ćma /., prządka mniszka f. 

I.Jło'nncntradjt, sf. pl. .-en, 
strój zakonniczy. 

1.lło'nncn111ci~e, sf. obłóczy
ny pl. 

1.lło'nncn3ellc, sf. pl. ..n, 
cela zakoooicza. 

l.lłonpluou'ltra, n. szczyt 
m., kraniec m.; - t>on irredj• 
~eit szczyt m. zuchwalstwa. 

l.lło'nf cno, sm. - i •\ee, 
pl. ..je, nonsens m., głup
stwo n. 

mo·p~c, sf. pl. 0 n, węzełek 
wełniany, pęczek m. w su
knie. 

91o'ppcifen, sn. •!I, pl. -, 
nóż m., szczypce pl. do roz
skubywania, do wyskuby
wania pęczków w przędzy, 
w •uknie. 

l.lło'~~en, va. (qa6en) szczy-

pać, wyskubywać pęczki, 
wezełki z sukna. 

'91orb, sm. -es, północ J. 
( strona świata); wiatr pół
nocny. 

91orb•, adi. północny. 
l.lło'rbbabn, sf. pl. •en, ko

lej północna. 
l.lło'rbbiir, sm. -en, pl. -en, 

nie~źwiedź północny. 

l.lło'rbbrcite, sf. pl. •n, 
szerokość północna. 

l.lło'rben, sm. •!I, północ f.; 
gegen, gen - ku północy; 
im - gelegen pótnocny; uon 

~erfommenl> północny; 
~olfer be!8 •S Indy pl. kra
jów p6łnocnych, póraocnicy 
pl.; ber fillinb roeeyt aua -
wieje wiatr , północny; hem 
- ange~Brig arktyczny; bem 
- entgegengef e~t antarkty-
czny. 

l.lło'rbcnbrcitc, sf. obacz 
\norbb,:eite. [~torbfonne. 

I.Jło'rbcnfonnc, sf. obacz 
I.Jło'rbgegenb, sf. pl. •en, 

okolica północna. 
l.lło'rbgrcnac, sf. pl. •n, 

granica północna. 
l.lło'fbifd), adi. północny; 

.. e .!tiilte zimno północne, 
zimno przenikliwe jak na 
północy; oe ~6Cler bdy pół-
nocne. . 

9ło'rbliinbcr, sm. "il, pl. 
-, mieszkaniec m. krajów 
północnych, północnik m. 

l.lło'rbif dj, adi. pólnocno
krajowy, północny. 

I.Jłii'rblidj, I. adi. północny; 
~e il:lreite szerokość pbłnocna; 
-es ®ismeer morze Lodowate 
Północne; II. adv. ku pół
nocy; - liegeu być poło
żonym ku północy; - lie• 
gen!> ku północy położony, 
północny; .-er wyżej na pół
noc. 

I.Jło'rblidjt, sn . .. (e)!I, pl. •e 
i •er, zorza północna. 

I.Jło'rbmecr, sn. ,(e)!I, ocean 
Północny. 

I.Jłorbo'ft, sm. •!I, 1) strona 
północnowschodnia, wielki 
wschód; 2) wiatr północno
wschodni, 

I.Jłorbo'fttting, sf. zboczenie 
n. igły magnesowej od pół
nocy ku wschodowi (żegluga). 
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9łorbii'ftlidJ, adi. półno-1 pl. -e, światło n. lalunku, 
cnowschodni; adv. ku pół- profil ładunkowy, przekrój 
nocnowschodniej stronie. 'ładunkowy (kolej ,1,). 

9łorbo'ftwinb, sm. ,(e)B, pl. 9łorma'lmnij, sn. ,ei3, pl. 
~e, wiatr północnowschodni. •e, miara wzorowa, miara 

9ło'rbµol, sm. -a, biegun prawiMowa. 
północny. 9łotm1t'lµrcrn, Sm. •[ CS, pl. 

9ło'rbµolcrl)cbition, 9ło'tb· •fe, cena prawidłowa, cena 
~olcrµcbition0fn~rt, sf.pl. •en, zwykła, cena normalna. 
wyprawa /., podróż /. do 9łorma'lf a~, sm. =ei!, pl. 
bieg-una północnego, =f iitle, obacz ~otma[µteis. 

9ło'rbµunft, sm. •(e)i!, punkt 9łorm11'lf d1ulc, sf. pl. -n, 
p6łnocny. szkoła normalna. 

9ło'rbf d1cin, sm. =(e)s, zorza 9łorm11'lfµ11nnung, sf. pl. 
pótnocna. =en, nat«,żenie prostopadłe, na-

9ło'rbf cc, sf. ocean Pół- t~żenie normalne, nat«,żenie 
nocny; morze Niemieckie. zw.vkłe. 

9ło'rbf c!tc, sf. strona pół- 9łormn'lfµur, 9łorma'lfµnr• 
nocna; Rpust opaczny. ltJCitc, sf. prawidłowa Nzero-

9ło'rbfonnc, sf. słońce pół- kość toru (kolejn.), 
nocne, biegunowe. 9łorm11'1tarc, sf. pl. •n, ce-

9ło'rbftcrn, sm. •(e)s, gwia- na zwykła, prawidłowa. 
zda polarna, biegunowa. 9łorma'lu~r, sf. pl. -en, ze-

9ło'rbltJiirte, adv. ku pól- gar normalny, zegar do regu-
nocy, !owania innych zegarów. 

9łorbltJC'ft, sm. •i!, 1) stro~ 9łorm1t'l0uft11nb, sm. •(t)B, 
na pólnocnozachodnia, wielki stan normalny, zwykły. 
zachód; 2) wiatr północno- 9łiir0 , sm. obacz !ner~. 
zachodni. 9ło'ijcl, sm. oiil, pl. -, pół 

9łorbltJC'ftlidJ, adi. pólno- kwarty, półkwarcie n. 
cnozachodni; ku północnoza- 9łot, sf. pl. !note, (i adv.) 
cbodniej Rtronie. potrzeba j., konieczność f.; 

9łorblDC'ftltJinb, sm. •(e)i3, bieda.f., n!jdza t:; im i}'a!Ie bet 
pl. =e, wiatr północnozachodni. - na wypadek potrzeby, w po· 

9ło'rbwinb, sm. •(e)s, pl. trzebie; roenn - an !!Jlann ge{)t, 
,e, wiatr północny. an !mann ift jak potrzeba przy· 

l.lłiirgclci', 9ło'rgdn, obacz ciśnie; f5 ge~t - an !lnJnn 
!nerije(ei, !netijeln. potrzeba ludzi; aus bet -

l.lłorm, sf. pl. •en, norma eine %ugenb mad)en upozoro
f., reguła/., przepis m., za- wać potrzebę cnotą; - mad)t 
sada /., spos6b m. post!jpo- etfinbetif d) potrlleba rozum 
wania; aHl - bienen służyć ostrzy, uczy rozumu; - Ce~tt 
za normę, re~u.fę; 5ut - beten komu bieda dokuczy, 
neijmen przyjąc jako normę, tego się modlić nauczy; -
reguł!j, brid)t @if en, - fennt fein @eo 

l.lłtirmll'l, adi. normalny, bot potrzeba, bieda łamie 
regularny, wzorowy. prawo; ~lld)fte - mizerya f., 

l.lłorma'lbtl11ftung, af. pl: n!jdzaf.; in - fein być w po
aen, obeiątenie zwykle; - trzebie, w biedzie; feine (Ciebe) 
bei! ,8ugei! obciążenie pra- - mit etro. ijaben mieć z czem 
widłowe pociągu (koleja.). wielką biedę; et maf)t une 

9łormll'lfrad}tf a~, am. •es, uie(e - wiele trosk nam spra
pl. •flięe, cena zwykła prze- wia; in (taufenb) 2tngften unb 
wozu, woźbowe zwykłe (prze- ~iiten f ein być w wielkiem 
woźnictwo ). niebezpieczeństwie; iYteunbe 

9łorm11'lgcf d}1tJinbigfeit, sf. fennt man in bet - przyja
pl. •ett, chyżość prawidłowa. ci6ł w potrzabie si!j poznaje; 

9łorma'lgcwid}t, sn. ,(e)i!, in Rtofiet - fein być w wiel
pl. •e, ciętar prawidłowy. · kiej biedzie, w nędzy; -

l.lłorma'UllbClJtOfil, an. ~(e)i!, [eiben biedować, biedę klepać; 

,3nlenb et, ~eutfdi-i,olnifdid m6rterfiudi. 

\.lłotaria't 

et Mbet an a!Iem - brak mu 
wszystkiego (do życia); fdJroete 
- wielka choroba, epilepsya ; 
bali bidj bie f d)mere -! bo
dajeie wielka choroba porwa
ła! !eby ci!} dyabli wzi!Jli ! 
mir ift ehu. - albo not po· 
trzeba mi czego; es ift -, 
bali, .. potrzeba, koniecznem 
jest, by •. , ; idj ~abe - tru
dno mi, mam trudności; e!3 
mitb M1ie - ~aben, au ••• 
nie będzie trudno , , . ; bie 
1511dje ijat -, dl ~at bamit -
rzecz jest pilna; ei3 ~at feine 
- mit bit nie masz si«, czego 
obawiać; iYtiebe tut bem Eanbe 
- kraj potrzebuje pokoju; 
romn ei3 - tut w razie po
trzeby; e!3 tut -, bali •.. jest 
koniecznem, potrzeba, by , , , ; 
mai! une - tut czego nam 
potrzeba; e/3 tut mit liufietft 
- bardzo potrzebuj!}; aus -
z biedy, z konieczności; in 
- unb @(enb Ieben żyć w bie
dzie i n!jdzy, biedę klepać; 
mit -, mit !lnilf)e unb -
z biedą, ledwo; mit genauet, 
~arter - z wielką biedą; mit 
nenauer - baoonfommen le
dwo ujść; o~ne - bez potrze
by; il bet - wi11cej niż potrze
ba, nadto; icli ijabe etro. uon 
nllten (uonnoten) potrzebuję 
czego; es ift u on niiten potrze
ba; aur - o,i biedy; in !no# 
ten lein być w biedzie. 

9łota, sf. pl. •i8, nota f., 
memorandum n., rachunek m. 

9łotll'llcln, sm. pl. ma
gnaci pl. 

9łotallc'nc, adv. nota bene, 
dla pamięci, 

9łotnllilitii't, sj. pl. ,en, 
znakomitość f. 

I.Jlo'tlld)f c, aj. pl. -n, oś tym
czasowa, prowizoryczna. 

9ło'tabrcff c, sf. pl. •n, adres 
m. na wypadek potrzeby. 

9ło'tanfcr, sm. •21, pl. -, 
kotwica rezerwowa. 

9łota'r, sm. =(e)s, pl. •e, 
notaryusz m., rejent m.; pi
sarz m. 

9łotarin't, an. •(e)s, pl. -e, 
notaryuszostwo n., notaryat 
m., urząd notarynszowski, re
jentowski; pisarstwo n.; bióro 
n. notaryusza. 
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ilłotnrin'rógcbii~rcn, sf. pl. 
należytości notaryalue. 

ilłotntin'tóbil)lont, sn. •(e)e, 
pl. =e, dyplom notarynszowski. 

IJlotnrin'tocrnntcn, sn. • !8, 
egzamin notarynszowski. 

ilłotnrin'tóinftruntcnt, ilłotn= 
rin'tóbofuntcut, sn. =(e)~, pl. 
=e, dokument notaryalny. 

9łotnrin't0ficgcl, sm. ,a, pl. 
-, pieczęć notaryuszowska. 

1Jłotntin't03c11gni0, sn. =iff ea, 
pl. •iff e, świadectwo notaryal
ne. 

IJłotnric'll, ilłotn'rif dJ, adi. 
notaryalny; adv. notaryalnie. 

1Jło'tn110gnng, sm. =(e)a, pl. 
=giinge, wyjście n.·bezpiec2,eń
stwll. 

9lo'tnufcr, sm. •!8, pl. -, 
kotwica f. na ostatnią potrze
bę; (przenośnie:) ostatnia na
dzieja. 

ilło'tbnu, sm. •(e)a, budowla 
/. z potrzeby, budowla tym
czasowa, na prędce wystawio
na; nora f. lisów i borsuków, 
w której nie przebywają sta
le (łowiectwo). 

IJlo'tbclJclf, sm. =(e)f>, pl. -e, 
rzecz j. od ostatniej potrzeby, 
Środek zaradczy w potrzebie 
użyty. 

ilło'tbtiidc, sf. pl. •n, most 
tymczasowy, prowizoryczny. 

1Jlo'tbt111111cn, sm. =!8, pl.-, 
zbiornik m. wody na wypadek 
ognia. 

\Jto'tbnmm, ilło'tbcid), sm. 
-le)il,pl. =e, grobla tymczasowa. 

ilło'tbrnug, sm. =(e)~, konie
czność nieodzowna. 

IJlo'tbriugcub, adi. konie
czny, nagły, pilny; adv. ko
niecznie, nagle, pilnie. 

ilło'tburft, sf. potrzeba f.; 
aur - ~inreicljenb od biedy 
wystarczający; naclj - stoso
wnie do potrzeby, tyle ile po
trzeba; feine - verricljten od
bywać potrzebę naturalną. 

ilło'tbiirftig, adi. wystarcza
jący od biedy, ~tarczący na 
konieczne potrzeby, skąpy, 
szczupły; biedny, mizerny j 
adv. od biedy; e!8 reicljt -
~in st11rczy od biedy. 

ilło'tbiirftipfcit, sf. :ciasność 
f., szczuploścJ: = .ltnap:p~eit; 
potrzeba j., nif.ldostatek m. 
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ilło'tc, sf. pl. •n, 1) nuta.f, 
znak muzyczny; =n, pl. nuty 
pl.; naclj •n fingen, f:pielen śpie
wać, grać z nut; =n abfcfJreiben 
odpisywać, kopiować nuty; 
in ,n fe~en muzykę do czego 
dorobić, ułożyć; (przenośnie:) 
es ge~t naclj •n idzie jak z nut, 
porządnie, jak się należy; 2) 
nota f., memorandum n., ra
chunek m.; 3) nota f., przy
JJisek m., uwaga f.; 4) nota 
(urzędowa, ilyplomatyczna); 
ó) banknot m., pieniądz pa
pierowy. 

IJlo'tclb, sm. •(e)i3, pl. .e, 
przysięga f. z konieczności, 
przysięga nakazana. 

ilło'tcun110gnbc, sf. pl. •n, 
emisyaf., wydawanie n., pusz
czanie n. w obieg banknotów. 

ilło'tcubnuf, sf. pl. ,en, bank 
emituj'lcy, wydający bank
noty. 

IJlo'tcnbcilngc, sf. pl. =n, 
dodatek muzyczny do jakiego 
pisma. 

IJlo'tcublntt, sn. ,(e)a, pl. 
..r,(iitter, k11rt>t /, nut. 

ilło'tenbud), sn. •(e)a, pl. 
•bild)er, książka f. nut. 

1Jło'tc11bt11cf, sm. •(e)i3, druk 
nutowy, wydawnictwo n. nut. 

1Jlo'tc11br11der, sm. •i3, pl. 
-, drukarz m. nut. 

ilło'tenfcber, sf. pl. •n, pióro 
n. do pi•ania nut. 

IJlo'ten~cft, sn. •(e)a, pl . .. e, 
poszyt m. nut. 

ilło'ten~nubel, sm . .. s, ilło'• 
tc11~n11bl1111g, sf. pl. •en, han
del m. nut. 

IJlo'teufo~f, sm. =ei3, pl. 
=fiipfe, główka f. nuty. 

1Jlo'tc11lnbc11, sm. =!3, pl. 
=liiben, sklep m. z nutami. 

ilło'tcnlcitcr, sf. skala f. 
ilło'tculcf Cit, sn. ,a, czytanie 

n. nut. 
IJlo'tcnlcttern, sf. pl. czcion

ki nutowe. 
IJlo'tcnlinie, sf. pl. •n, linia 

nutow11. 
ilło'tcumn~~c, sf. pl. ..n, 

mapa f. na nuty. 
IJlo'tcnl)n~icr, sn. •(e)a, pa

pier nutowy. 
IJlo'tcnl)ult, sn. =(e)i3, pl . .. e, 

pulp.it m. do nut. 
ilło'tcntcd)t, sn. •(e)!8, prawo 

lnotie'ren 

n. wydawauia pieniędzy pa
pierowych, banknotów. 

9ło'tcnfdJliiffcl,sm. •B, klucz 
nutowy. 

IJło'tcuf dJrcibcr, sm. •i3, pl. 
- pisarz m., przepisywacz m. 
nut. 

ilło'tc11f d,twnn3, sm. -es, pl. 
•f d)miin5e, ogonek m. u nuty. 

1Jlo'tcnftcd1ct, sm. •fl, pl. -, 
sztycharz m. nut. 

ilło'temtntlnuf, sm. • ( e )!3, 
obieg m. pieniędzy papiero
wych, banknotów. 

ilło'tcn3cilc, sf. obacz !Jłoten, 
link 

ilło'tctbc, sm. ,n, pl. ,n, 
dziedzic konieczny, dziedzic 
przeciwtestamentowy. 

ilło'tfnll, sm. ,(e)s, pl . .. faue, 
przypadek m. koniecznej po
trzeby, potrzeba f.; im •e 
w razi.a potrzeby. 

ilło'tfcft, adi. wytrzymały 
na wszelką próbę; dzielny. 

IJlo'tfcuer, sn. ·!3, pl. -, 
ogień dany na znak potrzeby 
pomocy. 

ilło'tfrift, sf. pl. -en, termin 
konieczny, ostateczny. 

ilło'tgcbruugcn, adi. potrze• 
bą, koniecznościq zmuszony, 
poniewolny. 

IJlo'tgelb, sn. ,e!8, pieniqdze 
odłożone na przypadek, na 
nieprzewidziane potrzeby. 

IJlo'tgef dJrci, sn. •!8, krzyk 
wzywajqcy ratunku. 

ilło'tgrof dJtll, sm. obacz 
~otpfennig. 

ilło'tl1nfcn, sm. =il, pl. ,~iifen, 
port m. bezpieczeń,itwa, ra
tunkowy. 

ilło't~clfct, sm. =il, pl. -, 
pomocnik m. w potrzebie. 

ilło't~ilfc, sj. pomoc f. 
w potrzebie. 

ilło'tfcttc, sf. pl. •n, łańcuch 
pomocniczy, łańcuch zapaso
wy. 

ilło'tfcttcnglieb, sn. ,(e)i3, pl. 
,er, ogniwo n. łańcucha za· 
paRowego. 

IJlo'tfu~~el, sf. pl. ,n, \Jto't· 
f1t~l)el11119, sj. pl. •en, sprzę
gło zapasowe, sprzęgło boczne. 

9lotic'rbud), sn. ,(e)s, pl. 
•biicljer, książka f. do zapi
sków, do notatek. 

\.llotic'tcu, va. (~aben) zapi-
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sywać, zapisać, notować, za- rok m. głodu, rok nieuro
notować; biefe 2!ftien - . , , dzaju. 
akcye mają ceuę, za akcye l)ło'tflnrtf el, sf. pl. =n, za
żądają; ,tierte jJ!reif e ceny wy ka- strzeżenie n. na wypadek 
zaue; ~ocg, niebrig - notować I konieczności (handel). 
wysoko, nizko, wykazywać l.lło'tlnge, sf. obacz ~otfaU. 
c€nę wysoką, nizkq (handel). l.lło'tleibenb, adi. cierpiqcy 

l.lłotic'runn, sf. pl. =en, za- biedę, biedny. 
pisywanie n., zapisanie n., l)/o'tlci11e, sf. pl. =n, lina 
notowanie n.; wykaz m. kur- /., sznur m. u sygnału nie
su, ceny papierów wartościo- bezpieczeństwa. 
wycb. l.lło'tliige, sf. pl. •n, kłam· 

l.lłotififntio 111, sj'. pl. •en, stwo n. z potrzeby. 
notyfikacya f., oznajmienie n. l.lło'tmnft, sm. •(e)!3, pl. =e, 

l)łotifi3ie'rcn, va. (fJalien) maszt m. od ostatniej po
(za)notytikować, oznajmiać, trzeby. 
oznajmić, l.lło'tmittel, sn. •il, pl. - , 

l.lłiitig, adi. potrzebny; ko- środek konieczny, ostateczny. 
nieczuy; butcf)au!8, unum= l.lło'tnngel, sm. =il, pl. 
g(inglidj - nieodzownie po- =nćiger, gwóźdź wbity z po
trzebny; btingenb - pilny; trze by (w braku innego lep· 
eil ift - potrzeba, trzeba; szego); (przenośnie:) popy
e!3 ift burdjau!l - koniecznie chadfo n., czfowie1', którym 
potrzeba; etro. - ~aóen po- się wszyscy wyręczają w ra
trzebować czego; icg fJnbe zie· potrzeby; środek osta
etro. bringenb - potrzebuję teczny, najgorszy raz, osta
koniecznie czego, potrzeba teczność j. 
mi koniecznie czego; ba\3 lJłoto'rifclJ, adi. (każdemu) 
~litige czego potrzeba, co znany, powszechnie wiadomy, 
potrzebne; ba!l !Jli:itige 5um notoryczny. 
,8eicf)nen czego do rysowa- l.lło't~cl11liclJ, adi. krymi-
nia potrzeba. nalny, karny. 

lJłii'tigcn, va. (gaóen) 1) lJlo'il,lfcnnlg, sm. •il, grosz 
przymuszać, zmuszać, zmusić, odłożony na potrzebę, na bie
poniewolić, naglić, znaglić; dę; ficg eincn - lieijeite regen 
icg f ege micfj genlitigt jestem oszczędzić sobie parę groszy 
zmuszony; 2) prosić usilnie na starość. 
= bringenb liitten; er rn~t l.lło'trcd,lt, sn. •(e)s, prawo 
fid) - daje się prosić; er n. konieczności. 
rn~t fid) nic{)t - nie trzeba lJło'trclf, adi. przed czasem 
go bardzo prosić. dojrzały, wczesny. 

l)łli'tigc11fnl1~, adv. w razie lJło'trclfc, sf. dojrzałość 
potrzeby, jeśli potrzeba. przedwczesna, 

lJlii'tigung, sf. pl. =en, mu- l.lło'trnber, sn. .~, pl. -, 
szenie n., zmuszanie n., przy- wiosło n. od potrzeby. 
muszenie n., zmuszenie n., l.lło'truf, sm. =(e)il, pl. ,e, 
przymus m. wołanie n. o pomoc. 

lJłoti'a, sf. pl . .. en, notatka l.lło'tf nd,lc, sf. pl. •n, rzecz 
/.; wiadomość f.; - von konieczna, pilna, sprawa pie
etro. negmen zauważać, spa- kąca. 
miętać co, zapisać sobie, lJło'tf clJ11», sm. 0 ffes, pl. 
zwracać uwagę na co; przy- ,f c!Jilff e, strzał dany na znak 
jąć co do wiadomości; 0u - potrzeby pomocy, 
fommen powziąć wiadomość; l)ło'tfi911nl, sn. •(e)!l, pl. •e, 
fic{I •en macgen notować, za- sygnał m. niebezpieczeństwa, 
pisywać (sobie). trwogi, sygnał alarmowy. 

lJłoti'3IJ11d,I, sn. •(e)s, pl. \Jło'tftnl1, sm. =(e)!i, pl. 
•Óilcfjer, notatka f., notatnik „ftć!Ue, stajuia prowizoryczna, 
m., książeczka f. na zapiski. tymczasowa. 

lJło'tjn~r, sn. •(e)e, pl. •e, lJło'tftnnb, sm. =(e)il, stan 

lJłouel1i'ft 
--------------

n, konieczności; potrze ba f., 
bieda f. 

lJło'ttnufc, sf. pl. ,n, chrzest 
m. z wody, chrzest w nagłej 
potrzebie; einem .!Hnbe bie 
- gelien ochrzcić dziecko na 
pręrlce z wody. 

lJło'ttcil, sm. •(e)s, pl. •e, 
zachowek m. (prawo dzie
dzictwa). 

lJło'ttiir, sj'. pl. •en, drzwi 
pl. do wyjścia w razie nie
bezpieczeństwa. 

lJlo'tlUn~I, sf. pl. •tt, wybór 
konieczny, poniewolny. 

lJło'tttJc~r, sj. obrona ko
niecznoi, poniewolna. 

lJło'ittJCllbig, adi. konieczny, 
koniecznie potrzebny; Un• 
::mgitnghdj, butcf)aus - nie
odzowllie, nieodbicie potrze
bny. 

lJło'tttJcnbigerttJclf c, adi. 
koniecznie. 

lJło'tttJcublgfcit, sf. konie
czność f., konieczna potrzeba; 
unumgiingric!;e - nieodzowna 
konieczność; bringenbe 
piekąca potrzeba; geliieterif cf)e 
- nieodbita konieczność; in 
bie - uerf eten przywieść do 
konieczności, zmusić. 

lJło'tttJcrf, sn. •(e)il, pl. •e, 
dzieło konieczne, sprawa 
pilna. 

lJło'tttJort, sn. ,(e)a, pl. 
=Wlitter, wyraz w potrzebie 
(z braku innego) użyty. 

lJło1t3cld,len, sn. •il, pl. -, 
znak donoszący o niebezpie
czeństwie, alarm m. 

lJło't3ud,Jt, sf., lJło't3iidJtl• 
gung, sf. pl. ,en, zgwałcenie 
n., gwRłt m. 

lJło't3ild,Jtigcn, va. (~aóen) 
gwdcić, zgwałcić. 

l.lło'IJn, pl. nowości pl., to
wary, książki świeżo na
deszłe. 

lJłOIJC'IfC, sf. pl. •tt, no
wela f. (literatura); nowela f., 
ustawa uzupełniająca da
wniejszą ustawę (prawo). 

lJłolle'l1cn~nft, adi. nowe
listyczny. 

l.lło1Jc'Ifc11f dircf{Jcr, lJłoile'l· 
IenbidJtcr, sm. obacz ~ouellift. 

lJłolJelfi'ft, sm. •en, pl. •en, 
nowelista f., pisarz m. po
wiastek. 

8* 



\JłOIJCUi'ftht 

\JłolJCUi'ftin, sf. pl. •innen, 
nowelistka f., pisarka f. po
wiastek. 

\JłolJeUi'ftif d), adi. noweli
styczny. 

\JłolJc'mbcr, sm. ,s, listo
part m. 

\JłOIJitii't, sf. pl. ..en, no
wość J.; nowina f. 

\Jło1Jitii'ten3cttd, sm. •!3, pl. 
-, ogłoszenie n. nowości 
księgarskich. 

\Jło1Ji'3c, sm. ,n, pl. "", i 
sf. pl. •n, nowicyusz m.; 
(przenośnie:) fryc m., niedo
świadczony; nowicyuszka /. 

\Jłoui3in't, sn. •(e)s, pl. "t, 
nowicyat m., czas m. prbby 
w klasztorach. 

\JłU, adv. (zamiast nun) 
nu1 co? jak? jakże1 na -I 
nanu! no no! 

I.Jlu,'sn. indecl. moment m.; 
in einem -, im - w oka
mgnieniu, w mig. 

\Jłun'uct, (wym.: nliąs), sf. 
pl. =en, odcień m. (także 
przeno,lnie ). 

\Jłunnctcrcn, (wym.: niią
siren), va. rnaf>en) odcieniać, 
cieniować; modulować, zmie
niać głos. 

\Jłii'd)tcrn,adi. 1) czczy ad i.; 
adv. (na) czczo; id} bin noc!J -
jestem jeszcze na czczo, nic 
nie jadłem i nie piłem jeszcze, 
jeszcze nie śniadałem; .-e, 
!magen czczy, prbżny żołądek; 
2) trzeźwy, wstrzemięźliwy, 
umiarkowany; madJen 
roztrzeźwiać, roztrzeźwić j -
werben wytrzeźwieć, wyszu
mić (przenośnie: przyjść do 
siebie, obudzić się); 3)( obraz.) 
zimny, spokojny, rzeczowy; 
gan3 °es UtteH sąd niena
miętny; 4) czczy, jałowy, 
niesmaczny; •e !Hebe jałowa 
mowa. 

\Jłii' d)tcrn~cit, sf. czczość 
f.; trzeźwość f., wstrzemii,
źliwość /.; spok6j m.; jało
wość f., niesmaczność /. 

\JłU'bcl, sj. (najezęściej :) 
pl. •n, (kluska f.) kluski pl.; 
(it11lienifc!Je) makaran m., ma
karon m. ; bilnne, f>reite "" 
łazanki pl.; @lh1fe- gałka 
f. (z ciasta do upychania 
gęsi). 
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\Jłu'bclbiidtr, sm. =!3, pl. \Jłumi~mn'tif, sf. numiz-
-. makaroniarz m. matyka f. znawstwo n. mo-

\Jłu'bclbrctt, sn. =(e)s, pl. net. 
"er. stolnicaf. od makaronu. \Jłumi~mn'tifcr, sm. •9, pl. 

illu'bclf(cdc(d), s. pl. b- -, numizmatyk m., zna.wca 
zanki pl. m. monet. 

\Jłu'bclform, sj. pl. om, \Jłu'mmcr, sf. pl. "", nu-
forma /. na makaran. mer m., liczba /.; - SidJer 

illu'bcl~iinblcr, illn'bcl• f pie!en iść na pewniaka; mit 
mnd)cr, sm. ,s, pl. -, ma- ,n uerfe~en numerować, liez
karonia.rz m. bam i oznaczać; imnbn auf 

\Jłu'btlbol~, sn. ,es, pl. - 6icljer f>ringen przyaresz
"~!ll3er, wałek m. do maka- tować, zamknąć kogo do wię
ronu. zenia; eine 11ute - bei imnbm 

illu'bclu, va. (~af>en) gał- ~aben mieć (dobry) kredyt 
kami karmić, tuczyć, upychać. n kogo. 

ilht'bclroUc, sf. obacz 9łu• \Jłu'mmcrtol3, sn. ,es, pl. 
be!fJ0[3. -~ol3er, drewienko numero-

\Jłu'belf UlJlJC, sf. pl. =n, wane. 
rosół m. z makaronem. \Jłu'mmcrnfolgc, sf. pl. •n, 

\Jłu'bdtcig, sm. •(e)B, pl. następstwo n. liczb, serya f. 
•e, ciasto n. na makaron. \Jłuu, adv. i eoni. 1) teraz; 

\Jłu'bcll11nl3c, sf. obacz 9łu• ronił (ift) - (au tun) 1 cóż 
beH1ora. · teraz począć 1 uon - an 

\Jłubitii't, sj. pl. •en, na- odtąd; - unb nimmermegr 
gość f., rycina przedstawia- przenigdy; - gut ! dobrze 
jąclL nagą osobę. więc I - ijott! słuchajeież! 

iJluU, adi. nieważoy, nic słuchajcieno I - - ! powoli! 
nie znaczący, nie nie wart bez pośpiechu! 2) użyte do 
(zwykle tylko w połączeniu wyprowadzenia wniosku: po
z nicljtig). nie waż, że zaś, że więc, a że; 

\JłuU, sf. pl. •en, nula /., a!!e !menfdien finb ftetliliclj, 
zero n. ; ba! %~ermometer - finb bie iReidJen 11uclj !men• 
fte~t auf -, unter - termo- f djm ..• wszyscy ludzie są 
metr wskazuje zero, niżej śmiertelni, a ponieważ bogaci 
zera; eine (roa~te) - fein nic są ludźmi ... ; - , ~atte idJ 
nie znaczyć. e!lS nicf)t uorauagefe~en? no 

illnUitii't, sf. pl. ..en, nie- cóż, nie przewidziałem tego? 
ważność f. (pierwotna). - fo fei eil benn I niechajże 

illnllitii't~flngc, sf. pl . .. n, tak będzie I - in I - ia bodJ I 
skarga f. o unieważnienie. a niech tam I nieeh sobie 

\JłnU'lJUUft, sm . .. (e)s, pl. tam! dobrze, dobrze! -, bail 
•e, punkt zerowy, zero n. ift ftarł I za prawd,;, nadto 

\Jłu'UllJClffcrftnnb, sm. •(e)s, tego! ba ee - einmaI fo 
pl. •ftiinbe, najniższy stan ift, - es einmaI fo ift skoro 
woily, zero n. wody. tak jest; - traf es fidJ, 

\Jłu'U3irfd, sm. •9, pl. -, bafl . . zdarzyło się zaś 
cyrkiel m. do kbłek małych. (więe), że ... ; - (ba albo 

\Jłumcra·tc, sn . .. 9, pl. •Ii«, wo) er aurildgele~rt ift skoro 
liczebnik m. powrbcir. 

\Jłumcrii'r, adi. liezbowy. \Jłuumc'~r i \Jłu'nmetr, adv. 
\Jłnmcrntio'n, (wym.: -cjon), tera~, obecnie, ninie. 

sf._pl. ,en, liczbowanie n. \Jłunme'trig, adi. teraźniej-
\.ltumcricr'cn, va. (gaben) szy, obecny. 

numerować, liczbować, ozna- \Jłuntintu'r, (wym.: -cja-), 
czać liczbami; liezyć. sf. pl. •en, nuneyatura /. 

\Jłumc'rif d), adi. liczbowy; \Jłu'ntiu~, (wym.: -ejus), 
adv. liczbowo. sm. -, pl. •tien i 9łuntii, 

\Jłu'mcru~, sm. -, pl. "ri, nuncyusz m. 
liczba/., numer m. \Jłur, adv. tylko; wyłącznie, 



117 
--- ----------·-----·----

jedynie; er fann allei8 uerfon• in bie ~ilffe ge~en a) iść na 
gen, - nidjt bies wszystkiego orzechy; b) zabłądzić, zgubić 
żądać może, tylko tego nie; się; urn 9łilff e fpielen grać o 
ea roaren nile ba, - er nidjt orzechy, t. j. o mał'e sumy; 
wszyscy byli obecni prócz 2) trybik m. (lewaru) dźwi
niego; er tat es - aus (Wel• garki (mechanika). 
feit zrobił to jedynie z pró- lJłlt'fillnum, sm. •(e)il, pl. 
żności; bu barfft - befeg(en =biiume, orzechowe drzewo, 
potrzebujesz tylko rozkazać; orzech m. 
roenn - gdyby tylko; roenn l.nu'fillnum~ola, sn. •ee, orze
er - fieijiig ift jeno by był chowe drzewo. [~n9er. 
pilny; roiire idj - an feiner lJlu'filltificr, sm. obacz 9lufi• 
6telle ! gdybym jeno ja był lnu'fibrnun, l.nu'fifnrbcu, 
na jeg,> miejscu; er mag - adi. cierunoorzechowy, orze
gegen I niech tylko idzie! - chowego koloru, orzechowy; 
roeiter ! naprz6d ! geg - ! idźże cisawy. 
więc! - fort I tylko dalej! l.nil'fidjcn, sn. -6, pl. -, 
f age mir ·- ! powiedz mi, pro- dim. od 9lufl, orzeszek m. 
szę ! - nidjt ueraroeifeln I tylko lJłu'f)gnrtcn, sm. •6. pl. ,giir• 
nie rozpaczaj! Iajit midj - ten, ogrócl orzechowy. 
madjen I pozostawcie to tylko lnu'f)~ii~cr, lJltt'fi~c~cr, sm. 
mnie! - !!nut I odwagi! warte ,6, pl. -,orzechówka/., sojka 
-, e6 foll bir f cĘJledjt befom• f. (ptak). 
men I poc1.ekaj jeno, dosta- lnu'f)~ol3, sn. obllcz 9luji• 
niesz, oberwies1: ty! roie fommft baumgol1. 
bu - gieger? w jaki też spo· l.nu'f)fttn, sm. •(e)6, pl. ,e, 
s6b tu przyszedł'eś? co też jądro n. orzecha. 
za licho ciebie tu sprowadziło? lJltt'fifttndcr, sm. •9, pl. -, 
roa6 meint er -? co też on 1) obacz 9luM1i~er; 2) dzia
myśli, myśleć może? roie geiat dek m. do orzechów, kleszczki 
er - gleidj? j11k też to on pl. do orzechów, 
się nazywa? er ift - eóen an= lJlu'fjlnttll, sn, =(e)il, orze-
ge!ommen wł'aśnie w tej chwi- chowe liście. 
li nadszedł, nadjechał; er roar lnu'fimnbc, sf. pl. =n, lJ1u'f)• 
- (= eben) gier w tej chwili wurm, sm, •(e)s, pl. •ltlilrmer, 
był tu; - oor brei %agen nodj orzechowiec m. 
przed trzema dniami dopiero; lJlu'fimufdjd, sf. pl."", sie-
wer -, tutti! -, roo - kto- rospojka f. 
kolwiek, cokolwiek, gdziekol- lJlu'fiiil, sn. ,(e)6, pl. ,e, ole• 
wiek; mail bu - roilnf djen jek orzechowy. 
mag~ cokolwiek sobie ży• lJlu'f)f djnlc, sf. pl. sn, łu
czysz; fobalb id) e6 - tun pina f (zielona) na orzechu; 
fann skoro tylko to będę mógł sk6rka j. na orzechu. 
uczynić; et ift bem lllater fo lJ1u'f!ftnubt, sf. pl. 0 11, 

ii~nlidj alkr - fein fann po- lJlu'fiftrnudj, sm. •(e)s, pl. 
dobny do ojca, że dalej nie •ftr1iud!et, krzak orzechowy. 
idzie; bai! ift ba6 !Befte, tua6 l.nu'f)Wnlb, sm. •(e)B, pl. 
bu - tun fannft to najlepsze, 0 wnlber, lJlu'fjWiilbdjcn, sn. 
co uczynić możesz. ..a, pl. -, dim. las(ek) orze-

lJluf), sf. pl. ~ilff t, 1) orzech chowy. 
m.; ~łiiffe fnacfen orzechy lJlil'ftcru, sf.pl. nozdrza pl., 
gryźć; taube - pusty orzech, C'hrapy pl. 
świstak m.; bai! ift feine taube I lJlu't(c), sf. pl. 9luten, żło
- wert to nie warte zł'ama- bek stolarski, rowek m., wpust 
nego szeląga; jmnbm tin! m., pllz m. , 
~atte - au fnacfen geben dac lJlu'tcn, va. (galien) robic 
komu twardy orzech do zgry- wpusty, rowki. 
zienia; wir gaben nodj eine - l.nu't~ollcl, sm. •IN, pl. -, 
miteinanber au fnncten mamy strug wpustnik m., wpust m., 
jeszcze ze sobą do pogadania; fugownik m. 

lnu'tf iigc, sf. pl. •n, piła f. 
z osadą. 

lnu'tf dJbtufd, sm. ·6, pl. 
-, wl_lzełek m. do s~ania dla 
dzieci, smoczek m. 

lJlu'tf dJCtt, vn. (galien) ssać. 
9lu'tfdJfiinudjcu, sn. •i!, pl. 

-, smoczek m. 
91uiJ, sm. ,es, au -- unb 

ii'rommen dla dobra, na ko
rzyść; ficf) eho. au nujJe (aus 
nute) madjen korzysta<' z cze
go. 

lnu'~nulllcnbung, sf. pl. 0 en, 
zastosowanie praktyczne, ko· 
rzystanie n.; mora!if clje -
morał m., nauka moralna. 

lJlll'~llrbcit, sj. robota uży
teczna. 

lJlll'~llllr, adi . . pożyteczny, 
będący do użycia, dający się 
użyć, mogący być użytym, to, 
z czego można korzystać, 
użytkować, zysk przynoszący; 
,ee Sanb ziemia uprawna; -
madjen obr6cić na co, uczynić 
zyskownem j au etm. - macben 
obrócić co na jaki użytek; 
Sanb - madjm uprawiać zie
mię, grunt. 

!Jł~',~bndcit, sf. użyte
cznosc /. 

l11u'1Jbnrmndj1111g, sf. obr6-
cenie n. na co, użytkowanie n. 

l1111'1Jbiiumc, sm. pl., 91u'ę• 
llnum~iil3cr, sn. pt. drzewo 
użytkowe, budowlane. 

lJlu'iJbcrcdjnung, sf. pl. =en, 
obliczenie n. zysku. 

lJlu'iJbringcub, adi. korzJ ść, 
zysk przynoszący, użyteczny, 
pożytkowny. 

l.ntt'~c, lJlil'IJc, lJluiJ, adi. uży
teczuy; (iu) nidjta - fein na 
nic się nie przydać, być do 
niezego; uieI - f ein być bar, 
dzo użytecznym; es mare mir 
nilver (comp.) przydałoby mi 
się bardziej. 

l.nu'iJtffdt, sm. •(e)il; skutek 
użytetzny, siła skuteczna, 

lnu'iJcn, I. (także nilven) 
vn. (~aben) przydawać się, być 
pożytecznym, pomocnym; au 
eho. - służyć do czego, przy
dać się na co; er gat mir oiel 
genil~t bardzo mi był uży· 
tecznyrn, bardzo mi pom6gł; 
ba6 wirb bit roenig nilten to 
mało ci się przyda; rooau nilllt 



bas? ua co to się przyda? do 
czego to służy? bas nill)t mit 
nid}t!3 to mi się na nic nie 
przyda; bas nlil)t unb f d}abet 
aud} nid}ts to nie pomoże ani 
nie zaszkodzi; IL va. (~alim) 
(s)korzystać, użyć= lienill)en; 
fein @elo - ciągnąć zyski ze 
Rwego kapitału; bie @elegen= 
~eit - korzystać ze sposo
bności. 

l.llu'f.lcn, sm. •S, 1) ko
rzyść f.; zysk m.; przychód 
m.; użytek m.; bai8 ift uon 
gtojiem - flit bie filło~[fa~tt 
to bardzo korzystne dla do
brobytu; - f>ringen przynosić 
korzyści; grojien - ~a!ien, ge= 
wći~ren przynosić wielkie ko
rzyści; 3u irnnbil - ausfd}!a= 
gen wyjść na czyją korzyść; 
aus etrv. - 3ie~en, f d}!agen 
ciągnąć z cze!l,'o korzyści, ko• 
rzystać z czfgo, pożytkow11ć, 
użytkować z czego; o~ne -
bez korzyści, bez zysku; mit 
- verfaufm sprzedać korzy
stnie, ze zyskiem; 3u we[d}em 
- ? na co? ei8 ift von feinem 
- na nic się nie przyda; bai3 
gmid}t mir aum - to jest 
dla mnie korzystne, z korzy
ścią; id) jage ei8 au beinem -
mbwię to dla twego do?ra; 
auf jeinen - f e~en patrzec na 
swój zysk, szukać wła,nej ko· 

D, n, indecl. piętnMta 
głoska, czwarta samogłoska 
uiemieckiego abecadła; O., 
Rkrócenie zami11st Oftm m. 
wschbd m. 

D ! interi. o! ach! och! 
- irteube ! ach, co za ucie
cha! - id} Unglilcflid)er ach, 
ja nieszczęśliwy! - wollte 
ood} @ott! oby Bbg chciał! 
- ja! zapewne! - nein ! 
o nie! - nid)t bod)! nie, nie! 
- me~! ach! aj, aj! - wenn 
bod)! oby (też)! 

Da'f c, sf. pl. •n, oaza f. 
Db, I. praep. z 3. przyp. 

1) nad, na; - unfeten .\;>iiup= 
tern nad naszemi głowami; -
ben@ef even wad}en czuwać nad 
usta wami; -2) wyżej, po-
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rzysc,; einen fd)iinen - lirin= 
gm, aliwetfen przynosić pię
kny zysk; bet aUgemeine -
dobro publiczne; 2) chęć f. 
zysku, prywata /. = ~igeno 
nul); 3) rzadko zamiast ~iefi• 
ótnudj użytkowanie n. 

l.llu'f.lgartcn, sm. •i8,pl. ,gar, 
ten, Oi{rbd użytkowy. 

l.1lu'f.l~0I3, sn. ,ei3, pl. 0 ~ii(= 
aet, drzewo użytkowe. 

l.llu'f.lfilomctcr, sm. ,s, pl. 
-, kilometr użyteczny. 

l.llU'i.lfraft, sf. siła skute
czna. 
• l.llu'f.llaft, sf. pl. •en, ciężar 
użyte,·zny. 

))lu'f.llciftung, sf. pl. -en, 
praca skuteczna, użyteczna. 

iJlil'f.llidj, adi. pożyteczny, 
użyteczny; korzystny, zysko
wny; pomocny; odpowiedni 
(do celu) j au etw. - fein być 
do czego przydatnym, służyć 
do czego; adv. pożytecznie, 
użytecznie, korzystnie, zy
skownie. 

l.llil'f.llid)fCit, sj. użyteczność 
/., pożyteczność f.; zysko
wność .f. 

l.llil'i.llidjfcit~rilcffidjtcn, sf. 
pl. względy pl. na użyte
czność, względy utylitarne. 

l.llu'f.llo~, adi. niekorzystny, 
nieużyteczny, daremny, pró
żny, nieproduktywny; adv. 

o. 
wyżej ; Oftemid} ber 
(fonii! Austrya powyżej Aofay; 
3) z powodu, dla = wegen; 
4) = wći~renb, podcza9 (prze
starzale); II. eoni. 1) czy, 
czyli, jeżeli, ażali; id) wei~ 
nici)!, - et fommt nie wiem, 
czy przyjdzie; ei3 f ragt fidJ, 
- ee wa~r ift pytanie, czy 
to prawda; - er wo~( wieber• 
fomrnt? czy też on wrbci? 
2) n[i8 -, glrid} -, gteid} 
arn - jak gdyby; er tut, et 
fteut fid), ali8 - er nid}ti3 
~iirte udaje, jakoby nie sły
szał; mir i ft ee, am - id} 
bai3 fdJon ge[jort ~atte zdaje 
mi się, jak gdybym to już 
był słyszał; 3) na - I no 
i jak jeszcze I 4) - . • . aud} 

O'bbal(J 

niekorzystnie, nieużytecznie, 
daremnie. 

l.llu'f.llofigfcit, sj. nieuży
teczność f, nieprodukty
wność f., jałowość /., darem
ność f. 

9łn'i.lnicijcr, sm. ,s, pl. -, 
użytkowca m. 

l.llu'f.lnieijcriu, sf.pl. 0 innen, 
użytkowczyni J: 

l.lln'f.lnicijuug, sj. pl. 0 en, 
użytkowanie n. 

l.llu'ijung, sf. pl. oen, uży
wanie n. = j8enu~un!J; uży
tkowanie n. = ~!u~niejiung ; 
dochód m., zysk m. =@,winn, 
@ritll!ł. 

iJlu'f.lung~nnf djlag, sm. •( e )a, 
pl. =f c!JliiAe, obrachowanie n. 
dochodów. 

l.llu'f.lungBfliidjc, sf. pl. •n, 
obszar użytkowy dochód przy
noszący. 

l.ll1t'f.luug~wcrt, sm. •(e)i8, pl. 
•e, zysk m. 

l.lll)'utlJ~C, sf. pl. ,n, 1) nim
fa/.; 2) poczwarka/. 

l.ll~'mlJijcn~aft, lJl~'mlJ~cn
miiijig, adi. podobny do nim
fy; adv. jak nimfa. 

l.ll~'mlJijcn~iintdJcn, sn. •iii, 
pl. - , dziewnica J:, koszulka 
/., wylina /. 

iJl~'mlJijcuf dJnr, sf. pl. ,en, 
grono 11. nimf. 

jakkolwiek, chociaż, choć 
= olig!eid}, obfd}on, oliwo~(; 
III. adv. wyżej (tylko w wy
razach złożonych jak oligeo 
nannt, oligebad)t i, t. p.). 

D'badjt, sf. strzeżenie n.; 
baczność /., baczenie n.; 
etw. in - negmen troszczyć 
się o co; nadzorować co; 
zatrzymać co w pamięci; 
spostrzedz co; ficlj 1)01: etrv. 
in - (= in ad}t) ne~men 
wystrzegać się czego; 
geben uważać; pilnować, do
glądać; -1 baczność! 

D'bbcmclbet, D'bbcnannt, 
C'llbef agt, adi. wyżej wy· 
mieniony. 

D'bbadj, sn. •(r)il, schro· 
nienie n. (pod dachem); przy-



O'llbnd1(0)lo0 

tułek m., jmn'om - geben, 
gernii()ren dać komu schro
nienie, przytułek u siebie; 
6ei jmn'om - ()aben mieć 
u kogo przytułek; unter -
bringen schronić pod dach. 

O'llbnd)/0){00, adi. bez 
•chronienia, bez przytułku, 
bezdomny, tułaczy; 2lf 1J( filr 
Db'oad)fof e przytulisko, schro
nisko dla bezdomnych, dla 
włóczęgów, dla żebraków; 
- fein nie mieć dachu nad 
głową. 

O'llbtld)lofigfcit, sf. bez
domność /., tułactwo n.; 
włóczęgostwo n. 

Ollbuftio'n, sf. pl. -en, 
obdukcya /. 

Olltbie'n3, sf. posłuszeń
stwo n. 

O'=~cine, sn. pl. nogi wy
krz.vwione w formie O. 

O'•lleiuig, adi. krzywo
nogi. 

Olleli'ef, sm. "en, pl. •en, 
obelisk m. 

Olleli'efeufiirmig, adi. ma
jący kształt obelisku. 

O'lleu, adv. 1) u góry, na 
górze, z góry, w górze; 
etro. - anfaff en chwycić co 
u góry; etro. - abf d)neiben 
uciąć wierzchnią, górną część 
czego; fid) - ()aUen, f djroim• 
men stać, pływać va górze, 
po wierzchu; - auf bem %ifd)e 
u góry, na najwyższem miej
scu stołu ; - auf bem ~erne 
na szczycie, u szczytu góry; 
uon - (()era6, ()erunttr) z 
góry, z wysokości; z wyż
~zych sfer; ber '5egen fommt 
uon błogosławieństwo 
z góry, z nieba, spada, przy
chodzi; imnbn uon - ()erab 
be~anbe{n traktować kogc, 
z góry, obchodzić się z kim 
lekceważąco; nad) - (~in, 
~inauf) w górE), na górE); 
imni>n uon - bis unten be• 
f e~en, 6etracljten oglądać kogo 
od góry do dołu, od stóp do 
głowy; uon unten nad) -
z dołu do góry, ku górze; 
- roo~nen mieszkać na górze, 
na piętrze, mieszkać nad kim; 
- bleiben pozostać na górze; 
( obraz.) utrzymać siE) na zaj
mowanem stanowisku; ben 
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.ltopf - lie()aiten zachować 
zimną krew, przytomność 
umysłu; - (Jin powierzcho
wnie, lekce; - f ein górować; 
2) wyżej, wyż, zwyż; roie -
jak wyżej: roie id) fcljon -
erroii()nt gabe jak(em) już 
wyżej wspomniał; - bemerft, 
- bef agt, - erroiignt, -
ge'oac[Jt wyż wspomniany, 
wzmiankowany. 

O'bennn, adv. u góry, na 
czele; - ge()en iść na czele, 
w pierwszym rzędzie, prze
wodzie, przodować; - fiten 
siedzieć na pierwszem miejscu. 

C'llcnnuf, adv. na górze, 
na wierzchu; - fd)rnimmen 
pływać po wierzchu; (prze
nośnie:) - l>e~nnbeln trak
tować powierzchownie; ie!,lt 
ijt er - już teraz wygrał, 
wybił siE), dostał siE) na 
wierzch, wyszedł z kłopotu, 
wszystko przezwyciężył. 

O'llennne, O'btn!Jiunue, 
adv. - [Jinaus roollen daleko 
siE)gać, chcieć wielkich rzeczy, 
być bardzo ambitnym; 
fein być płochym, nierozwa
żnym, nierozmyślnym; wpadać 
łatwo w złość. 

O'benb(n)rnnf, O'llcnb(n)r• 
illler, adv. nadto, ponadto. 

O'llenbrcin, (11.od) -i>rein), 
adv. do tego jeszcze, prócz 
tego, a do tego, nadto. 

O'llen~in, adv. 1) w górę, 
do góry; 2) powierzchownie, 
lekce, lada jak( o), niedbale, 
byle zbyć, od niechcenia; 
eine ~rbeit - uerrid)ten za
łatwiać robotę ladajako, byfo 
ją zbyć; etro. nur - 6e" 
til~ren lekko czego dotkuąć, 
wspomnieć nawiasem. 

O'llen~innne, adv. obacz 
Obenaus. 

O'ller, adi. obacz Obere. 
O'llcr, sm. •s, pl. -, 

wyżnik m. (w kartach nie
mieckich). 

O'flernbmirnl, sm. 0 0, pl. 
=e, admirnl naczelny. 

O'llcriiltcftc(r), sm. -ten, pl. 
•ten, najstarszy m. w cechu. 

O'llernmtmnun, sm. •(e)3, 
pl. •miinner, najwyższy urzę· 
dnik kameralny; naddzier
żawca m. 

C'bcrllnunrllcitcr 

O'llern~~cllntionegerid)t, 
sn. •(e)s, trybunał najwyższy, 
kasacyjny. 

O'llern~~cllntiouernt, sm. 
•(e)s, pl. •riite, radca m. sądu 
najwyższego. 

O'bernrm, sm. =(e)fl, pl. ,e, 
rami~ górne, bark m., (czę
ściej:) pl. barki. 

O'flernqt, sm. ..ea, pl. 
•itqte, starszy lekarz, lekarz 
naczelny. 

O'llcrnuff e~cr, sm. •s, pl. 
, nadzorca m., naczel

nik m. 
O'llcrnnffid)t, sf. nadzbr m., 

najwyższy dozór, przełożeń
stwo n. 

O'llerllnu, sm. •(e)s, wierz
chnia czE)ŚĆ budynku, domu, 
górne piE)tro; budowa wierz
chnia, budowa torowa, na
wierzchnia f.; eiferner -
nawierzchnia żelazna; ilctng• 
fd)roellen- nawierzehnia 
z podkładami podłużnymi; 
breiteiliger ilangf d)rnellen
nawierzcbnia troista z pod
kładami podłużnymi; ein" 
teiliger ilangfcljroellen- na
wierzchnia z podkładami 
podłużnymi jednolita; me()rd 
teifiger ~angjd)roellen- na
wierzchnia z podkładami 

podłużnymi złożona; 3roei• 
tei!iger ilangfd)mellen- na
wierzchnia z podkładami po
drużnymi dwoista; - mit 
@:in3efanterlngen, engnfd)er
nawierzchnia z podsadami; 
O.uerf d)roellen- nawierzchnia 
z podkładami poprzecznymi 
(kolej n.). 

O'llerllnnnmt, sn. •(e)s, pl. 
•itmter, naczelny urząd bu
downictwa. 

O'llerllnnd), sm. •(e)fl, nad
pępeze n. (anat.). 

C'flerflnud)gegcnb, sf. nad
pępcze n. (anat.). 

O'llerllnu~err, sm. -n, pl. 
=en, naczelny archit.akt, bu
downiczy; naczelnik m. bu
downictwa. 

O'llerllnumciftcr, sm. 0 s, 
pl. -, starszy budowniczy. 

O'llcrllnunrllciter, sm. "s, 
pl. -, ·robotnik torowy, na
wierzchnik m., torowy m. 
(kolej n.). 



C'littlillUlltlititft,l.lllttit 

O'litrlinuarlitittr,l.ladlt, 
O'bttbllU,l.lllttit, sj. pl. •n, 
oddział roboczy torowy, dru
żyna robocza torowa (kolejn.). 

O'bcrbaulangf d)wcUt, sf. 
pl. •n, podkład podłu:foy; 
einfadJe - podkład podłużny 
pojedynczy; 3ufammengefette 
- podk.fad podłużny złożony 
(kolej n.). 

O'lierliauquerf dJltltUc, sf. 
pl. •n, podkład poprzeczny, 
pr6g m.; eiferne - żelazny 
podkład poprzeczny; ~alb• 
runbe - (f dJalfantige Duer, 
fdJroerre, unbefdJlagene Ouer• 
fd)1oelle) p6łczynowy podkład 
poprzeczny; ~iiC3erne - dre
wniany podkład poprzeczny; 
fantige - (lie~auene Duer• 
fdJroelle) podkład poprzeczny 
graniasty, podkład poprze
czny ociosany (kolejn.). 

O'litrlicfcbl, sm. 0 a, na
czelne dowództwo, naciel
nictwo n. 

O'licrlicfcblóbnlicr, sm. •a, 
pl. -, naczelnik m., w6dz 
naczelny. 

O'licr~cfcblóijnlicrf dJnft, sf. 
obacz Oberbefe~C. 

O'litrbcrgnmt, sn. •(t)i!, pl. 
,l!mter, naczelny urząd gór
niczy. 

O'bcrbergbnu,l.ltmnnn, sm. 
•(e)a, pl. -~auptCente, gł6wny 
naczelnik górnictwa. 

O'btrbcrgmtiftcr, sm. -a, 
pl. -, główoy dozorca ko
palni. 

O'bttbergrat, sm. =(e)a, pl. 
•tiite, nadradca, starszy radca 
górniczy. 

O'bcrbctt, sn. ,(e)s, pl. -en, 
pierzyna j. 

O'bttblbliotijcfar, sm. •ił, 
pl. •e, przełożony m. biblio
teki. 

O'bcrlioben, sm. ..a, pl. 
•liiiben, poddasze n. 

O'berbogcn, sm. •iii, pl. -, 
wierzchnia cześć łuku. 

D'bcr3cremonlenmelfter, 
sm. •li, pl. -, naczelny 
mistrz ceremonii, 

O'berbed, sn. •(e)i!, pl. •t, 
pokład wyższy, górny (stat
ku); sufit m. (pokoju). 

O'bcrbeutf d), adi. górno
niemiecki. 
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O'btrt, adi. górny, wierz
chni, wyższy, naczelny; 
zwierzchni = olier~m:CiCI); 
główny = ~auptf iidJlidJ; bie 
- @erid)tialiarfeit wyższe są
downictwo; bie •n .l'Uaff m 
klasy WJ ższe; bie - ~ona u 
wyższy Dunaj; mit @tCaulinii! 
ber Oberen za zezwoleniem 
przełożonych. 

O'bminnebmer, sm. ,s, pl. 
-, nadpoborca m., starszy 
poborca. • 

D'bereranber, sf. pl. -n, 
wierzcbnica j. (górn.). 

O'littdngt, (wym.: ·iaż), 
sf. pl. =n, wyższe piętro. 

D'berftlbbttt, sm. •n, pl. 
•en, wódz naczelny. 

O'berfeuerwetfer, sm. •i3, 
pl. - , rakietnik naczelny; 
starszy podoficer arłyleryi, 

O'btrfiofnl, sm. ,a, pl. •e, 
nadprokurator m., starszy pro
kurator skarbu. 

O'bttftiidJt, sf. pl. ,n, po
wierzchnia j.; auf ber -
befinbCidJ powierzchowny, 
wierzchni. 

O'bttftiid)lid), adi. powierz
chowny (w znaczeniu wła
ściwem i przenośnem); oe 
Stenntnii! znajomość powierz
chowna; •er !!JlenfdJ czfowiek 
powierzchowny; adv. po
wierzchownie. 

O'berf(iid)lidJfelt, sj. po
wierzchowność j.; lekko
myślność j. 

O'berforftamt, sn. •(e)s, pl. 
•limter, urząd nadleśniczy, 
nadleśnictwo n., nadleśni
czostwo n. 

O'berfiirfter, sm. -s, pl. 
- , ni;.dleśniczy m. 

O'berforftmeifter, sm. .a, 
pl.-, naczelnik m. leśnictwa, 
leśniczy jeneralny. 

D'berforftrat, sm. •(e)a, pl. 
•riite, nadradca m., starszy 
radca lasowy. 

O'btrfuij, sm. =,i!, pl. •filte, 
wierzchnia część nogi, za
krzywienie n. nogi. 

D'bergtbeimf d)reibet,sm. =iii, 
pl.-, protonotaryusz m.(hier
arcbia kościelna). 

D'bcrgemnd), sn. •(e)a, pl. 
"miid)er, wyż•ze piętro, pokój 
m. na piętrze, na górze. 

O'littbnu~ 

D'bergenernl, sm. obac:.i 
Olierliefe~lebalier. 

D'bergerid)t, sn. =(e)a, pl. 
•e, sąd wyż~zy, trybunał ape
lacyjny. 

D'bcrgerid1t0bntfelt, sf. 
wyższe sądownictwo. 

D'bergcridJteijerr, sm. •n, 
pl. =en, właściciel posiadłości, 
mający nad poddanymi S!!do
wnictwo (bistorya). 

O'bergerid)tobof, sm. obacz 
Oberi1erid)t. 

0 1bergetid)t0rat, sm. ,(e)a, 
pl. ,riite, radca apelacyjny, 
radca m. trybunału wyższego. 

D'bergef d)ofi, sn . .ff ea, pl. 
=ff e, wyższe piętro. 

D'bergef eU, sm. •en, pl. •en, 
stars,i:y czeladnik. 

D'bcrgef,1.1011, sm. •(e)e, pl. 
•e, nadżupim m. (komitatu 
węg-ierskiego.) 

D'bergewalt, sf. pl. ..en, 
wyższa władza. 

D'bergewaub, sn. •(e)a, pl. 
,roiinber, wierzchnia odzież. 

O'btt!ltltltbt, sn. =(e)!ł, pl. 
•r, broń ramienna, kara
bin m. 

O'bcrgrnben, sm. =i!, pl. 
•griiben, kanał górny, przy
pływowy. 

O'bergud, sm. ·(e)s, pl. ,e, 
pas górny. 

O'bcrg~mnnfium, sn. · "s, pl. 
•fien, wyższe gimnazyum. 

O'betbalb,praep. z 2. przyp., 
nad, powyżej; adv. powyżt'j, 

O'berijnnb, sf. 1) przed
ręka f., wierzchnia część, 
grzbiet m. ręki; 2) pierwsztń
stwo n., wyższość f.; bie -
~a~en mieć wy:hzość, prze
wagę; bie - be~a!ten prze
ważać, przeważyć; bie - !ie• 
fommen, geroinnen (ilber 
jmnbn.) wziąć górę, górowuć 
(nad kim); jmnbm bie -
laffen, geben, einriiumm dać 
komu przewagę. 

D'btrbnnbetogerld)t, sn. 
-(e)i.l, pl. •e, wyż•zy sąd 
handlowy. 

D'btrbat1,l.lt, sn. (•e)i!, pl. 
~~iiupter, 1) górna część gło
wy; 2) (przenośnie:) głowa/.; 
zwierzchnik m., naczelnik m. 

D'bttbnuo, sn. =fee, t) 
wierzchnia część domu; 2) izba 



E:'bcrOnut 

wyższa (w parlamencie an
gielskim). 

D'bcrOnut, sf. pl. •giiute, 
wierzchnia skóra, oskórka f., 
naskórka J., przyskórnia f., 
miazdra f. (anat.); unter bet 
- óefinblid) podskórny; -
ber ':ilffon~en oskórnia f. 

O'bcrOcfcn, sf. pl. wierz
chuie dr.,żdże, podmłoda f. 

O'bcrOcmb, sn. •( e )i8, pl. 
"'en, wierzchnia koszula. 

O'bcrOcrr, sm. •n, pl. •en, 
naczelny, udzielny pan, wład
ca m., zwierzchnik m. 

O'bcr!JCtrlidJ, adi. zwierz
chniczy, udzielny. 

O'bcr~mlid)fcit, sf. n~j
wyższa władza, zwierzchni
ctwo n. 

O'bcrOmf d)nft, sf. najwyż
sza władza, panowanie n.; su• 
premacya j.; hegemonia j., 
przodownietwo n. 

O'bcrOimmcl, sm . .. 9, górne 
niebo, 

O'bcr~ofgcrid)t, sn. •(e)s, pl. 
•e, n11jw)Ż•zy sąd nadworny. 

O'bcrliofmnrf dJnU, sm. =(e)a, 
pl. •fctJiille, widki marszałek 
nadworny. 

D'bcrIJofmciftcr, sm. , a, pl. 
-, wielki ochmistrz, 

O'bcr~of~rcbigcr, sm. •5, 
pl. -, pierwszy kaznodzieja 
nadworny. 

O'bcrOofridJtcr, sm. •5, pl. 
-, najwyższy E!ldzia na
dworny. 

D'bcdJoOcit, sf. zwierz
chnictwo n., władztwo n. 

O'bcrOoI3, sn. •ti8, pl. ,90C• 
aet, sta, e drzewo w lesie. 

O'bcr~ilttcnnmt, sn . .. (e)5, 
pl. •iimter, urząd jeneralny 
hutniczy. 

D'bcrin, sf, pl. ,innen, 
przeorysza f. 

O'bcringcnicur, sm. ,s, pl. 
•e, inżynier starszy, uadinzy
nier m. 

D'bcrjligcr, sm. •5, pl. -, 
pierwszy łowczy; podoficer 
m, strzeków. 

D'bcrjligcrmciftcr, sm. •s, 
pl. -, wielki ł,,wczy. 

D'berflimmcrer, sm. ,s, pl. 
- , O'bcrfnmmerOcrr, sm. ,n, 
pl. ,en, pierwszy podkomorzy, 
pierwszy szambelan. 
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O'bcrfnn3lcr, am. •5, pl.-, 
witlki kanclerz. 

D'bcdeim, sm. ,(e)5, pl. •t, 
na ros tek zarodkowy (biologia). 

D'bcrfcUermeiftcr, sm. ,s, 
pl. -, wielki podczaszy, 

D'bcrfeUner, am. •il, pl. -, 
starszy kPlner, płatniczy m. 

O'bediefcr,O'berfinnbaden, 
sm. •5, pl. -, Obcrfiunlnbc, 
sf. pl. •n, górna szczllka, żu
chwa J. 

O'berfirdJcnrnt, sm. •(e)i3, 
pl. •rate, najwyższa rada ko
ścielna, konsystorz m.; radca 
konsystoryalny, 

O'berflnff c, sf. pl. ,n, wył.
sza klas~. 

O'berUcib, sn. •(e)a, pl. =er, 
wierzchnia suknia, wierz
chnia odzież. 

O'bcrfod), sm. ,(e)a, pl. 
,flicf)e, starszy kucharz. 

D'bcrfommnnbo, sn. obacz 
Oóerbefe{Jl. 

O'bcrfonbuftcur, sm. ,a, pl. 
,e, nadkonduktor m., pocią

gowy starszy, konduktor 
starszy. 

O'bcrfonfiftorinlrnt, sm. 
•(e)s, pl. ,riite, radca konsy
storyalny. 

O'bcrfiir~cr, sm. ~s, pl. -, 
górna część ci3ła. 

O'bcrfild)cntncifttr, sm. =s, 
pl. -, wielki kuchmistrz. 

O'berlnnb, sn. •(e)s, pl. 
,[iinber, kraj wysoko położo
ny, górzysty. 

O'bcrliinbcr, .~m. =5, pl.-, 
mieszkaniec m. górnego kraju, 
górnokrajowiec m. 

O'bcdnnbcegcrid)t, sn. ~(e)s, 
pl. ,n, wyższy sąd krajowy. 

C'bcrlnnbcegcrid)ternt, sm. 
a(e)5, pl. •tate, radca m. wyż• 
szel?O sądu krajowego. 

D'bcrlnnf, sm. •(e)s, •liiufe, 
1) górny bieg rzeki; 2) witlrz
cbni pokład (okr!jtu). 

O'bcrlcbcr, sn. •5, Ekóra 
zwierzchnia; przyszwa f. (u 
bu ta), wierzch m. ( u trze
wi ka). 

D'bcrle~cn, sn. , s, pl. -, 
główne lenno. 

D'bcrlc~ene~crr, sm. ~n, pl. 
,en, nl<jwyższy lennodawca, 

D'bcrleOcne~mf d)nft, sf. 
najwyższa władza lennicza. 

C'bcrlJrlifibent 

D'bcrlcib, am. •(e)i!l, pl. ,er, 
wierzchnia, górna część ciała. 

O'bcrlcitung, sf. pl. •en, 
główne, naj W:} ż9ze kierowni
ctwo. 

O'bcrlcutnnnt, sm. •s, pl. 
•i3, porucznik m. 

D'berlid)t, sn. ,(e)5, świa
tło górne; ponadświetlnia J. 
(architekt.); poddasze n. 

D'bcrlicgcr, sm. ,a, pl. -, 
mieszkaniec m. miejscowości 
położone.i wysoko nad rzeką. 

O'bcrlilJ~C, sf. pl. ,n, warga 
górna. 

O'bedof(f), sm. =(e)i3, pl. ,e, 
pokład wierzchni (okrlltu). 

O'bcrmnd)t, sf. władza f., 
rotęga f., przewaga f. 

O'bcrmnnn, sm. ,(e)i3, pl. 
,miinner, 1) obacz Obmann; 
2) dozorca m. (w fabryce); 
3) sąsiad od prawej strony w 
szeregu (wojskow.); 4) wyż
szy slldzia polubowny, super
arbiterm.; 5) (obraz.)leinen -
fin'oen znaleźć pana nad sobą. 

O'bcrmnrf dJaU, sm. obacz 
Oóer~ofmar\d)aU. 

O'bermnf d)incnmciftcr, sm. 
·S, pl.-, mechanik naczelny, 
naczelnik m. wydziału mecha
nic:mego, naczelnik m. słu
żby woźniczej. 

D'brtmnft, sm. ,ei3, pl. ,e, 
maszt górny. 

O'bcrmciftcr, sm. ~5, pl. 
-, nadmajster m; starszy 
m. cechu. 

O'bcrmnnbf d)cnf, sm. ,en, 
pl. =en, wielki podczaszy. 

D'bermiln3ltlnrbcin, sm. •5, 
pl. ~e, dyrektor m. mennicy. 

O'bcroffi3icr, sm. •i3, pl. ,e, 
oficer m. wyższej rangi, oficer 
ze szts bu jeneralnego. 

O'bcr~fnrrc, s/. pl. ,n, głó
wne probostwo, 
. O'bcr~fnrrcr, sm. •S, pl. 

- , paroch m. głównego pro
bostwa. 

O'bcr~oftnmt, sm. ,(e)a, pl. 
,amter, naczelny,główny urząd 
pocztowy. 

O'bcr~oftbirdtor, sm. ,s, 
pl. •en, naczelny, główny dy
rektor poczt. 

O'bcr~oftmciftcr, sm. •5, 
pl. -, naczelnik m. poczty, 

D'bcr~rlifibent, sm. ,en, pl. 



D'bcrpricftcr 

=en, pierwszy, naczelny pre
zyrlent. 

D'bcrpricftcr, sm. •5, pl. 
-, Hcykapłan m., najwyższy 
kapłan. 

D'bcrpricftcrtum, sm. =!3, 
arcykaplafotwo n. 

D'bcrprimo, sf. najwyższa 
klasa gimnazyalna (w Niem
czech}. 

D'bcrqunrticrmciftcr, sm. ,G, 
pl. -, oboźny m. 

D'bcrrobbiucr, sm. •S, pl. 
-, wielki rabin. 

D'bcmnlf cljulc, sf. pl. •n, 
wyższa szkob realna. 

D'bcrrecljuuug0fommcr, sf. 
pl. =n, główna izba obrachun
kowa. 

D'bcrricljtcr, sm. •i8, pl. -, 
sędzia wyż~zy, sędzia wyższej 
instancyi, sędzia apelacyjny. 

D'bcrrinbc, sf. pl. •n, 
wierzchnia kora. 

D'bcrrocf, sm. =( e)s, pl. 
"'tocfe, wierzchnia suknia, ka
pota, wierzchni surdut. 

D'bcr~, sn. -, śmietana 
f. ; śmietanka f. 

D'bcrf ni}, sm. •es, pl. •fiite, 
założenie główne, zdanie 
pierwsze, naczelne (logika). 

O'bcrf djncljt, sm. "eś, pl. "e, 
gichta wielkopiecowa. 

D'bcrf cljnffncr, sm. •i8, pl. 
-, 1) pierwszy rządca; :!) 
pociągowy starszy, nadkon
duktor m. (kolejn.). 

D'bcrf cljol}mciftcr, sm . .. 5, 
pl. -, wielki skarbnik. 

D'bcrf cljcnf, sm. ,en, pl. •en, 
wielki podczaszy. 

D'bcrf cljcnfcl, sm. "s, pl. 
- , udzie~. m., górna część uda. 

O'bcrf dJicljt, sf. pl. "en, 
warstwa wierzchnia, górna. 

D'bcrf dJicbcr, sm. "s, pl. 
-, przesuwaez starszy, usta
wicie! m. pociągów, przeto
kowym. 

O'bcrf cljiff, .,u,cd, sn. •(e)s, 
pl. "e, górna cz!lŚĆ okrętu. 

D'bcrf cljliicljtig, adi. "es 
fillaffetrab, nadsiębierne koło; 
"'e !!Jlii~(e z wierzchu wodę 
spuszczający młyn. 

D'bcrf cljmcl3cr, sm. "5, pl. 
-, nadmajster m, cynkowni. 

D'bcrf cljulc, sf. pl. "", 
szkoła wyższa. 
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D'bcrf dJulrnt, sm. •(t)i8, 
pl. "rlite, naczelna rada 
szkolna; nadradca szkolny. 

D'bcrf cljUJcUc, sf. pl. ,n, 
nadedrzwie n. 

D'bcrfcgtl, sn. "5, pl. -, 
najwyższy ż~giel. 

D'bcrft, adi. obacz :Oóerfte. 
O'bcrft, sm. "en, pl. •en, 

pułkowuik m. 
O'bcrftant0nnwnlt, sm.,(e)a, 

pl . .. ro/i(te, prokurator starszy. 
D 1bcrftont0n111tlllltf d)nf t, sf. 

pl. "m, prokuratorya j. przy 
sądzie wyższym. 

D'bcrftobeor3t, sm. "es, 
pl. ,iir3te, lekarz m. sztabu 
jeneralnego. 

D'bcrftnbt, sf. pl. "'ftlibte, 
WJŻ'!za część miasta. 

D'bcrftnUmciftcr, sm. "s, 
pl. -, wielki koniuszy. 

D'bcrftc, adi. (superl. od 
obere) najwyższy; najważniej
szy, główny, naczelny; ber 
- @tpfel bee j8ergei3 naj wyż
szy szczyt góry; bai8 - \Stod
roerf eines ~aufe5 najwyższe 
piętro domu; bie - @eroa[t 
najwyźsza władza; ber -
\lsri~fter ar~ykapłan m.; ber 
- 9:ninifter minister prezy
dent; er ift ber - in ber 
.!Uaff e jest pierwszym w kla
sie; blltl 06erfte au unterft 
albo bas Unterfte au oóerft 
fe~ren albo alles 311 unterft 
unb au olierft fe~ren przewró
cić wszystko do góry nogami. 

D'bcrftc, I. sm. •n, pl. =n, 
naczelnik m., przywódca m., 
pryncypał m.; IL sn. •n, 
rzecz najwyższa, najwyżej 
położona, szczyt m. 

D'bcrftcigcr, sm. "i8, pl. 
-, nadsztygar m. (górn.). 

D'bcrftcUc, sf. pl. "'", naj
wyższe miejsce. 

D 'bcrftcnftcUc, sf. pl. "'", 
pułkownikostwo n. 

D'bcrftcucrnmt, sn. •( e)5, 
pl. •limter, główny urząd po
datkowy. 

D'bcrftcncrcinncbmer, sm. 
•6, pl. -, starszy poborca 
podatkowy. 

D'bcrfteuermoun, sm. •(e)s, 
pl. •leute, starszy, pierwszy 
sternik. 

D'bcrftimmc, sf. pl. •n, 

D'bgebod)t 

głos wyższy; sopran m.; 
tenor m. 

C 'bcrftfcutnnnt, sm. •S, 
pl. ,a, podpułkownik m. 

C'bcrftocfwerf, sn. •(e)5, 
pl. ~e, wyższe piętro. 

C'bcrftilbd)CU, sn. ..5, pl. 
-, poddasze n.; (przenośnie:) 
liei i~m ift's irx - nidjt 
ridjtig niedobrze ma w gło
wie, brak mu klepki w gło-
wie. , 

C'bcrftubc, sf. pl. •n, izba 
f. na wyższem piętrze. 

Dbcrftwn'dJtmciftcr, sm. ,s, 
pl. -, starszy wachmistrz; 
major m. (kawaleryi). 

D'bcrtoff e, sf. pl. •lf, ku
bek m., czarka /., filiżanka f. 

D'bcrtoftcn, sf. pl. kla
wisze krótkie (muzyka). 

D'bcrtcil, sm. •( e)e, pl. =e, 
górna część, zwierzchnie& j.; 
- bes \Stromes wyżnia f., 
wierzchowie n. 

O'bcrtribnnnl, sn. ~( e)a, pl. 
,e, trybunał, sąd wyższy. 

O'bcruerbccf, sn. ,(e)s, pl. 
•f, pokład górny (okrętu). 

D 1bcr1Jorm11nb, sm. ,(e)s, 
pl. =ntilnber, nadopiekun m., 
opiekun główny. 

O'bcruorutunbf d)nft, sf. pl . 
-en, nadopieka .f. 

D'beruormuubf d)nftogcricljt, 
sn. •(e)i8, pl. =e, sąd (aad-) 
opiekuńczy. 

O'bcruorftcbcr, sm. ,a, pl. 
-, pierwszy przełożony. 

D'bcrWiibnt, adi. wyżej 
wspomniany, wzmiankowany. 

O'bcrwiirt0, adv. wyżej, 
ku górze. 

D'bcrwnff cr, sn. ..a, pl. 
-, górna, wierzchnia woda; 
- pl, wona z góry n2.dcho-
dząca; bas - ~lllien, liefom• 
men mieć górę, być górą, 
wyi.'rać. 

D'berwrlt, sJ. górny świat. 
D'bcqiil)UC, sm. pl. górne 

zęby. 

D 1bcr3eng, sn. •(e)s, pl. 
•e, materya wierzchnia, 
wierzch m. 

Dber3o'Unmt, sn. •(e)s, pl. 
•iimter, wyż'!zy urząd cłowy. 

O'bgcbndJt, D'bgcmelbct, 
D'bgcnonnt, adi. = o!ienge
badjt i t. d. obarz pod Oben. 



Obglei'dj 

Obglei'dj, (także rozłącznie: 
oli . . . gleiq,), eoni. acz, 
aczkolwiek, choć, chociaż, 
lubo. 

O'bl)Ut, sf. opieka f., 
piecza /., dozór m.; ochrona 
f.; etm. in feine - negmen 
wziąć co pod (swój) dozór; 
fmnbn in jeine - ne~nien 
wziąć kogo ,w swoją opiekE1, 
pieczę; opiekować się kim, 
strzedz, ochraniać kogo; ber 
- jmnb9 anoertrauen po
wierzyć, poruczyć czyjej 
opiece. 

O'big, adi. powyższy, wyżej 
wzmiankowany, wspomniany, 
przytoczony; aua bem •en 
ergvllt, baf, . . . z tego, co 
wyżej powiedziano, jasno się 
pokazuje, że , •. 

Obit'ft, sn. •(e)iil, pl. =e, 
przedmiot m. 

Objdti'b, I. adi. przedmio
towy; adv. przedmiotowo; 
II. sn. •(e)e, pl. •e = Dlijeftio• 
glaiil. 

Obitfti'bbio~tet, sn. •9, pl. 
-, przeziernik przedmiotowy 
(instrument), 

Objdti'bgln~, sn. •! es, pl. 
•gllifer, szkło przedmiotowe, 
soczewka przedmiotowa. 

ObjtUibitii't, sf. przed
miotowość f. 

O'blnte, sf. pl. "n, opłatek 
m.; host.ya f. ; andrut m. 

O'blntenbiicfer, sm. •iii, pl. 
-, andru.ciarz m. 

O'blntenf djndjtd, sf. pl. 
"n, pudełko n. na opłatki, 
z opłatkami; szkatułka f. 
na hostye. 

O'blatcutcUctdjcn, sn. =iii, 
pl. -, talerzyk m. na hostye. 

Oblci', sf. pl. :en, ofiara f., 
dar uczyniony kościołowi, 

O'blicgcn, vn. liege, liegft, 
liegt, lag ob, ga!ie oligdegen; 
1) zazwyczaj v. impers. e!8 
liegt mir oli, au . . . jest 
moim obowiązkiem, moją po
winnością, mojem zadaniem j 
powinienem; 2) einer 15acf)e 
- zaj mow11ć się rzem, zająć 
się czem, oddawać się czemu; 
ben fillifjenfcfJaften - odda
wać się naukom, uprawiać 
nauki; \Jlflicf)ten, bie une -
obowiązki na nas ciążące; 
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meine oóliegenbe \l3fHdjt oho- O'bfidjt, sf. rzadko za-
wiązek na mnie ciążący, miast 2lufficfJt. 
obowiązek, który spełnić wi- O'bfiegen, vn. (ga6en) 
nienem. zwyciężyć, pokonać, prze-

O'blicgenteit, sf. pl. •en, módz, tryumf odnieść; bem 
rzecz, której dopilnować trze~ ~einbe - zwyci1,żyć nie
ba; powinność f., obowiązek m. przyjaciela; einer @efaijr -

Dblign't, adi. obowiązko- pokonać niebezpieczeństwo; 
wy; osobno grający (muzyka). olifiegenb, ppr. i adi. zwy· 

Obligatio'n, (wym.: -cjon), ciezki. 
sf. pl. •en, obligacya f., zo- ·o'bfieglidj, adi. zwycięzki; 
bowiązanie n,; obligacya f., .. eś Urtetl wyrok pomyślny. 
skrypt dłotny. Dbffu't, adi. obskurny, 

Obligntio'nh adi. obli- nieznany, lichy. 
gacyjny. Obffutn'nt, sm. -en, pl. 

Dbllgnto'tif dj, adi. przy- ,en, obskurant m., człowiek 
musowy; •et Unterriq,t nauka ciemny, nieprzyjaciel m. 
obowiązkowa. oświaty. 

O'bligo, sn. ,s, zobowią- Obffurnnti'~tltU~, sm. -, 
zanie n., odpowiedzialność f, obskurantyzm m., ciemnota 
(handel). f., niechęć do oświaty. 

O'btltadjt, sf. władza f. Obf olc't, adi. przestarzały; 
nad czem ;. władza zwierz• = !Bern!tet. 
chnia. Obft, sn. •eill, owoc m., 

O'bmnnn, sm. ,(e)a, pl. owoce pl. 
,mlinner, - einei!! !l3erdnei!! DOft„ adi. owocowy. 
prezes m., przewodniczący m. D'bftbnu, sm. •es, hodo-
stowarzyszenia; - ber @e• wla /. owoców. 
f cfJmorenen starszy przysię- O'bftbnUet, sm. •9, pl. -, 
gły(cb); - einer \j3artei przy- hodowca m. owoców. 
w6dca m. stronnictwa; sędzia I D'bftbnum, sm. ,(e)!8, pl. 
rozjemczy, polubowny. •biiume, drzewo owocowe. 

D'boe, sf. pl. ,n, oboe n., D'bftbnum3udjt, sj. obacz 
obój m. (instrument muzy- Obftbau. 
czny). O'bftbliitc, sj. pl . .. n, kwiat 

O'bolu~, sm. - , pl. Oli o len, m. drzewa owocowego. 
obol m. D'bftbobeu, sm. •iii, 1) pl. 

C'brigfcit, sf. pl. "en, .. !)iiben, strych m. na owoce; 
zwierzchność f. 2) ziemia nadająca się do 

O'brigfcitlidj, adi. zwierz- uprawy owoców. 
chniczy, urzt,dowy, rządowy. D'bftbtnuntlllciu, sm. -(e)i3, 

O'btift, sm. •en, pl. ,en, pl. =e, wódka owocowa, 
pułkownik m. owocówka j. 

Obf d)'on, (także rozłącznie: O'bftbtedjcr, sm. -s, pl. 
oli ... f.c!Jon), eoni. acz, acz-1-, tyczka /. do odłamywa
kolwiek, chociaż. nia i zdejmowania owoc6w 

Obf ert1n'n3, sf. pl. ..en, z drzew 11. 

obserwancya f., zwyczaj m., O'bftbrci, sm. •(e)iil, pl. •e, 
obyczaj m.; firenge - surowa marrnelada f. z owoc6w. 
reg-ula zakonna. O'bftbubc, sf. pl. -n, kram 

Obf ert1n'u311tiijjig, adi. zwy- owocowy. 
czajowy; adi. podług zwy- D'bftbarre, sf. pl. •n, su-
czaju. szarnia f. owoców. 

Obfcrbntio'n~for~e, (wym.: O'bfterutc, sf. pl. ,n, zbiór 
-cjonskor), sn. -, pl. -, m., zbieranie n. owoców. 
korpus obserwacyjny (woj- D'bftfrnu, sj. pl. =en, owo-
skow.). carka f. 

Dbf erbnto'rium, sn. •(13), D'bftgnrteu, sm. •il, pl. 
pl. •tien, obserwatoryum n., .. giirten, ogród owocowy, 
gwiazdarnia /. sad m. 



O'bftoiirtncr 

O'bftoiirtncr, sm. "a, pl. 
-, sadowy m., sadownik m. 

Obftoiirtnmi', sf. sado
wnictwo n. 

O'bftgiittin, sf. bogini f. 
owoC"Ów, Pomona. 

O'bftbnn~d, sm. •/3, handel 
m. owocami. 

O'bft~iinblcr, O'bftbiifcr, 
sm. o/3, pl. -, owocarz m., 
owocnik m. 

O'bft~iinlllcrin, O'bftbii· 
fcrin, sf. pl. •innen, owo
<'arka f. 

O'bftbnnllluno, sf. pl. •en, 
owocarnia f. 

O'bft~llrbc, sf. obacz Obft, 
barre. 

O'bftblltcr, sm. •il, pl. - , 
stróż pilnujący owoców. 

O'bftjn~r, sn. •(e)s, pl. •e, 
rok obfity w owoce. 

O'bftfiifcr, sm. ,s, pl. -, 
owocowiec m. (chrząszcz). 

O'bftfnmmcr, sf. pl. •n, 
izba f. na przechowywa.nie 
owoców, owocnica f. 

O'bftfcllcr, sm . .,13, pl. -, 
piwnica /. na przechowy
wanie ,owoców. 

O'bftfctn, sm. •(e)/3, pl. ,e, 
jądro owocowe, pestka f. 

O'bftfcrnbrnuntwcin, sm. 
-(e)s, pl. •e, pestkówka/. 

O'bftforb, sm. •(e)~, pl. 
•forbe, koszyk m. na owoce. 

O'bftfnd)cn, sm. •!3, pl. -, 
plac•k m. z owocami. 

O'bftfultur, sf. ob. 06ftbau. 
O'bftfunbc, O'bftlcbre, sf. 

nauka J. o owocach, pomo-
log1,a f. .. 

O'bftlcr, sm., O'bftlcrin, 
sf. obacz Oóftf)/inblet, Oóft• 
~/inb!erin. 

O'bftmnbe, sf. pl. -n, ro
bak toczący owoc. 

O'bftmnrft, sm. "es, pl. 
•m/irfte, rynek, targ owocowy. 

O'bftmoft, sm. •ee, pl. •e, 
moszcz m. z owoców. 

O'bftmue, sn. •fe/3, pl . .,fe, 
marmelada /., powidła pl, 
z oworów. 

0'bft4Jf(nuauno, sf. pl. •en, 
mi,ijsce owocow,mi drzewami 
zasadzono, sad m. [óau. 

O'bft41f(c11e, 1if. obacz Obft" 
O'bftrcid), adi. obfitujący 

w owoce. 
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Obftruftio'n, sf. pl. •en, 
obstrukcya J., zatwardzenie 
n. (medycyna); = )llerftO!)• 
fung; obstrukcya f. (parla
mentaryzm). 

Obftruftfo'n~mnd)cr, sm. •s, 
pl. -, .. ftioni'ft, sm. "en, pl. 
•en obstrukcyonista m. (par
lamentaryzm). 

Obftruftio'ne4)olitif, sf. po
lity ka obstrukcyonistyczoa, 
obstrukcya f. (parlamenta
ryzm). 

O'bftf d)n(c, sj. pl • .. n, skór
ka f., łupka j. na owocu. 

O'bftftfel, sm. •(e)e, pl. •e, 
stopka f., szypułka/. 

O'bfttcllcr, sm ... 13,• pl. -, 
talerzyk m. na owoce. 

O'bftwein, sm. •(e)s, pl. •e, 
wino z owoców, cyder m. 

O'bftacit, sf. czas m. doj
rzewania owoców. 

O'bftand)t, sf. obacz Oóft" 
bau. 

O'bft31id)tcr, sm. 0 e, pl. -, 
hodowca m. owoców. 

Obhii'n, adi. gorszący, nie
przyzwoit.y. 

Obf0iinitii't, sf. pl. •en, 
rzecz gorsząca, żart ni€-
przyzwoity. 

O'bwnltcn, vn. (f)a6en) 1) 
zachodzić, istnitć; e/3 roa[tet 
~iet ein grouer .;'lrrtum ob 
zachodzi w tern wielka omył
ka; unter ben obroaltenben 
Umft/inben dla zachodzących 
okoliczności, wśród obecnych, 
chwilowych okoliczności; 2) 
einem ~inge - mieć nad czem 
władze. 

Obnio'~(, Ob311Jn'r, (także 
rozłącznie: ob ••. roof)[, ob .•• 
AWat), eoni. acz, aczkolwiek, 
jakkolwiek, chociaż. 

Odj(ofrn't, sm. =en, pl. •en, 
ochlokrata m. 

Od)lofrntfe', (wym. : -ci), 
sf. pl. =en, ochlokracya f. 

OdJlofrn'tif d), adi. ochlo
kratyczny. 

Od)e, (wym.: oks), sm. =fen, 
pl. •fen, 1) wół m.; alter, 
ftatfer - karw m.; junget -
wolec m., wołek m., juniec 
m.; bie •fen [)inter ben ~f!ug 
fpannen z tyłu płoga woły 
zaprządz; wleźć na drzewo, 
kopać rzepę, przewrotnie co 

O'dJf cnbnnbd 

robić; ba fte~en bie =fen am 
)l3er11e otóż w tern sęk, otóż 
w tern trudność największa; 
man fann vom •fen nidjt me[Jr 
ver(angen am 9'łinbf!eifdj czego 
się spodziewać od wolu, jak 
nie mięsa, z wołu tylko mięso; 
bu follft bem =fen, bet ba btifdjt, 
ba!3 ?illaur nidjt tJetbinben nie 
zawiązuj pyska wołowi, co 
młóci; nie broń temu, co przy 
czem pracuje, wziąć nieco dla 
posiłku; 2) (przenośnie:) wbł 
m., cap m., osiełm., glupiecm. 

O'djfcn,vn. ([Jaben) 1) obacz 
rinbem; 2) pracować, uczyć 
się zapamiętale; = \llilffeln 
( wyraz studencki). 

O'd)fen=, adi. wołowy. 
O'd)fcnnrtig, adi. podobny 

do wołu, wołowy. 
O'd)f cunugc, sn. •G, pl. •n, 

wołowe oko; wole oczy, ja
stry pl., kołotocznik m. (ro
ślina); dymnik okrągły z dasz
kiem (budownictwo) f jaja 
sadzone. 

O'dif cniingig, adi. mający 
wole (= wysadzone) oczy. 

O'dJf cnbnncr, sm. •s u. •n, 
pl. •n, chłop pracujący wo• 
łami. 

D'dJf enblnf c, sf. pl. •n, 
woli pęcherz. 

D'd)f cnbrntcn, sm. ..13, pl. 
-, wołowa pieczeń. 

C'dif enbtcmf c, sf. pl. •n, 
bąk m. (owad). 

O'd)f cnbnrm, sm. •es, pl. 
=bih:me, jelito wołowe. 

O'dJf cnfcU, 811, obaczOdjfen= 
~aut. 

O'dJfcnf(cif d), sn. =ee, wo· 
lowe mięso, wołowina f. 

O'd)f cnfrof d), sm. =ee, pl. 
•frofd)e, rodzaj dufoj żaby 
(rana boatis). 

O'd)f cnonnc, sj. żMć wo-
łowa. · 

O'd)f cngcf4Jnnn, sm. =(e)s, 
pl. •t, para f. wołów. 

C'd)f enbndcr, sm. •s, pl. 
-, bąkojad m. (ptak). 

O'dJf cn~nft, adi. wołowy; 
(przenośnie:) wolowaty, nie
zgrabny jak wół, głupi jak 
cap, jak cielę; ogromny; adv. 
wolo wato. 

O'dJf enbnnbcl, sm. =13, han
del m. wołami. 



D'djf cnblinblcr 

D'd)f cnblinbler, sm. ,il, pl. 
-, wolarz m., wołownik m. 

O'djf cnblinblcrin, sf. pl. 
=innm, wolarka f. 

O'djf cnbnut, sf. pl. =ijiiute, 
wołowa skóra. 

O'djf cnblrt, am. "en, pl. "en, 
wolarz m., wołopas m. 

D'djf cnborn, an. =(e)il, pl. 
-~orner, wołowy róg. 

O'djf cnbuuger, am. =!3, wiel
ki apetyt. 

D'd)f cnfnlb, an. "(e)s, pl. 
•fii!ber, cielak m., cielec m. 

D'djf cnfnedjt, sm. =(e)e, pl. 
=e, parobek m. do wołów, 
rataj m. 

O'djf cnrołlf, sm. =eB, pl. 
=fopfe, głowa f. wołu, wołowy 
łeb; (przenośnie:) ośla, głupia 
głowa. 

O'djf culeber, an. 0 !3, wołowa 
skóra wyprawna. 

O'd)f cnmnrft, sm. =ei3, pl. 
-miirfte, targ m. na woły, 
wołowy tarj?. 

D'dJf cnmliijig, adi. obacz 
Od)fenbaft. 

D'dJf cum nul, an. =(e)s, pl. 
.. mliuler, wołowy pysk. 

O'djfcnmnnlf nlnt, sm. "es, 
potrawa f. z pyska wołowego. 

C'd)f cumift, sm. =es, gnój 
wołowy. 

O'djf curlidtn, sm. =5, pl. 
-, wołowy grzbiet. 

O'djfcnf d)lllnna, sm. =es, pl. 
.. fcljroiin~e, ogon m. wołu. 

O'dJf cnftnll, sm. =(e)s, pl. 
•ftliUe, stajnia f. na woły, 
wolarnia .f., wołownia f. 

O'd)f cntour, (wym.: -tur), 
sf. nad) ber - tlOtrild:en po
stępować w awansie według 
starszyzny. 

O'dJf entrcrner, sm. =B, pl. 
-, poganiacz m. wołów, wo
larz m. 

O'd)f cnlllnmmc, sj. pl. "n, 
podgardle n. wołu. 

D'djf cnaicmer, sm. =13, pl. 
-, wołowiec m., bykowiec 
m.; jmnbm ben - gef>en by
kowcem komu skórę wyłatać. 

O'djf cn3u11gc, sf. pl. =n, 
ozór wołowy; (nazwa roślin:) 
borak m., czerwieniec m., 
miodunka farbierska, długosz 
m., farbownik m., organki pl.; 
Ueine - krzywoszyj m. 
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D'dJfig, adi. obacz OJJf en" 
~aft. 

D'cfcr, sm. =!3, ochra f., 
okra f. 

D'dcrgelb, adi. żółty jak 
ochra. 

Dctroi', sm. obacz O!troi. 
Obnli'efc, sf. pl. =n, oda

liska/. 
Ę:;i'bc, sf. pl. =n, oda f. 
O'bc, adi. niezamieszkały, 

odludny, nieuprawny, nieza
budowany, niezarosły drze
wami; smutny, monotonny; 
nudny; - madjen (s)pusto
szyć; - werben (s)pustoszeć; 
- liegen odłogiem leżeć; -
liegen laff en odłogiem zo
stawić. 

O'bc, sj. pl. •n, pustość 
pustynia f.; czczość f., 

nu1y pl. 
O'bcm, sm. =5, oddech m. 

(wyraz poetyczny zamiast 
llttem). 

O'bcnbidjtcr, sm. •5, pl. 
-, pisarz m. od. 

O'btr, eoni. albo, czy, 
czyli, lub; entroeber . . . ober 
albo .•. albo. 

O'bcrfnbn, sm. •(e)/3, pl. 
•fiihne, berlinka f. 

O'bcrmcnnig, sm. =il, pl. 
•e, rzepak m., rzepik m. 
(ro~lina). .. 

O'bbcit, O'bigfcit, sf. ob. 
Obe. 

O'fcn, sm. =5, pl. Ofen, 
piec m.; einen - iet!en (aff en 
dać ustawić piec; ben -
~eiaen (za)palić w piecu; 
'8rot in ben - fcf)ief>en chleb 
do pieca wsadzać; ~inter bem 
- Iiegen, fięen, ~od;en sie
dzieć za piecem; nemauerter 
5it! am - przypiecek m.; 
ein Ort ~inter bem - za· 
piecek m. 

O'fcunuff nt;, sm. •es, pl. 
=f litle, nasada f. pieca. 

D'fcnbnnf, sf. pl. •lilinfe, 
ławka f. przy piecu; auf ber 
- liegen za piecem leżeć. 

O'fcnblnf c, sf. obacz Ofen• 
topf. 

O'fcnbrudj, sm. •(e)/3, tu
cya f., grzyby wielkopiecowe, 
krusiecm. ołowiu, siarczyk m. 

D1fcnbcdc, sf. pl. ,n, cze
luść f. 

D'ffcn 

0 1fc11gnbcl, sf. pl. •n, 
widełki pl. do pieca. 

O'fcngnlmci, sm. •!3, ob. 
OfenliruciJ. 

D'ftngnng, sm. •(e)s, pl. 
•glinAe, kampania f. 

O'fengcfime, an. •fee, pl. 
,fe, gzyms m. nad piecem. 

D'fcnbciacr, sm . • 13, pl. -, 
palacz m. 

O'fcnbodcr, sm. 0 13, pl.-, 
zimolą~ m., piecuch m., za
piecnik m. 

D1fe11fnd)cl, sf. pl. •n, ka
chel m., kafel m. do pieca, 
z pieca. 

O'fcnflllłJłJt, s/. pl. =n, 
za8łonka piecowa. 

O'f cufrlidc, sf. pl. ,n, 
ożóg m., pogrzebaczka f. 

D1fc11Iod), sm. -es, pl. 
,(odjer, otwór m. w piecu. 

O'fcnmunb, sm. obacz 
Ofenbed;e. 
01fC1tłJlnttc, sf. pl. ,n, 

blacha, na której piec stoi. 
D'fcnrobr, sn. -(e)/3, pl. 

-e, i O'fcnrii!Jrc, sf. pl. •n, 
rura f. do pieca, u pieca, 
w piecu. 

O'fcuru», sm. ,ee, sadza 
z pieca. 
O'fcnf djnufcl, af. pl. •n, 

łopatka .f. do pieca. 
O'fcnf d)icbcr, sm. •B, pl. 

-, zasuwa piecowa. 
D'fcnf d)irm, sm. •(e)5, pl. 

•e, ekran m 
D'feuf d)llllirac, s/. grafit m. 
O'fenfct;cr, sm. •S, pl. -, 

zdun m. 
D'fenfit;cr, sm. ob. Ofen= 

~ocfer. 
O'fcntołlf, sm. •es, pl. 

.topfe, garnek miedziany 
wmurowany do pieca. 

O'fcntiir, sf. pl. =en, 
drzwiczki pl. u pieca. 

O'fcnuorf ct;cr, sm. •il, pl. 
-, naczynie n., skrzynia f. 
na wegle i popiół. 

O'fcnlllif dj, sm. -e,, pl. •e, 
pomiotło n. 

O'ffcn, I. adi. 1) otwarty; 
gana, n,eit na wciq! 
otwarty; bei •en Zilren przy 
otwartych drzwiach; mit •en 
2trmen emµfangen przyjąć 
z otwartemi rękoma; •en 
.Seili ~alien, - 2eilie5 f ein 



D'ffenbor 

mieć wolny stolec; ,ue fillun= 
Den otwarte rany; ein =es 
@ef dJiift ~alien mieć sklep, 
kawiarnię, restauracyę; 2) 
niekryty; =es ®eliiiube budy
nek bez dachu; oe 18ruft 
obnażona pierś; - li[eióenber 
18etrag suma, kwoh niepo
kryta, nieuiszczona; 3) wolny ; 
nieobsadzony; =er .\)n fen wol
ny, otwarty po1t; ,e 11:łee 

pełne morze; "es ~egen wolne 
lenno; ,e 11:łtelle wolne, nie
obsadzone miejsce, wolna po
sada; ,eo Q;is lód popękany; 
•er fillinb wiatr pomyślny; 
-er \llla~ miejsce wolne, nie
obwarowane; =e!i! l)'eCb otwar
te, wolne polej =er jJ!nu wolne 
przejście; - laff en zostawić 
wolne miejsce, nie zapisać; 
etw. - fiegen laff en zosta
wić co na widoku; =er 18rief 
list otwarty, niezapieczęto
wany; =er fillecf)fe! weksel, 
przekaz pieniężny nieogra
niczony; =e !Jlecf)nung rachu
nek otwarty; mit jmnbm in 
•er 9!ecf)nung ftegm mieć 
z kim rachunek otwarty; -
au %age liegen być ja
wnem; 4) publiczny; nuf =er 
15traue na publicznej drodze; 
=e ~anbe(iilgef el!f cfJaft jawna 
spółka handlowa; auf •er 
%at ertaµµen przych wytać 
na gor:i,cym uczynku; -e 
;tafel 9a!ten mieć otwarty 
stół, przyjmować do stołu 
nieproszonych gości; -e )Ber= 
f ammlung publiczne zgroma
dzenie; 5) •e \yrage kwestya, 
sprawa nierozstrzygnięta; 

eine lyrage - laff en pozo
stawić sprawę w zawieszeniu; 
6) otwarty, pojętny; =er .!fo:µf 
otwarta głowa; 7) otwarty, 
szczery, prostoduszny; "er 
!Blicl otwarty, szczery wzrok; 
•er \yeinb jawny uiepnyja
ciel; II. adv. otwarcie; szcze
rze, pro~todusznie; - [Jerauo, 
fagen wypowiedzieć otwarcie; 
- gelaffene \)'rage kwestya 
pozostawiona w zawieszeniu, 
nierozstrzygnięta; - geftegen 
wyznać szczerze; nicf)t - au 
%nRe tretenb niejawny. 

O'ffcnbor, adi. widoczny, 
oczywisty, jawny, powsze-
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chnie znany, wiadomy; ,e ~ilge 
kłamstwo oczywiste; adv. 
widocznie, oczywiście, jawnie; 
- macf)en wyjawić; - werben 
wyjść na jaw; bas ift -
unric!itig to oczywiście nie
słuszne. 

O'ffenboren, I. va. (ga6en) 
objawiać, objawić, wyjawiać, 
wyjawić; ogłaszać, ogłosić; 
@ott offenliart feine !IJłacf)t in 
feinen fillerfen Bóg objawia 
swoją moc przez swoje dzieła; 
@ott gat unii! fein fillort geoffen~ 
liart Bóg objawił nam swoje 
słowo; jmnbm fein ~era -
wyjawić, odkryć komu swoje 
serce; (ge)offenliarte 9łe!igion 
religia objawiona; li. fidJ -, 
w. (galien) objawić się, wy
jawić się, wyjść na jaw; 
fidJ (albo f ein ,IJera) - od
kryć swoje serce, 

D'ffenborung, sf. pl. 0 en, 
objaw m., objawieq,ie n., wy
jawienie n; gottlicf)e - obja
wienie Pańskie, 

D'ffenborung0cill, sm. ~es, 
pl. =e, przysięga manifesta
cyjna, wyjawiaj:y,a. 

O'ffcnbornug0gloubc, sm. 
,eti, wiar.I\ f, w objawienie. 

D'ffcnbornng09lii11big, adi. 
wierzący w objawieuie. 

O'ffcnl)Cit, sf. otwartość j., 
szczerość; - bes )Berftanbeo 
pojętność J.; mit - otwarcie, 
szczerze. 

D'ffcntcr3i9, adi. otwartego 
serca, otwarty, szczery, pro
stoduszny, naiwny; adv. 
z otwartem sercem, otwarcie, 
szczerze; - f precf)en mówić 
szczerze. 

D'ffcnbcr3igfeit, sf. pl. ~en, 
otwartość f. (serca), szcze
rość f., naiwność f., prosto
duszność f.; (żartobliwie:) ber 
9łocl gat #en surdut, suknia 
ma dziury. 

O'ffenfunbig, adi. po-
wszechnie wiadomy, znany j 
jawny; etw. - nierben Iaffen 
po~ać co do powszechnej wia
domości, rozgłosić co. 

D'ffenfunlligfeit, sf. noto
ryczność f., vowszechna wia
domość, jawność /. 

Dffcnfi'll, adi. zaczepny; 
adv. zaczepnie. 

D'ffcrt(cu)bricfc 

Dffenfi'1Jbilnll11i0, sn. •ni ff es, 
pl. •nifje, przymierze zacze
pne, Rojusz zaczepny. 

Offenfi'IJC, sj. zaczepka /., 
wstępny bój; bie - ergreifen 
przejść do zaczepki, zaczepić. 

Dffcnfi'llfrieg, sm. •(e)!'.l, pl. 
•e, wojna zaczepna. 

Offenfi'tllunffe, sf. pl. •n, 
broń zaczepna. 

O'ffenftebenll, adi. stojący 
otworem, rozwarty; nieroz
str~ygnięty. 

O'fft1ttlid,J, I. adi. publi
czny, jawny; •e!'.l @ericf)i!3• 
uerfagren jawne postępowa
nie sądowe; -er @ottesllienft 
publiczne nabożeństwo; •e 
)Bor[efung odczyt publiczny, 
odczyt, do którego każdy ma 
wstęp; =eś fillo[J! dobro pu
bliczne, ogólne, powszechne; 
auf ,er 11:łtrajie na publicznej 
ulicy; oe(I W?iibcf)en dziewczy
na public:ima, prostytutka f. i 
,es ~aus dom publiczny, 
burdel m. ; Il. adv. publicznie, 
jawnie; gana - wszem wo
bec; fidj - goren Iafien mó
wić, śpiewać publicznie; -
liefanntmacfJen podać do po
wszechnej wiadomośei, roz
głosić, wyjawić; - liefannt 
werben stać Rię powszechnie 
wiadomem, znanem; e!tu. -
uerlireiten rozgłaszać, roz
gło;~ić co publicznie. 

O'ffcntlidJfcit, sf. publi
czność f., jawność f.; in ber 
- publicznie, jawnie, po
wszechnie; uor (in) bie -
óringen, ber - ilberge6en po
dać do powszechnej wiado
mości, rozgłosić, ogłosić; an 
bie - treten wyjść na widok 
publiczny, pokazać się lu
dziom (o ludziach); wyjść na 
jaw, stać się powszechnie 
wiadomem (o rzeczach); bie 
- f cf)euen unikać publiczno
ści, ludzi, bać się wyjść na 
widok publiczny. 

Dffcric'rcn, va. (~alien) 
oferować, ofiarować. 

Off c'rt( en)ou~f d,Jreibung, 
Dffc'rt(en)llcrbonblnng, sf. pl. 
•en, rozpisanie n., ogłoszenie 
n. ofertowe. 

Offc'rt(cn)bricfc, sm. pl. 
listy, cyrkularze ofertowe. 



Dffe'de 

Offe'ttc, sf. pl. ,n, oferta 
f., ofiara j., propozycya f. 
. Offi3in'l, sm. =(e)s, pl. =e, 
oficyał m. 

Dffi3in'11t, sm. =e11, pl. ,en, 
oficy„lista m. 

Offi3ie'U, adi. urzędowy; 
adv. urzedowo. 

Offi3ieir, sm. •(e)s, pl. •e, 
oficer m. 

Offi3ie't=, adi. oficerski. 
Offi3ie'r(e)b11rf d)c, sm. =n, 

pl. - , służący oficerski. 
Offi3ic'r(e)cor~e (i 0 forps), 

sn. -, pl.-, oficerowie pl., 
starszyzna f. 

Offi3ie'r(e)ei:nmm, sn. ,s, 
pl. -, egzamin m. na oficera. 

Offi3ic'r(e)fnfi110, sn. =s, pl. 
=5, kasyno oficerskie. 

Offi3ic'r(e)mlil}ig, adi. ofice
rowi właściwy, oficerski; adv. 
po oficerRku. 

Offi3ic'r(e)rnng, sm. •(e)s 
oficerstwo n., stopień m. 
oficera. 

Offi3i'11, sf. pl. •en, 1) 
apteka J,; 2) warsztat m., 
pracownia j. 

Offi3i11c'U, adi. sprzeda
wany w aptece, objęty spi
sem środków leczniczych. 

Offi3iil'e, adi. inspirowany 
przez rząd, pochodzący ze 
źrórlla rządowego. 

Offi'3t11m, sn. =(s), pl. 
•3ien, urząd m.; ex o.ff(ici)o 
z urzedu. 

O'ff11e11, I. va. (~aóen) 
otwierać, otworzyć; bie 21:ugen 
- otworzyć oczy; (przeno
śnie:) jmnbm ble 21:ugen -

. otworzyć komu oczy, dać 
komu co poznać; jmnbm \ein 
~era - wynurzyć, odkryć 
komu swoje serce; jmnbm 
ben merftanb - obostrzyć 
czyj rozum; einen ~rief -
otworzyć, rozpieczetować list; 
eine łj'Iafdje - • otworzyć, 
odkorkować, odetkać flaszkę; 
(przenośnie:) jmnbm f ein .ljaus 
- pozwolić komu wstępu do 
swego domu, przyjąć kogo 
u siebie; einen .ljafen -
otworzyć port, pozwolić okrę
tom zawijać do portu; einen 
fil\eg - otworzyć drogę, do
zwolić przejścia; ben ~eili -
stolec sprowadzić; eine ~eic;e 
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przeprowadzić sekcyę 
zwłok; bie @lieber - rozsu
n13ć szeregi (wojskow.); II. 
jicfJ -, vr. (ljaben) otwierać 
się, otworzyć się; rozkwitać, 
rozwijać się (o kwiatach); 
(przenośnie:) wynurzać, wynu
rzyć sii;; ficfJ einm Illeg -
utorować sobie drogę; ficf} 
ein romig - rozchylać się; 
III. offnenb, adi. i ppr. prze
czyszczający (medycyna). 

D'ffuer, sm. •S, pl. -, 
otwieracz m., roztwieracz m. 

D'if1111ng, sf. pl. •en, otwie
ranie n., otwarcie n.; otwór 
m.; szczelina f.; czeluść f. ; 
dziura f.; - einer ~eic!Je 
sekcyaf.; (wolny) stolec m.; 
= ,Sleibesoffnung. 

O'ffnunnemittel, sn. ,s, 
pl. -, środek przeczyszcza
jący. 

0ft, I. adv. cz~sto, czę
stokroć; fo-er fommt ile razy, 
ilekroć przychodzi; roie - ? 
jak często? ilekroć? nicfJt -
rzadko; iclJ fonn es nicfJt -
genug roieberijo[en muszę to 
nieustannie, ile razy sposo
bność się nadarzy, powtarzać; 
icf} ge~e - bort9in bywam 
tam często; gar, f e~r -
częściuchno; II. (rzadko) adi. 
częsty, kilkakrotny; •e ~e· 
f ucfJe częste od wiedz iny; bie 
aU5u •( fil\iebcr9o[ung za 
częste powtarzanie. 

D'fter, ( comp. od oft) I. 
adv. częściej; je -, befto 
me~r im częściej, tern wię
cej, tern bardziej ; ofters 
często, m!asami, czasem; II. 
adi. częąty, kilkakrotny; •e 
)8efuc1Je częste odwiedziny; 
•e )łlerfucfJe kilkakrotne pr6by, 
doświadczenia; 3um •en, bes 
=en kilkakrotnie, często. 

O'ftcft, (sup. od oft) I. adv. 
am (3um) ,en i (rzadko) 
ofteften najczęściej; II. (rzad
ko) adi. najczęstszy. 

O'ftmnlig, adi. częstokro
tny, częsty, kilkakrotny. 

O'ftmnle, adv. kilka razy, 
często, nieraz. 

01) l interi. o! ach I 
0'9eim, sm. •(e)s, pl. ,e, i 

(rzadko) O~m, sm. •e, pl. 

(i'~ucbcm 

Ógme, stryj m., stryjaszek 
m. (brat ojca), wuj m., wu
jaszek m. (brat matki); ber 
- unb f eine l)'rau stryjostwo 
n., wujostwo n. 

O~m, sm. i sn. •s, pl. ,e, 
O~mc, sf. pl. =n, D~men, sm. 
=i3, pl. -, dawna miara na 
płyny (137-150 litrów). 

O~m, sn. •s, omada j. 
( elektryczność). 

o·~mfrnut, sn. •(e)s, pl. 
•friiuter, skrytek m. ( roślina). 

O'~ublntt, sn. =es, pl. 
•bliitter, korzeniówka f. 
(roślina). 

0'~11C, I. praep. (z 4. przyp.) 
!,ez, krom, prócz; er ift -
)8ef c1Jiiftigung jest bez zajęcia, 
nie ma zajęcia; - 8roeife[, 
- łj'rage bez wątpienia, hez 
pytania, bez kwestyi; er [tarli 
- ;tcftament zmarł bez te
stamentu; - Unterf dJieb bez 
różnicy; - ,8roang bez przy
musu; - mein fil\ifjen bez 
mojej wiedzy; ee regnete -
Unter(afl deszcz padRł bez 
przerwy, bezustannie; 
l)'a!fclJ, - ~eucfJe(d bez fał
szu, bez obłudy, szczerze; 
- mer3ug bez zwłoki, bez
zwłocznie, na tych miast; 
Umfcf}roeife bez ogródek, w 
krótkich słowach, pokrótce; 
- roeiter(e)s nie pytając o nic, 
nie zważając na nic, bez 
wszelkich komplimentów; II. 
eoni. (w poł11czeniu z au albo 
bajl - (tłómaczy się rozma
icie, najCZ\)Ściej przez imie
słowy); er g!ng fort, - auf 
miel) au marten ( ~ bali er 
auf micfJ ruartete) odszedł nie 
czekają<·· na mnie; er tat ea, 
- ~u roiff en (- bali er nmjite), 
mas er tat zrobił to, nie 
wiedząc co ro bi; er gaó ficf} 
vie[e WIU~e, - etroas\l aus3u 0 

ridjten wiele sobie pracy zadał, 
ale nic nie wskórnł; III. 
ee albo bie 15aclje ift (gar) 
nicfJt - (niclJt fo gnn3 -) 
w tem jest coś (prawdy, coś 
dobrego), to nie bez pod
stawy; fie ift gar nicljt - nie 
jest wcale brzydka; (w mowie 
studenckiej:) - f ein nie mieć 
pieniędzy, być bez centa .. 

O'~ncbcm, 0'~11cb1ce, 



~bncglci'd)cn 

~l'bncbin, adv. bez tego, 
i tak; zresztą; mimo to ; id} 
glitte t[)n - befudJt byłbym 
go i tak odwiedził; ei3 roit'o 
- gef dje[Jen stauie się i bez 
tego, w każclym razie; ogne" 
bies bin idj redjt 3ufriebm 
zresztą dość jestem zadowo
lony; bai! ift -[Jin roenin 
to już i tak mało; ft roeif; 
ei! fdjon -[Jin zreszt!!i już to 
wie. 

Obncglci'd)cn, adi. bez 
porównania. 

O'bncrnd)tct, O'bn1Jcnd)tct, 
O'bngcfiibr, O'bnliingft, rzad
ko zamiast uneradjtet, unge, 
ad)tet i t. d. 

Obncnn'f c, sm. bez nos m. 
Ob nef o'rgc, sm. ,\:lans -

człowiek m. bez kłopotów, 
żyjący bez trosk. 

O'bnmnd)t, sf. pl. •en, 
niemoc f., słabość /., bez
silność f., bezwładność f.; 
mdłość f., omdlenie n. ; in 
- fa!Ien zemdlewać, (ze-) 
mdleć, omdlewać, omdleć; in 
- Iiegen w mdłościach leżeć. 

O'bnmiid)tig, adi. bezsilny, 
bezwładny, słaby;niedołężny; 
omdlały, zemdlały; - lt)etben 
-0mdleć, zemdleć; einen •en 
roieber ins .tleóen litingen, 
rufen ocucić, dotrzeźwić ze
mdlonego. 

Obo', inter. oho 1 - nid)t f o 
~itli~ ! oho I powoli! 

Obr, sn. •(e)il, pl. -en, 1) 
ucho n.; fleineil - uszko n.; 
ble •en fpiten nastawiać uszy; 
bie •en [)iingen (aff en zwiesić, 
opuścić uszy; jmnbn an ben 
•en 3upfen, reiflen, 3ie[Jen, 
imnbn bei bm •en ftiegen 
targać, ciągnąć kogo za uszy; 
jmn\m nn ben ,en ne[)men, 
faff en, liei ben •en friegen 
<'hwycić kogo za uazy; auf 
einem •e nidjt [Jihen nie 
słyszeć na jedno ucho; er 
[)at einen 9nunb lii!I an bie 
,en, er fonn fidj in bie •en 
lieiflen, ma gębę od ucha do 
ucha, może 3iebie samego 
w ucho ugryźć; jmnbn an 
bie ,en, [)inter bie •en fcl}!agen 
uderzyć kogo w twarz, dać 
komu policzek, natrzeć komu 
uszy; imnbm etro. ins -
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fagm powiedzieć komu co ku komu, wysłuchać kogo; 
do ucha; bai! roo[Jln ei3 ift mir 3u 0 en gefommm 
[Jnitm nadsłuchiwa6; bie ,en doszło do mej wiadomości, 
flingen, fnufm, liraufen mir zasłyszałem; 3u •en bringen, 
w uszach mi dzwoni, szumi; donieść, donosić; tnulien •en 
imnl>m bie ,en uo!Ifdjteien prebigen głuehemu prawić, 
wrze~zczeć do kogo, że aż go na wiatr gadać, grochem o 
uszy bolą, zagłuszyć kogn ścianę rzucać; f einen •en nid)t 
wrzaskiem; er rourbe biil traum nie wierzyć własnym 
ilber bie •en rot zaczErwienił uszom; 3) z,agięcie n. w książ
się po uszy; fidj nufi3 - ce; 4) = Ó9r. 
Iegen położyć się spać; jmnbm OlJt•, adi. uszny. 
bni3 l)'dI fiber bie •en 3ie~en ć~r, sn. •(e)il, pl . .. e, -
zedrzeć skórę z kogo, obła- einer ~label uszko n. u igły, 
pić kogo ze skóry, zedrzeć iglane. 
kogo; imnbm in ben •en O'brnffc, sm. ..n, pl. •tt, 
liegen oklektać komu uszy, długouszka /. (zwierzę). 
kłopotać komu głowę pro- o·~rbnmmcl, O'~rbnnmcl, 
śbami, przestrogami, radami; O'l)tbommcl, sf. pl. •n, kół
er ift nodj nidjt trocten [)inter czyk m. 
ben ,en jeszcze nie oschnął A l. ,1, 

za uszami, m'I jeszcze mleko ,._,',,r",cn, sn. •il, pl. -, 
dim. od Ogr, uszko n., małe 

pod nosem, jeszcze młody, ucho. 
niedoświadczony; er ~nt ben O'brbriif c, sj. obacz O'fJr• 
/5:!Jnlf [)inter ben "en, er ~at 
es {blef, fauftbicf) [)inter ben fpeicl}elbrilfe. 
,en szczwany lis, arcyszal- D'~rcn, va. (fJnlien) prze
bierz; fidj etro. [)inter bie •en bijać uszka u igieł; uszy 
f cf)teióen zapisać sobie co za przyprnwiać. 
uszami, zapamiętać sobie co; O'brcnnr3t, sm. •ei3, pl. 
jmnbm ij!nufen albo einen •lir3te, lekarz m. dla chorób 
\ylo[J ina - fitm narobić usznych, otyatra m. 
komu kłopotu, zaniepokoić O'l)tCnbnnb, sn. •ei!, pl. 
kogo; !Bo~nen in ben „en ,liiinner, opMka uszna (anat.). 
[)nben udawać głuchego; eine O'l)tcnbcid)tc, sj. pl. "n, 
ilber!3 - befommen, ftiegen spowiedź tajnR. 
dostać po uszach, dostać po- O'brenbliif cr, sm. ..i:J, pl. 
liczek; imnbn ilberil - f)nuen - , zausznik m., podszepnik m. 
dać komu policzek; oszukać Obrcnblitfcrci', sf. pl. •en, 
kogo; liii3 fiber bie •en po ziiusznictwo n., poclszept m. 
uszy, zupełnie, catkowicie; O'brcnblitfcrin, sf. pl. 
er ftecft biil filier bie "en in •innen, zausznica /., z;iusz
/5djulben siedzi w długach, niczka .f. 
ma długi po u ,zy; 'er ift liiil O'brcnbrnnf en, sn. ,s, szum 
ilber bie •en tJerliebt zako- m. w uszach. 
chany gorąco; fid) bie m:lelt O'brcnbriif c, sj. pl. •n, 
um bie •en f dj!ngen widzieć gruezoł przyuszny. 
dużo świata; 2) ucho n., O'brcncnt3iinbnng, sf. pl. 
słuch m.; idj [)nbe ein gutes 0 m, zapalenie n. ucha. 
- mam dobry słuch; ie{) bin O'brcnf{nij, sm. 0 ffei1, cie-
gnna - całem ciałem slu- czenie n. z uszu. 
cham, słucham z największą, D'brcngeffcn, sn. obacz 
z natężoną u wazą; idj f)nbe OfJrenflingen. 
fein - (filr mufte) nie mam O'brcngcf d)ltliir, sn. ,(e)s, 
słuchu (clla mnzykiJ; filr pl. •e, wrzód m. w uchu. 
jmnbil !Bitte Mn - ijnlien O'brcnfi~cl, sm. •!3, łecb
nie mieć uszu na czyją pro- tanie n. w uszach, świerz
śbę, nie chcieć wy~hcbać czy- biączka f. w uszach; (prze
jej prośby; jmnbm ein ge• nośnie:) rzecz głaszcząca uszy, 
neigte!ł - (ei§en skłonić uszy pochlebstwo n. 



D'brcnUingcn 

D'btcnflingen, sn. =13, dzwo
nienie n., szum m. w uszach. 

D'brcnfranfbcit, sf. pl. ,en, 
choroba uszna. 

D'brcnliiuten, sn. obacz 
09renUingen. 

D'brmrciijcn, sn. obacz 
09renfdjmer~. 

D'brcuf nuf en, sn. •13, szum 
m. w uszach. 

D'l)tCUf d)ntnla, sn. ,e!3, 
Uuszcz uszny, woskowina 
f., woskówek m. 

D'~renf d)mnug, sm. =fes, 
rozkosz m., biesiada f. dla 
uszu. 

D'~rcnf d)mcra, sm. =e/3, pl. 
•en, ból m. us1.u. 

D'~rcuf,l)icgcl, sm. -es, pl. 
-, wziernik m. do badania 
uszu. 

D'brcnf,llti~c, sf. pl. ,n, 
strzykawka uszna. 

D 1~rcn11Jcij, sn. obacz Oijren• 
fdjmetł. 

D'brcnacnge, sm. .n, pl. 
,n, świadek nauszny. 

D1l)tc1t511Jn11g, sm. "(e)il, 
b6l m. uszu ze złudzeniami 
słuchu połączony. 

D'~rculc, sf. pl. ,n, sowa 
uszata. 

D'~rfcigc, sf. pl. •n, poli
czek m.; jmnbm eine - gelien 
wyciąć komu policzek, po
lic•t kować kogo. 

D'brfcigcn, va. (9alien) po
liczkować. 

D'btfingcr, sm. •S, pl. -, 
palec mały. 

D'brf(iigd, sm. •s, pl. -, 
muszelka uszna, :i:ewnętrzna 
cześć ucha. 

Ó'ijrformig, adi. kształt 
ucha mający, uchowaty, 
uszaty. 

o·~rgcbiingc, sm. •!!, pl. 
-, kólczyk m. 

D'~rboble, sf. pl. =n, wnę
trze n. ucha, 

D'brfiff en, sn. "~, pl. -, 
wezgłowie n., jasiek m. 

D 1brf11or,1Jcl, sm. ,e, pl. -, 
chrząstka f. w uchu. 

D'brlii,IJ,l)d)cn, sn. •iii, pl. 
---:, uszko n., miękisz m., ko
muszek uszny. 

D'~rlod), sn. =(e)s, pl. •Hi• 
,djer, otwór uszny, 

D'ijrlofftl, sm. 0 s, pl. - , 
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łyżeczka f., łopatka j. do 
uszu, dlubiucb m. 

D'~rmuf d)cl, sf. pl. •n, 
koncha j., małżowina f. 
ucha. 

D'brriug, sm. =(e)s, pl. ,e, 
k6lczyk m. 

D'brf d)uctfc, sf. pl. , n, 
uchowiec m. (anat.). 

D'brfł)cid)dbriif c, sf. pl. •n, 
grpczoł: przyuszny. 

D'brtrommcl, sf. pl. •n, 
bębenek m. w uchu (anat.). 

D'brtromł)ctc, sf. pl. •n, 
trąbka f. Eustachiusza (anat.). 

~i'~tlllnrm, sm. •(e)fl, pl. 
=lviirmer,szczypawkaj.(owart). 

D'braiłJfcl, sm. obacz Ogr• 
!iippd)en. 

D 1~r3crrci~cnb, adi. roz
dzierający uszy, przygłusza
jący. 

Dlfuł)ntio'n, sf. pl. =en, 
okupacya f., zajęcie n., za
wbs~czenie n. 

Ofono'm, sm. =en, pl. ,en, 
ekonomista m,, człowiek go
spodarny; gospodarz wiejski; 
ekonom m., rządca m. 

Dtouomit', sf. ekonomia 
/. (nauka); gospodarstwo n. 
gospodarność/., oszczędność f. 

Ofouomic'ucrlllnltcr, sm. -s, 
pl ... -, rządca m. 

Dfono'mif d), adi. ekono
miczny, gospodarny, oszczę
dny; gospodarstwa wiejskiego 
dotyczący; adv. ekonomicznie, 
gospodarnie, oszczednie, 

Dfonomific'reu, ;n. (9alien) 
gospodarzyć, oszczedzać. 

Cftnc'bcr, sn . .. 11, pl. -, 
ośmiościan m. (geomet1ya). 

Cftnc'brif d), adi. ośmio
ścienny. 

Dftn'tJ, sn. •S, ósemka f. 
(format ksil!żki); gro~ea -
(= @ro~oftao) ósemka wiei· 
ka; in - w ósemce. 

Cftn'ubnnb, sm. 0 (e)iil, pl. 
=liiinbe, tom m. formatu 6sem
kowego. 

Cftn'uc, sf. pl. ,n, oktawa 
f. (w muzyce); oktawa f. 
( ośmiodniowe nabożeństwo). 

Oftn'uformnt, s1i. •(e)s, pl. 
0 t, format p6łćwiartkowy. 

Dfto'ber, sm. •9, paździer
nik m. 

3' n Ie nb er, Si)eutfdj,!>u!titfc!)eij IDlorterbuc!). 
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Cfto'bcr=, adi. paździer
nikowy. 

Dltroi',(wym.: -troa), sm. 
i sn.•(5),pl. •s,wyłączne prawo, 
przywilej m.; akcyza f., opłata 
miejska. 

Dftrol)ic'rcn,(wym.: -tro(a)i
ren) va. (911lien) narzucić (usta
wę, regulamin i. t. p.). 

Dfuln'r,sn ... (e)s,pl.,e,obacz 
Ofufarlinf e. 

Dfuln'rinf ,lldtiou, sf. pl. 
"en, inspekcya naoczna. 

Dfuln'rlinf c, sf. pl. -n, 
soczewka najbliższa oka(win
strumentach optycznych). 

Dfuln'racugc, sm. -n, pl. =n, 
świadek naoczny. 

Dfulntio'n, sf. pl. 0 en, 
okulizowanie n., oczkowanie n. 

Dfulie'rcn, va. (ljalien) oku
lizować, oczkować, szczepić 
przez oczkowanie ; in/3 trei" 
lienbe muge - okulizować 
w żywe oczko; in/3 fdjlafenbe 
muge - okulizować w mar
twe oczko. 

Ofulic'ren, sn. =e, obacz 
Ofulation. 

Dfulic'rmcff er, sn. •i:l, pl. 
-, nożyk m. do oczkowania. 

Dfuli'ft, sm. "en, pl. =en, 
okulista m., lekarz m. cho
r6~. ocznych. 

Ofumc'uif d), adi. ekume
uiczny, ogólny; "ea J?on~il, 
sob6r powszechny (historya 
kościelna). 

D'faibent, sm. 0 (e)s, za
chód m. 

Df3ibcntn'lif d), adi. z~
chodni. 

Ol, sn. =(e)i3, pl. •e, oliwa 
f., olej m.; dt9erifdjell - ole
jek m., olej wyskokowy, olej 
eteryczny; fa ren n- olej 
palny, olej świetlny; ~anf
olej siemienny, olej ko
nopny; .Rnodjen-, .!Hauen
olej kostny; 5.lein- olej 
lniany; !!Rinerar- olej skal
ny; Olioen- oliwa /.; \j!a(m„ 
- olej palmowy; !Jłiili-, 
!Jtaps- olej rzepakowy; 
6djmier- olej do smaro
wania; ematio-, '.trocfeno 
- olej szybko~chnący, wy
sychający; \j!fran3en-, oege• 
taliiiif cl)ea -,- olej roślinny; 
ran3igei3 - olej zjlłciały; 

9 
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feine/3 - olejek m.; - vreff en O'lfabrif, sf. pl. =m, ole-
oliwę wyciskać; frifdjgeµre\iteil jarnia f. 
- świeża oliwa; ~emges - O'lfarbe, sf. pl. =n, farba 
święty olej, krzyżmo n.; mit olejna; mit (in) =n ma[en 
- triinfen zapuścić olejem j malować olejno. 
mit - beftreicf)en, befµrengen, O'lfarbcn, adi. olejnego, 
f a[ben (na)maścić olejem; mit oliwnego koloru, 
-anmadjenprzyprawićoliwą; ~'lf ,. b " r )~ . f' cf , .,.,, aruen ruu, sm. ,,e "'' 
m - tel>en, ba en smarzyc, oleografia /., druk m. farba, 
piec na oliwie, w oliwie; in mi olejnemi. 
- maren malować olejno; - O'lfnrbenijanbier, sm. ,13, 
in!8 jyeuer giejien oleju przy- pl. _ sprzedający m. farby 
lać do ognia, olejem ogień 
gasić. oleJ,ne. 

Ó,
0

, l•, adi. ole;ny, oliwny. D'lfafi, sn. =ffe!3, pl. =fiiff er, 
" beczka J: na olej, na oliwę, 

O'lanftridj, sm. •(e)s, pl. z olejem, z oliwą, z oleju, 
•e, powłoka olejna, powłoka z oliwy. 
ba~,wą olejną. · ""''lfi .,, f• ;, l ff 

'""' ;l..J rm,,, sm . • le"', p .• e, 
;t;'lartig, adi. olejowaty. pokost olejny. 
O'lbaum, sm. •(e)!i!, pl. O'lf{af d)C, sf. pl. •n, flaszka 

•biiume, drzewo oliwne. lf· na oliwę, od oliwy; ~ei!ige 
O'Ibaum~f1anaung, sf. pl. - ampułka J. ze świętym 

•en, plantacya f. drzew oli- olej.em. .. 
wnych. D'lf{ecf,·( e)a,pl. •e,tllf{ecfcn, 

Q'lbeere, sf. obacz onue. sm. •5, pl. -, plama /. od 
D'lbe~lilter, sm. -i3, pl. -, olej.u, od oliwy. 

naczynie n. na oliwę; obacz/ D'lfrild)te, sf. pl. oliwki pl. 
2aw1,1enlorver. 0•1garten, sm. =!3, pl. 

OlbC!!l, sm. •(:)!8, pl. •e, =giitten, ogród oliwny, oli-
gór,1!- ol.1wna, ogroJec m., wnj,ca f., oliwnik m. 

O'Ibtlb, sm. obacz 5rge• D'lgcflifi, sn. •il, pl. 0 e, 
mll,\be. naczynie n. na olej, na oliwe. 
. O'lbilberbrucf, sm. obacz O'lgemlilbe, sn. -~, pl. __:_, 

kJ[~.rucf. malowidło olejne, obraz olejny. 
~'lblat~,, s'!. •(e)i3, pl. O'lgef djmacf, sm. ,(e)s, smak 

=lil~tte~, hśc oliwny. oli~ny, olejny. 
O'lbild)f C, sf. p~. =n, puszka D'lgellllid)f e, sn. pl. krzewy 

i', ~a ohwę, z ohwą. oliwne. 
"?'lbrucf, sm. =(e)il, pl. =e, O'Igo~e, sm. =n, pl. =n, 

ole.1nodruk m. dureń m., ciołek m. 
Dlca'nber, sm. =!8, pl. -, O'lbaUig, adi. olej, oliwę 

oleander m., bobkowa róża, zawierajacy oleisty. 
płocb?wiec pospolity, kościa- O'lbalti!lfCit sf. oleistość J. 
neczk1 pl. (roślma). .. · ' 

Olea'ftcr, sm. =!3, pl. -, O'l~~nbel, _sm. =!8, handel 
przewierzbia f., olejnik m. m . .. ole.Jem, oliwą. 
(dr?.ewo). D'l~linbler, sm. 0 !1 1 pl.-, 

O'len, va. (~alien) olejem ha1;1d!arz m. olejem, oliwą, 
lub oliwą (po)smarować, (po)- ol~J.mk m. 
mazać, (na)mazać, (na)maścić, O'l~efc, sf. pl. ~n, gąszcz 
zapuścić, napuścić; ein (i:>c(j[o~ m. z oleju, z oliwy, fusy oli
- napuścić zamek oliwą; ben wne. 
6a[at - przyprawić sałate O'(~aUi!l, adi. olej, oliwę 
oliwa. • za~ierający, oleisty. .. 

O'iertrag, sm. ~( e)il, O{erntc, D'lig i (rzadko) D'Iidjt, 
sf. pl. 0 11 1 zbiór m. oliwek. adi. olejowaty, oleisty, o!ej

D'lCUu,t, 11n. =i3, = Sc(jroefe!• ny; ftdj ilHg macf)en, olejem, 
f llure. oliwą się potłuścić. 

D'Uud)enbtedjer 

D'ligfeit sf. oleistość f. 
Dliga'rdj, sm. •en, pl. =en, 

oligarl'ha m., możnowładca m. 
DligardJie', sf. pl. •n, oli

garchia f., możnowładztwo n. 
~liga'rdjif dj, adi. oligar

chiczny, możnowładczy. 
D'lim, adv. niegdyś, kie

dyś, w przeszłości; au Drim/3 
,8eiten ging bai! nocf) an za 
naszych pradziadów to je
szcze uchodziło. 

Dli'IJC, sf. pl. =ll, oliwka f; 
einAemacf)te =n solone oliwki. 

Oli'llenart, sf. pl. =en, ga
tunek m. oliwek. 

Dli'lltnbaum, sm. =(e)a, pl. 
=liiiume, drzewo oliwne. 

Dli'lletternte, sf. pl. ,n, 
zbiór m. oliwek. 

Dli'llenfnrbe, sf.barwa oliw
kowa. 

Dli'llenfarben, DlitJeuf ar= 
big, Dliucngriln, adi. oliw
kowy. 

0°li11Jtnformig, adi. mają· 
cy kształt oliwki, oliwko
waty. 

Dli'llengnrteu, sm. =s, pl. 
•niitten, ogród oliwkowy. 

Dli'benbain, sm. •(e)il, pl. 
•e, gaik oliwkowy. 

Dli'llengriln, adi. oliwkowo
zielony, oliwkowy • 

Dli'1Jen~0Ia, sn. =es, drzewo 
oliwne. 

Dli'llenol, sn. •(e)a, .e, 
oliwa f (z oliwek). 

Dli'ben~reff e, sf. pl. •n, 
olejnia f. 

~li'ben~rtff er, sm. •i3, pl. 
-, olejnik m. 

Dli'IJCUllliilbdjcn, sn. obacz 
OI~pen~ain. 

D'lfanne, sf. pl. =n, oli
wniczka f. 

O'lfeltcr, sf. pl. -, prasa 
f. do wyciskania oliwy; o lej
nia f. 

D'lfrlimer, sm. ,s, pl. -, 
olejnik m. 

O'Urug, sm. •(e)il, pl. 
•ftil!le, dzbanek m. na olej. 

Ó'lfudjen, sm. =!3, pl. -, 
placek m. na oleju; kołacz 
olejny, makuch m., olejczyk m. 

O'lfudjenbredjcr, sm. ·B, pl. 
-, gniatacz m. do maku
chów. 



C'Uaben 

D'Unben, sm. =s, pl. -rnben, 
skl,flp m. z oliwą, z oltijem. 

O'Uager, sn. =i3, pl. -, 
skład m., magazyn m. ole
j6V?;, oliwy. 

O'Uampe, sf. pl. •n, lampa 
olAjna. 

Ć'Uef e, sf. pl. =:T, zbiór m. 
oliwek. 

Olm, sm. ~(e)s, =e, 1) pr6-
chno n. w drzewie; 2) rodzaj 
jas~czurki. 

D'lmaler, sm. =s, pl. -, 
ma,\arz malujący olejno. 

Dlmalerei', sf. pl . .-en, ma
lowanie n., malarstwo olejne; 
ob~itz olejny. 

D'lmnnn, sm. •ts, pl. 
am/inner, olejarz m. 

D'lmeff er, sm. ,s, pl. -, 
oleiomierz m. 

O'lmii~le, sf. pl. =n, ole
jar.~ia /., olejnia f, 

D'lmiiUer, sm. =i3, pl. -, 
oletnik m,, olejarz m. 

D'lnn»banm, sm. •(e)i3, pl. 
•liijµme, stradałka f. 

0'1,1.lalme, sf. pl. =n, olejo
wiec m., olejnik m., masfo
pal.llla /. 

0'1,1.ln,l.lier, sn. =(e)e, pl. •e, 
papier olejem napuszczony; 
par.ier transparentowy. 

01I,1Jf(an3en, sf. pl. rośliny 
olejne, olejodajne. 

Ó'lpreff e, sf. pl. •n, tło
cznia olejna, olejni& /., ole
jar,r;,ia j. 

D'Ipreffer, sm. =i3, pl. -, 
olejnik m., olejarz m. 

O'lrettidJ, sm . .-B, pl. •e, 
rzodkiew olejna. 

O'lf ame, sm. ,ns, rzepak 
oleiny. 

O'lf a~, sm. obacz or9efe. 
O'lf d}liiger, sm. obacz 0(= 

milller. 
O'lf eife, sf. pl. =n, mydło 

olej);le, 
O'lftoff, sm. •(e)s, oleina 

f. (chemia). 
O'ltonne, sf. pl. •n, becz

ka /. z olejem, do oleju, 
z oleju. 
„ C'ltrefter, s. pl. obacz 
O!~efe. 

O'lnng, sf. pl. ,en, nama
zanie n., namaszczenie n., na-
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puszczenie n., (po)smarowanie Dntolo'gif dJ, adi. on to-
n. olejem; bie rette - osta- logiczny. 
tnie (olejem świętym) na- D'nno, sn. -, pl. Dnera, 
maszczenie; bie rette - emp= cieżar m. 
fangen olej św. przyjąć. ·01n11r, sm. •(eti), pl. =e, 

Dll)'m,IJ, sm. ,(e)s, 1) Olimp onyks m. (kamień). 
m. (góra); !!Om 9o!)en - D4Jn'l, sm. =(e)s, pl. •e, 
ljernli ze szczytu Olimpu; opal m. (kamień). 
auf bem - wo!)nenb, ficl) D,1Jn'lglan3, sm. -es, łysk 
auf ben - lie3ie!)enb olim- m. opal_u; 
piJski; 2) najwyższa galery a D,1Jnhf1e:ren1 ~n; (!Jalien) 
w teatrze. opahzowac, m1emac kolory. 

DI1)1114Jia'be, sf. pl. an, 1 D'per, sf. p!. •n, opera f. 
olimpiada f., czteroletni prze- Dperaten'r, sm. . •!8, pl. 
ciąg- czasu. •e, opera~o~ m., chirurg m. 

Dll1111,1Jia'beured}mmg, sf. Dperatto n, sf. pl. =en, 
liczenie n. cz11su według rękocz_yn m.; operac:ra /. j 
olimpiad. leczeme 11;· ułomnośc1, . ka

Dll)m,l.lin'bif dj, adi. •e \l.leti• lectwa;, etne - u~ll31~9en 
obe olimpiada J: wykonac o.peracyę; ftcfj em~r 

Dlij'm,l.linfieger, sm. -s, pl. unt.er31el)en poddać się 
-, zwycięzca m. w igrzy- operacy1 .. 
skach olimpijskich. Dperatto'nofclb, . sn., •(e)o, 

DhJ'mpier, sm. •ił, pl. -, :pl. •er, pole. n. dz1~łan wo-
bóg olimpijsici. Jennych (woJ•kowośc). 

Dll)'mpif dj, adi. olimpijski. 0,1Jer.at10'1to,\.llnn, sm. •{e)il, 
C'llueibe s+. pl •n wierz- pl. =!)lii!łe, ,Plan. operacyJny, 

. , '.I • 1 plan dz1ałan WOJennych. 
ba „ohwna. Dperati'tJ, adi. operacyjny. 

O'l311Jeig, sm. 0 (e)s, pl. •e, Dpere'tte sf. pl. -n ope-
galązka, rószczka oliwna. ret ka f. ' ' 

D'mega, . sn. •(i:l), pl. =i3, Dperięren, vt:, (lJalien) 
omega f. /htera grecka). operowac; działac; va. (lJa• 

Omele'tte, sf. pl. •n, omlet lien) jmnbn - operować kogo; 
m.; grzybek m. (potrawa fid) - Iaff en dać się opero-
z jav, . wać, poddać się operacyi. 
~ men, sn. •s, pl. Omtna, Dperme'nt, sn. ,(e)s, zło-

wrożb:t .[;, zna~ m. . tokost m. (Mlty). 
Omtno il, adz. złowieszczy, D'pcrunrtig, adi. podobny 

złow;r6ż?ny. do opery, na sposób opery. 
D mntbno, sm. -, · pl. - D'pernbndJ, sn. obacz 

i •liUffe!il, pl. •liuffe, omnibns Opemtąt. 
m., powóz m. dla wszystkich. D'pernbid}ter, sm. •s, pl. 

Omnipote'nt, adi. wszech- -, poeta opery piszący. 
mocny. D'pernglao, sn. ·fes, pl. 

Dmni,l.lote'n3, sf. wszech- =g!iif er, O'perugncfer, sm . .. t;, 
moc f. pl. -, binokle pl., lorneta 

Onanie', sf. ·onania j., ona- teatralna. 
nizm m., samogwałt m. 0',\.lern~aft, D',l.lcrnmiiijig, 

Dnnnie'ren, vn. (lJalien) adi. operowy, melodrama-
samogwałtowi siE_l oddawać. tyczny. 

Onnni'ft, sm . .. en, pl. =en, D'pernl)ano, sn. ..fes, pl. 
onanistam., samogwałcicielm. ,!Jiiufet, dom m. opery, teatr 

C'nfcl, sm. •B, pl. -, m. do oper, opera/. 
wuj m. 0',l.lernfomponift, sm. ,en, 

D'nfcld)en, sn. ·!:ł, pl. -, pl . .. en, kompozytor m. oper. 
dim. od Onte! wujaszek m. 0',l.lcrnmnfif, sf. muzyka 

Ontologie', sf. pl. •n, I operowa. 
ontologia /., nauka j. o ist- J D',l.lernfiinger, sm: •S, pl. 
nieniu (filozofia). -, operzysta m., śpiewak m. 

9* 
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O'l)trnfiingerin, sf. pl. 
•innen, operzystka f., śpie
waczka f. 

O'l)crntert, sm. 0 ei8, pl. •e, 
tekst m. opery, libreto n., 
słowa do muzyki operowej. 

O'.ptr113cttd, sm. ...,\ pl. 
-, afisz teatralny. 

O'l)fcr, sn. ,s, pl. -, 1) 
ofiara f., ofiarowanie n,; ein 
- óringm ofiarę składać, 
czynić, przynieść; jmnbm 
ettu. 0um - liringen złożyć 
komu co w ofierze; ein -
jcf)(acljten bydlę zabić na 
ofiarę; er wurbe ein - feiner 
~aófucljt stał się ofiarą swojej 
chciwości; er fie! a(!3 - bief er 
stranfgeit padł ofiarą tej 
choroby; 2) zwierzę, bydlę 
ofiarne= Opfertier; 3) ofiara 
f., poświęcenie n.; lclj ~af>e 
igm uieCe - geórncljt wiele 
mu poświęciłem; feine -
fcf)euen, uor Mnem - 3urilcf• 
f cljrecfen nie szczędzić, nie 
lękać się ofiar, poświęceń. 

D'llftrnltnr, sm. ,(e)s, pl. 
•tltre, ołtarz ofiarny. 

O'l)ftrbtd,Jcr, sm. ,s, pl. 
-, puhar ofiarny. 

O'l)fcrbtcftn, sn . ... 13, pl. -, 
naczynie ofiarne. 

O'l)ftrbtil, sn. •(e)s, pl. "e, 
top6r ofiarny. 

O'lJftrbmit, D'llftrfrtubig, 
adi. ofiarny. 

0'.pftrbinbe, sf. pl. •n, 
opaska, jaką w starożytności 
ofiarnicy na czoło kładli. 

0'.pftrbrnud,J, sm. obacz 
Opferqeóraucf). 

D'llftrbrot, sn. 0 (e)!3, pl. 
0 e, chleb ofiarny. 

O'l)fcrbitntr, sm. obacz 
Opfmr. 

O'llftrtr, sm. ...5, pl. -, 
ofiarnik m. 

O'llftrftft, sn • ... es, pl. 0 e, 
uroczystość ofiarna. 

D'.pferf{nmmc, sf. pl. ,n, 
ogień, płomień ofiarny. 

0'.pfcrfrtublg, adi. obacz 
Opferómit. 

0'.pftrgnbc, sf. pl. on, 
ofiara f. 

O'l)fcrgtbtł, sn. 0 (e)s, pl. 
,e, modlitwa ofiarna, oferto
ryum n. 
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O'l)fcrgebrnnd,J, sm. •(e)fl, O'l)ftrlDtin, sm. "(e)il, pl. 
pl. obriiudje, obrządek ofiarny. "e, wino ofiarne. 

D'llftrgefiit, sn. 0 ee, pl. Ci'lJftrwiUig, adi. ofiarny, 
•e, naczynie ofiarne. got6w poświęcić się. 

O'l)fcrgtlb, sn. 0 ee, pl. •er, O'l)fer3ug, sm. ...(e)!3, pl. 
pieniądze ofiarne. 0 3ilqe, pochód ofiarny. 

O'l)ftrgtriit, O'l)fcrgef d,Jirr, Ol)l)i't, sm. •(e)i3, serpen-
sn., •CB, pl. •e obacz Opfer0 tyn m. (minerał). 
gefltu. Ol)in't, sn. •(e)s, pl. •e, 

O'l)ftrfnftcn, sm. ,a, pl. opiat m., powidło makowe. 
•fltften, skrzynka f. na datki O'l)ium, sn . .. 5, opium n. 
ofiarne. D'l)iumrnud,Jcr, sm. 0 s, pl. 

D'l)fcrfddJ, sm. 0 (e)ij, pl. -, palacz in. opium. 
"e, kielich ofiarny. Ol)l)onc'nt, sm. •en, pl . .. en, 

O'l)fcrfnd,Jcn, sm. 0 B, pl. oponent m., przeciwnik m. 
-, placek ofiarny. Ol)l)onit'rtn, vn. (~af>en) 

D'l)fcdnntm, sn. "(e)il, pl. oponować, zarzuty czynić, 
•Ciimmer, baranek dany, za- przeciwić się. 
bity na ofiarę; baranek Boży, 0l)l)ortn'n, adi. korzystny; 
Chrystus. adv. korzystnie. 

O'l)fcrmn~l, sn. •(e)a, pl. Ol)l)ortnni'ft, sin. •en, pl. 
,e, O'l)fcrmn~l3eit, sj. pl. =en, =en, oporlunista m., patrzący 
biesiada ofiarna. m. korzyści swej. 

O'Wrmtffcr, sn. ..a, pl. Ol)l)ortnni'ftif dJ, adi. opor· 
-, n6ż ofiarny. tunistyczny, korzyścią się 

D'llftm, I. va. i vn. (Qll• powodujący. 
lien) ofiarE1 czynić, ofiarować, 0l)l)ortunitii't, sj. korzy-
zabić na ofiarę; poświęcać, stność f. 
poświęcić; fidJ - poświęcić Ol)l)ofitio'n, sj. pl. •en, 
się; II. -, sn. ,a, ofiaro- opozycya j.; zarzut m., prze
wanie n., ofiara f., poświę- ciwienie n. sie. 
cenie n. Ol)l)ofitionc;ll, adi. opo-

O'llftrl)fcnuig, sm. obacz zycyjny, sprzeciwiający się, 
Opferge{b. należący do opozycyi. 

D'llftrl)ritfttr, sm. =!3, pl. Ol)l)ofitio'110°, adi. opo-
-, kapłan ofiary czyniący, zycyjny. 
ofiarowanie odprawiający, Ol)l)Ofitio'n0blntt, sn. •e!3, 
ofiarnik m. pl. •bCiitter, dziennik opo-

O'l)ftrf d,Jnlt, sf. pl. •n, zycyjny. 
czara ofiarna. Dl)l)ofitio'n0mann, sm. ,(e)B, 

O'µfcrf dJmn110, sm, obacz pl. 0 miinner, członek m. opo-
Opferma~L zycyi, partyi przeciwnej. 

O'l)fcrftiitte, sf. pl. •n, Dl)l)ofitio'110l)nrtti, sf. pl. 
miejsce ofiarne. •en, opozycya /., stronnictwo 

D'l)ftrftocf, sm. obacz Opfer, opozycyjne, przeciwne. 
faften. 0.ptnti'll, sm. •(e)a, pl. 0 e, 

D'.pfcrtitr, sn. o(e)!3, pl. tryb życzący (gramatyka). 
.. e, zwierzę na ofiarę prze- Ol)tit'rtn, va. (~aben) wy-
znaczone. bierać, wybrać jedno z dwoj-

O'l)ftrtif d,J, sm. •es, pl. •e, ga, oświadczyć sie za czem, 
stół ofiarny. przystąpić do czego. 

0'.pfertob, sm. •e!3, śmierć Ol)tit'rung, sf. pl. ,en, 
f. z poświt;cenia się. opcya f., przystąpienie n. 

D'.pfcrtranf, sm. •(e)B, na-

1 

O'lltif, sf. optyka f., nauka 
pój ofiarny. f. o świetle. 

D'llftrung, sf. pl. •en, O'l)tiftr, sm. .!, pl. -, 
ofiarowanie n., czynienie n.

1 

O'l)tifu0, sm. -, pl. ..fuff e, 
ofiary; poświęcenie n. i ,tici, optyk m. 

O'l)fcrllit~, sn. obacz Ol)timn't, sm. "en, pl. •en, 
Opfertier. arystokrata m. 



O.ptimi'llmull 

D.ptimi'llmull, sm. -, op
tymizm m., wiara f. w do
broć świata. 

O.ptimi'ft, sm. 0 en, pl. •en, 
optymista m., wierzący m. 
w dobroć świata. 

0.ptimi'ftif dJ, adi. opty
mistyczny; adv. optymisty
cznie. 

O.ptio'n, sf. pl. •en, opcya 
f., wyb6r m., oświadclenie 
n. się za czem. 

0'.ptifd), adi. optyczny; 
•e stćiuf !'Ę)ung optyczne złu
dzenie; adv. optycznie. 

O.pule'nt, adi. sowity, ob
fity; adv. sowicie, obficie. 

Olmle'u~, sf. obfitość /., 
sowitość f. 

O'tmll, sn. -, pl. Opera, 
dzieło n. 

Orn'fel, sn. =5, pl. -, 
wyrocznia /.; ein - befragen 
spytać wyroczni~; - fpredjen 
.wyrokować; niie ein - f pre, 
!'Ę)en, fidj a(5 ein - aufipiefen 
udawać wyrocznię; er ift ba5 
- filr ba5 ~lorf jest wyro
cznią dla ludu. 

Orn'fel~nft, Orn'fermaijtg, 
adi, na spos6b wyroczni, 
dwuznaczny, zagadkowy; adv. 
dwuznacznie. 

Orn'feln, vn. (taben) wy
po"'iadać wyrocznie, wyro
kować. 

Orn'felf.prudJ, sm. •(e)s, pl. 
•fprildje, wyrzeczenie n. wy· 
roczni, wyrocznia /. 

Orn'ngc, (wym.: -rąże), sf. 
pl. •n, pomarańcza f. 

Orn'ugen, (wym.: -rqżen), 
adi. pomarańczowy; adv. 
pomarańczowo. 

Orn'ngeubnum, sm. 0 (e)5, 
pl. •bćiume, drzewo poma
rańczowe. 

Orn'ngenbliite, sf. pl. •n, 
kwiat pomar11ńczowy. 

Drn'ugeufnrbeu, Drn'ugeu, 
f nrbig, Orn'ngengelb, adi. 
pomarańczowy." 

Drn'ngengnrten, sm. •5, pl. 
=gćitten, pomarańczarnia j. ; 
oranżerya f., cieplarnia j. ; 
= Xreib~aue. 

Srn'ugengelb, sn. kolor 
pomarańczowy. 

Drnngerie', sf. pl. •en, ob. 
Ornngengarten. 
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Drn'ngcnf nft, sm. =(e)s, 
sok, syrop pomarańczowy. 

Drn'ngenf dJnle, sf. pl. •n, 
łupka /. (z) pomarańczy. 

Orn'ugenlllnff er, sf. =i:l, 
woda /. ze sokiem pomarań
czowym i z cukrem, 

Drnngu'tnn, sm. =!S, pl. 
•5, orangutan m. (małpa). 

Drnto'rif dJ, adi. oratorski, 
krasom6wczy, krasomowny. 

Ornto'rium, sn. •!3, pl. 
=tien, oratoryum n. 

Ord)e'ftcr, sn. ,s, pl. -, 
orkiestra f, 

DrdJe'ftcdon3ert, sn. =(e)s, 
pl. ,e, koncert orkiestralny, 
koncert m. z orkiestrą. 

DrdJe'ftermnfif, sf. muzyka 
orkiestralna, 

OrdJibe'e, sf. pl. =n, Or• 

chidea /. (roślina). 
O'rdJill, sj. storczyk m. 

(roślina). [kowaty. 
O'td)illnrtig, adi. storczy
D'rben, sm. =s, pl. -, 1) 

zakon m.; geiftridjer, !JW ter= 
- zakon religijny, rycerski; 
in einen - treten wstqpić do 
zakonu; 2) order m., oznaka 
f,; e!nen - befommen otrzy
mać order. 

D'rbcnllnlter, sn. =!3, wiek 
przepisany do wst~pienia cło 
jakiego z,ikonu. 

D'rbcnllbnnb, i dim. O'r• 
benllbiinbdjen, sn. •5, pl. 
-banner, ,banbdjen, 1) wstęga 
orderowa; 2) gatunek motyla. 

D'tbenilbrubcc, sm. •iii, pl. 
obril'oer, członek m. bractwa, 
towarzystwa wsp6laą regułą 
zwiqzanego; braciszek m., za
konnik m. 

D'rbenllbnme, sf. pl. •n, 
kawalerk,i f. 

O'rbenllfrnu, sf. obacz Or• 
beni3[djmefter. 

D'tbenllgeiftlidJe(r),sm. 0 djen, 
pl. -dje(n), zakonnik m. 

D'rbcnllgeiftlid)fcit, sf. du
chowieństwo zakonne. 

D'rbe11ilgeliibbc, sn. •5, pl. 
-, ślub zakonny; bie - nb, 
(egen zrożyć śluby zakonne. 

D'rbenllgenernl, sm. 0 s, pl. 
oe, jenerał m. zakonu, 

~'rbenllgefellfd)nft, sf. pl. 
=en, kongregacya f., bractwo 
n. zakonu. 

D'rbcntlid) 

O'tbcullglicb, sn. •(e)s, pl. 
=er, członek m. zakonu. 

O'rbenll~null, sn. •fei3, pl. 
,~aufer, klasztor m, 

O'rbcnilfcttc, sf. pl. •n, 
łańcuch m. zakonu rycer
skiego, łaiJCU!'h orderowy. 

D'rbenllfleib, sn. •(e)i3, pl. 
,er, habit zakonny. 

8'rbe111lfre11a, sn. •e5, pl. 
•e, krzyż m. zakonny; krzyż 
orderowy, krzyż m. orderu, 

D'rbenlllcute, s. pl. zakon
nic.r, mnisi pl. 

D'rbenllmeifter, sm. •!3, pl. 
-, mistrz m. zakonu (rycer
skiego, orderowego). 

O'rbenll.perf 011, sf. pl. •en, 
lilakonnik m., zakonnica J. 

D'rbenll.pfrilnbe, sf. pl. •n, 
komenda f.., prebenda f. 

O'rbenllrcgd, sf. pl. •n, 
reguła zakonua, zakonu. 

O'rbenllritter, sm. •il, pl. 
-, k11waler m. orderu, za
konu. 

D'rbenllfdJllleftcr, sf. pl. •n, 
siostra zakonna, zakonnica f. 

D'rbenllftnnb, sm. •(e)s, stan 
zakonny. 

O'rbenllftern, sm. •(eJs, pl. 
=e, gwiazda f. orderu. 

D'rbrnlltrndjt, sf. obacz 
OrbenaUeib. 

O'rbenlluerbrilbernng, sf. pl. 
=en, bractwo zakonne. 

D'rbenllilerleibung, sf. pl. 
•en, nadanie n. orderu. 

O'rbenll3cidJe11, sn. •5, pl. 
-, znak orderowy. 

O'rbenllaudJt, sf. rygor za
konny, karność zakonna. 

O'tbcntlidJ, I. adi. 1) lu
biący porzqdek, porządny, 
uporządkowany; regularny, 
dokładny; zwyczajny; prawi
dłowy; =er !JJlenfcĘ) człowiek 
porządny; ein =es .Beben fil~rm 
prowadzić, wieść życie porzą
dne, moralne, statkować; •e/5 
9Jlći'odjen dziewczyna porządna, 
cnotliwa; =e 2eute ludzie po
rzqdni, zacni, dobrze wycho
wani; •er ,8l~fer płacący 
punktualnie, na czas; =er 
łj:lul5 puls regularny; ber =e 
ą:lrei!3 cena zwyczajna; bie „en 
9Jlitfe( środki zwyczajne, do
zwolone; •er @eridjt!3ftanb sqd 
zwyczajny, przynależny, kom-
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petentny; •er !J!rofeff ot, pro- Drbi1tll1fc, sf. pl. ,n, rz~- D'rb11111190,, adi. porząd-
fesor zwyczajny; ~e merfamm~ dna f. (matematyka). kowy. 
rung zwyczajne zgromadze- Drbinn'tcund,Jf c, sf. pl. ~n, D'rb111111gogcmitfi, adi. sto-
nie; 2) należyty; ein •ei3 mer• oś .f. rzędnych (matematyka). sowny do porządku, upo
~iir należyte przesłuchanie; Drbi1tntio111, sf. pl. =en, rządkowany, ułożony, uregu
~e @rob~eiten należyte, wy- udzielanie n. święceń, konse- lowany; metodyczny; adv. 
raźne grubiaństwa; ei3 f etite kracya f.; ordynacya lekarska. stosownie do porządku. 
•e !J!rilger porządna była bija- Crbinic'ren, sn. (~aben) D'rb1111ng0ltcbc, sf., Dr~ 
tyka; II. adv. porządnie, re- udzielać świt_,cenia, wyświ-:,- b111111g0fi1111, sm. •(e)e, zamilo
gularuie, dokładnie, zwyczaj- cać; ordynować, przepisywać wanie n., poczucie n. porząd-
nie, należycie; - [egen, fte!Ien ( o lekarzach). ku, rzadność f. 
porządnie położyć; postawić; D1rb11c11, va. (~alien) ukła- Drbń1111g0licbc11b, adi. lu-
ber \l.lule f dj(llgt - puls bije dać, ułożyć, porządkować, biący porządek. 
prawidłowo; - !e6en żyć po- uporządkować, urządzać, urzą- Orbnung~{oll, adi. niepo
rządnie; - f dje !ten porządnie dzić; f eine mngeiegen~eiten - rządny; iadv. bez porządku, 
wyłajać; bu ~aft betne l!:iadje uporządkować swoje sprawy; bez ładu. 

gemadjt zrobiłeś twoją bie %rupµen - (u)~zykować D'rb11111190mitfjig, adi. obacz 
rzecz porządnie, jak si-:, na, wojsko; nadj SHnff en - upo- Orbnungsgemiiji. 
leży; er mar - fto~, baji, •• rzadkować wedle klas, klasy- O'rb111111g0ruf, sm. =ee, pl. 
był bardzo rad, że , •. ; er fik~wać. ~e, wezwanie n., upomnie-
na~m ee - (albo ernftridj) D'rbntll, sn. =B, układanie nie n. do porządku (parlamen
ilbel wziął na prawdę za złe; n., porządkowanie n., urzą- taryzm). 
ei.l regnet - (tildjtig), eB ift dz1mie n.; szykowanie n. D'rb111111gllftrnfc, sf. pl. ~n, 
- fait pada porządny deszcz, (wojska); klasyfikacya f. kara f. za niedopilnowanie 
jest porządnie zimno, D'rbncr, sm. •!3, pl. -, przepisów, kara porządkowa, 

D'rbc11did)fcit, sf. porząd- urządzicielm.,porządkującym. D'rb111111g0111tbrig, adi. prze-
ność f., regularność j.; przy- O'rbltllll9, sf.pl. "en, 1) urzą- ciwny porządkowi, 11ieporzą-
zwoitość f. dzenie n., uporządkowanie n., dny; nieregularny; adv. prze-

D'rbtt, sf. pl. ~!3 i ,n, roz- porządek m., ład m., szyk m., ciwko porządkowi; nieregu
kaz m.; żądanie n.; polece" rząd m.; in - w porządku; lamie. 
nie m., zlecenie n.; bis auf o~ne aUe - bez wszelkiego D1rb111111gó3lll)l, sf. pl. ,en, 
n,eitere - do dalszego (no- porządku, w zupefoym nieła- liczba porządkowa. 
wego) rozkazu, jak dłago nie- dzie; bas ,8immer in - brin" Orbo111tn'113, sf. pl. •en, 1) 
ma innego rozkazu; - gelien gen zrobić porządek w poko- ordynans m., rozkaz m.; auf 
dać rozkaz, rozkazać; - er, ju, uporządkować pok6j; feine - fein być na ordynansie; 2) 
~aiten otrzymać rozkaz; - mnge!egen~eiten in - bringen = Orbonnanafolbat. 
parieren słuchać, postępo"!ać uporządkować swoje sprawy; Orbo1111n'113foU,nt, sm. "en, 
według rozkazu; an metne bie Xruppen in - fteUen pl. ,en, żołnierz m. na ordy
eigene -, an bie - von mir ustawić wojsko w rzędy; ~ier nansie. 
f ellift na moje własne zlece- ift etro. nidjt in - tu coś nie Drbo1111n'113offi3icr, sm. "!3, 
nie; ber - gemiiji stosownie jest w porządku; baB fin be pl. ,e, oficer m. na ordy
do zlecenia; per - bu !mufti idj gana in ber - znajduję, nansie. 
za wyższym rozkazem. że to zupełnie słuszne; au!3 D'rbre, sf. obacz Orber. 

Drbinn'I3n~t, sf. pl. •en, f ei ner - fommen wyjść ze Orcn'bc, sf. pl. "n, oreada 
liczba porządkowa. zwykłego trybu; aus ber - /. (mitologia). 

Drbi11it'r, adi, t) zwy- 6ringen, bie - ftoren zmie- Drgn'n, sn. ,(e)s, pl. ~e, 
czaj ny, regularny; "er !J!reis szać porządek; ein ,i:)eer auB orl!'an m., narzędzie n. 
cena zwyczajna; "ei3 @ut to- ber - liringen zepsuć, zmylić Drgn11if ntio'11, sj. pl. "en, 
war mający zwyczajne wla- szyki wojska; auf - ~a!ten. orl!'anizacya J., urzadzenie n. 
ściwości; 2) ordynarny, po- pilnować, przestrzegać po- Drgnuifn'tor, sm. •!3, pl. 
spolity, prostacki, rządku; bie miiitiitifcf)e - "en, organizator m., urządza-

Drbi11nrill'f, sn. •(e)i!, pl. "e, dyscyplina, karność wojskowa, jący m. 
ordynaryat m.; profesura zwy- rygor wojskowy; ber - n,egen Drgll'llif d), adi. organi
czajna; gospodarstwo n. klasy, dla porządku; aur - rufen czny, ustrojowy; adv. orga

Drbiun'ri11m, sn. •(IS), pl. wezwać do porządku; bie nicznie, ustrojowo. 
=tien, bilans zwyczajny. giitt!id]e unb menf cf)Iidje - Orgnnific'rtu, vn . . (fJaben) 

Orbi1tll'ri110, sm. -, pl. przekazy boskie i ludzkie; (z)organizować,urządzać,urzą
"rH, profesor zwyczajny (uni- 2) dywizya /., klasa f., od- dzić. 
wersytetu); gospodarz m. kia- dział m.; 3) reguła /., statut Drgn11ific'r1111g, sf. organi-
sy (w szkołach). Im., statuty pl. zowanie n., urządzanie n. 
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Orgaui'entue, sm. - , pl. Oricuta'lif dj, adi. wschodni. 
•men, organizm m., ustrój m. Oricutali'ft, sm. =en, pl. 

Organi'ft, sm. =en, pl. =rn, •en, oryentalista m., znawca 
orl!'anista m. spraw i języków wschodnich, 

O'rgcl, sf: pl. ,n, organy pl.; Dricutic'rcu, va. (f)aben) 
katarynka /. = ~ref)orge[. objaśniać, objaśnić; fidi -, 

O'rgclbalg, sm. ,(e)!3, pl. vr. (f)aben) rozpoznawać ei~, 
0 ba(11e, miecb m. u organów. rozpoznać się, rozpatrywać 

O'rgclbauf, sf. pl. =bcinfe, się. rozpatrzyć się. 
ławka /. 1+ organów. Dricutic'runo, sf. rozp0-

0'rgclban, sm. =es, stawia- znanie n. sie. 
nie n., hodowanie n. orga- Dricutic'r1m9eucrntogcu,sn. 
nów, org-anmistrzostwo n. zmysł rozpoznawczy. 

O'rgclbaucr, sm. •S, pl. Drigiua'I, sn. =(e)i3, pl. =e, 
-, org-anmistrz m. oryginał m.; (przenośnie:) dzi-

O'rgclbiituc, sf. Orgcldjor wak m., oryginał m. 
sn. •(e)s, pl. Drge[~lire, chór ~rigiua'l, adi. oryginalny. 
m. na organy, chór, na którym Drigiun'l•, adi. oryginalny, 
sie organy znajdują. samorodny. 

'p•rgclgctiiuf c, sn. =s, pl. Origiua'Iauegabc, sf. pl. =n, 
-, Orgclfnftcu, sm. =i.l, pl. wydanie oryg-inalne. 
-fliften, skrzynia /. do lub u Originnlitii't, sf. pl. •en, 
orl!'anów. oryginalność f., prawdziwość 

D'rgdflang, sm. ,(e)~, pl. f., samorodność .f. 
=fflinge, ( od)głos m. organów. Originn'lntcuf dj, sm. •en, 

D1rgclfou3crt. ·sn. =(e)i.l, pl. pl. •en, oryginał m., dziwak m, 
"e, koncert m. na orgimach. Originc'll, adi. oryginalny; 

D'rgcUabc, sf, obacz Orge(, dziwny, dziwaczny; zabawny. 
ge[iiiuf e. Oda'n, sm. 0 (e)i.l, pl. •e, 

O'rgcln, vn. (gaben) grać orkan m., gwałtowny wiatr. 
na organach; grać na kata- O'rlcau, sm. =!3, orlean m. 
rynce. (roślina). 

D'rgcl4Jcbal, sn. =S, pedał O'rlcanebaum, sm. =(e)s, 
m. u organów. pl. ,biiume, arnota /. 

O'rgcl4Jfcifc, sf. pl. ..n, O'rlogf djiff, sn. •(e)i.l, pl. 
piszczałka f. u organów. ..e, okręt wojenny. 

O'rgclrcgiftcr, sn. =ii!, pl. Ornantc'nt, sn. ·(e)s, pl. 
-, rejestr m. w organach. •e, ornament m., ozdoba f. 

D'rgclf4Jicl, sn. •(e)s, gra Oruamc11tic'rc11, va. (f)aben) 
f. na org-anach. ozdabiać, ozdobić. 

O'r9clf4Jiclcr, sm. =i.l, pl. Orna't, sm. ,(e)i.l, pl. •e, 
-, grający m. na organach, ornat m., strój duchowny 
organista m. i królewski. 

O'rnclftimmc, sf. pl. •n, Ornittolo'g(c), sm. =en, pl. 
Orgclton, sm. ,es, pl. =tiine, •en, ornitolog m., badacz m., 
obacz Drge[flang. znawca m. ptaków. 

O'rgcltrctcr, sm. ,0, pl.-·, Ornit~ologic', sf. ornitolo-
kalkancista m. gia f., nauka .f. o ptakach. 

O'rgchocrf, sn. •(e)s, we- Oruit!Jolo'gif dj, adi. orni-
wnętrzne urzl!,dzenie organów; tologiczny. 
organy pl. Orogra4)~ic', sj. orografia 

O'rgtl3ug, sm. obacz Orgel, f., opis m. gór. 
regifter. Or4)~c·um, sn. ,s, pl. •i.l 

C'rgic, sf. pl. ~n, orgia j., i ·p~een, orfeum n., teatr m. 
szalona zabawa, rozpusta f. rozmaitości. 

O'ricnt i Oric'nt, sm. •(e)s, Crf ci'llc, (wym.: -sej), sf. 
ws"hód m. orsela f., mech skalny. 

Oricnta'Ic, sm. ~n, pl. -n, ~rt, I. sm. ,(e)s, pl. ,e, 
mieszkaniec m., syn m. i Oder, 1) miejsce n. (w 
wschodu. ogólności); punkt m., miej-
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scowość f., oJrnlica j. ; -
ber ~anl>Iung fillien rzecz 
dzieje siE_l w Wiedniu (dra
mat.); an einem •e anfommen 
przybyć do jakiego miejsca, 
dokąd; ben - verlinbetn 
zmienić miejsce; etro. roieber 
an feinen - ftellen postawić 
znów na dawne miejsce; er 
ift immer an - unb <5telle 
jest zawsze na miejscu; an 
- unb <5telle gelangen przy
być na miejsce przeznaczenia; 
an allen -en unb @nben 
wszędzie; am reclJten „e na 
właściwem miejscu; er ift 
l)ier nicl)t an f einem recl)ten 
•e on tu nie jest na wła
ści wem miejscu, to nie jest 
zajE_lcie odpowiadające jego 
zdolnościom, jego wiedzy, 
jego zręczności; au recl)ter 
.Seit unb am recf)ten -e na 
czas i gdzie należy; etro. am 
recl)ten •e angreifen wziąć siE.l 
właściwie, dobrze, zrE_lcznie 
do czego; etro. am unrecf)ten 
•e angreif en rozpocząć co, 
wziąć siE_l do czego niezrE]
cznie, niewłaściwie; ei3 ift 
l)ier am =e (au errolil)nen) tu 
miejsce, sposobność (wspom
nieć); ei3 ift f)ier nicl)t ber 
- bauon au reben nie tu 
miejsce, by o tern mówić; 
- ber ,Suf ammenfunft miejsce 
zejścia się, schadzki; jmnbn 
an einen - beftellen zam6-
wić kogo na oznaczone miej
sce; ,8eit unb - beftimmen 
oznaczyć czas i mi~jsce, omó
wić schadzkę; bie <5telle fin bet 
ficl) am angege6enen •e (w 
skróceniu: a. a. O.) ustęp ten 
znajduje siE_l na wspomnianem 
miejscu, we wspomnianem 
dziele (piśmiennictwo); aller 
•en wszędzie; ei.l ift l)iiijeren 
•ii! befo~len roorben naka
zano z góry, od najwyż
szej władzy, od rządu; gef)ii, 
rigen •i.l melben donieść wła
dzy wlaści wej; er roirb if)n 
geeigneten -s em;,fef)Ien poleci 
go odpowiednim osobom; 
liffentricl)er - miejsce pu
bliczne; ein geroiff er - ustE.lP 
m.; - auf ber <5eite ubocze 
n.; 2) chodnik m., spacz
nica f. (górnictwo); II. sm. 



D'rtbnnb 

i sn. "'(e)i8, pl. Orte; 1) kra
wędź f.; r6g m.; ~oniec m.; 
2) szydło n., szwaJca f. 

O'rtbnnb, sn. ..(e)5, pl. 
=liiinber, sk6wka j. u pochwy 
szpady. 

Drt~obo'r, adi, prawo
wierny, prawosł'awny, za
gorzały w wierze. 

Drtl1obofic', sf. prawowier
ność f., prawosławie n. 

Ort~ogra~f)it', sf. ortogra
fia f., pisownia /. (prawi
dłowa). 

Ortl1ogra'~lJif dJ, adi. orto
graficzny; ,er \j;e~ler błąd 
ortograficzny; adv. ortogra
ficznie; - f cljteilien pisać 
ortograficznie, bezbłędnie. 

Ortf)O~iibit', sf. ortopedia 
t:, leczenie n. ułomnych. 

Ort~o~ii'bif dJ, adi. orto
pe~_yczny. 

O'rtlid), adi. miejscowy; 
adi!: miejscowo, 

O'rtlidJfeit, sf. pl. ..en, 
miejscowość /. 

Drtoln'n, sn. "(e)5; pl. "'e, 
ortolan m., trznadf'l lom
bardzki (ptak). 

0 1rtanbt1crb, sn. ..i8, pl. 
,in i =ien, przysłówek miej
scowy (gramatyka). 

D'rtaangnbc, sf. pl. ..n, 
wskazanie n., oznaczenie n. 
miejsca; adres m. 

O'rtanuge~ilrig, adi. przy
należny do pewnego miejsca, 
miejscowy. 

D'rtabe~ilrbe, sf. pl. "", 
władza miejscowa. 

O'rtabcf dJaffcn~cit, sf. pl. 
•en, właściwość f. miejsca. 

D'dabef d,Jreibung, sf. pl. 
-en, opis m., opisanie n. 
miejsca topografi1i /. 

O'df d,Jnft, sj. pl. ,en, miej
scowość/., siedlisko n., osada 
/. (jako to: miasto, wieś 
i t. p.); kanton m. (w Szwaj
caryi). 

D'rtf d,Jeit, sn. "(e)s, "e, 
bark m., barczyk m., bierce 
pl., orczyk m. 

O'rtagctraud,J, sm. ,(e)s, pl. 
.. I,riiucf)e, zwyczaj miejscowy. 

O'dagcbiidJtnH!, sn. =niffes, 
pamięć /. dla miejscowości. 

~·rt0geiftlid}e(r), sm. •en, 
pl . .. en, hiąd_z miejscowy. 
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D1d0gciftlid,Jftit, sf. du
c.howieństwo miejscowe. 

D'd0gc111iif;; adi. stosowny 
do zwyczaju miejscowego; 
adv. stosownie do zwyczaju 
miejscowego. 

O'rt0fcn11tni0, sf. pl. "iff e, 
znajomość /. miejscowości. 

O'rt0~fnmr, sm. •i8, pl. 
-, proboszcz miejscowy. 

O'da~oli3ci, sf. policya /., 
miejscowa straż bezpieczeń
stwa. 

O'dllfinn, sn. =(e)l3, zmysł 
m. rozpoznawania się w miej
scowości. 

O'rtaucriinbcrung, sf. pl. 
,en, zmiana /. miejsca. 

D'rtouorftc~er, sm. ,5, pl. 
-; przełożony m. gminy, 
w6jt m. 

O'd03eit, sf. pl. ,en, go
dzina miejscowa, czas m. po
łudnika miejscowego. 

Otl)ftognofie', sf. kamie
nioznawstwo n. 

Of e, sj. pl. •n, ucho n., 
uszko n. ; kluczka /.; fontaź 
m. postronka (łowiectwo). 

D'ft(en), sm. •i8, wschód 
m.; ne(ge)n - na wsch6d; 
auil Often ze wschodu. 

0ft, sm. •13, wiatr wschodni. 
Dftenfi'bcl, adi. widoczny. 
Dftcntatio'n, sf. ostentacya 

.f., wystawa/., chełpliwość/., 
popisywanie n. się. 

Oftentati'IJ, adi. ostenta
cyjny, chełpliwy, popisujący 
się; adv. ostentacyjnie, cheł
pliwie. 

Ofteolo'g(e), sm. •ett, pl. 
=en, osteolog m., znawca m., 
badacz m. kości. 

Dftcologie', sf. osteologia 
/., nauka /. o kościach. 

Ofter,, adi. wielkanocny. 
O'ftcrnbcnb, sm. •13, pl. •e, 

wigilia /. przed Wielkąnocą, 
"Wielka sobota. 

O'fterbl11111e, sf. pl. •n, 
koziadrześć j., kozidrzyst m. 

D'ftcrci, sn. ,(e)s, pl. •er, 
jaje wielkanocne, świ~cone 
jajko, krasanka /., kra
szanka j. 

D'ftcrfeier, sf. obch6d m. 
Wielkiejnocy. 

D'ftcrfciertng, sn. ,(e)s, pl. 
"'e, świ~to wielkanocne, Wiei-

D'ftcrbtlld)CU 

kanoe f.; erfter, ameiter -
pierwsze, drogie święto Wiel
kiejnocy, 

O'ftcrferien, s. pl. ferye 
wielkanocne, wypoczynek 
wielkanocny. 

O'fterfcft, sn. •es, pl. -e, 
święto wielkanocne, Wielka
noc f. 

O'fterf{abeu, D1ftcrf11d,Jc11, 
sm. ,;81 pl. -, placek wiel
kanocny. 

O 'ftcr( glilcfwunf dJ )f arte, s/. 
pl. ,en, życzenia wielkanocne. 

O'fterfer3c, sf. pl. ,n, 
świeca wielkanocna. 

D'fterln1111111 sn. •(e)tl, pl. 
..rnmmer, baranek wielka
no~.ny. 

O'fterliń), adi. wielkano
cny; adv. po wielkanocnemu, 
jak na Wielkanoc. 

O'ftcrlid,Jt, sn. obacz Dfter"' 
fer3e. 

O'fterlieb, sn. ,(e)i'!, pl. ,er, 
pieśń wielka.nocna. 

O'ftcrlilic, sf. pl. ,n, nar
cyz żółty. 

D1fterl113ei, sf. smolnik m., 
kokornak m. (roślina). 

D'ftcrmndt, sm. ,(e)s, pl. 
•m1irfte, O'ftcrmeff e, sf. pl. 
•n, jarmark m., wielki targ 
wielkanocny. 

O'ftermonat, sm. "(e)s, 
kwiecień m. 

Oftcrmo'ntag, sm. •(e)s, 
poniedziałek wielkanocny. 

O'ftern, 8, pl. Wielkanoc 
f.; 3u - na Wielkanoc; 
tJOt - przed Wielką11,o(·ą; 
gegm, Unt - około Wiel
kiejnocy; bie - ~altm świę
cić "Wielkanoc. 

O'fternadJt, sf. pl. =n1icljte, 
noc wielkosobotnia. 

O'fter~almc, sf. pl. ,n, pal
ma święcona na Wielkanoc. 

D'ftcrlJrtbigt, sf. pl. -en, 
kazanie wielkanocne. 

Oftcrfo11111tag, sm. ,(e)s, 
niedziela wielkanocna. 

D'ftcrf~icl, sn. •(e)s, pl. 
,e, dramatyczne przedstawie
nie zmartwychwstania Pań
skiego. 

D'ftertag, sm. •(e)B, pl. 0 e, 
dzień wielkanocny. • 

D'ftcrucild,Jen, sn. •13, pl. 
-, bratek m. 



O'fterwod)e 

O'fterwod)e, sf. Wielki 
tydzień. 

O'fter3eit, sf. czas wielka
nocny. 

0 1fter31t1eig, sm. obacz 
Ofterpatme. 

O'ftgcgcnb, sf. pl. 0 en, 
strona f., okolica wschodnia. 

O'ftgren3e, sf. pl. •n, gra
nica wschodnia, od wschodu. 

O'ftinbienf aijm, sm. •9, 
pl. -, żeglujący m, do Indyi 
Wschodnich, 

O'ftinbienf d)iff, sn. ~(e)a, 
pl. •e, okręt pośredniczący 
w handlu z Indyami Wscho
dn\rimi. 

O'ftlidJ, adi. wschodni; 
•e Slinge wschodnia długość; 
adv. - uon na wsch6d od. 

Oftnorbo'ft, sm. •9, wscho
dniopMnocny wsch6d; wiatr 
wschodriiop6łnocnowschodni. 

Oftra3i'~t11n~, sm. -, pl. 
•men, ostracyzm m. 

O'ftf eite, sj. pl. ,n, wscho
dnia strona. 

Oftf iibo'ft, sm. ,B, wscho
dniopołudniowy wschód; wiatr 
wschodniopołudniowowscho
dni. 

O'ftllliirt~, adv. ku wscho
dowi, na wsch6d. 

O'ft1t1i11b, sm. ,(e)B, pl. ,e, 
wiatr wschodni, wschodzieńm. 

0~3Hfatio111, sf. pl. ,en, 
oscylacya j., wielowrot m., 
wahanie n. Mię, kołysanie n. 
się, dr~anie n. 

0~3illie'rt11, vn. rnaben) 
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oscylować, poruszać się, wa
hać się, kołysać się, drgać. 

O'tter, sJ: pl. •n, zmija f. 
= ~atter; wydra f. = 1ri[dj• 
otter. 

O'tterbalg, sm. ,ee, pl. 
•bli{ge, sk6rka f. ze żmii; 
futArko n. z wydry. 

D'tterbifi, 1:nn. -biff es, pl. 
•biffe, ukąszenie n. żmii. 

D'tter(n)fnng, sm. "(e)a, pl. 
='flinge, pol6w m. wydr. 

D'tterfefC, sn. •(e)B, pl. ,e, 
futerko n. z wydry. 

O'tter(n)gift, sn. •(e)B, pl. 
oe, jad m. żmii. 

O'tterjagb, sf. pl. •en, 
polowanie n. na wydry. 

D'ttemge3iid}t, sn. •(e)B, 
jaszczurcze plemię, gadzina/. 

O'ttemwur3, sf. pl. •en, 
głupich m. (roślina). 

O'ttem3unge, sf. pl. •n, 
jaszczurc•y język; (prze
nośnie:) złośliwy język. 

Outrie'reu, (wym.: utr. ), 
va. (gaben) przesadzać. 

Duuertii'rc, (wym.: uwer
tiire), sf. pl. •n, uwertura f., 
rozpoczęcie n„ otworzenie n., 
wstęp m., wstęp muzyczny 
do opery lub koncertu. 

Olln'l, adi. owalny, po
długowaty, podłużnookrągły, 
jajowaty. 

Dua'I, sn. •(e)s, pl. •e, owal 
m., owalność/., okrągławość 
f., jajowatość /. 

Oua'rtum, sn. •(0), pl. 
•rien, owarynm n., jajnik 
m. (anat.). 

li,, n. indecl. szesnasta li- ein nidjt aufammenpaff enbes 
tera, dwunasta spMgłoska para źle dobrana; fie 
alfabetu. werben wo~l ein - werben 

ll,ii'au, sm. •B, pl. "'e, pean 
m. (pieśń zwycię8ka). 

ll,nar, I. sn. •(e)B, pl. ~e, 
para f. ; stadło n. ; ein -
6ttilmpfe para pończoch; 
ein - Odjf m, ein - jJ3ferbe 
para woł6w, para koni; ein 
!l,lilc?lidje9 - szczęśliwa para; 
em - @9eleute para mał
żonków, mąż i żona; ein 
paffenbelł - dobrana para; 

będzie zapewne z nich para, 
zapewne pobiorą się; 3u 
einem - auf ammentun, au• 
fnmmenftellen zestawić parę, 
połączyć; fie bi{ben ein wilt• 
biges - dobrana z nich para, 
jeden godzien drugiego, wart 
Pac pałaca a pałac Paca; -
unb -, au, in •en ge~m itlć 
parami, do dwóch; ein - nadj 
bem anDeren para za parą; 
ben 1reinb 3u •en treibm po· 

~(l(lf 

Ollntio'n, sf. pl. •en, owa
cya/., okrzyk m. uwielbienia, 
poklask m. 

Ora'lfiiurc, sf. kwaq szcza
wikowy. 

o·r~oft, sn. ~(e)s, pl. ,e, 
okseft m., okset m. (dawna 
miara). 

DrtJ'b, sn. •(e)e, pl. -e, 
tlennik m. (chemia). 

Dr~bntio'n, sf. pl. •m, 
oksydacya f., stlenienie n., 
utlenienie n. 

Dr~bic'rbar, adi. dający 
się stle~ić. 

OrlJbtc'rcu, va. (9aben) 
oksydować, utleniać; vn. 
(f ein) oksydować, stleniać się, 
stlenić ~ię. 

or~btc'ruug, sj. pl. -en, 
oksydowanie n., stlenianie n. 

Or~bu'I, sn. ~(e)e, pl. "e, 
tlenek m. (chemia). 

Or~bulntio'u, sf. pl. ,en, 
zniedokwaszanie n. 

Or~gc'n, sn. ·B, kwasor6il 
m. (chemia). 

D'3cau, sm. ~(e)s, pl. "'e, 
ocean m. 

D3ca'11if d}, adi. ocea{iski, 
morski. 

C3ea11i'bett, sj. pl. Ocea
nidy pl. (mitologia). 

0301n, sn. "5, ozon m. 
D3o'nartig, D3o'niiij11Iid}, 

adi. ozonowaty. 
D30'1tlJaltig, 03o'nig, adi. 

zawierający ozon. 
D30'11mcffcr, sm. 0 s, pl. -, 

ozonomierz m. 

skromić nieprzyjaciela, zmu
sić nieprzyjaciela do uciecz
ki; II. num. indef. zamiast 
einige; ein - kilka, parę; ein 
- ;tage parę, kilka dni; uor 
ein - ;tagen przed parł} dnia
mi; itlj f djreibe nur ( ein)- .Set, 
len napiszę tylko parę (dwa, 
kilka) wiersz6w; in ein -
@:itunben za parę godzin; auf 
ein - !lllorte na parę sl6w, na 
sl6wko; ein -ma{ parę razy, 
kilka razy; III. adi. bief e 
5djuije finb nidjt - te buty 
nie są do pary; - obet un-



\ł,lnn'nn 

:Ptlllt f :pielen grać w cet i licho, 
do pary i nie do pary. 

\13an'rcn, I. va. (fJalien) 
parami układać, ustawiać, 
(dwie rzeczy), (z)łączyć ze 
sobą, parzyć; kojarzyć; Il. 
fic() -, vr. (fJalien) łączyć 
si(J; spółkować; parzyć si(J 
( o ptakach). 

Wnn'rig, adi. w parze, 
w para('h, parami. 

Wnn'rto~f, sm. =(e)s:l, pl. 
•topfe, dwojak m., dwa garnki 
razem, 

\13nn'rnng, sf. pl. =en, łą
czenie n., ustawianie n. pa
rami; złączenie n. si(J, spół
kowanie n. ; parzenie n. si(J 
( o ptakach). 

Wnn'runge3eit, \13nn'r3cit, 
sj. czas m. parztonia Si(J, 

\13nn'r1Dcif c, adv. parami, 
po parze. 

Wnd)t, sf. pl. •en, i sm. 
•(e)5, pl. =e, 1) dzierżawa f., 
arenda /.; in - gelien za
dzierżawić, dać, puścić w 
dzierżawę; in - fJalien mieć, 
trzymać w dzierżawie, dzier
żawić; in - negmen wziąć 
w dzierżawę, wydzierżawić; 
2) obacz \l]aditgelb. 

Wn'd)tnnf d)lng, sm. =(e)s, 
pl. •fdJ!iige, taksa dzierżawna, 
oszacowanie n. dzierżawy, 
oznaczenie n. dochodu z dzier· 
fawy, 

$n'd)tbnucr, sm. •!8, i •n, 
pl. =n, cblop dzierżawiący 
grunta. 

Wn'dJtbricf, sm. =(e)!3, pl. 
•C, kontrakt m. dzierżawy, 
umowa dzierżawna, arendowa 
(n" piśmie). 

\ł,lll'dJtcu, va. (~alien) wziąć 
w dzierżawę, dzierżawić, aren
dować. 

\ł,lll'd)ter, \ł,lii'dJtcr, sm . • ;s, 
pl. -, dzierżawca m., pach
ciarz m., arendarz m. 
· \13n'd)tcrin, \ł,lii'dJtcrin, sf. 
pl. •innen, dzierżawczyni j., 
arendarka .f. 

\J.,n'd)tgclb, sn. •(e)6, pl. 
•et, dzierżawa /., opłata 
arendowna, czynsz dzier
żawny. 

\ł,ln'djtgrunbftild, sn. •(e)i3, 
pl. =e, grunt zadzierżawiouy. 

\J.,n'd)tgut, sn. •(e)6, pl. 
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•9ilter, dzierżawa /., posia- \ł,ln'ifctt, I. va. (fJalien) 1) 
dlość f., wioska f. w dzier- pakowaJ; noli - napako
żawie trzymana, zadzierża- wać; in !8'1llen - pakować 
wiona. [gut. w toboły; in o'liffer - wkła-

\ł,ln'dit~of, sm. obacz \l]adjt• dać do beczek; feinen .!toffet 
\ł,la'dJtin~nbcr, sm. obacz - pakować do kufra; fidj bie 

\llmtter. '.taf dJen Doli- uapchać sobie 
$n'dJtjn~r, sn. ,(e)6, pl, -e, kieszenie; 2) porywać, po-

rok m. dzie1żawy. rwać, schwycić, uchwycić, ca-
\1,n'd)tfontrnft, sm. obacz pić, złapać; wzruszyć, zająć, 

\llad)tbrief. zainteresować; @ntfet.ien :pacfte 
\ł,ln'dJtf d)iUing, sm., \l,n'dJt• 1 midj zgroza mnie przejęła; 

fummc, sf. obacz \llad)tgelb. IL fidJ -, v.,.. (gaben) odejść, 
\ł,la'd)tung, sf. pl. .en, iść precz, uciec; :pac? btdj ! 

dzierżawa /.; kontrakt m. prec6 stąd! ruszaj! 
dzier~i~y;_posiadlość f., wieś \ł,ln'dcr, sm. ,a, pl. -, 1) 
zadz1erzaw10na. pakownik m., ten co towary 

~n'd)tucrtrng, sm.:(e)i3, pl. pakuje j tragarz m., posł'.u
•ltiige, umowa_ dzierżawna, gacz tłumokowy = @e:piicfs, 
kontr~kt m_. dz1erż_awy. trnget (kolej n.); 2) chwytacz 

\l,n d)tlDCtf e,. adi. tytułem, m. = !IDoifs[Junb; tildjtiger 
z tvtułu ?z1erzawy. _ chwytny pies. 

\J,ll'd)t3t1t6, , sm. =f ta, pl. \j,nlfetei', sf. pl. •Cn, pa-
•[C, czynsz dz10rżawny. kowanie n.; fdJ(edJte - zł'.e 

\l,nif, !· sn. ~(e)i3, hałastra opakowanie. 
f., hult8Jstwo. n.,. hołota f., \ł,ln'ifcrlo~tt, sm. •(e)i3, pl. 
łotr! p_l., łaJdaki„ pl:; - =liigne, koszta pl. (o)pakowa• 
fdJfogt ft_dj, - ll~rtraęt ft<v ho- nia; zapłata (dzienna) pako
ł:ota to się czubi to się kocha; wnika, tragarza. 
!L . sm. i sn. =(e)i3, pl. •C, \j,ll'ifcf cl, sm. •6, pl. -, 
1 \lliicte, paka /., paczka f.; osid m do noszenia cie
pakunek m.; tobol m., tła- żarów, (obraz.) parobek m'. · 
~ok m.; plik m. (papierów); jmnbiS' - f ein być czyird 
~tn :-- uon etw. mac!Jen, etw. jakby posługaczem; ber -
tn etncn - _aufammen~e.gen, tn ber łjamilte fein być po-
5uf ammenfdj11ilren zrob!c z słull'aczem w swojej rodzinie, 
cz~go tobołek, ~pakowac co; być wołem rnboczym. 
n:1t. e'1cf unb -:-- ze wszyst- mndc't sm. obacz mafet. 
k1m1 manatkami. '+' ' ~ 

\j.,a'dnn i \ł,lnifn'tt, sm. ,;s, \ł,ln'iffong, sn. obacz \llaf= 
nazwa psa: porwisz, lapaj; f OM, 
wielki pies, chwytacz m.; \1-,n'dgnrtt, sn. •(e)6, pl. ,e, 
żartobliwie u pospólstwa: sz.nur . m., szpa,ll'at m. , do 
straż miejska. wiązania tiumokow, toboł:ow. 

\ł,ln'ifbinbfnbctt, sm. =s, pl. \ł,ln'd!Jnue, sn. •feiS, pl. 
•fiillen, szpagat m. •[Jnufer, \ł,ln'iflJOf, sm. •(e)i3, 

\ł,ln'ifbobcn, sm. •6, pl. =bii= pl. ,IJofe, pakownia f., skład 
ben, strych m. do pakowania m. towarów na dworcu, 11a 
towarów. urzędzie cłowym. 

\ł,ln'dbrctt, sn. •(e)6, pl. ll5a'dfnmmcr, sf. pl. =n, 
•er, deska f. u powozu do izba /. do składania pakie-
skladania pakunk6w. tów. 

\l,ii'dd,Jcn, \ł,lii'dlcin, sn. •6, \ł,ln'iffnften, sm. =i8, pl. 
pl. -, dim. ob. \llacf, paczka skrzynia /. u wozu na 
f.; eiS f)at jeber fein - 3u pakunki. 
tragen każdy swój krzyż $1t'dfncd)t, sm. =(e)s, pl. 
dźwiga (clźwigać musi). ,e, luz1<k m. 

\13a'dei0, sn. •[ee, kra f. i~n'dforb, sm. =(e)s, pl. 
\J.,ll'ifcn, sm. ,;s, pl. =fiirbe, kosz m. na pakunki, 

wielki toboł. na tłumoki. 



Ił.i n' lffofttn 

5ł3n'lffofttn, s. pl. koszta 
pl. opakowania. 

5ł3n'lfltinwnnll, ef., 5ł3n'lf0 
ltintn, sn. •6, grube płótno 
do obszywania pak i pakie
tów, płótno worowe, pakłak m. 

5ł3n'lflobn, am. obacz !j:laf„ 
fer!o~n. 

5ł3n'lfmciftcr, sm. 0 il, pl. 
-, starszy tragarz; konduk
tor pakunkowy. 

5ł3n11fnnllcl, af. pl . .. n, igła 
f. do obszywania pak. 

\l,n'lfł!ltłJiCr, sn. "'(e)il, gruby 
-papier do pakowania, do 
owijania pakietów. 

5ł3n'lfłJfcrll, an. •(ł)s, pl. 
,e, koń juczny. 

5ł3n'lfraum, sm. •(e)!3, pl. 
otliume, miejsce n. na tłu
moki. 

5ł3a'cfricmcn, sm. •!3, pl. -, 
rzemyk· m. do pakowania. 

5ł3n'df attcl, am. •!3, pl. 
... fatter, siodło juczne, juki pl., 
burdy pl. 

5ł3n'cfftod, sm. •( e)s, pl. 
"ftbcfe, drążek m. do pakowa
nia, pakulec m., kr(;lpulec m. 

5ł3n'lfftrilf, sm. •(e)!3, pl. ,e, 
sznur m. do wiązania pak, 
pakunków. 

5ł3n'lfftr0IJ, sn. •(e)il, słoma 
f. do pakowania. 

5ł3n'cftrligcr, sm. •S, pl. -, 
tragarz m. [leinroanb. 

5ł3n'lftud), an. obacz !j3ncf• 
5ł3n'lfwngcn, sm . .. 13, pl. -, 

wóz tłumokowy (kolejn.), wóz 
ładowny. 

5ł3n'lfwcd, 5ł3n'lfacug, sn. 
-(e)a, opakowanie n. 

5ł3n'lfawtrn, sm. obacz 
.\l3acfgarn. 

5ł3libngo'g(c), sm. •en, pl. 
•en, pedagog m. 

5ł3lillngo'gif, aj. pedagogika 
f., nauka f. wychowywania. 

5ł3iibngo'11if d), adi. pedago
giczny; adv. pedagogicznie. 

5ł3iillngogific'rcn, vn. (ijaben) 
prawić o pedagogice, dawać 
nauki, wychowywać. 

5ł3libngo'gium, an. •(il), pl. 
•gien, pedagogium n., zakład 
wychowawczy. 

5ł3n'llllc, sf. pl. •n, żaba f., 
ropucha f, 

5ł3n'llif d)ab, am. •!3, pl. •!3, 
padyszach m., sułtan m. 
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\),aff! interi. paf! pyk ! 
gana - (także baff) fein 
i.Iber etro. być czem bardzo 
zdziwiony, zapomnieć ze 
zdziwienia nad czem j(;lzyka 
w l!"ebie, 

5ł3aff, am. 0 (e)!, wystrzał 
m.; pykanie n,, pykni(;lcie n. 
ustami. 

\),n'ffcn, vn. (ąaben) pykać, 
pyknąć (ustami, paląc fajk(;l). 

5ł3n11nmc'nt, sn. •(e)a, pl. •e, 
mieszanie n. kruszców. 

\),n'gc, (wym.: -że), sm. •n, 
pl. on, paź m. 

5ł3n'gcnban0, sn. •fes, pl. 
•ąiiufer, szkoła f. paziów. 

5ł3n'gcnftrcid), sm. "'(e)i!, pl. 
•e, żart paziowski. 

5ł3n'ginn, sj. pl. •!3, strona 
f., stronica f. 

5ł3aginic'rcn, va. (gnlien) 
strony liczbować. 

5ł3ngo'llc, sf. pl. •n, pagoda 
f. (świątynia f, i boży
szcze n.). 

5ł3ab ! interi. pa I ba :i 
\),air, (wym.: per), sm. •!3, 

pl . .. 5, par m. (parlamenta
ryzm). 

5ł3airie', (wym.: peri'), 
\),ai'rf d)aft, sf. parostwo n., 
godność /. para. 

5ł3ai'r0fammer,(wym.:pers-), 
af. pl. •n, izba /. parów, izba 
wyższa, senat m. (parla
ment.). 

5ł3ai'r0fd)nb, (wym.: pers.), 
am. •(e)tl, pl. •fdjilbe, miano
wanie n. nowych parów (par
lament.). 

5ł3afe't, an. ·( e)i!, pl. •e, 
pakiet m., 1<awiniątko n., 
tobol m., tobołek m.; - !j3a• 
:piere plik m. papierów, 

\l,afe'tanna~mc, af. przyj
mowanie n. tobołków (do 
przewozu, do przesyłki). 

5ł3afc'tauógabe, sf. wyda
wanie n. tobołków. 

5ł3afe'tbcforller11ng, sf. prze• 
wóz m. tobołków. 

5ł3afe'tboot, sn. •(e)s, pl. ,e, 
statek pocztowy. 

~afe'td)en, sn. •!l, pl. -, 
dim. od \llafet, pakiecik m. 

\l,afe'fłJoft, sf. pl. •en, 
po~zta przesyłająca tobołki. 

\);afe'tf d)iff, sn. obacz !ll«• 
fellioot. 

5ł3alimł!f e'ft 

5ł3afe'tf enbunn, sf. pl. •en, 
przesyłka f. tobołków. 

5ł3a'ffong, sn. 0 s, pakfonk m. 
\),aft, sm. •(e)!l, pl. •e, 

umowa f., układ m. 
5ł3aftie'rcn, vn. (~a6en) 

układać Si(;l, ułożyć się, uma
wiać się, umówić się; va. 
(ąaben) ułożyć, postanowić 
w drodze umowy, przez 
umowę. 

5ł3alalli'n, sm. •(e)s, pl. =e, 
palatyn m., wojewoda m. 
_ \13alai'0, (wym.: -le), an. 
-, pl. -, obacz !j3afoft. 

\l,aliiogra'łJ~, sm. •en, pl. 
=en, paleograf m., badacz m., 
znawca m. pism staro
żytnych. 

5ł3aliiograł!bie', af. paleo
grnfia f., znajomość f. pism 
starożytnych. 

5ł3aliiogrn'łJ~if d), adi. pa
leograficzny, dotyczący pism 
starożytnych. 

\l,aliioutolo'g(e), sm. 0 en, 
pl. oen, paleontolog m., ba
dacz m. skamieniałości zwie
rzęcych i roślinnych. 

Wallioutologie', sf. paleon
tologia f., znajomość /. ska
mieniałości zwierz(;lcych i ro
ślinnych. 

5ł3ala'ft, sm. ,es, pl. \)3:1• 
rlifte, pałac m. 

5ł3ala'ftnrtig, adi. w ro
dzaju pałacu; ,es .j;,aui3 wspa
niały dom. 

5ł3nla'ftauff e~cr, sm. ='3, pl. 
-, margrabia m. 

5ł3ala'ftłlame, sf. pl. •n, 
dama pałacowa. 

\l,nlli'ftra, sf. pl. ..tren, 
palestra f., miejsce n. za
pasów. 

\l,ala'ftrebolntiou, af. pl. 
,en. rewolucya pałacowa. 

~alnti'n, sm. ,(e)s, pl. ,e, 
1) = \l3fal5graf; 2) palatyn m., 
namiestnik cesarski (dawniej 
na W(;lgrzech); 3) sm. i ,e, 
sj. pl. "'", rodzaj kołnierza 
futrzanego. 

5ł3n 1Ictot, (wym.: palto), sm. 
•!3, pl. ,.13, palto n., surdut 
wierzchni. 

\),ale'ttc, sf. pl. "'", paleta 
f. (malarska). 

łl.łalimpf e'ft, sn . .. es, pl. ,e, 
palimpsest m. 



\l3nlinncnclie' 

\]3nlingenefic', 8j, odro
dzenie n. 

\l3nlinobie1
, sf. pl. ,en, 

pieśń odwołująca inną da
wniejszą (literatura grecka); 
od woł1mie n. 

\]3nlif n'be, aj. pl. 0 n, pa
lisada j., ostrokół m.; mit 
:n netf eljen, burdj "" fcf)ii~m 
obacz \llalifabierm. 

\l3nlif n'bcnfrnn3, 8m. •ei!, 
pl. •ftćin0e, wieniec ostro
kólny. 

\l3nlif n'bettlllCd, sn. obacz 
\l.lfal)lnmf. 

\]3nlif n'bcn3nnn, sm. 0 :e)5, 
pl. •inune, płot ostrokólny. 

\l.,nlif nbic'rcn, va. (ljaben) 
palisadować, palami, ostro
kołem otoczyć, zasłonić. 

\l,łnlif n'nbcr, 8m. •i3, \l3nli0 

f n'1tbcrb0I3, 8n. oei3, drzewo 
palisandrowe. 

\]3nlln'bium, 8n. o(i!), pl. 
,bien, posąg Pallas Ateny; 
palladyum n., rzecz święta, 
u~yczająca ochrony. 

\l3n'llnf dj, sm. ,ee, pl. "e, 
pałasz m. 

\]3alllnti'll, 8n. "'a, pl. •e, 
\l3nlllnti'llmittel, 8n. ,a, pl. 
-, paliatywa t:, tymczasowy 
środek zaradczy. 

\l3n'llluńt, 8n. •(s), pl. 
jJ!aUien, palium n. 

\f_ln'lmbnnm, 8m. ,(e)e, pl. 
o'f>/iume, palmowe drzewo, 
palma/. 

\l3n'lmbfott, 8n. •(e)5, pl. 
,blatter, liść palmowy. 

\)3n'lmc, 8f. pl. •n, 1) pal
ma j'., palmowe drzewo; pal
mowa gałązka = \l.lalm3weig; 
bie - (bee 6iegee) geroinnen, 
erringen osiągnąć palmę 
(zwycięstwa); 2) indyjski dwu
masztowy statek; 3) miara f, 
dlngości, pięść f. 

\l3n'lmenbni1t, 8m. o(e)i3, pl. 
"e, \l3n1lmen11Jalb, 8m. oei3, pl. 
=roćilbet, gaik, las palmowy. 

\l3n1h1tenl)n1t~, 8n. •f ei:!, pl. 
0IJćiufer, cieplarnia j. z pal
mami. 

\)3nlmc·ttc, 8{. pl. ,n, obacz 
\Palmftmgel. 

\]3n'lmfrudjt, 8(. pl. ,frildjte, 
owoc palmowy, daktyl m. 

\l3n'lmgnrtcn, 8m. -e, pl. 
,garten, ogród palmowy. 
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\l3a1lmgrnu1,Jen, 8(. pl. 
sago n. 

l.l3n'lmiil, 8n. 0 (e)i3, pl. •e, 
olej palmowy. 

\)3n'lmf onntng, sm. 0 il, nie
dziela palmowa, kwietna. 

l.l3n'lmftcngcl, 8m. pl. dlo
niatka f., dłoniatki pl., pę
pawa/. 

\l3n'lm11Jciu, sm. •(e)iS, pl. 
... e, wino palmowe. 

\l3n1lm11JodJC, sf. Wielki 
tydzień. 

\l3n'lm3udcr, 8m. "i!, cukier 
palmowy. 

\l.,n'lm31Ucig, sm. 0 ( e )s, pl. 
se, gałązka palmowa, pal
meczka f. 

\l3nm1,Jblc't, sn. "'(e)e, pl . .. r, 
pamflet m., pismo oszczercze. 

\l3nm1,Jblcti1ft, sm. ~en, pl. 
•en, \13nm1,J~lc'tf d)rcibcr, 8m. 
... 5, pl. -, pamflecista m. 

\l3nnncc'c, (także \l3ana3e'e), 
8(. pl. •n, panacea /., le
karstwo powszechne. 

\l.,n'ttnmnbut, sm. oei!, pl. 
,~itte, (także krótko: \j:la'na• 
ma, sm. •i3, pl. =i3), kapelusz 
panamijski, panama m. 

\l3nnnt11c11ii1cn, 8n. pl. ob
chody panatenejskie (archeo
logia). 

\l3n'1tn[lrnnt, sn. •(e)e, pl. 
•frtiuter, stosił m., wielosił 
m., leczywrz6d m. (roślina). 

\l3nnbc'ftc1t, 8, pl. pandekta 
pl. (prawo). 

\l3nubo 1rn, sf. (także \l3an• 
bu'r, 8n. i ą.lanbo're, \j:lanbure, 
8(.) bandurka f., mandolina;. 

\l3nubo'rnbildJf c, sf. (~ilc!Jfe 
t>er \j.lanboraJ puszka f. Pan
dory. 

\l3nnb11'r, sm. "en, pl. ,en, 
pandur m. (węgierski żan
darm); bie fleinen =m mali 
pandurzy ( o dzieciach źle 
wychowanych). 

\l3nucc'l, sn. =(e)e, pl. •e, 
obicie n. deskami ściany od 
spodu, futrowanie spodnie. 

\l3nncgl)'rifue, am. -, pl. 
,riel i •rifen, panegiryk m., 
wiersz pochwalny, mowa po
chwalna. 

\l3n11cgl)'rif dj, adi. panegi
ryczny, chwalący, wychwala
jący; adv. panegirycznie, wy
chwalająco. 

\l,nnic'r, sn. •(e)il, pl. =e, 
(główna, wielka) chorągiew/. 

\l.,nnic'ren, va. (~aben) pa
nierować, mięso Lulką okła
dać (i potem wysmażać). 

l.l3nuic'rtrligcr, sm. =!3, pl. 
- , chorąży m. 

l.l3n'uil, 8/. panika/., (ślepy) 
popłoch m. 

l.l3n'niebricf, sm. =(e)i3, pl. 
"'e, przekaz m. na żywność 
(klasztorowi dany). 

l.l3n'11if dJ, adi, paniczny; 
„er /5djrecten panika f., ślepy 
popłoch, strach m. bez przy
czyny. 

l.l3n1nnc, sf. lotka f. sokoła 
(łowiectwo). 

\l,~nu11c'l, an. obacz ~anee[. 
\l3n11orn'mn, sn . ... 13, pl. •iii 

i ,men, panorama 11., malo
widło n. w krąg. 

l.l3n'11f djc11, va. (~nbm) ob • 
jJ!antfc!Jen. 

\l3n'uf c, sf. pl. •n, i \l3n'11f en, 
8m. ,s, pl. -, 1) pierwszy 
żołądek odżuwaczy; żwacz 
m. jeleni i sarn; 2) brzuch 
m.; 3) = .ltalbaune. 

\l3nnfln11Ji'emn1J, am. -, 
panslawizm m., wszechslo
wianizm m. 

\l3n11fln11Ji'ft, sm. ,en, pl. 
,en, panslawista m., wszech
słowianin m. 

l.l3n11fln11Ji1ftif dj, adi. pan
slawistyczny, wszechsłowiań
ski. 

\l3n1nftcr, 8m. •il, pl. -, 
\l3n'nftcr3cug, 8n. ,(e)il, pl. ,e, 
panstra /., przyrząd m. do 
podnoszenia i spuszczania kół 
panstrowych. 

\]3n'uftcrrnb, sn. •ei3, pl. 
•tćit>er, kolo panstrowe, dolne 
kolo w przedsiębiernym mły
nie, obracające dwa biegi. 

\l3n'ntnlo11e, (wym.: -ląs), 8. 
pl. pantalony pl., portki pl.; 
= ~ofe. 

\l3nntbei'~mn~, 8m. -, pan
teizm m., wiara /. w bóstwo 
wszechświata. 

l.l3n11tbei'ft, sm. -en, pl. ,en, 
panteista m. 

l.l3nut~ci'ftif dj, adi. pante
istyczny. 

\]3n'ut~con, sn. •i!, pl. •i3, 
Panteon m., świątynia /. 
wszech bożków (archeol_ogia). 
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\l,łn'nt~er, sm. •il, pl. -, 11.~n'n3erbrc~tnrm, sm. •(e)s, 
\l,łn'nt~ertier, sn. •(e)iil, pl. ,e, pl. •tilrme, wieża pancerna 
pantera f. rurhoma. 

$n'nt~erfell, sn. ,(e)s, pl. \l,łn'n3erfif dj, sm. •ee, pl. 
•e, skóra j. pantery. •e, kiryśnik m. (ryba). 

\l,łnnti'ne, sf. pl. •n, pan- $n'n3erf(otte, $n'n3erfrt• 
tofel m. z drzewa, paty- gntte, sf. pl. •n, flota f., fre
nek m. ' gata f. z pancernych okrEJ· 

$nnto'ffeI, sm. sil, pl. - tów składająca SiEJ. 
i •n, pantofel m., patynek IJ3n'n3er~n~n, sm. •eiil, pl. 
m.; trzewik przydeptany; -~iil)ne, kurkoryb m. (ryba). 
unter bem - fte~en być pod \l.5a'n3er~nnbf dju~, sm. •(<)!3, 
pantoflem, spodnicEJ nosie\ pl. •e, rękawica żelazna. 
w spodnicy, w czepku cho- $n'n3er~emb, sn. •eii!, pl. 
dzić; unter ben - fommen •n, kolczuga f. 
dać siEJ zawojować żonie; $n'n3erfleib, sn. obacz 
fie f cljn,ingt ben - ona w \j:lan3errod'. 
spodniach chodzi, ona panem $ll'U3trntndjer, sm. •S, pl. 
w domu. -, wyrabiającym. pancerze. 

$nnto'ffe16num, sm. •(e)B, $n'u3eru, I. va. (~aben) 
pl. •biiume, korkowy dąb. uzbrajać pancerzem; obijać 

$nnto'ffe16Iume, sf. pl. ,n, okrEJt blachą pancerną; ge .. 
trzewiczek m. (botanika). :pan3ett pancerny; II. ficlj -, 

$nutii'ffeldjeu, sn. •il, pl. vr. (~aben) wdziać pancerz, 
-, dim. od \j.lantoffer, 1) pan- zbroję, kirys. 
tofelek m.; 2) cynowód m., $ll'u3cr~Inttc, sf. pl. •en, 
orlik pospolity (roślina). blacha pancerna; bie 15cljiffe 

IJ3nnto'ffel~elb, sm. •en, pl. mit ,n beUeiben obijać okrEJty 
•en, rycerz pantoflowy, mąż blachą pancetną. 
iawojowany przez żonEJ. $n'u3erreiter, sm. •S, pl. 

$nuto'ffel~0I3, sn. •ei3, drze- -, pancernik m. 
wo korkowe. lj.~n'n3errocf, sm. •( e)s, pl. 

$nuto'ffelntndjer, sm. •S, ,riicfe, kolczuga /. 
pl. -, pantoflarz m., szewc $n'u3erf c1Jiff, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
m., co pnntofle robi. okręt pancerny, . p:mcer-

$nuto'ffelrcgimeut, sn. •(e)il, nik m. 
rządy pantoflowe, fartusz- $ll'tt3ertier, sn. •(e)il, pl. 
kowe. •e, armadyl m., pancernik m., 

$nutonti'nte, sf. pl. •n, łuskokryt m. 
pantomima /., migoruchy pl. $n'u3ertriiger, sm. •il, pl. 

$nntomi'menf~lefer, sm. ,s, -, pancernik m. 
pl. -, pantomimik m. $n'n3erturm, sm. ,(e)il, pl. 

$nntonti'ntif, sj. pautomi- •tilrme, wieża pancerna. 
mika J. \l.5a'n3ert11rmf d)iff, sn. ,(e)e, 

$nutomi'ntifer, sm. •S, pl. pl. •e, okrEJt m. z wieżą pan-
-, pantomimik m. cerną. 

$nntonti'ntif dj, adi. panto- $n'n3eru11g, sf. pl. •en, 
mimiczny; adv. pantomimi- uzbrojenie pancerne. 
cznie. $iiO'llit, sf. pl. 0 n, piwonia 

$nntf dj, sm. •eil, 1) brzuch ;. (roślina). 
m.; 2) mieszanina/., zakłó- $1l~ll', sm. ,!3, pl. •B, papa 
cenie n. (płynu jakiego). m., tatuś m., tata m. 

$n'ntf djtll, va. (~aben) za- $1l~llgti', sm. 0 en i =(e)s, 
któcać wodEJ n;kamij mieszać, pl. ,en, papuga f.; fcljn,aj,}en 
przyprawiać (wino i t. p.). wie ein - gadać jak papuga; 

$n'n3en, sm, obacz \j.lanfen. aUes nacljf :prec!Jen wie ein 
$a'113er, sm, •il, pl. -, - powtarzać wszystko jak 

pancerz m., kirys m., zbroja papuga. 
f.; - bee !!Jlagnetil kotwica ~ll~llllti'nrtig, $n~ngei'= 
f. u magnesu. ntiiijig, 1,J~npngei'tll~llft, adi. 

ll5npie'rn11f1Dicfler 

papugowaty, papu:!:y; adv. 
papugowato, papużo. 

$1l~llgei'en, adi. papuży. 
$npngei'(en)griiu, adi. pa

puzi, papuzio zielony. 
$1l~llgei'fif dj, sm. •ee, pl. 

•e, nagoząb m. (ryba). 
$n~ngei'tnud}er, sm. •!3, pl. 

-, papuga morska, papu
gonur m. (ptak). 

\J3ii'~dJC11, Sit. •il, pl. -, 
$ii'.perL sm. •!il, pl. -, dim. 
od \lla:pagei, papwika /. 

$1l~C{ti', sf. pl. •en, pa
planina f., mała ploteczka. 

I.JW~el~nn0, sm. •[ eil, pa-
plot m., gaduła m. 

$1l'~eUief e, sf. pa plotka/. 
$n~elig, adi. gadatliwy. 
~ll,Ptht, vn. (ga6en) paplać, 

paplotać; (rzadko:) va. (91tlien) 
pieścić j = ,fJlitf d)ern. 

ll5n~cterie', sf. pl. ,n, przy
bory pl. do pisauiP, szkatułka 
/. z papierem; sklep m. z pa
pierem. 

$n~ie'r, sn. •(e)il, pl. •t, 
1) papier m. i 2tliaug- papier 
do odbijania; @r1til- papier 
naszklony; Snbigo- papier 
nie bies ki do od bij ani a; \)3auil
papier przeźroczysty, kalka 
/. ; taftriertes - papier linio
wany, pokratkowany; 15anb
papier napiaskowany; ~a= 
veten- papier na obicia; 
,Seicljen- papier rysunkowy; 
ge[eimteil - papier klejowy; 
von - papierowy; ein ~ogm 
- arkusz m. papieru; ein 
~uclj - libra /. papieru j 3u 
- liringen napisać, spisać, 
(poetycznie:) wylewać, wylać 
na papier; in -· (ein)wicfern 
zawinąć w papier, owinąć 
papierem; •t, pl. papiery pl., 
akty pl., dokumenty pl.; bie 
=e verfiege[n opieczętować 
papiery; 2) papier warto
ściowy, walory pl. 

$npie'rnllfiille, $n~ie'rnlJ .. 
giinge, sm. pl. odcinki, od
padki papierowe. 

$1l~ie'rnbd, sm. •S, szla
chectwo dyplomowe, nadane. 

$1l~ie'rnrtig, adi. podobny 
do papieru. 

$n~ie'rnuf1Didler, sm. •il, 
pl. -, nawijadło n. (tele
graf). 



$nl,lic1rbcf djwcm 

\ł,nl,lic'rbcf djttJmr, sm. =5, 
pl. -, ci(lźarek m. na pa
piery. 

\ł,nl,lic'rblntt, sn. •(e)s, pl. 
=li!ćitter, kartka /., ćwiartka 
f. papieru. 

ll3Rl,lic't:bfumc, suchokwiat 
m. (roślina); kwiat sztuczny, 
papierowy. 

\f3nl,lic1rOogcu, sm. =5, pl. 
-, arkusz m. papieru. 

$nl,lic'rd)cu, sn. •i3, pl. -, 
dim. od \l3apier, papierek m. 

$Rl,lic'rbrndjc, sm. •n, pi. 
•n, latawiec m., orzeł papie
rowy. 

$nl,lic'rbrucfcr, sm. •5, pl. 
-, fabrykant m. papieru ma
lowanego. 

$Rl,lic1rbii1t1t, adi. cienki 
jak papier. 

$Rl,lic'rbiitc, sf. pl. •en, 
tytka f. z papiern. 

\ł)Rl,liC'tCU, adi. papierowy, 
z papieru; (obraz.) na papierze 
tylko istniejący; •er €:Stir su
chy, nudny sposób pisania. 

$Rl,lic1rfnOrif, sf. pl. •en, 
fabryka f. papieru, papier
nia f. 

$Rl,lic'rfnbrifnnt, sm. =en, 
pl. •en, fabrykant m. papieru, 
papiernik m. 

\ł,nl,lic'rf nbrifntion, sf. pa
piernictwo n. 

$Rl,lic'rfcnftcr, sn. •5, pl. 
-, okno n. z papierowemi 
szybami. 

$nl,licrfd7cn, sm. •s, pl. 
-, świstek m. (papieru). 

ll3Rl,lic1rgclb, sn. ,(e)51 pie
niądz papierowy. 

$Rl,lic'rgcfdj1ift, sn. •(e)s, 
pl. •e, handel m. papieru, 
papierem. 

$nl,lic'rgrae, sn. -fes, pl. 
•gtliier, papirus m. 

$Rl,lic'r~nnbcl, sm. •s, han
del m. papieru. 

$nl,lic1r~1inblcr, sm. •S, pl. 
-, knpiec papierem handlu
jący, papiernik m. 

\f3nl,lic'r~nnblnng, sf. pl. 
•en, sklep m. z papierem. 

$Rl,lic1rflcmmc, sf. pl. 0 n, 
szczypce pl .. klamraf, kluba 
f. do ściskania, przytrzymy
wania papieru. 

$Rl,lic'rfo~lc, sr. pl. ,n, 
dyzodyl m., węgiel ziemny. 
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\f)nl,lic'dorb, sm. •(e)5, pl. \ł,nl,lic 1r11Jnrcngcf dj1ift, sn. 
=fiirbe, kosz m. na makula- •(e)5, pl. •e, sklep m. z wy-
ture. rohami papierowymi. 

\(;nl,lic'dabcn, sm. •S, pl. \f3Rl,lic1r11J1if djc, sf, bielizna 
=lliben, sklep m. z papierem. f. z papieru. 

\f)Rl,lic'duml,lcn, sm. pl. gał- $Rl,lic'r11Jicfcl, sm. obacz 
gany pl. ą:le11Jillote. 

\l)RlJicrmnd)c', (wym.: -ma- $nl,lit'r3cu9, sn. obacz ą:la= 
sze), sn. =5, masa papierowa. :piermaffe. 

$Rl,lit1rmndJcr, sm. •S, pl. $nl,li1llc, sf. pl. •n, (anat.) 
-, papiernik. brodawka /. 

\f3nl,lic'rm1iflcr, sm. •5, pl. $nl,lillo1tc, (wym.: -pijote), 
-, str(Jczyciel m., pośrednik sf. pl. •n, papilot m.1 kr~tka 
m. w handlu papierami war- j., wlosokr(jt m., zwitek m., 
tościowymi. zwitka f.; ,n madjen z11krę-

$nl,liC'rmnrft, sm. =(e)5, pl. cać, zawij1tć papiloty. 
,mlirfte, giełda j. dla handlu $Rl,linin111if dJ, adi . .. er '.to:pf 
papierami wartościowymi. garnek m. Papina. 

\f3Rl,liC'tmRfft1 sj. masa /. $Rl,li'emue, sm. -, papi-
na papier; masa papierowa; stost.wo n., zwolennictwo n, 
wielka ilość papier6w. papieża. 

$Rl,lit'rmii~lc, sf. pl. ..n, $Rl,li'ft, sm . .. en, pl. •en, 
papiernia/. papista m., papieżnik m., 

$Rl,lic1rmiiller, sm. •5, pl. zwolennik m. papieża. 
-, papiernik m. \ł,Rl,liftcrci 1, sf. stronnictwo 

$nl,lit'rol, sn. •(e)s, olejek n. papist6w; papistoatwo n. 
papierowy, $R~i'ftif c(J, adi. papistow-

$Rl,liC'rl,Jtcff er, sm. •5, pl. ski; adv. po papistowsku. 
-, obacz t\apierbefdjroerer. \f)Rl,ll,l, sm. =5, 1) klajster 

$Rl,lic'rrolle, sf. pl. =n, m., (z)lepka J.; 2) papka /. 
zwitek m. papieru. dla dzieci. 

$nl,lic'rf c(Jm, sf. pl. -n, $R1l,ll,lnrbcit, sf. pl. •en, 
nożyczki pl. do papieru. robota/., wyr6b m. z tektury. 

$Rl,lic'rf c(Jni~cl, sn. pl., $n'~l,lnrbcitcr, sm . .. f.1, pl. 
\f3Rl,lie'rfl,l1inc, sm. pl. obrzyn- -, pracownik wyrabiający 
ki pl., skrawki pl. papieru. przedmioty z tektury. 

$Rl,lic'rft1inber, sm. •5, pl. $R'l,ll,lbnnb, sm. ..(e)s, pl. 
-, odwijadło n. (telegraf). •lilinbe, okładka tekturowa; 

$Rl,lic'rftanbc, sf. obacz książka oprawna w tektur~. 
ą:lainJrusftaube. $R'l,ll,lbogcn, sm. •ee, pl. 

\f3Rl,lit1rftoff, sm. obacz -, papier klejowy, tekturo-
\lla1Jierme1ffe. wy. 

$nl,lic'rftrcifcn, sm. •9, pl. \ł,n 1l,ll,lbccfcl, sm . .. jj, pl. -, 
-, pasek m. papieru; pasek okładka (książki) tekturowa. 
m., taśmaf Morsego (telegraf). $R'l,ll,lctnbnnb, sm. ,(e)5, 

$Rl,lic'rtnl,lctc, sf. pl. •n, pl. •blinbe, okładka tektu
tapeta papierowa, obicie pa- rowa. 
pierowe; papierm.doobijania. $n'l,ll,!C, sf. 1) tektura f.; 

\l,nl,liC'rtcig, sm. obacz ~a· in - binben w tektur!} opra-
piermaffe. wić; 2) klajster m., lepka f.; 

\f)Rl,lic'rtiitc, sf. = !lJapier• 2) papka f. dla dzieci. 
bilte. $R'l,ll,ld, sf. pl. <n, topola. 

\f3nl)ic1rumlnnf, sm. •(e)5, f.; fd)roarae - sokora /., 
obieg m. papierów warto- jabrzob m., jarząb m.; roei&e 
ściowych. - jawrzeć/., suchorzyna /.; 

\f)nl,lie'rualutn, $nl,lic'r0 riimifdje - kędzierzawiec m. 
11J1i~rnng, sf. waluta papie- $n'~l,lclnllcc, sf. pl. -n, 
rowa. aleja topolowa. 

\f3al,lic'r11Jarcn, sf. pl. wy- $n'l,ll,lclbnum, sm. •(e)i!, pl. 
roby pl. z papieru. -liaume, topola f. 



!ł3a'.)J.)Jclblt1mc, sf. pl. •n, 
ślaz m. 

!ł3a'.)J.)Jclgang, sm. •(e)'3, pl. 
•giinge, ulica topolowa, cho
dnik topolami wysadzony, ale
ja topolowa. 

ll,)a'.)Jl,lclgc~ol3, sn. -es, to
polina .t• 

!ł3a'l,ll,lcl~ol3, sn. =eB, pl. 
,gii13er, topolina f., topolowe 
drzewo. 

ll,,ii'.)Jl,lcln, va. (gaoen) rin 
.!tino karmić dziecko 
(papką). 

ll,,a'l,llJclfraut, sn. •(e)o, pl. 
.frauter, ślaz leśny, topo
lówka f. (ziele). 

!ł3a'.)Jl,lclol, sn. =(e)il, pl. =e, 
topolowy o!Pjek. 

!ł3a'.)Jl,lelrof e, sf. pl. .n, 
ślazowa r6ża. 

!ł3a'.)Jl,lclftein, sm. =(e)i3, pl. 
,e, ślazowy kamień, mala
chit m. 

!ł3a'l,ll,1Cl111alll, sm. -ei3, pl. 
•Wdlber, topolowy las, topo
lina f. 

$a'l,ll,ltlt11cillc, ,if. pl. =tt, 
topola biała, zwyczajoa. 

$a'.)Jl,lcn, adi. tekturowy, 
z tektury zrobiony. 

ł.13a'l,ll,lcn, va. i vn. (()alien) 
1) pa pać, jeść (papkę); 2) 
papką karmić, karmić dziecko; 
3) lepić, kleić; 4) wyrabiać 
z tekturv. 

!ł3a'l,ll,lcnlledd, sm. ,!3, pl. 
- , tektura f.; okładka tektu
rown. 

!ł3a'.p.)Jen~eimer, sm. •!3, icfJ 
lenne meine - znam ja swoich, 
znam was. 

$a'.)Jl,ltnmadJtt, sm. ,!3, pl. 
-, tekturnik m. . 

$a'l,ll,ltnftitl, sm. um einen 
- za bezcen; bai8 ift feitten 
- tnert to nie warte i torby 
sieczki; id) gci6e feinen -
-batum zfamanego szeląga nie 
dałbym za to. 

$a(l,l)l,ltdal,la'l,ll,1 ! inter. ot 
gadanie! 

l,f3a'.)Jl,lig i rzadko: ~a'l,ll,lidjt, 
adi. klajstrowaty, lepki. 

l,f3a'.pl,lfaftcu, sm. •ii!, pl. -
i dim. ł.13a'.)Jl,ltiiftdjcn, sn. •ii!, 
pl. -, skrzynka f., skrzy
neczka tekturowa. 

\ł3a'.plJf dJadJtd, sf. pl. •n, 
pudełko tekturowe, z tektury. 
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ll,,a'.)J.)Jlllaren, s;: pl. wy- f wać czem, popisywać się 
roby tekturowe, tektury pl. czem. 

!ł3al,lrifa, sf. papryka f. $arallc=, adi. paradny. 
l$a.)Jft, sm. •ei3, pl. \j.lct:pfte, \13ara'llean3ug, sm. •(e)i3, pl. 

papież m. •3ilge, strój paradny, od pa• 
$iil,lf!dti',sf. papistostwo n. rady; suknia świąteczna. 
l,f3ii'.)Jftif dj, adi. obacz jj.\a= ł.13ara'lltauf3ng, sm. s(e)i8, 

:piftifcf). pl. =3ilge, obacz qlarabe 1). 
l,f3a'.)Jftfrone, l,f3a'.)Jftmiit,e, l,f3aro'lltbett, sn. ,(e)s, pl. 

sf. korona papieska, tyara f. =en, wystawny katafalk. 
\13ii'.)Jftlcr, sm. ,!3, pl. -, ' l,f3ara'lle.)Jftrll, sn. •(e)i3, pl. 

papista m. =e, koń m. od parady. 
$ii'.)Jftlidj, adi. papieski; $ora'ht.)Jfot,, sm. ,ee, pl . 

=e lll\iltlle godność papieska; •:pliiUe, plac m. musztry, prze
=er 6egen błogosławieństwo glądu wojska. 
papieskie; •e .ftrone tyara f, $ora'lltf djritt, sm. -(e)s, 
korona papieska; 0 er 6tug[ pl. ,e, krok paradny. 
stolica apostolska; 0 ei3 @e= $ara'lltftiicf, sn. o(e)il, pl. 
liiet kraj papieski, państwo oe, przedmiot paradny, oka
kośtJielne; 0 er 6o[bat żoł- zały. 
nierz papieski; 6eine qlcipft~ !ł3aro'lltuniform, sf. pl. ,en, 
Iiclje ~eiCigfeit Jego Swięto- uniform m., ubiór służbowy, 
bliwość. wojskowy od parady. 

\ł3a 1.)Jfttnm, sn. ,(e)i3, pa- !ł3aro'llcwagen, sm. •!3, pl. 
pieatwo n., godność papieska. -, powóz paradny, od pa

ł.13a'.)Jftllla~I, sf. pl. •en, rady. 
wybór papieski. ł.13aro'bc3imtuer, sn. ,!3, pl. 

~a'.)Jftllliirllc, sf. godność -, pok6j paradny, ozdobny, 
papieska. wspaniały. 

$a.)Jg'ru1l, sm. -, l,f3a~g', ł.13orallit'rtn, vn. (galien) 
ruilftaube, sf. pl. ,n, papirus mit etw. - popisywać się 
m., roślina papierowa. czem. 

$arabel, sf. pl. ,n, 1) pa- ł.13arallic'1l, sn. •biefei3, pl. 
rabola /., rówuorzutnia f. 0 biefe, 1) raj m.; in!3 -
(geometrya); 2) parabola f., fommen dostać się do raju, 
przypowieść f., przypowia- do~tąpić raju; 2) paradys m., 
stka f., porównanie n. najwyższa (ostatnia) galerya 

l,f3ara'bc!triigcr, sm. oil, pl. w teatrze. 
, belka paraboliczna; $orallit'1lnWd, sm. •!3, pl. 

gan~er - belka paraboliczna •ii:pfeI, rajskie jabłko. 
zbieżna; gal6et - belka ł.13arabit'1lal,lfclbonm, sm. 
paraboliczna niezbieżna. 0 (e)s, pl. •liiiume, przewierz-

!ł3orabo'liid), adi. 1) takze bia f., olejnik m. 
!ł3ora'belformig, paraboliczny ł.13orabic 11lbirne, sf. pl. =Il, 
(geometry a); 2) paraboliczny, rajska gruszka. 
alegoryczny, przenośny; adv. !ł3nrallit'1lftige, sf. pl. on, 
parabolicznie, przenośnie. błoe-osławka f. 

!ł3oraboloi'll, sn. •i3, para- ł.13orabit'ill)ol3, sn. ,e!3, drze-
boloid m. (geometrya). wo aloesowe. 

l,f3oro'llt, sj. pl. •n, 1) pa- !ł3orallit'fif dJ, adi. rajski; 
rada f. (wojskowa), rewia /., adv. rajsko. 
musztra f., przegląd m. woj- ~arallit'ilfocn, sn. •(e)i8, pl. 
ska; bie - il6er ein ffiegio •fiirner, amonek m., rajskie 
ment ab9alten, abnegmen od- ziarno. 
być przegląd pułku; ficlj in 1.1,,orobit'ilbogtl, sm. 0 !3, pl. 

auffteUen ustawić si~ •lliiqeC, rajski ptak, latawiec m. 
w szeregach dla przeglądu; l,f3oralli'gtua, sn. =!3, pl. 
2) parada f., przepych m., •men i ,mata, paradygma f., 
wystawność /., okazałość j.; wz6r m. (gramatyka). 
mit etu,. - macljen parado- \).larallo'i;, adi. dziwaczny, 
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osobliwszy, rozumowi prze- •e, tama podłużna, tama 
ciwny, spneczny. skrzydłowa r6wnoległa, tama 

1,J3araboi;ie1, sf. pl. 0 n, wzdłużprqdowa. . 
sprzeczność f., dziwaczność f., l,J3araUe1{3irfel, sm. =i8, pl. 
przeciwzdanie n., parado- -, r6wnoleznik m. 
ksya /. l,J3arn'l~fi~, sf. paraliż m., 

1,J3arobo1i;o1t, sn. =i8, pl. •i;a, porażenie n., ubezwładnienie 
paradoks m., zdanie sprzeczne, n., trętwa f. 
dziwaczne, osobliwsze. l,J3aral~fie're1t, va. (lja!ien) 

l,J3araffi'1t, sn. =(e)s, para- paraliżować, sparnliżowae, 
fina/. ubezwładnić; (przenośnie:) ni-

~lltllgta',1)1), sm. •en, pl. weczyć, wstrzymać, zapobiedz, 
=en, paragraf m., rozdział m., pokrzyżować. 
ustęp m.; in ,en !iringen, a!i, · l,J3arall)'tif d), adi. parali-
tei!en (także paragraµĘiie'ren) tyczny. 
rozdzielić na paragrafy, na 1,J3ara',l)~e, sf. pl. •n, pa-
ustępy. r.afa /., cyfra j., znak m. 

1,J3aragrn',1JI13eid)e1t, Sri. ,i8, imienia. 
pl. -, znak m. paragrafu, i,13ara,1JIJet1tll'l, adi. para-
paragraf m. fernalny, zaposagowy (prawo). 

l,J3araUa'A;t, sf. pl. •n, dwu· 1,J3ara,1J~ernn'lien, sf. pl., 
gląd m. (astron.). i,13ara,IJ~ernn'lgilter, sn. pl. 

1,13arnUe1I, ad·i. r6wnolegly, majątek (doch6d) parafer
adv. równolegle; - mit etro. nalny, majątek (dochód) żonie 
r6wnoległy, -gie do czego. opr6cz posagu jej do dowol

l,!3araU1elba~n, sf. pl. ,en, nego użytku oddany (prawo). 
kolej r6wnoległa. 1,13ara,l)l)tll'f e, sf. pl. 0 11, 

1,13arnUe'lbii~ne, sf. obacz parafraza/., opisanie n. 
\j3araUe[roerf. 1,13ara,IJ~rafie'ren, va. (lja!ien) 

\13araUe1le, sJ. pl. •n, 1) parafrazować, opisywać, opi
linia równoległa; 2) paralela sać. 
f., por6wnanie n.; eine - \13arafi't, sm. "en, pl. =en, 
3roijd)en 3tuei !!Jlenfd)en 3ieljm pasożyt m.; (pr:llenośuie :) dar
por6wnywać dw6ch ludzi; mojad m. 
3) = \j3araUe!~eUe. jJ3arafi'tif d), adi. pasożytny. 

l,!3araUele,1Ji',1Jcb, sn. •i8, pl. i,13ara't, adi. gotowy; fid) 
=pebe, r6wnolegfościan m. - ()a!ten być na pogotowiu, 
(geom.). 1,13ii'td)cn, sn. •i8, pl. -, 
. i,13araUclfiibrung, sf. pl. dim. od \j3aar, parka f.; para 
,en, r6wnoleżnica f. cylindra j. zakochanych. 
parowego (mechanika). IJ5arbau•3 ! interi. bums! 

\f5araUeli'0mu0, sm. -, oto leży I 
rzadko: i,13nraUelitii't, sf. l,!3a'rbcl, \13a'rber, sm. pl. 
r6wnoleglość f. (geometrya); -, = \j3ant~er. 
zgodność .f., od powiedność f. \13arbo'n, (wym.: -dą), 8m. 

i,13araUe1lftei0, sm. •fea, •6, pardon m., przebaczenie n.; 
pl. 0 je, równoleżnik m. - geóen pardonować, prze-

i,13araUe'Uaufenb, adi. ró- baczyć, ułaskawić, 
wnoległy; adv. równolegle. \13art1ttl)e'f C, sf. pl. •n, pa-

l,f5araUe'Uinie, sf. pl. -n, renteza /., nawias m. 
linia równoległa. l,!3are1ttl)C'tif d), adi. na-

l,J3araUelogrn'mm, sm. ,(e)s, wiasowy; adv. nawiasem, 
pl. •e, równoległobok m. nawiasowo, 
(geom.). i,13arfo1rce~11nb, (wym.: par-

l,J3nraUe'lfteUe, sf. pl. ,n, fors-), sm. a(e)i8, pl. •e, pies 
miejsce podobne, t.stęp m., gończydoszczuwania,chartm. 
rozdział podobny. 1,!3arfo1rcejagb, sj. pl. "en, 

i,13arnUe'ltriiger, sm. -~, pl. polowanie n. z chartami, na-
-, belka r6wnolegla. gonka f. 

1,13araUc'ltuerf, 8tt, •(e)J, pl. \13arfn1m, (wym.: -fę), sm. 

l,J3arfe'tt 

.. 13, pl. •i8, perfuma f., pachni
dło n. 

i,13arfiimcrle', sf. pl. =n, 
perfumerya f., perfumy pl., 
pachnidła pl. 

\13arfilmenr, sm. •s, pl. ·i3, 
fabrykant m. perfum. 

i,13arfn'mf{iif d)d)en, (wym.: 
parfę-), sn. •i3, pl. -, fla
szeczka f. na perfumy, fla
konik m. 

l,ł3arfn'mI1iinbler, (wym.: 
pa1fę-), 8m. ,a, pl. -, per
fumownik m. 

1,13Rrfu'm~anblnng, (wym.: 
parfę-), sf. pl. oen, sklep m. 
z perfumami, perfumerya /. 

i,13nrfilmle'rcn, va. (~a6en) 
perfumować, wonić, skrapiać 
wonnościami. 

l,f5n'ri, adv. pari; a( -, 
ilber, unter - fteljen stać al 
pari, wyżej, niżej pari (han
del). 

i,13a'tia, sm. •i8, pl. •i8, 
paryas m. 

\l5arie1re1t, I. va. (~alien) 
zastawić się od cięcia; einen 
etou - odbić cięcie ( szer
mierka); II. vn. (Ęiaóen) 1) 
słuchać, być posłusznym; 
2) założyć się. 

i,13a'rifnr~, sm. •fis, kurs m., 
cena /. al pari (giełda). 

i,13ari'f er, I. sm. •s, pl. -, 
i,13ari'f eriu, sf. pl. •innen, Pa
ryżanin m., Paryżanka j.; 2) 
a) papucze pl., pantofle pl. 
(poranne); b) długa i cienka 
szpad a = eitoui>egen i IL adi. 
paryski; i>ie - }8[ut~odi3eit 
noc św. Bartłomieja; - }B(au 
błękit paryski. 

1,13a1ri0fra11t, sn. ,(e)il, pl. 
•ftliuter, jednojagoda f., wro
nie oko, chworolist m,, wil
czy pieprz ~roślina, także 
®inóeere). 

\j.)aritii't, sf. równość J.; 
r6wnouprawnienie n. 

1,13aritii'tif d), adi. równo
uprawniony. 

1,13ad, sm. •(e)il, pl. ,e i 
•s, 1,13a'danlnge, sf. pl. 0 n, 
1) park m., ogr6d m., plan
tacye pl.; 2) tabor m. (ko
lejowy); = lIDagenpatf. 

\13nrfe'tt, sn. •(e)i8, pl. •e, 
1) parkietowa podłoga, po
dłoga posadzkowa z deszczu-
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fok drewnianych; 2) parkiet 
m., (w teatrze). 

$arfcttic'rcn, va. (ga!ien) 
parkietować, kłaść posadzkę 
z deszczułek drewnianych. 

ll3arfc'ttfi~, sm. ,ei3, pl. =e, 
miejsce (numerowar,e) w par
kiecie (w teatrze). 

ll3arlnmc'nt, an. =(e)i3, pl. 
=e, parlament m., rada /. 
państwa; !!Jlitgrieb bei3 •S 
poseł do rady pań~twa; bas 
- ero ff n en, f cf)rie~en, ner= 
tagen zagaić, zamknąć, odro
czyć obrady rady państwa; 
bas - auftiifen rozwiązać 
parlament. 

ll3arlnmcntii'r, sm. =!3, pl. 
,e, parlamentarz m., pośrednik 
m., posłannik m. 

$arlamentii'rffllggc, sf. pl. 
=n, biała cborąg-iew. 

ll3arlamcntll'ricr, am. •il, 
pl. -, członek m. rady 
państwa. 

\l5arlamcnta1rif d), adi. par
lamentarny; adv. parlamen
tarnie. 

\l5arlamcntari'~mu~, am.-, 
parlamentaryzm m., parla
mentarność f. 

ll3adamcntii'rf d)iff, an. •( e)e, 
pl. •e, okręt układający się 
o pok6j. 

ll3arlamcntic'rcn, vn. (~a, 
!ien) parlamentować, układać 
się przez wyslańc6w. 

ll3arlllmc'nt~aftc, sf. pl. =.n, 
akt parlamentarny. 

ll3arfllmc'nt~bancr, af. sesya 
f. parlamentu, 

$arlllmc111t~fcricu, sf. pl. 
ferye parlamentarne, czas 
wolny od obrad parlamentu. 

$arlamc111t~mitglicb, sn. 
=(e)e, pl. ,er, członek m. 
parlamentu, poseł m. 

ll3arlllme'11t~orb111111g, sf. 
pl. ,en, regulamin m. par
lamentu. 

\l5arlllmc'11t~fi~nng, sf. pl. 
=en, posiedzenie n. parla
mentu, izby państwa. 

ll3arlic'rcn, vn. (f)aben) m6-
wić płynnie jakim językiem; 
paplać. 

ll3ar11tcf a111if dJ, adi. panne
zański, z Parmy. 

$ttrmcf n'nflifc, sm. =e, par
mezan m. (ser). 

\l5at11a'ijfra11t, sn. •(e)~, pl. stronnikiem, bronić kogo, 
•ftliuter, bluszczoperz m., obstawać za kim; fiąi einet 
błyszczyk m., dziewięciernik - anfcfJliejien przyłączyć się 
błotny (roślina). do jakiego stronnictwa; fiąi 

$arodJia'Ifird)c, sf. pl. =n, au einer anberen - f cfJlagen 
kości6ł parafhln.Y, zmienić stronnictwo, przejść 

$ariod)ia'If dJule, s.f. pl. •n, do innego obozu; nlcf)t -
szkoła parafialna. ne~men pozostać neutralnym; 

$acodJiC', sf. pl. •n, pa- 2) oddział m. (wojskowy); 
rochia j., parafia .f. eine feinbrtcf)e - oddział nie-

ll3arobiC', sf. pl. •n, paro- przyjacielski, chorągiew nie-
dya f. przyjacielska; auf - aua• 

ll3arobic1rcn, i,a. (9a!ien) ge9en wyruszyć na rabunek, 
parodyować. na plondrowanie; 3) strona 

ll3aro'Ic, sf. pl. •n, hasło f. (prawo); bie flagenbe, bie 
n., odzew m.; bie - aua" angefCagte - strona skarżąca, 
ge6en1 geben dać, ogłosić strona oskarżona, powód m., 
hasło. pozwany m.; bie !ieiben "en 

$aro'li, sn. •(ó), pl. •B, (obie) strony; in einer ełacf)e 
podw6jna stawka (w grze - fein być stroną w jakiej 
w karty); (przenośnie:) jmnbm sprawie, być w sprawie in• 
ein - bieten stawić komo teresowanym; 4) in biefem 
czoło; odpłacić komu r6wną ~aufe n,09nen nur einige •en 
monetą. w tym domu mieszka tylko 

ll3aronlJntic', sf. pl. •n, po- kilka partyi. 
krewność /. wyraz6w (gra- \l5artei'blntt, sn. =(e)e, pl. 
matyka), •bllitter, gazeta f., dziennik 

ll3aror1}'eut110, sm. -, pl. m. stronnictwa. 
•men, paroksyzm m., napad 1· $artci'bie3itJii1t, sf, rygor 
m. (medycyna). w stronnictwie panujący. 

$arq11c't, sn. obacz \!!nr• \l5ortci'fii~rcr, sm. =e, pl. 
fett. , ll3artci'~a11tit, sn. •(e)s, 

$a'rf dJfO~l, sm. •(e)i3, ka- pl. =91iuµter, przyw6dca m., 
pusta włoska, kędziorka j. głowa j. stronnictwa, partyi, 

$art, am. i sn. •(e)e, pl. ll3artci'gli11gcr, sm. -a, pl. 
•e, część f.; rola /.; icf) fUr - , stronnik m., zwolennik 
mein(en) - co do mnie; m., partyzant m.; partyzant 
~alf>µati I zysk po połowie! wojenny. 

$artci', af. pl. ..en, 1) \l5artci'gli11gmi, sf. pl. =en, 
partya f., strona f., stron- stronniczość .f., partyzań
nictwo n. ; fUr jmnbn - stwo n. 
ne9men, ergreifen stanąć po ll3artci1gcift, sm. "(e)e, duch 
czyjej stronie; ficfJ au jmnbe m. stronnictwa, partyi, 
- fąilagen, 3u . imnbe - \l5artci'gc110», am. "noff en, 
~alten, ei! mit jmnbs - 9al• pl. =noffen, stronnik m., zwo
ten, fiąi fiir fmnlle - er• lennik m.; fie finb =noff en 
flliren przyłączyć się do czy- należri do tego samego (do 
jej partyi, do czyjego stron- jednego) stronnictwa. 
nictwa, należeć do czyjego ll3artti'g11t~abu11g, sf. pl. 
stronnictwa, oświadczyć się =en, \l5artei'łJl1te, .m. -, nad
za czyjomś stronnictw~m; fie płata .f. (przewoźnictwo). 
fcfJloffen ficfJ au ei ner - 3u, \13artti1if dJ, $artei'lidJ, adi. 
fam men utworzyli stron ni- parcyalny, stron ny, stron
ctwo, połączyli się w partyę; niczy; adv. parcyalnie, stron
ei3 mit einer - ~alten nale- nie, stronniczo. 
żeć do jednej partyi, do je- ll3nrtci'famtif, sm. =(e)s, 
dnego stronnictwa; er 91ilt ee pl. ,,.flimµfe, walka .f. stron
mit aUen =en z wszystkiemi nictw, walka partyjna. 
partyami przestaje; - ne9" ll3artci'lcibc11fd/nft, sf. pl. 
men filr jmnbn być czyim •en, nami~tnośc partyjna, 

3' n le nb er, :.ieutfdj•Volnifdie~ fillórterfiudj. 10 
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stronnicza; namiętność poli- I publiczność j. w parterze, pita lista, utrzymujący się 
tyczna. parter m. (collect.). z własuych pieniedzy . 

. ~artci'lid)fcit, sf. parcyal- \l,lnrtc'rrcwo~nung, sf. pl. \l,lnrtif n'nc, s/. pl. ,n, ber-
ność f., stronność f., stron- ~en, mieszkanie n. w par- dysz m., dzida j. z toporem. 
niczość f. terze, mieszkanie na dole. \l,lnrtiti'o, adi. udziałkowy 

\l,lnrtci'lo~, adi. nie nale- \l,lnrtc'rrc3tmmcr, 811 • ,s, pl. (gramat.vka). 
żący do żadnego stronnictwa, -, pokój m. w parterze, po- \l,lnttitU't, sf. pl. ,en, par-
bezstronny; adv. bezstronnie. kój na dole. tytura f. (muzyka). 

\f}artc!'lofigfcit, sj. niena- ·~artin'l, adi. częściowy. \l,ntti3i1
~, sn. •(e)s, pl. 

leżenie 11. do żadnego stron- \U • ~vien, \13nrti3i'vi11m, sn. =!.l, 
nictwa, neutralność f., bez- -+'nrttc', sJ. pl. •n, l) par- pl. =vien, imiesłów m.; -
stronność f. tya j., część j., cząstka f. bes łptiifens, ber mergangen° 

IR .. ~tct''mann, 1uartct''nc"· (handel) j in °n częściowo r, 't . . ł' t ź .. '+'"• +' •1 ) d dd · l "et 1m1es ow czasu era meJ-
mcr, Sm. Obacz martei·geno". adv.; 2 rużyna f.; o zrn , ( 't' " d szego, czasu przesz,ego gra-

~nrtci'nn~mc, sf. branie n. roboczy, rużyna robocza;= maty ka). 
udziału w czem, przyłączenie 2:crlieltergruµ:pe, 2:ctlieiterab• \l.l_nrt13!~!n'l, arii. imieiło-
n. sie. do J0 akie

0
0-o stronnictwa, tei(ung i fUegenbe - oddział d · · l 0 roboczy ruchomy, przelotny, wowy i a v. imtes owow 

oś:;adtc~~nie n. się za c~em. drużyna robocza przelotna; (gr~mat~y \a.J.,lf ft ft' ·" 
+'O! Cl organ, sn. o acz - mit eitanbort oddział -+'ar 131,-lll OU tli .to~, s.1. 

jpartetbl~tt. . . . miejscowy drużyna miejsca- pl. "en, konst:u~c~a 1m1esło-
\l,lnrtct'~oltłtf, sf. polityka ij) ' . k /. e wowa, shladma 1m1esłowowa. 

f . . wa; " wycierz a ., prz · IR t· ,11 , , (" ~ ) . strou~
1
wtwa, partyJna. chadzka; = ~anbpattie, 2lus, ·1-;0t 131,._tc teu, .v1!. ':la.,~n 

\l,lnrtet ~togranun, sn. "(e)s, f(ug i mit uon ber _ [ein brac udział, m1ec udział 
pl. •e, program m. (zamiary . , d . • . w ezem. 

7 • 1 l) . wziąc u z1a, w wycieczce; IR , t l P•· 1 ce e p. stronmctwa. 4) t f. ( ) . mi·t -+'nr ner, sm . .. 5, p. -, 
1u t !'f ,i:, ·" l par ya . w grze , . k' +'llt C nUJe, ~.1· p . "", uon ber _ fein zagrać z in- partner m., graJący m. z 1m 

sprawa j. stronmctwa. nymi. ó) partya f małżeń- r~zem (n. p. w karty); sp6l-
\l,lnrtc!'ftnub~llnft, sm, •(e)s, stwo 'n., żeniaczk~ j.; eine mk m., towarzysz m. (handel, 

p~. ,ei sposób '!1'· zapatrywa• gute _ madjen dobra partye mary~arka). 
n1a się ~

1
tron_n1ctwa. _ zrobić, dobrze się oż;nić, do: \l.lll rtn~rfdjaft, sf_. sp6łkaf . 

. \l.lnt~C_t ftr.ctt, sm. ,es, \l,lnr- brże wyjść za mąż. fie fdJliigt ~nrtou !, (wym .. -tu), a~v. 
tct'ft,tctttgfctt, sj. pl.. •e_n, jebe _ au5 odrzu~a wszelka na _wszelki wy_padek, kome-
waśn /. w stronmctw1e, t . h . , , , • czme, absolutme, · d t . t . par ye, me c ce 1sc za mąz; llł ., , ( ( ) .. ) 
mię zy s ronmc wami. fie if( rine gute . t d b 1 -~ar„cnu, wym.: -w e nu , 

\pnrt~i'fttdjt, \l,lnrtci'lll~t, sf; ! partya. - Jes 
O rą sm. •(e), Pf· ~s, parweniusz 

partyzans~wo n., zawz1ętosc, \l,lntt!C'gclb, sn. =(e)s, pl. m., d,°robk1ew1,:z m. 
f. stronmctwa. I er b'la d e \l,n r3c, sf. pl. •n, parka 

~nrtci'fildjtig, arii. chciwy 1

1 

" ~nr
1
t·cr,Uow d

11
: 1 f., bogini f. losu. . -+' I , a i. parcya ny, IR 'U f. l 

stronmc!w. 1 czastkow cześciow udzia- -+'nr3c c, 8 • P • ""' par-
\.l.!nrłct'Ung, sj. pl. =en, 1 • Y, , Y, cela /., kawal m., kawałek 

fr.akcya j., odłam m. stron- o~arti'fcl sf. l. ,n cz - m., czę?ć j., cząstka f., dział 
mctwa. -+' , ' P ' ą m. (roli). 

\l,lnrtci111111Ucfcn, sn. •S, stka f.' partykuła f. (gra- ~nr3cU!c1rc11, i·a. (~alien) 
. ł , . ś . . mat.yka). I ć d . 1 ' mew asc.1,wo Cl stronmcze. \.l.!llfłiflt{llti'OntUO sm. -, parce 

0

0Wa • roz z1.e ac, fOZ• 
~nrtct lllCf Cli, sn. =51 natura t k 1 ' d . ś . drabmać, rozdrobmć. . , par y u aryzm m., azno c1 IR f,i:, ~ l j. stronmctw, partyzan- l cl d b . . ' +'a"'' sm. ,e.,, p. ,e, 

stwo n. P · 0 ? oso .~iema, jednaka liczba ok na każdej 
\.l.!nrtc'rrc, (wym.: -ter),· \l,lnrttfulart ft, sm. •en, pl. kostce rzuconych (gra w 

sn. ,(s), pl. ,5
1 

1) parter m., i •en, partykularysta. m:, dą- kostki). 
mieszkanie dolne, d6ł m. I żący m. do odosobn1ema. \l.,nf dJn, sm. =S, pl. •S, 
= ®tbgef djo~; - roo~nen mie- , l_l3artifulnri'ftif dJ, arii. par- basza m. 
szkać na dole; 2) parter m.,: tykula1·ystyczny, dążący do ll3a'f djabcoirf, sm. •(e)s, pl. 
miejsce na dole (w te-· odosobienia. · •e, \l.,nf d)ali'f, sn. •(!3), pl. •il, 
a trze); 3) parter m. (w ogra- \l,lnrtifnfo'rtarif, sm. • (e)s, baszostwo n. 
dzie), trawnik m., trawniki pl. •n, taryfa/. z uwzglę- \l,ln'jdJatum, sn. =!8, ba-
pl., grzędy pl. kwiatów. dnieniem; = )Be!lilnftigungs. szos two n. 

\.l.!nrtc'rrebefudJer, sm. •5, tatif. \.l.!n'f d)awirtfdJaft, sf. go-
pl. -, widz m. w parterze ~nrtifulic'r, (wym. :-kUlje), spodarka baszowska, rządy 
(w teatrze). sm. =5, pl. ~s, człowiek pry• baszowskie. 

l!łnrtc'rrcpubfifum, sn. •il, watny; partykularz m., ka- \l,ln'f d)cu, 1) va. (fjalien) 



\J31l'fd)Ct 

przemycać, przemycić; 2) vn. 
(~nben) grać w kostki. 

\l31l'f djcr, sm. •13, pl. -, 
przemytnik m. 

\l31l'f dj~llnbcl, sm. =i3, prze
mytnictwo n. 

\l31l'flld, sm. •S, pl. •11, 
\l3a'flJClfdjnnr, sf. pl. =fd)nilte, 
tasiemka /., obrąbka f. 

\)3aequi'U, sn. =(e)s, pl. =e, 
paszkwil m., pismo obelżywe. 

\l3aequilla'nt, sm. ,en, pl. 
•en, pas2.kwi1Rnt m., autor 
m. pism obelżywych. 

lł,laequiUic'rcn, va. i vn. 
(~nben) pisać pa_szkwile. 

\)3aij, sm. ą:laff es, pl. \l31iffe, 
1) przejście n., przechód m., 
przełęcz f., wąwóz m. (w gó
rach); przesmyk m.; 2) ko
czowisko n., ślarl m. \łowie
ctwo); 3) paszport m., prze
pustka graniczna; 2) jedno
chód m., kłus m., szłap m. 
(konia); (ben) - ge~en iść 
jednochodem, kłusem; ~n!ber 
- p6łkłu~. 

ll3aij, adv. 3u - fommen 
przyjść w porę. 

\l31lff ll'bcl, adi. jaki taki, 
dość dobry, niezgorszy, ni
czego. 

ll3affa'gc, (wym.: -saż), sf. 
pl. •n, 1) przejście n., prze
chód m., droga f., pasaż m.; 
2) pasaż m., biegnik m. 
(muzyka). · 

\l311ff agic't, (wym. : -żir), 
sm. •(e)s, pl. •e, podróżnik 
m., podróżny m., podróżu
jący m. 

\l511ff agic'rbcfiirbcrung, sf. 
pl, •en, przewóz n., przewo
źnictwo n. podróznych. 

\l311ff11gic'tbUdJ, sn. -(e)s, 
pl. =bild)er, księga okrętowa. 

IJ3aff 11gic'rburcau, (wym.: 
-żirbiiro), sn. •5, pl. •S, biuro 
n. dla podróżnych. 

\l51tff 11gic'rgclb, sn. •(e)s, 
pl. •er, cena /. jazdy. 

l,l311ff 11gic'rg11t, sn. •(e)s, pl. 
•gilter, pakunek m. 

ł,1311ff 11gic'rft11bc, sf. pl. ,n, 
poczekalnia j. ( dla podró
żnych). 

\l3aff11gic'r1>cdc~r, sm. ,(e)s, 
ruch osobowy. 

ł,1311ff 11gic'r3cttcl, sm. ,/8, pl. 
-, kartka/. jazdy. 
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\l311ff 11gic'r3ug, sm. ,(e)s, pl. 
=3ii(!e, pociąg osobowy. 

\l311'ff Il~, sn. =s, \l31t'ff1t~fcft, 
sn. •e!3, pl. ,e, Wielkanoc 

u żydów. 
IJ311'ij11mt, sn. •(e)s, pl. 

,amter, urząd paszportowy. 
\l31tff 1t'nt, sm. =en, pl. ,m, 

przethodząry m., p1zechodni 
m. 

IJ3nff1t't1Ui11b, sm. •(e)s, pl. 
,e, wiatr zwyczajny, wiatr 
niezmienny. 

\lfafiturenu, ( wym. : -liiro ), 
sn. =1:1. pl. ·~, obacz \j!nfinmt. 

IJ,,1t'ffc11, I. vn. (~aben) 1) 
nuf jmnlln - czekać na 
kogo, wyglądać kogo; czato
wać na kogo; szpiegować 
kogo j 2) pasować, nie grać 
(w grze w karty); 3) 3u jmnllm 
- s.tosować sie do kogo, przy
padać do kogo; 3u etw. -
stosować się do czego, przy
dawać, przydać się do czego; 
fie paff en au einnnller, 3u0 

fam men dobrali się, zgadzają 
się; 'oiefe ijntben - gut 3u• 
fam men te kolory dobrze się 
zgadzają; er pnjit in je'oe 
@efelljd)nit może wejść w 
każde towarzystwo; er pnjit 
nid)t 3um ,\?anllwetfer nie 
nadaje się na rzemieślnika, 
nie rodził sie na rzemieślni
ka; bas .!He1b pnjit mir nid)t 
suknia nie nadaje mi się, 
nie dobra, nie stosowna dla 
mnie; lln!8 :pajit niclit ~ie~er 
to tu 11ie należy, nie przy
daje si<,; wie lln!8 p11jit ! jak 
sie to dobrze złożyło! bas 
pnjit wie nie l)'nuft nufs 
~uge to jak pięść do nosa 
(dosłownie: na oko); 4) fnlls 
es bit µajit skoro ci się po
doba, skoro ci jest na rękę; 
bns pnflt mir to mi w raz, 
to mi się podoba; ba!8 paflt 
iljm gernbe in f dnen .!i ram 
tego mu właśnie potrzeba, 
to woda na jego młyn ; II. 
fid) -, vr. (fjn6en) lla!8 :pnjit 
fid) nidjt to się nie godzi, to 
nie przystoi, tego nie wy
pada robić. 

~ll'ff cnb, I. adi. (i pp1·. od 
:paffeu) stosowny, dobrany, 
przygodny; 3u einanller -
parzysty; of5 .ltteib stosowna, 

\l31lffio'n 

dobra, dobrze leżąca suknia; 
•es m:lort wyraz orlpowiedni; 
•e ~emetrung słuszna uwaga; 
•e @e[egen~eit odpowiednia 
sposobność; •es ~etrngen za
chowanie się przyzwoite; II. 
adv. stosownie, przygodnie; 
- antworten dać stosowna 
odpowiedź, oilpowiedzi~Ć jak 
się należy; er fjielt e!8 fiir -
uw~żał za stosowne. 

\l31l1ijffCi~Cit, Sj. ZWOlnieniH 
n. od paszportu, wolny ruch, 
przejazd. 

ll311'ijg1111g, sm. ,(e)a. pl. 
, giinge, jednochód m., kłus 
m. (konia). 

\l5ll'ijgiingcr, sm. ,(e)s, pl. 
-, stępak m., szłapak m., 
jednochodnik m. (koń). 

\l3ll'fig(ae, sn. •fes, pl. 
,glćifer, szklanka j. z obr~cz
kami okazującemi podział 
miary. 

IJ,,1t'fib1tnf, sm. •es, konopie 
nieobrobione. 

W1tffic'rb11r, adi. przebytny, 
przeprawny; co ujdzit>. 

\l3llffiC'tcn, I. va. (fjnben) 
1) ein ~egiment ~euue -
lnffen odbyć przegląd pnłku 
przrnhodzącego; 3) ·przehr
wać, przebyć, przechodzić, 
przejść, przejechać; eine 
@:5trnfle - przejść przez ulicę; 
einen lJfUji - przepłynąć, 
przejść przez rzekę j llie '.tru:p• 
pen il6er ben \)'luli - fnff en 
przeprawić wojsko przez rze
ke; jnmbn - Caff en pozwolić 
k~mu przejść, przepuścić kogo; 
imnlln nid)t - lnff en wzbro
nić komu przejścia; :pn\fiert ! 
wolna droga, wolne przej
ście! li. vn. (f ein) 1) ucho
dzić, ujść; es mng - to 
jeszcze ujdzie; 'ons witb er 
nidjt f o - (nffen nie puści 
on tego mimo (albo: pła
zem); 2) sta~, zdarzyć sig = 
fid) mignen; ift nic!Jta !Jłeuea 
pnffjert? nie zas,ło, nie wy• 
darzyło się, nie stało się nic 
nowego? was ift ifjm paf[iert? 
co mu się wydarzyło? co go 
spotkało? 

IJ3o[fic'rf cf1ci11, .sm. ,(e)s, 
pl. ,e, \13af1ic'qcttcl, sm. ,a, 
pl. -, przepustka f. 

'ł,~nfiio'n, sf. pl. ,en, pasya 

10* 



\l,faffionic'rcn 

f., namietność f.; męka 
Pańska. • 

\13affionicr'cn, ficlj -, vr. 
(f ein) filr etro. roznamiętnić 
sie do cze!.!o, 

'1.13affionic'rt, adi. namiętny, 
zapannętały. 

\13affio'nobttrad}tnng, sf. 
pl. ,en, rozmyślanie n. męki 
Pańskiej. 

\13nffio'11oblumc, sj. pl. oll, 
męczennica f., kwiat Bożej 
męki. 

ll,inffio'nobud}, sn. =(e)i3, pl. 
,b{icljer, księga /. o męce 
Pańskiej. 

\13affio'11ogcf d}id}tc, sf. opo
wiadanie n. o męce Pańskiej. 

\13affio'nofrcu3, sn. •e21, pl. 
•e, Boża męka, krzyż m. 
z wizerunkiem umęczonego 
Zbawiciela. 

\!Jnffio'nolicb, sn. cei3, pl. 
,er, pieśń f. o mgce Pań
skiej. 

\13nffio'1104Jrcbigcr, sm. ,0, 
pl. -, wygłaszający m. ka
zania wielkopostne. 

\13affio'1104Jrcbigt, sf. pl. •en, 
kazanie wielkopostne. 

\l3affio'11of4Jicl, sn. 0 e(0), 
pl. •e dramat osnuty na męce 
Pańskiej. 

\l3nffio'11owod}c, sf. Wielki 
tydzień. 

\13nffio'11oacit, sf. czas wiel
kiego postu. 

\l3nffi't1, adi. bierny; adv. 
biernie; fic!J - tJet~alten 
biernie sil} mieć, biernie się 
zachowywać. 

\13affi't1, sn., \j:.laffi'tlum, sn. 
=il, pl. =Dlt, i •tien, 1) bier
ność f.; 2) strona bierna 
(gramatyka); 3) pl. \llltffiuen, 
\j:lltffitilt stan bierny, długi pl. 
(kupiectwo). 

\l3affit1itii'f, sf. bierność f. 
\j'Jaffi'tl~nnbcl, sm . • 5, han

del bierny, handel przywo
zowy. 

!paffi't,f cf)Ulbcn, sf. pl. dłu
gi nalezne, należytości bierne. 

l!Ja'l)farte, sf. pl. ,n, karta 
legitymacyjna; paszport m. 

\13a'f1lid), adi. obacz ą:\ltffenb. 
l!Ja·l)lid)ftit, sf. stosowność 

/., odpowiedność f. 
\J)a'ffnó, sm. -, pl. -, 

ustęp (piśmiennictwo). 
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\j'Ja'l)Wcf en, sn. •5, urzą
dzenia p·,szportowe. 

\13a'f13wang, sm. =(e)s, przy
mus paszportowy. 

\rn'ftc, \!Jn'fta, sf. pl. =ten, 
pasta f. 

\l3aftc'll, sn. =(e)0, pl. =e, pa
stel m.; in - mltlen malo
wać past.ele. 

\j'Jaftc'llbilb, sn. =es, pl. =er, 
obraz pastelowy, pastel m. 

\j'Jnftc'llfnrbcn, sf. pl. farby 
pastelowe. 

\1'.lnftc'llmalcrci, sf. pl. 0 en, 
\l3aftc'llgcmiilbc, sn. =es, pl. 
•C, obacz \lllftellbilb. 

\l,aftc'llftift, sm. •(e)s, pl. •e, 
krejon pastelowy. 

\j'Jaftc'll3cid}mmg, sf. pl. 
•Cn, ryrnnek pastelowy. 

\l3aftc'fd)cn, sn. =!3, pl. - , 
dim. od \llaftete, pasztecik m. 

\j'Ja'ftttc, sf. pl. =n, pasztet 
m.; blt ~ltben mir bie - ! 
oto piekna sprawa! 

\j'Jaffc'tcnbiidcr, sm. 0 01 pl. 
-, pasztetnik m. 

\j'Jaftc'tcnbiidcrci, sf. pl. ,en, 
piekarnia f., pieczenie n. 
pasztetów. 

\l3nftc'tc1tfot11t, sf. pl. •en, 
forma f. n11 pasztety. 

\j'Jaftc'tcntcig, sm. •(e)s, 
ciasto pasztetowe. 

\j'Jaftina'fc, sf. pl. ,n, pa
sternak m., jelenie oko, lania 
broń (roślina). 

\j'Ja'ftor, smA!J,pl. \Jlafto'ten, 
pastor m., duchowny ewan
gelicki. 

\J'JllfiOtll'(, adi. pastoralny, 
kapłański, kościelny. 

\j'Jaftorn'lfonf crcna, sf. pl. 
=en, konferencya J:, obrada 

pastorów, proboszczów. 
\j'Jaftorll'l f iJm4)~onic, sf. pl. 

,n, symfonia pastoralna. 
\l3aftorll'lfl)CDI0gic, sf. teo

logia pastoralua. 
\j'Ja'ftoramt, sn. ,(e)s, pa

storstwo n. 
\j'Jaftora't, sn. •(e)e, pl. •e, 

pastorat m., pastorstwo n., 
urząd m., godność j. pastora; 
dom m., mieszkanie 11. pa
stora. 

\l,afto'rht, sf. pl. ,innen, 
żona j. pastora, pastorowa f. 

!!Jn'tc, sm. =n, pl. ,n, 1) ojciec 
chrzestny, kum m.; bei imnbm 

ll,latc'ntlam4)c 

- fte[jen (albo f ein) trzymać 
kogo do chrztu; 2) = \llltłen• 
finb. [ mszalna. 

\j'Jate'nc, sf. pl. ,n, patyna 
\]3a'tcnbricf, sm. •(e)0, pl. 

•e, list chrzestny, kumowski. 
\j'Ja'tcnnclb, sn. =(e)!Zl, vl. 

•er, chrzestny podarunek, 
wiązarek m., chrzestne n. 
w pienią<lzach. 

\l3a'tcngcf cf)C1tf, sn. =(e)s, 
pl. ,e, wiązarek m., chrzestne 
n., podarek chrzestny. 

\j'Ja'tenfinb, sn. •( e )0, pl. ,er, 
chrzes1ny m. (syn), chrzestna 
f. (córka), dziecko chrzestne. 

\l3ll'fcnf d)aft, sf. ojcostwo 
chrzestne; powinowactwo 11. 

przez chrzest, kumostwo n. 
\l3a'tcnftcllc, sf. - bei 

einem mnoe tJertretrn trzy
mać dziecko do chrztu, być 
ojcem chrzestnym (matką 
chrzestną) dziecka. 

\j'Jatc'nt, sn. ,(e)6, pl. ,e, 
pozwolenie n. na wykony
wanie przemysłu; patent m., 
przywilej m. ( na wynalazek); 
świadectwo zatwierdzające; 
certyfikat m. służby (wojsko
wość); ein - auf etro. ne[jmen, 
lii[en wziąć, uzyskać na eo 
patent; imnbm ein - er• 
teilen udzielić, przyznać ko
mu patent. 

\j'Jatc'nt, adi. elegancki, 
strojny; ein °er .!ter[ strojniś 
m., wytworniś in.; zuch m. 

\l,lntc'ntamt, sn. =(e)s, pl. 
=limter, urząd patentowy. 

ll,iatc'nfbricf, sin. =(e)0, pl. 
=e, pismo udzielające patent, 
patent m., przywilej m. 

\13atc'ntgcbil~r, st: pl. =en, 
patentowe n. 

\l3atc'1ttgcf c~, sn. =es, vz. 
•C, ustawa patentowa, doty
cząca patentów. 

\13atc'ntgcf c~gcbung, sf. pl. 
,en, ustawodawstwo patento
we, dotyczące patentów. 

\l,latentic'rcn, va. ([jltben) 
patentować; eine @rfinbung 
- lltff en wziąć patent, podać 
o patent na wynalazek. 

ll,intc'ntin!Ja!Jer, sm. =e, pl. 
-, posiadacz in. patentu, 
uprzywilejowany m. 

\13ntc'11tlam4Jc, sf. pl. =n, 
lampa patentowa. 
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\l3nte'11tliftc, sf. pl. •n, \j3n'titt, sf. pl. •hmen, 
spis m. patentów, przywile- chrzestna f. (matka); chrze· 
jów (nadnnych). stna ~órk~. 

lł3nte'11tł)nł)ice, sn. •(e)i3, pl. \J3n'ti1tn, sf. patyna J., po-
•e, pal'ier patentowy. włoka /. starości (na przed-

\j3nte'ntrcd)t, sn. ,(~)!3, pl. miotach metalowych, kamien
•e, patent m., przywilej m., nych i t. p.). 
prawo n. wyrabiania, wyzy- lJ.,ntinie'rett, va. (gaben) po
skiwania jakiego wynalazku; krywać patyną, nada(wa)ć 
prawo patentowe, ustawo- kolor starego bronzu. 
dawstwo n. o patentach. \j3ntorn, (wym.: patoa'), 

\l3nte111tf dJ1t~, sm. •es, ochro- sn. -, pl. -, narzecze n., 
na f. wynalazków. gw11ra f. 

\l3nte111ttc!iger, sm. obacz \j5ntein'rd), sm. •en, pl. •en, 
ą:latentin~aber. patryarcb11 m. 

lJ.,nte'ntilOerteetcr, sm. =i!l, \j3ntrinedJn'l, lJ.,ntrincd}n'" 
pl. - , przestępca m. patentu, lifd), adi. patryarcbalny; adv. 

\j3n'tec, sm . .. (!, pl. ą:łakes, patry11rchalnie. 
ojciec duchowny. ~ntrinrd}n't, sn. ..(e)s, pl. 

\j3nteeno'ftee, sn. •(i3), pl. =t, patryarchia f. (dyecezya 
-, ojczenasz m.; ró:!.aniec /. patryarchy); patryarchat 
m.; - mit 11::idjeUen rMane- m. (goilność f. patryarchy). 
cznik krążkowy, pieniążkowy. l,!5ntein'td)Cllfre113, sn. ~es, 

5vnterno'fterer0f c, sf. pl. ,n, pl. •e, krzyż patryarchalny. 
paciorkowiec m., modligro- lJ.,ntrin'rd}enfi~, sm. ,es, pl. 
szek m. (roślina). •e, siedziba /., stolica f. pa

\l3nteeno'fteetuerf, sn. =(e)s, tryarchy. 
pl. •e, różaniec m. (mecha- l,!5ntrin'rd}ctttuilrbe, sf. go
nikal. dność f. patryarchy, godność 

ll,,ntije'tif dJ, adi. patetyczny, patrynrchalna. 
uroczysty, bardzo powBżny; \j3ntri'cier (i ą:latti13ier), sm. 
baB ą:lat~etifdje, bas „e fillef en •S, pl. -, patrycyusz m., 
patetyczność f.; adv. pate- obywatel m., mieszczanin m. 
tycznie, urol'zyście. wyższego rodu i stanowiska. 

~at~olo'g(e), sm. •en, pl. ll3ntri'cieeftnnb, sm. ,(e)s, 
oen, patolog m., znawca m. patrycyat m., patrycyuszostwo 
chorób. n.; patrycyuszowie m. pl. 

ll,,at~ologie', sf. pl. =en, collect., uprzywilejowane rody 
patologia f., znawstwo n. miejskie. 
chorób. ll5atei'ciertuiirbe, sf. ~atri'• 

\j3at~ologie'•, adi. patolo- ciertnm, sn. =i3, patrycyu-
gii tyczący się. · szostwo n. 

\13at~olo'gif dJ, adi. patolo- \j3ntri'cif dJ, adi. patrycyu
giczny; chorobliwy; adv. pa- szowskij adv. po patrycyn-
tologicznie; chorobliwie, szowskn. 

\13a't~oe, sn. -, patos m., \l3atei11tottia'lgerid}t, sn. 
wyraz m. wzniosfego uczucia. , •(e)iS, pl. •e, sąd patrymo-

~atiC'IICC, (wym.: pasyąs), nial ny.. . . 
sf. pl . .. n, pasyans m. lf_,atm11on1a'lgmd}t00ar= 

lJ.,ntie'nt, (wym.: -cyent), feit, sj. sądownictwo patrymo, 
sm. =en, pl. =en, pacyent m., nialne. 
chory m. ll3atrimo11fn'lgilter, sn. pl. 

~atie'ntfn, (wym.:-cyentin), dobra patrymonialne. 
sf. pl. •innen, pacyentka f., ~atrimo111i11m, sn. "s, pl. 
chora f. "nien, patrymonium n.; ojco

lł5ntle'11te11ft110e, sf. pl. •n, wizna f.; - <5ancti ą:letti 
izba f. dla pacyent6w, dla państwo kościelne. 
chorych. $atrio't, sm. •m, pl. "en, 

ll,,ntle111ten3n!Jl, sj. liczba/. patryota m., miłośnik m. 
pacyentów, chorych. ojczyzny. 

~atro'nenł)nł)ier 

~ntrio'tin, sf. pl. =innen, 
patryotka f., miłośniczka f. 
ojczyzny. 

ll,,atrio'tif dJ, ad'i. patryo
t.yczny; adv. pat.ryotycznie. 

\l3ntrioti'em110, sm. -, pa
tryotyzm m., miłość f. oj
czyzny. 

~lltti'ftif, sf. patrystyka/., 
nauka /. o ojcach kościoła. 

\l3ntri'3c, sf. pl. •n, pa
tryca /:, stempel m. (dru
karstwo). [tricier. 

1,13atri'3iec, sm. obacz \lla• 
$ntro3i'ni11m, sn. •(o), pl. 

•nia i •nien, patrocinium n., 
ochrona f. (klienta przez pa
tronll, dyecezyi lub kościoła 
przez jakiego świ'itego). 

\j3ntro'Ue, sf. obacz ą:ln" 
trouiUe. 

lJ.,ntroUle'ren, vn. obacz 
\llatrouillieren. 

~ntro'n, sm. ,(c)il, pl. •e, 
1) patron m.; protektor m., 
opiekun m., ori:idownik m.; 
2) kollator m., przedstawca 
m., nadawca j., prawomo
cnik m. do nadawania lub 
przedstawiania na probostwo, 
na prebendę, na urząd ko· 
ścielny; 3) kapitan m. (ma
rynarka); 4) Iuftiger - we
soły towarzysz; lieberlidjer 
- birbant m.; langroeiliger 
- nudziarz m. 

!J5atro11a't, m. •(e)e, pl. 
,e, patronat m., prawo n. pa
tronatu. 

ll3ntro11a't0~fam, sf. pl. 
•n, probostwo nadawane za 
przedstawieniem patrona, 
probostwo n. kolia.cyi pry
watnej. 

ll3atco11n'tercd}t, sn. ,(e)s, 
prawo n. patronatu, patronat 
m., prawo n. prezentowania 
na probostwo. 

ll,,atrona't0red1te, sn. pl. 
prawa wypływające z patro
natu. 

ll3atro'11e, sf. pl. •n, 1) ła
dunek m., nabój m.; 2) pa
tron m. (przez kt6ry maluje 
się ściany); 3) wzór m., 
modła f. (krawiectwo, tka
ctwo); 4) uchwyt m., futro 
n. tokarki. 

l,JJatro'nenł)ał)fer, sn. •(e)ti, 
pl. •e, obacz \llatrone 2). 



ł.13ntro'n(cn)tnf cf)c 

\lłntro'n(cn)tnf cf)c, sf. pl. 
~n, ładownica /. 

\l3ntronc'ff c, sf. pl. ~n, pa
tronesa f., gospodyni/. balu. 

\l3ntro'11i11, sf. pl. •innen, 
patronka /., opiekunka /., 
orędowniczka/.; kollatorkaf. 

ł.13ntronific'rcn, va. ([Jalien) 
bronić, opiekować się kim, 
czem, patronizować. 

ł.13ntronwmifo11, sn. •(13), pl. 
~fa, imię n. syna lub córki, 
u tworzone z imienia ojca. · 

ll5ntron~'mif d), adi. po ojcu 
nazwany. 

ll5ntro11'iUc, (wym.: -truj), 
sj. pl. ~n, patrol m., ob
jaMżka wojskowa, straż ob
jazdowa, pochodowa; reitenbe 
- rozjazd m. (wojskow.). 

ł.13ntrouiUic 1rcn, (wym.: 
-trujiren), vn. (~llóen), patro
lować, objeżdżać, obchodzić 
wojskowo; wyszukać, wyba
dać stanowisko nieprzyja
ciela. 

\l.lllłfd) ! foteri. chlust! 
klaps! 

ł.13ntf d), sm. ~eB, pl. ,r, 1) 
klaps m., uderzenie głośne 
(ręką); 2) brudna wilgoć. 

I.J,łn'tf dJC, sJ. pl. •n, 1) 
częściej dim. l!3ii'tf d)djc11, 
\l3ii'tf d)cd, sn. ,s, pl. -, 
rączka /., łapka /., łapeczka 
f.; 2) błocko n., szaruga /., 
kałuża/.; (obraz.) in ber -
f ein, fiven być, siedzieć w 
błocie, być w kłopocie, w 
am harasie; in bie - fommen 
wleźć w Moto, nabawić się 
kłopotu. 

ł.13n'tf dJCII, I. vn. (~llben) 1) 
wydawać dźwi11k jak: chlast I 
klaps I par. I fro~[icf) in bie 
.\'.)iinbe - klaskać wesoło 
w ręce; es regnet, bnfl eo 
vat[cf)t taki desz~z leje, że aż 
chlaszcze; er i~ gefallen, bn~ 
es gepatf cf)t ~llt upadł, że aż 
ziemia zadudniała; 2) także 
lJO!fdje(n (iein) brnąć, chla
stać (się po błocie); li. va. 
(~.tben), klapsnąć, pacnąć, 
chlastac, chlusnąć, dać klapsa; 
jmnbn - dać komu policzek. 

!J,łn'tf d)bnnb, sf. pl. ~ijćinbe, 
i dim. \l3n'tf d)biinbdjcn, sn. 
,s, pl. -, rączka /., ła
peczka f. 

150 

!J,łn'tf dJltll~, adi. mokry, 
zmokły do nitki. 

l.l3n'ttc, sf. pl. ,n, wyłogi 
pl., klapa /., klapka /. (kra
wiectwo). 

jJ3n'ijig, adi. zuchwały, 
z~rozumiały; adv. zuchwale, 
zarozumiale; ficfJ - macf)m 
nadymać się pychą. 

$n'ijigfcit, sf. zuchwałość 
/., zarozumiałość /. 

!J,łnufn'nt, sm. ~en, pl. ~m, 
pojedynkujący się (w mowie 
studencki ej). 

ll3nu'fnrAf, sm. =es, vl. 
•łirate, l.l3n111fboftor, sm. =s, 
pl. •en, lekarz llsystujący przy 
pojedynku. 

ł.13n11'fc, sf. pl. •n, 1) ko
ciul m. (do bębnienia); bie 
,n f d)[agen bić w kotły; 
jmnbn mit =n un'o strompeten 
empf nngen przyjąć kogo 
z trąbami i kotłami, z wszel
kimi honorami, z wielkiemi 
oznakami radości; (przeno
śnie:) biel roie eine - nadęty 
jak bęben, gruby jak beczka; 
ber - ein ~oclJ mndjen ukoń
czyć, zrobić nagle koniec 
sprawie; 2) błona bębenkowa 
w uchu = %romme[fell; 3) 
mowa nudna; jmnbm eine 
- ~n(ten wyrznąć komu ka
zanie, prawić komu nudne 
morały. 

\13n1t'fc11, I. vn. (galien) 1) 
bić, walić, bębnić w koU'.y; 
auf bem SHaoier - brzdąkać 
na fortepianie; 2) także fidJ 
- 1 vr. pojedynkować się, bić 
się na szpady, na pała~ze; 
3) mieć nudną mowę; II. 
va. (gnlien) imnbn geljotig -
ubić, okładać, walić kogo po
rządnie; bie .!tan3et - walić 
w ambonę (mając kazanie); 
!!Rorat - prawić nudne mo
rały. 

l.l3nu'fcnfcU, sn. •(e)s, pl. 
•e, 1) skóra j'. na kotle, na 
bębnie; 2) błona bębenkowa 
w uchu. 

\l3nu'fcngebrii~11(c), sn. ,(e)s, 
huk m. kotłów, b~bnów. 

\l3nu'fenflnng, sm. •(e)s, pl 
=Uiinge, dźwięk m. kotłów 
(do bębnienia). 

l.l3nu'fcnfliil)fel, l.l3nu'fc1t• 
f d)lcgel, l.l3n111fcnftoi:f, sm. 

I.J,łnu'fc 

=(e)s, pl. -, =ftode, pałka;: 
(do kotłów). 

l.l3nu'fcnjdjnU, sm. obacz 
jj]aufenf!anjl. 

ll3nu'fcnf dJlngcn, s11. -s, 
bębnienie 11., walenie n. 
w kotły. 

l.l3nu1fcnf dJliigrr, sm. ,s, pl. 
-, pałkierz m. 

l.l3n11'fcnlllirbcl, sm. ~!3, huk 
m. kotłów. 

l.l3nu'fcr, sm. =s, pl. -, 
palkierz m.; pojedynkujący 
się. 

\lnufcrci', sj. pl. ,en, poje
dynek m. (mowa studencka). 

I.J,łnu'ffudJo, sm. =fes, pl. 
·fUdjfe, ten, który musi nieść 
szpady na miejsce pojedynku 
(mowa st11dencka). 

!J,łn11·rnfirdJc, sf. kościół m. 
św. Pawła. 

I.J,łnuli'nif dJ, adi. =e ~riefe 
listy pl. św. Pawła. 

I.J,łnnl)crNmuo, sm. 
nędza/., ubÓ3two n. 

ł.13nu'0bnif, sm. =B i dim. 
!J,łnu'óbiiifd)cn, sn. , s, pl. -, 
py11aty; fleiner - dzieciak 
pyzaty, pucołowaty. 

l.l3n11'óbnifc, sf. pl. •n, na
dęty, pyzaty policzek; czło
wiek pucołowaty. 

ł.13nu10bliifig, adi. pucoło
waty, pyzaty. 

\pnnf dj, 1.J3n11'f d)Cll, obacz 
~auf c!J, bnuf ctjen. 

ł.13n11f dJn'(,, adi. ryczałtowy, 
hurtowny. 

\l3nuf d)n'le, sn. ,ti, pl. ,lim, 
ryczałt m. 

\f,lnuf cf)n'lcntf dJiibigung, sf. 
pl. •en, odszkodowanie ry
czałtowe. 

\13n1t'f d)c, sf. pl. •n, wo
reczek m. z węglem na proch 
utartym. 

\J.)nu'f dJrifcn, sn. ,e, stare 
żelazo, żelaziwo 11. 

ł.13n11'f d)cl, l.l3iiu'f dJcl, sm. 
=ił, pl. -, wielki młot gór
niczy. 

ll.lnu'f dJqnnutum, s11. •il, 
ryczałt m. 

1.i,nu'fc, sj. pl. =n, 1) pauza 
f. (muzyka); przestanek 111., 
przerwa/., odpoczynek m.; 
2) kalk m., rysunek przery
sowany na papierze przebi
jającym. 



1.13nu'fctt 

ł.13nu'f en, I. va. (~aflen) 
przerysowywać na przebija
jącym papierze, kalkować; 
Il. vn. (~ttlien) obacz !j3au"' 
fimn. 

ł.13nu'f Cit W Cif c, adv. pauza
mi, przestankami. 

ł.13nu'f c3cid)Ctt, s1i. •il, pl. 
-, znak m. pauzy, pauza/. 

llJnufic'rcu, vn. (~nflen) pau
zować, przestawać, odpoczy
wać. 

\l,nu'ópnl,licr, sn. c(e)i3, pl. 
"'e, kalka f., papier przeźro
czysty (do przerysowywania). 

\l,nup interi. klaps! bums! 
\l,n'llinu, sm. •!3, pl. •t, 

pawian m. (małpa). 
\l,n'tJiUou, (wym.: -wiją), 

sm. "5, pl. •S, pawilon m., 
przybudynek m., domek ogro
dowy, namiot m. 

~cn'gcftmfc, (wym.: peaż-), 
sf. pl. ,n, szlak odnajęty, 
szlak pospólny, wsp6lny, wy
dzierżawiony (kolejn.). 

ł.13cn'gcucrtrng, sm. ,(e)il, 
ZJl. "'trdge, umowa f. o wspól
ne używanie kolei. 

ll3ca'gc3ug, sm. •(e)s, pl. 
•3iige, pociąg n, na szlaku 
wspólnym. 

ll3cd), sn. •(e)il, pl. =e, l) 
smoła f.; pak m., pak6wka 
f., smoła szewska; roei~ejj -
bieluja f.; fltiffigei3, fiebmbeil 
- smoła gorąca; mit - !ie, 
ftreicljen, illieraie~en smolą wy
smarować, osmalać, osmolić; 
mit - lief cljmiert, flefcljmuvt 
osmolony; roer - angreift, 
flefubelt ficlj kto się dotyka 
smoły, zmaże si«;i od niej; kto 
się smoły tyka, ten smolą 
trąci; 2) (przenośnie:) nieszczę
ście n., niepowodzenie n.; 
iclj ~a6e immer - nigdy mi 
się nie nie powiedzie, nie uda; 
ea ift roitfliclj - to zaprawd~ 
niepowodzenie. 

ll3c'd)nrtig, adi. smołowaty, 
smolasty, smolisty. 

~c'd)bn11m, sm. "'(e)i3, pl. 
=Óilume, drzewo dające smolę. 

łj3e'd)blcubc, sf. pl. "'", 
czarny urat /mineralogia). 

łj3c'd)blumc, sf. obacz !j3eclj"' 
nelfe. 

ll3c'djbrcnucr, sm. ..13, pl. 
-, smolarz m. 
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ł.13c'djblidJfc, sf. pl. •n, smol- ~c'd}l,lfnuuc, sf. pl. ,n, pa-
nica f. new f. na smołę; kaganiec m. 

ll3c'd)bnmpf, sm. •(e)i3, pl. ~c'dJpf(aftcr, sn. "'i8, pt.-, 
"'bdmpfe, obacz !pecljrauclj. plaster smołowy; jembm. ein 

~c'd}bra~t, sm. "'(e)e, pl. - nuf ben Wlunb Iegen za-
•brli~te, dratwa f. tka~ komu gębę, 

ll3c'dJclU, I. vn. rnaoen) 1,1.ic'd)rnudJ, sm. •(e)B, dym 
trącić smolą; żartobliwie za• m. ze smoły. 
miast \µeclj ~aóen mieć niepo- ll3c'djriuuc, sf. pl. =n, wcię
wodzenie; II. va. (~alien) cie w drzewie dla spływania 
1) zbierać z drzew żywicę; żywicy. . 
2) obacz !pedjen. \l5c'd)f d}Wllr3, adi. czarniu-

ll3c'd)CU, I. vn. (~nlien) smolę teńki. 
palić; II. va. (~~flen) obacz ll3c'dJficbcr, sm. ds, pl. -, 
!pidjen. smolarz m. 

\l,c'd}crbc, sf. pl. •n, ziemia ll3c'd)ftciu, sm. "'(e)s, pl. =t, 
smolna, smolista. kamień smolny, smolowień m. 

~c'd}cr3, sn. •ti.l, pl. "'!, ~c'djtnuuc, sf. pl. =n, jo-
czarnokrusz m. dla f., sosna /. 

~c'd)flllfcl, sf. pl. "'", po- ll3c'd,ltonuc, sf. pl. •n, be-
chodnia smołowa. czka f. ze smolą. 

ll3c'd}fabcu, sm. =!3, pl. \J.)c'd}topf, sm. =(e)i8, pl. 
•f liben, nitka smołą wysma- =topfe, garnek do rozpuezcza-
rowana, dratwa /. nia smoły. 

ll3c'd)fid}tc, sf. pl. "'n, sosna \l,c'dJtorf, sm. =(e)s, pl. •e, 
norweskij, torf m., zgnilec smolny. 

ll3c'd}finfter, adi. ciemniu- lj3c'd)trog, sm. •(e)i8, pl. 
sienki, ciemny choć oko wyk 61. •troge, spust m. pieca smo

\jJc'dJbllllOC, sf. obacz !pedj, łowego. 
lapµe. ll3c'dJlJORcf, sm. •i8, pl. 

ll3c'dJ~ol3, sn. ,es, pl. =~6I5er, ,vogeI, człowiek, któremu się 
drzewo smolne. nic nie udaje. 

~c'd)biittc, sf. pl. "'n, smo- \jJccuuiii'r, adi. obacz !pr= 
lamia /.; (obraz.) liii3 in bie funilir. 
- (~inein), liii8 in bie afdjgraue ll3cba'l, sn. "'(e)i3, pl. •t, 1) 
- aż do ostatecznych granic pedał m. (muzyka); bai! -
możliwośd. · treten, anroenben, geliraucljen 
· llJt'dJig, rzadko lJ3t'dJidJt, przyciskać (nogą) pedał; 2) 

adi. smolny, smolasty. (żartobliwie:) pedały pl.=nogi. 
ll3c'd)fnl,ll,IC, sf. pl. ,n, cza- ~cbn'nt, sm. =en, pl. "'en, 

peczka smolą oblana. pedant m., drobiazgowiec m., 
lj3c'djfcff d, sm. •il, pl. -, szkolarz m. 

kocioł m. do rozpuszczania ll3cbautcrci', \l,tbnutcric', sj. 
smoły. pl. •fil, pedanterya J., szko

ll3c'd}UumjJCU, sm. =il, pl. Jarstwo n., drobiazgowość f. 
-, bryła J., gruzeł m. smoły. \J.)cba'ntif d), adi. pedanty• 

\l,C'd}fo~lc, sf. pl. •n, wę- czny, szkolarski, drobiazgo-
giel smolny. wy,ściśle wykonywnjący; adv. 

ll3c'c(Jfrnu3, sm. •eiil, pl. pedantycznie, po szkolarsku. 
,,,frnn5e, wieniec smol(a)ny. ll3cbanti'0m110, sm. -, pe-

\13c'd,lfiid)c, sf. pl. "'n, smo• dantyzm m., pedanterya f., 
lamia /. szkolarstwo n. 

~c'dJlcr, sm. "'!S, pl. -, ~ebc'll, sm. •i3 i •en, pl. 
smolarz m. [faµpe.

1 

"'e(n), bedelm. (uniwersytecki); 
lj3c'd)milt;c, sf. obacl!l \µeclj, woźny sądowy. 
ll3c'dJttclfc, sf. pl. •n, smol- \µcer, !ł!mf aat, sf. pl. =en, 

ka f., lepnica ogrodowa, kup- konkoprzyca f. (roślina). 
kowa (roślina). ll3c'gcl, sm. =!3, pl.-, wodo-

\)3c'dJOfCU, sm. •i8, pl. ,ofen, skaz m.; Wlai;imn[• unb Wli• 
piec smołowy. nimttI- wodomierz r6żni-
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czkowy; - mit 15djroimmer (w działaniu) nudna akura
wodomierz pływakowy; fe(bft~ tuość; nieprzyjemność/., przy
regifttierenber - wodomie1·z, krość /. 
wodoskaz samokreślny; Ugr - \J.ICi'llllOU, adi. pełny udrę-
wodomierz zegarowy, wodo- czeń, bardzo dręczący. 
mierz ze wskazówką. \l3Ci'ijfcr, sm. ~!3, pl. - , 

\j5c'gelbobc, sf., \l3cgclfta11b, piskorz m. (ryba). 
sm. ~e!3, wysokość f. wody, I \l3ei'tfd)dJcn, sn. ~~, pl. -, 
stan m. wody. dim. od \Jleitfcge, biczyk m., 

\)3Cil, sn. -!3, 1) przypływ · batożek m. 
m. morza; wysokość/. przy- ~Ci'tfd)C, sf. pl. ~n, bat m., 
pływu; 2) woda/., zgłębnik batogm., bicz m.; szpicruta f., 
m., ołowianka/. pręcik m., różczkaj., wić j., 

~ci'lcn i \l3c'gcl11, I. va. witka f. = !Jleitµeitfdje; mit 
rnaben) sondować, zgłębiać, ber - fdj(agen biczem okła
mierzyć (m11rynarka); II. vn. dać, smagać; mit ber -
(~aben) pić, zapijać sie. fnalren, flatf cgen z bicza trza-

lf5ci'lból)C, sf. pl. 0 n, wy- skać, trzasnąć. 
sok ość f, przypływu. ll3ci'tf d)CII, va. (ga!ien) bi-

\l3Ci'llot, sn. ~(e)!3, pl. ~e, czem bić, okładać, chłostać, 
sonda j., ołowianka f., pion biczować; ber 9legen µeitf djt 
m. do badania głębokości. (an) bie 15cgei6en deszcz ude

\l3cin, sf. katusza f., rzn, bije o szyby, 
męka/., ffifJCZarnia /., udrę- \l3ci'tf djc11gdnaU, sn. ~(e)s, 
czenie n., utrapienie n. trzaskanie n. z bicza, 

\l3ci'nigcn, va. (ga!ien) drę- \l3ci1tfdjcnbicb, sm. •(e)i.l, pl. 
czyć, męczyć, trapić; ll3eini= ~e, uderzenie n., smagnięcie 
gcnb, adi. i ppr. dręczący, m. batem, biczem; ~e !iefom~ 
trapiący, mfJczący, przykry. men dostać baty; 3u ~en ver~ 

\l3ci'nigcr, sm. #!3, pl. -, udei(en skazać na baty. 
drfJczyciel m., trapicie! m.; I !ł!ci'tf d)cnfnaU, ~m. •(e)s, 
kat m. pl. ~e. trza~k m. bicza. 

\l3ci111igu11g, sf. drfJczenie n., ' \jSci'tf dJC1tric111c1t, sm. •!3, 
męczenie n., trapienie n. pl. -, rzemień m. bicza. 

\l3ci11tlid), I. adi. 1) męczą- \l3ei'tfd,Jc1tfdjlng, sm. obacz 
cy, bardzo dolegliwy, nader \Jleitfdjen~ieb. 
bolesny, trudzący; 2) skru- \l3ci'tf if)C1tfdJUUr, sf. pl. 
pulatny, akuratny, nader do- ,fd)niire, trzaskawka f. 
kładny, dokłndny aż do dzi. 

1 \l3ci1tf d,Jcnfticl, \l3ct'tfif)cnftocf, 
wactwa, do znudzenia, trwo- sm. •(e)e, pl. =e, •[tilcfe, bi
żliwy, niespokojny (w swoich czysko n., trzonek m. od bicza. 
czynnoMciach, sprawach); 3) \l3Ci'tf d)Cr, sm. os, pl. 
kryminalny; ~e t)'tage krymi- biczownik m. 
nalna inkwizycya; =er !Jlidjter \l3cfc'fdjc, sf. pl. ~n, be-
sędzia kryminalny; •es @eridjt kiesza /. 
sąd kryminalny; •e @efe~e \13cf1t1tiii'r, adi. pieniężny; 
ustawy kryminalne; 4) nie- bie =en 1Ser~drtniff e stosunki 
przyjemny, przykry; ,e Eage pienifjżne, finanse pl.; adv. 
przykre położenie; II. adv. pieniężnie. 
męcząco, bardzo dolegliwie; \l3clcri'11c, &j. pl. =n, pele
nieprzyjemnie, przykro; skru- rynaj., kałnierz pielgrzymski, 
pulatnie; - gennu nadzwy- kołnierz wiszący u płaszcza, 
czaj dokładnie; kryminalnie; zarzutka j. 
- gegen jmnbn verfo~ten \l3c'lifnn, sm. 0 (e)i3, pl. =e, 
wytoczyć postępowanie kry- pelikan m. (ptak); f c1Jroar3er 
minalne przeciw komu, sądzić - komoran m. 
koiło kryminalnie, \l:!C'Uc, sf. pl. =n, 1) skbrka 

!ł,łci'nlld,Jfcit, sf. do legli- f., lu pina f.; - ber .Rartoffern 
wość /., bolesność f.; skru- mundur m.; 2) ruchome części 
pulatnoś6 f., trwożliwość /.; dekoracyi teatralnych, 

ll3c1Ucn, va. i vn. (~aóen) 
obierać z łupiny. 

\l3c1Ufnrtoffcln, sf. pl. zie
mniaki pl. w mundurze, 
w -łupinach. 

ll3eloto111, (wym.: -tą\ sn. 
sf!, pl. •5, pluton m., rząd 
m., oddział m. żołnierzy. 

ll3cloto'nfcucr, sn. -a, pl. 
-, ogień plutonowy, ogid1 
dany przez oddział żoł
nierzy. 

\l3cl3, sm. =ei3, pl. •e, 1) 
sk6ra zwierzęcia pokryta 
włosem, sierść /., sierć f.; 
fntro n., kożuch m.; mit -
filttern, befe~en podszyć, 
podbić, wyłożyć futrem; mit 
- gefilttert futrzany; 2) 
(obraz.) jmnbm (eini.l) auf ben 
- !irennen, fd)ieten proMto na 
kogo strzelać; jmnbm nuf ben 
- tilcfen przyprzeć kogo do 
ściany, napaść na kogo; 
jmnbm ben - auaf(opfen, 
jmnbm bie !!Jlotten aua bem 
~e ftoµfen sk6rę komu wy
trzepać, wybić kogo; auf ben 
- friegen dostać w sk6rfJ ; 
jmnbm ben - wafdjen wy
trzeć komu kapitułę; jmnbm 
ben - ronf djen unb i~n nidjt 
naB madjen uprać komu ko
żuch a wełny nie mnczać; 
karcić kogo delikatnie, tak, 
by tego nie czuł; jmnbm eine 
Eauo albo 21iufe in ben -
f even zaniepokoić kogo, naro
bić komu kłopotu; 3) kożu
szek m. (na śmietanie lub 
śmietance); 4) głos głuchy, 
grobowy. 

\l3c'l3bcf at;, sm. -ea, pl. 
•f a~e, obszycie n. futrem. 

\l3c1l3cn, va. (~aóen) 1) ein 
;tier - łupić zwierzę, odzie
rać zwierzę ze sk6ry; 2) ki
jem kogo oklar'ać; 3) szcze
pić, kożuszlcować (ogro· 
dnictwo). 

\l.,c'l3fnttcr, sn. ,s, pod
szewka futrzana. 

\l3c'l3bnnbcl, sm. ·i:l, handel 
m. futrami. 

\l3c'l3~iinblcr, sm. •!3, pl. 
-, handlujący m. futrami. 

\l.,c'l3~nnblnng, sf. pl. =en, 
skład m. kożuch6w, futer, 
wyrob6w futrzanych. 

\l3c'l3banbf djnb, sm. •(t)5, 
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pl. •e, rękawiczka futrzana, J \l.,e'nbcljtnnge, sf. pl. •Il, pensyonować, zpensyonować, 
rękawiczka futrem podszyta. pręt m. wahadła. dać emeryturę. 

\l.,e'{3ig, rzadko !13e'{3 idJt, \l.,c'nbc{ul,r, s/. pl. ,en. l.!3e11fionic'rte(r), sm. =n, pl. 
adi. futrem pokryty, włosem zeg-ar m. z wahadłem. =Il, pensyonarz m., emeryt m. 
porosły. \l,łc'nbel311g, sm. ,(e)5, pl. l.l,enfionie'ruug, sf. pl. =en, 

l.!3e1{3jncfc, sf. pl. ,n, kurtka -ailge, pociąg jeżdżący tam zpensyonowauie n., przenie
/., katanka f. futrem pod- i napowr6t między dwoma sienie n. w stan spoczynku. 
szyta. stacyami. · l.l,enfio'nilauftalt, sf. obacz 

l.l3c'l3frngcn, sm. ·i.'ł, pl. \l.,eni'fic{, adi. męczący, port imfion 4). 
-, kołnierz futrzany. trudzący; dokładny, pe dan- \l,cnfio'nilbcitrag, sm. =(e)ll, 

\l,c'l3labc11, sm. •5, pl. -, tycwy. ' pl. •ttiige, wplata f. do fun-
sklep m. z futrami. l.l,c'nió, sm. -, pl. =niffe, I duszu pensyjnego, do kasy 

l.!3c'{3111cff cr, sn. =5, pl. czł'onek męski, emerytalnej. 
-, nóż m. do kożuchowania, \l.,enna'l, I. sn. ,(e)il, pl. =e, l,f,C11fio'111.lficrcdJtigung, sf. 
do szczepienia (og-rodn.). piórnik m.; IL sm. =(e)tl, pl. prawo n. du emerytury, 

\l.,e'{3mabe, l,f,e'l3motte, sf. =e, fryc m., żak m, świeżo \l.,cnfio'nilfonbil, sm. -, pl. 
pl. on, kożuchowiec m., mól w szkole zapisany uczeń. -, fundusz emerytalny. 
futr,> psnjący. \l.,cnnali'ilmuil, sm. -, su- l.l,enfio'nilfaffe, sf. pl. =n, 

\l.,e'l3ma11td, sm. =il, pl. rowe obchodzenie się z ucznia- kasa emerytalna. 
•miintef, płaszcz futrem pod- mi nowo przybylymi. \l.,enfio'nilł)rern, sm. =feś8, 
szyty. \l.,e'nnfiruber, 8m. •i8, pl. pl . • je, cena f. pensyi (mie· 

~e'l311tlii;e, sj. pl. •Il, =btilber, towarzysz karczemny. szlrn.nia ze stołem), 
czapka futrzana. l.!3e'n11c, 8/. pl. =n, kar- ~cnfio'nilf d)u{e, <Jj. pl. =n, 

\l.,e1l3rciil, sn. ,f eś.I, pl. •[er, czma f.; l6żko n. pensya /., pensyonat m., za-
szczep m. do kożuchowania, \l.,C'IIIIClt, vn. (~aben) spać kład wychowawczy (w któ. 

~C1{3rotf, sm. •(e)s, pl. poci go,łem niebem, rym uczniowie lub uczenice 
•tllcre, szuba r.; kiereja f., l,J3enfiO'll, (wym.: .pąnsion mieszkają i stołują się). 
futerko n. ale i pcusion), sf. pl. =en, 1) ~c11fio'nilfta11b, 8m. ,(e)B, 

~e1l3f d)lt~, sm. ,(e)e, pl. •e, pensy aj., emerytura f.; mit in ben treten pójść na 
trzewik futrem wybity. - uerabf cf)iebet zpensyono- pensyę, na emeryturę, prze-

~C'{3ftiefcl, sm. ·,s, pl. -, w:rny, przeniesiony w stan nieść się w stan spa-
but futrem wybity. spoczynku, w emeryturę; eine czynku. 

\l.,e'{31111g, sf. kożuchowanie - geóen zpensyonować, dać l.l,cufjo'niluorftctcr, sm. •5, 
n., szczepienie n. (ogrodu.). emeryturę; 2) pieniądze pl. pl. -, przełożony m., dy-

l.l3e'{3Uerbrlin11111g, sf. obacz na jadło, stołowe, alimenty I rektor m, peusyonatu; =in, 
\j!elaóelati. J!.l. = ~oftge[b; 3) także \l.,Clt- sf. pl. •innen, przełożona /., 

\l.,c'l311Jnm1, s/. pl., ~e'l3= 110'110a11ftalt, 8/. pl. •en, i I dyrektorka /. pensyonatn. 
ltlcrf, sn. •(e)ś8, futra pl., ~cnfionn't, sn. ,(e)ś8, pl. •f, · ~c'nfum, 8n. ·(~), pl. •[en 
futro n., towary futrzane, pensya f., pensyonat m., i •fa, zadanie n. (szkolne). 

\l.,enn'teu, 8. pl. penaty pl., zakłtul. naukowy, wychowaw- \l.,eutae'ber, 8n. ,s, pl. -, 
bogi domowe (mitologia); czy, konwikt m.; pensya/.; in pięciościan m. 
meine - dom mój. (eine) - tun (btingen, !Jeóen) l,f,cntago'n, 811. •(e'.5, rl. 

~enbn'nt, (wym.: pądą), oddać na pensyę; er ift bei •t, pięciokąt m. 
sm. ,ś.\, pl. •i.I, pendant m., meinem \yreunb in . - jest \l.,eutagra·uun, sn. ,(e)B, pl. 
pandant m., pobocznik m., u mego przyjaciela na pensyi, =e, pentagram m. magiczr.y. 
podobnik m., podobne dru- mieszka i stołuje się u mego l.l,eutn·mctcr, sm. =5, pl. 
gie coś. przyjaciela. -, pentametr m., wiersz pi(:'.· 

\l.,c'nbc{, 81t. i sm. •il, pl. l,f,enfionli'r, sm. =(e)s, pl. •ł, ciomiarowy. 
-, wahadto n. także l,J3cnfioni'ft, sm. •en, \l.,eutn'td), 8m. ,en, pl. •en, 

\l.,c'nbelbcltlegnng, sf. pl. ,en, pl. =en, 1) pensyonarz m., pentarcha m. (historya). 
oscylacya f., ruch m. wa- emeryt m.; 2) pensyonarz m., \l.,cntardJn't, 811, ,(e)il, l,f,cnt• 
hadła. stołownik m.; uczeń będl}cy nrd)ic', 8/. pentarchia f., 

~C'ltbC{f dJcifie, sf. pl. •n, na peusyi, w konwikcie. rząrl m. pięciu (historyn). 
tarcza j. wahadła. 1,f,enfionli'rin, sf. pl. •innen, ~entatcu'd), sm. •ś8, pięcio-

\l.,e'nbcln, vii. (ljaben) oscy- 'peusyonarka /., uczenica f., ksią.!l' starego zakonu (biblia). 
lować, poruszać się tam : wychowanka /. ze zakładu l,{,cr, praep. - 9Jłonat na 
i sam. : nankowego. miesiąc, miesięcznie; - SalJt 

~c'nbelfd){ng, sm., ~e'nbel~. l.!3enfio11n't, sn. •(e)s, pl. =e, na rok, rocznie; - ioft 
fd)11Jing1111g, sf. obacz \lJen• 'i ob~cz pod ienfion 4). pocztą; imnbn - bu anteben 
belberoegung. l.!3c11fio11ie'rcn, va. ([Jaf>en) tykać kogo, mówić komu ty; 



\l3cm~tio'n 

- voU be3a~(en zapłacić co 
do centa. 

\j3cm~tio'n, \l3cr3c~tio'n, sf. 
pl. •W, percepcya j., pojęcie 
n., pojmowanie n. 

ii;e'rcnt, (pl. µe'reant), interi. 
pereat ! niech zginie! Ili\ po· 
hybel ! 

\j3mm~to'rif dj, adi. stanow
czy; =et %ermin, •e 3rift 
termin, cnsokres zawity; adi. 
stanowczo, zawicie. 

\l3crcnnic'rcnb, adi. trwały, 
ciągły, nieprzerwany; adv. 
trwale, ciągle, nieprzerwanie. 

\j3crfc'ft, adi. 1) dokonany, 
spełniony, dobity (n. p. targ); 
2) doskonały. 

\j3crfc'ftum, sn. =!8, pl. =ta, 
czas przeszły dokonany (gra
matyka). 

\l3crfc'ftbilbung, sf. pl. ,en, 
tworzenie n. czasu prLeszłego 
(gramatyka). 

\ł5crfc'ftftnmm, sm. ,(e)s, 
pl. =ftiimme, źródłosłów m. 
czarn przeszłego. 

\l3crfi'b(c), adi. niewierny, 
fał,zywy, podstępny, niecny. 

\ł5Ctfibic', sf. pl. =n, fałsz 
m., podst'1pność/., niecność/. 

\j3crgnmc'ut, sn. =(e)!3, pl. 
•e, pergamin m.; (stary) do
kument m. 

\j3crgnmc'utnrtig, adi. per
gaminowaty; adv. pergami
nowa to. 

\l3crgnme'utbn11b, sm. =(e)a, 
pl. •biin'oe, oprawa pergami
nowa; ksi~żka w pergamin 
oprawna. 

\l3crgnmc'ntbcrcttcr, sm. 
=!8, pl. -, pergaminnik m. 

\l3crgnmc'ntcn, adi. pP.rga
minowy. 

\ł5crgnmc'nt~nnbf dJrift, sf. 
pl. ,en, rękopis m. na perga
mini<'. 

\l3crgnmc'ntłJnłJicr, sn. ,(e)s, 
papier pergaminowy. 

\l3crIJorrc~3ic'rcn, va. (~a ben) 
odrzucić (świadka, sędziego); 
obrzydzić (sobie). 

\l3cri~c'li11m, sn. •!8, przy
słoneczny punkt (astronomia). 

\l3criflc'if d), adi. perykle
sowski. 

\l3crio'bc, sf. pl. ,n, 1) okres 
m. (gramatyka); vermicferte 
- okres zawiły; etegante -
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krasomówny okres; in =n 
f c!Jreiben, fidj aua'oriicten pisać, 
wyrażać się w okresach; 2) 
peryod m.; okres m. (czasu), 
czasokres m. 

\l3crio'bcnbnu, sm. =( e )!8, 
budowa · f. okresów (grama-
tyka), . 

\l3criobicitii't, \ł5criobi3itii't, 
sf. peryodyczność /., czaso
wość f., powrotność /. 

\j3crio'bif dj, adi. peryody
czny, czasowy, powracający; 
„e ~rucff djtift peryodyczne 
pismo, czasopismo n.; adv. 
peryodycznie, czasowo. 

\l3cri~ntc'tifcr, sm. •!8, pl. 
-, perypatetyk m. (filozofia). 

\l3criłJntc'tif dJ, adi. ,e \)3()ifo= 
foµ(jie filozofia perypatetyków. 

\j3cri~ctic', sf. pl. •n, kres 
rozstrzygający; chwila roz
strzygająca. 

\l3crip~cric', sf. vl. -n, ob
wód m., okół m., otok m, 

\j3criłJbrn'f c, sf. pl. -n, 
opis m., wyjaśnienie n. czego 
innemi słowami. 

\l3crfn'l, sm. •(e)a, pl. =e, 
perkal m. 

\l3crfuffio'11, sf. pl. •en, 
wstrząśnienie n.; opnkiwanie 
n. (medycyna). 

\l3cduffio'nilf(i11tc, sf. pl. 
•n, \ł5crfnffio'11ilgc11Jcbr, sn. 
•(e)s, pl. •e, fuzya f. 

\ł5crf11ffio'11ilbnmmct, sm. 
•ii, pl. ~lJlimmer, młoteczek 
m. do opukiwania (medycyna). 

\l3crf11tic'rc11, va. (~aben) 
opukiwać (medycyna). 

\l3Crl, sf. obacz \)3etlfdjrift. 
\f5c'rlnrtig, adi, perłowa ty; 

adv. perlowato. 
\f5c'r1Rf dJC, sf. potaż naj

czyst~zy. 
\l3c'rlbo~11c, sf. pl. =n, 

drobna fasolka. 
\l3C'rlccber, także \ł5crl3ebcr, 

sf. pl. •li, filika wrzosoliścia. 
\ł5c'rld)C1t, sn. =!8, pl. -, 

sn. dim. od !perle, perełka .f. 
\l3c'rlc, sf. pl. •n, perła f.; 

eidjnur =n sznurka/. pereł; 
fa!fdje - dętka/.; •n auf• 
rei~m, anrei(jen nawlekać 
perł'y; eingefiibelte •Il bisior ki 
pl.; mit ,n befellen obszywać 
perłllmi; =Il V Ot bie 6iiue 
werfen ciskać perł'y przed 

\l3t'rltnf d}mud 

świnie; fie ift bie - unter 
ben lrtauen jest perłą kobiet, 
jest najpiękniejszą, najcno
tliwszą kobietą; 'oie f~iinfte 
- in 'oer .ltrone 'oes !!Jlonat= 
djen najpiękniejsza perła w 
koronie monarchy (o kraju 
przynoszącym największe do
chody lub dostarczającym naj
bitniejszych żołnierzy i t. p.). 

\ł5c'rle11=, \l3c'rle11, adi. per
łowy. 

\l3c'rlcu, vn. (~alien) t) opa
dać kroplami; perlić się, szu
mieć, burzyć się, musować 
(o winie, piwie i t. d.); 'oer 
IDein µer!t im @laf e perli 
się wino w szklance; 2) bły
szczeć jak perła, jak perły; 
St:rlinen µerrten i()m in ben 
~ugen łzy w oczach mu bły
szczały. [\]3etlattig. 

\ł5c'rlc11nrtlg, adi. obacz 
\l3c'rlc11nuftcr, sf. obacz 

\lJerlmufclieI. 
\l3c'rlc11bn11b, sn. •(e)a, pl. 

•blin'oet, wstążka perłami wy
szywana. 

\l3c'rlc11bn11f, sf. pl. 0 1ilinlt, 
łożysko n. perłowych muszel. 

\ł5c'rlc11bcf n~, sm. =zf.!, pl. 
•fiite, obszycie n. z pereł. 

\ł5c'rlcubortc, sf. pl. •n, 
perlanka /, 

\l3c'rlcufa11g, sm. #(e)s, 
\j3e'rlcnfif dJcrel, sf. połów m. 
pereł. 

ll3c'rlc11fii11gcr, \l3er'lc11-
fif d)er, sm. =a, pl. -, perel
nik m. 

\l3c'rlcug1R113, sm. 0 e!8, po
łysk m. pereł, perłowy. · 

ll3c'rlcu~nl~Onnb, sn. =(e)s, 
pl. •bdn'oet, naszyjnik perło
wy, z pereł. 

\ł5c'rlCll~Rltbcl, sm. •B, han
del m. perlami. 

\l3c'rlc11~ii11blcr, sm. ,s, vl. 
-, perelnik m. 

\ł5c'rlc11IJCU, adi. jasny jak 
perła. 

\l3c'rlc11frn113, sm. ,ea, pl. 
,friin3e, wienit1c m. z pereł. 

\l3c'rle11fro11c, sf. pl. •n, 
korona j. z pereł, perłami 
wysadzana. 

\l3e'rlcumuf djcl, sj. obacz 
!perlmufdje!. 

\l3c'rlcufd,Jmud, sm. •(e)a, 
strój m. z pereł. 



ll,le'rlenf dJnur 

i,f5c'rlenf dJnur, sf. pl. ·fcfJnilp 
re, ~znurka f. pereł. 

i,f5c'rlcnftidmi, sf. pl. =en, 
wyszywimie n. p,rłami. 

i.13c'rle1tf udJer, i.13c'rlc11tnu 0 

d)tr. sm. ,!3, pl.-, perelnik m. 
i.13c'rlc11lc, sf. pl. =li, sowa 

plomykowata. [lor. 
i,f5c'rlfnrbc, sj. perłowy ko
\j.,c'rlf nrbeu, adi. perłowego 

koloru, perłowy. 
i,f5e'rlgerftc, sf., \j.,t'rlgrnu• 

,l)en, sf. pl. perłowa kaszka, 
peiłowe krupki. 

i.13c'rlgrn01 sn. ,jei3, pl. 
,griif er, trawa perłowa, ko
nopka f. 

i,f5c'rlf)irf C, sj. wróble proso, 
\j.,t'rl~ul)II, sn. ~(e)i3, pl. 

p~U~11er1 perliuka j. (kura 
afrykańska). 

i,f5c'rlig i rzadko i,f5c'r= 
lidJt, adi. perlasty, perlisty. 

\13c'rlfit'f dJC, sf. pl. =n, wi
śnia perłowa, nakrapiana, 

i,f5ctlfrnut, sn. , (e)s, pl. 
=friiuter, nawrot pospolity 
(gatunek prosa). 

ll,le'rllaud), sm. •(e)i3, pory 
pospolite (roślina). 

\13t'rlmuf dJtl, sj. pl. =n, 
perłopław m., koncha per
łowa, muszla perłowa. 

\13t'rlmuttcr, sj. macica 
perłowa, masa perłowa. 

\13c'rlm11ttcrnrtlg, adi. per
łowaty. 

\13c'rlmuttm1, adi. z per
łowej maricy. 

\13c'dm11tterfnltcr, sm. =.s, 
pl. - 1 perłowiec m. 

\13e 1r{f nl3, sn. ,e;s, jarka/. 
\13t'rlf dJnttr, sf. pl. •f c!Jnilre, 

jagódki pl., różaniec m., pa
ciorki pl. (architektura). 

\13t'rlf d)rift, sJ. pl. -en, 
pi;mo najdrobniejsze (dru
karRtwo). 

\13C'rlfteiu, sm. ,(~)o, pl. •e, 
perłowiec m. 

\13t'rlfud)t, sf. perlica f. 
( choroba bydli,ca). 

i,f5c'rltee, sm, ,o, zielona 
lierhata. 

i.13e'rltJ09el, sm. •i3, pl. 
•lJoqel, perłowiec m. 

ll,ic'rl31Dicbel, sf. pl. ,n, 
perłowa cebula, perłówka f. 

~c'rl31Dirn, sm. =(e)e, pl. 
::%e, nici najcieńsze. 
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i.13crma11e'11t, adi. ciągły, 
nieustający, 

ll,iermn11c'113, sf. ciągła 
trwllłość, ciągłość f. 

i.13erm11tatio'11, sf. pl. •en, 
permutacya f. (matematyka), 

i,f5croric'rcn, va. i vn. (~a= 
ben) perorować, przemawiać, 
przemówić, mówić uczenie, 
nudnie, rozwlekle. 

i.13cr,1Jenbi'fcl, sm. i sn. =s, 
pl. -, (linia) prostopadła f.; 
perpendykuł m, wahadło n., 
pion m. 

i.13cr,1Jc11bif11ln'r, i.13cr,1Je11bi= 
fnln'r, adi. perpendykularny, 
prostopadły, pionowy. 

ll,icr,1Jet11ic'rlidJ, adi. ciągle 
trwały. 

~cr,1Jc't1111m mobile, sn. - , 
ruch ciągły. 

~Cr,lllt'!;, adi. zmieszany, 
zakłopotany, 

ll,icrro'n, (wym.: perą), sm. 
=j!, pl. =S, peron m., przy
torze n., deptak m,; gebecfter 
- przytorze kryte; ~nf el
chodnik mii,dzytorowy (ko
lejn.). 

i.13crro'119c,1Jlii:f01Da9c11, sm. 
•il, pl.-, wózek tlumokowy, 
trójkole n., trójkółek m. 
(kolej n.). 

ll,ic'rfifo, sm. =ll, pestkowa 
wódka, pestkówka f. 

i,f5crf 0'11, sf. pl. =en, 1) 
osoba f.; osobistość f.; :P9l)' 
fifdje - osoba :fizyczna; juri= 
ftifc!Je, juribif c!Je - osoba 
prawna (prawo); •m, pl. 
osoby pl., podróżni pl. (prze
woźnictwo); in (eige11er) -
we własnej osobie, osobiście; 
id) filt meine - ja dla mojej 
osoby, co mojej osoby doty
czy, ja z mojej strony, co do 
mnie; :pro -, auf bie -
na osobę, na głowi,; eine ge• 
meine - człowiek prosty, 
prostacki; bie ~ifetf uc!Jt in 
-- uosobiona, wcielona za
zdrość; 2) postać j., postawa 

wzrost m.; er ift Ueitt tlOII 
- jest małego wzrostu; 
~Ulifdj von - pięknej posta
wy, powierzchowności; iclj 
fenne ign von - znam go 
osobiście, 

i,f5crf ona'l, sn. =(e)s, pl. =e, 
personal m., ludzie pl., osoby 

~erf o'nenuerfe!Jr 

należące do składu, do urzę· 
du; bai3 - einet ~ifenliagn 
personal, ludzie, urzędnicy 
i słudzy kolei. 

i,f5erf onn'lnft, sm. ,ea, pl. 
•e, dokument dotyczący pe
wnej osoby, pewnych osób. 

ll,icrf ona'larreft, sm. •(e)!3, 
areszt osobisty. 

ll,ierfoua'lbtf dJrcib11119, sf. 
pl. =en, opis m. osoby. 

l,f5crf ona'liCII, pl. pel'Sonalia 
pl., rzeczy pl., okoliczności 
dotyczące osoby; zapiski 
osobiste. 

ll,ierf onalitli't, sf. pl. =en, 
osobistość f. 

~crf 011n1l,1Jro110111c11, sn. =!3, 
pl. ,nomina, zaimek oso
bisty. 

ll,icrf ona'lftrncr, sf. pl. =11, 
podatek osobisty, pogłówne n. 

ll,icrf 011n'l1111io11, sf. pl. •en, 
unia personalna, związek oso
bisty. 

ll,ierf 011n'ltJer3eidJni6, sn. 
•llifjeś3, pl. =niff e, spis m. 
personalu, osób do składu 
wchodzących. 

ll,icrfo'11e11bnl111!Jof, sm. •(e)s, 
pl. =~ofe, dworzec osobowy 
(kolej n.). 

ll,icrf 0'11e11bcfiirbcru119, sf. 
pl. =rn, przewóz m. osób; 
@ilter3ug mit - pociąg mie
szany (kolejn.). 

ll,ierfo'ne11bef d)rcibu1111, i,f5cr• 
fo'110befdJrcib1111g, i.13crfo'11e11= 
f dJilbcr11119, sj. pl. =en, opis 
m. osoby. 

ll,icrf o·ncttbnm,llfer, sm. =!3, 
pl. -, parowiec osobowy. 

i,f5erf 0'11e11f11l)t1Dcrf, sn. =il, 
pl. =e, powóz m., podwoda f., 
fum j. 

i,f5trf O'IICll~RUC, sf. pl. =li, 
wiata osobowa (kolejn.). 

i,f5crf 0'11c11fo11tr0Ue, sf. kon
trola f. podróżnych, kontrola 
biletów (kolejn.). 

l,f3crf o'nrnnamc, sm. ,ne, 
pl. •li, nazwa f., imię n. 
osoby, osób, 

\)3erf o'ncn,l)oft, sf. pl. =en, 
poczta osobowa. 

ll,ierfo'11tnfta11b, sm. •(e)s, 
ludność j. 

l,f3trf O'ttfteuer, sf. obacz 
'łJerionalfteuer. 

1,13erf o'neuucrfc!Jr, sm. •(e)e, 
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ruch osobowy (przewoźni- =e, dalekowidz m., szkłu j ll3c'ftnr311ei, sf. pl. •en, 
ctwo). zbliżające, perspektywa f., lekarstwo n. na dżum~. 

ll3ecf o'ne111Jer1nedJf{1111g, sf. teleskop m. \j.,e'ftnr3t, sm. •e/3, pl. ,l!r;te, 
pl. •en, zamiall/1. j. osób, po· \J.,erfl)efti'lle, sf. pl. =n, per- lekarz m. (dial zadzumionycb, 
myłka f. co do osób. spektywa f., widok m.; sce, l.l,ic'ftbcule, ll3c'ftblnf e, .~j. 

l.l,icrf 0'1tCIIUCr3eidJ1tHl, sn. nografia f. (teatr); ( obraz.) pl. •n, guz dżumowy, dymie, 
•niff e!3, pl. ,ni ff e, spis m. widok na przyszłość, na- nica pomorowa, dymienica 
osób. dzieja f. powietrzna, wrzód pomorowy, 

ll3erfo'nC111UllgC11, sm. =B, \J.,crfl)dti'llif d), adi. w per- wrzedzienica morowa, mo-
pl. - i =tvligen, wóz osobo- spektywie przedstawiony, sce- rów ka f. 
wy, powóz m.; fombinierter nograficzny; •e ,8eicfJnung po- \J.,e'ftbunft, sm. •(e)!3, pl. 
- wóz osobowy dwuklasowy, gląd m., widok m.; adv. •i>ilnjte, wyziew zarnźliwy. 
dwnklasówka f. (kolejn.). w perspektywie, scenogra- \j.,e'ftcffig, sm. •(r)s, ocet m, 

ll3erfo'1tC1tlDCdJfcl, sm. =r!, licznie. (korzenny) na zarazę, na po-
zmiana j. osób. ł.13crfl)Cfti'Umnlcr, sm. •!3, mór. 

ll3ecfo'nc113ug, sm. •(e)!3, pl. -, malarz scenograficzny. ł.13e'ftfleifcn, sm. •i3, pl. -, 
pl. •ailge, pociąg osobowy ll3crfl)efti11Jmnlcrei, sf. pl. plama pomorowa. 
(kolejn,). •en, malarstwo n. według \j.,e'ftgcrudJ, sm. •(e)!3, pl, 

ll3crf o'nc11311g~{ofo111oti1Je, reguł perspektywy; malarstwo •tildJe, cuch m., zaduch po· 
sj. pl. •li, parowóz osobowy. scenograficzne. morowy, zar~źliwy. 

\13crfonificic'rc11, ll3erfonifi• \J.,crtine'113lc11, sf. pl. przy- \J.,c'ftgcftnnf, i!m. =(e)!3, 
3ic'tC11, va. (~a6en) uosabiać, należytości pl., przyległo- ~mród pomorowy. 
uosobić; i>te perfonifi3ierte ści pl. ll3e'ft~nft, adi. obacz \lleft• 
@~riidJfeit uosobiona· uczci- \j.,e'rubnlf nm, sm. •B, bal- iH1nlid). 
wość; fidJ mit imni>111 - sam peruai1ski. \l.,c'ft~nlld), sm. •(e)s, dech 
identyfikować się z kim. ll3crli'ife, sf. pl. ,n, peruka zarsźliwy. 

ł.13crf onififntio'n, ll3crf oni• f., nagłówek włosiany, wło· \j.,c'ft~nu~, sn. ,fes, pl. 
fi3ie'ru11g, sj. pl. "en, perso- sogłowek m., włosogłówka, •gliufer, szpital m. dla zapo
nifikacya f,, uosobienie n., (żartobliwie:) łysoskrytka f, wietrzonych, zadżumionych. 
przeobrażenie n. rzeczy w \13crli'ifcnbn11m, sm. 0 (e)s, ł.13cftilc'113, sf. pl . • en, moro-
osobe. pl. •bc:ume, drzewo farbierskie. , we powietrze, dżuma /. 

ll3c'rfo'nlid), adi. osobisty; ł.13crli'ifc11fol)f, sm. -es, pl. ~cftilc113ln'liidJ, adi. za-
adv. osobiście; •e!3 @rfdJeinen •fiipfe, głowa f. do peruk raźliwy, zapowietrzony, mo-
osobiste stawienie się; •e/3 (fryzyerstwo). rowy. 
1rilrmott zaimek osobisty; •e ł.13crii'ifcnmnd)cr, sm. •!3, ~c'ftfrnnf, adi. chory na 
eiic!Jergeit bezpieczeństwo oso- pl. -, pernkarz m. morowa zaraza, zarażony mo· 
biste, osoby; ,e 21:nfpieCung \l.,Ctli'ifcuftoif, sm. •(e)s, pl. rowem' powi~trzem, zadżu
przymówka osobista, przytyk •ftiicfe, obacz ~etilcfenfopf. miony; ll3cftfrnnfc(r), sm. •en, 
osobisty; oes @infommen do- ł.13c't1tti11bc, sf. kora peru· pl. "en, zadżumiony m. 
chód osobisty; •e 'irrei~eit wi"ńska. ~c'ftfrnut, sn. •(e)s, pl. 
wolność osobista; ba/3 ift \J.,cr3.c1nt, sn. obacz \13ro3ent. •frl!uter, morowy korzeń, 
meine gan; "e filleinung to ll3eifi11ti'0m110, sm. -, pe- czarne ziele, lepiesznik m., 
moje najosobistsze zdanie, symizm m., uprzedzenie n., lepiężnik pospolity, kłobuk 
zapatrywanie; werben mniemanie n., że cały świat m., kłobucznik m., podbiał 
domawiać się; jmnbn -1 zły, zapatrywanie n. się na ~zero ki. 
fennen znać kogo osobiście; wszystko ze dej strony. ~C'ftlnft, sf. pl. •Iiifte, 
- ! do 1ąk wfasnych l (na \l.,cfiitni'ft, sm. •en, pl. •en, morowe powietrze. 
listach). pesymista m. ~c'ftmnl, sn. •(e)il, pl. •e, 

\13crfo'11lidJfcit, sj. pl. •en, ł.13cfii11ti'ftiidJ, adi. pesy- obacz l.j.leftflecfen. 
1) osobowość j., osobistość J., mistyczny; adv. pesymi- ~c'ftmittcl, sn. •B, pl. -, 
osoba/.; ~odJfte~enbe - do, stycznie. środek m., lekarstwo n. ua 
stojna osobistość, dostojnik; ll3cft, sf. mór m., pomór m., morową zarazę. 
juriftifcfJe - osobowość pra- zaraza/., morowe powietrze, ~c'ftftoff, sn. o(e)s, pl. •t, 
wna j 2) postać f., powierz- dżuma f.; (obraz.) bicz n., jad m., zarazek morowy, 
chowość ;:; angenegme - plag-a. j. dżnmowy. 
przyjemna powierzchowość; ł.13c'ftii~11Hd), \l.iC'ftnrtig, adi. ~C'ft1U11r3cl, sf. pl. 0 n, mi-
3) przytyk m.; przymówkaf., morowy, zaraźliwy (jak po- lośna zielona. 
alluzya f.; = \jJerfiinlidJe 21:n• wietrze). ~c'ft3cit, sf. pl. •en, czas 
fpie!un!l, 2l:n3ilglidJfeit. l.l3c'ftnrtigfcit, sf. moro- m. pomorn, powietrza. 

\l.,crfl)dti'll, sn. =(e)s, pl. wość f., zaraźliwość f. ~ctn'rbc, sf. pl. •li, pe· 



\l3ctnrbic'm: 

tarda f., rozwalacz m., pro
chopal m.; mit =n fprengen 
petardami rozwalać, wysa
dzić w powietrze. 

$ctnrbic'ter, am. •B, pl. 
-, pet11rdnik m. 

!ł3cte 1 nt, sm. 0 en, pl. ,en, 
petent- m., proszący m. 

!ł3c'tcrmlinnd,Jen, sn. •B, pl. 
-, smocznik m. (zwierzę). 

!ł3c'ter9fif d,J, sm. •ea, pl. ,e, 
leszezak m. (ryba), 

!ł3ctcrfi1ltc, sj. pietruszka/; 
(obraz.) - pfliiclen = pietru
szkować (o pannach na balu); 
i(Jm ift bie - ver(Jagert zda
rzyło mu się coś nieprzyjem
nego. 

!l3ctcrfi'lien,, adi. pietru
szkowy. 

$ctcrfi'licnnrtig, adi. pie
truszczany. 

!ł3c'tcr9fird,Jc, af. kości6l m. 
św. Piotra. 

!ł3c'tcr9lJfcnnig, sm. •B, świę
topietrze n. 

!ł3c 1tcr9f d)lilffcl, sm. •s, pl. 
-, 1) klucz m. św. Piotra; 
2) pierwiosnek m. (roślina). 

!ł3cti't, (wym.: pti), sm. •B, 
$ctitf d}rift, sf. pl. =en, drobny 
druk. 

$ctitło'n, sf. pl. •en, pety
cya /., podanie n., prośba f., 
żądanie n., wniosek m.; eine 
- einreią1en wnieść petycyę, 
podanie. 

!ł3ctitionic'rcn, vn. ((Jalien) 
petycyonować, podawać, pro
sić. 

!ł3ctitio 1n9tCdJt, sn. •e(!S), 
prawo n. wnoszenia petycyi. 

!ł3ctitio'n91Jcrtanbl11ng, sf. 
pl. •en, narada /. nad pety
cyami. 

!ł3ctito 1rif d,J, adi. petyto
ryjny, zawierający Ż!!,danie. 

$cti'tf d}rift, sf. obacz \Petit. 
!ł3eti'tum, sn. •B, pl. da, 

żadanie n. 
'!ł!ctrcfn'ft, sn. ,(e)B, pl. •e, 

skamieniałość .f. 
!ł!ctrefn'ftcnfnnbe, sf. nauka 

f. o skamieniałościach. 
$ctro'Ieum, sn. ,B, olej 

skalny, ziemny. 
$ctro'Icumfod,Jcr, sm. •B, 

pl. -, piecyk naftowy. 
$ctro'lcumlnmlJc, sf. pl. •n, 

lampa naftowa. 
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$cłro'Icummotor, sm. •B, =fiicfe, księży w6r. (na jałmu
pl. •en, motor pędzony olejem żnę); - ~at femm il:loben 
skalnym. księżego worka nie natkasz. 

!ł3c'tfdJnft, sn. •(e)s, pl. •e, $fn'ffentum, an. •(e)i3, księ-
pieczęć /., pieczątka f.; baa żapl. coU.; (lekceważąco:) po
- aufbriicfett wycisnąć pie- post wo n.; panowanie n. księ-
częć, opieczętować. ży. 

$C'tf d,JnftftcdJcr, sm. ,i.l, pl. $fn'ffcn1ucf en, sn. ,B, $fnf• 
- , pie<'ząt karz m. femuittf dJnft, sj. księże sto-

$c'tf d,Jc, sf. pl. ,n, 1) su- , sunki, urządzenia, księże go
szarnia /. w salinach; 2) spoclarstwo. 
wiosło n. u tratwy. !j3fli'ffif d,J, adi. księży, po-

!ł!cłf dJic'r, sn. ~(e)El, •e, po wski. 
obacz \lletfd]aft. $fli'fflcin, sn. •?i, pl. -, 

$elf dJiC'rcn, va. (fjalien) obacz \llfiiffą1m. 
pieczętować; spalić przy egza- !ł!fn't(, sm. •(e)?i,pl. \13fii6re, 
minie. pal m., k6l m., drążek m.; 

!ł3c'tto, etau. in - fjalim słupm.,pręgierzm,=<5djanb• 
mieć co napiętego, starać się µfafjl; einen - einf ą1Cagen pal 
o co, zamyślać o czem. wbić; mit \llfiifjlen befeftigen 

$C~, sm. oes, pl. •e, nfodź- palami, kołami utwierdzić, 
wiedź m., mysio m. wzmocnić; mit \llfli(Jlen befeęt 

!ł3 1c~c. sf. pl. ,n, 1) niedź- otoczony palami; auf \j3fli~Cen 
wiedz i ca /.; 2) suka /.; 3) bauen budować na palach; 
= ą3e~er; 4) nierz!!,dnica f.; bie !Jłelien an ą3fii(Jlen liinben, 
ó) = jj:letf ą1e 2). burą1 \llfli~Ce ftiltm latorośle 

$e'~en, vn. ((Jalien) gegen przywiązywać do drążków, 
jmnon - denuncyować kogo, podpierać dra:l.kami; jmnbn. 
donosić przeciw komu. an tinen - ' ftecfen na pal 

$C'~cr, sm. •tł, pl. -, de- kogo wbić; jmnbn. an ben -
nuncyant m., donosiciel m. \llfafjl ftellen postawić kogo 

!j3fnb, sm. o(e)a,. ,e, droga f., pod slupem, wystawić kogo 
ścieżka /; - ber Zugenb dro- pod pręgierz; awif ą1en feinen 
ga, tor cnoty. vier jj:liii~Cen fiten siedzieć 

!J3fn'bfi11bcr, sm. •B, pl. -, między swojemi czteremi ścia
torujący m. drogę (tak:l.e prze- nami, być u siebie, w swoim 
nośnie). domu, 

$fn'blo9, adi. bezdrożny, !ł!fn'tUJnu, sm. =(e)s, pale 
nieprzebyty, powbij1me, palowanie n. 

!ł!fli'ffdJtn, Sn, •tł, pl. -, !ł!fll'bJbllnfCII, 8f, pl, ORady 
dim. od \llfaff(e), księżulek m. nawodne, najeziorne, nawo

$fnff(e), sm. -en, pl. •en, dzisko n. 
ksiądz m,; zazwyczaj lekce- !J3fn'tUJriicfc, sf. pl. •n, most 
ważąco : pop m. m. na palach. 

$fn'ffcnbicner, sm. •tł, pl. $in'bl(Jilrger, sm. =!3, pl. 
-, $fnffcnfrcunb, sm. •( e)B, - , przedmieszczanin m , pod
pl. •e, służalec m., przyjaciel grodzianin m. 
m. księży. $fli'tld,Jc11, sn. •S, pl. --, 

$fn'ffcnterrf d,Jnft, sf. ksi~- dim. od !j.lfa~I, palik m., dr,., 
że panowanie. żek m. 

!ł3fn'ffent0I3, •tol3d,Jc11, ·l1ilt• $fn'tlei11treibmnf d,Ji11c, sf. 
lein, •flilllld)Cn, sn. montwa/., pl. -n, obacz \llfafj[ramme. 
trzmielina (roślina). !j3fli'tlen, va. (fjióen) palo-

!ł3fn1ffe11mlifiig, adi. obacz wać, opalować, palami ota-
\llfiiffi[ctJ, czać; na pal, na k6ł wbić. 

!ł!tn'ffcuregimcnt, sn. ,(e)!l, $fn'tlgrnben, sm. •?i, pl. 
obacz \l.lfaffenberrf djaft. ..graben, r6w palami zagro-

!J3fn'ffe11robrlcin, sn. ,§, pl. dzony. 
-, k,u·zyniec m. (roślina). $fn'l)lgru11b, sm. •(e)iil, 

$fn'ffc11f nd, sm. •(t)B, pl. •grilnbe, fundament m., pod-
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stawa j. z palów powbija- dla kogo hipotekę na swoim !13fn'11blcben, sn. ~o, pl.-, 
nycb. dornie; ein - ber ijreun't:~ lenno hipoteka obciążone. 

$fll'bUJebe111llf d)i11e, sf. pl. fdJaft zakład m.przyjaźni; feine $fll'nblcibc, ·sf. pl. •n, obacz 
on, machina f. do wydoby- ~gte ~um ~e fe~en dać w za- \):lfanbgaua. 
wania palów z ziemi, z wody. kład honor; [ein mlort a(a - $fll'llblcibcr, sm. •n, pl. 

$fll'blgrellbod, sm. ,(e)s, gelien słowo dać w zakład, -, wypożyczający m. na za-
pł. •f>iicfc, odbój palowy. słowem _ręczyć; lł!fiinbet fµie• staw, zastawnik m. 

$fll'blrlllll111C, sj. pl. •n, !en grac w fanty. !13fll'llbllcl)t11Cr, sm. 0 9, pl. 
$fllblrn111111lcr, sm. •!.l, pl. -, $fll'llbllnftlllt, sf. pl. •en, -, biorqcy m. zastawy, za-
izbica f. do wbijania palów. obacz \):lfanbgaus. stawca m. 

!13tll'blrcibc, sj. pl. •n, czę- $fll'nbbllr, adi. mogący być $fn'nbobjcft, sn. ,(e)G, pl. 
stokoł m. danym w zastaw, słażyć jako ,e, przedmiot m. zastawu, 

$fll'1Jlroft, sm., $fllbllllCd, zastaw. rzecz zastawiona, zastaw m. 
sn. •(e)1, pl. •e, ruszt palowy, !13fii'1tbbnr, adi. mogący $fll'1tbred)t, sn. ,(i)s, 1) 
krata /. na palach. być wzięt.y w zastaw, nada- prawo n. grabienia, zajmo-

$fiibllllllllb, sj. pl. ~roiinbe, jący się do ustnnowienia hi-· wania, wzięcia zastawu; 2) 
palisada f., ostrokół m, poteki. prawo n. zastawu, prawo za
czestokół m. \13fll'llbbrief, sm. •(e)e, pl. stawowe, przepisy prawne o 

!!3fll'bllllc!Jr, sf. pl. •en, ~e, list zastawny. zastawie. 
zapora (., zastawa kołowa. \13fll'llbbndJ, sn. •(e)s, pl. $fn'nbf d)li~er, sm. •5, pl. 

$fll'blltlerf, sn. obacz \):lfag(• ~óiicl)er, księga f. zastawów. -, taksator m., oceniacz m. 
roft. $fll'1tbbiirgc, sm. ~n, pl. (wartości przedmiotów zasta-

$fn'bllllnr~el, sf. 'pl. 0 n, ~n, zakładnik m. I wionych). 
macica /., korzeń główny, $fll'1tbbllrlcben, sn. -ó, pl. 1 $fn'11bf d)ci11, sm. •(e)s, pl. 
pionowy, poddrzewny (bota- -, pożyczka/. na zastaw, hi- ~e, rewers m. na zastaw, po-
nika). poteka j. świadczenie n. zastawu. 

$fll'~l3n1111, sm. •(e)a, pl. $fli'11be11, va. (~aóen) wziąć $fll'1tbfd)illi11g, sm. •(e)a, I) 
"Aiiune, plot m. z palów, plot w zastaw, zajmować, zająć, kwota zaatawowa, kwota 
palisadowy, ostrokół m. zagrabiać, zagrabić. otrzymana na zastaw; 2) za-

$fnl3, sf. - , pl. =en, 1) $fli'nbcn, sn. •9, obacz datek m.; = ~'lnbge(b; 3) 
pałac cesarski; 2) palaty- \):lfiinbung. wykupne zastawowe; = 2iife• 
nat m. $fli'nbcr, sm. ,a, pl. -, gelb; 4) pociążne n., karopła

$fn'l3grllf, sm. •en, pl. -en, cią.żacz m., grabiciel m., fan- tna j ; = eitraf!lelo. 
pala1yn m. townik m., zajmiciel m. $fll'1tbf d)1tlb, sj. pl. ,en, 

$fn'l3griifi11, sf. pl. ~innen, $fli'11bcrf~icl, sn. •(e)a, pl. dług zast.awowy, hipoteczny. 
pala1ynowa f. •e, gra f. w fanty. $fll'1tbf d)ttlb1ter, sm. ,s, pl. 

$fll'l3grnfe1tltliitbt, sf. go- $fii'1tbCtlJCrlCi1)Ct,sm. obacz -, dłażnik hipoteczny, za-
dność palatynacka, palaty- \):lfanln)er[ei~tr. stawca m. 
nat m. [ nacki. ą3fll 11tb9tbcr, sm. ~<3, pl. -, : $fn'nbfid)crbcit, sf. zabez, 

$fll'l3grlifl!dJ, adi. palaty- zastawca m. pieczenie n. przez zastaw. 
$fn'l39rnffdJllft, sj. pl. ~en, $fll'nbgtbii1Jr, sj. pl. =en, $fn111bftiid, sn. 0 (e)s, pl. 

palatynat m. I fantowe n., zajmowe n., za- •e, rzecz zastawowa, ;:astaw m. 
$fnnb, sn. , (e)!.l, pl. \j:lfiin, I kładne n. $fli'1tb11119, sj. pl. 0 m, za-

bet, zastaw m.; poręka f., $fll'ltbgclb, sn. ~(e)s, pl. jęcie n., zngrahienie n. 
por~czenie n., ubEzpieczenie ~er, 1) = \):lfanbge6il9t; 2) !13fli111b1111g0bcfel)l, sn. •(e)s, 
n.; hipoteka f.; fant m. (w pieniądze otrzymane za zasta- pl . .,., nakaz m. zajęcia. 

grze); er leigt @elb auf wem. !13fii'11bu1190~rototon, sn. 
\llfiinbet wypożycza pieniądze $fll'1tbglli11bigcr, sm. ,a, •(e)i.1, pl. 0 e, protok6ł m., spis 
na zastawy; aum •e f eten pl. - , wierzyciel hipoteczny. urzędowy aktu zajęcia, zagra
dać w zastaw; al!3 - in : $fll'llbg11t, sn. -(e)s, pl. hienia. 
~iinbcn ga6en mieć w zasta- ,giitet, hipoteka /. $fll'llb1Jerleibcr, sm. obacz 
wie, jako zastaw (w ręku); ' $fll'1tbbn110, sn. ,fea, pl. \):lfanblei9er. 
imnbm. eltu. als - iilierlaffen =9tiufer, dom m. zastawy, dom $fll'1tb1Jcrf dJreib1111g, sf. pl. 
zostawić komu co na zastaw; zastawowy, zastawniaf., urząd "en, hipotek,i j., fot zasta-
ein - ein!iifen wykupić za- zastawniczy, lombard m. wny. 
staw ; nadj uetflttcljener \ytift \13fll'1tbi1t~lll1Cr, sm. ~s, pl. • $fll'nbucrtrllg, sm. ~(e)s, 
uetfiiUt bas - po nplynionym -, dzierżyciel m. zastawu, I pl. •tt1ige, kontrakt zastawny, 
terminie (do wykupu) zastaw zastawnik m. , umowa /. o zastaw. 
przepada; jmnbm. fe in .l;,aui3 \13fll'ltbflnge, sf. pl. ~n, I \13fll'1tbltleif c, adv. tytułem 
al!3 - uetfd)reiben ustanowić skarga hipoteczna. . zastawa, jako zastaw. 
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'fll'nb3ettcl, sm. obacz 0 bildjer, księga parafialna, 1

1 

,fa'rrllerlllef er, sm. •il, 
\llfanbfdjein. rejestr parafialny. pl. -, $fn'rruifnr, sm. =13, 

$fn'nuc, sf. pl. •n, 1) pa- $fn'rrbicuft, sm. -es, służba li pl. •f, wikary m., wikaryusz 
new/.; naczynie n. do wa- parafialna, duszpasterstwo n. m., zawiadowca m. parafii, 
rzenia piwa, soli i t. d.; 2J $fn'rrborf, sn. •(e)s, pl.' zastępca m. parocha. 
patelnia j.; ffodje - patelka •l>lirfer, wiEś parafialna, wieś $fn'trl1JO~UUU!l, sf. obacz 
/.; in !>ie - ~num w pień proboszczowska. \llfnrrfjauil. 
wyciąć, wyr,znąć, wysiec, bi- $fll'trc, sf. pl. •n, urząd $fn'rr.;dient, sm. •(e)s, pl. 
gosu narobic; 3) panewka f.; m. proboszcza,duszpasterstwo •f, $fn'rr.;ine, sm. =fes, pl. 
\llutuer auf bie - fc!Jiltten n.; probostwo n., plebania/., •fe, dziesięcina/. (opłacana 
prochu dosypać na panewkę; prarafia /. plebanowi). 
4) puszka j., panewka f. $fnrrei', sf. pl. •en, obacz $filii, sm. •(e)s i ,en, pl. ,e, 
(anatomia); nuil ber - treten, \llfatre. i •fil, paw m.; junger - pa-
tueid)en wyskoczyć z puszki, $flltrci'lld), adi. parafialny, wik m.; ftora tuie ein -
zwichnąć się; 5) dach6wka proboszczowski. pyszny jak paw; fidj tuie ein 
wklęsła; = SDndjpfanne. $fn'rrciułilnftc, s. pl. do- - briiften, f preiaen nadąć się 

$fll'nnenbcdd, sm. •il, pl. chody z parafii, z probostwa. jak paw, jak indyk. 
-, nakrywka /. panwi, pa- ,ra'rrcr, sm. •ił, pl. -, $fllu'ii~ulidj, adi. podobny 
telni, panewki, proboszcz m., pleban m. (na do pawia, pawi. 

$fll'nncuf{idcr, sm. obacz wsi); pastor m. (ewangelicki). $fllu'cnartig, $fau'cuglcid), 
$teffelflicfer. ,ra'rmin, sf. pl. -innen, adi. obacz \Jlf11Ud011rict). 

$fll'nncugcbadcuc(e), sn. pastorowa j. [min. $fllu'cnaugc, sn. -ee, pl. 
=n, smażenina f. $fll'rrftllU, sf. obacz jj]fnr• •en, 1) oko pawie; 2) pawik 

$fll'nncngclb, sn. •(e)i:l, pl. $fll'rrgtbiiubc, sn. •I, pl. m., lśni11k m. (rodzaj motyla). 
-er, panewne n. - , budynek proboszczowski, $fll1t'c11blumc, sJ. pl. •li, 

$fa'nncufudjcn, sm. obacz I $fll'rrgcbilbtCII, sf. pl. pawiówlrn ,:, trzylistnik m. 
\llfannfud)en. opłaty stułowe, akcydensa pl. $fll1t'cnci, sn. •(e)i3, pl. 

$fa'uncnfagcr, sn. •il, pl. $fa'rrgcmcinbt, sj. pl. =n, ,er, pawie jaje. 
-, waloica /. gmina parafialna, parafia f. , $fau'cnfcbcr, sj. pl. =11, 

$fa'nncnmciftcr, sm. •il, $fll'rrgcno», sm. •noffen, I pawie pióro. 
pl. -, dozorca m. huty pl. =noff en, parafianin m. [ $fll1t'C11fraut, sn. ,(e)i3, pl. 
solnej. $fa'rrgiltcr, sn. pl. dobra •frduter, rdest czarny, pawi-

$fa'nncnfd)micb, sm. ,(e)s, proboszczow,kie. niec m. (ziele). 
pl. •t, panwiarz m., patel- 'fll'tr~llU0, sn. •fes, pl. $fllU'cnf d)lllllU3, $fllU'CII• 
niarz m. -Ędufer, dom proboszczowski, f d)lllcif, sm. •eil, pl. =fd)tudnae, 

$fll'1111cnftcin, sm. ,(e)il, pl. probostwo n., plebania f. •e, pawi ogon. 
•e, panwiowe przywary, wy- $fll'rrbcrr, sm. •n, pl. ,en, $fllu'cntaubc, sj. pl. ,n, 
kowiny panwiowe. obacz \j3fntrer. pawiówka f. (rodzaj gołębia). 

$fa'nucnfticl, sm. •(e)e,pl. $fn'rrbof, sm. •(e)e, pl. $fau'c1111Jcbcl, sm. ,s, pl. 
•e, tizon•k m. n patelni. ,~life, dwór m., dom pro- -, wachlarz m. z pawich 

$fa'n11cn.;lcgcl, sm. •!5, pl. boszczowski, probostwo n., piór. 
-, dachówka wklE,sla. plebania f. $fa1t'C1t11JCibdjc11, sn. •!3, 

$fii'nncr, sm. •il, pl. -, $fn'rrbnft, sf. pl. ,n, rola pl. -, pawica f. 
właściciel m. huty solnej. proboszczowska. · $fn1t'faf a11, sm. •(e)il, pl. 

$fa'·nnfud)en, sm. •il, pl. $fa'rrfinb, sn. •(e)il, pl. •e i ,en, pawioczub m., pa-
-, naleśnik m., pampuch m. =et, parafianin m., parafianka/. wiobażant m. 

$fnrr=, adi. farny, para- $fa'rrfird)c, sj. pl. •11, $fa1t'~a~n, sm. =(e)s, pl. 
fialny,plebański,proboszczow- kości6ł parafialny. ,ijii~ne, paw m. (samiec). 
ski. $fll'tdllnll, sn. •(e)s, ziemia $fn1t'~CIIIIC, sf. pl. •n, pa-

$fn'rradcr, sm. •!l, pl. parafialna. , wica f. 
=iicfer, rola plebańska, pro- $fll'rdcutc, s. pl. para- 1

1 

$fau'~nbn, sn. =(e;s, pl. 
boszczowska. flanie pl. =9il~ner i dim. $filii'• 

$fa'rramt, sn. ,(e)il, pl. $fa'rrf djulc, sf. pl. =n, ~ilbnd)cu, sn. =i3, pl. -, pa-
•dmter, urząd parafialny, ple- szkoła parafialna. wiątko n. 
bania f., probostwo n. $fa'rrficgcl, sn. ,a, pl.-, $faurab,sn.•(e)s,pl.,riibet, 

$fll'rrDcf t~ungertd)t, an. pieczęć proboszczowska. roztoczony ogon pawia. 
•(e)s, prawo n. patronatu. ,fa'rrf~rcngd, sm. •s, pl. $fllU'tl1UbC, sf. obacz \l!fau, 

$fa'rrbc3irf, sm. •(e)a, pl. -, parafia f. entauóe. 
•e, parafia f. $fa'rrftcne, sf. pl. •n, $fc'bc, sf. pl. •11, bania J., 

$fll'trbud), sn. •(e)il, pl. drobostwo n., plebania f. dynia /. 
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~fe'ffcr, sm. •!J, pieprz m,; pl. -, ~fe'ffcr111i113fildJCld)CII, 
gefto(lener - tłuczony pieprz; ~fc1ffcr111i113ł)ln~dJtll, sn. 0 a, 
fpnnif cl)er - pieprznik m.; pl. -, cukierek mit;towy. 
mit - 11.1ilr3e11 pieprzem przy- ~fe'ffcr111i113f d)11nł)~, sm. 
prawić; mit - beftreuen po- ,pfes, pl. •fctincipie, wódka 
sypać pieprzem, (po)pieprzyć; miętowa, miętówka j. 
(obraz.) bne 11.1nr ein 15dJ[ng ~fe'ffmttht3tcc, sm. =13, 
nue bem - natarł mu pie- odwar m'ętowy, herbat11 f. 
przu w nos, to było uderze- z mięty pieprzowej, 
nie, jak gdyby kto ukropem ~fe'ffcc111i11311Jllff tr, s1i. ~~, 
oblał; ba [iegt ber .f)nf e im woda miętowa. 

w tem sęk, w tem główna ~ft1ffer111ii~lc, .~f. pl. •Il, 
rzecz, w tern cał'a wina, to młynek m. do mielenia pie
źródło nieszczęścia ; ba liegt przu. 
er im - oto jest w kłopocie; ~fe'ffern, I. va. (ljalien) 
jmnbn ljin11.1Unf d)en, mo ber pieprzyć; tilcljtig - napie
- mad)ft przepędzić kogo, przyć, opieprzyć; ( obraz.) 
gdzie pieprz rośoie. geµfefferte fillorte pieprzone, 

~fe'fftt•, adi. pieprzowy. przykre słowa; geµfeffetle 
~fc'ffttnrtig, adi. pieprzo- 2tnt11.1ort pieprzona, cięta od. 

waty. powiedź; gepfeiferte jpreif e 
!13fe1ffttbllttlll, sm. =(e)s, pl. opieprzone, wysokie ceny; 

oliciume, pieprzowe drzewo. jmnbm ben \Ueia - wytrze-
!13fc1fftrbrii~c, sj. pl. on, pać komu skórę, obić kogo I 

zupa pieprzona. II. vn. (ljnlien) zapalić się 
!j3fc'fferbiid)f e ~fc'fferbof c, w gniewie, rozgniewać sit;; 

sf. pl. 0 n, ~fC'fferfiif)dJttt, sn. auf imn'on lo!3- łajać kogo. 
~e, pl. -, pieprzniczka /., ~fe'ffetttufi, sf. pl. ,n Uff e 
posypywacz m. do pieprzu. i dim. ~fe'ffetttiif)djcn, sn. 

~fe'fftrfnrbcu,adi. pieprzy- ·~, pl. -, gallm /. z pierni-
kowy. kowego ciasta, piernikowy 

!13ft'ffcrfrnf), sm. oes, pl. orzech; pierniczek okrągły. 
,e, !13fe1fferfrtfftr, sm. ,e, pl. ~fe'fferiil, sn. =(e)s, pl. 
-, pieprzojad m. (ptak). =e, olejek m. z mięty pieprzo· 

!13fc'ffcrnurfe, sf. pl. •Il, wej. 
korniszon m. $fe'ffcr~U31 sm. -ee, pl. -e, 

!13ft'fferig, adi. obacz $fc'fferf dJUJlllllm, sm. -es, pl. 
\J!fefterartin. of clj11.11imme, krowiak biały, 

!13fc1ffedorn, sn. ,(e)s, pl. rzeszotnik m. 
•formr, ziarnko n. pieprzu. !13fe1fferf nd, sm. =(e)a, pl. 

!13fe'fferfrn11t, sn. •(e)!3, pl. •facfe, wór 111. z pieprzem; 
,frauter, pieprzyca f., cąbr (przenośnie:) kramarz m. 
m., cząbrz m., cąbrzyca /., ~ft'fftrfieb, sn. •(e)e, pl. 
dzit;cielina f., kanianka f. ~e,. sito n. do przesiewania 
(ziele). pieprzu. 

!13fc'ffed11d)e11, sm. =a, pl. !13fe'fferftn11be, sf. pl. •n, 
-, piernik m. !13ft1fftrftrn11d}, sm. •(e)s, pl. 

!13fe1ffed11djc11biicfer, $fe'f • ,ftraud)er, pieprzowy krzak. 
fedildJler, sm. ,!J, pl. -, !j3fe'fferftoff, sm. •(e)s, pie-
piernikarz m. przeń m. 

!j3fe'ffedildJlCitt, sn. =!3, pl. . !13fe1fferuogel, sm. 0/81 pl. 
-, cukierek miętowy. i =Diig1(, pieprzojad m. 

\l5fe'iferfildJltrei, "': pl. ,en, ' $fci'fdjt11, sn. ,e, pl. -, 
piernikarstwo n.; piernikar- I dim. od ąlfeife, 1) pi~zcza
nia /. 1 łeczka.f., dudka/., dudeczka 

!13fe'ffedildJlcci11, sf. pl. f.; 2) fajeczka /., luleczka f. 
=innen, piernikarka f. !j3fti'ft, sj. vl. ,n, 1) pi-

!13ft'ffm11i113e, sf. pl. =lt, szczaHrn .f., fujarka f., gwi-
mięta pieprzowa. zdawka .f., świstaczka j.; 

!13fe1ffcr111ht3fudJe1t, sm. ,s, ;Damµf-, 15ignaI- gwizdek 

\l3fei'fennbgufl 

parowy; bie -, auf ber -
li(af en grać na piszczake, na 
fojarce; nadj jmn'o!3 - tan3en 
jak kto zagra, tak tańczyć, 
skakać; słuchać kogo ślepo; 
jmnbn na~ feine~ - tan3en 
Inff en kazać komu tańczyć; · 
jak sit; zagra; bie - ein• 
ftecfen, ein3ie~en, im 15ncf 
~a[ten zagrać z innego tonu, 
zmienić ton, zmaleć; man 
muf! ficlj =n f~neiben, mel! 
(folange albo mli9renb) man 
im !Jło~re filit drzeć lylrn, 
kiedy się drą, póki sit; dadzą, 
korzystać z okoliczności; 2) 
rura f., rurka f. (u jakiego 
narzędzia); 3) piszczel j., 
kość wydrążona (anatomia); 
4) obrączka f. (z kory do 
szczepienia; ogrodnictwo); ó) 
fajka f, lulka j.; eine Io• 
nerne - glinianka /., stam
bułka/.; bie - ftopfen fajkę 
nałożyć; bie - anrau~en, 
1tn3Unben, anlirennen zapalić 
fajkt; ; rnucljen palić 
fajkę. 

!j3fei'fen, va. i vn. µfeife, 
µfeifft, µfeift, µfiff, ~alie ge
:pfiffen, 1) świstac, gwizdać, 
świsnąć, (za)gwizdnąć, pi
szczeć; auf einer i]3feife -
grać na piszczałce; imnbm 
- gwizdnąć na kogo; au -
anfangen zagwizdać; lieim 
mtmen - mieć oddech gwiż
dżący; ee µf eift i~m auf ber 
!Bru ft gra mu na piersiach; 
2) (przenośnie:) µfeift ber 
fillin'o ba~er? stąd wiatr wieje? 
tak to rzeczy stoją? do tego 
zmierza? au!3 bem revten 
Sodje - gonić ostatkami 7 
aua bemfeiben 2oclje - grac 
z tego samego tonu, być 
w porozumieniu ; auf etm., auf 
jmnbn - śmiać .się z czego, 
z kogo, nie troszczyć sit; o co, 
o kogo; id) miU i~m mas -
niechaj tylko cieka, dam mu 
to (ironicznie); mer gern tan3t, 
bem ift leicljt geµfiffen łatwo 
temu gwizdać, co lubi tań
czyć; kto co lubi, tern mu 
łatwo dogodzić; 3) einen -
wypić kieliszek; er µfeift gem 
einen lnbi napić się. 

~fci'ft11nb1lltfi, sm. •guffes, 
pl. ~gilfie, odlewek m. 
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\.lJfei'fenbefd)lng, sm. •(e)s, ka piszczałka j., kaczka l.j.,fei'lttf~iegtl, sm. =~, pl. 
pl. =fc!Jllige, okucie n. u fajki, świstna. -, źwierciadło n. na filarach. 
do fajki. l.lJfei'fenton, sm. •(e)s, glina $fci'lerborf~i~e, sf. pl. •ll, 

Wfei'fenbllifer, sm. =ii!, -, j. ua fajki. dzi6b m. filaru, przód m. 
piszczek m. l.lJfei'fenltlerf, sn. =(e)s, pi- filaru, przedełbie m. filaru. 

\l}fei'fenboben, sm. •S, pl. szczałki pl. (w organach). $fei'lerltleite, sf. przestrzeń 
•fliit>en, spód m. organów $fci1fe113ilnbcr, sm. =El, pl. między dwoma oknami. 
(w którym osadzone są pi- -, papierPk m. do zapalania $fei'lfif d), jf;fci'UJed)t, sm. 
szczałki). fajki, zapalnik m. ,ea, pl. =e, swirena f. 

Wfci'fcnbrenucr, sm. •S, pl. Wfci'fer, sm. ,s, pl. -, gwi- \l.5fci1Ifiirmi9, adi. strzałko-
-, wypalacz m. fajek glima- zdacz m. (ustami); piszczek waty; adv. strzalkowato. 
nych, fabrykant m. glinianek. m. (grający na piszczałce). l.j.,fci'l!lCfllbC, adi. prosty 

~fci'fenb, adi. piskliwy. jf;fcife1·ci1
, sf. pl. •en, gra- (adv. prosto) jak strzała. 

ll,,fei'fenbccfd, sm. •S, pl. nie n. na piszczałce; ciągłe $fci1I9ef d)lllhtb, !ł3fti'l• 
-, nakrywka f. u fajki. gwizdanie, gwizdani na f. f dJ1tcll, adi. szybki jak strza-

\.lJfCi'fcncrbc, sf. obacz l.lJfei'f~nf e, sm. ,n, pl. •ll, ła; adv. szybko jak strzała, 
\13feifenton. szczekuszka f. (gryzoń). z szybkością strzały. 

l.lJfci'fenfnbrifnnt, sm. obacz jf;fcil, sm. ,(e)s, pl. =e, l.lJfci'lgift, sn. =(e)ii!, pl. •e, 
\13feif.enmac!Jer. strzała f., strzałka f.; mit trucizna f. do strzał. 

jj,fei'fcnform, sf. pl. •en, •en f c!Jieflen, =e fc!Jieflen, Wfci'lfiid)er, sm. ,ii!, pl. -, 
forma f. na fajki. f cfJ(eubern, werfen rzucać, pu- kołczan m., sajdak m. 

$fei'fenformig, adi. pi- szczać, ciskać strzały, strza- jf;fci'lfrnut, sn. •(e)s, pl. 
Hzczalkowat.y, rurkowaty. łami; mit bem •e tteffen, =friiuter, strzałka f., uszyca 

jf;fci'fcngcftcU, sn. •(e)s, bur~lio~ren trafić, przeszyć (ziele). 
pl. =e, \l.,fti'fm~nlter, sm. •s, strzałą; ben - in bie .lterlie $fei'lnnijt, sf. pl. =llligte, 
pl. -, fajczarnia f. [egen, ben - auflegen założyć szew strzalisty, strzałowe spo-

$fei'fenfo~f, sm. •es, pl. strzałę na cięciwę; er fc!Jo~ jenie (anatomia). 
•fiivfe, główka f. (do fajki); wie ein - fort pogonił (szyb· $fci'l11nttcr, sf pl. =n, 
fajka f. (bez cybucha); tilr• ko) jak strzała; feine •e finb. pstrożka j. 
fifcf)er - stambułka f. a!igefcboffen już się wyczerpał, J $fci'lre9en, sm. 0 s, grad 

$fci'fenmnd)cr, sm. =S, pl. już użył wszystkich sposobów, m. strzał'. 
-, fajkarz m.; fabrykant m. środków. $fei'lfdJlnllgC, sf. pl. 0 n, 
piszczałek. jf;fci'lbounerftein, sm. •(e)!!, pstrożka /. 

$fci'fcum1111bftilcf, sn. •(e)iil, pl. •e, belemnit m., dyable Wfti'lf d)ttcU, adi. nadzwy-
pl. •e, munsztuk m., ustnik paznry. . czaj szybki; obacz !pfeilge= 
m. u fajki, u cybucha. 1 Wfci'lcr, sm. •S, pl. -, f~winb. 

jj,fci'fcnąunftc, sf. pl. •n, 1 filar m., słup m., pilaster m.; lf5fei'lf d)rift, sf. obacz ffeil• 
kutas m. u fajki. podpora/. (= <5tilte); pod- fc!Jrift. 

ll5fci1fe11~11rrcr, $fci'fCII• stawa f.; iBogen- filar skle- $fti'lf dJ1tf)ltlcite, sj. odle-
riiumcr, sm. =S, pl. -, prze- pienia, filar podsklepienny; głośc f. rzutu strzały. 
tyczka f (do czyszczenia !Brilclen- filar mostowy; $fci'lfd)il~(C), sm. =en, pl. 
fajki). ilanb- przyczółek m.; mit, ,en, łucznik m. 

$fci'feuro~r, sn. ,(e)s, pl. tet- filar środkowy; 6trelie- l.lJfei'lfl,Jiijc, sj. pl. 0 n, ko-
.. e, rura /. do gwizdawki przypora J.; filar odporny. niuszek m. strzały. 
(kolejn.); cybuch m: l.l3fci'lernullbn11, sm. =(e)iil, jj,fc1Uftci11, sm. ,(e)/5, pl. -e, 

\l5fci'fcnf~iijc, sj. obacz pl. ,e, wybieranie n. węgla belemnit m. (mineralogia). 
\13feifenmunbftilcf. z filarów (g6rn.). $fti'hn1111bc, sf. pl. "", 

$fci'fcnftiel, sm. =(e)!I, pl. jf;fci'lcrbnu, sm. •(e)s, pl. rana strzał~ zadana. 
=e, 1) trzonek m. od fajki, ,e, słupowa odbudowa, cali- $fei'lltllltf, sm. =(e)s, pl. 
cybuch m.; bas ift feinen - zna /. ,n,iirfe, rzut m. strzał'y. 
nmt to nic nie warte; 2) $fei1lcrbogc11, sm. =S, pl. ~fe'nuin, Bm. =(e)s,_pl. of, 
(poufale:) cienkie nogi; 3) •liiigen, żyły pl. podwoi. fenig m., grosz m.; fetnen -
kręgle bilardowe. l.lJfci'lcrbrilcfe, sf. pl. ,n, @eib ga!ien nie mieć grosza 

\l.5fei'fe11fto~fcr, sm. -a, pl. most m. na slupach. przy duszy, być goły jak bicz; 
-, upychaczka /. $fei'lcr~intcr~nu~t, sn. =e!!l, er 9at !iei ~eUer unb - fle= 

$fei'fc11ftrn1tdJ, sm. •(e)iil, pl. -~auvter, tył m., zatylek 3a9It zapłacił do feniga; bas 
pl. =ftrliu~er, cybusznik m., m. filaru. ift feinen - (albo ,\?eUer) wert 
dzielżamin dziki, jaśminek \l.,fci'lcdo~f, sm. =(e)s, pl. to nie warte i grosza; wer 
bukietowy,lilakm. (botanika). =fiiµfe, głowica f. filaru, na- ben - ni~t el)tt, ift bes '.ta, 

jj,fei'fcntc, sj. pl. •ll, kacz- główek m. filaru. lers nidjt wert kto nie sza-

3' n Ie nb er, ileutfdi-polnlfdiel t!ll6rterhurf). 11 



1.J3fe'nntnfud}f er 

nuje grosz3, nie wart zło
tego; kto nie dba na gro
sze, nie godzien t3lara; er 
~at einen fcf;iinen - baliei 
geroonnen zarobił na tern ła
dny grosz. 

lł,lfe'uuigfud)f er, am. ·!3, pl. 
--, sknera m., kutwa m. 

I.J3fe'11uinfudJf mi, af. skner
stwo n., kutwiarstwo n. 

I.J3fe'11ntgfrnut, an. •(e)i3, pl. 
oftliuter, stowrzód m,, uśpi
wrzód m., ba:f.anowiec pienią
żek m., polej gęsi, wężownik 
m., złotnik mniejszy (ziele). 

1.J3fe'uutgltd}t, an. 0 (e)0, pl. 
•tr, świeczka f. za centa, 
łojówka j. 

~fe'nntnmnnn~iu, an. •(e)i3, 
pl. •f, dziennik groszowy, 
centowy. 

I.J3fe'1111igllleif e, adv. grosza
mi; - erfparen oszcz~dzić 
groez za groszem, grosz do 
grosza. 

1.J3fe'nnigllled, !]3fe'nnlllert, 
sm. ,(e)!S, pl. •e, towar bardzo 
tani (handel). 

I.J3fmlJ, sm. •(e)i3, pl. •f, 
i lł,lfe'rd)e, aj. pl. 0 n, 1) ogro
dzenie n., miejsce parkanem, 
chrustem ogrodzone, zagroda 
f; koszar m., burta j.; 2) 
gnój m., mierzwa f., bobki 
owcze. 

~fe'rd}en, I. va. (&alim) 
hurtować owce, zamykać by
dło na polu w koszarach; 
'6ad}en - wciskać do czego 
rozmaite rzec~y; 2) mierzwić, 
gnoić = bilngen; li. vn. 
(~a6en) bobczyć (o owcach). 

I.J3fe'rd}C1t, sn. •i3, (na)mierz
wienie n. roli ogrodzonej. 

1.J3fe'rd}~iltte, sf. pl. •n, 
chata /. paRtucha przy hur
tach, jurta/. 

I.J3fe'rd}tnner, sn. 0 !3, pl. - , 
leże n. owiec w hurtach. 

1.J3fe1rd}red}t, sn. •(e)e, pra-
wo n. hurtowania, prawo n. 
zakładania koszar. 

l,ł.lferb, sn. ,(e)i3, pl. =e, 
koń m.; fleinee - konik 
m.; - mit geftu~tem @Scf;roeife 
koń anglizowany ; denbt!3 
- szkapa J: ; 3ugerittenei!, 
eingefa~rene!3 - koń ujeż
dżony, wprawny do po
ciągu; au •f fteigen, siąść 
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na koń, dosiąść konia; nom I I.J3fe1rbeblinbiger, sm. •!3, pl. 
•e fteigen zsiąść z konia; nom -, poekromiciel m. koni. 
•e fallen spaść z konia; auf ~fe'rbc6cf d}lng, sm. =(e)s, 
nadtem •e bez siodła; @Sol• I pl. •fd)lliae, okucie końskiP. 
baten AU •e konnica /.; i ~fc'rbeblume, sf. obacz 
3u •e bienen ,łożyć konno, i iliiroen3a~n. 
u konnicy; mit niet •en (albo ' \.l)fc'rbc60~11e, sf. pl. •n, 
mit nimn) fagten jechać bób m., bon m. 
czw6rką; nom =e auf ben @[el I.J3fe'rbc6rcmf e, aj. pl, •n, 
fommen zsiąść z konia na bąk m., ślep m., ślepak m. 
osła; fid} aufs goge (albo (mucha). 
grofle) - fe1Jen wynosić się, ~fC'tbCbCcfC, sf. pl. •IT, na
pysznić się; bie •e (;inter ben ścielnik m., dera;:, cz6ldar m. 
~agen fpannen, bas - lieim I.J3fe'rbebic6, am. •(e)s, pl. 
6djroan3e auf31iu'111en zaprządz •e, złodziej m. na konie, ko
konie za wozem; et atlieitet niokrad m. 
roie ein - pracuje jak koń; 1.J3fe'rbebic6ftn~l, sm. •(e)s, 
eigenfinnig roie ein - uparty pl. =ftli&le, kradzież końska. 
jak kozieł, jak cap, jak dya- 1 1.J3fe'rbceif en6n~n, sf. «;>bacz 
beł, jak tyd w tańcu; alle =e ~ferbebaljn. 
reiten znać si~ na wszystkiem; . 1.J3fe1rbef(eif d), sn. =ei3, koń
amij bas liefte - fto!vert (unb : skie mięso, konina f., szka-
9at uier iBeine) koń ma cztery ' pina f. 
nogi a potknie się; bas -, \ł3fe'rbefUege, sf. obacz 
roeldje!3 ben ~afer uerbient, !Uferbebtemfe. 
lidommt i~n nicljt (dosłownie); ~fe'rbefreffer, sm. •G, pl. 
koń, który na owies zasłu- , -, tukan m. 
guje, nie dostaje go; nam , ,fe'rbefu», sm. •ee, =fiiflr, 
prace, innym kołacze. ; konska noga, kopytonóg m.; 

1.J3fe'rbcnrttg, adi. koński. : ber ~eufel fann ben - nicf;t 
I.J3fe'tbd)eu, sn. •n, pl. -, nerbetgen nie skryje dyabeł 

dim. od ~fetb, konik m., końskiego kopyta. 
konię n. I.J3fe'rbefutter, an. •!3, koń-

1.J3ferbe•, adi. koński, ska pasza, strawa/. dla koni, 
~fe'rbeal)fd, sm. obacz obrok m. 

\l]ferbemift. 1.J3fe'rbegcrnt, sn. •(e)s, pl. 
,fe'rbcnr6cit, sf. pl. •en, ,e, sprzęt koński. 

konska praca, robota ciężka, I.J3fe'rbenef d}irr, an. •(e)tl, 
żmudna. pl. =t, szory pl., uprząż /., 

,fe'rbcnr3(e)11ti, sf. pl. •en, rząd m. ra konia, na konie. 
kan.kie lekarstwo. ~fe'rbegol)d, sm. •9, pl. 

~fe'rbcar3(e)ncifuube, -, kołowrot konny, goniar-
l.J3fe'rbcar3(e)netfnuft, sf. ko- nia /. 
nowalstwo n., nauka/., sztuka 1.J3fe'rbegra!l, s11. =fee, tom-
/. leczenia koni. kownica /., zubr6wka /. 

~fe'rbcnr3(e)neifd)ult, sf. ~fe'rbegutt, am. 0 (e)s, pl. 
pl. •n, szkoła weteryna- =e,yoprąg m. 
ryjna. ~fe'rbe~nnr, 811, 0 (r)s, pl. 

1.J3fe'rbcar3t, am. =ei3, pl. •t, włosie końskie. 
•lir3te, konował m., lekarz m. I.J3fc'rbe~naren, adi. z wło-
do koni. sia końskiego. 

~fc'rbenu~fu~rller6ot, sn. ~fe'rbe~nubd, sm. •s, han· 
•(e)!3, pl. •f, zakaz 111. wy- del m. końmi. 
wozu koni. ~fe'tbe~iinb(er, sm. =~, pl. 

1.J3fe'rbenu!lftcUung, sf. pl. -, koniarz m., baudlarz m. 
=en, wystawa /. koni. koni. 

1.J3fe'rbc6n~n, aj. pl. =en, 1.J3fe'rbe~aut, sf. pl. -~liute, 
kolej konna. skóra końKka. 

I.J3f'erbe6n~111llage11, sm. •!3, ~fe'rbe~eilfunbc, sf. weta· 
pl. -, w6~ m. kolei konnej. rynarya f. 



\f>fc'rbc~irt 

!ł3fe'rbc~ift, sm. ~en,. pl. 
=en, pastuch m. do kom. 

!ł3fe'rbc~11f, sm. ,(e)IS, pl. ~e, 
kopyto końskie. 

$fc'rbejub, sm. =en, pl. •rn, 
po prostacku zamiast ~ferbf= 
~iinl>(er. 

$fe'rbcj11119e, sm. •n, pl. 
•n, ehłopak m. do koni, 

$fc'rbcfamm, sm. •(e)e, pl. 
,fiimme, grzeb1e11 m. <Io cze
sania koni. 

$fe'rbcf1nre11, sm., IS, pl. - , 
koniarka .f. (kolej n.), 

$fc'rbcfnftn11ie, sf. obacz 
9łoflfaftanie. 

$ft'tbefllllf, sm. =(e)il, pl. 
=fiiufe, kupno n. koni. 

$fe'rbcfenner, sm. =il, pl. 
-, znawca m. koni, znający 
się na koniach. 

$ft'rbefucdjt, sm. , (e)iil, pl. 
~e, parobek m. do koni, for
nal m., koniucha m. 

!ł3fe'rbtfo~f, sm. =(e)il, pl. 
=lopte, końska głowa. 

!ł3fe'rbtfot, sm. obacz \llfer= 
bem1ft. 

!ł3(e'rbdtnft, sf. pl. •friifte, 
koń mechaniczny, koń pa• 
rowy, siła f. konia; eine 
~ampfmafcf)ine uon 3e~n, brei= 
jiig =friiften machina parowa 
siły dziesięciu, trzydziestu 
koni. 

!ł3fe'rbcfrii~e, sf. pl. •n, 
krzezyl'a J. 

!ł3fe'rbd11m(me)t, sn. •iił, pl. 
•e, chomąt m., chomąto n. 

!ł3fe'rbefunbe, sf. hippika/, 
konioznawstwo n. 

!ł3fe'rbcfunft, sf. pl. •filnfte, 
kołowrot konny. 

$fe'rbef11r, sf. pl. =en, koń
ska kurarya, kuracya/. śroJ
kami gwałtownymi, 

$fe'rbelei11e, sf. pl. , 11, 
obsztak m., linka f. do koni. 

$fe'tbclcnfer, sm. ,/3, pl. 
- , powodzicie! m. koni, wo
źnica m. 

$fe'rbelieb~nber, sm. ,/3, 
pl. -, miłośnik m. koni, 
koniarz m. 

!ł3fc'rbelicbijnbmi, sf. pl. 
=en, upodobanie n. w koniach, 
koniarstwo n. 

!ł3fc'rbemii~ne, sf. pl. =n, 
grzywa koń,ka. 

!ł!fe'rbemiifler, ~fcrbemaf• 

1()3 

ler, sm. =13,pl. -, stręczyciel m. 
w handlu końskim, koniarz m. 

$fe'rbemadt, sm. =(e)iil, pl. 
,miirtte, tarll" koński. 

$fe'rbemiif;ig, adi. i adv. 
po k, ńsku, jak koń; =es 
ł)'ieber końska gorączka. 

$fc'rbemenf d), sm. -en, pl. 
=en, ceotaur m., pół konia 
a pól człowieka. 

$ft'rbemiete, sf. pl. = ,, 
najem m. konia. 

$f c'rbemildJ, sf. końskie 
mleko. 

$fe'tbemin3e, sj. końska, 
dzika mięta, miętkiew żabia, 

!ł3fc'rbemift, sm. -e~, koń
ski gnbj. 

!ł3fc'rbenarr, sm. ,en, pl. •en, 
ślepy miłośnik koni, zapalony 
koniarz. 

$fc'rbe~f{od, sm. =(e)il, pl. 
=pfloc?e, drążek m. do wiąza
nia koni. 

$fc'rbe~lJilifter, sm. •i3, pl. 
- , najemca m. koni ( w mo· 
wie studenckiej). 

!ł3fc'rbe~11t, sm. obacz 
\llferbef d:)mucf. 

$ft'rtcrnff e, sf. pl. •n, 
ram k,.ńska, ród koński. 

!ł3fc'rbm1111bn~n, sf.pl. =en, 
hipodrom m., miejsce n. wy
ścigów, tor wyścigowy. 

!ł3fc'rbcm111en, sn. ,a, pl. 
, wyścigi pl., gonitwy 

konne. 
$fc'rbefamen, sm. ,s, kopr 

koń,ki. 
$fe'rbef dJau, sf przeglącl 

m. koni, 
$fc'rbcf d)liidJtmi, sf. pl. 

=m, rzeźnia końska. 
!ł3fe'rbcf dJnt1td, sm. •(e)5, 

pl. =e, strój koński. 
!ł3fc'rbef dJritt, sm. =(e)il, pl. 

=e, stęp m. (koński), stępa f.; 
grofler - ~złap n. 

$fc'rbefd)lllamm, sm. •(e)il, 
pl. =fdJ1viimme, gąbka /. do 
zmywania koni j bedłka f., 
bedłki pl. (weterynarya). 

$fc'rbef dJltlllll3, sm. ,(e)i3, 
pl. •fcfJrocin3e, \l.5fc'rbcf dj11Jeif, 
sm. •(e)~, pl. =e, koński ogon. 

$fc'rbcf ~11Jc111me, sf. pl. 
=n, pławisko n., pławnia /., 
pław m. 

$fc'rbcftaU, sm. •(e)5, pl. 
•ftiiUe, stajoia f, dla koni. 

!ł3fi'fftrli119 

!ł3fc'rbefttiegcl, sm. •iil, pl. 
-, zgrzebfo końskie, 

$fe'rbctag, sm. , (e)iil, pl. 
•t, dzifń kouny, dzień, w któ
rym odrabia si~ pańszczyzna 
konna. 

!ł3fc'rbetriinfc, sf. pl. •n, 
miejsce n. (do) pojenin koni. 

$fc'rbcllcrlei~cr, !ł3fc'rbc· 
llermietcr, sm. -s, pl. -, 
wynajemca m. koni, wynajmu
jący m. konie. 

$ft'rbc11Jagc11, sm. •i!, pl. 
-, koniarka j. (kolejn.), 

!ł3fc'rbe11Jcd)f el, sm. .ę;, 
zmiana f. koni. 

!ł3fc'rbcaa~11, sm. •(e)i3, pl. 

'1~!l~~u~:r a'::~r;::J:i/ąb; 
!ł3fe'tbc3eug, sn. •(e)il, pl. 

=e, sprzęt koński, 

$ft'rbcaud)t, sj. chów m. 
koni, stadnina f. 

!ł3fc'rbe3iid)ter, sm. •il, pl. 
-, hodowca m. koni. 

$ft'rbncr, sm. ,il, pl. -, 
odbyw"jący m. zaciąg konny. 

!ł!fe'ttc, ,if. pl. ,n, płatew 
lcźnia /.; ł)'irft- płatew 

grzbietowa. 
$ft'ttenbad,J, sn. •(e)iil, pl. 

=blidjer, dach leźniowy, pła
:wowy. 

!ł3fe'ęftangc, sf. pl. =.1, 
dutki pl. 

!ł!fiff, sm. =(e)5, pl. =e, 1) 
świśnięcie n., gwizdniE}cie n., 
gwizdanie n., świst m., gwizd 
m.; jmnbm einen - tun 
gwizdnąć na kogo; jmnbm 
auf bm - ge~orcf)m słuchać 
kogo na każde skinienie; 
słuchać jak pifs trąby; einen 
- tun gwizdnąć, świsnąć ; 
2) przebiegłość f.; sztuczny 
obrot, sztuka /., fo1tel m., 
figiel m.; er uerfte~t ben -
zna t~ sztukę; to szczwany 
lis; baiil finb =e unb 9łlinfe 
to same wykręty i podejśda; 
3) drobnostka f.; = ein @e= 
tingei8; chwilka/.; 4) łyk m., 
ósemka f. wina (w Amtryi); 
einen - tun łyknąć. 

lJ.lit'fftrling, sm. =(e)B, pl. 
•t, 1) pieprznik m., rydz m., 
lisica /. (grzyb); 2) fraszka 

nic n., świstak m.; ba/3 
feinen - roert to złama

nego szeląga nie warte. 

11* 
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!J3fi'ffig, adi. szczwany, I skwiniowe, pestka brzoskwi- !13flR'113c11fnfcr, sf. pl. •n, 
chytry, podstępny; filuterny; niowa. komorczeń m, 
sprytny, obrotny; ein =er $f!R'n3bnr, adi. dający się $f(a'113enforf dJcr, sm. =i3, 
stert, !!RenfąJ szczwany lis, zasadzić, rozsadny. pl. -, uadacz m. roślin, bo-
szpak m.; adv. chytro, pod- $flii1113dJCII, sn. =S, pl. -, tanik m. 
stepnie; sprytnie, obrotnie. dim. o<l ~f(nn~e, roślinka/. $fla'113c11frtfft1tb, adi. ro-

·~fi'ffigfcit, sj. chytrość/., $f(a'113e, sf. pl. =n, ro- ślinożerczy. 
podstęprwM /.; obrotność j. ślina/., rozsadaf., wysadka/. $fla1113e11frcffcr, sm. •S, 

$fi'ffiluó, sm. -, pl. =fuffe, $f(a1113cif en, sn. •i3, pl. -, pl. --, roślinożerca m. 
szpak m., frant m., filut m. znacznik m. ~flR'113c11gaUcrtc, sf. pl. =n, 

$fi'ngftnbcnb, sm. =(e)i3, $fla1n3c11=, adi. roślinny. , skrzepka roślinna. 
P,l, =e, wigilia /. Zielonych $f(a'113en, va. (~nlien) sa- i ~fla'113cngift, sn. =(e)s, pl. 
Swiatek. dzić, zasadzać, szczepić; uiel =e, trucizna roślinna. 

$fi'1tgftblu111c, sf. obacz - nasadzać; bie ijn~ne nuf !13fla1113c11~a11ó, sn. •iei3, pl. 
'.j3finAftrofe. ben stutm - zatknąć cho- =~iiu\er, ciepl!irnia /. 

$fi'11gft~11, sn. - i pl. rągiew na wieży; bie stano= ~fla'113cnfcim, sm. •(e)i3, 
Zielone Swiątki. nen nuf bie filliille - zatoczyć pl. =e, kid m., zawiązek m. 

$fi'ngft(fcicr)tag, sm., działa na wałach; imnbm bie (rośliny). 
$fi'ngftfcft, sn. obacz ~fing= stugenb ini3 ~era - zaszcze- !13fla1113cnfc1111cr, sm. =B, 
ften. pić w czyjem sercu cnotę; pl. -, botanik m. 

$fi'ngftfrcubc, sf. , uciecha eine ł}nmilie nn einen Ort - $f(a1113c11fc1111t11ió, \13fln'11= 
f. w czasie Zielonych Swiątek. osadzić rodzinę na jakiem 3c11f1111bc, sf. botanika f. 

$fi'11gftgrii11, sn. =5, maj m. miejscu (na stałe mieszkanie); !13fla1113c11f11otc11, sm. =5, pl. 
$fi'11gftlidJ, adi. zielono- fiąJ in !lllien feft- osiąść - , kolanko n. 

świąteczny; adv. po zielono- w Wiedniu. $f(a1113c11fo~lc, sf. pl. =n, 
świątecznemu. !13fla'113c11abbrulf, sm. •(e)s, węgiel roślinny. 

lł3fi'11gftmontng, sm. =(e)i3, pl. •llriicfe, odcisk m. rośliny. lł3fla'113e11foft, sj. pożywie-
pl. =e, poniedziałek (drugi $fln'113cna11ntomie, .sj. ana- nie roślinne, st.rawa roślinna. 
dzi, ń) Zielonych Świątek. tomia /. roślin. lł3fln 1 113c11ln11gc11f Rl31 sn. ,es, 

$fi111gftodJf c, $fi'ugftodjó, $f(a'n3cnii~11Hdj, !13fla1113cn, potaż m. 
sm. =jen, pl. =fen, w6ł (zie- artig, adi. wegetabiliczny, lł3fla'113cnlcbctt, sn. •i3, ży
lono)świąteczny; ge[d)mUcft, podobny do rośliny; :pf(nn3en• cie roślinne, życie wegeta
geµutt roie ein - ustrojony nrti~ reóen wegetować. biliczne; ein - fiiljten we-
jak koczkodan. !13fla'n3c11art, sj. pl. •en, getować, żyć jak roślina. 

lł3fi'11gftrof c, sj. pl. =n, pi- rodzaj m. rośliny. $f(a1113c11lc!Jrc, sf. botanika 
wonia /. ~fln'113c11nf dJC, sf. popiół f., nauka j. o roślinach. 

~fi'ngftf onutng, sm. =(e)i3, roślinny. !13fla'113c11lci11t, sm. •(e)i3, 
fl.l. =e, niedziela Zielonych !13fln'113cnbcct, sn. •(e)s, pl. klej roślinny. 
Świątek. •e, grzęda /. na rośliny, !13fla1113c11lcf C, sj. zbieranie 

$fi'11gftllo·gc1, sm. ,(e)i:!, pl. $fln'n3c11bcf d)rcibcr, sm. n. roślin. 
=OOAel, wywiołga /. •i3, pl. -, opisywacz m. lł3f(n'113cnmnrfftoff, sm. ,(e)!S, 

$~'11gft1Uod)c, sf. pl. =n, roślin. rdzennik m. 
tydzień zielonoświąteczny. !13fla'113c11bcf djtcibu11g, sf. $f(a'n3cn11aijru11g, sf. ob. 

$fi'ttgft3cJt, sf. czas m. pl. •en, opisywanie n., opis ~flan3enfoft. 
Zielonych Swiątek. m. roślin. lł3fla1113c11,1Jb1Jfi0Iogic, sf. 

$fi'tfidJ, sm. =!3, pl. =e, $fla'113cnbilbt111g, sj. pl. fizyologia f. roślin. 
$fi'rfid)c sf. pl. •n, $fi'rf d)c, =en, formacya /., uksztalto- !13fla'n3c11iil, sn. •(e)s, pl. 
sf. pl. =n, brzoskwinia j. wanie n. roślin, wegetacya /. =e, olej roślinny. 
( owoc). $fla'113cnbud), sn. =(e)s, pl. lł3fla'113c11~mffc, sf. pl. =n, 

$fi'rfid)bllUltt, sm. •(e)s, pl. •bUą1er, herbaryum n., herba- tłocznia/. do roślin. 
,liciume, drzewo brzoskwi- ryusz m., zielnik m. !13fla'113c11reid), I. sn. ,(P.)s, 
niowe, brzoskwa .f. $fla'113c11ci1Ucij), sn. •(e)s, królestwo roślinne; II. adi. 

$fi'tfidJblatt, sn. =(e)s, pl. pl. •e, albumina f. obfity, bogaty w rośliny, 
•óliitter, liść brzoskwiniowy. $fla'113cnci1Ucij)ftoff, sm. roślinisty. 

!ł!fi'rfid)bliitc, sf. pl. =n, f •(e)i3, pl. •e, szlejnik m. !13f{a'n3cnfaft, sm. =es, pl. 
kwiat brzoskwiniowy. j !13fla'113c11ctbc, sj. pl. •n, =lcifte, sok roślinny. 

!13fi'rfid)bliit(c11)fntbc11, adi. I ziemia roślinna. ~fla1113c11f Rl3, sn. -es, pl. 
koloru brzoskwiniowego. !13fla'113c11cffct, sm. •5, pl. =e, sól roślinna, sól ługowa. 

$fi'rfid)fcru, $fi'tfid)ftcin, -, wegetaryanin m., roślino- $f(R'113c11f auttnlcr, sm. =5, 
sm. •(e)i3, pl. =e, jądro brzo- jeśca m. pl. -, zbieracz m. roślin. 
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$f{a'113e11f ammlnng, sf. pl. I $fhl'n3ftiibter, sm. ·!S, pl. $f{a'ftedolJn, sm. •(e)s, pl. 
=m, zbiór m. roślin, zielnik -, osadnik m. =lii~ne, zapłata f. za bruko-
m., herbaryum n. $f{a'113ftatt, $f{a'n3ftlitte, wanie. 

$f{a'n3enfii11re, sf. pl. =n, sf pl. =ftiittm, 1) = \l!flanaort; $fla'ftermeffer, sn. •5, pl. 
kwas roślinny. 2) = 1,J3ffon3fcf)u[e. -, nożyk m. do krajania 

$f{a'n3enf d)lcim, sm. =(e)5, $f{a'11311ng, sf. pl. •en, 1) plastrów. 
obacz 1,J3flan!enleim. szczepienie n., sadzenie n., $f{a'fteru, va. (~aóen) 1) 

$f{a'n3e11fdj11Ie, sf. pl. ,n, zasadzenie n.; 2) plantacya (Etrauen -) brukować (ulice); 
szkółka f., rozsadnik m., f., porośl f., krzeworost m., 2) plastrem obłożyć, nasma
płonnik m. zakrzewie n. j 3) osada f.; = rować. [ wanie n. 

$f{a'n3e11ft,eif e, sf. pl. •n, ~iebetfoffung. $f{a'fteru, sn. =tł, brnko-
potrawa roślinna. $t1a'fter, sn. =!3, pl. -, $f{a'fterramme, sj. pl. =n, 

$f{a'n3enfted1er, sm. •S, pl. 1) plaster m., piastr m., $fta'fterfdJlegel, $f{a'fter= 
-, nóż m. do wycinania okładka f., maściokładka J.; ftilfiel, sm. =!3, pl. -, kloc 
szparagów. eng!ifclje!3 - angielski piastr; m. rlo obijania brukn, baba/. 

$f{a'113e11ftei11, sm. =(e)5, ein - ftreicf)en piastr (na-) $f{a'fterf djmlmr, sm. =1$, 
pl. =e, kamieniorośle pl. smarować; ein - auf[egen, pl. -, plastrowicz m.; (po-

$f{a'113enftoff1 sm. •(e)e, mit - beftteicljen piastr przy- gardliwie :) aptekarz m., mi-
materya roślinna. łożyć, plastrem nasmarować; zerny cyrulik, szarlatan m. 

$f{a1n3entier, sn. =(e)e, pl. (przenośnie:) bas mitb ein - $f{a'fterfe~er, sm . .. 13, pl. 
,e, zwierzokrzew m., zielo- auf feine fillunbe fein to hę- -, brukarz m. 
zwierz m. dzie plastrem na jego ranę, $f{a'fterft,atel, sm. =9, pl. 

~f{a1113enuerfteiner11ng, sj. to go pocieszy, to mu w cier- -, szpatel m., kopystka f., 
pl. •en, obacz \1Jfla113enftei11. pieniu ulgę przyniesie i 2) łopatka f. do smarowania 

$f{a1113en1Uelt, sf. roślin- bruk m. = 15tta%en:pflafter; plastrów. 
ność f. bas - e!ner 15traue aufreiuen $f{a'fterftein, sm. =(e)s, pl. 

$fia•113en1U1tdjll, sm. =fes, zerwać bruk ulicy; bas - =e, kamień brukowy. 
wzrost m. roślin, wegetacyaf. [egen bruk dawać, brukować; $f{a'ftcrftreid)Ct, sm. obacz 

~f{a1113cr, sm. •S, pl. -, (przenośnie:) bas ift ~ier ein \lJflafterfd)miem. 
1) szczepicie! m., sadzicie! m., teuere!3 - tutaj bruk drogi, $f{n'ftcrtreter, sm. =!3, pl. 
uprawca m.; osadnik m.; 2) wielka tu drożyzna; b<ts - ift -, brukowiec m., pr6żniak m. 
znacznik m. i = \l!flana~o[3. i~m ~ier au ~eiu geworben bruk $f{n1ftcr1111g, sf. pl. • en, 

$f{a'n3gartcn, sm. •9, pl. go tu w nogi palił, musiał brukowanie n. 
•g1irten, szczepnica f., sadnik stąd wyjechać; 'o<t9 - treten $f{au'mc, sf. pl. ,n, śliwka 
m., płonnik m. bruk zbijać, chodzić bezczyn- f.; getrochtete, geborrte -

$f{a1113giirt11cr, sm. 0!31 pl. nie po nlicacb. śliwka suszona; gef cljmorte ,n, 
-, szczepnik m., szczep- $f{ll'ftcr2 adi. brukowy. śliwki gotowane; ge[6e -
karz m. $f{ii'fttrll}Cll, sn. o!31 pl. -, luhMzlrn. 

$f{a'113~ol3, sn. •e/3, pl. dim. od 1,J3ffafter, plasterek m. $f{a111mcnbaum, sm. =(e)s, 
-~ii[~er, znacznik m. $f{a'ft(c)rcr, sm. =i3, pl.-, pl. •blittme, śliwa/., śliwowe 

lł3f{a 1113fiimt,t, sf. pl. •n, brukarz m. drzewo. 
szkółka drzewua. $f{a'ftergelb, sn. ,(e)s, pl. ~f{au'mcnbrnnntllJeilt, sm. 

$f{li'113ling, sm. -(e)9, pl. ,er, 1) zaplata f. za brnko- •(e)s, pl. •t, śliwowica f. 
=e, szczep m., sadzonka /., wanie; 2) brukowe n., opł'ata ~flau'menfarbig, adi. ko-
płonka f.; (przenośnie:) la- f. od bruku. loru śliwkowego. 
torośl m., wychowanek m. $f{a'ftcr~ammcr, sm. 0 s, $f{au'mtngarten, sm. =e, 

$f{a'n3ort, sm. •(e)s, pl. ,e, pl. •tlimmer, młotek bru- pl. =~iitten, śliwnik m. 
plantacya f., plantaż m.; karski, kilof m. ~f{a111me11~0I3, sn. •ee, 
osada f. $f{a'ftcr~auc, sf. pl. =11, śliwina f. 

$f{a'113reill, sn. =fes, pl. =fe, motyka brukarska. $f{a11'mt11fcrn, sm. •(e)s, 
obacz 1,J3fllin5ling. $f{a'fterfungfcr, sj. obacz pl. oe, jądro n., pestka /. 

~f{a'n3f dj11le, sj. pl. =11, \l!flafterrnmme. śliwki. , .. 
1) szkółka f., szczepnik m., $f{a'ftcrfnftcn, sm. •9, pl. $f{a11 mcnfernol, sn. ,(e)s, 
szezepnica f., płonnik m.; -, skrzynka f. na plastry; pl. ,e, olejek m. z jąder śliw
(przenośnie :) seminaryum n., (żartobliwie :J mizerny cyrulik, kowych. 
szkoła f. kształcenia sie do szarlatan m. $f{n111menf11djen, sm. ,e, 
czego. • ~f(a'ftedod)cr, sm. •S, pl. pl. -, placek m. ze śliwka-

$f{a'113ftabt, sf. pl. =ftlibte, -, doktor m. do plastrów, mi, bliny pl. 
miasto osadne, osadnicze, plastrowicz m., mizerny $f{a111mt11m11ll, sn. •fes, 
osada f., kolónia f. lekarz. pl •fe, powidła śliwkowe 



\J.lf(au'mcnf ulJlJc 

$f(au'ntcnf UlJlJC, sf. pl. •n, 
śliwczanka .f. 

$f(C'gc, sf. 1) nadzór m., 
zarząd m.; t1ormunbfdjaftlid)e 
- opieka /.; 2) wychowy
wanie n., hodowanie n., pielę
gnowanie n., pielęgnacya f., 
zajmowanie n. się, opieko
wanie n. się czem, staranie n. 
o co, piecza/:; - ber stranfen 
pielęgnowanie, obsługa/. cho
rych ; ein .Rinb in - ne~men 
wziąć do siebie dziecko na 
wychowanie; ein stinb in -
~a6m wychowywać dziecko, 
mieć pieczę nad dzieckiem; 
jmnbil - ein stinb anver~ 
traum poruczyć dziecko czy
jej opiece, pieczy, powierzyć 
komu wychowanie dziecka; 
dnen iBogd, !):lffon3en in -
ne~men podjąć się hodowa
nia ptaka, pielęgnowania 
roślin, chodzenia około roślin; 
ber .fftanfe ~at eine gute -
chory ma dobrą pielęgnacyę, 
chory starannie j e~t pielęgno
wany ; - ber !81enen ch6w 
m. pszczół, pszczelnictwo n.; 
- ber ~iffenjcfJaften upra
wianie n. nauk, zajmowanie 
n. się naukami. 

ll3f(c'gcbcbilrfti9, adi. po
trzebujący opieki, pielęgna
cyi, 

ll3flc'9cbcfoblcnc(r), sm. ,en, 
pl. ,en, opiece, pieczy poru
czony m. 

!l3flc'9cbcfoblcnc, sf. pl. 
~n, opiece, pieczy poruczona/. 

~flc'occltcrn, s. pl. (ro
dzice) wychowujący pl., wy, 
chowawcy pl., żywiciele pl. 

ll3flc'9cfinb, sn. =(e)s, pl. 
•er, dziecię na wychowanie 
wzięte. 

!13flc'gcmuttcr, sf. pl. •milt~ 
ter, opiekunka matkę zastę
pująca, żywicielka /., wycho
wawczyni j., druga matka, 

$flc'gcn, vflegft, vflegt, I. 
va. 1) µflog, ~abe geµflogen, 
Umgang mit jmnbm - ob
cować, przystawać z kim; 
mit jmnbm 'i)'reunbfc!Jaft -
przyjaźnić się z kim; mit 
imnbm !Btiefroecf)[el - wy
mieniać z kim listy, być z 
kim w korespondencyi; mit 
jmnbm Unter~anblungen -
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traktować z kim, rokow11ć es au ge~en tak to zazwyczaj 
z kim, umawiać się, układać bywaj wie es au ge~en vflegt 
się z kim; 2) µfiegte, ~abe jak (to) zazwyczaj bywa; er 
gepf(egt, mieć o czem sta- µf(egt nidjt au lilgen nie ma 
ranie, pieczę, troskliwość, zwyczaju kłamać. 
troszczyć się o co, opiekować !13flc'gcr, sm. •i:l, pl. -, 
sie czem; jmnbn - piele- wychowawca m., żywiciel m., 
g~ować, opatrywać, dogląda6, piastun m.; opiekun m. ; do
pilnować kogo, mieć o kim zorca m., zawiadowca m. 
staranie; jmnbn ~egm 1111b ll3f{c'gcri11, sf. pl. •innen, 
- strzedz kogo, bronić kogo, wychowawczyni/,, żywicielka 
mieć kogo w opiece, otaczać /., piastunka f. ; opiekunka 
kogo opieką troskliwą; jmnbs I f.; dozorczyni j., zawiadow-
}8efanntf cfJaft - utrzymywać , czyni /. . 
z kim fftosunki przyjazne; ! \l3fle'gef dJttlc, sf. pl. •U, 
ficfJ - dogadzać sobie, wy- I zakład wychowawczy, alu
godl} sobie robić, wygodnie I mnat m. 
~yć, wczasować; .!Hinfte unb $f{C'gcfo~n, sm. ~(e)!S, pl. 
~iffenfcf)aften - uprawiać ,[o~ne, wychowaniec m., wy
sztuki i nauki, zajmować się chowanek m. 
sztukami i naukami j fil!ein ll3flc'gctod)tcr, sf. pl. ,tocfJ• 
gut au - verftegen umieć ob- ter, wychowanica f., wycho
chodzić się z winem; II. vn. wan ka /. 
1) vflog, ~abe gepflogen, einet !13flc1gc1Jntcr, sm. =9, pl. 
@Sad}e - zważać na co = =XJiiter, wychowawca m., wy
auf etw. acfJten; używać, za- chowujący m., drugi ojciec. 
żywać czego = genie&en; ll3f{c19ling, sin. •(e)!!, pl. 
!Rat - narndy odbywać; -r, obacz ~fleriefinb. 
!Rata mit jmnbm - naradzać !13flc'gfd)aft, sf. pl. •en, 
się z kim; nncfJ lange ge• pielęgnowanie n., staranie n. 
µflogenem !fiale po drugich się, opiekowanie n. się. 
naradach; ber ITTu~e - spo- !13flc'9u11g, sf. obacz ~flege. 
kojności używać, wczasować $fli~t, sf. pl. •en, 1) po-
(się), wczasu używać, wypo- winnośc /., obowiązek m.; 
czywać; feinet @efunb~eit, zobowiązanie n.;= iBerpflidJ• 
feines i!ei6es - pilnować tung i 6ilrgerlidje, egelid)e •en 
zdrowia, pamiętać o swojem powinności obywatelskie, mał
zdrowiu, dogadzać ciału, żeńskie; eine ~eilige - święty 
robić sobie wyg6dki i feiner obowiązek; amHicfJe ~en obo
}8equemiicfJfeit - patrzeć na wiązki nrzędn; bie ~m gegen 
swoją wygodę, dbać o swoją bie ~rtetn powiunośP.i wzglę
wygodę; bet i!ie6e - mi- dem rodziców; feine - tun, 
łostkorn si~ oddawać, miło- etfUllen, nusil6en dopełnić po
stek pilnować; 2) µflegte, IJa6e winności, wypełnić powinność; 
geµflegt mieć zwyczaj, zwy- feine - beo6acfJten pilnować 
knąć, lubić (często tłómaczy powinności; feine •en erfilllen 
się przez częstotliwą formę pełnić swoje obowiązki; feine 
zależnego czasownika); er ,en vernacfJliiffigen nie pilno
µflegt vormlttagiS aueaugegen wać swoich obowiązk6w; -en 
zwykł przed południem z dornu U6ernegmen przyjąć na się 
wychodzić; et µflegt nicfJt obowiązki; eine - U6et• 
uiel au f µrecfJen nie rn6wi, ne~men zobowiązać się ; 
nie lubi wiele mówić; bet jmnbn au feinet - angalten 
!Dlai µflegt fcfJiin au fein maj przymusić kogo do w.vpel
zazwyczaj jest piękny; et nieuia obowiązku, dopilno
µflegt au unil au fommen by- wać kogo, aby wypełnił obo
wa u nas; et µf(egt bortgin wiązek; et macfJte ei3 ficfJ aur 
au gegen chodzi, chadza tam i -, au . . . poczytał sobie 
mein !Bru ber µflegte au f age n za obowiązek, .•. ; es ift eine 
brat mój mawiał; f o µflegt -- (zamiast eil ift notig, t>or, 



\f.!flł'd)tnnfcr 

gef d)t'ieben) przepisano, naka
zano; aui8 - z powinności; 
id) ~arte es fik meine - , ei8 
i~m au fa gen mam sobie, po
czytuję sobie za obowiązek, 
powiedzieć mu to; auf -
unb @eroiff en według po
winaośd i przekonania; jmnbn 
in @ib unb - negmen ode
brać od kogo przysięgę wier
ności; jmnbm bie le,te -
(= @gre) erroeifm oddać ko
mu ostatnią cześć; 2) danina 
f.; 3) kr6tki pokład u otwar
tych łodzi. 

ił,if{i'd)tnnfcr, sm. •ii!, pl. 
-, kotwica f, na ostatnią 
potrzebę. 

lł3ffi'd)tnntcil, sm. "'(e)a, pl. 
•e, zachowek 111. (prawo 
sparlkowe). 

lł3fli'd)tbar, . adi. obowią
zany do pewnych powinności, 
posług-, poddany. 

l.l3fli'd)tbcltra9, sm. •(e)ij, 
pl. "'lt'lige, składka obowiąz
kowa, kontyngent m. (woj
skowość). 

lł3fli'd)tbr1tdJ, sm. ,(e)o, pl. 
"'llrild)e, naruszenie n. po· 
winności, wykroczenie n. 
przeciwko obowiązkowi; fe. 
Jonia f., wiarołom~two n. 

\j.,f{i'd}tbriid)ig, adi. naru
szający powinność, wykra
czający przeciwko obowiąz
kowi; wiarołomny. 

ll.łfli'd)tcifcr, sm. ...5, gor
liwość/. w wypełnianiu oho· 
wiązk6w, powinności. 

lł3f{i'd)teifrig, adi. gorliwy 
w pełnieniu obowiązk6w, 
powinności. 

ll,5fli' d)tculc~rc, sf. pl. •n, 
nauka j. o powinnościach, 
etyka f. 

ll.łf{i'd)tcuftrcit, sm. "'(e)s, 
sprzeczność j. obowiązk6w. 

lł3fli'd)tcrfiilf11ng, sf. do
pełnianie n., dopełnienie n. 
powinności. 

lł3fli'd)tcrcm~lllr, sn. •( e)s, 
pl. •e, egzemplarz obowiąz
kowy. 

lł3fli'd}tfrci, adi. wolny od 
powin.ności, od obowiązk6w. 

lł3flt'd)tgcbot, sn. •(e)s, pl. 
•e, nakaz m. powinności. 

lł3fli'd)tgcfii~I, sn. •(e)i8, po-
czucie n. powinności. 
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IISfli'd)tgcmiii;, adi. obacz 
I 
zatyczyć; 2) chochb f., tycz-

\Jlflid)tmlibi!l. I kaj. u niewodu rybackiego. 
lł3fli'd)tlciftnng, sf. pl. "en, !f5flii'dcn, va. (~aben) koł-

1) świadczenie obowiązkowe; kiem, kołkami przytwierdzać, 
2) dopełnienie n. powinności; przybijać, przymocowywać; 
3) złożenie n. przysięgi wier- ćwiekami drewnianymi podbić. 
ności. 'flil'dcn,, va. (91~en) zer-

\13flł'dJtmiifiig, adi. zgodny. wac, zrywac, urywac, urwać; 
z powinnością, z obowiązkiem, wyrywać (pierze), skubać 
stosowny do powinności, do (wełnę); 15a[at - skubać, 
obowiązku, powinności, obo- czyścić, przebierać sałatę 
wiązkowi odpowiadający; ' ( osku hując zepsute liście); 
obowil}zkowy, powinny, słu- mit ber ,8eit :pfutcft man 
szny; adv. według powinności, 9łojen nie od razu Krak6w 
zgodnie z powinnością; oho- zbudowano; ein Sjil~nd)en mit 
wiązkowo. jmnbm au - gaC,en mieć 

ll.łfli'd)tmiii;igfcit, sj. zgo- z kim na pieńku, mieć 
dność f. z powinnością. z kim coś jeszcze do zała-

!pflł'djtf d)ulbig, adi. odpo- twienia. 
wiadający powinności, z po- lł3flng, sm. -(e)iil, pl. !j:lflilge, 
winności obowiązany do cze- pług m., płutyce pl.; ~font, 
go; naletny, prawny; adv. 1mter bem •e rola pod płu
odpowiednio do powinności. giem, ziemia orna; bie Sjanb 

ll.łfli'd)tf dJ1tlbigft, adi. jak an ben - [e~m jąć się pracy; 
z powinności, z obowiązku bas ift •nein 2lcfer unb -
nalety. (albo Sjafen unb -) to moja 

\13fli'd}ttcil, sm. "'(e)l'l, pl. rola i m6j pług; to jedyny 
..e, zachowek m. (prawo spad- m6j spoe6b zarobku, to je
kowe). dyne rzemiosło, kt6re znam; 

ll.łfli'd)ttrcu, adi. wierny bie Dd)fm tinter bm -
obowiązkowi, powinności f:pannen zaprządz woły poza 
swojej wiernie dochowujący. pług, przewrotnie co robić; 

lł3f{i'dJttrc11c, sf. wierność mit jmnbm an einem •e aie~en 
f. w pełnieniu powinności. być z kim zaprzęgnietym do 

$fli'd)tllcrgcff cn, adi. prze- tej samej roboty. 
niewierczy, niepamiętny po- lł3fl1t'gnrt, sf. pl. •en, spo
winności, bez wiary i wstydu. s6b m. orania, uprawiania 

!l,(f{i'd)tllcrgcffcn~eit, sj. za- ziemi, 
pomnienie n. o powinności, lł3fl11'gblllfcn, sm. ,a, pl. 
przeniewierstwo n., wiaro- -, grządziel m. 
.fom,two n. \f,lflil'gbnr, adi. orny; •et' 

\f.ifli'd)tllcdcl;ung, sj. pl. 2lcfer rola pod pług. 
-en, uchybienie n., na- lł3f{11'gbnum, sm. 0 (e)s, pl. 
ruszenie n. powinności. ...!)/iume, grządziel m. 

lł3fl i'd)tucrfiiunmHl, sf. pl. l.l3fl11'geif en, sn . .. 3, pl. -, 
•niffe, zaniedbanie n. powin- kr6j m. 
ności, obowiązku. lł3fl11'ggelb, sn. -(e)i8, pl. 

\f.lflł'd)twibrtg, adi. prze- "ft', !f!fln'glo~n, sm. 0 (e)i8, pl. 
ciwny powinności, niezgodny ... [ii~ne, zapłata f. za orke. 
z obowiązkiem; adv. prze- ll.łflil'gcn, va. (~aben) o;ać; 
ciwko powinności, niezgodnie 6eim - etw. finben wyorać 
z obowiazkiem. eo; beim - bai8 @igentnm 

ll.łf{i'd)twibrigfcit, sf. pl. bes 9'1ad)6at'o fidj aueignen 
-en, sprzeczność f. z powin- podorać bię; (obraz.) bafS Wlett 
nością. - (takte furd)en) morze kra-

ll.łflod, sm. •(e)s, pl. 'iJlf(licfe, jać, przerzynać, pruć (okrljl-
1) koł m., kołek m., palik tern); ben 15anb - w piasku 
m.; drewniany gw6źdź; mit orać, niewdziljlczną rolę upra
\f,lf[ocfen befeftigen obacz pod wiać, daremną podejmować 
'iJlf[ocfen; mit !j:lf[ilcfen beftecfm pracę; mit frembem .!talbe -



$f{ii'gen 

stroić sig w cudze piórka; 
l)eimli~ mit jmnbm - poro
zumieć sig z kim pokryj om n; 
bie 15tuóe auf unb ali -
chodzić po izbie tam i sam, 
wztHuź i wszerz. 

ll3f1il'ge11, sn. •!l, orka f., 
oranina f, 

1.13f1ii'ger, sm. •iJ, pl. -, 
oracz m. 

$f{ii'gerin, sf. pl. •innen, 
oraczka f • . 

$f{ii'gerlofJ1t, sm. •(e)e, pl. 
•liif)ne, zapłata za orkę. , 

spfht'gfrone, sf. pl, •n, 
panszczyzna f. z pługiem. 

l.l3ffu'ognbd, sf. pl. •n, 
socha f. 

$f{u'ggeftell, sn. •iJ, pl. ,e, 
płużysko n. 

lł5f{u'gi)llfC1t, sm. •iJ, pl. 
-, socha 1: 

lł5f111 1 g~llll~t, sn. •(e)iJ, pl. 
•lJiiuµter, nasad m. 

lł5ffu'g~ol3, sn. , e!J, pl. 
•lJiil~er, odkładnica f. 

l.l3f{11 1ofarrc, sf. pl. •n, 
płużysko n. 

lł5ffu'gfe~re, sf. pl. .a, 
uwróć j., uwr6t m., uwrocie 
n.; staiska pl., gony pl. 

lf5ffu'gfiir~er, sm. •iJ, pl. 
-, nasad m. 

l.l3ffu'głr11mmc, sf. pl. •n, 
socha f. 

lf5f{u'glnnb, sn. ,(e)iJ, pl. 
•liinber, orny grunt. 

l.l3f{11'gmcffcr, sn. •il!, pl. -, 
krój m. 

$f{111g11nf c, sf. pl. •n, nos 
m. u pługa. 

lf5ffu'god)f e, sm. ,n, pl. •n, 
wół m. u pługa. 

ll.lff111grnb, sn. •(e)e, pl. 
•tiiber, koło n. u pługa. 

lł5f{11'grc11tc, sf. pl. •n, 
~f{u'grobcl, sm. •S, pl. -, 
styk m., kozica f., klęk m. 

l.l3ff11'gf iigc, sf. pl. •n, 
krój m. 

lł5f{11 1 !Jf dJ nr, sf. pl. •en, 
lemiesz m., łopata J:, 
radło n. 

lłJflu'!Jf d)nrbcin, sn. •(e)iJ, 
pl. •t, kość lemieszowa, kość 
radiowa, kość międzynozdrzo
wa (anatomia). 

l.l3f{'11gf d)nm, sf. pl. •n, 
styk m., kozica f., klgk m. 

l.l3f{u'gfd)nm11, sm. ,0, pl. 
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-, płużek m., śniegowczyk m. 
(kolejn.). 

ll,)ffu'gf d)lCifc, sf. włoki pl. 
$f{u'gf cd), sn. •S, pl. •e, 

krój m. 
lł,if{u'gf o!Jlc, sf. pl. •n, 

nasad m. 
lł5ff11'gftcr3e, sf. pl. •n, 

czepija f. 
$f{u'gfticr, sm. •(e)o, pl. 

,e, obacz I.J.lflugo~f e. 
l.l3f{u'gftiilłd)cn, sn. ,s, pl. 

-, płuźysko n. 
~f{u'gtreibcr, sm. "0, pl. 

-, oracz m. 
\ł3flil'gUll!J, sf. oranie n. 
l.l3ff1t'!Jbic~, sn. •(e)iJ, bydl<jta 

pługowe. lczyk m. 
$f{U'gWll!JC, sf, pl. •Il, or
~ffu'gweubc, sf. obacz 

\]:lflugfelJre. 
lł,.!fo'rtnbcr, sf. wrotnica f., 

żyła bramna (anatomia), 
lł5fo 1 rtdJClt, sn. ..!J, pl. -, 

dim. od ?lłforte, furtka j. 
lf5fo'rte, sf. pl. •11, 1) bra

ma j., furta f.; 2) słupy sta
widłowe w śluzie; 3) bie lJolJe 
albo Ottomnnif~e - Wysoka 
(Otomańska) Porta. 

~fo'rtncr, sm. •5, pl. -, 
1) furtyan m., odźwierny m., 
portyer m.; 2) dozorca m. 
więzienia; 3) odźwiernik m. 
(anatomia), 

lJ,lfo'rtncrln, sj. pl. •innen, 
furtyanka f., odźwierna f. ; 
zona f. dozorcy więzienia. 

lł,ifo'rt11crwo~111111g, sf. pl. 
•en, mieszkanie n. odźwier
nego. 

$fofdJ, sm. -es, wabik m. 
(szczeg6lnie na dzików). 

\llfO'ften, sm. ,!J, rzadko 
~fo'ftc, sf. pl. •n, 1) slup 
m., słupiec m., węgar m. (u 
drzwi), futryna j. (u okna); 
podwoje pl., podw6j m., przy
w6j m., wierzej a/.; 2) - beiJ 
mubet0 trzonek m. u wiosła. 

$f~
1

1ftlg, adi. mały i kr<JpY. 
lł3fo td)CII, sn. •5,pl. -, dim. 

od jJ!fote, łapka 1:; gili baiJ 
(gif> 'a)-(~er)! daj lapk<J! 

$fo'tc, sf. pl. •n, 1) łapa 
f.; kopyto n., pazur m.; 2) 
(żartobliwie:) rękaf, = ~anb; 
noga f, = jyu~ j fi~ bie -
uet6rennen upa,zyć sobie pal
ce, sparzyć sil?, źle wyjść na 

czem; jmnbm auf bie -
floµfen po łapach kogo ude
rzyć; jmnbm auf bie -
treten na nogi komu stąpić; 
3) •U, pl. bazgranina j., złe 
pismo. 

I.J.lfricm, sm. -(e)e, pl. •e, 
$frie'men, sm. •!!, pl. - , 
$fric'mc, sj: pl. •n, 1) szy
dło n., szwajca j.; 2) = \l.lfrie= 
menfraut. 

lf5fric'mcif en, sn. •e, pl. 
-, zelazko n. u szydła. 

lł5fric1mc11nrtig, lł5fric'mc11-
formi!l, adi. szydłowaty. 

lł5frie'mc11gi11ftcr, sm. obacz 
jJ!frie' menfrnut. 

$fric'mcngrn~, sn. "fes, pl. 
•griilet, trawa piórowa, nar
duszek m., barw m., krę
rzynka .f. 

ll3fric'mcnfra11t, sn. ,(e)s, pl. 
•ftiiuter, łoczydło n., szydło 
n., żarnowiec n. (ziele). 

~fro~f, sm. •(e)0, pl. )j3frilµ• 
fe, \!Hro'~fcu, sm. =s, pl. -, 
1) zatyczka f., korek m. (do 
butelki); czopek m. = ,8apfen; 
przybitka f. (do strzelby); 
zatykadlo n. (armaty); 2) 
(obraz.) bas ift fUr ben •en 
to jak na lekarstwo; auf bem 
,en, fi~en być w złem położe
niu; 3) (tylko ~fropt) = 
\l.lropfteis. 

\J,lfro'~fbnr, adi. dający się 
szczepić. 

$fro'*II, va. (lJnben) 1) 
wtykać, pakować, wsadzać; 
fi~ noU (mit 15µeifen) napchać 
się jadłem; gepfroµft noU n~
pcbany; lY(afdjen - zatykac, 
korkowac butelki; 2) szcze
pić, wszczepiać, wszczepić, 
zaszczepiać, zaszczepić; iaiiu• 
me - szrzepić drzewa ; auf 
ben 6tamm - szczepić na 
pniu; bas meis in bie minbe 
- zraz wszczepić za kor(j; 
in ben ganaen 6µalt · - w 
szpar(j szczepić; gepfroµfte 
tł iiume szcz~pie. 

$fro'~fcngdb, sn. •(t)!3, pl. 
,er, korkowe n. 

$frt11,1Jfc11111nf dJinc, sf. pl. 
•11, korkownica f. 

I.J,lfro',1Jfc11aic~cr, sm. -s, pl. 
-, grajcarek m., wyrwicz m., 
wyrwiczopek m., korkociąg 
m., trybuszon m. 



$fro'ł)fcr, Bm. =fl, pl. -, 
1) odkorkiwacz m.; 2) szcze
piciel m. 

~frii'ł)f(ing, sm. •(e)fl, pl. 
•e, roślina (za)szczepiona. 

!l3fro'ł)fmeijjcl, Bm. •!il, pl. 
-, dłótko n. do szczepienia 
(ogrodnictwo). 

!l3fro'ł)fmcffcr, sn. •i3, pl.-, 
nożyk m. do szczepienia 
(ogrodn.). 

!l3fro'ł)freie, 8n. 0 jei3, pl. 
•fer, zrai m., szczep m., prę
cik m., odziomek m., przy
szczepek m., latorośl f. do 
szczepienia. 

!l3fro'ł)ff dJUfc, sf. pl. •n, 
szkółka t: (szczepionych drze
wek), 

!l3fro'ł)f1111g, sf. pl. ,en, 
szczepienie n. (ogrodnictwo). 

$fro'ł)fwadje, sn. =cljfea, 
pl. •cljfe, wosk ogrodniczy 
(dywany przy szczepieniu)., 

ll3fro'ł)fWerf3eug, sn. •(e)s, 
pl. 0 e, narzędzie n. <lo szcze
pienia drzew. 

$fro'ł)f3ie~er, 8m. obacz 
\llfropfen3ie~er. 

$frii'ubc, sf. pl. ,11, 1) pre
benda j., beneficyum n. ; 
~efiter einer , preben
darz m.; 2) opactwo n., ko
menda f.; miejsce in. w za
kładzie ubogich, stała j11l
mużna. 

I.J.lfril'ubenbefi~er, 8m. obacz 
\llfr!inhner. 

$fril'nbenbef c~ungercdJt, 
Bn. •(e)i3, prawo n. nadawa
nia prebenrły. 

$ftil'nbenbud,I, 811. 0 (e)i3, 
pl. -bilcf]er, księga f. prebend 
dyecezyalnych. 

$frii'11be11~anbef, sm. ..;3, 
symonia .f. 

$frii'nbcnin~abcr, Bm. o
bacz ~frilnbner. 

!l3fril'nbcnregiftcr, 8n. obacz 
\llfr!inbenbuclj. 

!l3frii111bcn~auB, 8n. •lei3, pl. 
.. [Jiiuf er, 1) = \llfarr[Jaus; 2) 
dom m. ubogich, przytulisko n. 
dla ubogich. 

$fril'nbner, 8m. •fl, pl. -, 
1) prebendarz m., bene
ficyaryusz m.; 2) ubogi ży
jący w przytulisku, pobiera
jący stlllą jałmużnę, 

$fu~l, 8m. =(e)a, pl. •t, 1) 
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kałuża f., łngowisko n., ba- I.J,lfu'f dJtr, 8m, •9, pl. -, 
guisko n., błoto n. ; - ber partacz m., fuszer m.; szarla
.\;liill'e, ~iill'en- otchłań pie- tan m. 
kielna; 2) pręt m., pręcik m., !j3fu'fdjcrin, 8{ pl. =innen, 
prątek m. (architekt.). partaczka f, 

$filbf, sm. •(e)s, pl. ,e, l,J3fu'fd,lnrbeit, 8/. pl. =en, 
wezgłowie n., wezgłówek m., 1.J.ifu'f d)Wcd, sn. =(e)!3, pl. •e, 
poduszka/., posłanie n., łóż- I.J,lfufdJtrci', sj. pt. =en, par-
ko n. z posłaniem. tactwo n., partanina f. 

!J3fii'~ftcljt, adi. bagnisty, !l3f11'f dJCrijnft, adi. parta-
błotny. cki, fuszerski; adv. po par-

!l3f11'~ff clj11eł)ft, sj. pl. ,n, tacku, po fuszersku. 
rycyk m. (ptak), mr fd (" li ) l,J3fu'l)filogef, sm. •i:l, pl. "" n' Jeru, va. ~a en obacz 
=DO~er, długodziób m. \llfufc!)en. 

!l3f11i! inter. fe! - ! f d}iime !j3fii'~C, sf. pl. •n, kałuża 
bid) ! fe, wstydź się! f' bagno n. 

IRflli'Clt, J. vn. ("a(Jen) wo- !fJfii'i;(CU)Ulll), adi. przemo-
'1" ~ kły do nitki. 

łać fe! hańba! wstyd! II. va. $fil'i;CltWllff Cr, sn. •i8, wo-
(~c.tlien) jmnbn pluć komu w da f. z kałuży. 
twarz. IRf" • $funb, sn. =(e)s,pl. •e, funt +' u't;tg, adi. kałnżysty, 

błotnisty. 
m.; - Sterling funt szter- $Oa'ctOon, sm. =(s), pl. •i8, 
ling; naclj •en, funtami, na faeton m., kolaska f, lekki 
funty; (przenośnie:) talent m., pojazd. 
zdolności pl.; fein - uergra= IRt. ( z r ben zakopać talent (biblia). 1"•11l' anr, .~r. p · = angen, 

$fu'nbbitnc, sf. pl. 0 n, falanga f. 
gdula J'. (gatunek gruszki). $bancro9a'mcn, pl. rośliny 

.. jawnopłciowe. 
!j3fu'nber, sm. =ll, pl. -, \l'lt.anevoga'n1·r..r, adi. 

1) ważycie! m., 2) ryba jedno- +''I • 
1 "'' jawnopłciowy. funtowa; 3) w wyrazach zło- filh" , l 

:!:onych: omei•, SedJapfilnber +"•1ano111c n, sn. ·!3, P • •e, 
-U fenomen m., nadzwyczajne 

nabój armatni dwu-, sześciu- zjawisko. 
funtowy. IRt." ( · t 1Rfu'ub9ewidJt, sn. =(e)i3, pl. ."",,nnomtttn' , adi. enome-+" nalny, niezwykły, nadzwy~ •e, waga funtowa. f l · IRfU'Ubl•llUe, 811 , •fes, pl. czaj ny j adv, enomena me, 

'1" ' niezwykle, nadzwyczajnie. =~iiufer, waga miejska, publi-
czna, $~antafic', sf. pl. =n, fan-

$fii'ublg, adi. funtowy. tazya /., wyobr3źnia f., uro-
!l3fu'nbfeber, sn. •iii, skóra jenie n., przywidzenie n. 

gruba (funtowa). $~antafic'9ebilbc, sn. •i3,pl. 
$fu'ubrofe, s.f. pl. =n, pi- -, twór m. urojenia, uroje-

wonia /. = \llfingftrofe. nie n. 
$fu'nbf o~(e, sf. pl. •n, pode- lf.\bautafic'menf dJ, sm. =en, pl. 

szwa /. z grubej skóry, fun- =en, człowiek o bujnej wyo-
towa podeszwa. braźni. 

$fu'nbwcifc, adv. funtami, 1.130antafie'reidJ, !l30antafie'• 
na funty. ilOU, adi. pełen fantazyi, o 

$fn'nb3inn, sn. •(e)e, pl. bujnej fantazyi. 
=e, cyna zwykła, ordy- $Oantafic'ren, vn. (~alien) 
narna. fantazyować, marzyć, roić; 

$fu'nb3wlrn, sm. •(e)s, pl. I dziwaczyć, majaczyć, gadać 
•e, nić gruba, ordynarna. 

1 

od rzeczy. 
$fu'f djen, vn. (~alien) par-1 $Oantnfic'fł)icl, 8n. •(e)a, 

taczyć, partolić, klecić; jmnbm pl. =e, gra f. wyobraźni. 
ine ~anbn>erf psuć komu rze- 1.J.ibantafic'ftiid, sn. •(e)s, 
miosło, mieszać się do spraw, 1 pl. ,t, fantazya f. (mu-
których się nie rozumie. I zyka). 
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\l3bnntaemngotic', sf. pl. \l3bilnntbro',IJ, sm. -en, pl. 1 \l3bilofo,1Jbc'm, sn. •{e)i, pl. 
=n, fantazmagorya f., przy- ,en, filantrop m., przyjaciel 1 -e, zdanie filozoficzne. 
widzenie n. m. ludzkości. I $bilofo,1Jbie', sf. pl. 0 n, 

\l.lbnnta'ft, sm. •en, pl. =en, \l.lbilnntbro,IJiC', sj. filan- ' filozofia/.; mądrość/., nauka 
fantasta m., fantastyk m., tropia .f., miłość f. ludzkości. f. mądrości. 
marzyciel m., dziwak m. \l3bilnntbro',1Jif dJ, adi. filan- ~bilofo~bic'rcn, vn. (l)aben) 

\l3bnntaftcrci', sf. pl. -en, tropiczny, ludzki, uczynny. filozofować,rozumować; mędr-
urojenie fi., widzimisię fi. \l3bitCU'f c, sf. pl. =n, córka kować. 

\l,bnnta'ftin, sj. pl. •inne n, f. gospodyni, córka pani do· \l.lbllof o',IJbin, sf. pl. "'innen, 
fantastka f., marzycielka f., mu (w mowie studenckiej). filozofka f. 
dziwaczka f. \l3bllbnrmo'nifd), adi. fil- $bilofo',1Jbif d), adi. filo-

$bnntn'ftif dj, adi. fanta- harmoniczny. zoficzny; =e~ 6l)ftem system 
styczny, urojony, przywi- $bili',IJ,1Jifll, sf. pl. •5 i filozoficzny; adv. filozoficznie. 
dziany, wymarzony, dziwa- .fen, filipika/., mowa nieu- \l3blo'lc, sf. pl. -n, fiola/., 
czny; •er !Dlenf c!J obacz !fll)an• straszona przeciw komu lub fiolka f., ampułka f., fla-
taft; adv. fantastycznie, dzi- czemu. szeczka f. 
wacznie. \l.lbili'fter, sm. •51 pl. -, \l3blc'gmn, sn. .~, flegma 

\l3bnnto'm, sn. =(e)5, pl. filister m., filistyn m., (znaczy f., powolność /,, oziębłość· 
•e, fantom m., mara f., złu- w mowie studenckiej:) nie- f.,obojętnośćj.,spokojneuspo
dzenie n., przywidzenie n.; student m.; pedant m.; wła- sobienie. 
lalka f. (medyc.). ściciel m. domu (mieszkania); ~blcgmn'tifcr, sm. -G, pl. 

\l31Jll'rao i \l3l)ll'rnof,1Jicl, sn. pożyczający konie do prze- -, flegmatyk m., ozięblec 
=(e)5, pl. •r, farao fi, (gra). jatdżki = !flferbeµ~Hifter; m., obojętnik m., ociętalec m. 

\l3bn'rno11emn11e, sf. pl. koń pożyczony; dno n. pu- \l3blcgmn'tifdJ, adi. flegma-
=mliu[e, \l3bll'tll0119tllftC, sf. haru lub fajki, t.yczny, FOWOlny, obojl}tny, 
pl. =n, mysz faraonowa, mysz \U~ilifttrci', \ł,lbili'ftcrbnf• spokojny, zimnej krwi; adv. 
egipska. tigtctt, sf. filisterya f., pe· flegmatycznie, powolnie, obo-

\J,lbnrifii'er, sm. •il, pl. -, danterya /., drobnostkowość jętnie, spokojnie, z zimną 
faryzeusz m., obłudnik m., f, małostkowość .f. krwią. 
świętoszek m., nabożniś m. $blli'ftcrbnft, \13biliftrii'e, \l3blogi'ftifdj, adi. palny 

\l3bnrlfii'Cdllnt, sn. •(e)i!, adi. filisterski, pedantyczny, (chemia starożytna). 
\l3bnrlfiii'emue, sm. -, fary- malostkowy;adv.pofilistersku, $blo9i'fto11, sn. =ił, żywioł 
zeuszostwo n., obłuda/., kła- pedantycznie, małostkowo. palny (chemia starożytna). 
mana nabożność. \l.lbiliftc'rium, 811. ..5, pl. \l3~011c·m, sf. fonetyka f., 

\l,lbnrifii'if dj, adi. faryze- -rien, filistersum 11.1 (znaczy głosownia /. 
uszowski, obłudny j po fary- w mowie studenckiej:) nie- \l3bOIIC'tif dj, adi. fonety
zeu•zowsku, obłudnie. studenci pl., życie pozauni- czny; -e Ortf)ograµf)ie pi

\l3bnrmnfoli'tb, sm. oen, pl. wersyteckie, mieszczańskie; sownia fonetyczna; adv. fo-
Den, arsenian m. wapna. Ina - trelen porzucić życie net.ycznie. 

\l3bnrmnfologie', sf. farma- uniwersyteckie. \l3bo11ogrn',1Jb, sm. •en, pl. 
kologia /., nauka aptekarska. \lJbili'ftcrtum, sn. •!3, obacz •en, fonograf m. 

\l3bormnfo,1Jii'c, sf. pl. ,n, !fll)iCifterei. \ł,lboe,1Jbn't, sn. =(t)s, pl. ,e, 
farmakopea/., księ5a f. prze- \l3bilolO'll(C), sm. •en, pl. fosfat m. (chemia). 
pisów dla sporzfłdzania le- •en, filolog m., badacz m. \l3bo'e,IJl)Ot, sm. •51 pl. •e, 
karstw. języków, językoznawca m. fosfor m. (chemia). 

\l3bnrmn3cu't, sm. -en, pl. \l3bilolo'gcubcrf nmmluug, ~bO'e,IJborD, adi. fosforowy. 
•en, farmaceta m., aptekarz m.; sf. pl. •m, zjazd m., kon- \l$bo!l,1J~orce3ic'rcn, vn. (~a· 
uczeń farmaceutyki; asystent gres m. filologów, języko· ben) świecić się, błyszczeć, 
aptekarski. znawców. \l3boe,1Jborcll3ie'rc11, sn. •5, 

$bnrmn3cu'tif, sf. farma- \l3bilologie', sf. pl. •n, filo- fosforeseencya/., świecenie n. 
ce(u)tyka /., naukaf., sztuka logia/., nauka /. jl}zyków, \l3bO'e,1Jborce3ic'rtnb, adi. 
f. utworu lekarstw, sztuka językoznawstwo n. świecący. 

aptekarska. \l3bilolo'gifdj, adi, filolo- \l,lboe,1J~oree3c'113, sf. fos-
\l,bnr11103ie', sj. farmacya f. giczny, dotyczący języko- foresc,encya f., świecenie n. 
\ł.lbn'ro, sn. ,a, faraon. (gra). znllwstwa. $bO'!l,1JborbnUig, adi. fos-
~bn'rue, sm. -, pl. -, ll,bllomc'lc, sf. pl. •en, forowy. 

latarnia morska. słowik m. \l31JO!l,IJ~O'rig, ll,b09.\JbO'rif d), 
ll,bn'f c, sf. pl. 0 n, faza /., \l3bilof 0'.\Jb, sm. •tn, pl. adi. fosforyczny. 

izmiana/. postaci, stanu rzeczy, I -en, filozof m.; przyjaciel m. \lJbO!l,IJborific'rCII, va. (()a• 
położenia. . mądrości, mędrzec m. ben) fosforyzować. 
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!l3b0'0.lJbormetnnc, sn. pl. !f5brn'fcnrcidJtum, sm. •(e)e, I !l3WfifdJ, adi. fizyczny. 
fosforzaki pl. obfitość/. frazesbw; retoryka/. przyrodny, cielesny; adi·. 

!l3bo'0.lJborf nucr, adi. ,er \l3brn'fcufnntmluun, sf. pl. fizycznie, przyrodnie, ciele-
.ltalf fosforyt m., fosforan m. •en, \l3brn' cuf dJnt;, sm. •ei3, śnie. 
wapna; 0 re!ll ®al~ fosforan m. zbibrm.frazesów,frazeologia/. ll,,iani'uo, sn. •(s), pl. ,15 

ll,,lJ0'0.lJbOrfiiurc, sf. pl. •n, \l3brnfcologic', sf. pl. •n, pianino n., fortepian mniejszy. 
kwas fosforowy. frazeologia f.; pisanie n., ll,,inui'ft, sm. ,en, pl. •Ctl, 

ł.13b0'0.lJl)Ot:fillicr, sn. •!3, , wymowa f., wyrdenie piękne, pianista m., grający m. na 
fosforan m. srebra. I składne, dźwięczne. fortepianie. 

!l3IJ0'0.lJborftrcidJbiil3d}cu, , \l,brnfic'rcn, vn. (~aben) !l3inni'fti111 sf. pl. •in11e11. 
ll3l)0'0.lJfJOr3ii11bfJiil3dJC1t, sn. j frazować (muzyka). pianistka f. 
•13, pl. -, zapałka fosforowa. I \l,brnfic'runn, sf. frazowa- \l3in'no, adv. cicho adL, 

!l3~0'0.lJborbcrliinb11ng, sf. , nie n. (muzyka). delikatnie adv. 
pl. ,en, fosforek m. \l,brc11olo'g, sm. •en, pl. !l3ia1110, \l,ianofo'rtc, su. 

łlHJ0'0.lJbOrltlnffcrftoff, sm. •tn, frenolog 111., badacz m. ,(s), pl. •!3, fortepian m. 
•(e)i3, pl. ,e, fosforek m. wo- czaszek, !l3in11o(forte)f.lJiclcr1 sm. ,/5, 
doru. \l,brcnologic', sf. pl. •n, -, \l,in11o(fortc)f.lJitterh1, sf. 

\l,botonrn'.lJb, sm. •en, pl. I frenologia/., na•Jka f. o czasz- pl. •innen, pianista m., pia-
"en, foto~raf m. , kach, nistka /. 

!l3botogrn.lJbic', sf. pl. •n, !l3bąllo'rcrn, sf. pl. •i8 !f5iari'ft, sm. •en, pl. ,en, 
fotografia f.; sztuka foto- i •ren, filoksera/. (owad). pijar m. (zakonnik). 
graficzna. !l3bą'0bnrmo11ifn, sf. pl. •5 !l3in'ftcr, sm. •i:l, pl. 

\l3botogrn.lJbi'Cltftiinbcr, sm. i •fen, fisharmonika f. piastr m. (moneta). 
•il, pl. - , ramka stojąca na !ł3bl)fi'f, sf. fizyka /. \l3i'd}cl, sm. •5, pl. 
fotografie. !l3lJgfifn'lif dJ, adi. fizykalny. podbrbdek m. 

\l,IJOtonrn.lJbic'rcn, va. ((Ja• !l3bąfifn't, sn. •(e)i3, pl. ,e, 11.łi'dJdll, vn. i va. (gaben) 
lien) fotografować; fid) - fizykat m., urząd m. i powiat 1) smolić, golić, łykać, pić; 
foff ett fotogrnfować się. m. lekarza (fizyka) powiato- 2) wydobywać żywicę. 

\l,bOfOQtll'.łJfJ{f d), adi. foto- W61?0, \l3i'd}CU, Va, rnaben) 1) 
grnfiezny; adv. fotograficznie. \l,bg'fifcr, sm. ,e, pl. -, smołą (o)smarować, oblać. 

\{{fJotomc'tcr, sm. :i3, pl. -, fizyk m., znawca m., badacz zamaz,1ć, smolić; 2) wydo-
fotometr m., światłomierz m. m. przyrody. bywać żywicę. 

\l3totometric', sf. fotome- \l3bg'fifu~, sm. -, pl. ~gt)= !l3i'd)c11, sn. =5, osmalanie 
trya f., świ11tłomiernictwo n. fici, fizyk m., lekarz powia- n., oblewanie n. smoli!, 

\l3botof.lJbii'rc, sf. pl. •n, towy. !l3i1d}b0I3, sn. •ei3, pl. ,~iilaer, 
fotosfera/., (o)krąg świetlny \l,bąfiogno'm, sm. •en, pl. drewienko n. do gładzenia 
słońca. (typia f. •en, fizyognom m., fizyogno- szwów, rygowalnica f. (szew

\l3~otołg.lJic', ef.pl. =n, foto- mista m., badacz m. składu, stwo). 
!l3~rn'fc, sf. pl. •n, fraza rysbw twarzy; znawca m. !l3i'd}lcin111n11b, sf. pl. =t, 

f., frazes m., zdanie n., okre- usposobienia ludzi z rysów, płbtno smolne, płótno smołą 
ślenie n., zwrot m. mowy, ze składn twarzy. powleczone. 
sposób m. mówienia; wyra- !l3bąfiognomic', .~f. pl. •n, \l.li'd)lcr, sm. •S, pl. -, 1) 
żenie czcze bez treści; wie fizyognomia /., skład m., pijak m.; 2) smolarz m. 
ble - foutet jak to się mb- wyraz m., rysy pl. twarzy, \l3i'd)wnd)0, sn. •fes, pl. 
wi; baiil finb nut •n to tylko twarzosklad m.; cała ze- ,fe, zasklep m. (pszczelnictwo). 
gadanina; •n mad)en mówić wnętrzna postać i powierz- \j3id, sm. •,e)s, pl. ,e, 1) 
frazesy; •n brefdjen paplać chowność człowieka. kolnięcie n. dzibbem, dzió-
czcze frazesy. !l3lJgfiog11o'mifcr, sm. ,s, !mięcie n.; 2) tyk tak m. zegara; 

!l3btn'fcnliilbner, sm. •fJJ, pl. pl. -, obacz ll~l)fiognom. 3) (obraz.) ansa f., zfość f., 
-, frazeolog m. 11.łbąfiogno'mif dJ, adi. fizyo- niennwiść ukryta; einen -

!l3~rn'f cnbrcd)flcrf ~brn'• gnomiczny; adv. fizyogno- auf jmnbn ~aben mieć ansę 
f cnbrcf d}cr, !l3~rn· cumnd}cr, micznie. do kogo, nienawidzić kogo. 
sm. •S,pl. -, frazesowicz m. \l,bąfiolo'g, sm. •en, pl. •en, \l3i'dc, sf. pl. •n, motykn 

!l31Jrn'fc11brcf d}crci, sj. pl. fizyolog m., badacz m. czyn- końc.zasta; = 6pil,lgacfe. 
=en, frazeologia/.; paplanie ności organizmu ludzkiego. !13t'lfc1, sm. ,s, pl. -, pę-
n. frazesów. \l3bąfiologic', sf. pl. =n, cherzek m.; = ~laii!d)en. 

\l3brn'f cnbnft, adi. frazeo- fizyologia f., nauka f. o czyn- \l3i'lfclftiitc, sf. pl. •n, pi-
logiczny; pełny frazesów, nościach organizmu. kulina j., mały flet, flecik m. 
retoryczny (także v~rafen= !l3bąfiolo'gifd), adi. fizyo• \l3i'lfclbnnlic, sf, pl. "", 
teid)), logiczny; adv. fizyologicznie. hełm m., szyszak m. (pruski). 
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ll3i'tfel~cri11g, sm. ,(e)il, pl. G;ltetn uszanowanie n. dla 
•e, 1) siedź wędzony; 2) tre- rodziców. 
fniś m., bufon m., śmieszek ~ictii'tlo0, adi. bez pie-
m., pajac m. (teatr). tyzmu, bez uszanowania. 

ll3i'tfelig, adi. pokryty pę- ll3ictii'tlofigfcit, 8j. brak m. 
cherzykami. pietyzmu, nieuszanowanie n. 

ll3i'dc11, va. (9a6en) 1) dzió- ll3icti'0mu0, sm. -, pie-
bać, dzióbnąć, kłuć; au :tobe tyzm m. 
- zadzióbać; 2) kończastem ll3!Cti'ft, sm. •en, pl. •en, 
narzędziem uderzać w co; pietysta m.; nabożniś m., 
15teine - obrabiać, ociosy- świętoszek m. 
wać kamienie; 3) vn. (9a6en) \f.;idl'ftiu, sf. pl. •innen, 
robić tik tak (o zegarze), pietystka /.; świętoszka /., 

jpi'dling, (taUe ~ilcf(tng), nabożnisia f. 
sm. •(e)il, pl. ,e, śledź wę- ll3ictifterei', sf. obacz \llie• 
dzony. tiilmuil. 

ll3i'd(c)nid, .~11. •il, pl. •e, ll3icti'ftif cf), adi. pietysty-
i •il, piknik m., zabawa czny, naboznisiowski. 
z tnńc:,mi składana. ll3igme'nt, sn. •(e)il, pl. •e, 

jpicbcftn'l, sn. •(e)il, pl. ,e, , barwnik m. 
piedestał m., podsłupie n., \l3if, I. sm. •il, pl. •il, 
podsłupiec m., podstawa f., szczyt m., wierzchołek m. 
podstawnik m. posągów, po- góry; li. sn. •il, pl. -~, 1) pik 
mników, m. (barwa w kartach fran-

jpie'f, sj. pl. ,en, 1) tylna cuskich, tyle co w pol~kich 
część spodu okrętu; 2) sm. , żo_ł:\dź); 2) ansa j.,. mena-
•il szczyt m wierzchołek j w1śc f.; obacz pod \lltcf 3). 
m'. góry. ., . ll3ifn'nt, adi. 1) ostry (w 

ll3IC'l,lf en, vn. (9a6en) 1) ' sma~u, zapachu); 2) (prze
także !J3ic'l,JCII, piszczeć, pi· n~śme :) ~ogryzaJący, uszczy-
snąć (o ptaszkach a szcze- phwr j p1el?r~ny. • 
gólnie kurczętach); 2) kwilić, lłJtfnntctte, sf. pl. •n, pt
być nieco chorym (o dzie- kanterya /., słowo uszczy
ciach). P!iwe, uszczypliwośćj., facecya 

\PiC'l,JCtling, sm. •(e)il, pl. piep~~na. 
,e, piskla m., bezustannie ża- ll3! fn0, sn. •ff eil, pl. "'ff e, 
lacy sie płaczacy- purchatka as pikowy. 
/, papinkowite 'stworzenie, . i.l3!'fbU~C, sm. •n, pl. •n, 
delikacik m. , mżmk pikowy. 

ll3ic'ł)gnn0, sf. pl. •glinf e, I • \Pi'fbnmc, sf. pl. •n, dama 
ll3ie'l,lgilff el, sn. "il, pl. - , 1) ' p1ko~a. . 
maleńkie gąsiątko, pisklę n.; \Pt fe, sf. pl. =n, 1) pika 
2) dziecko kwilace chore dzida /., halabarda f.; 

m· , ., ., ' ' • uon ber auf bienen 
.. +'te l,l„u,,n, sn. ,(e)i3, pl. przebiedz wszystkie stopnie 

,~u~~et, kurczątko n., pisklę n. służby (wojskowej) począ
~te'l,lmn~, sm. ,es, pl. ,e, wszy od najniższego; '>) = 

ll3ie'l,lmii~dJen,. sn. •il, pl. -, \llicf 3). ~ 
ptaszyn:. f., pisklę n. ~ifc'c, sm. obacz \llique. 

.~ie'~bogel, sm. •il,. pl. ~l'fcif eu, sn. =il, pl. -
=tJogeC; pta~zY:na f., p1s~lę żeleziec m. u piki. 
n.; żartobhw1e o pruskim ~i'fenftoij, sm. •fi3, pl. 
orderze czerwonego orła. "'ftii~e, pchnięcie n. piką. 

ll3ie'rnn0, sn. ,aaf eil,pl. ,af et, ~i'fentriigcr, ll3ifenie'r, sm. 
~ie'tcfd, sm. •il, pl. -, 0 0, pl. -, pikinier m., pi
wabik m. na ryby, dżdżo- kownik m. [keszaf. 
wnik m. (robak). ~ffc'f dJe, sf. pl. •n, be-

$1etii't, sf. pietyzm m., ll3ife'tt, sn. "'(e)il, pl. =e, 
nabożeństwo n., miłość f., 1) pikieta/, (wojskow.); 2) 
litość f.; - gegenilber ben pikiet m. (gra w karty). 

ll3i'ffcin, adi. wyborny, 
przedni. 

~ific'ren, I. va. (~aóen) 
kłuć, ukłuć; dokuczać, do
gryzać, dogryźć, obrazić; er 
ift U6er bcin )Betragen =iert 
jest urażony twojem obej
ściem; auf jmnbn =iert f eitt 
mieć złość na kogo, urazę 
do kogo; II. fid) -, vr. 
(qaóen) ficlj auf etm. - uwziąć 
się na co, koniecznie chcieć 
co mieć, koniecznie chcieć 
cze11:o dokazać. 

ll3iln'fter, sm. =o, pl. -, 
pila8ter m., słup uwięzły, 
filar uwięzły, filar w mur 
wcielony. 

l,l.;i'lnn, ll3i'lnlll, sm. ,o, 
pilaw m. (potrawa). 

jpi'lgcr, sm. "a, pl. 
pątnik m., pielgrzym m. 

l,l.;i'lgcr•, adi. pielgrzymski. 
~i'lgerfn~rt, sf. pl. ,en, 

pielgrzymka f., pielgrzym
stwo n., pątnictwo n.; eine 
- unterneqmen udać się na 
pielgrzy~kę, pielgrzymkę 
odprawie. 

jpi'lgcrtut, sm. =(e)il, pl. 
=~ilte, kapelusz pielgrzymski. 

jpi'lgcrin, sf. pl. 0 innen, 
pątnica f., pielgrzymka f. 

ll3i'lgerflcib, sn. •(e)s, pl. 
•er, suknia pielgrzymska. 

jpi'lgedtttte, sf. pl. =n, 
płaszcz pielgrzym~ki. 

\l31'lgctleben, sn. =il, życie 
pielirrzymskie. 

\Pi'lgcrn, vn. (f ein) piel
prz.vmowac, pątnikować, 

ll3i'lgcrf dJnft, sf. pielgrzym
stwo n., pielgrzymka j.; bie 
- burcljil ~e6en pielgrzymka 
życiowa. 

$i'lgerf cf)nr, sf. pl. •en, 
gromada j. pielgrzymów. 

~i'lgcrftnb, sm. =(e)il, pl. 
•ftaóe, kij pielgrzymski, 

\l.li'lgcrtnf cf)e, sf. pl. "'", 
torba pielgrzymska. 

ll3i'l9rim, sm. "il, pl. •e, 
ob~ez '.llilger. 

ll3i'Uc, sf. pl. "n, pigułka 
f., placuszek m.; =n eitt• 
ne~men pigułki zażywać; 
(obraz.) eine bittere - fd}Iuclen 
połknąć gorzką pigułkę, znieść 
cierpliwie zarzut; bie - uer• 
3uclern, oergoiben, bie 6ittere 
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- uerf iluen ocukrzyć, p~
docić, ostodzić gorzką p1-
gułk", piołunowe słowa mio
dem przyprawić, zarzut oblec 
w grzeczne elowa; bie -
ueróittern słowa goryczą przy
pntwić. 

\l3i'l3lagcr, sn. •i:l, pl. -, 
grzybnin m., przedrodek m. 

$i'l3malbe, sf. pl. =11, pie
strzennik m. 

\l3i'l3f auce, (wym.: -sos), sf. 
pl, •n, sos grzybowy. 

\l3i'l3f ii11re, sf. kwas grzy
bowy, grzybian m. 

\l3i'l3fl)ore11, sj. pl. zarodki 
pl. grzyb6w. 

$i'lfe11llrctt, sn. •(e)i.l, pl. 
•er, deszczułka f'., na kt6rej 
robi się pigułki. 

$i'lfc11bof e, sf. pl. -n, pu· 
dełko n. na pigułki, z piguł
kami. 

$i'lfenbrc~er, sm. •s, pl. 
-, piguliński m., pigułka f. 
(żartobliwie lub szyderczo 
o aptekarzach). 

$i'lfenform, sf. pl. •en, 
forma j. na pigułki; kształt 
m. pigułki. 

$i'lfenformig, adi. mający 
kształt pigułki, 

$i'lfenmafje, sf. pl. •n, 
masa J. na pigułki. 

$i'ilcnf dJadJłel, sf. pl. =n, 
pudełko n. na pigułki, z pi
gułkami. 

$i'fle11teig, sm. •(e)s, pl. 
•e, ciasto n. na pigułki. 

$ilo't, sm. ,en, pl. •en, 1) 
sternik m.; 2) gatunek 
ryby. 

$il3, sm. ~es, pl. de, grzyb 
m.; =e anfeven sadzić grzyby; 
•e tef en grzyby zbierać; (prze
nośnie:) wie bie -e aus ber 
@;rbe roac!)fen wyrastać jak 
grzyby z ziemi (po deszczu); 
in bie ,e ge~en a) iść na grzy
bobranie; b) p6jść na grzyby, 
zniknać, dać drapaka, dra
pnąć.· 

$U3,, adi. grzybowy. 
$i'l3ii~nlidJ, ~i'l3artig, adi. 

grzybiasty, grzybowaty. 
$i'l3lleet, sn. "(e)i.l, pl. •e, 

grzęda grzybowa. 
$i'l3midJ, adi. obfity w 

grzyby. 
$i'l3ef1tdJen, ~i'l3clef en, sn. 

=i:l, grzybobranie n. 
$i'l3formig, adi. grzybo

waty, kształt grzyba mający. 
$i'l3ig, rzadko \l3i'l3idjt, 

adi. grzybowaty, grzybiasty. 
$i'l3forafle, sf. pl. =n, 

grzybowieniec m. 
$i'l3fu11be, sf. grzyboznaw

stwo n., nauka/. o grzybach, 
mikologia J. 

5l,i'l3ftiel, sm. •( e )i:l, pl. =e, 
ł'odyga f. grzyba. 

5l,i'l3 ftoff, sm. •( e )s, pl. •e, 
grzybnik m.; grzybownik m. 

\)3ime'nt, sm. i sn. =(e)s, 
pl. ,e, $imc'1ttl)fcffcr, sm. 
•9, pieprz jamajski. 

5l,iml)clei', sj. wątłość f., 
delikatność J.; zniewieścia
fość f. 

\)3i'ml)elfri~c, sm. delika
tniś m., chuchrak m., niewie
ściuch m. 

\)3i'ml)clig, adi. bardzo de
likatny, wątły. 

\l3i'ml)eUief e, sf. dziewczy
na bardzo delikatna, wątła; 
płaczka f, 

5l,i'ml)elmeif e, sf. pl. =11, 
sikorka niebieska = ~(au, 
meife. 

\l3i'ml)eln, vn. (!ja6en) być 
bardzo delikatnym, wątłym; 
skomleć, płaczliwie narzekać. 

5l,i'ml1ern11f), sf. pl. -nilff e, 
kłokocinowy orzech, kłoko
cinaf., klekoczkaj., zakląk m. 

\)3iml)ine'fle, sf. pl. •n, 
\)3iml)t'rnefl, sm. =(e)s, pl. 
•e, biedrzeniec m., sowia 
strzała (roślina). 

\J)inafotije'f, sf. pl. -en, 
pinakoteka J:, galerya f. 
obrazów. 

$i'11angba11m, sm. =(e)a, 
pl. •biiume, żuwna cierpniana. 

\fJina'ff e, sj. pl. =11, wązki 
okręt. 

\l3i11ce'tte, (wym.: pęseta), 
sf. pl. •n, pinceta f., obcążki 
chirurgiczne, 

\)3i'nge, sj. pl. =11, spadlisko 
n., kotlina f. (g6rnictwo). 

5l3ing11i'n, sm. •(e)e, pl. •e, 
pingwin m., skocz m. 
(zwierzę). 

$i'nit, sf. pl. =n, 5l,i'11ie11, 
lla11m, sm. •(e)i.l, pl. =óiiume, 
$i'nie11rtefer, sf. pl. -, pi
nela /., smerek m. 

$i'11f(e)ler 

\l3i'11ien~ain, sm. •(e)s, pl. 
•e, g8j smerekowy. 

\l3i'nien~ar3, sn. •es, pl. ,e, 
żywica smerekowa. 

ll,i'nien3nl)fen, sm. -a, pl. 
-, szyszka srnerekowa. 

!J,.ii'nfe, sf. pl. •n, łódź 
ładowna chyża i wysoka. 

5l3i'nfd11, vn. (!jaóen) mo
czyć, oddać nieco moczu. 

5l,i'nfen, vn. (!ja6e11) ude
rzać (stalą) o krzemień; bić 
młotem o kowadło. 

ll,i'nfel)nuf, sm. =(e)s, pl. 
=e, kowal m. (w mowie dzie
cięcej). 

5l,i'nfert, sm. , (e)13, pl. "e, 
zięba f., wab(ik) m. 

$i'11ne, sf. pl. •n, 1) lotka 
f., główne pióro u skrzydła 
sokola; 2) środek m. tarczy 
do strzelania; 3) ćwiek m., 
gw6źdź m., kołek m.; 4) 
czop m. = ,8aµfe11. 

5l,i'nnen, va. (!jaóen) 1) = 
15i11ten mac[jen fortelu zażyć, 
oszukiwać; uciekać się do 
wybiegów; 2) składać czcionki 
drukarskie; = ~eten. 

5l,i'11ncnfiioe, sf. pl. -n, 
piła f. do przyrzynania koł
k6w. 

5l3i1toli'n, sn. -, olej sme
rekowy, pi nolina J. ( chemia). 

5l,i'nfcl, sm. •!3, pl. -, 
penzel m., pendzel m.; ,t;aar 
- pendzel z włosów, wło
śnik m., kiść J., kiścień m.; 
!lnaurer- pendzel murarski; 
er roeifl ben - guł au fU~ren 
umie si" z pendzlem obcho
dzić, jest dobrym malarzem; 
er !jat ei11en fil!j11en - ma 
śmiały pendzel, śmiało ma
luje; 2) (przenośnie:) rura J., 
głupiec m.; = @lnfa[ti3= 
µi11feL 

\)3i'nf eld}eu, sn. =!3, pl -: 
dim. od \l3infe(, pendzelek m. 

5l,infdei', sf. pl. =en, 1) pen
dzlowanie n., pociąganie n. 
pendzlem; (pogardliwie:) 
gwazdanina j., złe malowa
nie; 2) głupota J.; 3) skwier
czenie n., skomlenie n., pła
kanie n, jeremia<llj f. 

~i'nf(e)ler, sm. -a, pl. -, 
1) ten co pendzluje; (pogar
dliwie:) gwazdacz m.; ba
zgrała m., nieumiejętny ma-
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Jarz; 2) rura f., głupiec m.; 
= @inf11!tal)inf er. 

$i'11f elfiirmig, adi. mający 
kształt pe ndz la; adv. w kształ
cie pendzla. 

$i'11f clfii~r1111g, sj. wodze
nie n. pendzla, sposób m. 
malowania. 

'i'nfd~aft, adi. glnpo· 
waty; adv. głupowato. 

'i'nf eln, I. va. (~nbm) 
pendzlem smarować, mazać, 
pendzlować; II. vn. ([)11óen) 
!) obchodzić się z pendzlem, 
malować = ben \l3infer filgten; 
::?) gwazdać, bazgrać, źle ma
lowac\ 3) skwierczeć, skomlić, 
płakać, jęczeć. 

ll3i'11fclftiel, sm. ~(e)s, pl. 
•e, fi'ufelftod, sm. o(e)s, pl. 
•itlicfe, trzonek m. u pendzla. 

$i'nfelftridJ, sm. •(e)s, pl. 
~e, pociągnięcie n. pendzlem. 

$i'nfcltrog, sm. •(e)s, pl. 
•triige, naczynie u., w któ
rem spłukuje się pendzel. 

!ł.Wnfchuif dJcr, $i'11feltuif dJ, 
ta~~en, sm. ~s, pl. -, ka
wał ~łótna do obcierania 
pendzla. 

!l!i'nf cl3119, sm. obacz ~ino 
f e!fttlcf). 

!łWntc, sf. pl. •n, półgar
cówka f., kwarta f. 

$i113e'ttc, obacz \l,lincette. 
!13io11ic'r, sm. 0 (e)s, pl. ,e, 

pionier m, saper m., kopacz 
m.; ( obraz.) inicyator m., 
torują(ly m. dr<Jgę (nauce, 
sztuce). 

itouic'dlllll, sn. •S, odwa· 
źn:i. iuicyatywa. 

!J!i'~e, sJ: pl. •n, 1) fajka 
f.; b11fi ift mir - to mnie 
obojętne; 2) beczka/., kufa f. 

!ł,W~CII, vn. (~a ben) piszczeć, 
J;?iskotać. 

!l!i'~enb, adi. piskliwy; 
adv. piskliwie. 

!J!i'~enftiibe, sm. pl. pi ple 
pl., pipełki pl., pipewki pl., 
klepki pl., wańczos m. 

\l!i'~cr, sm. ,s, pl. -, 
~wiergotek m. 

it~o, sm. 'l\ipfes, 1) pypeć 
m. (n ku_r); ben - rei~en 
pypeć zedrzeć; 2) (prze
nośuie :) er ~at einen - roeg 
dostało mu się, ma szkodę; 
ma w sobie zarodek śmier-
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telnej choroby; et gnt alle sie na pistolet.y; auf „n forbern 
~ugen6!icfe ben - co chwila wyzwać n& pistolety; nuf 
coś mu brakuje, dolega! . imnbn mit ber - fdjieueu 

!J!iqne', (wym. : -ke), sm. strzelać na kogo z pistolt,tu ; 
•!3, pl. ,s, pika f. (materya). ' fic!J mit einer - erfdjie~en 

!13iq11c't, (wym.: -ket), sn. zastrzelić się pistoletem; 
obacz ~ifett. jmn'om bie - auf bie ~ruft 

!J!iquie'ren, (wym.: -ldren), je~en przyło~yć komu pistolet 
vn. obacz \j!ifierm. do piersi; (przenośnie:) przy· 

!J!ira't, sm. •en, pl. aen, przeć kogo do ściany, zmusić 
korsarz m., rozbójnik morski. kogo do czego; 2) pistol m., 

!13ira'tent11111, sn. •i!, \l!ira• luidor m. (moneta). 
tnie', sf. korsarstwo n. !13ifto'lcnb11cU, sn. =~, pl. 

$iro'l, sm. •!3, pl. ,13 i ~e, ~e, pojedynek m. na pistolety. 
wilga f., g·wizda f.; = @on,, !J!i'ftolcugrlff, sm. •(e)!3, pl. 
nmje[ (ptak). "e, kolba f. (u) pistoletu. 

\l3iro11c'ttc, (wym.: -ruette), !l!ifto'lcn~alftcr, sf. pl. ,n, 
sj. pl. =n, piruet m.; eine - • olstro n., puzdro n., puzderko 
fc!J[agen wykonać piruet =; n. na pistolet. 
\j!irouettimn, vn. (gaben). 1 !l!ifto'lcnfngd, sf. pl. ,n 

!J!irf d), sf. obacz ~il:fdj. I k,1la pistoletowa. 
\l!i'f ang, sm. ,!3, pl. ,s,: !J!ifto'lcnlauf, sm. •(e)s, pl. 

banan m. (drzewo). •lliufe, lufa f., rura f. pisto-
!J!i'f a11g~f{n113en, sf. pl. Jetu. 

bananowate, bananowe I o· !J!ifto'lcnf dJnii, sm. •f c[Juff ea, 
śliny. pl. ·fdiiiffe, (wy);trzał m. 

$i'f d)CII, vn. obacz ~iff en. z pistoletu. 
!l!i'f~clu, !l!if~crn, vn. !1.Hfto'lenf d}uij1Dcitc, sf. pl. 

(ga6en) szeptać. •n, odległość f. strzału pi-
!J!i'ff tn, vn. (g11ben) odda- stoletowego. 

wać mocz, ciuńciać, szczać; !J!ifto'n, (wym.: pistą), sn. 
ins 58ett - szczać w łó~ku. •S, pl. "!3, waltornia pistono

\l!i'ff cr, sm. os, pl. -, wa (instrument muzyczny). 
szczoch m. \l!i'ta~anf, !J!i'te~anf, sm. 

!j3i'ff ern, vimp. micf) :piff etł, ,es, konopie indyjokit>. 
es l)i!f erł mic!J szczać mi się !J!ittorc'of, adi. malowni-
chce. czy; adv. malowniczo. 

!J!ifioi'r, (wym.: pisoar), sn. ~ln'cct, sn. •(il), pl. •i!, 
•(e)i!, pl. •!3 i =?, mokrzyca placet n. indecl., potwier
f., mokrzyny pl., szczalnik dzenie n. 
m., pisoar m. !J!la'd]c, sf. pl. •n, opona 

\l!i'ijod, sm. =(e)!3, pl. =e, wozowa, płachta wozowa, po
'~i'i/ra11111, sm. •(e)!3, pl. krowiec m. 
~riiume, obacz ~iffoir. !J!lacic'ren, (wym.: -siren), 

it'f;to~f, sm. •(e)!3, pl. va. ([J11ben) umieszczać, umie· 
,tiipfe, nocnik m., urynał m. i\cić; posadzać, posadzić; ba 

!j3i'ii1Dillftl, sn. ~s, pl. -, unb bort - rozmieszczać, 
obacz ~ijf oir. rozmieścić, 

!13ifta13ic, sf. pl. •n, pi- !13lncic1ru11g, (wym.:-simng), 
stacya t: ( drzewo i owoc). sf. pl. ,en, umieszczenie n., 

$ifta'3ienba11111, sm. •(e)!3, lokacya f. 
z;l. =biiume, pistacyowe drze- i !13lacic1rungob11rea11,(wym.: 
wo, pistacyaf.,pistakowiecm. 1 -sirungsb\iro1, sn. ~a, pl. •!3, 

!13ifta'3ien1111ij, sf. pl. •niiffe, i $lacic'r1111gei11ftit11t, sn. ~(e)o, 
pistacyowy orzecb. , pl . .. e, biuro n. lokacyi, biuro 

\l!ifto'lc, sf. pl. =n, $ifto'l, 'I dla umieszczeń, biuro wywia
s11. ,(e)!3, pl. •C, 1) pistolet, dowcze. 
m.; boppe!ldufige - pistolet ·1 $lad, sm. =(e)s, pl. =e, 
o dwóch lufach; ficf) nuf •n rzadko $ln'den, sm. =!3, pl. 
fcgfogen, nuf ,n lofigeljen bić -, 1) plama f.; 2) pła-
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tek m., łata/.; = au!11efeQter !ł3(n'gen, I. va. (galien) tra- roi ff en -e pracuje zawsze we
g:licfen; 3) płyta/.= ą:l!alte; pić, dręczyć, mEJczyć, doku- .dług pewnej metody; 4) (pl. 
4) ein - Eanl>e/8 piat m. czać, ciemiężyć, uciekać; er także ą:l(ane, jednak rzadko), 
ziemi; ó) guz m. (w jedwa- roirb von feinen @liiubigern zamiar m.; plan m., układ 
biu, weł'nie, bawełnie); 6) bilet fegr geplagt wierzyciele do- m., przedsięwzięcie n.; kom
m. wstepu na wyścigi konne. kuczają mu bardzo; pfogt plot m., spisek m.; eB mar 

\l.Hit'tfdn, va. (gaben) łatać, bidj ber XeufeI? czy cię zły nlcf)t in meinem -e nie mia-
naprawiać. duch kusi, napastuje? II. łem tego zamiaru, nie zamie-

$ln'cfen, I. va. (galien) 1) fidj -, vr. (~aben) mozolić rzał'em tego; einen - ent, 
obkładać, wykładać co czem; się, męczyć się; fidj mit etro. roerfen ułożyć plan; einen -
przyklejać, przykleić; zwił- - kłopotać się czem, IDEJczyć burdjfilgrrn wykonać plan, 
żoną ziemię przez ubijanie się nad czem; biedzić, biedo- zamiar; einen - lleteitefn zni
wzmacniać; 2) gremplować, lić sie z czem. weczyć, udaremnić plan, za
rozczesywać ponownie wełne; $ln'ger, sm. ~~.pl.-, drę- mi~r i einen ą:!Can burdjfreu3en 
3) obacz ą:llllcfe(n; 4) dręczy 6, czyciel m., człowiek doku- popsuć, pomieszać szyki. 
ciemiężyć, uciskać, dokuczać; czający. $ln'ne, sf. pl. on, płachta 
= \Jllagen; II. fic!; -, vr. \l.iln'gttenfel, sm. •Eł, pl. -, f. = lj:llac!;e. 
(9a6en) mEJczyć się, mozolić zły duc_h dręczyciel, dyabeł fln'ne, sf. pl. 0 11, płaszczy-
się. m.; trapicie! m., trapiduch zna f., równina f. 

\lHn'cfer, sm. ~9, pl. -, l) m. = mragegeift. i \l3lii'nemnd)er, sm. •S,pl. -, 
dręczyciel m., ciemięzca m., \j.ilngin'r, sm. •o, pl. ~e, i lf5liinef dJmieb, sm. •(e)s, 
ździerca m.; wymusi ciel m.; !1$lngin'riui!, sm. -, obacz pl. •e, układ11jący m. plany, 
2) strzał nierówny, zapóźny, ą:lfogiator. projekcista n. 
nie w swoim czasie (wojskow.); ll,llngin't, sn. •(C)9, pl. •e, l!3{n'nen, vn. (f ein) i va. 
3) błąd kardynalny, główny, plagiat m., kradzież literacka. (gaben) zamierzać, ukł'adać, 
ciężki. . $lngin'tor, sm. ~s, pl. ,to• robić plany; im gcgeimen -

$lncferei', sf. pl. -en, 1) ren, plagiator m., ksiggo- uknuć. 
dręczenie n., męczenie n., cie- I kra<lca m. l!3{ane't, sm. ,en, pl. •en. 
miężenie n., ciemiEJstwo n., I ll,llnib, (wym.: pled), sm. •!3, planeta J:; einem l>en ,m 
dokuczliwość f.; 2) mozoły / pl. •5, szal m., chusta /. (efett wróżyć komu; unter 
pl., trudy pl., męka J., ucią· 1 $lnibie'ren, (wym.: ple-), einem g(Ucf(idjen •en gelioren 
żliwość /.; kłopot . m., za-: vn. (~a ben) bronić, mieć mo- f ein być rodzonym, rodzić się 
chód m.; = @Sdjererei. 1 wę w S!!dzie, przed trybu- pod szczęśliwą gwiazdą. 

$ln'cfnn, vn. (9aben) 1) · nałem. l!3lnnttn'rif d), adi. plane-
strzelać, strzelić nierówno, l!3{aibOIJe'r,(wym.: pledo11je), tarny. 
nie razem (z drugim), strzelić sn. •9, pl. ~!3, obrona/., mo- ll,llandn'rium, sn. ,(s), pl. 
za późno; 2) popełnić błąd. wa obronna. •tien, przyrząd m. do demon-

${n'bber, sm. ..9, deszcz ll,llnif nnterie', sj. pl. ,n, stracyi ruchu planet. 
nawalny. żart m. = filii~, eic!;era. l!3lnne'ten6n~1t, sf. pl. •en, 

l!3ln'bbern, vimpers. eB p(ab• $lnifi'r, sn. obacz ą:lllifier. dro"'a j. planety. 
bert leje jak z cebra. l!3(nfn't, sn. 0 (e)s,pl. •t, pia- \l3lnne'tenjn~r, sn. •(e)9, pl. 

S,J5{nfo'nb, (wym.: -fą), sm. kat m., obwieszczenie n. (wy- -e, rok planetowy. 
•S, pl. •Eł, strop m., pułap m. wieszoae lub przylepione dla l!3(nne'tenfnrte, sf. pl. •li, 

$lngn'(fdj(Uff, sm. •f 4l[uffe9, ogółu). mapa planetarna. 
pl. -fd)!ilffe, kadencya pia- \l3lnn, adi. 1) płaski, ró-1 ~lnne'tenlnuf, sm. ,(e)9, pl. 
galna, kościelna (muzyka). wny; 2) jasny, zrozumiały; •lćiufe, obieg m. planet. 

\13ln'ge, sj. pl. •n, 1) plaga adv. równiutko, łatwo. ll,llnnc'tenfef er, sm. •il, pl. 
f, klęska/., kara boska; bie $lntt, sm. ,(e)iil, pl. ą:lfćine, -, płanetnik m., z planet 
iig9pt1f cfJen •n plBgi egipskie; 1) płaszczyzna f, równina f, wróżący m. 
2) udręczenie n., utrapienie równia f.; 2) plan m., rysu- l!3la11e'tcnmnf dJine, sf. ob. 
n., męczarnia/,, kłopot m.; nek m., ry~ m., zarys m.; \13(anetatium. 
bieda f.; je ber ;tag ~at f eine ben - eims @ebiiubei3 auf• ll,llnne'tenftnnb, sm. ~(e)s, 
- niem11 dnia bez kłopotu. ne9men, entroetfen zdjąć plan aspekt m. 

$ln'gegeift, sm. •es, pl. •er, z budynku, narysować, zrobić \l3lnne'tenf~ftem, sm. •(e;s, 
dręczyciel m., trapicie! m., plan na budynek; 3) osnowa' pl. ~e, ~ystem planetarny. 
trapi duch m. f., układ m., rozkład m.; \l3lnnetoi'b, sm. =en, pl. •en, 

\l3ln'gegottln, sj. pl. •innm, l>~r - au einem ~rama osno- planetoid m., asteroid m. 
fary11 /., erynia j. wa, układ dramatu; ein ge~ lłJ{anie'ren, va. (~alien) 1) 

$ln'gdcben,, sn. •9, życie brucfter - prospekt m.; er równać, zrównywać, skopy-
pełne utrapień, kłopotów. atbeitet immer naclj einem geo wać, gładzić, planować; !!Re• 
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tall - wygładzać, równać, . według planu, układu; me- \13lnfti3itii't, sf. piasty-
klepać kruszce; 2) \j3a:pier - · todycznie, Rystemat.ycznie. czność f., wypukłość f., wy-
maczać papier w klejowej \l,ln'nmiij)igfeit, sf. stoso- datność f, wyrazistość f. 
wodzie, leutrykować. wność f. do planu, do za- \l,lntn•ne, sf. pl. ,n, jawor 

\l,lnnie'ren, sn. •S, równa- ' miaru; postępowanie meto- wodny, wodoklon m. (drzewo). 
nie n., skopywanie n., gła-: dyczne, systematyczne. \l,lntenn', (wym.: -to), sn. 
dzenie n.; leutrykowanie n. : \l,lnntn'ge, (wym.: -taż), ~(i.i), pl. oi.i, płaskowzgórze n., 

\l,lnnie'rer, sm. •S, pl. -, sf. pl. ,n, plantacya f., za- wysoczyzna f.; płaza f. na-
wygładzacz m. kruszców. roś\ f., zaroślina f. sypu, płaza wykopu (kolejn.). 

\l,lnnie'r~nmmer, sm. •ś,pl. \l,ln'nnm, sn. •!3, torowisko ~lntenn'ltltlgen, sm. oe, pl. 
~~1immer, młotek m. do kle- n., plant m. kolei żelaznej. -, wóz pomostowy (kolejn.), 
pania i równania kruszców. ~ln'nlloU, adi. obacz \j3(an, ~lnti'n, sn. oi3, ,1n1tinn, 

~lnniglo'b, sm. •en, pl. 0 en, mntig. sn. •!3, platyna j. (kruszec). 
$1nniglo'binm, sn. •(!3), pl. \l,ln'n3cid)1tCr, sm. •!3, pl. I \l,lati'n•, adi. platynowy. 
•bien, półkula ziemska. -, rysownik m. planów. ~lnti'nbrtll)ł, sm. •(e)o, pl. 

\l,lnnimetrie', sf. pl. •n, pia- !Pln,ll,llerei', sf. pl. ,en, ga- •'t>r1igte, drut platynowy. 
nimetryaj., płaskomiernictwo danina f., paplanina f. $lnti'lt~tlltig, adi. zawiera-
n., nauka f. o rozmiarach \l,ln',ll,IJCrcr, sm. •S, pl. , jący platynę. 
powierzchni i płaszczyzn. gaduła m., papla m., świe- \l,lntinie'ren, va. (~auen) 

\l,lll1time'trif d), adi. piani- got m. pokrywać platyną, plat.yno-
metryczny. \l,ln',ll,llerl)llft, adi. gadatli- wać. 

~l'nnfe, sf. pl. •n, blanka wy, świegotliwy. \l,lnti'nmoor, sn. •(e)e, pl. 
f., parkan m.; mit 0 n uer• \l,ltl',ll,IJCt~tlftigfeit, sf. ga- ' ,e, ~lnti'nf d)Wtlmnt, sm. •(e)ii, 
jegen blankować, (o)parkanić. datliwość f., świegotliwość f. pl. ,fd)1u1imme, gąbka pla-

~lii1tfelci1, sf. pl. •en, ~ln',ll,IJCrl)llllll, sm. obacz tyn owa. 
utarczka j. ze strzelaniem. \j3!a:pperer. ~lnto'nifer, sm. •5, pl. -, 

~lii111felfe11er, sn. •!3, pl. \l,ln',ll,llerliefe, sf. pl. ~n, platonik m., zwolennik m. 
-, strzały dawane podcza, świegotka f., papla f., pa- Platona. 
utarczki. plotka f., terkotka f. I \l,lnto'nif d), adi. platoni-

~lii'nfeln, I. vn. (fJaben) ~ln',ll,llermnnl, sn. •(e)e, pl. czny; in ,er jffiei[e i - adv. 
ucierać się strzałami, harco- •miiuier, gadnła m. i f., plot- platonicznie. 
wać z nieprzyjacielem, nie- karz m., plotucha f., papla ~lnto1ti'llmt1ll, sm. -, pla
pokoić nieprzyjaciela ciągły- m. i f., paplacz m., paplot tonizm m., nauka/. Platona. 
mi napadami, szarpać, flan- m., paplotka /., plotkarka/., \l,lntfd) ! interi. klaps! 
kierować; II. va. (fJalien) szczebiot m., szczebiotka f. puc! 
mł6cić zboże. ~{tl',lll)ern, vn. ([Jalien) ga- $1ntf d), sm. 0 es, pl. ~e, 1) 

~ln'nfen, va. ((Ja6en) blan- dać, paplać, paplotać, szwar- plusk m., ton pluskający; 2) 
kować, parkanić. gotać, bredzić. (obraz.) gap m., dureń m. 

~ftl11tfenei113iin1tt11tg, sf. pl. ~ln',IJ,IJCdtlf dJC, sf. obacz $ln1tfd)e11, vn. 1) (l)auen), 
•en, ~ln'nfenge~ege, sn. ~s, \j3Ia:p:periiefe. także ~liitf d)ern, vn. ([Jalien) 
pl.-, lł,,ln'nfenwerf, sn. ,(e)s, \l,lii'rrnnge, sn. ~s, pl. •n, bąbolić, bąblić, pluskać, plu
pl. •e, \l,ltl'llftll3tlllll, sm. oko zaczerwienione i kapra· szczeć, plusnąć, pluskotać; 
•(e)!3, pl. •31iune, parkan m., we; wywinięcie n. powieki 't>ie Duelle :pl1itfd)ert źródło 
pabmka f. (medycyna). pluska, szemrze; ei3 regnet, 

~lii'nfler, sm. •ii, pl. - , \l,lii'rren, vn. ([Jalien) 1) pła- ba~ ei3 :platfd)t leje jak z ce-
harcownik m., flankier m. kać, drzeć się, beczeć; 2) śpie- bra; 2) wpaść, upaść na co 

\l,lll'lllOll, adi. nie mający wać głosem skrzekliwym; tak, że aż plu~nie, plusnąć 
planu, zamiaru; nierozważny; wrzeszczeć. w co (do wody). 
adv. bez planu, bez zamiaru; \l,liifie'r, sn. •(e)i3, przyje- ~lii'tf d)erbrunnen, sm. •iS, 
nierozważnie. mność f.; zabawa f,, rozryw- pl. -, wodotrysk m. 

~ln111lofi9fcit, sf. brak m. ka f. ~lii'tf d)ern, sn. •ii, plusk 
planu, brak zamiaru; nieroz- \l,liifie'rlid),adi.przyjemny, m. (wody); plusnięcie ·n. (do 
wa!!'n f. zabawny; oddający się przy- wody). 

~ltl'llmnd)er, sm. obacz jemnościom, rozrywkom. \l,ln'tf d)fuj), sm. •ei3, pl. 
\j3!1inemadjer. \l,ln'ftif, sf. plastyka f., •filte, 1) szeroka, płaska no-

\13ln11tmiij)ig, adi. stosowny wypukłość j.; rzeźbiarstwo ga; 2) ( obraz.) gap m. 
do planu, do ukhdu; odpo- n., snycerstwo n. \l.,ltl'łf d)filj)ig, adi. płasko-
wiadający zamiarowi; meto- \l,ln'ftifd), adi. plastyczny, nogi; gapowaty. 
dyczny,. systematyczny; adv. wypukły, wydatny; rze- ~ltl'tf d)ig, adi. 1) pluska-
stosowniedoplanu, do układu, źbio~y. jący; 2) płaskonogi. 
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IJ.'IB'tf d)noj, adi. przemokły podkładka końcowa, podkład- W.lii'ttfrou, sf. pl. •en, 
do nitki. ka czołowa, podkładka sty- ~lit'ttctin, sf. pl. •innen, 

~Hott, I. adi. 1) pł'aski, ró- kowa; 3) wieko n.; 4) p6?- prasowniczka f., prasowa
wny; bai! oe .13aąb płaszczy- misek m., danie n.; ó) ły- czka f. 
zna f., równina/., nizina/.; sina f.; korona f., tonzura IJ.'IB'ttfuj, sm. •ei!, pl. 
0 eil ~aclj płaski dach; •e 9iafe (ksi~ży); eine - ~a&en mieć 0 filfle, 1) stopa /., podeszwa 
nos spłaszczony; auf bet •en łysinę, być ł'ysym; tine - be• f. (u nogi); 2) szeroka, płaska 
~rbe liegm leżeć na gołej fommen ł'ysieć, dostawać ly- nog11. 
ziemi; - madjm płaszczyć; sinę; 6) szajka/., kompania ~lo'ttfiljig, adi. płasko-
spłaszczyć;,briicfen spłaszczać, f. złodziejów, rozbijaczy (po nol!'i. 
spłaszczyć; ofdjlagen rozpla· wiedeń~kn). ~ln'ttgcbriidt, adi. przy. 
szczać, rozpłaszczyć;-merbm ~lo'ttcbcnc, sf. pl. on, pła- płaszczony, spłaszczony. 
spłaszczyć się; 2) (przenośnie:) szczy z o a /. ~lo'ttgolb, sn. 0 (e)e, złoto 
plaski, płytki, nudny; gmin- ~lii'ttc, sf. pl. •n, i \łHii'tt• n. w blaszkach. 
ny, pospolity, prostacki; aer cif en, sn. oiil, pl. •n, żelazko ~lii'tt~ommcr, sm. •9, pl. 
m!ii płaski, płytki dowcip; n. (do prasowania). -~iimmer, młot m. do klepa-
oeil .Seug fdjmavm gadać ~lo'ttcijc, sf. pl. ,n, pła- nia krusze6w. blach. 
bzdurstwa bez treści; ,er ~UB• szczka /., flądra/. (ryba). ~lo'tt~cit, · sj. 1) płaski 
brucf wyraz prostacki, pospo- ,{o'ttcn, va. (~alim) wy- kształt, płaskość /.; 2) pl. 
lity; - adv. fpredjen mówić kładać, pokrywać płytami. •en, (obraz.) pła~kość /·, try-
dyalektem, narzeczem (doino- ~lii'ttcn, va. (~alim) 1) wialność f., banalnośc /. 
niemieokiem); •e 2lusfpradje płaszczyć, płaski kształt na- ~fatttc'rcn, va. (~aben) 
chłopska, gminna wymowa; dawać, wyrównywać, wygła- blaszką nakładać, wykładać; 
3) bie ,e filla~r~eit czysta, dzać; @o[bbra~t - (wy)kle- ,teB 6iff>er srebro nakładane. 
prosta prawda ; baB ift pać drut złoty; 2) bie filliifdje ~lottic'rorbcit, ~lattit'• 
eine •e .Siige to oczywiste - prasować bielizna. rung, sf. pl . .. en, roboty (bla-
kłamstwo; 'oas ift ein -er ~fa'ttcnobang, s~. •(e)s, szką) wykładane. 
m!ibet[prudjtooczywistasprze- pl. 0 aUge, odbitka /. płyty ~{B'ttfoł)f, sm . .. (e)s, pl. 
czność; idj fagte es i~m - stereotypowanej (drukarstwo). •fiipfe, plaska głowa; (obraz.) 
adv. ~etaui3 powiedziałem mu IJ.'{o'ttcnbrud, am. ,(e)il, pl. głowa tępa, ograniczona. 
to bez ceremonii, bez ogródki; •t, stereotypia /. IJ.'ln'ttfiił)fig, adi. płasko-
er fdj[ug es i~m - adv. a() ~{a·ttcnfiinig, sm. •!3, pl. głowy; tępogłowy. 
wręcz, wprost mu odmówił; •e, kr61 m. łysych, łysoń m. ~lii'ttlcin, sn . .. 9, listewka 
II. an. •B, narzecze doino· IJ.'ln'ttcnf ~rift, sf. pl. •en, /., prawidełko n. 
niemieckie. stereotypia f.; mit - brucfen ~fa'ttmil~lc, af. pl. •n, 

$fa'tt1111{, sm. "(e)i3, pl. •t, stereotypować; mit - geo maszyna /. do płaszczenia 
lł3{11'ttlcib, sm. ..(e)~, pl. brucft, ~ergeftellt stereotypo- drutu. 
•er, wę~orzosum m. wany. ~fa'ttnof c, sf. pl. •n, pła-

'lo'ttbnnf, sf. pl. •liiinfe, ~lii'ttcr, sm. •i, pl. - , ski nos. 
kl!tnik płatkowy. 1) klepacz m. złota, srebra; lf3la'ttnafig,adi. płaskonosy. 

lf3lii'ttbolacn, sm. •!8, pl. -, 2) prasownik m. ~lll'ttncr, sm. •iii, pl. -, 
dusza /. do żelazka. ~la'ttcrbf c, sf, pl. -n, gro- 1) obacz jJ!tiitter; 2) płatnerz 

!13I11'ttborb, sm. ob. ~a~[· szek bulwowy, lędźwian m., m., wyrabiacz m. pancerzy. 
borb. cieciorka f. IJ.'{B'ttf ~nobd, sm. •!8, pl. 

~{ii'ttbrett, sn. ,(e)B, pl. •er, !l3la'ttcrbingij, adv. bezwa- 0 fdlnii6el, plaskodziób m. 
deska /. do prasowania. rnnkowo, bezwzględnie; ko- IJ.'lii'ttftB~l, sn. ob11cz \llCiitte, 

~{ii'tt~cn, sn. o!8, pl. -, niecznie; bas ift - unmoglidj \J!(iitteifen. 
dim. od \Jl(atte, płytka /., to wprost niemożliwe, to żadną ~{B'ttftcin, sm ... (e)B pl. 
blacik m.; blaszka/. miarą być nie może; - nidjt •e, łupoik m. ' 

~{B'ttbcdc, sf. pl . .. n, pułap bezwarunkowo nie, na żaden ~lii'ttif~, sm. ,es, pl. •t, 
m., powała f. sposób. stór m. do prasowania. 

~lo'ttbcntf ~, adi. niższo· ~ln'tłfif ~, sm. obacz \ll[att• ~lii'ttn~, sn. •(e)iil, pl. 
niemiecki, dolnoniemiecki ; ei~e. •tiidjer, pł6tno n., chusta /. 
adv. po dolnoniemiecku. ~fa'ttf{ilglcr, sm. •!8, pl. do pokrycia deski do praso-

~la'ttc, sf. pl. "", 1) płyta -, żyłkoskrzydły owad. wania. 
f.; blat m. (stołu) j tło n. $fa'ttform, sf. pl. -en, ~lii'ttlllolac, sf. pl. on, ma-
pieca; blacha f.; biinne !Ule• platforma f., dach płaski, gie I m. · 
tallp(atte blaszka /.; 2) pod· miejsce płaskie, wzniesienie ~lii'ttllliif d}c, sf. ~lii'ttacug, 
kładka /.; !!Jlitte[- pod- płaskie; - in ber @Cai~Utte an . .. (e)B, bielizna /. do pra-
kładka środkowa; \Sto~- płaszczolec m. sowania. 

3'n le nb er, Sl)eutfdH:>olnifcfje!I !!Borterbucfj. 12 
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~lllłtllJC'g, \f311ltt4u1
, adv, zerwowane, zachowane, za

wprost, wręcz, bez ogródki. strzefone; wenn id,) an beinem 
~{ll'tfllJCHl, Bm. efei3, pl. •e Wlite gdybym był na tWO• 

~[e, kosmacz m. jem miejscu; er ift am •e 
1.1.,la'ttllJUtm, am. "(e)a, pl. jest na miejscu, nadaje się, 

•Wiitmer, przysysek m., wy- odpowiada; 3) miejscowość 
pławka /.; •milrmet, pła- f., miasto n.; ein fejtet, fle„ 
zińce pl. feftigter - miejscowość ob-

1.1.,laij, sm. •ei3, pl. \l:ltiii;!e, warowana, twierdza /., forte-
l) plac m., miejsce n.; freiet, ca f.; ein off en er - miejsce 
unf>eflauter - majdan m.; otwarte, wolne; auf bem 
f5 ~alien aUe - dla wszyst- ~ilienet •e na rynku wie
kich jest miejsce, wszyscy się deńikim; auf bem oe foufen, 
zmieszczą; ee ift fein - me~t uerfaufen kupić, sprzedać na 
niema więcej miejsca; - miejscu, natychmiast; uon 
fin ben znaleźć miejsce, do- bie[ er fil!are ift nid,)t!3 me~r 
stać miejsce; er ~at in fil!ien am "e niema nic jut z tego 
feinen - gefunben nie zna- towaru na rynku, na targu, 
łazi w Wiedniu miejsca, w handlu; 4) miejsce n., 
zajęcia; imnbm - mad)en urząd m.; 5) placek m.; = 
miejsce komu zrobit<, miejsca jJllllJ;!d)en; 6) huk m., łoskot 
komu ustąpić; fid) - mnd,)en m., trzask m., eksplozya f.; 
zrobić sobie, znaldć miejsce, mit einem •e aerf:ptingen z 
utorować sobie droge, prze- trzaskiem pęknąć. 
dostać się, przepchaó się; - ~lll'ljllbjutant, sm . ... en, pl. 
ba! - gemacl)t ! ustąpcie l •en, adjutant m. placu. 
rozstąpcie się l usuńcie się l \l3lll'ljDcbnrf, sm. •(e)!3, po-

ijr~~;~,! t~~b:!t::J:~n:ł~ż;;i trzeba miejscowa, lokalna. 
na dawne miejsce; et 1ft ~ln'ijDild)f C, sf. pl. "", pu-
immer auf bem •e jest zawsze kawka f. 
na miejscu; ber €:\d)reibtifd,) \l,!lii'ijdJCU, sn . .. g, pl. -, 
nimmt au nie[ - weg biurko dim. od ~lai;!, 1) szczupłe 
za wiele miejsca zabiera, miejsce; 2) placek m., cukie
zajmuje; feine !Bemerfung war rek m. 
nid,)t am „e uwaga jego nie ~lll'lje, sf. pęknięcie n.; 
była na miejscu, nie była not trget bie - Megen pę
stosowna, była niewczesna; kać ze złości. 
es f>Iieben einige ~aufenbe auf \1,llii'ljc, sf. pl. en, placek 
bem ,e kilka tysięcy zostało m., cukiorek m. 
na placu, poległo w bitwie; \l,!lll'ljcn, vn. (~aben) 1) 
unf ere eoibaten beljauµteten trzeszczeć, łoskot, huk wyda
ben - nasi żołnierze dotrzy- wać, eksplodować, wybuchać; 
mali placu, zwyciężyli; nic!Jt eine f8omlie ift ge:pfoJ;!t pękła 
oom •e ge~en nie ruszyć się bomb&; es regnet, baji es 
z miejsca; ber fil!aljr~eit -· µfott deszcz leje, że ~ż huczy; 
gelien uchylić się przed pm- 2) pękać, pęknąć; por !itrger, 
wdą; jmnbs f8itten - gelien nor 2ac!;en - pękac ze złości, 
wysluehać czyich prośb; er od śmiechu; mit etro. ljeraus
tat es auf bem „e natychmiast wyrwać się z czem; aufein• 
to uczynił; 2) miejsce n., sie- anbet- zetrzeć si9 ze sobą; 
dzenie n. i - neljmen usiąść; bai& %ljeater war aum - uoll 
neljmen €:\te-! prosz~ usiqśćl teatr był przepełniony; bie 
nom „e auffteljen z miejsca !.Jln~t ift gepta,t szew pękł, 
(po )wstać; f einen - f>eiegen ~la'ljcn, sn. •B, 1) hucze
oznaczyć, że miejsce zajęte nie n., wybuch m., eksplozya 
(kładąc co na niem); nume• j.; 2) peknięcie n. 
rierte 11.UliJ;!e miejsca numero- ll3ln'ljgtlb, sn. o(e)s, pl, 
wane, liczbami oznaczone; "er, placowe n., składowe n. 
ref eruierte jJ!Ilięe miejsca re- od powierzchni. 

\fJlllU'betf llif 

~la'ljgcf dJiift, sn. •(e)s, pl. 
"t, interes miejscowy (handel). 

\l,!la'ljgolb, sn. •(e)e, złoto 
trzeszczace. 

\};la'ljtnf4Jcftion, sf. inspek
cya miejscowa, czuwalnia f. 

\};lll'ijfcnntnio, sf. pl. 0 f[e, 
znajomość f, miejsca, stosun
k6w miejscowych. 

~la'ljfommanbant, sm. •en, 
pl. oen, komendant m. placu, 
komendant miejscowy. 

\l,!lll'ljfommanbo, sn. 0 a 
"en, komenda f. placu. 

1.1.,la'ljmajor, sm. •!3, pl. ,e, 
major m. placu. 

~la'ljmnugcl, sm. •5, brak 
m. miejsca. 

\13lll'lj4Jrcio, sm. ..; es, pl. 
„fe, cena miejscowa, targowa 
(handel). 

\l,!lll'ljrcgen, sm. ,0, pl. - , 
deszcz nawalny, ulewny, na
wałnica f., ulewa f. 

~lll'ljllcriinbcrung, sf. pl. 
•en, zmiana f. miejdca. 

~la'ęwcdjfcl, sm. 0 01 1) 
zmiana f. miejsca, przesie
dlenie n.; 2) weksel umiej
scowiony (handel). 

~lllnbcrci', sf. pl. •en, ga
węda f., gawędka f., poga
danka/.; gadanina/., papla
nina f.; plotka f. 

\l,!lnu'bcrer, sm. •a, pl. -, 
gawędziarz m., gaduła m.; 
plotkarz m. 

\};lau'berijnft, adi. gada
tliwy, pletliwy, szczebiotliwy; 
plotkarski. 

~lnu'berijaftigfcit, sJ. ga
datliwość f., pletliwość /., 
szczebiotliwość f.; plotkar
stwo n. 

~lllu'bcrijnno, sm . .. ea, pl. 
"ljiinfe, \l,!lan'berllcf c, sf., pl. 
•n, ~lnu'bermnę, sm., -e~, 
pl. 0 ma1)e, \13lllU'bcrmanl, sn. 
„es, pl. omliulet, obacz 
~Iaubettnf d,)e. 

\};llln'bcrn, vn. (~aben) roz
mawiać, gadać, gawędzić, 
gwarzyć; pleść, szczebiotać; 
ein .lsanges unb !Breite0 -
długo i szeroko rozprawiać; 
aua ber 6d,)ule - wygadać 
sie, powiedzieć, co należało 
za"milczeć. 

~lnu'bcrfaif, sm. 0 (e)e, pl. 
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•f iicfe, gaduła. m. i .f., papla. im - w plenum, na pełuem !ł,łlii'~lid}feit, sf. nagłość 
m. i f. zebraniu. j., ra.ptowność f 

!ł,łlnu'bcrftunbc, s.f. pl. •n, !f,!leonn'llmull, sm. -, pl. $In'bcrtofcn, sf. pl. płu-
i dim. $Inn'berftiinMJCU1 sn. •men, pleonazm m. dry pl., szarawary pl., długie 
,/3, pl. -, godzina .f., go- !ł,łieonn'ftif cfl, adi. pleona- i szerokie spodnie. 
dzinka /. pogadanki, chwila styczny; adv. pleonastycznie. ~Iu'btrbofcntriigcr, sm. •13, 
na pogadankę przeznaczona. ~Ie'tbi, Sttet~i un'o - Pa- I pl. -, pludrak m. 

!ł,łlnu·bertnf c{le, sj. pl. 0 n, weł i Gaweł, Piotr i Paweł, !ł,łlnml), adi. ciężki, ocię-
papla m. i /., terkot m., ter- ludzie pl. rozmaitego ro- , żały, niekształtny, niezgra
kotka /., pleciuch m., gaduła dzaju. 'bny, gruby; bez powabu, pro-
m., gadulska f.; plotkarz m., \}3li'nf C i $fi'n3c, sf. pl. stacki; •er !!Jlenf d) niezgra-
plotkarka /. "", naleśnik m. ba m.; gap m.; •eiil IDef en 

$In11'bcrton, sm. •(e)s. styl \ł3Ii 1nfcn, vn. (~aóen) po- niezgrabność j.; •e 2ilge nie-
gawędziarski (literatura). pła.kiwać, płakać. zgrabne, oczywiste kłamstwo; 

!ł,łlnuft'bcl, adi. prawdopo- !ł,łli'nf cnl)fnnne, sf. pl. •n, 0 er 5pa~ prostacki żart; =e 
dobny, wiarygodny. patelnia j. do naleśników. !!Jlanieten niezgrabne maniery, 

$lnnfi6ilttii't, sj. prawdo-, !ł,łliut~, sm. ,eii!, pl. 0 e, niezgrabne ułożenie; fid) -, 
podobieństwo n., wiarygo· i !ł,łli'nt~e, ef pl. •n, podstawa. in •er filleife 6ene~men zacho-
dność f, j. (slupu); cokół m. (archi- wywać się niezgrabnie. 

$ln113 ! interi. buch! tektura). \PlllmlJ, l)lllmllll ! inter i. 
\l,In113, sm. •eiil, pl. -e, 1) !JHo'mbe, sj. pl. ,n, 1) pie- klaps! puc! 

klapsnięcie n., pacniE_lcie n.; cZE_lĆ ołowiana, plomba f $In'ml)e, sf. pl. "", pom-
2) flaki pl. (handel, przewoźnictwo); 2) pa/. 

\ł3Inn'(t)3c, sj. pl. •n, flaki pl. plomba/. (do zęba). \l,lu'mlJen, I. va. (~af>en) 
\ł3ln11'3cn, vn. (fein) kia- !ł,łio'mbenl)riiger, sm. obacz pompować; II. vn. (~aben) 

psnąć, pacnqć. ljllom6ier3ange. z szelestem wpadać, wpaść 
$lcbe'jcr, sm. ,e, pl. -, \ł3lo 1mbcul.lerf({ll11ij, sm. (do wody), upadać, upaść; 

plebejusz m. •ff eo, pl. "f dj[!iff e, zaplombo- mit etro. ljerauiil- wyrwać ~ię 
\l,Iebe'jif cfl, adi. plebeju- wanie n., zamkni(_lcie n. oło-1 z czem. 

azowski; adv. po plebejuszow- wianq pieczęciq; uetteJ;!ter - \ł3I11'm~IJeit, sj. niezgra
slm. zaplombowanie naruszone ( cło, bność j., grubość f.; gapowa-

\ł3Icbill3i't, sn. •(e)a, pl. "e, przewoźnictwo). tość j. 
plebiscyt m., postanowienie \l,lombic'ren, va. (~aben) ~Inml)ll ! obacz ljllump I 
n. ludu. plombować towary, plombE_l $Inmllll, sm. •f eo, pl. •fr, 

\}3Icbll, sf i sm. !l\lef>f ciil, do towarów przytwierdzać; klapsnięciu n. 
plebs m., lud m.; motłoch m. plombować ząb. \ł3I11'm~fncf, sm. ,(e)e, 1) 

\}3lei'te, sf. pl. •n, ban- !ł,łlombic'rf ({I nur, sf. pl. także $Iu'ml)f ncffl)iel, sn. 
kructwo n.; - mad)en zban- •fclJnilre, szpagat m. do płom- 0 (e)i3, pl. •e, pytka f. (gra f. 
krutować (wyraz kupiecki). bowania. w pytkę); - fpielen grać 

!ł,łiei'te, adv. - geljen zban- $Iombic'r3nngc, sj. pl. •n, w pytkę; 2) osoba. prosta.eka 
krutować. kleszcze plombowe, szczypce i gapiowata, 

!ł,łlcjn'ben, sf. pl. Pl~jady plombowe, obcęgi pl. do płom- \Plu'mllf Cli, vn, (fein) ob. 
pl., siedmiogwiazd m., dżdżo- bowania. ljllumpen 2). 
wnice pl., baby pl. (astrono· $Io~, interi. buch I 

1 
!ł,łln'nbcr, sm • .. s, rupieć m., 

mia), kwoczka j. $Io~, sm. ,ee, pl. 0 e, klaps- I rupiecie pl., grat m., graty 
\}3Ie'ltron, sn. •G, pl. ,tren, nięcie n., brzd(_lknięcie n.; pl., stary sprzęt; gałgany pl. 

plektrum n., pałeczka. f. (mu- auf 'oen ('oem) - na zawo- = .8umpen; 2) bagatela. f., 
zyka starożytna). lanie, w momencie, naty~h- drobnostka f. 

\ł3Ic'ml)c, sf. pl. ,111 1) miast; auf bem - fqiaffen \l,liinbmi', sj. pl. •en, plą-
krótka szpada; 2) zły trunek wytrzasnąć co. drowanie n., łupienie n., gra-
(w szczególności złe, ostałe I \}3lii'~c, sf. pl. •n, płoć f., hienie n., grabież f. 
piwo), zlewki pl. płocica f., plotka f., podle- !ł,łlii'nbeter, sm. •B, pl. -, 

\l,Icun'rfi~llng, sj. pl. •en, szczyk m. (ryba). łupieżca m., grabieżca m., 
pełne posiedzenie. $lii'~lid), I. adi, szybki rabuś m. 

$Icni~otentiii't1 adi. pełno- i niespodziewany, raptowny, \}3In'nb(e)rig, adi. bez ża-
mocniczy. nagły, nieprzewidziany, na.- dnej wartości, zły; pogardliwy, 

\ł3Ie'nter1uirtf ({lnft, sf. pl. tycbmiastowy; U. adv. nagle, porlly. 
,en, gospodarstwo plondrujqce. niespodziewanie; - ~er ben $I1t'nberfnmmer, sf. pl. •n, 

\J,lle'num, sn. •9, ogół m., nagle umrzeć; gan3 - wcale izba f., komórka j. na stare 
pełność f., pełne zebranie; niespodziewanie, graty. 
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ll3lu'nbcrtram, sm. =(e)s, 1) 
ob. \ll(unber; ~) (pl. ,ftlime) 
sklep tandetny. 

l.l3lu'ubermnnn, sm. =es, 
,mctnner, l.l3lu'nberma~, sm. 
=ce, pl. =1111i1}e1 gałg.aniarz m., 
zbieracz m. gałgan6w. 

l.l31ii'nbcru, va. (~a&en) ra
bować, łupić, grabić, plon
drować; einen 15djriftfte1Ier, 
ein !8ucfJ - zrabować autora, 
książk~, popełnić kradzież li
teracką na pisarzu, na książce. 

l.l31ii'nberu, sn. •e, \l)lii'nbt• 
rung, sf. pl. ,en, rabunek m., 
lupi~ż f., grabież /.; litera= 
rifcfJe \llUinberung kradzież 
literacka, plagiat m. 

\l31ii'nbcrung9f ud)t, sf. gra
bieżność f., łupieżność /. 

\13ln'ral i \l)lurn'l, sm. •(e)!3, 
pl. =e, liczba mnoga (grama
tyka). 

l.l3lurnlitii't, sf. mnogość f. 
l.l3lu9, adv. więcej. 
\ł3ln9, sn. -, nadmiar m., 

przewyźka j., nadliczka /. 
\ł31iif di, sm. ,es, pl. ,e, 

plusz m.; l.l31il'idJf nm(me)t, 
sm. ,(e)s, pl. ,e, aksamit 
pluszowy. 

ll31ii'f djartig, adi. podobny 
do pluszu. 

\13lii'i d}cn, adi. pluszowy, 
z pluszu. 

ll3ln'9biffmua, sf. pl. •en, 
r6żnica j. o wi~cej. 

\ł3lu'9mndjcr, sm. •a, pl. 
-, robiący nadwyżki (na nie
korzyść drugich); blagier m. 

~lu'9qunm~crfdtum, sn. •i3, 
pl. ~fefta, czas zaprzeszły 
(gramatyka). 

~lu'93tid}cu, sn. •il, pl. 
-, znak m. dodawania. 

l.l3lutn'rdiiidi, adi. pluto
kratyczny. 

\l)lutofrntie', sf. plutokra
cya j., rządy pl. bogatych. 

ll3luto1nif d}, adi. 1) plutoni
czny, tyczący si~ boga Plu
tona; 2) plutoniczny, ognio
wy, przez ogień powstały 
(geologia). 

l.l3Iutoni19mu9, sm. -, skla· 
dy ogniowe (geologia). 

l.l3lu1~er, sm. =i, pl. - , 
gąsior m., gąsiorek m., ka
mionka f., bańka f.; = strug. 

\l)lnllin'l, sn. •!3, pl. •e, 
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$1Ullin'lc, sn. •il, pl. -, piu- podjt, es µodjt, es roirb ge• 
wiał m., kapa kapłańska. µodjt ktoś puka; idj ~ote -

\13lu1Jiomc'tcr, sm. =ii, pl. słysz~ pukanie, słysz'}, że ktoś 
-, deszczomierz m. puka.; mit µocfJte bas ,i:)er3 

\ł3ueumn'tif, sf. 1) pneuma- serce mi pukało, mocno biło; 
tyka/., nauka /. o własno- ftarf - kołatać; 2) (obraz.) 
ściach powietrza; 2) pneu- auf etro. - dufać w co, cheł
matyka f., obrl}CZ gumowa pić sil} z czego, przechwalać 
powietrzem nadęta (na kołach się czem, zuch walić się z czego; 
pojazdów i samochodów). 3) \Jlodj fpie[en obacz pod !j3uff; 

\ł3neumn'tif d), adi. pneu- Il. va. (~ttóen) ~[adji3 - kle
matyczny, (po)wietrzny; adv. pać len; @r& - rud~ tłuc. 
pneumatycznie, (po)wietrznie. 

1 
\ł50 1djen, sn. ~B, 1) - be/3 

fii'bd, sm. •li, gmin m., ~eraens bicie n. serca; 2) 
pospólstwo n.; ber gemeinfte (obraz.) dufanie n. w co, cheł

szumowiny pl., mo- pienie n., przechwalanie n. 
tloch m. się; 3) - beil @r3ei! tłuczenie 

l.l3ii1bclnrt, sf. spos6b pro- n. rud. 
stacki, gminny, karczemny. \130'djer, sm. •iii, pl. -, 1) 

l.l3ii1belllU9btUcf, sm. •(e)i3, przechwalca m., chełpliwiec 
pl. ..btilcfe, wyraz gminny, m.; 2) tłuczkarz m. (rud). 
prostacki, karczemny. \ł3odjcrei 1, sf. pl. •en, pu-

~iibdti', sf. pl ... tn, pro- kanina /., pukanie powtarza
stactwo n., karczemność f., jące się. 
nieokrzesaność /.; wyrażenie \ł50 1d}er3, sn. -ei!, pl. =e, 
się, zachowywanie się kar- l.l3o'd}gnng, sm. •(e)s, pl. 
czemne. •glinge, ruda tłuczkowa. 

l.l3ii'llelbnft, \13ii'lldmiif)ig, \13o'd)bnmmer, sm. 0 s, pl. 
adi. gminny, prostacki, nie- -~limmet, I) młot m. do Hu
okrzesany, karczemny; adv. czenia rud, tłuk m.; 2) (także 
po prostacku, nieokrzesanie, l.l3od}milblt, sf. pl. •11, i l.l3odj• 
karczemnie, po karczem- lllcrf, sn. =(e)il, pl. •e, tłuczka 
nemu. J., tłuczkarnia kruszcowa, 

\13ii'llelbnftigftit, sf. gmin- stępy pl. do tłuczenia rud. 
ność /., prostactwo n., nie- \J.łO'dJbttb, sm. •(e)il, pl. =e, 
okrzesaność/., karczemność/. miejsce n. do spławiania tłu

lł3ii'llelbanfen, sm. ,s, pl. czonych kruszców. 
-, gminna kupa, tłuszcza/., l.l30 1djmtbl, sn. •(e)s, pl. •e, 
tłum m. gminu. rudna mączka. 

\ł.łii'lldbmf d}nft, sf. ochlo- \1301d}f~id, sn. obacz \lluff• 
kracya j., g-minnowładztwo n. fpieI. 

\13ii 1bcljufti3, sf. sądowni- \13o'djfteigcr, sm. •5, pl. -, 
ctwo ludowe, sąd doraźny sztygar m. tłuczki. 
ludowy, ukaranie n. ubiciem. \l)o'd}trog, sm. •(e)s, pl. 

l.l3ii'belmiif)ig, adi. obacz •troge, koryto n. do tłuczenia 
\llobe(l)aft. kruszc6w. 

l.l3ii'lldf~rndjc, sf. pl. •n, ll3o'djltltrf, sn. obacz \llodj• 
mowa gminna, prostacka, ~ammer. 
karczemna. \ł3o'd)lllcrf9f n~, sm. •e/3, pl. 

l.l3ii1bellllort1 sn. =(e)!3, pl. •flille, stępor m. (g6rnictwo). 
=e, wyraz gminny, prostacki, \13o'cft, sf. pl. •n, krosta j. 
karczemny. =j8latter; •U pl. ospa (cho-

\ł3od), sm. =(e)iil, pl. •e, 1) robH). 
uderzenie n., klaps m.; einige \13o'cfcnnrtig, adi. ospowaty. 
,e &efommen dostać kilka l.l3o'cfcnauef d}lng, sm. •(e)s, 
klaps6w; 2) obacz \llufffµieI. pl. =fcbliiqe, wysypka ospowa. 

\15o'djllrett, sn. obacz \lluff• \l.iO'cftnficller, sn. •il, pl. -, 
brett. gorączka o•powa. 

l.l301djen, I. vn. (~a&en) 1) j $o'cfengift, sn. ,(e)s, lad 
pukać, kołatać, stukać; man ospowy. 



!j!o'dtngrullc 

\i,o'dcugrullc, BJ. obacz 
\j:locfennarbe. 

$o'dm~au~, Bn. •fes, pl. 
-~iiuf er, szpital m. dla ospo
watych. ' [~ora. 

\l.lo'dcn~ola, Bn, obacz lj!ocf, 
\l.!O'dcuimpfuug, Bf. pl. •en, 

szczepienie n. ospy. 
\l.!O'dcnfranf, adi. chory Dl\ 

ospę. 

\ł3o'dennarbe, Bf. pl. •n, 
dzi6b m. (ospowaty). 

\ł,lo'dcnnarbig, adi. dzióba
ty, ospowaty. 

$o'dennarlligfcit, Bf, dzió
batość /., ospowatoś<i f. 

$o'd(en)~ola, Bn, 0 es, gwa
jak m., drzewo świl}~e. 

\l.!O'dig, adi. chory na 
ospę; ospowaty. 

~o'bagra, Bn. •s, podagra 
f., gościec m., suchoból m., 
denność f. 

\łoba'grif d), adi. podagry
czny. 

$obagri'ft, Bn. •en, pl. •en, 
poda1?ryk m. , 

lł3obe'ft, Bn, •es, pl. •e, prze
stanek m. na schodach, spo
czynek schodowy, podest m. 

!J)obc'ftfticgc, Bf. pl. •n, 
schody ,łamane. 

\ł,lo'btf, Bm. •eiil, pl. •e, sie
dzenie n., zadek m. 

\ł,lo'bium, sn. •!8, pl. •'i>ien, 
podyum n., podwyższenie n. 

!ł,!otfie', Bf, pl. =(e)n, poezya 
f. ; poemat m., utw6r poety
czny, wiersz m., wiersze pl. 

\l.!Otfit'lt~re, Bf. poetyka/. 
lł3oefie'lo~, adi. obrany z po

ezyi, niepoetyczny. 
$Ot't, Bm. 0 en, pl. •en, 

poeta m., wierszopis m. 
l,fioda'ftcr, Bm. •s, pl. -, 

wierszokleta m. 
$octcrci', BJ. pl. •en, 1) 

rymowanie n., pisanie n. wier
szów; 2) wiersze, rymy cz11sto
chowskie, wierszoklectwo n. 

\ł,loc·m, Bj. poetyka /., 
nauka rymotwórcza. 

\ł,loc'tin, Bj, pl. •innen, po
etka f., wierszopiska /. 

\J,5oc'tif d), adi. poetycki, 
poetyczny, rymotwórczy, ry· 
mopiski; adv. poetycko, po· 
etycznie. 

\l,,octific'rcu, vn. (~ctben) 
poezyować, wierszować, wier-
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sze tworzyć, składać; va. 
(~aben) poetyzować, przeoble
kać w barwy poetyckie. 

~o'gge, Bj. pl. •n, ro
pucha/. 

!łfo~I, Bm. -s, włos m. aksa
mitu, 

l,f5ii'~lcn, va. (~ctben) czy
ścić z włosów sk6ry (garbar
stwo). 

$oi'nt, (wym.: poi)), Bm, 
•!8,yl. •6, punkt m. 

l!50i'ntc, (wym.: pol)t), Bf. 
pl. •n, pol)ta f., myśl najdo
bitniejsza, dowcipny pomysł, 
esencya /., treść f. dowcipu, 
opowiadania i t. p. 

\l.!Ointie'ren,( wym.: POl;ltiren ), 
va. (~ctben) 1) einen !mit -
zaostrzyć dowcip, czynić do
wcip dobitnym; 2) brać na 
cel, celować; 3) znaczyć 
punkty; stawiać na kartlj 
(w grze hazardowej). 

$ofa'l, Bm. •(e)s, pl. •e, 
puhar m., roztruchan m. 

\l.lii'fcl, Bm. 0 91 pl. - 1 so
lona woda, rosół m. do ma
rynaty. 

\l.lii'felbril~c, sf. pl. •n, 
woda słona do przypraw, do 
marynat, woda f. z wymo
czonych śledzi. 

l,f.łii'felfaij, Bn. ·ff es, pl. 
•fliff er, beczka /. na solone, 
marynowane mil;lSO. 

\l.lii'ftlf{eif d}, sn. •es, pe
klówka/., solonka j., mil;lSO 
solone, marynowane. 

\l.lii'fcl~ering, Bm. •(e)e, pl. 
•e, siedź solony, marynowany. 

\l.lii'fdu, va. (~aben) mary
nować, zasalać, peklować. 

\l.lii'felriubf{eif dJ, Bn. 0 es, 
wołowina peklowana, solona. 

\ł,lii'felluaren, BJ. pl. mil;l!i
wa solone, marynaty pl. 

$ofnlic'ren, vn. (~ctben) ban
kietować, ucztować, bieiia-
dować. · 

$Ol, Bm. ,(e)s, pl. •e, bie
gun m.; au bem ,e geborig 
podbiegunowy (geografia); 
ne~cttiuer - biegun ujemny; 
:pofitiuer - biegun dodatni 
(elementu galwanicznego); 
mctgnetifc!Jer !norn- biegun 
magnesu północny; mctgneti• 
f c!Jer Silb- biegun magnesu 
południowy; •e bee gct!uctni• 

!j!olc'mif dJ 

f c!Jen G:!ementes bieguny ele
mentu galwanicznego, stosu 
galwanicznego (fizyka). 

l,f.5ola'd, Bm. •etr, pl. •en, 
1) gminnie i poufale zamiast 
~o[e Polak m.; 2) obacz 
\13bi!ifter 2); 3) polski koń; 
4) kurCZl;l n.; ó) uderzenie n. 
rószczką, witką. 

\l50ladei', Bf. gminni<:' i po
ufale zamiast \j:lo(en, Polska J. 

l,f.ło'lanaiebung, sf. pl. -en, 
przyciąg-anie n. sil;l biegunów. 

\l$ola'r, adi. podbiegunowy. 
$ola'rbiir, Bm. •en, pl. ,en, 

niedźwiedź bidy, północny, 
lodowaty. 

~ola'rfnd)e, Bm, ,fes, pl. 
.. fftcflfe, lis północny. 

~ola'tgcgcnbcn, Bf. pl. oko
lice podbiegunowe. 

~oladf atio'n, \llolarifie', 
rnng, Bj. pl. •en, polaryzacya 
/., bisgunowanie n. (światła). 

\l.lolatif ation'eftrom, Bm. 
•(e)s, pl. •ftriime, prąd m. 
polaryzacyi. 

$ola'rif d,J, adi. polaryzu
jący. 

l,f.łolarifie'rcu, va. (~ctben) 
polaryzować (fizyka). 

lł3olariffo 1.p, Bn. •(e)e, pl. •e, 
biell'unoskaz m. 

$olaritii't, Bj. bieguno
wość/. 

lł3ola'dreie, Bm. ·fes, pl. 
•fe, koło biegunowe. 

l,f.łola'diinber, Bn. pl. kraje 
biegunowe, podbiegunowe. 

ll3ola'did)t, Bn. •(e)e, pl. •er, 
swiatło północne, zorza pól 
nocna. 

$ola'rmeer, Bn. •(e)$, pl. 
•l, morze lodowate. 

\l.lola'rftern, sm. •(e)s, 
gwiazda biegunowa, polar11a, 
północna, żeglarska. 

\l.!Ola'tbiilfer, Bn. pl. mie
szkańcy pl. kraj6w podbiegu
nowych. 

$Ola'r3one, Bf. pl. •n, strefa 
podbiegunowa. 

\l.!O'lber, Bm .• ę;, pl. -, żu
ława .f. 

\llole'mif, Bj. pl. ,en, po
lemika /., spór m. (literncki, 
naukowy). 

\l.lole'mifer, Bm. -~, pl. -, 
polemik m., wiodący m. spór. 

ll30Ie'111if d), adi. polemi-
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czny, sporny; adv. polem i- \J.,oli'tif dJ, adi. polityczny; 
cznie, spornie. (przenośnie:) przebiegły, 

\j.,olc'nta, sj. mamałyga/., szczwany, ostrożny, 11hytry; 
Iemieszka kukurudziana. adv. politycznie; przebiegle, 

ll30 1Icntum, sn. •!3, poi- chytro, ostrożnie. 
skość f. \J.,olitific'rett, vn. (~aben) 

ll30 1ll)obc, sf. pl. =n, wyso- politykować, rozprawiac o po-
kość biegunowa (astron.). lityce, o rządach i sprawach 

ll301icc, (wym.: -lis), także krajowych, państwowych, mię
ll30Ii33c, sj. pl. 0 n, polica f., dzynarodowych; zajmować śię 
karta asekuracyjn11, dowód m. polityką. 
ubezpieczenia. \J.,olitific'rcr, sm. =!3, pl. -, 

\J.,olid)inc'U, (wym.: -schi-), człowiek (ciągle) polityku
sm. •iii, pl. •f, pajac m., tre- jący. 
foiś m. (we włoskiej a szcze- \J.,olitic'rcn, va. (9alien) po
gólnie neapolitańskiej korne- liturować, połysk, blask na-
dyi improwizowanej). dawać. 

ll3olic'r, sm. obacz \l30Iteter. \J.,olitn'r, sj. pl. •en, 1) po-
\J.,olic'rcn, va. (9aben) po- litura f., polerunek m.; po

lerować, gładzić, ogładzać; ł'ysk m., blask m.; 2) (prze
czyścić. nośnie:) ogładzenie n., ogla

\liOliC'rcn, s1i. •i3, \liolic' ~ da f. 
rltU!l1 Bj. polerowanie n., gła- \j.,Oli3Ci', sj. 1) policya j., 
dzenie n. straż f. bezpieczeństwa i po· 

~olic'rcr, sm. •!3, pl. -, I rządku; 2) także \J.,oli3ci'antt1 
1) polerownik m.; 2) podmaj- sn. •(e)!3, pl. ,/imter, urząd 
strzy m., nadczeladnik m., policyjny. 
zastępca m. murarza lub \J.,oli3ci'•, adi. policyjny. 
budowniczego. \J.,oli3ci'11gent, sm. -en, pl. 

\J.,olic'rfcilc, sf. pl. •n, •en, ajent policyjny. 
dłuto n. do polerowania. \j.,oli3ci'llntt, Sit. obacz \j:lo, 

ll3olie'r~l3, sm. -ei3, pl. ,e, Ii3et 2). 
\J.,OliC'tlRl,JlJCU, sm. =il, pl. -, \J.,oli3ci'11nffidJt, nadz6r po· 
szmata J. do polerowania, licyjny, doz6r m. policyi. 
lustro~~nia, .czyszczenia. \j.,oli3ci'bc11mtc(r), sm. •ten, 

\J.,oltc rf d)ctbc, sf. pl. =n, pl. ,ten, urzędnik policyjny. 
toczyd!o n. \J.,oli3ci'bcborbc sf. pl. •n 

\J.,olt.c'rft11bl, s~. ,(e)s, po- władza policyjna,' władza bez: 
lerowmk m., stalica f. · , bi' 

fil 1· , ft · ( );, l p1eczenst.wa pu 1cznego. 
. +'~ ~c r tllt, sm. = e "'1 P · ~e, \j.,oli•ci'bndj sn. •(e)i3 pl. 

kam1en m. do polerowania. . o ' . '. • 
\J.,olic'rt, adi. polerowany, •bilcljet, czarna księga pohcy1. 

wygładzony. ~Ol!3ti'bnrca11, sn. obacz 
ll3olic'r311bn, sm. •(e)i3, pl. jj301~3e~a~

1
t .. 

-3/i~ne. ząb m. do polerowania. \13olt3et btcncr~ s.1t. ,!3, p_l. 
\J.,olifli'nif, sf. pl. •en, po- -, sługa pohcyJny, poh-

liklinika f. cyant .m .. , . 
\j.,olif 11'11bcr, sm. obacz jpa= \liolt3c1 bmftor, B"f, :!3, pl. 

lifanber. ,en, d:yr~ktor m. pohcy1. 
\j.,o'lifd), \J.,olf d), adi. rzad- \J.,olt3c1'crlnft, sm .. =ffe!3, 

ko i gminnie zamiast µo(nifdJ. P_l, .=ff e, rozporządzeme po-
ll3oliti'f, sf. polityka f.; hcy1n~ .. , .. . . 

(przenośnie:) przebiegłość j., \J.,olt3c1 RCfR!lQ!llil, s1t. •fles, 
wyhieir m. pl. =ff e, \J.,olt3c1'gc11Jll~rf~nt, 

\j.,oli'tifcr, sm. ,!3, pl. -, sn. •(e)!3, areszt pohcyJny. 
polityk m., mąz m. stanu. \j.,oli3ci'!lCtid)t, sn. •(e)il, pl. 

\j.,oli'tifnil, sm. -, pl. =tici, =e, sąd policyjny. 
polityk m.; przebieglec m., ~oli3ei'infl,lcftor, sm. •G, 
chytrek m., ćwik m., łepak pl. •en, inspektor m., nad-
m., szczwany lis. zor<~a m. policyjny. 

!!3oli3i'ft 

\j.,oli3ci'fontntiffiir, sm. •ś, 
pl. • e, komisarz policyjny. 

\j.,oli3ci'forl,lil, (wym.: -kor), 
s1t. -, ogół m. urzędnik6w 
i sług policyjnych. 

\J.,oli3ci'lidJ, adi. policyjny, 
do policyi się odnoszący, od 
policyi; -es ~etge9en prze
stępstwo policyjne, przez 
policyę karane; jmnbn, untet 
•e filufficf)t fte!Ien oddac kogo 
pod doz6r policyjny, doz6r 
policyi, adv. policyjnie; -
verlioten policyj nie, przez po
Iicyę wzbronione, zakazane. 

ll3olt3ci'ntllltlt, sm. ,(e)il, pl. 
=mlinner, policyant m. 

\lioli3ei'orbnnng, sf. pl. •en, 
porządek m., regulamin m. 
policyjny, dla policyi, ustawy 
i urząrlzenia policyjM. 

\J.,oli3ci'l,lriifibcnt, sm. •en, 
pl. =en, prezydent m. policyi. 

\J.,ol13ci'f 11dje, sf. pl. =tt, 
sprawa policyjna. 

\J.,oli3ci'flJion, sm. •(e)i3, pl. 
=e, \J.,oli3ci'flJi~cl, sm. •ś, pl. 
- , konfident m., poufnik m., 
ajent m. policyi. 

\J.,oli3ci'ft1111t, sm. =(e)!3, pl. 
, en, państwo policyjne. 

lJioli3ci'ftnbc, sf. pl. =li, 
urząd policyjny. 

\lioli3ci'ftnnbc, sf. pl. ,n, 
godzina j. (nakazana przez 
policyę) zamykania rozmai
tych lokal6w publicznych. 

\J.,oli3ci'ft)ftcm, sn. •!3, pl. 
=e, system policyjny. 

\J.,oli3ci'ton, sm. ,(e)s, ton 
m., spos6b m. policyantom 
właściwy. 

\J.,oli3ci11Jcrgc~cn, sn. 0 !3, pl. 
- , przestępstwo policyjne. 

\J.,oli3ci'1Jcrorbnnng, sf. ob. 
\l3oli3eietla&. 

~olhci'11J11d)c, sf. pl. •n, 
straż policyjna. 

\lioli3ci'11Jcf en, s1t. =!!, po
licya j., policyj n ość J., ws zys t
k o co policyę dotyczy. 

ll.łoli3ci'11Jibrig, adi. prze
eiwny ustawom, rozporządze
niom policyjnym; (obraz.) •ei3 
@efidjt twarz /., wygląd m. 
złoczyńcy, zakazrny pysek. 

\j.,oli3ci'11Jirtf d)11ft, sf. go
spodarka policyantowska, wy
bryki pl. policyi. 

\J.,oli3i'ft, sm. •en, pl. •en, 
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policyaot m., stra:!mik m. Wo'Ucrabcnb, sm. •(e)e, pl. 
porządku; ge9eimet - kon- •t, wieczór przedweselny, wi
fident m., poufnik m. policyi. gilia .f. wesela. 

jJ,o'lfa, sf. pl. •5, polka jJ,oltcrci', sf. pl. •en, ło-
f. (taniec). motanie n., hałasowanie n. 

jJ,o'Uad, sm. •il, pl. •e, jJ,o'ltcrtr, sm. •S, pl. -, 
łaszek m. (ryba). hałaśnik m., wrzaskun m., 

Wolf, sm., jJ,oUmctl, sn. •!3, złośnik m., pasyonat m., pa-
mąka średnia, poślednia. li woda m.; alter - stary 

jJ,o'Ucn, sm. •!3, pl. -, gderacz. 
jJJo'Ucnmaffc, sf. pl. 0 n, pył- jJJo'ltcrgcift, sm. •(e)s, pl. 
kowina f. (botanika). ,er, 1) duch m., dyabełek m., 

\130U11tio'n, sf. pl. •en, po- kobold m. rumocący, łosko-
lucya .f. cący j 2) hałaśnik m., stukacz 

jJ,O'lnif d), adi. polski; adv. m., pukacz m. ; bała-
po polsku; bas \j3olnif ~e poi- burda m. 
szczyzna /., polski język i \ł30 1ltcrtammcr, sm. •6, pl. 
ina •e ii6erf ellen na polskie •9ltmmer, kotlarski młot dre-
przetłómaczyć, spolszczyć; wniany, · 
( obraz.) bas ift eine •e !IBM• jJ,o'ltcrig, adi. 1) hałaśliwy, 
f ~aft to (polska) zła gospo- łoskotliwy, łomotliwy; 2) do 
darka. starych gratów należący, nic 

jJ,o(onai'f c, (wym.: -nez), nie warty. 
sf. pl. •n, polonez m., polski jJ,o'Ucrfammcr, sf. pl. •n, 
taniec. izba /. na stare graty, 

\ł3olonific 1rc11, va. (ga6en) \ł3o'ltcrn, vn. (gaben) 1) ło-
polszczyć; fi~ -, vr. (gaben) motać, łoskot robić, grucho
spolszczyć się, spolszczeć, tać; an ber %ilr - walić we 

\ł3o'lftcr1 sm. i sn. •5,pl. -, drzwi, rumotać do drzwi; 2) 
poduszka f., wezgłowie 1i.; hałasować, hałaśliwie gadać, 
wyścielenie n., wysłanie 1i. 1 wrzaski wyprawiać; :po[tern• 
wypchanie n.; = \j3olftei:ung. be(t) 2ute(t) stary zrzęda; 

jJ,o'{ftcrbanf, sf. pl. =6ćinfe, 3) in biefem .\',)aufe :po!tert efl 
ławka f. z poduszkami. w tym domu straszy; 4) (fein) 

jJ,o'lftcrbctt, sn. ,(e)s, pl. poruszać si(J z łoskotem ; aus 
=en, dywan m., otomana f., bem ,8immer - wyjść z po
kobierzec m., spocznik m., koju z hałasem, z trzaskiem; 
leżanka f. ins .\',)aua - wpaść do domu 

jJ,o'(ftcrtaarc, sn. pl. obacz z rumotem; uon ber 'I-re:ppe 
\llofftmuoUe. - hrymnąć ze schodów. 

jJJo'lftcrcr, jJ,o'lftcrmad}cr, \1301tro1u, (wyru.: -trą), sm. 
sm. ,s, pl. -, fabrykant m. •S, pl. -, tchórz m, czło
poduszek; tapicer m., wy- wiek bez odwagi; 2) prze
ścielacz m. sprzętów poko- chwalca m., samochwał m. 
jowych, poduszek powozo- \ł30(9anbric1, sf. poliandrya 
wych. j., wielomęstwo n. j wielo-

jJ,O'lftcrmobcl, sn. pl. meble pręcikowość f. (botanika), 
wyścielane. jJ,olga'nbrif d), adi. polian-

\13o'lftcr11, va. (9a6en) wy- dryczny, wielopręcikowy (bo
ścielać, wysłać, wypychać, tanika). 
wypchać. [ftern. I \ł3ol~d)ro'm, \ł3o1~dJroma' = 

jJ,O'lftcrn, sm. obacz \l.lo!ar• tif d), adi. polichromatyczny, 
jJ,o'lftcrf cff cl, sm. ,s, pl. wielobarwny. 

- , jJ,o'lftcrfU;, sm. =efl, pl. \l3olgdJromic', sf. polichro-
,e, si,01(ftcrft11bl, sm. •(e)s, pl. mia f., wielobarwność f, 
•ftill)(e, krzesło wyścielone, jJ,ol~c'bcr, sn. •5, pl. -, 
siedzenie wypchane, wyście-I wielościan m. (geometrya). 
!one, st.olek wysłany. jJ,ol~ga'mc, sm. •n, pl. ,n, 

jJ,o'(ftcrwouc, sf. barwica poligamista m., wielo:!eniec 
f., barwiczka t: m., wielożeńca m. 

~oma'bc 

\ł30I~gamic', sf. poliga
mia /., wielożeństwo n. 

\130{~9a'mif dJ, adi. poliga
miczny, wielożeńczy. 

Wol~glo'tt, sm. •en, pl. •en, 
poliglota m., znający m. wiele 
języków. 

jJ,oll)lllO'ttif d), adi. poliglo
tyczny, wielojęzykowy. 

jJ,ol~go'n, sn. •(e)9, pl. •e, 
wielokąt m. (geometrya). 

Wolggona'l, jJJolggo'nif dJ, 
adi. wielokątny. 

jJ,Oll)!Jta'.lJb, sm. •en, pl. 
•en, 1) człowiek wiele piszą
cy; 2) rodzaj maszyny do 
kopiowania, odbijania. 

\ł3ol~gra.µbic'rcn, va. (9a6en) 
odbijac, kopiować na maszy
nie odpowiednio zbudowanej. 

\ł3ol1Jgg'nif d), adi. •e \llflan, 
aen rośliny wielośłupkowe, 

jJJolgbi'ftor, sm. =s, pl. 
•9ifto'ren, polihistor m.; uczo
nym. 

\ł3ol1Jno'm, s11. •(e)fl, pl. •e, 
wielomian m. (matematyka). 

\13ol~110 1mif d), adi. wielo
mianowy. 

\ł3oll)'.lJ, sm. =en, pl. •en, 
polip ni., wielonóg m., zwie
rzokrzew m., uklej ee m.; na
rośl j. (n. p. w nosie), 

\130{9'.lJCUartig, \ł30(9'.lJCU0 
taft, adi. uklejowaty. 

\ł30{9lJtonic', sj. polifonia 
f, wielogłosowość /. 

\ł3ol~.lJbo'nif d), adi. poli
foniczny, wielogłosowy. 

\ł3ollJlJo'e, adi. naroślinowy 
(chirurgia). 

\13olgtc'd)11Uer, sm. •s, pl. 
-, politechnik m. 

\ł3olgtc'd)nif11m, sn. =s, pl. 
•fen, politechnika f. 

\ł30Igtc'dJnif dJ, adi. poli
techniczny. 

\ł30{9tbci'em11e, sm. -, po
liteizm m., wielobóstwo n. 

jJ,Olt)tbci'ft, sm. -en, pl. =en, 
politeista m., zwolennik m. 
wielobóstwa, bałwochwalcam. 

\130lt)tbci'ftif d), adi. polite
ist.vczny, bałwochwalczy. 

jJJoma'be, sf. pl. ,n, 1) 
pomada/.; nacierka /. (wło
sowa); 2) (obraz.) obojętność 
f., oziębłość /.; bas ift mit 
(gana) - to mi obojętne, nic 
mi na tem nie zależy. 
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~omn'big, adi. 1) poma· 1 ~omu'd}cl, sm. •5, pomu
dowany; 2) flegmatyczny, po- chlaf (ryba). 
wolny; obojętny. ~onn'lc, sn. •(9), 1) ko• 

~omn'bigfcit, sf. flegma- deks karny, ustawa karna; 
tyczność f.; obojE_ltność f. 2) kara /., grzywna f. (pra-

~omnbifiC'rtn, va. (~aben) wo); - filr 21:bfenfung ber 
pomadować, smarować(włosy). ~agen, filr \)'e~linftrabierung 

~omcrn'nac, sf. pl. -n, po- grzywna za zboczenie, zdro-
marańcza /. *ne n., zbJczne n.; - filr 

~omcrn'nacn, 11m. •5, po- ft6et(aftung g1·zywna za prze-
marańcz6wka /. (w6dka). ciljżenie, przeciljżne n.; )ller• 

~OmCtQ'lt3Clt•, adi. poma• 3ogetUDQ5- grzywna Złl prze-
rańczowy. trzymllnie, za op6źnienie, wo-

~omcrn'n3cnbnum, sm. ,(e)s, zowe n. za sp6źuienie; fillagen• 
pl. "'bliume, drzewo poma- - g-rzywna wozowa (kolejn.). 
rańczowe. ~onccnu', (wym.: pąso), 

~omcrn'n3cnbittcr, sm. •S, I. adi. ponsowy; II. - sn. 
pomarańcz6wka f. pons m., ponsowy kolor. 

~om_crn'n3cnbliitc, sf. pl. ~onic'rcn, va. (~ci6en) pla-
•n, kwiat pomaranczowy. cić (mowa studencka). 

~omcrn'nacnfnrbc, sf. barwa \Piinitc'na, sj. żal m., skru-
pomaranczowa. cha /. = !Jłeue• pokuta /. 

~omcrn'nacnfnrbcn, ~omc, = ąJufie. ' 
rn'namfnrbig, adi. pomarań• ~iinitcntin'r, sm. -s, pl. 
czowy. ..e, penitencyaryusz m., wielki 

~omcrn'nacnfrud}t, sf. pJ. spowiednik (ustr6j kościelny). 
-frild)te, pomarańczik m. !8o'nłifc,., sm. -ei8, pl. •e 

~omcrn'nacnmnbc, sf. pl. sn f' "' •n, pomarańczo wiec m. ( owad). i .,.,onti' tces, kapłan naj wyż-
m „ szy, papież m. 
""omcrn'n3cnol, sn. •(e)a, ~onłififn'lc, sn. ,0, pl. 

pl . • e, olejek pomarańczowy. •tien, snma f. 
~omcrn'u~cnf nft, sm. •(e)0, ~onłififn'lgclDiinbcr, sn. pl. 

sok pomaranczowy. 
~omcrn'nacnf dJnlc, sf. pl. uroczysty str6j kapłański. 

-n, sk6rka pomarańczowa. ~ontififn'ł, sn. •(e)i8, pl. 
~omcrn'113c11tra11f, sm. ,(e)s, •e, pontyfikat m.; papiestwo 

nap6j m. z pomarańcz. n., ~odność papieska. 
~omcrn'113c111Doff cr, sn. •i.'l, ~onłifi~lc'rcn, vn. (~aóen) 

woda pomarańczowa. odprawiac sumę. 
lł,łomolo'o(c), sm. "en, pl. ~onto'u, (wym.: pątą), srn. 

"m, pomolog m., znawca m. =a, pl. "0, ponton m., cz6łno 
dtzew owocowych. mostowe, mostoł6dź f. 

~omologlc', sf. pomologia $onło'nbrilifc, sf. pl. •n, 
/., sadownictwo n., owoco- most czajkowy, most pon-
znawstwo n. tonowy. 

~om4J, am. •(e)0, pompa/., ~ontonic'r, (wym.: pątonje), 
wspaniałość f., okazahść /., sm. •(e)0, pl. •t, pontonier 
przepych m. m., żołnierz mostowy. 

~o'm4J~nft, adi. pompa- ~0·11~, sm. i sn. •S, pl. 
tyczny, wspaniały, okazały, •0, mały konik, kuc m., lm
przepyszny; adv. pompaty- cyk m. 
cznie, wspllniale, okazale, ll3o'pn113, am. •es, pl. •e, 
przepys,mie, bobo m., bobak m., straszy-

jfo'mp~afłigfcit, af. obacz dł<1 n., poczwara /. 
\llomp. ll30'4Jt, sm. •n, pl. •n, 

ll3ompicr, (wym.: -pie), srn. pop m. 
•0, pl. •9, pompier m., stra- ~O',Pcl, sm. ,a, smark m., 
tnik ogniowy. glut m.; ropa /. (z wrzodu). 

\l3ompii'1!, adi. obacz \llomp, ll30 1pcli9, adi. obacz \]3Cun• 
taft. berig. 

~0'4Jclmnt;, sm. ten co 
wciaż w nosie dłubie. 

\l30'4Jd11, vn. (~aben) in ber 
\nllle - dłubać w nosie. 

~OłJO', sm. •i.'l, tyłek m., 
zadek m. 

~0'4J4Jcnbl11mc, sj. obacz 
.\lomen3a~n. 

\l304Julii'r, adi. popularny, 
ludowy, rodzimy, przystępny,; 
- mad)en spopularyzowac, 
uprzystE_lpnić ludowi; adv. -
i in "er filleife. popularnie, 
przystępnie. 

\l304Julnrific'rc11, va. (~lllien) 
popularyzować, czynić pr~y
stępnem dla ludu, uprzystE_l
pniać. 

\l304J11lnritii't, sj. popular
ność f., mir m. u ludu. 

ll301rc, sf. pl. •n, pory pl., 
dziurka potna, dziurka prze
ziewcza, przeziewnik m.; "" 
~abenb dziurkowaty. 

~oro'e, ~oro·e, \l,o'rig, 
adi. dziurkowaty. 

~orofitiit, sf. dziurkowa
tość f. 

~o'rłJ~IJr, am. "a, pl. •e, 
porfir m. [rowy. 

\l3o'r,P~~r(c)11, adi. porfi
ll3o'rrcn, am. •S, por m., 

p.fodzis11ek m., łuk domowy, 
łuk wielki (jarzyna). 

~orf d}, \l3orft, sm. "es, 
bagno 11. (roślina). 

ll3ort, sm. "(e)i.'l, pl. "e, 
port m., przysta11 f.; (prze
nośnie:) cel m., zamiar m. 

ll3ortn'l, sn. =(e)a, pl. "e, 
portal m., brama f., drzwi 
pl., wch6d m. 

~ortcd}nl'f t, (wym.: port
szez), af. pl. ""• lektyka f., 
nosze pl. 

~ortcfcnl'Uc, (wym.: port
fej), an. •(9), pl. ,s, portfel 
m., torebka /., teka f. na 
papiery; teka ministeryalna. 

~ortc11101111ni'c, (wym.: port
monć), sn. =S, J!l, •i.'l, port
monetka/., słkiewka /., to
rebka f. na pieniądze. 

\ł.lortc,Pcc', sn. -0, pl. •S, 
portepe n., namiecznik m. 

~orłt4Jcc'fii~11(b)rid}, sm. 
"( e)i.'l, pl. ,e, podchorąży m. 

~o'rtcr, sm. ,a, ~o'rtcrbicr; 
sn. •(e)a, porter m. (piwo an
gielskie). 
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lł,Sortic'r, (wym.: -tje), am. celana chińska; filltitner - \ł3or3cUn'nlllllfCU, af. pl. 
•9, pl. •i.I, portyer m., szwaj- porcelana saska. porcelana f., wyroby porce-
car m., odźwierny m. \ł3or3cUn'n•, adi. porcela- łanowe. 

\f.łortic'rc, (wym.: -tjer), sf. nowy. ll3or3cUn'n11Jciij, adi. biały 
pl. •n, pcrt.yera f, zasłona I.Jfor3cUn'nnrti9, adi. po- jak porcelana. 
f. u drzwi, dobny do porcelany. \ł3oqcUn'n3icgcl, sm. •i.I, 

\ł3ortic'rlo9c, aj. pl. •n, \ł3or3cUn'nbrcnncrci, sf. ob. pl. -, cegła porcelanka f. 
odźwiernia f. ~orieunnfabrif. \ł3ofnmc'nt, sn. •(e)ił, (zwy-

\ł.ło'rtifn0, sm. -, pl. -, !fjoqcUn'ncrbc, sf. obacz kle w) pl. •m, pasaman m., 
portyk m., krużganek m., \j:lor~eUnnton. plecionka.f., ozdoba pleciona. 
okolosłupie n., wiata /. \ł3or3cUn'nfnbrif, sf. pl. ,en, \ł3of nmc'ntcnfnbrif, sf. pl. 

\ł3ortio'n, sj. pl. •tn, 1) fabryka f. porcelany. •en, fabryka J. pasamanów, 
cz!}ść f., cząstka f.; 2) por- I \f.łor3cUn'nfi9ilrd}en, sn. •i.I, plecionek. 
cya f., dawka f., danie n. , pl. -, figurka porcelanowa, \ł3of nmcntic'rnrbcit, sj. pl. 

\13ortln'nb3cmcnt, am. -(e)s, 1 z porcelany. •en, szmuklerska, pleciona 
cement portlaudzki. ~or3cUn'ngcfiiij, sm. ,es, robota. 

~ortln'nbfnlf, sm. •(e)e, pl. ,e, naczynie porcelanowe. \ł3ofnmcntic'rcr, sm. ~e, pl. 
wapno portlandzkie. \f.łor3cUn'ngln~, an. •fee, -, !f.łofnmcntic'r, am. •il, pl. 

\l5ortln'nbftcln, am. ~(e)e, Ezklo n. mlecznego kolom. -t, pasamonik m., szmuklerz 
wapniak portlandzki. \ł3or3cUn'n9lnf11r, aj. pl. m., splatacz m., fabrykant m. 

lJlo'do, sn. •/3, pl. •/3 i •ti, =en, szkliwo n. na porcelanie. splot6w, ozd6b plecionych. 
portoryum n., porto n., listo- !ł5oqeUn'119liitte, s.f. pl. ,n, ,ofnmcnticrcrei', sj., i \ł3o• 
we n., opłata listowa, prze- polewa porcelanowa. f nmcntic'r~nnblllcrf, an. •(e)s, 
syłkowe n., opłata przesył- llloracun·n~nnbcl, am. •!5, szmuklerstwo n. 
kowa. handel m. porcelaną. \ł3of nmcntic'r11Jnrcn, af. pl. 

lllo'dofrci, adi. wolny od \ł3or3cUn'n~nnbI1111g, sj. pasamany pl., ozdoby plecione. 
opbty; adv. bezpłatnie. obacz \j:loraeUannieberlage. !ł3of n111nc, if. pl. •n, puzon 

\J.io'dofrci~cit, s/. wolność !ł,lor3eUn'11frcb0, sm. •fe/5, m., trąba f. 
f, od opłaty. pl. ,fe, uwódź m. \ł3ofn11'ne11, vn. (~aben) trą-

\ł.io'rtollflłdJti!l, adi. pod- \J,ior3cUn'11malcr, sm. •i.I, pl. bić (na puzonie); (obraz.) 
legły opłacie, , -, malujący m. na porce- etro. auapofnunen trąbić o 

l!So'rtof a~, am. =ei3, vl. •[lite, i lanie. • czem, roztrąbić co. 
zasada f., stopa f. opłaty· \ł3or3cUn'nmalcm, sj. pl. ll3of nu'ncnbliif cr, am. •ił, 
liotowej, przesyłkowej; por- i =m, maluwanie 11. na porce· pl. -, puzonista m. 
toryum n., porto n. • Janie; malowidło n. na por- ll3of a11'nc11cngcl, am. ,/5, pl. 
· \ł3o'rto1Jcr9iit11ng, aj.pl. •en, 1 celanie. -, pyzaty m. 
zwrot m. portoryum, zwrot \ł.łoracUn'nmuf d}cl, af. pl. \}.,of n11'nc11r11f, sm. •(e)S, pl. 
opłaty listowej, przesyłkowej. •n, porcelanka f., zwiciec m. •e, !ł,lofn11'11cnf d}nU, sm. •(eJi.l, 

\ł5ortrii't, sn. •(e)s, pl •e, !ł3or3cUa'nnicbcrla9c, sf. pl. odezwanie n. sil}, odgłos m. 
portret m., wizerunek m., =n, skład m. porcelany. trąby. 
obraz m. osoby. i(or3cUn'nofcn, am. •s, pl. !ł,lof n11'ncnfd}1tcdc, s/. pl. 

lł,łortrii'tmnlcr, sm. ,a, pl. •iifen, piec m. do wypalania •n, klinowiec m., trąbek m. 
-, portrecista m. porcelany. \ł.iof n11'ncnto11, am. ,(e)B, pl. 

\J.iortrii'tmnlcrei, aj. p/; ,en, !ł3or3cUn'nf d}11cdc, aj. obacz •tiine, głos m. trąby. 
portret m.; malowanie n. \j:lor~ellanmufcfle!. \l.iOf auni'ft, sm. =en, pl. ,en, 
portretów. lJlor3cUn'nf d}rn11f, sm. •(e)B, puzonista m. 

\ł3ortriitie'rcn, va. (~aben) pl. •ldJtiinfe, szafa f. na por- lł,ło'f c, sf. pl. =n, I. pióro 
portretować, malować czyj celan!}, do przechowywania 11. = i)'e~'tłieI; in ben •n 
obraz. naczynia porcelanowego. liegen leżeć w ł6żku; II. po· 

!f.ło'rtulnf, am. •!!!, portu- l!JoracUn'nf crllicc, (wym.: za f, postawa f.; •n mad]cn 
laka f., kurza uoga ogrodo- -wis), an. =9, pl. -, serwis pozować. 
wa (roślina). porcelanowy. \ł3ofitio'11, aj. pl. =en, po-

lł.lo'rtulafmtlbc, aj. pl. ,n, \ł3or3cUn 111to11, sm. •(e)i3, I zycya f., postawa j.; stano-
szałecznik m. porcelanówka f., glinka por- wisko n.; położenie n.; = 

!ł3o'rt11Jci11, sm. =(e)s, pl. •t, cehmowa. · .Sn!lt. 
wino portowe, wino z Oporto. \ł3or3cUn'nunf e, af. pl. •n, !ł3ofitio'n~gcf d}il~, sn. •es, 

ll3o'raclfra11t, sn. obacz waza porcelanowa, z porce- pl. =t, działo pozycyjne. 
~ortu[nf. lany. !ł3ofitio'n~liingc, sf. pl. •n, 

ll3oracUn'n, sn. ,(e)e, por- \l,ior3cUn'11llcrgolb11n9, aj. długość f wskutek pozycyi 
celana f.; dJinefifcfJri3 - por- pozłota f. na porcelanie. (gramatyka). 
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\l,lofitiO'ltOltlinfel, sm. •!3, 
pl. -, kąt pozycyjny (astro
nomi11). 

\l3ofiti'u, adi. pozytywny, 
dodatni, twierdzący, stano
wczy, pewny; adv. - i in 
=er Weife pozytywnie, doda
tnio, pewnie, na pewno. 

\l3ofiti'U, sm. ,(e)s, pl. •e, I. 
sm. stopień równy, pierwszy 
(gramatyka); II. sn. 1) po
zytywka f., organki pl.; 2) 
obraz dodatni (fotografia). 

\l3ofitiUi'emuo, sm. -, po
zytywizm m. (filozofia). 

$ofitibi'ft, sm. =en, pl. ,en, 
pozytywista m. (filozofi<t). 

\l3ofitibitii1t, sf. pozyty
wno~1 f., dodatność f.; pe
wnosc f. 

\l3ofit11'r, sf. pl. •en, po
stawa f.; in - \ein być go
towym ( do czego); fic!J in -
f e~en gotować się ( do 
czego). 

lł50 1 ffc, sf. pl. =n, 1) figiel 
m., żart m., żarcik m., bufo
nada f.; •n mac!)en, tteiben, 
teiflm glupstwa robić, figle 
wyprawiać, żarciki stroić, 
figlować; mit jmnbm =n trei= 
6en żartować z kim, żarto
wać z kogo, żarty sobie z kogo 
robić; •n fc!)rolitm głupstwa 
gadac; (bas finb) =n! to żar
ty! to figle! głupstwa! 2) 
farm/., komedyjka/, (gmiu
rn1), krotochwila f. 

\l3o'ff cn, sm. •G, pl. -, 
figiel m., psikus m., psota /.; 
jmnbm einen - fpiden figla 
komu wypłatać, splatać; 
jmnbm ettv. ~um - tun zro
bić komu co na złość, na 
psotę, ua przekorę. 

.\l301ff cnbnft, adi. figlarny, 
śmieszny, krotochwilny; adv. 
figlarnie, śmieszni~. 

\l3o'ff cnbnftigfctt, sf. śmie
szność f. 

l,f.lo'ffenmnd)cr, \l3o'ff cu= 
tei»cr, sm. •i3, pl. -, figlarz 
m., śmieszek m., błazen m.; 
ben - fpie!en błaznowa<-. 

jj.lo'ff enrci»mi, sf. pl. •en, 
błaznowanie n. 

l,f.lo'ff enrci»crin, sf. pl. 
•innen, śmieszka f., figlarka/. 

jj.lo'ff cnrci»crif d), adi. 
figlarski, błazeński, 
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\l3o'ffcnf cf}rci0cr, sm. 0 0, pl. 
-, pisarz m. kometlyjek, far~. 

\TSo'ff cnflJid, \l,lo'ff enftiltf, 
sn. •(e)0, pl. ,e, farsa/., żart 
m. (sceniczny), komedyjka f., 
krotochwil11. f. 

\l3o'jicnflJicler, sm. =s, pl. 
-, 1) llktor grający w kro
tochwili; 2) = \j:loffenreijier. 

\l3ofjcfji'U, I. adi. dzier
żawczy; II. \}5offeffi'b, sn. 
•0, \}5offcffi'bttnt, sn. •f, pl. 
,uen i „oa, zaimek dzier
żawczy (gramatyka). 

lj3off cff o'rium, sn. "'s, pl. 
orien, posiadanie n. 

\l3off cff o'rienfln9c, sf. pl. 
,11, skarga f. o posiadanie, 
skarga posesoryjna. 

\l3offcffo'rif dJ, adi. posia
dania dotyczący; •e .!?(age 
sk11rga o posiadanie. 

\l5offic'rlid), adi. pocieszny, 
ucieszny, zabawny, figlarny; 
śmieszny; dowcipny. 

\l3offic'rlid)fcit, sf. pocie
szność/., zabawność/., figlar
ność/. 

\l3oft, sf. pl. •en, 1) po
czta f., urząd pocztowy; 
bie betreffenb poczto
wy; auf bie - geben, ~ur -, 
auf bie - bringen nadać na 
pocztę, na poczcie, zanieść 
na vocztę; mit ber - fc!Jicfen 
pocztą przesłać; mit (Jeutiget 

dzisiejszą pocztą; mit 
nlid)fter, umge(Jenoer - od
wrotną pocztą; fa(Jrenbe -
dyliżans m., poczta wozowa; 
reitenoe - poczta konna, 
est.afeta f., kuryer m.; mit 
ber - fafJren jechać pocztą, 
dyliżansem; (obraz.) bei ifJm 
ge(Jt aUes auf oer - u niego 
wszystko pocztą (t, j. nie
zmiernie szybko) idzie; 2) wia
domość /.; eine fdJlimme -
niedobra wia<iomość. 

\ł)Ofh adi. pocztowy. 
\}5o'ftnbrcf)bud), sn. •(e)0, 

pl. =óUc!)er, skorowidz po
cztowy. 

\j3o'ftngcntur, sf. pl. -en, 
ajencya pocztowa. 

$oftn'lifcfJ, adi. pocztowy. 
\l.loftamc'nt, sn. =(e)s, pl. 

„e, postument m., podsłupie 
n., podstawa /. 

\J,io'ftnmt, sn. •te)0, pl. 

$il'ften 

•limter, \ł,loftnuftnlt, sf. pl. 
•en, urząd pocztowy. 

!JJo'ft(nmto)nffiftent, sm. =en, 
pl. ,en, asystent pocztowy. 

\l3o'ftnnf d)luf), sm. ·ffe0, pl. 
•fc!Jlilif e, dobieg ,n, poczt, łą
czność pocztowa. 

\l3o'ftnnlllcif ung, sf. pl. • en, 
przekaz pocztowy; burd), mit, 
tern - f enoen przesłać prze
ka2em pocztowym. 

\J;o'ftbcnmtc(r), sm. =ten, 
pl. •ten, n~zędnik pocztowy. 

\l5o'ftbcb1cnftctc(r), sm. =len, 
pl. •ten, sługa pocztowy, za
jl,ty m. przy poczcie. 

\l5o'ftbcfiirbcrunn, sf. pl. 
-en, przewóz m. poczty, słu
żba pocztowa; ber ,8ug (Jat 
- pociąg- wiezie pocztę. 

\l3o'ftbcrid)t, sm. =(e)0, pl. 
,~, wyk11z pocztowy. 

\TSO'ftbotc, sm. •tt, pl. -n, 
posłaniec pocztowy, poczto
wym. 

jj.lo'ftbucfJ, sn. ,( e)a, pl. 
•biic!Jer, księga pocztowa. 

\l3o'ftbttrcnu, sn. "'il, pl. •S, 
biuro pocztowe, urząd po
cztowy. 

jj.lo'ftd)nifc, (wym.: -szez), 
sf. pl. ,n, wóz pocztowy, dy
liżans m. 

\l3o'ftbnmlJfcr, sm. •B, pl. 
-, ~oftbnmlJffdJiff, sn. •(e)0, 
pl ... :, parowiec pocztę wio
zący, parowiec pocztowy. 

\l3oftbntic'rcn, va. (fJaben) 
oznaczyć datą późniejszą. 

lł50 1ftbcbit, sm . .. (es), debit 
pocztowy, prawo n. rozsyłki 
(dzienników, pism). 

\ł3o'ftbdlnrntiou, sf. pl. 
,en, deklaracya pocztowa, 
oświadczenie pocztowe. 

\l3o'ftbircftion, sf. pl. ,en, 
dyrekcya /. poczt(y). 

\l3o'ftbircfter, sm. •il, pl. 
•en, dyrektor m. poczt(y). 

\l3o'ftcinlnnf, sm. •(e)ii, 
poczta nadeszła, nadchodząca. 

\l3o'ftcin3nblung, sf. pl. , en, 
zapłata /. w drodza pciczto
wej, przekaz pocztowy. 

l,ł.lo'ftcn, sm. -0, pl. -, 1) 
posterunek m., stanowisko n., 
stójka /., czata f., czaty pl., 
straż f, (wojskowa); uer(ore• 
mr - stracony posterunek; 
auf bim - na straży; auf 
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- fte~en stać na posterunku,' stawić, porozstawiać (na sta- \l3o'ft~afet, sn. ,(e)s, pl ... e, 
na straży; auf bem - fte~en, nowiskacb); fidj -, vr. (~a6en) pakiet m. pocztą przesłany, 
fein stać na straży; czatować; stanąć, ustawić się (na stauo- przesyłka pocztowa. 
2) miejsce n., urząd m., funk- wisku) _; usadowić się. \13o'ft~a~ier, sn. -(e)B, pa-
cya /.; 3) party a f. towarów, \13oftt'f!e, sf. pl. =n, posty la pier listowy (pocztowy). 
pewna ilość towarów; 4) po- f., zbiór m. kazań na wszyst- \JJO'ft~ferb, sn. ,(e)!3, pl =e, 
zycya f. (w rachunku); einen kie niedziele. koń (pocztowy). 
- eintragen, ftreidjen zapisać, \l3oftiU(i)0'1t, (wym.: posti- !po'ft~f(idJtig, adi. co musi 
wykreślić pozycyę; 5) suma ją), sm. •x', pl. ,e, pocztarek hyc pocztą przesyłane. 
f., kwota pieniężna; t>as ~at m., pocztylion m., przewoźnik l)3o'ftrat, sm. =(e)ś, pl. -rltte, 
i~n einen ~ilf>f cl)en - (@elb) m. listowni, woźoik m. urzę- 1·adca pocztowy. 
gefoftet to kosztowało go la- du wysyłkowego. \PO'ftredJt, \l30 1ftregal, sn. 
dną sumę; 6) kuleczka oło- \l30'ftjacl)t, sj. pl. •en, jacht =(e)!3, pl. -e, prawo pocztowe; 
wiana grubości grochu (ło- pol'ztowy. obacz !j:loftgeredjtigMt. 
wiectwo). \l3o'ftfartc, sJ: pl. =li, 1) \13o'ftreife, sj. pl . .. n, podióż 

\l30 1ftenfettc, sf. pl. ..n, li- mapa pocztowa ; 2) karta po- f. pocztą, w dyliżansie. 
nia, na której porozstawiane cztowa, spis m. listów, toboł- \l30'ftrciter, sm. =5, pl. - , 
są posterunki, ków pocztą przesyłanych; pocztylion konny. 

\13o'ftenfanf, sm. •(e)~, bieg 3) korespondentka f., po- \13o'ftro11te, sj. pl . • 11, ruta 
pocztowy. cztówka f. pocztowa, szlak pocztowy. 

Poste restante, (wym.: l)3o'ftfaff e, sj. kasa po- ilJO'ftf iinle, sj. pl. "", słup 
postresta'nt), zatrzymać, za- cztowa. pocztowy, milowskaz po-
chować, pozostawić na poczcie. \13o'ftf11cd)t, sm. •(e)s, pl. cztowy. 

\130'fter~ebitio11, sf. pl. ,en, •r, •lnga pocztowy. \f.,O'ftf dJaffncr, sm. =B, pl. 
ekspedycya pocztowa, urząd \13o'ftfontJe11tion, sj. pl. "m, -, konduktor m., zawiado-
wydawl'zy, wysyłkowy. kouwencya. pocztowa, ul<lad wca m. dyliżansu. 

\l30 1ftfeUcłfeu, sn. •ił, pl. pocztowy. \13o'ftf dJei11, sm. •(e)s, pl. 
-, torba pocztowa, tłumok \J.,o'ftfrcio, sm. -fes, pl. =fe, "e, poświadczenie pocztowe. 
pocztowy. obwód pocztowy. Il, • f•••ff ( ) l mo'ftfrei, adi. wolny od mo•ftfntfdJe, sf. pl . .. n, wóz ,iSo'tt .. ,t , sn. "e 15, P · =e, ;i., ;i., statek pontowy. pocztowego; - madjen opla- pocztowy, dyliżans m. l)3o'ftf dJhtfi, sm. =ffes, pl. 
cić pocztowe. ll301ftf11tf dJcr, sm. •5, pl. f f 

\J,O'ftfrci~eit, sj. wolność/. - , woźnic" pocztowy. • c!Jlil fe, zamknięcie n. urzę-
od pocztowego. $o'ftfagernb, adi. obacz du pocztowegdo; nor - w go-

\f.,O'ft(frci)ntllrfC, sj. pl. •li, Poste restante. dzinach urzę owych. 
znaczek listowy, pocztowy. \13o'ftma11bnt, sn. obacz \J,o'ftf cl)reiber, sm. •S, 7,l. 

lł5o'ftgelb, sn. •(e)B, pl. ,er, !j:loftanroeifung. -, pisarz pocztowy, na po-
opłata pocztowa, pocztowe n. \J,o'fłntllde, sf. pl. ,n, zna- czcie. 

\13o'ftgered)tfgfcit, sf.pl. ,en, czek listowy, pocztowy. \J,o'ftfefrctiir, sm. •S, pl. -e, 
przywilej m. utrzymywania l)3o'ftnteile, sj. pl. -.n, mila sekretarz m. poczty. 
poczty. pocztowa. ll3oftffri'~t(11nt), sn. ,s, pl 

~o'ftgefc~, sn. -es, pl. •e, \J,o'ftmeifter, sm . .. 5, pl. -, =ta i 0 te, dopisek m. 
ustawa pocztowa, o poczcie pocztmistrz m., utrzymujący \J,o'ftf~arfaff e, sj. pl. -11, 
stanowiąca. m. pocztę, przełożony m. pocztow8. kasa oszczędności. 

\13o'ftg11t, sn. •(e)s,pl. agilter, poczty. \13o'ftftatio11, sf. pl ... en, 
tow11r pocztą przesłany. \PO'ftnlld)Ull~nte, sf. pl. =n, stacya pocztowa. 

\13o'fttaUcr, sm. •i8, pl. -, powziątek pocztowy; gegen \J,o'ftftem~eJ, sm. •S, pl. -, 
pocztarz m. - za powziątkiem pocztowym. stempel pocztowy. 

\l3o'ftta110,. sn. =fee, pl. \13o'ft11ndJridJt, sj. pl. •en, l)3o'ftftrafje, sf. pl. •n, dro-
•głiufer, dom' pocztowy, po- doniesienie pocztowe, wiado- ga pocztowa, trakt pocztowy, 
czta j. mość poeztą przesłana. gościniec pocztowy. 

\l,!o'fttcring, sm. =(e)B, pl. \13oft1111mera'nbo, adv. pła- ~o'ftftube, sf. pl. •n, izba 
=e, śled:& pocztowy. rąc późoiej, z dołu; - 0ag!en pocztowa, urząd pocztowy; 

l)3o'ft~orn, sn. •(e)B, pl . .. e, ptacić po otrzymaniu czego, poczekalnia f. dla podróżu-
trąbka pocztarska, po upływie pewnego czasu. jących dyliżansem. 

$oft~n'm, adi. pośmiertny. l)3o'fto, s1i. -, -faffen, ne~· \J,o'ftftihf, sn. •(e)s, pl. •e, 
$O'ft~llnt110, sm. -, pl. men stanąć, zająć stale miej- tobotek pocztowy. 

•mi, pogrobowiec m., pogro- sce, stanowisko, usadowić się. \PO'fttag, sm. =(e)B, pl. •e, 
bek m. ll3o'ftotbn1111g, sf. pl. =en, dzień pocztowy, dzień, w kt6-

\l5oftie're11, va. (ija6en) po· regulamin pocztowy. I rym poczta przychodzi albo 
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odchodzi; mit nlid)ftem - na
stępną pocztą. 

fo'fttiiglid), adi. ka:!:dym 
dniem pocztowym. 

\l5o'fttnrif, sm. •(e)!3, pl. •e, 
aryfa pocztowa, spis m. opłat 

pocztowych. 
$D'fttaubt, sf. pl. -n, go

łąb pocztowy. 
foftuln't, sn. ,(e)s, pl. -e, 

postulat m., wymaganie n. 
$oftulie'rcn, -ca. (~alien) po

stulować, wymagać. 
$o'ftuerbnnll, sm. ,(e)!3, pl. 

,b!inbe, $o'ftumin, sm. •(e)i!, 
pl. ,e, związek pocztowy. 

!13o'ftuerllrufi, sm. •ffe!3, cien
ki (welinowy) papier listowy. 

!ł3o'ftucrfc~r, sm. r(e)!3, pl. 
,e, ruch pocztowy. 

!ł3o'ftucrtrng, sm. •(e)s, pl. 
-lriige, konwencya pocztowa, 
układ pocztowy. 

!ł3o'ftucrwnltcr, sm. ·!3, pl. 
-, zarządca m. poczty. 

$o'ftlltrltlnltnng, sf. pl. •en, 
zarząd m. poczt. 

$o'ftllorf djufi, sm. •ff et!, 
pl. ·f~Uff e, zaliczlia po
cztowa. 

!ł3o'ftwngcn, sm. ·!3, pl. -, 
dyli:!:aus m., wóz pocztowy. 

!13o'ftwngcnrcmif c, sf. pl. •n, 
wozownia pocztowa. 

!ł3o'ftltltdjf cl, sm. •il, przQ
prząg m. pocztowych koni. 

!ł3o'ftltltg, sm. •( e )!3, pl. -e, 
droga pocztowa. . 

!ł3o'ftltlcfc11, sn. ,s, poczto
wość J:, pocztarstwo n., za
rząd m. poczt, poczty pl. 

!ł3o'ft3cid)tn, sn • .. 13, pl. -, 
stempel pocztowy, 

!ł3o'ft3cttcl, sm. obacz \lloft• 
d)ein. 

!ł30 1ft3ug, sm. •(e)il,:pl. •ailge, 
pociąg pocztowy; pociąg oso
bowy. 

!ł3o'ft3wnng, sm. •(e)a, przy
mus pocztowy; bem - unter, 
roorfm obacz \lloftpf{id)tig. 

!ł3otcntn't, sm. ,en, pl. ,en, 
1) potentat m., mocarz m.; 
monarcha m.; 2) •en, pl. 
poufale zamiast \yii~e nogi. 

!ł3otcntin'l, sn. •(e)8, pl. •e, 
potencyał m. (matematyka). 

!ł3otcntin'lfliid)e, sf. pl. •n, 
powierzchnia/. (równego) po
tencyalu. 
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!ł3ołtttłinlitii't, sf. poten
cyalność f. (fizyka). 

!ł3otc'n3, sj. pl. •en, 1) po
tęga j., stopień m.; eine ,811~[ 
aur britten - erbeben wynieść 
liczbę do trzeciej potęgi (ma
tematyka); 2) mo:!:neśćj., moc 

; siła męska. 
!ł3otcn3ie'rcn, va. (~n ben) po

tęgować; wynosić liczbę do 
pewnej potęgi. 

!ł3otcn3ie'rnng, sj. potęgo
wanie n., wynoszenie n, do 
potęgi. 

$o't~ourri, (wym.: -puri), 
sn. •S, pl. •9, potpuri n., 
zbieranina muzyczna, 

!ł3ott, sn. •(e)s, pl. •t, gar
nek m. 

!ł!o'ttnf d)c, sf. pota:!: m. 
!Po'ttnf d}cnflnfi, sm. •ff e9, 

okrnsa J., surowiec m. 
!ł3o'ttnf dJCllficllmi, sf. pl. 

•łn, potażarnia f.; - im 
!illa(be majdan pota:!:owy. 

!ł3o'tłllf dJcnficllminuff ctcr, 
sm. •il, pl. -, majdanuik m. 

!ł3o'łtfif d), $o'łtltlnl, sm. 
•/9, pl. ,e, wieloryb głowacz 
m„ dziwogł6w m., krytoząb m. 

$o~tnu'f tuli! !ł!o~ ®cltcn ! 
!ł30~ ~li~! !ł30~ ®ettcr ! 
interi. daj go katu I a to 
rzecz dziwna! a to his tory a I 
do dyabłal 

!ł3ouff n'llt, (wym.: pu-), 
!ł3ouffn'gt, (wym.: pusa:!:), sf. 
pl. ,n, miłostka j.; kochanka 
f., ukochana f: (w mowie 
studenckiej). 

!ł3011ffic'rcn, va. (~aóen) 
1) jmn'On - pusować kogo, 
pchać kogo; etro. - pusować 
co, krzątać się około czego, 
chcieć co jak najprędzej do 
skutku doprowadzić; fid) -
pchać się, piąć się do góry, 
wznosić się l'Oraz wy:!:ej j 2) 
mieć z kim miłostki, 

!ł3ouln'rllt, (wym.: pu-), 
sf. pl. •n, pularda /. 

!ł3ou1Joi'r, (wym.: puvoar), 
sn. -~, władza f., moc f., 
umocowanie n. 

$riin'mlmlum, sn. ~!3, pl. 
•buła, preambulum n., słowo 
wstępne, rozwlekła przed
mowa. 

$riillcnlln'r, sm. '.·!3, pl. •e, 
prebendaryusz m. 
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!ł3riibc'nlle, sf. pl. •n, pre
benda f. 

!ł!riiccllc'na i !ł3rii3cllc'n3, sf. 
pl. =en, 1) pierwszieństwo n.; 
= IDortritt; 2) obacz \llriice• 
benafall. 

!13riictllt'nafnll i $rii3cllc'n3, 
fnU, sm. •(e)ś, pl. •fii!Ie, pre
cedens m., sprawa osądzona; 
fid) na~ -fiillen rid)ten kie
rować się wyrokami dawniej 
zapadłymi. 

!ł3riict',1Jtor i ~rii3c',1Jtor, 
•il, pl. sm. ,en, nauczyciel m. 

!ł3rlld}t, sf. pl. \µrlid)te, 
świetność f., wspaniałość f., 
okazałość f., przepych m., 
parada/.; wystawność f.; bai! 
ift fine - to pyszne, prze
pyszne, wspaniałe. 

!ł3ra'd}tnufwn11ll, sm. •(e)9, 
wystawność f., przepych m.; 
rozrzutność f. = IDerf din,en„ 
bung. 

!ł3rn'd}tnuf3ug, sm. •(e)il, 
pl. •ailge, wspaniały pochód, 
okazała procesya, parada f. 

,ra'd}tnnegabc, sf. pl. ,n, 
wydanie ozdobne. 

!ł3rn'd)łbllnll, sm. •(e)a, pl. 
•óiinbe, oprnwa ozdobna; 
wydanie ozdobne. 

!ł3rn'dJłblln, sm. •til, pl. 
,e, pyszna, wspaniała bu
dowla. [ rabeliett. 

!ł!rn'dJłllctt, sn, obacz \j:la• 
!ł3rn'd}tcrcm~lnr, sn. •(e)il, 

pl. •t, egzemplan: m., okaz 
m. wspaniały. 

!ł3rll'dJtgnrtc11, sm. •il, pl. 
•giitlen, pyszny ogród. 

!ł!rll'd)t~immcl, sm. •iii, pl. 
-, baldachim m. 

!ł!rii'd)tig, adi. wspaniały, 
okazały, paradny, pyszny, 
ozdobny; świetny; ,es @ffm 
wyborne jedzenie; adv. wspa
niale, okazale, paradnie, py
sznie, ozdobnie, świetnie, wy
bornie. 

$rii'd)tigfcit, sf. wyborność 
f., paradność/., świetność f., 
wspaniałość .f. 

$rn'd)tfcrl, sm. •il, pl . • e, 
cztowiek wyborny, doskonały. 

$rn'd)tf1cill, sn. •(e)!3, pl. 
,er, suknia paradna, suknia 
f. od parady. 

!ł3rn'd}tllcbe, sf. upodoba
nie n. w przepychu. 
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\l3ra'djtlid1cnb, adi. lubiący 
przepych, wystawę. 

\l3ra'djtlilic, sf. pl. •n, 
pysznokwiat m., wdzięko
sława f. 

\J,łra'djt(oe, adi. niewy
stawny, nieozdobny; adv. bez 
wystawności, bez przepychu. 

\J_łra'dj4)almc, sf. pl. •n, 
miąglina j. 

\l3ra'djtftabt, aj. pl. •ftiibte, 
wspaniałe, przepyszne miasto. 

\l3ra'djtf cff d, sm. •il, pl. -, 
krzesło paradne, tron m. 

\l3ra'djtfł)radjc, sf. wspa
niałomowność f. 

$ta' djtftild, sn. •( e )s, pl. 
oe, przedmiot wspaniały, rzecz 
wspaniała. 

\J,łra'djtfndjt, sj. :!:ądza /. 
przepychu. 

\J,łra'djtfildjtig, adi. żądny 
przepychu. 

\l3ra'djttor, sn. •(e)s, pl. 
•e, brama wRpaniała. 

\l3ra'cljt11on, adi. przepy
szny, wystawny; adv. prze
pysznie, wystawnie. 

\f.!ra'cljt1Dagcn, sm. =B, pl. 
-, powó,: wspaniały, para
dny, powóz m. od parady. 

l!Jra'cljtwcrt, sn. •(e)il, pl. 
•e, dziełu przepysznie wyko
nane, dzieło świetne; wspa
niale wydane dzieło, dzieło 
(książka) z przepychem wy
dane. 

\J,łriicił)ita't i \J,łriiaił)ita't, 
sn. •(e)s, pl. ,e, obacz !Jliebet• 

f di~~a:(~itic'rcn i \J,łriiaiłli· 
tic'rcn, va. (galien) obacz 
!niebetfdjfogen 2). 

\J,łriici'e i \l3riiai'0, adi. do
sadny, dobitny, dokładny; 
•er \Stil krótki, zwięzły spo
sób pisania; adv. dobitnie, 
zwięźle; - um adjt Ug: 
punktualnie, punkt o ósmeJ 
(godzinie). 

\J,łriicific'rcn i \l3riiaific'rcn, 
va. (gaben) dobitnie, dokład
nie oznaczyć. 

\l3riicifio'n i !l,riiaifio'n, sf. 
precyzya /., dokładność_ f, 
dosadność /., dobitność f., 
ścisłość f.; treściwość f., 
zwięzłość f. 

\J.!riicifio'newagc i \J,łriiai, 
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fio'newagc, sf. pl. •n, waga \l,rii'gclDcrf, sn. •(e)i!, pl. 
nadzwyczajnie czuła. •e, tłocznia f. [ka f. 

\f.!riibcftinatio'n, sf. pl. •en, \l,ragma'tif, sf. pragmaty-
predestynacya J:, przezna- \f.!ragma'tif clj, adi. pragma-
czenie n. tyczny; bie •e eianftion sank

\l,riibcftinic'rcn, va. (gali en) cya pragmatyczna; adv. pra-
przeznac„yć. gmatycznie. 

~hiibifa'nt, sm. ,en, pl. \l3riigna'nt, adi. znaczący, 
•en, predykant m., kazno- dosadny; dokładny, trafny, 
dzieja m. dobitny, jędrny; adv. znaczą-

\J,łriibifa't, sn. •(e)s, pl. •e, co, dosadnie; dokładnie, do· 
1) orzeczeme n., predykat m. bitnie, trafnie, jędrnie. 
(gramatyka); 2) tytuł m.; 3) \l3riigna'na, af. dobitność/., 
stopień m. postępu (w szkole). dosadność f., dokładność /., 

\l3riibieł)onic'rcn,va. (galien) trafność /., jędrność f. 
skłaniać do czego. \J,łrii'gftcmł)d, \l3riigftod, 

\l3riibieł)ofitio'n, sj. pl. •en, obacz ~tligeftemveI, \lltiige• 
predyspozycyaf, skłonność f. ftocf. 

\l3riibominic'rcn, vn. (gal)en) \l3riignng, sf. wybijanie n., 
przeważać, przemagać. bicie n. 

\J,łriife'ft, sm. ,en, pl. •en, \l3rii'gnntcdagc, sf. pl. •n, 
prefekt m., przełożony m., matryca f. 
naczelnik m. \l3ra'~lcn, vn. (ga6en) 1) 

!łJriifdtn'r, sf. pl. •en, pre- mit etro. - chełpić się czem, 
faktura f.; nactielnictwo n,, z czego; chwalić się, prze
przełożeństwo n. chwalać się czem, chlubić się 

\l3riifi'r, sn. ,es, pl. -e i czem; popisywać się czem j 
•Il, przyrostek m. (gramatyka). przes~dzać; hlagować; 2) wpa• 

\l3rii'gcbrnd, sm. •(e)s, pl. dać w oczy, zwracać na siebie 
•e, druk wypukły. uwagę, uderzać (o rzeczach, 

!13rii'gccif en, sn. •s, pl. -, kolorach). 
stempel m., matryca f. \IJra'~lcn, sn. •S, chełpie-

\l3rii'RC9Cbil~r, sf. pl. •en, nie n. się, przechwalanie n. 
\l,rii'gcfoftcn, s. pl., ~rii'gc- się, przechwałka./., blaga f., 
lo~n, sm. •(e)s, pl. •liiąne, popisywanie n. się; przesa
ophta mennicza, mincarskie n. dzanie n. 

\l3rii'gcn, va. (galien) 1) wy- \J,łra'~lcr, sm. -~. pl. -, 
bijać, wybić; @eib - bić chełpiący się, chełpliwiec m., 
pieniądze; 2) (obraz.) fidi chełpicie! m., przechwalca m., 
etro. inii @eblidjtnis - wbić fanfaron m., blagier m. 
sobie co w pamięć; jmnbm \J,łra~(crci', sf. pl. •en, cheł
etro. in/3 ~era, in/3 @emilt - pa f., chełpliwość f., prze
wpoić co w czyje serce, chwałka f.; fanfaronada. f., 
w czyj umysł. bla1?a f. 

\l3rii'gcn, sn. •i3, wybijanie \J,łra'~lcrin, sf. pl. •innen, n., bicie 11. (monet). cbełpicielka .f., blagierka /, 
\l3rii'gcort, sm. •(e)s, pl. \l3ra·~1crif dj, I. adi. cheł-

•e, mennica /. pliwy, samochwalny; pyszny, 
\l3rii'gcr, sm. ,s, pl. -, butny, dumny, próżny; II. 

odbijacz m.; wybijirnz m. adv. chełpliwie; butnie, z py-
(monet). cbą, dumą. 

\f.!rii'gcfat;, \l3rii'gcf djat;, sm. \J,łra'~l~aft,adi. obacz jJ!rag, 
,es, opłata mennicza. Ietifdj. 

\l3riiRCftiittc, sj. pl. •n, \J,łra'~(~ane, sm. •fes, pl. 
mennica f. 1 ·ąlinfe, samochwał m., bia-

~riigcftCntłJd, sm. •s, pl. gier m. 
-, stempel m. do wybijania I \l3ra'~(fndjt, sf. Rkłonność 
monet. f. do chełpie11ia się, do prze-

\l,rii'gcftod, sm. •(e)/3, pl. chwalania się, chełpliwa 
-~ocfe, matryca f. żyłka. 
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ll3ra'tlfildjtig, adi. lubiący er ift ein =er )))łenfiv jest 
się chwalić, chełpliwy, praktycznym człowiekiem, 

ll3rn~m, sm. •(e)lił, pl. •e, umie sobie poradzić; -er 21:rat 
prom m. lekarz praktyczny, prakty-

\l3rnirie', sf.pl. •n, preryaj. kujący, praktyką się tru, 
$ritj1tbi131 sn. •elil, pl. =e, dniący; IL adv. praktycznie. 

1) sprawa wpierw rozstrzy- ll3rnfti3ie'ren, I. vn. (9a6en) 
gnięta, przesądzenie n.; 2) praktykować, doświadczać, 
strata .f, wykon;ywać, zajmować się, 

ll3riijubi3ie'rett, va. (9aóen) trud nic się czem; lekarzyć; 
przesądzać. •ber 2Cr3t lekarz praktyku-

\l3riiflnbic'rett, va. (gaóen) jący, praktyką, leezeniem się 
preklndować, uchylić, odrzu- zajmujący; er -~iert nicł>t 
cić, wykluczyć (prawo). megr już więcej nie prakty-

$riiflufio'u, sf. pl. •en, kuje, nie lekarzy; lI. va. 
prekluzya f., wył'ączenie n., (9alien) etro. auf bie 15eite -
wykluczenie n., uchylenie n., skręcić co, skraść co; jmnbm 
odpalenie n., odmówienie n., ehu. aulil ber '.tafdje, in bie 
przAdawnienie n. (prnwo), '.tafdje - wyjąć co komu 

ll3riiflufio'n~tcrmin, sm, zręcznie z kieszeni, włożyć 
•(e)s, pl. =e, termin preklu- co komu zręezuie do kie
zyjny, termin nieprzekra- szeni. 
czalny (prawo). $ritln't, sm. •en, pl. =en, 

\l3ra'frit, sn. •(e)B, pra- prałat m. 
kryt m., język pierwotny sta- ll3riila'tenab3eicl}en, sn. pl, 
roindyjskich szczepbw. oznaki pl. prałackie. 

ll3rn'fritif cl}, adi. prakrycki, ll3riiln'tc11amt, sn. ,(e)s, pl. 
rodzimy, ludowy. . •itntter, urząd m. prałata, 

ll3ra'ft!f, sf pl. •en, prak- prałactwo n., prałatura j. 
tyka f., doświadczenie n., $riila'tcngcwanb, sn. =(e)il, 
biegłość f., ćwiczenie n., pl. "rocinber, suknia prałacka. 
znajomość f.; •en, pl. prak- friiln'tcnftnnb, sm. •(eJlil, 
tyki pl., machinacye pl., ll3rdln'tcnfteU11ng, $ritla'tcn• 
(podstępne) zabiegi pl., wy- \\lUtbc, sf. prałatura /., pra
biegi pl., obroty pl. łactwo n., stanowisko n. 

ll3raftifa'bcl, adi. dający prałata, godność prałacka. 
się użyć, wykonać; nur biefer ll3riilnt11'r, sj. pl. "en, pra-
filleg ift - tylko tej drogi łatnra J., prałactwo n. 
można użyć; tylko po tt\i ll3riilimina'r=, adi. przed-
drodze można jeGhać, chodzić. ugodny. 

$raftifa'nt, sm. •en, pl. ll3riiliminn'rc, sn . .. a, pl.-, 
•en, praktykant m.; uczeń wykaz m. potrzebnych mate
m. (w handlu, w r11emiośle, ryałów lub pieniędzy. 
W przemyśle). ll3ritlimina'ricn, 8, pl. pre-

\J,!rn'ftifu~, sm. -, pl. liminarya pl., przedugoda f., 
.. fuff e, \l3rn'ftifcr,· sm. -~, wstępne układy, rokowania pl. 
pl. -, 1) praktyk m., czło- ll3raU, adi. I) wyprężony, 
wiek doświadczony, biegły, wytę:!.ony, mocno naciągnięty; 
wprawny; 2) lekarz prakty- elastyczny, sprężysty; pełny 

czny, praktykujący; 3)(obraz.) i okrągły, wydęty; •e ilfacfen 
er ift ein alter - to stary policzki wydęte; ,e ~irne 
praktyk, to ćwik, to bywalec. zdrowa, tęga dziewoja; 2) 

\l3ra'ftijdj, I. adi. pr.akty- [ opięty, ~o ciała przyleg9:jący 
czny, doswiadczony, bte'!'łY, (o snkmach); - adv, fttien, 
wprawny, znawczy; użyte- antiegen opięto adv. leżeć, 
czny, dający się zastosować ll3raU, sm. ,(e)!8, odbicie n,; 
do życia = !Jlllt!Hc!>; wy- uderzenie n. 
godny; biefer 15tocf ift fe~r - ll3ra'Uc11, vn. (ijaóen i fein) 
ten surdut jest bardzo prak- uderzyć o co; nneinanber -
tyczny, wygodny= ~eąuem; zetknąć się, zetrzeć się; gegen 

ll3rii'mienf d)ein 

bie fillanb - uderzyć mocno, 
obić się o ścianę, o mur; · 
ber }llall ift uon ber Wan'!> 
ge:prallt piłka odbiła się, od
skoczyła od ściany; bai! 2i~t 
:prallte mit in bie ~ugen 
światło raziło mnie w oczy. 

!15ra'Ucn, sn. •lil, obicie n. 
się, obijanie n. się. 

ll3ra'U~cit, sf. wyprężoność 
f., wytężoność f.; elasty
czność f.; tęgość j., zdrowie 
n. ; opiętość f., ciasność .f. 
(sukni). 

ll3ra'Ufraft, sf. elastyczność 
f., sprężyRtość f. 

~ra'llicl}t, sn. o(e)lil, światło 
odbite; światło bardzo silne 
i rażące. 

,ra'Uf cl}uf), sm. •ff ei!, pl. 
ofc!>ilff e, strzał m. na odbitkę, 
strzał odbity, strzał czołga· 
jący. 

ll3ra'Uftci11, sm. 0 (e)lil, pl. 
-e,· kamień m. przy domu 
lub drodze, o który się koło 
obija, 

ll3ra'Uftof), sm. •elil, pl. 
•ftii~e, obacz ą.lrall. 

~ra'UtriUcr, sm. ,!8, pl. -, 
tryl odbitkowy, krbtki (mu
zyka), 

lj.,ra'Ullli1tfcl, sm. •5, pl. 
-, kąt m, odbicia (fizyka). 

$riil1tbie'rcn, vn. (~alien) 
przegryw1ać, grać wstęp, pre-
1 udyowac (muzyka). 

ll3riilu'bium, sn. •lil, pl. 
•bien, preludyum n., prze
grywka f., wstęp m,, poprze
dzenie n. (muzyka). 

,rnmcbitic'rcn, va. (~llóen) 
naprzód rozmyślić. 

ll3riimcbitic'tt, adi. rozmyśl
ny; "elil !Ser!iredjen rozmyśl
na zbrodnia, 

\l,lrii'mic, sf. pl. •n, na
groda f.; premia f., przed
płata f., wpłata f. zabez
pieczenia. 

ll3rii'mic11nnlci~c, sf. pl. :n, 
pożyczka premiowa. 

ll3rii'micngef dJitft, sn. =( e)il, 
pl. •e, ll3rii'micntanbcl, sm. 
=lił, interes premiowy, handel 
premiowy, terminowy. 

ll3rii'micnlotterie, sf. pl, 0 n, 
loterya premiowa, 

ll3tii'mie11fd}cin, sm. ~(e)s, 
pl. -~, bilet premiowy. 



$rii'micntJcrtcilung 

$rii'micn1Jcdeilung, sf. pl. 
oen, rozdawanie n. nagród, 
premiowanie n. (w szkole). 

$riimiic'ren, va. (ljaf>m) 
premiować, dać nagrodę; 
l)tlimiiert premiowany, nagro• 
dzony. 

$riimi'fjc, sf. pl. =n, za
łożenie. 

$rii'mium, sn. ,(s), pl. 
-mien, premium n., nagroda 
f. (szkolna). 

$riimouftrntc'uf ct, sm. =ił, 
pl. -, Norbertanin m. 

$riimouftrnte'nf crin, sf. pl. 
,nen, Norbertanka j. 

$riimonftrnte'nf erorbcn, 
sm. =il, zakon norbertański. 

$rn'ngcn, vn. ([Jaben) bły
szczeć, świetnym się wyda
wać, pysznie wyglądać; wy
rM;niać się, w oczy wpadać; 
in !j:lUTl)Ut błyszczeć 
w purpurze; mit etro. - po
pisywać się czem, pysznić się 
czem, wynosić się z czego; 
am ®cljanbpf alj( - stać pod 
pręgierzem. 

$rn'nger, sm. •!3, pl. -, 
pręgierz m.; jmnbn an ben 
- fterren wystawić, postawić 
kogo pod pręgierzem; am 
fte[Jen stać pod pręgierzem. 

$rn'nfc, sj. pl. =en, <łapa J: 
$riiuumcrn'nbo, adv. -

3a[Jfen płacić prenumerando, 
naprzód, przed czasem. 

$riinumcrn'nt, sin. =en, pl. 
=en, prenumerator m., przed
placiciel m. 

$riiuumcrntio'n, sf. pl. =en, 
prenumerata /., przedpłata f. 

$rii11umcrntfo'n~lfftc, sf. 
pl. =n, lista f., spis m. pre
numeratorów, przedpłacicieli. 

$riinumcrntlo'n~,llrci~, sm. 
,feil, pl. "fe, cena prenu
meracyjna, cena /. przed
płaty. 

$riinnmcric'rcn, va. i vn. 
(ljaben) prenumerować, płacić, 
zapłacić z góry, zaliczać, 
zaliczyć; zamawiać, zamówić, 
zapisywać, zapisać naprzód 
(czasopismo, dzieło). 

$riioffu,llic'rcn, va. uprze
dzić; l)tlioffupiert f ein być 
uprzedzonym; być zajętym. 

$rii,llllrn'nb, sm. "en, pl. 
•en, uczeń przygotowujący 
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się do egz»minu, przysposo- $riif cntic'rcn, va. (~aben) 
biony m. <Io popisu. prezentowat\ przedstawiać, 

$rii,llnrn'nbcnnnftnlt, sj. pl. podawać; bail @eroeljr -
0 en, szkoła przygotowawcza. prezentować broń, czynić, 

$rii,llarn'nt, sm. •m, pl. okazać cześć bronią; ficlj nett 
=en; $rii,llllrll'tor, sm. •il, pl. - schludnie, ładnie, zgrabnie 
•en, preparator m., przy- wyglą1ać; einen m:led)fel -
sposabiacz m., przyprawiacz okazac weksel. 
m., przyprawicie! m. (chemia $riifcntic'rbrctt, sn. =(e}s, 
i anatomia). pl. ,er, $riif cnti'crteUcr, sm. 

$rii,llnrn't, sn. ,,(e}łl, pl. •e, •9, pl. -, taca f, talerz m. 
preparat m. (chemfozny lub <lo podawania. 
anatomiczny). $riif c'na, sf. prezencya /., 

$rii,llnrntio'n, sf. pl. =en, obecność f, przytomność f. 
preparacya /., przygotowanie I $riif t1n3gtlbcr, sn. pl. emon., przysposobienie 11. lumenta prezencyjne, dochód 

$rii,1Jnric'rc11, va. ([Jaf>en) m. z prezencyi. 
preparować, przyprawiać (ana- $riif c'n3liftc, sf. pl. •n, 
turnia i chemia); fid) auf eine spis in. obecnych. 
.l!eftion - przygotowywać się $riif c'113ftiirfc, sf. siła zbroj-
do lekcyi. na w czasie pokoju. 

$rii,1Jonbcrn'n31 sf. pl. •en, $riifc'n33cit, sj. czynna 
przewaga /. słu:!.ba wojskowa. 

$riilJonbcric'rc11, vn. (!ja~ $riif ertlllti'IJ, sn. •(e)s, pl. 
ben) przewatać, przewa:!.yć. •e, $riif crunti'llmitttl, sn. ~f!, 

$tiilJOfitio111, sf. pl. =en, pl. -,prezerwatywa/., ochro-
przyimek m. (gramatyka). na /., zabezpieczenie n., za-

$riilJOfitionn'f, adi. przy- pobiegliwość /.; środek za-
imkowy. radczy, ochronny. 

$rii,1Ju'ti11111, sn. •a,pl. •tien, $riifcrtJic'rcn, va. (ljafien) 
napletek m. = )llorljaut. ochraniać, ochronić, zapobie-

$riiric', sf. obacz !j:lrairie. gać, zapobiedz. 
$riirognti'IJ, sn. c(e)B, pl. $rii'fcB, sm. -, pl. -

,e, $riirognti'IJC1 sf. pl. en, i !j:lrlif!ben, prezes m., prze
prerogatywa f., przywilej m., wodniczący m., naczelnik m. 
prawo wyłączne. $riifibt'nt, sm. •en, pl. •en, 

$tii'f en~, sn. -, pl. !j:lrli= prezydent m., prezes m., prze
fentia, czas teraźniejszy (gra- wodniczący m. 
matyka). $riifibc'11tcnftcUc, sf. pl. 

$riifc'nt, sn. •(e)a, pl. •e, -n, prezesostwo n., przewod-
podarnnek m. nictwo n. 

$riif cntn'bcl, adi. mogący ~riifibe'ntcnftu~l, sm. •(e)il, 
być przedstawiony, mogący pl. •ftil~(e, krzesło preze-
dać się widzieć. sowskie. 

$riif entn'nt, sm. =en, pl. $riifibc111tc111unr,1, sf. pl. 
,en, przedstawiciel m.; pre- =en, wybór m. prezydenta, 
zentant m., okaziciel m. przewodniczącego. 
(wekslu). $riifibc'ntcntulirbe, sf. go-

$riifcntntio'n, sf. pl. ,en, dność prezesowska, prezeso
prezenta f., przedstawienie stwo n. 
n., prezentowanie n., oka- $riifibc'ntf d)aft, sf. prezy-
zanie n. (wekslu); f>ei - za dencya f., prezydentura/. 
okazaniem, na okazanie. $riifibic'rcn, vn. (~afien) 

$riif cntntio'n~f d)rcibcn, prezydować, przewodniczyć. 
sn. •il, pl. -, prezenta f., $riifibin'(=, prezydyalny. 
pismo przedstawiające. !Priifi'bium, sn. =il, pl. 

$riif cntntio'nBfrift, sf. pl. ,bien, prezydynm n., prze
•en, czas na przedstawienie wodnictwo n., prezes m. 
zakreślony, termin m. pre- !Prll'ff cln, vn. (~afien) trze-
zentacyi. szczeć, pryskać; strzelać; ber 
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~ager l)raff ette an bie l)'enfter !13riitoria1ncr, sm. -s, pl. 
grad z łoskotem uderzał o -, pretoryanin m. 
okna. !l3riitoria'nif dj, adi. preto-

!13ra'ff eln, sn. ~s, chrobot ryański. 
m., trzask m. !13rii1tor1Uilrbc, sj. godność 

$ra'ff tn, t·n. (~a6en) hulać, f. pretora, pretura f. 
rozpustować, trwonić (pie- $rntf dj, sm. -es, pl. •e; 
niądze), zbytkować, rozrzut- = \j3ra~ler. 
nie żyć. !13ra1tf djcn, vn. (§alien) = 

$ra'ff cr, sm. •fi, pl. -, \j3raMen. 
hulaka m., marnotrawca m., !13riitu'r, sj. pl. •en, pre-
utracyusz m. turn j., urząd m. pretora. 

$raff crci', sf. pl. -en, hu- !13ra•t,c, sf. pl. •n, łapa f.; 
lanie n., marnotrawienie n., poufale: gib mir l:>ie - daj 
zbytkowanie n., rozrzutne mi łapkE_l, rE_lk~. 
życie. !13rii1Jalłc'rcn, vn. (~aben) 

!13riiftabilic'rcn, va. (~a6en) mieć przewagE_l, przeważać. 
ustanowić naprzód, od po- !13riillcni1rc, sn. •5, bas -
czątku. fµielen uprzedzić kogo, wy-

!ł!riiftatio'n, sj. pl. ~en, przedzić kogo,zniweczyćczyje 
prestacya f., świadczenie n., zamiary. 
danina f. !13riillcnti'll~aft, sj. pl. •en, 

!13riiftatio1Ml)flidjtig, adi. areszt prewentywny, areszt 
daninny. ~apobiegawczy. 

!l!riiftic'rcn, va. (~a6en) !13riillcnti'llmnffrcgdn, sf. 
świadczyć. pl. środki pl., zarządzenia pl. 

$riif umie'rcn, va. (~a6en) !llapobiegające. 
presumować, przypuszczać, !13ra'ri~, sj. 1) praktyka 
domniemywać siE_l, domyślać f,, wykonywanie n.; in l:>er 
sie. - w praktyce; - betrei6en 

"!!!riifnmtio'n, sj. pl. ~en, trudnić siE.l praktyką; l:>ie -
presumcya f., domniemanie aufgelien zaniechać praktyki, 
n., przypuszczenie n., do- przestać praktykować; 2) 
mysł m. klientela f. (adwokata, le-

!13riif umti11l, adi. presum- karza); er ~at eine ausge• 
tywny, przypuszczalny, do- l:>e~nte - ma liczną kliente!E_l. 
mniemany, domyślny. !13rc1bigcn, vn. (~aóen) ka

$riitcnbc'nt, sm. ,en, pl. zać, mieć kazanie; @ottetl 
.. en, pretendent m., rościcie! m:lort - słowo Boże opowia
m. (praw11, godności). dać; l:>ie :tugenl:> - mową 

$riitcnbic'rcn, va. (~a6en) swoją do cnoty zachE_lcać; 
pretendować, żądać, domagać (uor) taulien O~ren -głuchym 
siE_l. uszom kazać, groch na ścianę 

$riitcnfio'n, sf. pl. ..en, rzucać, na próżno komu co 
pretensya f., wymaganie n., gadać; ben m:linl:>en - na 
domaganie n. się, żądanie n., wiatr nauki dawać; @ele~rten 
roszczenie n. ; zarozumiałość f. ift gut - mądrej głowie dość 

!13riitc1ttio1
~, adi. preten- dwie słowie. 

syonalny, wymagający, Żfłda- $ic'bigcr, sm. "tł, pl. -, 
jący; zarozumiały. kaznodzieja m.; pastor ewan-

$riitc'ritum, sn. -(~), pl. gelicki. 
•ta, czas przeszły (gramatyka). !13rc1bigcr•, adi. kazno-

$tii'tcr l)ro'4Jtcr, adv. dziejski. 
mniej wiE_lcej, w przybliżeniu, !13rc'bigcramt, sn. •et!, pl. 
około. ,lim:er, urząd kaznodziejiki, 

$riUc'rt, sm. •et!, pl. •t, kaznodziej•two n. 
pretekst m., pozór m., udanie !l3rt'bigcrfra1t, sf. pl. •en, 
,n.; w_:rmówka f. I ~rtbigcrin, sf. pl. ,innen, żona 

$tn'tor, sm. "tł, pl. •en, J: pastora ewangelickiego, pa
,pretor m. (w starym Rzymie). storowa f. 

!13rc'bigcrftiibc, sf. pl. "", 
gwarek m., szczebiot m. 

!13tc'bigcrmii1tdj, sm. -(e)tl, 
pl . .. e, mnich kaznodzieja m., 
Dominikanin m. 

$rc'bigcrorbcn, sm. ,s, pl. 
-, zakon kaznodziejski, za
kon dominikański. 

!13rc1bigcrf cminar, sn. •(e)s, 
pl. "e, seminaryum n. dla pa
storów ewanR'elickicb. 

!13rc1bigcrftcUc, sf. pl. "", 
urząd m. pastora ewangeli
ckiego, · duszpasterstwo n. 

$rc'bigcrton, sm. 0 (e)e, ton 
kaznodziejski. 

!l3rc1bigcr1Uo~nung, sf. pl. 
-en, mie~zkanie n. pastora 
ewangelickiego. 

$rt'bigt, sf. pl. ,en, ka
zanie n.; eine - ~a(ten mieć 
kazanie; aur - liiuten dzwo
nić na kazanie; in bie -
ge~en iść na kazanie; unter 
ber podczas kazania ; 
jmnl:>m eine - ~arten kaza
nie komu powiedzieć, wy
łaja~. kogo. 

$rc'bigtnmt, , sn. o bacz 
~rel:>igeramt. 

$rt'bigtamtManbibat, sm. 
oen, pl. •en, kandydat m. do 
pastorstwa, do kaznodziejstwa. 

!13rc1blgtbu([J, sn. •(e)s, pl. 
•liilc!Jer, !13rc1bigtf ammlnng, 
sj. pl. -en, zbiór m. kazań. 

!13rc1gcln, va. (~aóen) pra-
żyć, przysmażać, przysmażyć ; 
vn. (b~ben) skwarzyć siE_l, 

$ret~, sm. -fet!, pl. •fe, 
1) cena f.; cena pokrywająca 
koszta produkcyi = .łtoften
µreiiil; fefte \l!reife ceny stałe; 
laufenbe ·fe ceny bieżące; 
11orgefd)rie6ene mf e ceny 
przepisane; liiUiger - cena 
umiarkowana; l:>er liu&erfte, 
genauefte - cena ostatnia; 
ilblid)er - cena zwyczajna; 
l:>en - lieftimmen cene na
znaczyć, cclnE_l (u)stan"owić; 
bie •fe feftf et)en ustanowić 
ceny; @etreil:>e fte~t ~od) im 
- zboże wysoko stoi w cenie; 
bat! @etreioe ~at leinen -
zboże jest bez ceny, jest 
niezmiernie drogie (albo też:) 
bardzo tanie; l:>ie =fe ~er
auff et1en, er~o~en podnieść 
ceny; l:>ie •fe ~eral>f eten 
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zniżyć ceny; bie ·fe bes @eo $rci'ijnufgnbe, sf. pl. ,n, 
treibee finb geftiegen, gefaUen zadanie n. do nagrody. 
ceny zboża podniosły się, $rti'enuef djreibuug, sj. pl. 
spadły; im 0 fe fteigen, fallen, 0 en, rozpisanie n., naznacze. 
flnfen podnieść się, spaść w nie n. nagrody. 
cenie; il6et (urn) ben - einig $rci'enuefcl7UUg, sf. pl. 
roerllen ugodzić się o cenę; 0 en. wyznaczenie n. nagrody. 
u n ter bem 0

[ e uetfaufen niżej $rci'enuetcilung, sf. obacz 
ceny, niżej wartości, niżej \j!tei5oerteilunij. 
kosztów produkcyi sprzedać j $rci'ebcmcff uug, sf. pl. 0 en, 
um biefen - za tę cenę, po oznaczenie n. ceny. 
tej cenie; um feinen - (ber $rci'ebcftimmung, sf. pl. 
fille(t) za żadną cenę, za żadne •en, o:rnaczenie n. ceny; cena 
pieniądze, za nic w świecie; oznaczona. 
idJ tate e/3 um feinen - (ber $rci'ebcwerbcr, sm. •13, pl. 
łilldt) nie zrobiłbym tego za -, ubiegający się o nagrodę. 
nic w świecie; idJ roerbe ee $rci'ebcwcrbcriu, sf. pl. 
um jeben - uerfaufen sprze, •innen, ubiegająca się o na
dam to za jakąbądź, jaką- grodę. 
kolwiek cenę; au jebem 0 fe $rci'ebcwcrbuug, sf. pl. 
losfc!Jlagen pozbyć za wszelką •en, ubieganie 11. się o na
cenę i nic!Jt au fe inem 0 fe grodę. 
fommen nie uzyskać (nawet) $rci'i!courn11t, sm. o(e)5, pl. 
kosztów (produkcyi); im ofe oe, wykaz m. cen bieżących, 
fein być w cenie, popł'acać; cennik m. 
~oc!J im 0 fe fte~enb popłatny; $rci'ebriidcr, sm. obacz 
ben - uon ehu. ange6en, \j!reiii!oerbetf>er. 
forbem zacenić co; 2) na- !l,rei'fclbccrc, st: obacz 
groda /.; premium n.; einen \j!reiflelbeere. 
- ausjeten, ausfdjreiben na- $rci'f Cit, va; 0 feft i :preift, 
grodę wyznaczyć, rozpisać; preift, priee, ~aóe gepriefen, 
auf imn\>5 .ffopf einen - wielbić, stawić, wysławiać, 
f 1ten nagrodę wyznaczyć, uwielbiać, wywielbiać, wy
naznaczyć za czyją głowę; cbwalać; @ott - wielbić Bu
einen - erga(ten, baoon° ga; ein gepriefener IDlann mąż 
tragen, geroinnen otrzymać; uwielbiany, wielbiony, po
odnieść nagrodę; imnbm einen wszechnic chwalony. 
- 3uerfennen, auf prec!Jen przy- ll3rci'ecr~ii~11ng, sf. pl. =en, 
znać, przysądzić komu na, podwyżizeoie n., zwyżka /. 
grodę; bie •fe austei(en roz- cen(y). 
da(wa)ć nagrody j um ben !l,rci'ecrmii»igung, sf. pl. 
- rennen ubiegać się, biedz ,en, zniżenie n., zniżka f. 
o nagrodę (wyścigi); o~ne cen(y). 
5c!Jroeifl (albo ~Ceijj) fein - ~rei'efctl}tcr, sm. obacz 
bez pracy nie będą kołacze; \j!tei5!1impfer. 
3) cześć f., chwała f. i - f ei !l,rci'efrngc, sf. pl. =Il, py
@ott ! chwa.fa Panu! ic!J muji tanie do nagrody podane, py
es iu feinem =fe f agen muszę tanie, za którego odpowiedź 
to na jego chwałę powiedzieć. naznaczono nagrodę. 

\lJrci'enbfd}lng, sm. 0 (e)B1 !f,rci'egtbc11, va. gef>e, gióft, 
pl. •fdJiage, redukcya/. ceny, gif>t :prei5, gali preis, gaf>e 
rabat m., od liczka /., odli- :pteisgegef>en, wydać na sztych, 
czenie n., opuszczenie n., porzucić, opuszczać, pozosta
potrącenie n. wić;eine5tabt-oddaćmiasto 

\lJrci'enngnbe, sf. pl. 0 11, na lup; er ift bet .pungetiilnot 
\l.~rci'i!nnf n~, sm. •eii!, pl. preisgegeben wystawiony jest 
·!lite, ustanowienie_ n. ceny, na głód; imnbn bem @e• 
zacenienie n. (ćic!Jter - wystawić kogo na 

$rci'i!nnf djlng, sm. •( e)B, pośmiewisko; bem fillinbe 
pl. •fd.)(lige, oszacowanie n. I prei5gegebenee 5c!Jiff statek 

3'nlenb et, '.ileutfcf),i,olnifcfJeł l!B6rterbuct,. 

~rei'i!riidgnng 

oddany wiatrom na pastwę; 
bie ~gre - poświęcić, oddać 
honor, zrzekać się honoru; 
aUee - poświęcić wszystko; 
er giót fid.) einet grojjen @e• 
fa9r prei5 wystawia się na 
wielkie niebezpieczeństwo; 
fidJ ben .Saftern - odda(wa)ć 
się występkom; fein .Sel,en 
bem fillogle bee 1llatetCanbes 
- życie oddać, poświęcić, na
razić dla dobra ojczyzny; fid.) 
- poświęcać się, poświęcić 
się, (z)robić z siebie ofiarę; 
(o kobietach:) prostytuować 
się, odda(wa)ć się nierządowi, 
wszeteczeństwu. 

!l,rei'egcbnng, sf. wydanie 
n. na sztych, porzucenie n.; 
ofiara /., zrzeczenie n. się; 
prostytucya J., nierząd · m.; 
mit - z poświęceniem czego, 
poświęcając co, z zrzeczeniem 
się czego, zrzekając się czego. 

\ł,lrci'egcfriint, adi. nagro
dzony ; •et ~ic!Jter, .!tiln~(er 
poeta, artysta uwieńczony, 
laureat m. 

$rci'egebidjt, sn. •(e)a, pl. 
•e, poemat uwieńczony na
groną. 

!l,rci'~gcf nng, sm. •(e)e, pl. 
=f iinge, pieśń pochwalna, 
hymn m.; pieśń uwier1czona 
nag-rodą. 

\ł,lrci'egcwinncr, sm. 0 5, pl. 
-, wygrywającym. nagrodę. 

\ł,lrci'i!fiimlJfcr, sm. •5, pl. 
-, zapaśnik m., gladjator m. 

!).lrei'i!liifJ, adi. obacz \j!reie= 
roilrbig. 

!l,rci'efurnnt, sm., !!,rei!!= 
liftc, sj: pl. 0 m, obacz \j!teii!o 
courant. 

!l,rci'i!(nftflJiCl, sn. 0 (e)B, 
pl. 0 e, komedya uwieńczona 
nagrodą.· 

!l,rci'emebnilfc, sf. pl. 0 n, 
medal przeznaczony na na
grodę. 

$rci'enotimmg, sj. pl. oen, 
notowanie n., zapisywanie n., 
wypisywanie n. cen (handel). 

!l,rci'erid}ter, sm. oa, pl. 
-, członek m. komisyi dla 
wyznaczania nagr6d, wyzna-
czycie! m. nagrody. · 

~rci'eriidgnug, sm. =(e)ii!, 
pl. ogiinge, spadek m., zniżka 
J: cen. 
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l.l,łrci'ef a~, sm. =es, pl. 
=f afe, taksa f., oznaczenie n. 
cen. 

l.l,łrti'ef d}it»cn, an. =6, strze
lanie premiowe, strzelanie n. 
o nagrodę. 

l.l,łrci'ef d}rift, sf. pl. =en, 
utwór (rozprawa, dzieło) do 
nagrody podany (-a, -e), na
grodą uwieńczony (-a, -e), 

l.l,łrct'ef d.11uanfnng, ~1. pl. 
=en, flnktua„ya f., niestałość 
f,, zmienność j., chwiejność 
f. cen. 

l.l,łrci'eftura, sm. •e6, pl. 
=ftilrae, uagłtl obniżenie 8i':'., 
nal!'łY spadek een. 

\l3rci'etabcUc, .•f. pl. =n, 
cennik m. 

\l3rci'e1Jcrlinbcruno, sj. pl. 
=en, zmiana j. cen. 

$rci'e1Jcrbcrbcr, am. =6, pl. 
-, psowacz m. cen. 

$rci'eucrminbcrung, aj. pl. 
•en, ohniżenie n. cen. 

$rti'eucrtcilnno, sf. pl. 0 en, 
rozdawanie n. nagr6d; pre
miowanie n. 

l.l,łrti'eUcr3cid)nie, sn. 0 ff e6 
pl. oift, spis m., wykaz m. 
cen, cennik m. 

~rti'elllilrllig, adi. 1) nie 
za drogi, niedrogi, wcale nie 
drogi, odpowiedni wartości, 
stosowny; etn,. - (adv.) f11u„ 
fen kupić co za stosowną 
ceni;, kupić co niedrogo, do
brze; 2) chwalebny, godny 
pochwały. 

$rci'e1Ullrbigfcit, sf. 1) ce
na stosowna, taniość /.; 2) 
chwalebność f. 

$rti'e3cttd, sm. ob. ą1tei!3° 
courant. 

$rci'ffdbcm, sj. pl. ,n, 
kamioneczka j., czerwona bo
rówka, czerwienica f., ż6ra
wink11 f, gogodza f. 

$rdn'r, adi. nędzny, po
żałowania godny, trudny; 
adv. nędznie, do pożałowania, 
trudno: 

\l3rcU, sm. ,(e)6, 1) dłngość 
f. nastawionych sieci łowie
ckich; 2) = \]Jtall. 

$rc'Ubaum, sm. =(e)s, pl. 
•l'>aume, odbijak m. 

\'5rc'Ubnlf, am. •(e)s, pl. 
•l'>ode, odb6j m.; - mit !Buttet 
odbój o zderzakach; !J!faM-
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odb6j palowy; 1Uetfabet11mven~ 
- odbój ładowni (kolejn.). 

$rt'Uc, sj. 1) wyrzucanie 
n. do góry z płachty rozcią
gnionej (łowiectwo); odbija
nie n. od czego, odbitka j.; 
bem iju~f e ble - gel'>en lisa 
podrzucać (położywszy go na 
płachcie lub sieci); 2) == 
)Jltellne~; 8) gospoda, w kló
rej zdzierają· (w mowie lu
dowej). 

ll3rc'lfcn, va. (~116en) 1) od
bijać od czego, podbijać, pod
rzucać do góry przez odbija
nie; einen g:uclj& - lisa pod
rzucać na płachcie (łowie
ctwo;; 2) dać wpaść do łapki, 
do matni; zdzierać, zedrzeć, 
okpić, oszukać; jmnbn um 
etn,. - odrwić, orznąć kogo 
na czem, 

$rc'Ucn, sn. •6, obacz 
~rrllerei 2). 

$rc'Ucr, sm. ,il, pl. -, 1) 
odbijacz m., podrzucacz m.; 
2} oszukaniec m., zdzierca m., 
odrwiwacz m.; derus m.; 3) 
klaps m., uderzenie n.; = 
$r11Uftou. 

$rclfcrci', sf. vl. ,en, 1) 
= \j!relle 1); 2) oszukaństwo 
n., okpiwanie n., zdzierstwo n. 

$rc'Ucrifd), adi. zdzierczy. 
$rc'U11arn, $rc'Un~, an. 

•fil, pl. •e, siatka /. do pod-
rzucania lisów. 

$rc'UfdJlafl, am. •(e)~, pl. 
=f d)lage, uderzenie odbijające. 

$rtU'f d)n», sm. •ff eil, pl. 
=f c!Jilff e, strzelanie n. na od
bitkę. 

$rc'Uftcinc, am. vl. stróże. 
$rc'Uftn», sm. obacz \!!tall• 

ftou. 
ll3rtmic'rlc11tnant, (wym.: 

premie-), sm. •!!, pl. •il, 
porucznik m. 

\l3rcmic'rminiftcr, sm. •&, 
pl. -, prezydent m. rady 
ministr6w. 

$rc'0bątcr, sm. •il, pl. -, 
kapłan m. 

$rcebątcria'ncr, sm . .. i:j, pl. 
-, prezhyteryanin m. 

$rcebątc'rinm, an. •(&), pl. 
•tirn, prezbyteryum n. 

\ł5rc'f d)cn, vn. (~116en i fein) 
bie<lz prędko; va. (~111ien) = 
!llrilgeht. 

\łSrc'ff tn 

l.l,łrcf), adi. obcisły; bai 
SUeib Liegt - an suknia le
ży obcisło, zbyt opięto; (w grze 
w bilar :) bet iBall fte~t -
kula stoi przy samej bandzie. 

$rc'»an11clcgcn~citcn, sf. 
pl. sprawy dziennikarstwa 
dotyczace. 

l.l,łrcff n'nt, adi. pilny; adv. 
pilno. 

$rc'f!balfcn, sm. •!3, pl. 
-, szpaga wierzchnia u pra
sy (drukarskiej). 

$rc'»bar, adi. ściśliwy, 
ściskać się dający. 

ll3rc'»barfcit, sf. ściśli
wość f. 

ll3rc'»banm, sm. ..(e)6, pl. 
,baume, drąg m. u prnsy 
( druk11rskiej ). 

$rc'»bcngd, sm. ,a, pl. 
-, 1) trzonek m, u prasy 
drukarskiej; 2) gryzmoła 
dziennikarski (żartobliwie). 

lłirt'f!binbc, aj. pl. •n, na
ciskactło n., uciskadło n. 

$rc'f)lirctt, sn. •(e)s, pl. 
oer, deska /, u prasy. 

$rc'f!burcau, sn. •6, pl. 
"&, biuro prasowe, dzienni
karskie. 

\l3rt'fft, sf. pl. •n, 1) prasa 
f., tloczma f.; ~t)bt11ulif d)e -
prasa hydrauliczna, tłocznia 
wodna; (~tucf-) prasa dru
karska; bil& iBud) tft unter 
bet - książka jest pod pra
są, jest w druku; aur albo 
untet bie - ge~en iść pod 

~~~:~, bt0 
!ralJ~~ein tć a;~~ 

prasę, do druku; bie - ver, 
laffen, 11U6 bet - fommen 
wyjść z pod prasy, z druku; 
stud) in bie - gel'>en sukno 
dać do prasy; 2) prasa f., 
dziennikarstwo n.; 3) połysk 
m. (w prasie nabyty), gład· 
kość j.; bem stud) bie -
gel'>en sukno wygładzić w pra
sie, dać suknu połysk przez 
ściśnięcie praEą; ba& stud) 
~llt au tJief - sukno za dłU· 
go było w prasie, za nadto 
ma połysku; 4) szkoła woj, 
skowa przygotowawcza (pou
fale); 5) pobór przymusowy 
majtków (marynarka). 

$rt'ffcn, va. ((Jabm) 1) 
cisnąć, ściskać, gnieść; pra-
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sować, tłoczyć, wygniatać, ire'frnef ei,, sn. "es, pl. =t, 
wyciskać; .Sitronen - wyci- ustawa prasowa. 
skać cytryny; !IDein - wy- \l3re'»oef ei,gdmng, sf. pl. 
g;niatać, tłoczyć winogrona; =en, ustllwodawstwo prasowe. or - wyciskać olej ; stucij ire'f;glnna, sm. =ei!, połysk 
- sukno gładzić w prasie; m. (w prasie nabyty). 
.13ebct - wygniatać skórę; \l3re'»~efe, sf. pl. "", dro-
!pavier - papier w prasie żdże pl. 
ściskać; !aleclj - karbować \l3reffie'mt, I. va. (~a6en) 
blachę; ben .,~ut auf ben Stovf m1glić, napędzać do pośpiechu; 
- naciskac kapelu~z na gło· vreffiert f ein bardzo się śpie
wę; gevreflt fięen siedzieć szyć, nie mieć czasu; II. vn. 
ciasno; bai! st~eatet n>ar ge• (~a6en) es vreifiert fe~t spra
vrejjt uo!I teatr był pełni u- wa bardzo nagląca; es vref = 
sień ki, przepełniony; ans fiett nidjt sprawa nie jest na
. pera - przycisnąć do serca; gląca. 
2) 9Jlatrof en, 15o(baten - \l3refjio'n, sf. pl. •en, pre
gwałtem brać do marynarki, sya j., ciśnienie n.; (obraz.) 
w rekruty; ben !ID!nb - naglenie n., przypieranie n. 
chwytać wiatr; bie 5egel - \l3re'f;fo~Ic, sf. pl. "n, wę
wystawiać fagle na wiatr; giel tłoczony. 
6djiffe - zabierać okręty, \l3rc'f;folben, sm . .. 5, pl. -, 
nakładać embargo na okręty; tłok m. 
3) (przenośnie:) bie Untetlanen \]3rt'jfoł,lf, sm. •(e)!3, gło· 
- uciskać, ciemiężyć pod- wizna f. 
danych; Stunben - zmuszać, \l3re'f;frn11t, sn. ,(e)i!, pl. 
musić gości do zakupna (ban- =frliuter, mlecznik m. (roślina). 
del); jmnbn au ettu. - (z)mu- $rc'f;mnf d}ine, sf. pl. •n, 
sić kogo do czego; ber ,8orn naciskadło n., uciskadło n. 
vrejjte i~r St:tanen aus ben $rc'f;moft, sm. •(e)e, pl. ,e, 
2:Cugen złość wycisnęła jej łzy moszcz m. (z winogron wy
z oczu; mein ~era ift gevreflt ciskany). 
serce moje śeiśnione, przejęte $tc'i~roaci, sm. ·ff es, pl. 
żalem, strachem; ble 9łot =ff e, proces prasowy, proces 
vreflte i~n f djon f e~r bieda przPciw dziennikowi. 
bardzo go już gniotła, uci- $re'j~nm~e, sf, pl. •ll, 
skała, dokuczała, doskwie- pompa tłocząca. 
rała mu. $rc'fff d}rnube, sf. pl. •ll, 

$re'ff cn, sn.· .. 13, ciśnienie śruba f. do ściskania prasy. 
n., ściskanie n., gniecenie n.; \l5re'fff~iine, sm. pl. gładkie 
prasowanie n., tłoczenie n., tektury do· okładania sukna, 
wygniatanie n., wyciskanie n.; kt6re ma być włożone do 
uciskanie n. pmRy, 

'te'ffer, sm. "B, pl. -, 1) l,JSrc'fff~inbtl, sf. pl. •n, 
wyciskacz m., wytłocznik m., walec m. u prasy. 
prasownik m.; 2) (obraz.) bie· $re'f;ftnnge, sf. "", !ł3ref;• 
ąlrefferin, bie 9łot bieda, cie- ftoif, sm. "(e)i8, pl. •ftiic!e, drą
miężycielka; - uon ~atrofen żek m. u praRy. 
werbownik m. poniewolnych $re'jftcm~cl, sm. •51 pl. 
majtków; 3) rzadko zamiast: -, stempel m. do wygnia
!aebriinger, ~rlinger trapicie! tania skbry. [fovf. 
m., dręczyciel m., ciemięzca m. $re'f;fill3c, sj. obacz ąlre&• 

ire'jcr3cngni~, sn. -ffes, \l3re'ff ung, sf. pl. ,en, 1) 
pl. •ffe, wytw6r m, druku, ciśnienie n., ściśnienie n.; 
dzieło drnkow11ne. prasowanie n.; wycisk m,; 

,re'f;freiijtit, sf. wolność/. 2) (obraz.) ucisk m., ciemię
druku, prasy, dziennikar~twa. żenie n. 

,re'jgnng, sm. "(t)i!, wy- · $re'ijucrein, sm . .. (e)i!, pl. 
syłka f. na poniewolne zbic- •e, stowarzyszenie dzienni-
ranie majtków (w Anglii). karskie. 

$rie'fterntnt 

\l3re'f;llergt~en, sn. ,i!, pl. 
, przestępstwo prasowe, 

drukiem pope.łnione. 
\lSrt'jlUein, sm. 0 ( e )B, pl. , e, 

wino wytłaczane. 
\l3re'f;tuinb, ~m. •(e)a, pl . 

,e, wiatr z boku wiejący (że
gluga). 

\]3re'jtuttrft, sf. pl. "tuilt~t, 
salceson m., głowizna f. 

\l3ref;3tunng, sm. "(e)i8, ogra
niczenie n. wolności druku, 
niewola f. druku, prasy. 

irefti'ge, (wym.: -stiż), sn. 
-, powaga f., znaczenie n . 

$refti'ffimo, adv. jak naj
szybciej (muzyka), 

\l3rC'fto, adv. prędko (mu
zyka). 

\l3retio'~, (wym.: -cios), adi. 
kosztowny; (przenośnie:) wy
kwintny, kunsztowny; wy
muszony. 

\ł,lretio'fcn, (wym.: -cjo-), 
s. pl. kosztowności pl. 

\l3rc11'jent11m, sn. ,5, pru
sactwo n. 

1,JSrc'3el, sf. pl. •n, obwa
rzanek m. 

irt•ifc, sf. obacz !aicle. 
\l3ri'ifelig, adi. swędzący; 

pikantny, ostry w smaku, 
zapachu. 

\l3ri'ifeln, va. i vn. (ija6en) 
l) kłuć; swedzić ; 2) przy
ma wiać, przytykać; 3) sma
kować, pachnąć ostro. 

$ri'ifdn, sn ... B, kłucie n., 
swędzenie n., mrowie n. 

\l3ri'ifclnb, adi. kłujący, 
swędzący; •er !IDein ostre 
wino. 

,riel, sm. ,(e)B, pl. •e, 
$rte'le, sf. pl. •n, wązki 
przesmyk między ławami 
piaRkowemi (żegluga). 

~ricm, sm. a(e)i8, pl. oe, 
irte'mc, sf. pl. ,n, i dim. 
$ric'md}cn, sn. 0 B, pl. -, 
prymka f., zwitka f. tytoniu 
do żucia, do sysania. 

~rie'men, vn. (ijahn) żuć, 
gryźć tyioń. 

~rie'fter, sm. "il, pl. -, 
ksiądz m., kapłan m.; einen 
- tuei~en wyświęcać ka
płana. 

$rie'ftcr•, a.di. kapłański. 
$rie'fternmt, sm . .. (e)ll, pl. 

=limter, urząd kapłański. 
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\13ric'ftcrcbc, Bf. pl. ,n, 
małżeńsr.wo n. kapłanów. 

ll3ric'ftcrfrcunb, Bm. •(e)!, 
pl. oe, przyjaciel m. księży, 
klerykał m. 

ll3ric'ftcrgcwnnb, Bn. -es, 
pl. -roćinber, ubranie ka
płańskie. 

ll3ric'ftcr~nft, adi. ka-
1:>łański; adv. po kapłańsku. 

!l,ric'ftcrbmf dJnft, Bf. pl. 
•en, urząd kapłański, teo· 
kracya J. 

\13ric'ftcrbut, Bm. •(e)s, pl. 
-~lite, kłlpeluijz kapłański. 

ll3ric'ftcritt, BJ. pl. •innen, 
kapłanka J. 

iric'ftcrfllłJllC, Bf. pl. 0 n, 
i dim. ll3ricftcrfiilllldJCtt, 
sn. •S, pl. -, biret m.; 
kalotka J: 

ll3ric'ftcrlid), ll3ric'ftcrmii0 

lłin, adi. kapłań;ki, księży; 
adv. po kapłańsku. 

llMc'ftcrmnntd, sm. •!3, pl. 
-miintel, płaszcz kapłański. 

ll3ric'ftcrorbctt, sm. •o, pt. 
-, zakon duchowny; in ben 
- treten przyjąć święcenia 
w zakonie. 

ll3ric'ftcrllndci, sf. pl. •en, 
stronnictwo klerykalne. 

lf3ric'ftcrrod, sm. •(e)ii!, pl. 
•tiicfe, suknia kapłańska, re
werendaf., sutanaJ., habit m. 

ll3ric'ftcrf d)nft, BJ. stan ka
pła11ski, kapłaństwo n. ; du
chowieństwo n. collect. 

ll3ric'ftcrftnnb, sm. 0 (e)s, 
stan kapłański, kapłaństwo 
n. ; in ben - treten zost11ć 
kapłanem, księdzem. 

ll3ric'ftcrt11m, Bn. 0 e, ka
płaństwo n. 

ll3ric'ftcrwcibc, sJ. pl. 0 n, 
święcenie n. kapłańskie; bie 

gelien wyświęcić na ka• 
płana ; bie - erija!ten otrzy
mać święcenie kapłańskie. 

ll3ric'ftcrwcf en, sn. 0 !3, 
wszystko co kapłaństwa, du
chowie{1stwa dotyczy. 

ll3ric'ftcrwobnung, sf. pl. 
0 en, mieszkanie n. kapłana. 

\l$ric'ftcrwilrbc, Bf. pl. •n, 
godność kapłańska. 

ll3ri'mn, BJ. pl. -men, 1) 
prymaj., ostatnia, najwyższa 
klasa gimnazyów niemieckich, 
a najniższa gimnazy6w 
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austryackich; 2) - €:forte, 
Oua!itćit przedni gatunek, 
najlepsza jakość (handel). 

!l,rimnbo'nnn, BJ. pl. •il 
i 0 bonnen, prymadonna J., 
pierwsza śpiewaczka. 

ll3rimn1ncr, Bm. -s, pl. -, 
pierwszoklasista m., uczeń m. 
prymy, najwyższej (względnie 
najniższej) klasy. 

ll3ri111ii'r, adi. pierwszy, 
pierwotny. 

ll3rimn1ri11e, sm. -s, pl. 
0 mare, prymaryusz m., na
czelny lekarz (w szpitalu); 
\l.lnftor - pierwszy, przeło
żony pastor, rektor m. 

ll3rimii'rf d)nlc, sJ. pl. 0 n, 
szkoła elementarna, począt
kowa. 

ll3ri111ii'rf llnnn1111g, sJ. pl. 
•en, na tężenie pierwszorzędne 
(elektr.). 

ll3ti1mne, sm. -, pl. ,fe i 
•maten, prymas m. ( w Polsce) ; 
arcybiskup prymas m. (na 
Wegrzech). 

!l,,ri'mnefird)e, Bf. pl. •n, 
kościół prymasowski. 

ll3ri1mnf ortc, BJ. pl. =n, 
na.iorzedniejszy gatunek. 

ll3rimn't, sn. i sm. •(e)o, 
pl . .. e, prymasostwo n., prze
wodnictwo n. 

ll3ri1mn I.Ji'ftn, adv. na 
pierwszy rzut oka (muzyka); 
za pierwszem okazaniem, 
natychmiast po okazaniu 
(handel). 

ll3ri1mnwnrc, sJ. pl . .. n, to
war najprzedniejszy, najlep
sze.i jakości. 

ll3ri'mnwcdJf cl, sm; ,s, pl. 
-. weksel pierwotny. 

ll3ri'mc, sf. pl. 0 n1 1) pry
maryaf., pierwsze ranne modły 
w kościele lub w chórze; 2) 
najlepszy gatunek = \j:lrima; 
3) pierwszy druk, pierwsza 
odbitka; 4) pryma j., pierw
sze cięcie, pierwsze złożenie 
się fechtarskie; 5) prym m., 
pierwszy głos (muzyka). 

ll3rt1md, BJ. pl. ..n, pier
wiosnek m., niedźwiedzion
ka f. 

ll3rimiti'll, adi. prymity
wny,pierwotny,pierwiastkowy, 
nierozwinięty. 

\l3ti1t1f13, BJ. pl. 0 ien, pry-

lł3riorn't 

micya f., pierwsza msza ka
płana. 

ll3ri111i'tictt, ll3ri111i'3icn, st: 
pl. prymicye pl. 

!l3ri'mu~, sm. -, pl. - i 
•mi, prymus m., pierwszy 
w klasie. 

ll3ri11113nbl, sJ: pl. 0 e11, 
liczba pierwsza (matematyka). 

ll3rin3, sm. 0 en, pl. ,en, 
książę m.; - @ema~( książę 
małżonek; faif edicljer - ce
sarzewicz m.; fiinigricljer -
królewicz m. ; roie ein -
!elien żyć jak książę, po 
książęcemu. 

~ri'n3cn•, adi. książęcy. 
ll3ri'113cncr3icbcr, ll3ri'n3cn, 

~ofmciftcr, ll3ri'n3cnlcbrcr, Bm. 
o!S, pl, -, wychowawca m., 
guwerner m., nauczyciel m. 
książąt. 

lł,.lrin3c'ffi11, sf. pl. 0 innen, 
księżna J., księżniczka f. ; 
faif erliclje - cesarzewiczówna 
f.; fiiniq!iclje - królewna J. 

ll3ri113i'll, sn. ,(e)e, pl. ,ien 
i -e; zasada J., maksyma f.; 
im - w zasadzie, zasadniczo. 

ll3ritt3ił)n'l, sm. ,(e)s, pl. 
,e, 1) pryncypał m., przeło
żony m., naczelnik m. za
kładu, interesu, mistrz m., 
majster m., chlebodawca m.; 
2) pryncypał m. (regestr or
ganowy). 

!l3rin3ił)11Iitii't, lł.lri113iłJn'I0 
f d)nft, sJ. pl. -en, pryncy
pałostwo n., stan m. pryn
e.ypala, majstra, naczelnika; 
rodzina j. pryncypał'.a. 

ll3rin3i'llicnfcft, adi. wierny 
swoim zasadom, stał'.y w 
swoich przekonaniach. 

!l3rin3i'ł)icn~nft, adi. sto
sowny do zasad; wierny pe
wnym z,isadom. 

!l3ri113i'ł)icnrcitcr, sm. •S, 
pl. -, pedant m. 

ll3rin3i'llic11ftrcit, sm. •(e)e, 
pl. •e, spór m. o zasady. 

ll3ritt3i1,1JI0e, adi. bez z>tsad. 
ll3ri1113Iid), adi. książęcy; 

adv. książęco, po książęcu, 
po ksil!żęcemu. 

ll3ri'n3mctnU, Bn. •(e)9, pl. 
•e, pryncmetal m. 

ll3ri1or, sm. •/5, pl. \j:lrio'ren, 
przeor m. 

ll3riorn't, sn. 0 (e)s, pl. •e, 
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przeor(o)stwo n., pierwszeń- \13riemn'tifdJ, adi. pryzma- \13rilln'tgefdjmncf, sm. (tylko 
stwo n. tyczny, graniastosłupowy. w zdaniu:) bas ift - to rze('z 

~riorn'tfirdJc, sf. pl. "n, ~ri'tf dJe, sf. pl. •n, 1) guRtu, upodobania. 
kościół przeoryszo wski. trzepaczka f., leszcza tka f. ~tilln'tgcf eUf dJnft, sf. pl. 

\13tiorei', sf. pl. sen, prze- (błaznów, arlekinów); kle- •en, towarzystwo n., stowa-
orst'ho n. padło n., pałka f., bat m.; rzyszenie prywatne. 

\13tio'ren11Jiltbe, sf. godność oie - fiefommen trzepankę \13tilln't~nft, sf. sekwe-
f. przeora. dostać; jmnbm bie - geben stracya /., zajecie n.; etm. 

\13rio'rin, sf. pl. oinnen, wytrzepać kogo, odprawę in - firingen 'zasekwestro-
przeorysza f. komu dać, wygnać kogo wać, Zlljąć co. 

\13rioritii't, sf. pl. •en, 1) z domu; 2) ławeczka f. (za \13tilln't~nu~, sn. •fee, pl. 
pierwszość f., pierwszeństwo saniami) = eii~firett; 3) pry- -~liufer, dom prywatny. 
n.; 2) =en, pl. = !Jlrioritltt5• cza f., tapczan m. ( do spa- \13rilln't~eilanftnlt, sj. pl. 
obii~ationen. nia) = 5djlafftlttte; 4) tala- •en, prywatny zakład zdro-

\13tioritii'tenftit1t, sf. pl. rek m., listek m., skibka f.; will. 
akcye pl. pierwszeństwa. ~vfel in "n f dlneiben krajać \13tillatie'r, (wym.: -tje), 

~riotltii'tennlei~e, sf. pl. jabłka w talarki. sm. "a, pl. ,s, człowiek pry-
•n, pożyczka hipotekarna, \13ri'tf dJen, va. {~aben) 1) watyzujący, człowiek żyjący 
emisya j. obligacyi, zapisów I uderzyć batem, hic, trzepać, z własnego majątku, party-
dłużnych. trzepnąć; wygnać, wyforować kularz m. 

ll,Moritii'teobligation, sf. z domu, ze służby; er ift ge• \13tilla'tim, adv. prywatnie, 
pl. "en, obligacya f. pierw- :pritfdjt przesadzono go przez osobiście; poufnie, niepu
szeństwa, zapis m. długu kij; 2) (z)równać; = !Jl(a• blicznie. 
nadający pierwszeństwo. nieren. \13riUn'tinttreff e, sn . .,13, pl. 

\13rioritii'teftrcit, sm. "(e)5, $ritfdJ(tlt)nteifter, sm. ,a, -n, interes prywatny, oso-
pl. "e, spór m. o pierwszeń- pl. -, arlekin m., błazen m., bisty, prywata f. 
•two. śmieszek m. łtilln'tirren~nue, sn . .. fes, 

~doritii't~urtcil, sn. •(e)a, \13rilln't, adi.prywatny, nie- pl. -~ltufer, prywatny zakład 
pl. "e, wyrok stanowiący publiczny, osobisty, domowy; dla obłąkanych. · 
o pierwszeństwie. adv. prywatnie. \13rillntifie'ren, vn. (~aben) 

$ri'f e, sf. pl. •n, 1) łup \13tilln'tnbfommcn, sn. •!3, prywatyzować, żyć z wła-
m., zdobycz m., zdobycz pl. -, układ prywatny, przy- snych funduszów, domować, 
morska, zabór m.; eine - jazny. nie piastować żadnego urzedu. 
madjen schwytać okręt; am \13rilln'tnbfidJten, sf. pl. za- ~titJati'ffimum, sn. ;(5), 
AUłe - erflltren uznać za miary pl., cele prywatne, oso- pl. "ma, odczyt, wykład zu
dobrą, prawidłową zdobycz biste. pełnie pryw11.t.ny (na uni-
(prawo międzynarodowe); 2) \13tilln'tnngclege11belt, sf.pl. wersytecie). 
eine - 6cl)nuvfta6af szczypta ~en, sprawa osobista, interes \13rilln'tfnff c, sf. pl. ,n, 
f., niuch m. tabaki; eine - prywatny. kasa prywatna. 
ne~men, jmnbm anbieten za- \13rilln'tnubic113, sf. pl. •en, \13rllln'tfolleg(i11m), sn. •(5), 
zyć (nieco) tabaki, częstować auctyencya prywatna, posłu- pl. •gien, odczyt m., kurs 
kogo tabaką; 3) (obraz.) eine chanie osobno dane. prywatny nniwersyteeki, 
unangene~me - nieprzyjemna \13rilln'tbabn, .~f. pl. •en, \13rilln'tlcben, an. •5, życie 
osoba, rzecz. kolej prywatna, niepaństwo- prywatne, domowe, 

\fJri'f Cit, vn. (~afien) zaży- wa. \13rilln'tlc~rer, sm. •!3, pl. 
wać tabakę. ~rillntbeamte(r), sm. •n, -, nauczyciel prywatny, do-

$ri'f engdber, sn. pl. okup pl. •n, urzędnik prywatny, mowy. 
m. (prawo międzynarodowe). oficyalista m. łtilln'tleftiitc, sf. pl. 0 n, 

$ri'f engeridJt, sn. •(e)s, pl. \13rilln'tbo3e11t, sm. •en, pl. lektura prywatna, czytanie 
~e, s11d zaborczy, do spraw •en, docent prywatny. domowe. 
zaborczych, w ~prawach zdo- \13rllln'teigent11m, sn. ,s, \13riun'tmnnn, sm. ,ea, pl. 
byczy morskiej, sąd admiralski. właRność prywatna, oso bi eta. ,[eute, człowiek prywatuy, 

ll.łti'f engllter, sn. pl. zdo- \13rilln'ter3ie~11ng, sf. pl. ,en, partykularz m. 
bycze morskie, dobra mogące wychowanie domowe. \ł3rilln'tmcinn119, sf. pl. "en, 
być przedmiotem zaboru, łu- \13tltJa'tfu~r11Jetf, sn. •(e)s, zclanie n., zapatrywanie oso-
py morskie. pl. •e, pojazd prywatny, biste. 

l.!3ri'fcnred)t, sn. "(e)s, pra- pański. \13ribn't~erf 011, sf. P?· •en, 
wo n. zdobyczy morskiej. \13rilln'tgebrn11dj, sm. •(e)s, osoba prywatna, nie piastn-

~ri'~mn, sn. •(il), pl. smen, użytek prywatny, osobisty, foca urzędu ani żadnej go-
pryzma·t m., graniastosłup m. domowy. , dności publicznej. 



\l,łrilJo'trcd}t, sn. ..(e)i, pl. 
"e, prawo prywatne. 

1.1.irilJft'trcdJtlidJ, adi. sto
sowny do prawa prywatnego, 
na podstawie p. p.; adv. sto
sownie do prawa prywatnego. 

\l,łrilJo'trihffid}t, sf. pl. •en, 
wzgll}d prywatny, osobisty, 
8ZCZel?Ólny. 

\l,łrillo'tf odje, sf. pl. ..n, 
sprawa prywatna, osobista. 

\l.łdbo'tf djule, sJ. pl. •n, 
szkoła prywatna, niepu-
bliczna. 

\l.łrlbo'tf dretiir, sm. ,s, pl. 
oe, sekretarz prywatny. 

\l3ri1Jft'tftonb, sm. ,(e)s, 
życie prywatne, domowe. 

\l,łritJo'tftunbe, sf. pl. "n, 
lekcy11 prywatna, osobna. 

\l,łribo'tum, sn. obacz \llri• 
tJalfollegium. 

irilJo'tuntmid}t, sm. •(t)e, 
nauka. pryw11tna, domowa. 

\l3rilJQ'tborlef uno, sf. obacz 
\lltiuatfolleHium. 

ll,;ribo'twcg, sm. •(e)i, pl. 
•e, droga. prywatna. 

\l3tib'o'taimmer, sn . .. 9, pl. 
--, pokój osobny. 

!Prlbc't, !Prillc', sn. ,s, pl. 
·•i, prewet m., wychodek m., 
ustęp m. 

~rlbilc'g, sn. •i, pl. ,gien, 
\l,łttbilc'gium, sn . .. 1, pl. •gien, 
przywilej m.; patent m.; 
uwolnienie n. od jakiego obo
wiązku. 

\l,łribilcgic'rcn, va. (~af>en) 
uprzywilejować, nadać przy
wilej; µriuilegiedet @lliuf>iger 
wierzyciel uprzywilejowany, 
mający pierwszeństwo przed 
innymi. 

!Pro, praep. na, od; -
IDliUe od tysiąca; bai -· unb 
.!?ontta okoliczności prze
mawiające za i przeciw. 

\l,łrobll'nllu~, sm. -, pl. 
,ben, obacz \Jlrof>efanblbat. 

!Probo't, adi. wypróbowa
ny, doświadczony, znakomity, 
dobry; bas ift ein ~es IDlitte! 
to środek wypróbowany, zna
komity. 

\l,rii'bd}cn, sn. ..1, pl. -, 
dim. od \llrof>e, próbka f. 

!Prii'bc, sj. pl. •n, 1) próba 
f_.; doświadczenie n., docho
dzenie n.; auf bie - ftellen, 
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wystawić n~ próbę, próbować, 
wypróbowac; man ftellte i~n 
auf eine ~arte - wyst11wiono 
go na ciężką próbę; eine -
anftellen, macl)en mit etro. 
próbę z czem robić, próbo
wać co; bie - (auf eine 
9łecl)nung) macl)en zrobić pró
bę (rachunku), sprawdzić ra
chunek; bie - f ei ner @e, 
f cl)icUicl)feit ab!egen dać dowo
dy, złożyć próbę swojej w czem 
zręczności; bie - ~a(ten, bie 
- guł 6efteijen wytrzymać, 
trzymać próbę, okazać się 
dobrym, zdatnym, odpowie
dnim; aur (auf bie) - gef>en, 
ne~men dać, wziąć na próbę; 
bet ~iener ift nur auf - 6ei 
uni służący jest u nas tylko 
na próbę, przebywa czas 
próby; .!?auf aur - kupno 
na próbę; ei fommt auf bie 
- an trzeba(by) spróbować, 
spróbujmy! falłe - próba 
na zimno (kolejn.); 2) próba 
/., próbka f., pokaz m., okaz 
m., wzorek m.; model m.; 
•U f cl)onet ~ant>f cl)rift wzorki 
pięknego pisma, kaligraficzne; 
,n aus einem Scl)tiftfteller 
przykłady, wyimki z pism ja
kiego autora; Stauf nad), !aut 
- kupno według próby j 
(poufale:) nic!Jt bie - ani 
odrobiny, ani okruszyny, wcale 
nic, nic a nic; 3) próba f. 
(teatralna); erfte - pierwsza 
próba; ein StUcf aur - 6tin• 
gen próbować sztukę; in bie 
- geijen iść na próbę; Se[e• 
- próba czytana; @eneral-
próba ostateczna. 

!Pto'bcllbbrnd, !Probcobano, 
sm. ,(f)i8, pl. •btilcfe, "ailge, 
druk m. na próbę, odbitka f . 
(drukarstwo). 

!Pro'bCllrbcit, sf. pl. •en, 
robota J. na próbę, próba f. 

!Pro'bcbcloftung, sf. pl. -en, 
obciążenie doświadczalne, ob· 
ciążenie próbne. . 

~ro'bcbllltt, sm. •(e)tl, pl. 
•f>liitter, numer okazowy. 

!Pro'bebogcn, Bm. •i, pl. 
-, arkusz na próbę odbity, 
odbitka f.; aweiter - druga 
odbitka. 

lł,łro'bcnbe, sn. •S, pl. an, 
resztka f. (handel). 

\l,łro'benummcr 

$ro'befabren, sn. - einer 
Sołomotiue próba J. biegu 
parowozu (kolejn.). 

lł$ro'befllbd, sf. pl. •m, 
jazda próbna. 

$ro'befliif d}d}c11, sn. =i, pl. 
-, flaszeczka próbna, oka
zowa. 

\l,łro'begcf llUO, sm. ,(e)El, 
śpiew m. na próbę, próba 
śpiewana. 

\l,łro'begcltlid}t, sn. •(e)e, pl. 
st, waga probiercza, ciężar 
normalny. 

$ro'begolb, sn. •es, złoto 
n. podług próby, złoto trzy
mające przepisaną próbę. 

!Pro'bcboltig, adi. trzyma
jący próbę. 

\l,łro'beboltigfeit, sj. dotrzy
manie n. próby. 

!Pro'bclJeft, sn. •(e)i, pl. -e, 
poszyt okazowy (księgar-
stwo). 

!Pro'bejQJJr, sn. -(e)i, pl. 
=e, rok m. próby, nowicyatu; 
fein - af>foluimn odbyć rok 
próby. 

!Pro'bdonbillot, sm. ,en, pl. 
•en, kandydat nauczycielski, 
nauczyciel pomocniczy. 

!Pro'bdorn, sn. ,(e)i, 1) 
ziarnko probiercze (przy pró
bowaniu złota lub srebra); 
2) pl. ,lornet, próba/. zboża, 
zyta, zboże n. na próbę. 

!Pro'bcldtion, sf. pl. •en, 
lekcya próbna.. 

~ro'belicfcrung, sf. pl. •en, 
1) próbki pl., okazy pl. (han
del); 2) = \l.ltobeijeft. 

!Pro'bemiif)ig, adi. odpo
wiadający próbie; adv. odpo
wiednio do próby. 

!Pro'bcmcbl, sn. ..( e )s, pl. 
•e, mąka f. na próbę. 

!Pro'bcmiind}, sm. •ei, pl._ 
,e, nowicyu•z m. 

~ro'bemilnac, sf. pl. •n, 
moneta na próbę wybita, 

ił,lro'bcmnftcr, sn. 0 i, pl. 
-, wzór m. (na próbę), 
próbka f. 

\l,łro'bcn, va. (~af>en) pró
bvwać, doświadczać; eine 9łolle 
- próbow11ć rolę (teatr). 

~ro'bt11onne, sf. pl. ..n, 
nowicyuszka f. 

$ro'bc11ummcr, sf. pl. •n, 
numer okazowy. 
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,ro'bclJrcblgt, sf. pl. =en, 
kazanie konkursowe. 

~ro'bcroUc, sf. pl. "", 
pierwszy występ na scenie, 
debiut m. 

~ro'bcf d}ic»cn, sn. •ił, strze
lame próbne. 

l~ro'bcf cl}rift, sf. pl. 0 e11, 
pismo n, na próbę; wzorek 
kaligraficzny. 

~ro'bcf cl}n!1, sm . .. ff eil, pl. 
,fdJiiff e, strzał n. na próbę 
dany. 

~ro'befilbcr, sn. •ił, srebro 
n. podług próby, srebro trzy
m~iące pr~.episaną próbę. 

ll3ro'bcft111f, sn. •(e)e, pl. 
or, kawałek na próbę słu~ący, 
próbka f., model m.; sztuka 
na próbę zrobiona, próba /. 

1$ro'bc1Ucif c, adv. na próbę, 
dla doświadczenia;· prowizo
rycznie, do pomocy ; = mus= 
~itfi!roeifr. 

ll3ro'bc3clt, sJ: pl. ,en, czas 
m. próby; nowicyat m.; feine 

6efte~en odbyć czas 
próby. 

\l3robic'rbnr, adi. próbny, 
doświadczalny, mogący być 
wypróbowany. 

\l.,robic'rcn, va. (~aben) pró
bować, doświadczać, doświa<l
czyć, dochodzić, poszukiwać; 
kosztować = foften; \llrobie, 
ren ge~t ilbet 6tu'oieten rzadko 
ten szwankuje, co przedtem 
próbuje. 

ll3robic'rcn, sn. =i!, próbo
wanie n., doświadczanie n., 
próba f. 

~rolJic'rcr, sm. •i!, pl. -, 
probierz m. 

~robic'r~nijn, sm. ,(e)i!, pl. 
"~li~ne, kurek probierczy (me
chanika). 

~robic'dnnft, sf. sztuka/. 
próbowania kruszców, pro
bierstwo n. 

\l5rolJic'rmnmf cU, sf. pl. 
,en i •i!, panna do próbowa
nia sukień (w magazynach 
krawieckich), probierka f. 

ll3robic'rnnbcl, sf. pl. =n, 
igiełka probierska, 

~robic'rftcin, sm. •(e)s, pl. 
=e, kamień probierski, pro~ 
bierezy; gł„zik m. (mi.Ileral). 

~rolJic'rftnlJc, s.f. pl. •n, 
probiernia f. 

199 

~robic'rticgcl, sm. ,s, pl. 
-, kupela j. 

~robic'rucntil, sn. 0 (e)i!,pl. 
•e, wentyl probierczy (mecha
nika). 

~robic'rltJngc, sf. pl. -n, 
wa!!'a probiercza. 

~robic'r3~linbcr, sm. ,e, 
pl. -, probierka f. 

~roblc'm, sn. •(e)i!, pl. •e, 
problemat m., zagadnienie n., 
zadanie n., zapytanie trudne 
do rost.rz_ygnięcia, zagadka/. 

$roblcmn'tif dJ, adi. pro
blematyczny, zagadkowy, wąt
pliwy, niepewny, nierozwią
zany, nierozstrzygnięty; adv. 
problematycznie, wątpliwię. 

~robft, sm. obacz \llropft. 
~robu'ft, sn. •(e)il, pl. ,e, 

1) produkt m., wyrób m., 
wytwór m., utwór m.; 2J 
iloraz m. (matematyka). 

~robu'ftcnbiirf c, sf. pl. •n, 
gieł<ła zbotowa. 

~rob111ftc11~nnbcl, sm. "e, 
handel zbożowy, handel m. 
artykułami żywności. 

ll3robu'ftcn~iinblcr, sm. •i!, 
pl. -, handlarz m. zbożem, 
art_ykolami żywności. 

ll3rob11'ftcnmnrft, sm. •(e)i!, 
pl. "matfte, targ zbożowy, 
tarł!' m. n11 żywności. 

~robnftio'n, sf. pl. ,en, 1) 
produkcya /., (wy)twórczość 
/., wydaw&nie n. płodów; 2) 
przedst11wienie n. (sceniczne), 
produkcya j. 

,robnftio'ne,, adi. wy
twórczy. 

,robnftio'nefoftcn, s. pl. ko
szta pl. produkcyi, wytwa
rzania. 

,robnfti'IJ, adi. twórczy, 
płodny. 

$robnfti'ugcnoff cnf cl}nft, sf. 
pl. ,en, stowarzyszenie n. wy
tw6rców, producentów, spółka 
wytwórcza. 

~robuftiuitii't, sf. twór
czość J., płodność .f. 

1~robu3c'nt i ~robncc'nt, 
sm. "en, pl. "en, wytwórca 
m., producent m. 

~robn3ic'rcn i $robncic'rcn, 
I. va. (~aben) 1) produkować, 
wyrabiać, tworzyć, wydoby
wać (zboże z roli, twory ko
palniane z kopalni); stać si~ 

~rofi'l 

powodem czego, dać czemu 
początek, wywołać co = uet• 
an(aff en; 2) produkować, oka
zać = uor;eigen; przedsta
wiać, przedstawić (na scenie); 
II. fidJ -, vr. (~a6en) pro
dukować się., popisywać się, 
popisać się. 

~rofn'n, adi. nieświl}ty; 
świecki. 

~rofn11ntio'11, ~rofnnic'• 
rnng, sf. pl. •en, profanacya 
/., znieważenie n., sbańbie
nie n. 

~rof n'ngcf dJid}tc, sf. his to
ry a świecka. 

~rofnuic'rcn, va. (~a6en) 
(s)protanować, zniewatać, 
zniewdyć, zbezcześcić; po
spolitować. 

ll3rofc'», sm. •ff ei!, pl. •ff e, 
profesya J., ślub zakonny,. -
tun wstl}pić do zakonu, kla
sztoru, zostać mnichem, za
konnicą. 

ll3rofcffio'n, sf. pl. •en, pro
fesya /., rzemiosło n.; eine 
- (etnen (na)uczyć się rze
miosła; uon - z profesyi, 
według rzemiosła, zajęcia; 
eine - trei!ien wykonywać 
rzemio•lo. 

\13rofcffiont'ft, sm. •en, pl. 
•en, profesyonista m., rze
mieślnik m. 

,rofc'ffor, sm.•i!,pl.,fo'ten, 
profesor m.; au~etotl>entlid)er, 
otbentlid}er - nadzwyczajny, 
zwyczajny profesor; - ber 
!Dlat~ematif profesor matema
ty ki. 

~rofc'ffor,, ~rofcff o'rcn•, 
profesor•ki. 

ll3rofcff o'ri11, sf. pl. ,innen, 
profesorka f.; żona profesora, 
profesorowa j'. 

~rofcff n'r, sf. pl. •en, 
~rofc'ff orftcUc, sf. pl. •n, 
profeeorstwo n., urząd m., po
sada f. profesora; katedra uni
wersytecka; fine - belom" 
men' otrzymać katedrę. 

~rofc'fforrnng, sm. •(e)s, 
stopień m. profesora, 

ll3rofc'ffortitcl, sm. ,e, ty
tuł m. profesora. 

,rofi'l, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
profil m. (malarstwo) ; krój 
m., okrój m., przekr6j m., 
rozkrój m., przecięcie n. (bu-
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downictwo); !!Jlaffen- rys m. przeglljd m. rozpraw szkol- się majljcego malieństwa z 
bryłowatości; iBerteHung5-, nych. ambony, zapowiedź/.;= 21'.u;" 
Zransµod- rys rozwozu, \l,rogrcf fio'n, sf. pl. •en, gebot. 
profil rozwozu; im - maren, progresya.f., postęp m., wzma- ~roflllmic'rcn, va. (§aben) 
3eicljnen malować, odrysować ganie n. się; ~eigenbe - po- proklamować, ogłaszać, wy-
w profilu, z boku. stęp wzraRtajlJCY, wolywać; ein !Brautµaar, iSet• 

Wrofi't, sm. •(e)s, pl. •e, \l,rogrtffi'tJ, adi. progre- Iobte - ogłaszać z ambony 
zysk m. syjny, postępowy, stopniowo zabierających się do stanu 

frofitll'bcl, \l,rofi'tbringcnb, wzmagający się; adv. pro- małżeńskiego. 
\l,rofi'tlid), adi. zyskowny. gresyjnie. \l,rofo'nful, sm. ,s, pl. ,n, 

\OtOfi'td}cn, sn. •5, pl. -, ll,roijibitio'n, sj. pl. •en, prokonsul m. (historya 
1) mały zysk, obrywka /., prohibicya /., zakaz m., wzbro- rzymska). 
obl6w m.; 2) = 2icljtrnecljt. nienie n.; = iSerbot. \ł,lrofonfulll'rif d}, adi. pro-

~rofitic'rcu, vn. (~aben) zy- \l,ro~iblti'tJ, \l,roijibito'rif dJ, konsularny. 
skiwać, zyskać, zarobić, ko- adi. prohibitywny, prohibi- \l,rofonfnla't, sn. •(e)/3, pl. 
rzystać; iclj ~abe babei nicljt/3 cyjny, zakazujący, wzbrania- "e, prokonsulat m. 
:profitiert nie skorzystałem jący, !$rofu'ra, sf. prokura /, 
przy tern, nie zyskałem na \OrO~ibiti'tJgefc~, sn. ,es, pełnomocnictwo n.; :per -
tem nic. pl. •e, ustawa wzbraniająca, per procura; bie - erteiien 

\l,ro fo'rma, adv. pro for- zakazująca, zakaz m. udzielić prokurę; - ~aben 
ma, n:i pozór, dla pozoru. \l,roijibiti'tJf~ftcm, sn. •(e)5, mieć prokure (handel). 

\l,rofo'rmaltled}f cl, sm. ,a, pl. •t, system prohibitywny, ~rofu'rafilbrcr, \l.łrofu'rn" 
pl. -, weksel pozorny, na zakazujący; 2ln~linger be/3 •5 triiger, sm. •il, pl. -, pro-
poz6r wystawiony. prohibicyonista m. kurant m., pełnomocnik m., 

!lSrofo'ij, sm. •eB, •ff es i \l,ro~ibfti'tJaoU, sm. ~(e)s, zarządca m., zawiadowca m. 
"ff en, pl. "e, •ffe i "ffen, !$ro, pl. •ali!Ie, cło prohibitywne, (handel). 
fo~, sm. •fei3 i •fen, pl. •fe i ,fen, wzbraniające. \ł,lrofttrn'tor, sm. 0 B, pl. 
profos m., stopka m. (puł- ll,rojc'ft, sn. =(e)s, pl. •e, ~en, prokurator m.; oskarży-
kowy, więzienny). projekt m., zamiar m., po- ciel publiczny. 

\l,rogno'f c, sf. pl. •n, pro- my~ł m., zamysł m.; wymysł \l,rofuri'ft, sm. =en, pl. •tn, 
gnoza f, przepowiednia f., m.; wniosek m.; rys m., za-1 obacz \Tlroturnfilljrer. 
zapowiedź/. (czego). rys m., rzut m. ll,rolcgo'mena, sn. pl. od-

\l.łrogno'ftifon, sn. •(i3), pl. \Orojc'ftcnmad}cr, sm. ·/3, czyt wstępny, wstęp m., 
•fa i ,fen, prognostyka f., pl. -, projekcista m., wy- przedmowa /. 
wr6żba f., przepowiednia f.; myślacz m. projektów, czlo- l.l3rolt'~))i1S, sf., \Otolt'~jc, 
jmnbm ein - fte!Ien progno- wiek pełny pomysł6w, za- sf. pl. "'", odpowiedź uprze
stykować, przepowiadać, wr6- miar6w. dzająca zarzut lub pytanie 
żyć komu. \l.łrojcftfe'rcn, va. (ljaben) jeszcze nie uczynione (gra-

\l.łrogno'ftff dJ, adi. progno- projektować, 11amierzać, ukła- matyka, retoryka). 
styczny, wr6żebny, przepo- dać, wymyślać; propozycye l.l3rolctllrin't, sn. •(e)i3, pl. 
wiedny. czynić, wnosić, wnieśe. =e, proletaryat m., stan ubogi, 

ll,rognofti3ie'rc11, t:a. (Oaben) \l,rojdti'l, sn. •(e)s, pl. •e, I bezmajątkowy. 
jmnbm etw. - prognostyko- nabój m. = @efcljofl. l.13rolctll'ricr, sm. •ś, pl. 
wać, przepowiadać, wr6żyć lł3rojcftio'11, sj. pl. ,en, · - , proletaryusz m., człowiek 
komu co. projekcya f., rzut m.; ~oti" żyjący z pracy rąk, robotnik 

!$rognofti3ic'r1111g, sf. pl. 3onta(e rzut poziomy m., wyrobnik m., pmcownik 
•en, prognostykowanie n., (geometrya), dzienny. 
przepowiadanie n., wrMenie n. \l,rojdtio'110cbenc, frojcf, \l,rolo'g, sm. =(e)B, pl. •e, 

\l,rogrll'mm, sn. •(e)i3, pl. tio'nefliid}c, sj. pl. •n, pła- prolog m., przedmowa f., 
•t, 1) program m., obwie- szczyzna projekcyjna, pła- odezwa poprzedzająca. 
szczenie n., wymienienie n., szczyzna /. rzutu. ll,rolongntiO'II, sf. pl. ,en, 
oznaczenie 1i. (wykład6w, od- \l3roji3ic'rcn i \l.łrojicic'rcn, prolongacya /., przedłużenie 
czyt6w, widowisk i t. d.); 2) 'va. (~11ben) rysować. n.; odwlokn f. 
rozprawa szkolna, także l.13ro• \l,roflnmatio'u, sf. pl. •en; \l,rolonnic'rcn, va. (ljaóen) 
Otll'mmllb~llltblllltij, sf. proklamacya /., odezwa f., prolongować, przedłużać, 

l.13rogra'mmgcmilij, \OtO= ogłoszenie n., obwieszczenie przedłużyć; einen fillecljfel -
grll'mmiif!i!l, ad i.i adv. według n., manifest m., obwołanie przedłużyć weksel. 
programu, stosownie do pro- , n., wywołanie n.; = .ltunb= ll,romcmo'rill, sn. •(!3), pl. 
gramu. ' macljung, 2(uftuf; - ber =ś, promemoria n., zapisek 

\ł,lrogrn'mm(cn)f d)llll, sf. i !Btautreute ogłoszenie zawrzeć m. dla pamięci, wypraco-
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wanie n., przedstawienie n. J 1.1.lro~ngn'nbn, sf. propagan
rzeczy. da /.,. rozkrzewianie n., roz. 

ll3romcnn1bc, sf. pl. •n, szerzanie n., rozpowszech
promenada f., przechadzka nianie n. jakich zasad. 
f.; plantacya /., miejsce n. jf3ro~ngnnbi'ft, sm . .. en, pl. 
do przechadzki. •en, propagandzista m., roz-

lf3rontcnn'bcnn11311g, sm. krzewiciel m., rozpowszech-
•(e)il, pl. -~ilge, ubiór m. do niający m., roznosiciel m. 
przechadzki. zasad. 

\l.,romcnic'rtll, vn. rnalien) \l.,ro~ngnnbi'ftif c(l, adi. pro-
przechadzać się. pagandy dotyczący. 

jf3romctbc'if d.l, adi. prome- !ł3ro~ngntio'n, sf. rozsze-
tenszowski; ber "'e 3'unfe iskra rzanie n., rozpowszechnianie 
prometeuszowska. n.; = !łeuillireitung. 

jf3ro IDli'lfc, adv. od ty- ll3ro~ngic1rcn, va. (011lien) 
siąca, za tysiąc. propagować, rozkrzewiać, 

!ł3romotio'n, sf. pl. •en, wstawiać się zaczem; = !leui!, 
promocya f., posuwanie n., lireiten. 
posunięcie n., przesadzenie lf3ro~c11fcr,. sm. •il, pl. -, 
n. na wyższy stopień, wywyż- śruba okrętowa; propeler m., 
szenie n.; nada(wa)nie n. okręt śrubowy. 
stopnia akademickiego. ll3ro'~cr, adi. czysty, 

jf3romo'tor, sm. oil, pl. ,en, schludny; wyraźny. 
promotor m., nadający sto- jf3ro~bc't, sm. 0 en, pl. 0 en, 
pień akademicki. prorok m., wieszcz m.; fa[fcljer 

ll3romollic'rcn, I. va. (oa, - fałszywy prorok; bet -
ben) promowować, wywyższać, giit nidjts in f ei nem )llatet
posuuąć na wyższy stopień; lanbe nikt nie jest prorokiem 
3um ~oftot - promowować we·własnej ojczyźnie, w swoim 
na doktora, ogłosić doktorem; kraju wiary nie m2ją prorocy. 
II. vn. (Oalim i jein) • .;um lf3ro~bc'tcngnllc, sf. dar m. 
~oftot - doktoryzować się. prorokowania. 

jf3rom~t, adi. prędki, aku- lf3ro~bc'tin, sf. pl. 0 innen, 
ratny, punktualny; •e ~e• prorokini f., wieszczka f. 
0aOiung punktualna zapłata, \l.,ro~bc'tif d.J, adi. proroczy, 
zapłata na czas; •e 2lntmott wieszczy; adv. proroczo, 
pr\:dka i bezzwłoczna odpo- wieszczo .. 
wiedź; adv. - lie.;aO(en za- \l.,ro~bt;ci'cn, va. (Oalien) 
płacić punktualnie, na czas. prorokować, wróżyć; przepo-

~ront~tbcit, sf. punktual- wiadać, przepowiedzieć. 
ność .f., ak~ratność f. \l.,ro~bcaci'ung, sf. pl. ,en, 

jJ$rontttlgtC'rcn, va. (ijalien) prorokowanie n., proroctwo 
ein @efet - promulgować, n., przepowiadanie n., prze-
ogłaszać, ogłosić ustawę; powiednia f. 
= .ffunbmadjen. lf3ro~blJln'ftif d}, adi. pro-

!13rot1111lgic1rnng, sj. pl. filaktyczny, zapobiegający;= 
=en, promulgacya f., ogło- iilotbeURenb. 
szenie m; = .!tunbmadjung. ll3ro~blJln'rie, sf. profilak-

!13rono'm(c11), sn. ,i!, pl. tyka f., zapobieganie n. (cho
=mina, zaimek m. (grama- ro bom, zarazom); = iilor= 
tyka); = 3'iltmort. beuqung. 

!13ronomi11n'l, adi. ,mim- \l.,ro~ottc'nt, sm. =en, pl. 
kowy. •en, proponent n.,, podaj~ey 

!ł3ro~iibctt'tif, sj. prope- m. wniosek. 
dentyka/., przygotowanie n., \l.,rOlJOttic'rctt, w. (ijalien) 
nauka wstępna (szczególnie proponować, wnieść, wnosić, 
do filozofii). podać wniosek; mor~ 

lf3ro~iibCtt'tif cfJ, adi. prope- fdjla~en. 
deutyczny, przygotowawczy, lf3ro~ortio'n, sf. pl. •en, 
wstępny. proporcya f., stosunek m., 
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stosowność f.; umiar m., roz
miar m. [kowy. 

lf3rolJortio11n'l, adi. stosun
!13rolJortiottn'lc, sf., p.l. "", 

liezba stosunkowa; bie mitt• 
(ere - średnia f, pośrednia/. 

!13ro~ortionnlitii't, sf. pro
porcyonalność f., stosowność 
f., stosunkowość f., rozmia, 
rowość /., odpowiedność /., 
równy stosunek wielkości lub 
rozmiaru. 

ll3ro~ortio11n'Uincnl, sn. •il, 
pl. •e, lineał m. z podziałką. 

\l,tOlJOrtionic'rcn va. (~a" 
ben) proporcyonować, nadać 
proporcyę, nadać odpowiedni 
rozmiar. 

!13ro~ortionie'rt, adi. i pp. 
od :pto:portionieten, propor
cyonalny, stosowny; składny, 
miarkowny; adv. proporcyo
nalnie, składnie, miarkownie. 

\l.5ro~ortio'11~anbl, sf. pl. 
,en, liczba stosunkowa. 

ll3rolJortio'n~3irfcl, sm. •il, 
pl.-, cyrkiel m. z podziałką. 

ll3ro~ofitio'n, sf. pl. "en, 
propozycya /., wniosek m.; 
= morf d)lag. 

ll3ro~l1cr i lf3ro'~rc, adi. 
obacz !Jlropet. 

ll3ro~ft, sm. 0 ea, pl. !Jltii:pfte, 
proboszcz m. 

lf3ro~ftci', sf. pl. •en, pro· 
bostwo n. 

lf3ro~ftci'fird}c, sf. pl. ,11, 
kościół proboszczowski. 

~ro~ftci'licf), adi. probo
szczowski. 

\l.lrorc'ftor, sm. •il, pl. 
•en, prorektor m., zastępca 
m. rektora. 

$rorcftorn't, sn. =(e)s, pl. 
=e, prorektornt m., prorek
torstwo n. 

\l.,rorogntio'n, sf. pl. =en, 
prorogacya.f., przedłużenie n. ; 
- bei! @etid)tilftanbei! dobro
wolne, umowne poddanie się 
sądowi ni!łwłaściwemu. 
. $rorogtc'rcn, va. (~aben) 
prorogować, przedłużać, prze
dłużyć; =ter @eridjt0ftanb sąd 
właściwy z umowy. 

!13rof n, sf. proza /., mowa 
>lWyczajna, niewiązana, nie
wierszowa. 

\l.,rof n'ifcr, sm. obacz !Jlro, 
jaift, !Jłtof afdjriftfteUer. 
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,rofn'if d}, adi. prozaiczny, 
niewierszowy, nieskładany; 
oes ~elien życie prozaiczne, 
monotonne, jednostajne; adv. 
prozaicznie, nie wierszem. 

$rof ni'ft, sm. ~en, pl. ~en, 
$ro'f af d}riftftcllcr, sm. •5, 
pl. -, prozaik m., autor pro
zą piszący, 

!f5ro'f nf d)rift, sf. pl. •en, 
pi:1mo n., dzieło n. prozą pi
sane, niewierszowe. 

!f5ro'f nftil, sm. ,(e)s, styl 
prozaiczny, spos6b m. pisa
nia dziel niewierszowych. 

1$rof cc'nium i !f5rofac'-
nium, sn. ~il, pl. •nien, 
proscenium n., przedscena 
f., przednica f., miejsce n. 
przed zasłoną w teatrze. 

!f5rofce'uiumófogc, (wym.: 
-loże), sf. pl. •n, loża j., 
przegr6dka /., kletka f. 
w proscenium. 

!f5rof dlJ't, sm. ,en, pl. 0 en, 
prozelita. m., (nowo)nawr6-
cony m., przechrzta m. 

!f5rof tlWtcnmnd}er, sm. •il, 
pl. -, uawracający m. na 
swoją wiarE_l, twórca m. pro
zelito w. 

$rof dl)'tenmnd)mi, sJ. na
mawianie n., nawracanie n. 
na swoją wiarE_l, gorliwość f. 
w nawracaniu, zwabianie n. 
prozelitbw. 

!l3rof efl)'tiu, sf. pl. •innen, 
prozelitka. f., nawrócona f. 

$ro'fit ! interi. na zdro
wie I - 9'leu ja~r! dosiego, 
dobrego, szczęśliwego No
wego roku I (ironicznie:) ja, - ! 
no pewne! z tego nic! i«, -
!!Jla~l3eit ! masz tobie teraz I 
bądźże zdr6w ! toby ci się 
zdało, nie prawda? 

\!5roffribic'rcu, va. (~aben) 
proskrybować, wyganiać, wy
gnać, wywołać z kraju, Rka
zywać, skazać na wygnanitl 
= iid)ten; ber \j.lrojfribieite 
banita m., wygnaniec m., 
wywołaniec m. 

iroffrił)ti'on, sf. pl. ,en, 
proskrypcya /., wygnanie n., 
wywołanie 11. z kraju; 
fildit. . 

!f5roffrił1tio'neliftc, sf. pl. 
•n, spis m. skazanych na 
wygnanie. 
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!f5rof obie', sf. prozodya J., 
iloczas m. 

$rof O'llif d), adi. iloczasowy. 
$rof OłJOł)Oit', sj. pl. ~n, 

uosobienie n. (retr,ryka). 
$rof,1Jt'ft, sm. •(e)~, pl. ,e, 

1) pro,pekt m.1 widok m.; 
2) prospekt m., pogląd m., 
rys m. (budowo,); 3) pro
spekt m., ogłoszenie n. 

!f5rof,1Jc'ftu0, sm, -, pl. 
0 fpefte, obacz !l.lrojpelt 3). 

!f5rof,1Jcric'rcn, vn. (~llben) 
prosperować, utrzymywać się 
w dob1·ym stanie, mieć dobry 
byt, doznawać pomyślności; 
= @ebei~en. 

~rofł)critii't, sj. prospero
wanie n., dobrobyt m., po
myślność f. 

$roft ! = \l!tofitl 
\!StO'ftata, sf, pl. ,ta, pro

stata j. (gruczoł); = mor= 
ftef)etbtilfe. 

!f5roftltuic'rc11, va. (~a&en) 
prostytuować, (s)hańbić, spo
dlić; fidJ - vr. (~Il ben) pro
stytuować się, wystawi(a)Ć 
siE_l ua hańbi.i, spodlić si!J, 
oddawać się wszeteczeństwu; 
bie \l!roftituierte prostytutka 
f., wszetecznica j. 

$roftitnic'rtmg, f roftitu~ 
tiO'll, sf. prostytuowanie n., 
prostytucya /., hańbienie n., 
spodlenie n., bezecność j., 
zniewaga/., wszeteczeństwo n. 

$rotngo11i'ft, sm. -en, pl. 
"en, protagonista m., główna 
osoba; bohater m. (teatr). 

$rotcgic'rcu, (wym. :-żiren), 
va. (~aben) protell'ować, wspie
rać, wspomagać, bronić, po
pierać, sprzyjać,opiekować się. 

$rotci'u, sn. •IS, proteina 
f. (chemia). 

~rotc'if dJ, adi. proteuszow
ski, zmienny. 

jprotdtio'n, sf. pl. ,en, 
protekcya f., poparcie n., 
obrona f., opieka j. 

!f5rotcftioni'ft, sm. •en, pl. 
,en, zwolennik m. cel ochron
nych, · 

l.j.lrote'ftor, sm. -s, pl. ~en, 
protektor m., obrońca m., 
opiekun m.; = @iinnet. 

$rotdtorn't, sn. =:e)s, pl. 
•e, protektorat m., obroua f., 
opieka f. 

$rotoro·u 

!f5rotc'ft, sm. 0 es, pl. •t, 1) 
protestacya f., przeczenie n., 
zaprzeczenie n., zatalenie n., 
odparcie n.; eiuregen 
gegen etro. protestować prze
ciw czemu, odpierać, odeprzeć 
co, nie pozwalać na co; 2) 
protest m. ; - gegen imnbn 
ein!egen, aufne~men, et~eben 
założyć przeciw komu pro
test; -mangelil .8a~rung, 
2lnna~me protest z powodu 
niezaplaty, nieprzyjęcia; -
aufne~men sporządzić protest; 
einen !IDedJf er mit - aut!icf~ 
f cl)icfen zwr6cić weksel za
protestowany (handel). 

!f5rotc'ftnft, sm. •(e)B, pl. ~e, 
akt protestacyjoy, protest m. 

ll.łrotcftn'nt, sm. =en, pl. ,en, 
protestant m., ewangelik m. 

$rotcftn'ntiu, sj. pl. •nen, 
protestantka /., ewangeli
czka f. 

$rotcftn'ntifdJ, adi. pro
teshocki, ewangelicki, 

jprotcftnnti'~muó, sm. - , 
protestantyzm m. 

,rotcftntio'n, sf. pl. =en, 
$rote'ftcr~cbuug, sf. pl, •en, 
protestacya. /., założenie n. 
protestu, zaprzeczenie n., 
zażalenie n., protest m. 
(wekslowy). 

jprotcftic'rcn, vn. (~aben) 
prote,tować, założyć prote
stacyę, zaprzeczać, zbijać co, 
nie zgadzać się z czem, nie 
pozwalać na co; einen !illed)f et 
- zaprot.estować wekRel. 

!f5rotcftic'r11ng, sf. pl. =en, 
- eines !illec!Jje!B zaprotesto
wanie n. weksla. 

$rotc'ftfoftcu, ~rotc'ftf 4Jt= 
fen, s. pl. koszta pl. prote
stu (handel). 

jj3rotc'ftfcr, sm. ~s, pl. -, 
protestojl}CY m., niezgadzają
cym. się. 

$ro'tcuenrtig, adi. pruteu
szowski. 

$rotogl)'U, sn. •(e):J, pl. 0 e, 
granit łojkowy. 

~rotofo'U, sn. ~(e)i3, pl. •e, 
protokół m., wyw6d 8lowny, 
zapis m.; ammd)es - zapis 
m., spis m. urzędowy, zezna
nie urzędownie spisane; etro. 
3u - ne~men, iniii - ein• 
tragen zapisać co w proto-
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kole; gu - gdien zeznawać, ll3rollenftll'lifdJ, (wym.: -wą- ll3rouin3ill'le, łlm, •n, pl. •n, 
zeznać, dać zapisać w proto- sal-), adi. prowansalski. obacz \j!rooi113(er. 
kole; ein - iif>er etw. llUf• ll3rolle'nmiil (wym.: ·Wł}· ll3rollin3illli'0mn0, sm. -,pl. 
ne~mm protokół z czego spi- ser-) sn. "(e)e, pl. •e, oliwa •men,prowincyalizmm., ziem
sać, spisać co protokolarnie; prowancka. szc~yn m., wyraz ziemski, 
- fil~ren prowadzić protokół, ll3rollill'nt, sm. •(e)i!I, pl. e, gmmny. 
protokołować; bae - ver(efen / prowiant m., żywność /., za- , ll3ro1Jin3ill'lfanbtllg, 81'1. 

odczytać protokół; bai!I - , pasy pl., zasoby pl. żywności; =(ee), pl. •t, ll3rollin3ill'lrllt, 
gut~eitett uznać, potwierdzić, mit - oerfe~en zaopatrzyć sm. •(e)e, pl. =rdte, sejm pro
przyjąć do wiadomości pro- w żywność. wincyonaloy, rada prowincyo-
tokól. ll3robill'Utllmt, sn. •(e)B, pl. naloa, ziemska. 

ll3rotof0Ull'nt, sm. •tn, pl. ,dmter, urzl}d prowiantowy. ll3rollin3ill'lf dJnlrllt, sm. 
,en, ll3rotofo'Ufil~rer, sm. ,9, ll3rollill'ntboot, sn. •(e)iil, pl. •(e)s, pl. 0 riite, rada szkolna 
,pl. -, protokolant m., spisu- ~e, łódź pro"'.iaotowa. prowincyonalna, ziemska; 
jący m. protokół. \ł,irobill'nt~llll0, sn. •ftB, pl. radca szkolny prowincyonalny. 

ll3rotofoUtl'rif dJ, adi. pro- ·~iitijer, sUadm. żywności, ma- \l,rolli1n3(ill'l)ftllbt, sf. pl. 
tokolarny; -e @inDerna~me gazy n prowiantowy, woj- ofliibte, miasto prowincyo-
przesłucbanie protokolarne. skowy. nalne. 

ll3rotof0Ui'ft, sm. 0 en, pl. IJ,,rollillntie'reu, va. (~af>en) ll3ro11in3ill'lftiinbe, sm. pl. 
,en1 protokolant m., protoko- prowiantować, zaopatrywać stany prowincyonalne, sejm 
lista m., spisujący m. pro- w żywność, gromadzić zapasy prowincyonalny. 
tok6ł. ( dla wojska), ll3rollin3ill'{f t)nobe, s/. pl. 

ll3rotofo'Ub11d}, sn. •(e)iil, pl. ll3rollillntie'r11ng, sf.pl. •en, •n, synod prowineyonalny. 
,óiidler, k,ię~a j. protokołów. prowiantowanie n., zaopatry- \l5rolli'n3lcr, sm . .. 9, pl.-, 

ll3rotofollie'ren, 1) va. (~a- wanie n. w żywność. prowincyalista m., ziemia-
f>en) protokołować, zapisywać ll3rollill'ntfolonne, sf. pl. nin m. 
do protokołu; - (aff en żą- •n, oddział wojskowy dla \l,rolli'n3lerin, sj. pl . .. innen, 
.dać zapisu do protokołu; 2) prowiantowania, prowincyalistka f., ziemian-
vn. (~alien) prowadzić pro• ll3rollill'Utt11llgll3i11, sn. o- ka f. 
tok6ł. bacz ll3rooiantbau!3. ll3rollifio111, sf. pl. •en, 1) 

ll3rotofollie'r11ng, sf. pl. ,en, \l,rotJill'lltmeifter, sm. ..9, żywność /., zapas m. żywno-
protokołowanie 11., wpisywa- pl.-, dostawiacz m. żywno- ści; 2) prowizya f, zarobek 
nie n. do protokołu. ści dla wojska, dozorca m. m., zysk m., należność f, za 

ll3rotofo'Uf llmml11ng, sf pl. prowiantów. prowadzenie jakiE>j czynności, 
=en, księga f., zbiór m. pro- ll3rollill'ntf d}iff, sn. ,(e)9, pl. za zajęcie się jaką sprawą. 
tokołów (u notaryusza). "e, okręt prowiantowy. \l,robi'f or, sm. ..5, pl. 

ll3rotonotll'r, sm. •(e}9, pl. IJ,,robill'lltllcrtutllter, sm. "'9, •fo'ren, prowizor m. (apte-
=t, protonotaryusz m. (pa- pl. -, zarzl}dea m., dozorca karski), zarządca m. lekarni, 
pieski), m. prowiant6w. ll3rollif o'rifd}, adi. prowi-

ll3rotott)'l), sn. ,(e)e, pl. ll3rollill'nttullgen, sm. •5, pl. zoryczny, tymczaśowy, czaso-
•t, prototyp m., pierwowzór -, wóz prowiantowy, fur- wy, dorywczy; adv. prowizo-
m., wzór pierwotny. gon m. rycznie, (tym)czasowo, do· 

ll3roi,l, sm. "'en, pl. •en, IJ,,rollill'11ttuef en, s1i. -s, rywczo. 
obacz \j!rote II. sprawy prowiantowe, sprawa $robif o'rium, sn. •(9), pl. 

IJ,,ro'i,lbol3en, sm. •il, pl. -, f. żywności dla wojska. ,rien, prowizoryum n., tym-
sworzeń m. (artylerya), ~rolli1113, sf. pl. •en, pro- czasowość j., urzl}dzenie tym-

ll3ro'i,le, I. sf. pl. •n, przódka wincya f., obw6d m., ziem- czasowe, tymczasowy stan 
f. (artylerya); II. sm. =n, pl. stwo n., część f, kraju; in rzeczy. 
•n, bogacz nadymany. ber - too~nen mieszkać na ~rolloflltio'tt, sf. pl. ,en, 

llJro'i,lett, I. va. (~aben) eine prowincyi; in, aue ber - prowokacya f., powołanie n. 
~anone - zaprzodkować prowincyonalny; ~eroo~ner się, odwołanie n. się; pozwa
działo; II. vn. (~af>en) być ber - prowincyonalista m., nie n., wyzwanie n., pod-
nieprzyjemnym, nadymanym ziemianin n. nieta j. 
bogaczem, sadzić się. IJ,,rollin3ill'l, l)rollin3ie'U, ll3ro1103ie'ren, va. (~a[)en) 

ll3ro'i,!Cllft1m, sn. •9, nady- adi. prowincyonalny, ziemski. prowokować, odwoł(yw)aćsię; 
manie n., ,aarlzenie n. się. ll3rollin3ill'l, sm. •(e)9, pl. •t, wyzywać, podniecać, 

ll3to'i,lenbllft, \l,ro'ijig, adi. prowincyał m. 1J,,ro3eb111r, sj. pl. •en, pro-
nadymany, sadzący się. ll3rollit13illlll't, an, •(e)9, cedura f., postępowanie są-

ll3ro'i,ltullgen, sm. obacz urząd m., godność j. pro win- dowe; sposób m. postępowa-
\j!ro~e I. cyała. nia, bieg m. sprawy. 
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\l.łro3c'nt, 8n. •(e)il, pl. -, \f5ro3c'f)fii~rnng, 8f. pl . .. en, dzić = ,i;leimfudjen; @ott :prilft 
procent m., odsetka f., sto- prowadzenie n. procesu. unil B6g nas doświadcza. 
we n.; au 6 - na sześć \l.łro3effic'rcn, vn. (~aben) !13rii'fbnr, adi. mogący być 
od sta; 3u mienie[ - ? na procesować się, prowadzić zbadany, dający się sprawdzić. 
jaki procent? na jakie od- proces przeciw komu, pra- !13rii'fcifen, 8n. •il, pl. -, 
setki? au niebrigen •ten, na wować się, skarżyć, pieniać. sondaf., ślednik m., lopystka 
nizkie odsetki. !13ro3effio'n, 8f. pl. •en, pro- f., zgłębnik (chirurgia). 

\l5ro3c'ntig, adi. w wyra- cesya f., poch6d uroczysty; !Jlrii'fcnb, adi. badawczy, 
zach złożonych jak: filnf• - ~alten odbywać procesyę; pytający; ,er l8licf badawczy 
:pro3entige !Rente renta pięcio- an ber - teilneijmen, in ber wzrok. 
procentowa. - mitge~en iść z proce~yą. !13rii'fcr, 8m. •il, pl. -, 

~ro3c'ntlidj, \f5ro3c'ntif dJ, ~ro3e'f)foften, 8. pl. koszta probierz m., roztrząsacz m., 
adi. procentualny. pl. procesu. badacz m., sprawdzacz m.; 

!Oro3e'ntredjnung, 8f. pl. !13ro3c'f)nuijen, 8m. •ś, egzaminator m., pytajllcy m. 
•en, rachunek prncentowy. przezysk m. \ł.itii'fling, 8m . .. (e)il, pl. •e, 

,ro3c'ntfnij, 8m. •eil, pl. $ro3e'f)orbnuug, 8f. pl. •en, kandydat m. (przy egzaminie). 
,fii~e, wysokość f. odsetki, procedura sądowa, ustawa f. \l.łrii'fftcin, 8m. obacz \)3ro• 
odsetka zwykle pobierana, o postępowaniu sądowem, po- 6ierjtein. 

· stopa f., zasada f. odset- stEJpowanie sądowe. $rii'fuug, 8(. pl. •en, 1) 
kowa. !Oro3c'f)f ndje, 8f. pl. •n, doświadczanie n., doświad-

\ł3ro3entun'l, adi. proctJn- sprawa procesowa, sądowa. czenie n., roztrząsanie n., ba-
towy. lł3ro3e'fifudjt, sf. pienia- danie n.; nadj reiflidjer - po 

!15ro3e'fi, 8m. "ffe!3, pl. ctwo n. gruntownem, należytem zba-
•ff e, 1) proces m., bieg m., \f5ro3c'fif iidjtig, adi. pie- daniu; 2) egzamin m., popis 
tryb m., rozw6j m., dział'al- niacki:; ein jp-ger pieniacz m. (szkolny); fdjriftlid)e, milnb= 
ność f.; djemifdjer - p1·oces m.; eine jp-ge pieniaczka /. lidje - egzamin piśmienny, 
chemiczny; 2) proces m., !13ro3c'f)1Jcrfn~rc1t, sn. •il, ustny; fidj ber - unter3ieijen 
sprawa f., prawowanie n., pos!EJpowanie procesowe, są- poddaćsiEJegzaminowi; bei(in) 
sprawa sądowa, postępowania dowe. ber - burdjfallen przepaść 
sądowe; einen - anfangen, \ł3ro3c'f)ltlcf en, 8n. •il, przy egzaminie, nie złożyć, 
ein(eiten, anftrengen, angiin• wszystko co procesu, pos!EJ· nie zdać egzaminu; bie •en 
gig madjen proces, sprawi) powania są,dowego dotyczy. [jinter fidj [jaben przebyć, po
wytoczyć, sprawę wprowadzić; !13ro3c'ijUJttt, sf. obacz ~ro, zdawać egzamina; 3) próba 
eine11 - fliijren proces, spra- aefifud)t. f., nawiedzenie n., dopuszcze
wę prowadzić, toczyć; in - \l.łtiibc, adi. przesadnie de- nie n. (czego) na kogo = 
mit imnbm liegen być z kim Hkatny, bez powodu wsty- ,l?eimf udjung; fjarte - ciężka 
w procesie, mieć z kim spra- dliwy. próba; '.tag ber - dzień pr6-
WEJ; ber - f djroebt, ift an• \13riibcric', 8/. przesadna · by, nawiedzenia; 4) pokusa 
ijiingig proces toczy się, pro· delikatność, przesadna wsty- /, = merfuc!Jung. 
wadzi Bill, jest W tokuj ben dJiwoŚĆ. ąłtfi'fUttlJ6llfbCit, 8f. pl. •en, 
- geroinnen, tJerlieren proces, !llrtt'bcl, 8m. o!J, pl. - I 1) lł.iriifungennfgn~c, 8(. pl. •n, 
spraw!! wygrać, przegrać; obacz )Srobfm; 2) robota zła, zadanie popisowe, praca egza
jmnbm einen - an ben ,i;lalil niestaranna; 3) bagno n. minacyjna, wypracowanie 
[jiinijen w proces kogo nwi- (myśliwstwo). egzaminacyjne. 
klać, nabawić kogo proces n; \ł3rubclci', 8f. obacz \Pfu• lł3rii'fuugebc[jiirbc, 8f. pl. 
mit imnbm, mit etro. furaen f djmi. •n, \13rii'fuugefommiffion, 8f. 
- madjen krótko się z kim, lł3ru'b(c)lig, adi. obacz pl. "en, komisya egzamina-
z czem odbyć, nie robić \Jlfufc!Jer~aft. cyjna. 
wiele ceremonii, wiele zacho- !$ru'bcln, vn. (fjaben) ohacz !$rli'fungeftunbc, 8/. pl. •ll, 
du z kim, z czem. ą3fufd)en. god~ina f. egzaminu, popisu; 

\13ro3c'f)nfte1t, 8. pl. akty \l3tii'fcn, va. ([ja6en) 1) pró- (obraz.) godzina pr6by, do-
procesowe. 

1 
bować, roztrząsać, roztrząsnąć, świadczenia. 

!$ro3c'f)form, 8f. pl. •en, I rozbierać, rozebrać, rozpo· !$tii'fnngetng, 8m. •(e)il, 
sposób m. postEJpowania są- I znawać, rozpoznać; eine ~edja pl. •e, dzień m. egzaminu, 
dowego. nung - sprawdzać rachu- popisu; (obraz.) dzień pr6by, 

\13ro3c'fifliljttr, 8m. •!3, pl.' nek; gepriifte ~reunbfdiaft doświadczenia. 
prowadzący m. proces, ! przyjaźń doświadczona; 2) !13rii'f1mge3eit, 8{. pl. oen, 

spraw!) (t. j. zastępca prawny 
I 
egzaminować, pytać (szkolni- czas m. egzamin6w, popisów; 

strony procesuj!!cej się i stro- 1 ctwo); 3) doświadczać, do- [ (obraz.) czas próby, doświad-
na sama). 1 świadczyć, nawiedzać, nawie- czenia. 



ll,lrli'funoeaeuguie 

\l,!rli'funoeacugnie, sn. ,;ff eiS, 
pl. •ff e, świadectwo m. egza
minu, popisu. 

ll3r'ligel, sm . .. s, 1) kij m.; 
laga f; 2) kije pl., baty pl., 
batogi pl., bizuny pl., plagi pl., 
chłosta f. = '5dj!1ige; -
befommen w sk6rę dostać; 
eine 51::radjt - liefommen por
cyę kij6w dostać; jmnbm -
!:'lelien sk6rę komu wytrzepać; 
- au!lteiren plagami często
wać, skórę trzep11ć (jednemu 
po drugim); jmnbm eine 51::racljt 
- ueralireidjen lanie komu 
sprawić; jmnbm - amifcljen 
bie ~ilije nmfen przeszkadzać 
komu, psuć co komu. 

ll3rligclei', sf. pl. •en, bi
cie n., baty pl. = bas \j3til= 
gein; bijatyka f.; = '5djI1i• 
gerei. 

ll3rligd~ola, sn. =es, drzewo 
opałowe, składające się z cien
kich kawałków. 

ll3rli'gclj11noe sm. =n, pl. 
=n, ll3rli'gdfnnbc, sm . .. n, pl. 
=n, poszturkaniec m., koziel 
ofiarny. 

ll3rli'gdn, va. (ijal>en) bić, 
trzepać; bato:1.kować, chłostać, 
kijami okładać; fidj ( = ein• 
anber) - bić się; tildjtig -
walić; au 51::obe - ubić, za
kantować. 

ll3rii'gd11, sn. ,s, bicie n., 
chłostanie n., okładanie n. 
kijami. · 

!J5rii'gdftrnfe, sf. pl. 0 n, 
kara j. chlost.y, kara cie
lesna. 

ll3rii'gdflllllJC, sf. trzepanka 
f. ; jmnbn mit einet - emv• 
fangen sk6rę komu wytrze
pać. 

ll3rune'Uc, ll3riinc'Uc, sf. pl. 
=n, prunela f., katarzynka f. 
(du:1.a śliwka); śliwki obrane 
i bez pestek zasuszone. 

~runf, sm. •(e)B, przepych 
m., okazałość /., wystawność 
f., świetność /.; - aeigen 
przepych okazywać; 
treil>en z. przepychem żyć, 
występować; - im '5ti(e 
świetność, krasa f. (w) stylu. 

ll3r11'nfbett, sn. =(e)s, pl. 
=en, łoże paradne, świetnie 
przystrojone. 

ll3ttt'nfcn, vn. (ijal>en) mit 
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etro. - wynosić się, popisy- illl 15dj(afe - chrapać jak 
wać się czem, okazywać co; borsuk. 
pysznić się, sadzić się na co. ll3rątn'11c, sm. •n, pl. =n, 

ll3ru'nfenb, adi. obacz pryt,miu m. (historya grecka). 
\l'.lrunf{)aft. ll3rątnne'11m, sn. =(El), pl. 

ll3ru'nfcr, sm. •S, pl. -, =neen, prytaneum n. (bistorya 
ten co się wynosi, popisuje grecka). 
czem; miłośnik m. przepychu, ll3fnlm, sm. ,(e)s, pl . .. en, 
wystawności. psalm m.; •rn (ali)fingen 

ll3runfcrei', sf. obacz psalmy śpiewać. 
\Jlrunffucf)t. ll3f n'Im(en)b1tdJ, sn. ,(e)e, 

ll3r11'11fgcmndj, sn. <e)e, pl. pl. •liilcljer, księga/, psalmów, 
•mćidjer, komnata, sala prze-1 psałterz m. 
pysznie u. rządzona, umeblo- \J.lf n'lm(eu)bidjtcr, sm. •5, 
wana. pl. -, psalmista m. 

!J_;ru'nf~nft, adi. świetny, ll3f nlmi'ft, sm. =en, pl. =en, 
wspaniały, okazały. psalmista m. 

~ru'nf~nftigfcit, ll3r11'nf= ll3fnlmobie', sf. pl. •n, 
lie6c, sf. lubowanie n. się psalmodia f., śpiewanie n. 
w przepychu, zamiłowanie n. psalmów. 
do przepychu, okazałości. ll3f n'lm(cn)fitnger, sm. •5, 

ll3ru'nflidltllb, adi. lubiący pl. -, psa!3;1ista m. 
przepych, okazałość. ll3f nlt~O~te rc,n, vn. (ija6en) 

ll3ru111floe, adi. bez wysta- psalmy sp1ewac. 
wności Rkromny· adv. skro· ll3fn'Ucr, sm. =i.l, pl. -, 
mnie. ' ' 1) psałterz m.; 2) książki pl., 

~ru'uflofigfeit, sf. brak m. księgi pl., trzeci żołądek od-
przepycbu, wystawności, żowaczr . . . 
skromność f. ll3f Cit bo•, adi. meprawdz1-

\l,ru'11fmn~l, sn. ,(e)s, pl. wy, fałszywy, _udany, zmy-
oe, uczta wystawna. ślon:r, podrobiony, samo-

ll3ru'1tflJfCrb, sm. ,(e)s, pl. zwanczy. 
•e, koń m. od parady. ll3f cu'bonlJo.ftcl, sm. =i.l, pl. 

m , f 1. -, samosłamec m. 
+'ru !i tCvC, sf. pl. =n, mo- ll3f CU'bOBlJOftoliemue sm. 

wa popisowa, przemowa kraso- _, samosłaństwo n. ' 
m6wcza, deklamacya /. ll3f cuboną'm, I. adi. także 

~ru'nfrcbncr, sm. •5~ pl. ll3fcubouą'mifdJ, udany, zmy
-, mowca szumny, gorno· ślony, przybrany; II. sn. 05, 
lotny; deklamator m. pl. =e, pseudonim m., na

ll3r11'nff~~t, sf. żądza J. zwisko przybrane, zmyślone. 
wystaw1!os01, przepychu, wy- \15f cubonąntitit't, sf. pseudo-
stawnośc .f. dim m zmyślone nazwisko 

ll3r11'nff lid}tig, adi. żądny (autor;). 
przepychu, wystawności. ll3fi'Ucnfrn11t, sn. obacz 

\J5tu'nfuoll, adi. pełny prze- \'yio~fraut. [puga /. 
pychu, blasku, przepyszny, ll3fi'ttidj, sm. •(e)5, pl.=e, pa-
wystawny; 0 es mlef en wy- ~ft! interi. pst! cicho! 
stawność f., przepych m.; ll3ft}'({Je, sj. pl. on, 1) 
oer @;tir szumny styl. Psyche /. (mitologia); 2) bie 

ll3ru'nflllngcn, sm. =5, pl. menfcf)Iicf)e - dusza ludzka. 
-, pow6z m. od parady. ll3fądlin'tcr, sm. =!3, pl.-, 

ll3ru'nfaimmer, sn. obacz psychiater m., lekarz m. dla 
\Jlruttf!'.lemadj. chor6b umyslowycl1. 

ll3r11'ften, vn. (ija6en) par- ll3fądjin'trif d}, adi. psy-
skać, dmuchać (o koniac.h, chiatryczny. 
kotach); o ludziach: kichać ll3fą'({Jif l(J, adi. psychiczny. 
mofnO (parskając), wybuch- ll3fąd)O{O'Q(C), Sm, oen, pl. 
nąc śmiechem źle powstrzy- =en, psycholog m., badacz m. 
manym, dmuchać ze złości; duszy. 



f f~d)ologic', sf. pl. •n, 
psychologia /., nauka f. 
o duszy. 

\l,łf~d)olo'gif d), adi. psy
chologiczny; adv. psycholo
gicznie. 

\jJubtrtii't, sf. wiek dojrzały, 
dojrz~łość J: 

in'blicc, adv. publicznie, 
wobec publiczności. 

1.J,,ubli'f, adi. publiczny, 
powszerhnie wiadomy, znany. 

i11blif1t'nb1tm, sn. "'i.I, pl. 
„fanba, odezwa f., obwiesz0 

czenie n. 
inblifatio'n, ef. pl. ..en, 

publikacya f., ogłoszenie n., 
wystawienie n. na widok, 
wyd,mie n. 

iu'blifum, sn. •i.I, t) pu
bliczność f., powszechność j.; 
z!!'romadzenie n., słuchacze 
pl., widzowie pl.; I!) pl . .. fa 
publikom n. indecl., odczyt 
bezpłatny (na uniwersytecie). 

\l,lubli3ic'rc11, va. (ijaben) 
publikować, ogłaszać, ogłosić, 
obwieszczać, obwieścić, podać 
do wiadomości powszechnej, 
wydać, wystawić na widok. 

iubli3it'ru1tg, sf. pl. "'en, 
obwieszczenie n. 

iubliai'ft, sm. •en, pl. "'tli, 
publicysta m., pisarz m., wy
dawca m. czasopisma, dzien
nikarz m.; znawca m. pra· 
wa publfoznego. 

iubliai'ftif, sf. publicy
styka f., dziennikarstwo n. 

\13ttbliai'ftif d), adi. publi
cystyczny, dziennikarski. 

\l,t11bli3itii't, sf. jawność /., 
powszecbnośc f. 

\13tt'd, sm. "'i.I, puk m. 
( duch). 

\l.ill'dtl, sm. obacz !8ucM. 
\131t'dcr1t i i11'dc11, vn. 

(~aben) bai.I ~eta pucfed mir 
serce mi pnka. 

\13tt'bbclcif Cit, sn. .,.13, pl. 
- , telazo po · raz wtóry 
czyszczone, fryszowane. 

i111bbtl1t, va. (ijallen) Wle"' 
talle - czyścić, fryszować 
kruszce po raz wtóry. 

,u'bbclofen, sm. ~i.I, pl. 
•iifen, piec pudlingowy, pu
dlingarnia /. 

iu'bbclfta~l, sm. "''.e)s, stal 
powtórnie czyszczona. 
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'1t'bbd11, sn. •i.I, iu'bbtl"' einen - uertragen ma grubi!, 
,l.lroaclf, sm. ~ffei.1, powtórne nieczułlł skórę i 2) = \Puff" 
czyszczenie, fryszowanie fpieI; 3) bufa. 
kru,zców, pudlingowanie n. iu'ffiirmtl, sm . .. 9, pl. - , 

iu'bbing, sm. "'9, pl. ,e r1,kaw bufiasty, z bufami. 
i „9, iu'bbtlt, sm. 0 9, pl. -, \l311'ffbo~11c, sf. pl. "'n, bób 
budyń m.(legumina angielska). ogrodowy, 

\l,u'bcl, sm. -s, pl. -, \l3fc 1rbcbrctt, sn. 0 (e)9, pl. 
!l5u'bcl~11nb, sm. o(e)i.1, pl. ,e,. "et, deska f. do gry pufa. 
1) pudel m., pies kudłaty; \l)ll'ffcn, I. vn. (~aben) 1) 
bai.I alf o mat bei.l ,~ $tern pufać, pufnąć, buchać, buch
a wi~c to kryło si«, pod maską; nąć; f~Iagen, bafl ei.I i,ufft bić, 
2) gruby bł'ąd; einen - że at si«, rozlega; bafl e9 nur 
ma~en spudłować; einen - fo i,ufft jak (si«,) należy; 2) 
f~ieflen bąka strzelić; palnąć, in bie .\.luft - strzelać w po
głupstwo zrobić; 3) pedel m. wietrze, strzelać prochem 
(w mowie stutlenckiej). tylko; nie trafić w cel; II. vn. 

\l3111bcl~llgclbid, adi. pełny, (~alien) szturchać, szturkać, 
napchany. · szturknąć. 

itt'bclbilnbiu,s/. pl. •innen, i111ffcr, sm. 0 iil, pl. -, 1) 
pudlica f. rozdającym. kulaki; 21 klaps 

\ł3tt'bclfo~f, sm. -(e)B, pl. m., uderzenie n., kulak m,; 
0 riipfe, głowa k«,ilzierzawa, 3) kruciczka /., pistolecik 
głowa j. jak n pudla. m.; 4) poduszeczka powstrzy

~tt'bclmil~c, sf. pl. •n, mująca od zderzenia; 4) zde. 
czapka barankowa, futrzana. rzak m., odbijak m. (kolejn.); 

lł3u'bcl11, vn. (~aben) I) pły- 5) rodzaj lekkiej leguminy= 
wać jak pudel; 2) pudłować, \llufiauf. 
źle St•ztilaĆ; bąka palnąć. $tt'm!J, adi. bufiasty ( O 

\l,u'bcluiirrifdJ, adi. arcy- sukniach); niedelikatny, szor
zabawny,śmieszny, komiczny. stki, !!'rubiański. 

\UU'bclUllff, adi. przemokły \l3111fff~icl, sn. •(e)i.l, puf 
do nitki. in. (rodzaj gry). 

\l3tt'bcr, sm. •9, puder m., iub ! interi. pul, 
ryżowa mączka. \l,nlciltc'U, sm . .. (e)9, pl. ,e, 

\ł311 1bcrbcutd, sm. ,9, JJl. błazen m. 
-, woreczek m., torebka f. \l)u'lcn, va. i vn. (~alien) 
na puder, wybier'ać, dłubać, skubać, 

\l,u'bcrbild)f c, sf. pl. 0 n, oskubywać. 
pudełko n. na puder, z pu- iu'Uc, sf. pl . .. n, butel-
drem. ka/. 

łlln'bcrig, adi. pudrem obie- \l,ul~, sm. •fei.1, pl. -fe, 
lony, obsypany. puls m,, tętno n.; jmnbm 

\l,11'bcrma11tcl, sm. ,91 pl. ben (albo an ben) - fil~len 
"'mdnteI, podwłośnik m., pu· macać, wziąć kogo za puls; 
dcrmantel m. ftarfet, f~ma~et, Iangfa· 

\l,n'bcrn, va. (ijaben) pn- mer, f ~neller, enegtet, aui.l• 
drować, upudrować, pudrem feęenbet - puls silny, słaby, 
obsyp(yw)ać. powolny, szybki, wzbudzony, 

~u'bcrquaft, sm. ,ei.I,• pl. przerywany; 2) - bet @Iocfe 
•e, puszek m. do pudrowania. uderzenie n. sercem w dzwon. 

\l,U'bcrf d)1td)łcl, sf. obacz \l,tt'rnabcr, sf. pl. •11, ar-
\l3ubetbildJf e. terya f., tętnica f • 

. \l,u'bcr~udcr, sm. •i.I, miał- I • \Pttlf atio'n, sf. pl. 0 en, 
k1 cukier. bicie n. pulsu. 

iuff ! interi. puf I b«,c I 
I iulfic'rcn, vn. (ijaben) pul-

\ł3uff, sm. •(e)i.1, pl. \j!ilffe, sować, bić, t«,tnić. 
1) klaps m., uderzenie n., ku- $ttlfic'rcu, sn. 0 i.1, lł311l• 
łak m.; \j!ilffe auateilen, geben fic'rtmg, sj. pulsowanie 11., 
klapmć, ku.fakować; et fann bicie n., t«,tnienie n. 
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,n'lenteffer, am. •s, pl. -, ,111(1Jerf{of l(lt, sf. pl. •n, ~11'lUtr4Jrobc, sf. pl. ,n, 
pulsomiar m., pulsometr m., butelka J, na proch, pro- próba f. prochu. 
wskaziciel m. tętna, tętnicy. chowniczka f. 'tt'lberrontntt, sf. pl. •n, 

$1t'lefl(llag, sm. •(e)s, pl. ,111l1Jcrgnn9, sm. •(e)i3, pl. kafar wybuchowy. 
•fd)llige, bicie n., uderzenie •g/inge, mina podziemna (do ,u1h1crro111(1, sm. •(e)i3, 
n. pulsu. wysadzania prochem). dym m, ze spalonego prochu. 

,u'lef l(llogmcffcr, sm. ob. ,111lbtr~n110, sn. ,fei3, pl. ,u·tuerfnlf, sm. 0 (e)!3, pl. 
\jJulemrfjrr. "~/tuf er, prochownia j.; skład =fiicfe, worek m. z procbem, 

$11'leftillfto11b, sm. 0 (e)&, prochowy (na okręcie). na proch; kiszka zapalnicza. 
,11·t0ftolf11119, sf. pl. ,en, $n'lbtr~orn, an. •(e)s, pl. ,u'l1Jerf l(le11, I. sf. wstrflt m. 
wstrzymanie n., zastanowienie "~iitntr, róg m., rożek m. Jl& do prochu; IL adi. stroniący 
n. Rię pulsu. proch. od prochu, tchórzliwy. 

jj.~111lewiirnttr, sm.•s,pl. -, ,u'lberig, adi. prochowy; ,11'lbtrto11nc, sf. pl. =n, 
ogrzewacz m. okurzony, zakurzony. beczka f. z prochem, na 

,111t, sm. i sn. •(f)s, pl. ,11lUtrif ntio'n, sf. pl. "en, proch. 
"e, 1) pulpit m., biurko n.; pulweryzacya f., sproszko- ,111l1Jert11rm, am. •(e)~. pl. 
2) chodnik podziemny (w wanie n. ,,ffitme, prochownia/. 
twierdzy). ~11l1Jtrif n'tor, sm. =il, pl. ~111lber1Jerf 1(111Jiir11ng, sf. 

'll'ltbnd}, an. "(e)il, pl. 0 en, rozpylacz m. spiRek prochowy (hiatorya). 
='oiidjer, dach jednoFpadkowy, ~ulbtrific'rbor, adi. da- $n'l1Jerwogen, sm. •i3, pl. 
jednookapowy, półszczytowy. jl!,cy się sproszkować. -, w6z prochowy,jaszczyk m. 

,u'lber, sn. =il, pl. -, ,ulberif{e'ren, va. (Ęa6en) 'tt'mo, sm. •(!l), pl. •s, 
1) proch m.; au - ftouen, na proch, na proszek zamie• puma/. (zwierzę). 
5errei6en utłuc, utrzeć na nić, utrzeć, sproszkowywać, ll)Unt\l, am. -(e)i3, pl. =ł, 
proch, miałko; au - roer'oen sproszkow11ć, pul weryzować. kredyt m.; auf - ne~men 
w proch się obr6cić; 2) pro- ,u'lbtrfommer, sj. pl. -n, brać, wzil!,Ć na kredyt, na 
szek m. (lekar3two i do czysz- prochownia f.; slllad m. borg; bei jmnbm einen -
czenia zębów); 8) proch prochu, skład prochowy. anlegen pożyczyć sobie u 
strzelniczy; raudjlofe!8 ~ll'llJtrforrcn, sm. ~B, pl. kogo pieniędzy, naciągnąć 
proch bezdymny; au - unb -, jaszczyk m. kogo. 
~!ei uerurtei!t skazany na \ł,!u'lUerfnftcu, sm. •B, pl. ~ll'nt\lt, sf. pl. •n, pompa 
rozstrzelanie; (obraz.) er ~at -·, skrzynia f. na proch, f.; SDampfoafuum- pompa 
-- gerodjen nawl!,chał się pro- z prochem. tętnicza; SDtud- pompa 
chu, .ostrzelany to żołnierz; ,u'l1Jerfor11, sn. =(e)s, pl. tłocząca; 15aug- pompa 
er fann fein - riec!Jen nie •fiirner, ziarnko· 11. prochu ssąca; <5aug• unb SDruct-
może prochu wąchać, jest strzelniczego. pompa s,ąco-tłoczl!,ca. 
tchórzem; er ~at f ein - ~u'lUtrlobuug, sf. pl. ,en, ,11'm4Je1t, va. i vn. (~a6en) 
Detfdjoffen wyczerpał się, zu- ładunek m. prochu, 1) pompować, dobywać, wy
żył się, zużył wszystkie ~U'lUtr111ngo3i1t, sn. •(e)il, dostać, wytłoczyć (wodę lub 
środki; er ~at bai! - nic!Jt pl. •t, magazyn prochowy, powietrze); 2) pożyczać, po
erfun'oen nie wynalazł prochownia f. życzyć; wypożyczać, wypoży-
prochu, geninszem nie jest; ,u'lbtrmni, sn. ,ei!, pl. czyć, kredytować. 
'oni! ift feinen l5c!Juf; - roert =e, miarka /. do prochu. ,u•m41eubnggcrntnf l(li11c, 
to się nie zda psu na budę, 'll'IIJCtntnff t, sf. miesza- aj. pl. "n, podębiarka ssąca. 
to torby sieczki nie warte, nina f. na proch. \ł,lu'm4Jtnbo~rcr, sm. •i3, pl. 

,u·tuerortig, adi. do pro- ~1t1I1Jermciftcr, am. ,s, pl. -, świder m. do wiercenia 
chu podobny, proszkowaty. -, sporzl!,dzający m. mie- rar pompowych. 

~ii'lberl(len, an. •S, pl. -, szaninę na proch. ~ll'nt\lCll~Ub, sm. •(e)i3, pl. 
dim. od. jpuluer, mały pro- ,u·tuermine, sf. pl. •n, =~ilf>e, udźwig m., skok 111., 
szek (lekarstwo). mina prochow11. tłok m. pompy. 

llłu'l1Jtrbe11tcl, sm. =i3, pl. ,111I1Jermiirf er, sm . .. 13, pl. ,111m4Jc11folbeu, sm. •B, pl. 
-, prochowniczka /. -, moździ„rz prochowy. -, tłok m., stępar m., bębe-

$1t'l1Jerfnbrif, sf. pl. •en, $11'l1Jcrmii~le, sj. pl. •n, nek m. pompy. 
fabryka j'. prochu, procbo- młyn prochowy, procho- ~ll'Ut\lCUmnd}tr, sm. =il, pl. 
wnia /. woia j, -, fabrykant m. pomp. 

~11'l1Jerfnbrifnut, sm. "en, fu'luermiiUcr, sm. =s, pl. ,111m4Jcuro~r, sn. •(e)~, pl. 
pl. •en, prochownik m. -, fabrykant m. prochu, =e, rura pompowa. 

$11'lUtrfni, sn. •ff es, pl. ·1 prochownik m. $U111t4Je11f nuger, ,111nt4JC1t• 
·fiiljer, beczka j. z prochem, lf311'IUtrn, va. (~a6en) spro- J fttm~d, sm. ,s, pl. -, stem--
na proch. szkowywać, sproszkować, pel m. w pompie. 
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ll3u'mpenf d)1Uc11gd, sm. 0 9, 
pl. -, machadło n, u pompy. 

ll3u'mpenfto11ge, sf. pl. •n, 
drąg m. u p'lmpy. 

!1311'mpenftiefd, sm. ~s, pl. 
-, kadłub m. pompy. 

\J,in'mpenftolf, sm. ,(e)!l, pl. 
,ftode, główna rura u pompy. 

\J,in'mpenwiirter, sm. ~s, pl. 
-, dozorca m. pompy, pom
powym. 

\J,in'mpenwerf, sn. ,(e)s, pl. 
•ł, maszyna f. do pompo
wania. 

,u'111pen3IJli11ber, sm. -s; 
pl. -, rura błonkowa. 

,u·mpernilfd, sm. -~, pl. 
-, razowy chleb westfalski. 

\J,iu'mp~of eu, sf. pl. pludry 
pl., szerokie spodnie. 

ll,u'mplompe, sf. pl. ,n, 
lampa f. z pompą; - mit 
U~rroerf lampa mechaniczna. 

ll,u'mpftiefd, sm. pl. buty 
pl. z szerokiemi cholewami. 

!13u'mp1Uerf, sn. ,(e)!l, pl. 
~e, pornp1t /.; = \j3umpe; 
system m. pomp. 

l!Juml)~ ! interi. bęc ! 
ll3u'11if dJ, adi. punicki. 
ll311'11ge, sf. pl. •n, bobo-

wnica J. (roślina). 
!13u11ft, sm. •(e)s, pl. •t, 1) 

punkt m., kropka J:; elnen 
- mad)en, f eten punkt zro
bić, kropkę połołyć; mit ,en 
lieaeid)nen oznaczyć punkta
mi, kropkami, wykropkować; 
einen feften - f u4)m szukać 
stałego, obronnego punktu; 
bie %ruppen auf einen - au, 
jammenaiegen ściągnąć wojsko 
na jedno miejsce; 2) (prze
nośnie:) b110 ftimmt auf ben 
- zgadza się co do joty, 
ani na włos nie chybia; -
elf Ugr punkt o jedynastej; 
e!l ift - elf Ugr właśnie je
dynasta; bie einaelnen „e be(l 
!llertrageil poszczególne punk
ta, warunki umowy; ber 
ftreitige - punkt sporny, 
kwestya sporna; ber f c!Jwie~ 
rige - trudny punkt, sęk; 
- fur - burc!Jgegen przejść, 
rozbierać punktami, kal.dy 
punkt osobno; in allen •en 
we wszystkich punktach, pod 
kal.dym względem; ben redjo 
ten -=- treffen trafić właśnie 
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na punkt, odgadnąć rzecz, punkcya /. (medycyna); 2) 
uchwycić rzecz z właściwej punktura f. (rytownictwo). 
strony; auf bem •e ftegen, !j.l11'11ft1Ucif e, adv. punktami, 
etwas 5u tun mieć zamiar, wszystkie punkta kolejno, 
coś uczynić, chcieć właśnie kazdy punkt z osobna. 
co zrobić. ll31111fd), sm. •ee, pl. ,e i 

\J,i1111ftotio'11, sf. pl. ..en, \Jlilnf c!Je, poncz m. 
1) punkcya j. (medycyna); ll311'nf dJbOIUlC (wym.:-bole), 
2) pnnktacya /., spisanie n. sf. pl. •n, naczynie, w któ
punktów, warunków umowy, rem się poncz miesza, waza 
przedugoda /. /. do ponczu, z ponczem. 

ll311'nftougen, s,i. pl. przy- ll'3u'11f d)eff e113, sf. pl. •en, 
oczki pl. ll3u'11f dirrtroft, sm. •(e)!l, pl. 

l!Jii'uftd,JCII, sn. -~, pl. -, •e, esencya ponczowa. 
dim. od lJ!unft, punkcik m., l!Ju'nf d)no.)Jf, sm., ~u'nfd,J• 
kropeczka j. terrine, sf. obacz \Jlunld)liowle. 

\J,iii11Uel11, ob. \llunftieren. \1311'11f d,Jen, vn. (galien) pić 
~1111'Uie'rorbeit, sj. pl. "en, poncz. 

kropkowanie n., cętkowanie n. lf,liint, ll3ilnte, sf. pl. ,(e)n, 
ll31111ftie'rb1tdJ, sn. ,(e)il, pl. szczyt m., wierzchołek m. 

.. f,fic!Jer, księga f. do krop- ll,1t'n3e11, sm. •(e)i!, pl. -, 
kowieszczenia. ll311'113e, sf. pl. •n, wybijak 

~unftie'reu, va. (gaóen) m., cecha j. (na wyrobach 
punktować, kropkować, krop- ze szlachetnych kruszców). 
ki na czem robić, cętkować; \J,i11'113en, .)J11n3ie're11, va. 
punkcyę robić (medycyna); (~11ben) wybijać, wybić, ce
z punktów wieszczyć, kropko- chować. 
wieszczyć; punkcikami ryto- l!Jupi'U, sm. •en, pl. "en, 
wać. pupil m., małoletni m., pod 

\J,illllftit'rCII, sn. •i3, punk- opiek11 zostający. 
towanie n., kropkowanie n., \J,iupillo'rff d,J, adi. pupi-
cętkowanie n. larny; •e · 6idjerOeit uloko-

. i1111ftie'.d1t1tft, sf. kropko-, wanie n. kapitału bardzo 
w1eszczeme n. pewne. 

ll3u11ftie'r111011ier, f. sposób . ll311pi'Ue, sf. pl. •n, 1) pu-
m. rytowania zapomocą punk- piłka /., małoletnia /., pod 
cików. . opieką zostająca; 2) źreni

lj!1111ftte'r11obel, sf. pl. •n, ca J. 
igiełka sztycharska do punk- lf,lupi1Uc11erlllciter1111g, sf. 
towania. [ waty. pl. ,en, rozszerzenie n. źre

\J,iltltftit'rt, adi. kropko- nicy. 
lł31111Uie'r11ng, sf. obacz inlli'Uengelber, sn. pl. ma-

\Jlunftieren. jątek m. małoletnich. 
ll311'nttfor0Ue, sf. pl. •n, ~npi'Uengcrid)t, sn. •(e)i!, 

skłotwa /., nakłutek m. pl. •e, ll,11pi'Ue11f0Ucgi11111, sn. 
l!Jii'nfttid), adi. punktualny, •(!lł, pl. sgien, sąd opie

akuratny, słowny; adv. punk- kunczy. 
tualnie, akuratnie. l!Jil'.)JlJd)en, sn. •i!, pl. - , 

l!Jii'nftlid)feit, sf. punktu- dim. od \Jlupµe, laleczka f.; 
alność /., akuratność f., do- (obraz.) dziecko n. 
kł'adność .f., słowność/. \J,ill'lJlJC, sf. pl. ,n, l) lalka 

ll311'nftticrdJC11, sn. •il, pl. J.; mit sn fpie[en bawić się 
-, zwierzątko pierwiastkowe, lalkami; bas gegt bi~ in bie 
monada /. •n to przechodzi wszelkie 

!1311'nft1111t, an. •(i3), pl. ~ta, granice; 2) dziecko n.; 3) 
punkt m., kropka f.; bas poczwarka/. (owadów). 
fage idj bit unb bamit - I ll311'.)J.)Jen, I. vn. (galien) 
to ci powiadam i koniec na lalką się bawić; II. fidj -, 
tern I i basta! vr. (~alien) w poczwark~ się 

\J,innftn'r, sj. pl. •ett, 1) zamieni(a)ć, zapoczwarzyc się. 
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\.l.ł1t'4J4Jtnfullg, sm. "(e)l3, pl. \.l.ł1trgic'drll1tł, sn. •(e)13, pl. pl. •tuiinber, odzienie purpu-
.. f>ii!ge, naga lalka. •Iriiuter, konitrud m. rowe, szkarłatne. 

\.l.ł1t'4J4Jtngtfid)t, sn. "(e)s, \.l.ł1trgic'rmittd, sn. =!:i, pl. \.l.ł1t'r4>11rgliin3rnb, adi. bły-
1,l. "er, \.l.ł1t'4'4Jtnłllrllt, sf. pl. -, środek przeczyszczający, szczący w purpurze. 
=n, twarz f. (jak u) lalki. lekarstwo przeczyszczające, [ \.l.ł1t't4J1tr~1tł, sm. "(e)13, pl. 

~1t14J4Jtll~llll~, sn. =eo, pl. purgaus m. =~ilte, kapelusz purpurowy, 
=IJiiuf er, \.l.ł1t'4Jl)tn~tim, sn . .. 13, \.l.ł1trgic'r4Jflll1tmtn, sf. pl. kardynal,ki. 
pl. -e, domostwo n., gospo· chebnły pl. \.l.ł1t'r4J1ttUtlb, sn. =(e)13, pl. 
darstwo n. lalki. \.l.łnrgic'r4JiUt, sj. pl. =n, •er, suknia purpurowa. 

\.l.ł1t'4'4JC1tfo4Jf, sm. •el3, pl. pigułka przeczyszczająca. \.l.ł1t'r4>11rli4>4>cn, sf. pl. usta 
,fijp•e, głowa f. (jak u) lalki. \.l.ł1trgic'r4>11llltr, sn . .. 13, pl. purpurowe. 

\.l.ł1t'4J4Jcnfrllm, sm. =(e)il, pl. -, proszek przeczyszc:r.aj:i,cy. ~1t'r4>11rmllnłcl, sm. •S, pl. 
,friime, 1) kram m.; sklep m. \.l.ł1trgic'rf lll3, sn. "es, pl. =miinter, płaszcz purpurowy. 
z lalkami,· zabawkami; ':!) •e, sól przeczyszczająca. \.l.ł1t'r4>11rm11fd)cl, sf. obacz 
lalki pl., zabawki pl. \.l.ł1trififllłio'n, sf. pl. =en, \llurpurjdjnecfe. 

\.l.ł1t 14>4>c11friimcr, sm. •li, pl. puryfikacya f., czyszczenie n., \.l.ł1t'r4>utn, !ł311'r4>11rrot, adi. 
-, kramarz handlujący lal· oczyszczenie n. purpurowy, szkarlatowy, 
kami, zabawkami. \.l.ł1ttifi3icrrn,· va. puryfiko- szkarłatny. . 

\.l.łU14'4Jtnf4>icl, sn. •(e)13, pl. wać, oczyszczac\, oczyścić; bie ~'1tt4JllttOłC, sf. purpuro· 
•e, maryonetki pl., łątki pl., ełµra~e - oczyszczać, popra- wa czerwoność, purpura f., 
przedstawienie n. lalek ru- wiaćj~zyk (z obcych wyraz6w, szkarłat m. 
chliwych, łątek; bas - uom z naleciałości ziemszczyzny). \.l.łn'r4Jurf d)ucdc, aj. pl. ,n, 
~oftor '3'auft' dramat m. o \.l.łurnm11~. sm. -, puryzm ślimak purpurowy, ż6łwik 
doktorze Fauście, grany przez m., oczyszczanie n. języka morski, rozpolec m., szkarła-
maryonetki. . z obcycb. wyrazów, z ziem- tnik m. 

\.l.łn14>4Jcuf4>idtr, sm. •13, pl. szczyzny. \l311'r4J11rtriigtr, sm . .. 13, pl. 
-, kuglarz m. ~llti'fł, am. =en, pl. •en, -, purpurat m., kardynał m. 

~1114>4>enft11bc, sj. obacz purysta m., .poprawca m. j~- ~1t'rl)ur11ogcl, am. •S, pl. 
\}!nppen~aus. zyka, oczyściciel m. języka -uligel,, ~n'r4>ur~u~n, sn. •(e)il, 

~U'4'4Jtnł~tllłcr, sn. "il, pl. z obcych wyrazów. [czny. pl. •l)lil)ner, modrzyk m. 
-, teatr m. maryonetek, ~ltri'ftif dJ, adi. purysty- ~u'r4JntlDllllOtll, sf. pl. pur-
łątek, lalek ruchliwych. ~lltlłll'nec, sm ... 13, pl. -, purowe policzki, purpurowe 

\J,ł11'4J4JtUIDCd, sn. obacz purvtanin m. jagody. 
\!.luppenfram. ~1ttitll'ncrt11m, sn. -il, ~Il" $111r4>urtutibt, sf. pl. ,n, 

~U'4'4Jt113t11g, sn. "(e)B, pl. ritllUi'em11e, sm. -, puryta- wikle pl., wiklina j., wi-
~e, stroje dla lalki; lalki pl., nizm m. klisko n. 
zabawki pl.; = \l!UllPenfram. \l,ł1ttitll'1tif d), adi. pury- ~111rrc11, vn. (~aben) 1) la-

~11'4>4Jc113uftll1tb, sm. o(e)B, tański; adv. po purytańsku, tać brzęcząc (o owadach); 2) 
owad m, w stanie poczwarki. jak purytanin. gmerać, dłubać (o kurach); 

~U'l)4Jttn, vn. rnaben) drgać, ~ll't4)Ur, sm. •!il, purpura 3) wołać na straż, obwoływać 
trząść si~. f., szkarłat m.; mit - fiir&en zmianę straży (marynarka). 

\l,łllr, adi. czysty; auil ,er farbować w purpurzo; rot wie ~lirf d), ~li'rf d)cu, obacz 
!)leugierbe jedynie z cieka- - werben zaczerwienić sit: j8iridj, ~Mdjen. 
wości. jak szkarłat; in - gef[eibet \l,itt'f(f)tHg, adi. 1) luby, 

~ll'tt, adv. wręcz, wprost j w purpurę przybrany, szkar- miły; 2) bardzo za jety; bai! 
- ab[el)nen wprost odmówić. ł'atem odziany; mit bem - ift eine •e mrbeit to· robota 

~lirtt', sn. 0 B, pl. •il, f>efCeibet merben otrzymać wymagająca wiele cierpli wo• 
pire n. purpur~, zostać kardynałem; ści, mozolna. 

~11rgll'U3, sf. pl. oen, por- ber flinig!i~e - królewska ~ll'f(f)tln, vn. (l)aben) an 
gaus m., lekarstwo przeczy- purpura. etlt), - zajmować się czem 
szczające; = mbfill)tmitte[. $U't4Jlltll, sf. obacz l.l3ur0 cierpliwie. · 

~lltgllłO'rium, an. 0 (il), purfie&er. ~lt'j;łll, sf. pl. •ten, pusta 
czyściec m. ~1t'r4>urfllrbc, sj. pl. ,n, f., •tep węgierski. 

~nrgit'rtn, va. (l)a&en) kolor purpurowy. ~lift, sm. 0 (e)s, ~ll'ftt, sf. 
przeczyszczać, przeczyścić; ~u'r4J11rfllrbt1t, ~1t'r4>1tr• oddech m. 
fidJ -, vr. (&aben) wziąć na fllrbiO, adł. purpurowego ko- ~ll'ftcl, sf. pl. •n, pęche-
przeczyszczenie. Joru, purpurowy, rzyk m. (na ciele). 

~11rgit'rtnb, adi. prze- ~11'r4>urfitbcr, sn. •il, ob.

1 

$n'fttn, vn. ((ja&en) puchać, 
<izyszczający, rozwalniający, '3'ledfieber. dmuchać, sapać, cieżko od-
purgujący. I ~u'r4>11rgt1DllUb, sn. =(, )il, dychać. • 

;)'nlenber, ileutfcf)•l)oln!fd)e~ 1!l.!6rterbud). 14 
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l,l3u'ft(c)robr, sn. •(e)a, pl., ~u·~cr, sm. •il, pl. -, 1) i.J31t'~f d}crc, sf. pl. •n 
•e, dmuchawka J, czyściciel m.; 2) reprymenda szczypce pl. (do objaśaiania 

I.J3u'td}cn, sn. •il, pl. -, f., zarzut m., nagana/. świec). 
dim. o~ jJ!ute i \l'.luter, 1) t~u'~fcbcm, sf. pl. pwra I.J3u't,ftubc, sf. pl."", 1) po-
~ały rn,dy_k; 2) osoba głu- pl. do przystrojenia(kapelusza, k6j gotowalniany, toaleta f.; 
pmtka, sm1eszna. sukni). 2) izba, w kt6rej broń si', 

1.J3u'tc, sf. pl. •n, 1) in- ll51t'~gcmad}, sn. •(e)il, pl. czyści. 
dyczka f.; 2) obacz 'ą)utcf)en 2). •mlic!Jer, pok6j m. do ubiera- I.J3u'MudJt, sf. upodobanie 

I.J3u'tcr, sm. •!\!, pl. -, nia sie pok6j gotowalniaay. n. w strojach, mania f. 
l.j3u'tcrbabn,.. l,l3u'.tbabn, sm. ll.~u·~gef d}iift, sn. •eil, pl. strojenia się. 
•(e\!l, pl . .. ~a~ne, rndyk m. •e skl~p modniarski. I.J3u'~fildJtig, adi. lubiący 

I.J3u'tcrtratcn, sm. .jj, pl. '1 
1 

się stroić. 
-, pieczeń/. z indyka, m- . ~~t, gtµbt, ,sf. pl_. =n, po- ll3u'~tif dJ, sm. •es, pl . .. ~, 
dyk pieczony. pielmca J., dol gas,elny. i dim. I.J3u',tif dJd}Cll, sn. •!\!, 

l,l3u'tcrrot, adi. czerwony I.J3u~babcr11, sm. pl, szmaty pl. -, gotowalnia J'., toaleta 
jak indyk. pl., gałgany pl. f., stół m. (stolik m.) do 

l,l3utf 4}, sm. •es, pl. •e, I.J311't,banbel, sm. •6, handel stroj6w. 
zamach m. polityczny, minia- m. strojami. · lł,lu't,tuartn, sj. pl. towary 
turowa rewolucya. i.J3U't,bii11blcr, sm . . •!\!, pl. strojowe, do stroju. 

1.J3u'tf d}cn, I. vn. (~aben) -, handlarz m. stroJ6w. 1.J311't,wcrg, sn. •(e)!\l, kłaki 
wykonać zamach polityczny, 1.J311't,banblung, sj. obacz pl., pakuły pl. 
wzniecić. małą rewolucyę; ~ufgeld)ilft. 1.J3111t,3intntcr, sn. •i:l, pl. -, 
li. va. (~~ben) podburzać, 1.J311't,ig adi. śmieszny, po- izba paradna. 
podniecać do powstania, do cieszny; 'mały, drobny (we ll,!~iintic', sf. zatrucie n. 
rewolucyi. wzroście). krwi. 

l,l3utt lJUtt ! interi. tju ! 1.J311'~fanal, sm. •(e)!\l, pl. I 1.J3~gntii'c, sm. =n, pl. =n, 
tju ! 1ju ! •niile, popielnica/. = 2lfcljen• ' pigmeusz m., karzeł m. 

I.J311'ttbilbnd}cn, 811
• •

0, pl. gtube. .. I.J3~gmii'cnbaft, ,1rnmii1if dJ, 
- indycz(,) n.; indyczątko n. l,l3ut,'faftdJtn, sn. =9, J/l· -, adi. karłowaty. 

~u'ttig, adi. gniewliwy, skrzyneczka f. na stroJe. i.J3l)tllntiba'l, I.J3~ramibll'lif dJ, 
ro;;i:':':::';e!\l, l) ozdoba J:; .. 1.J311'~fOllf, . sm. •(e)e, . pl, adi. piramidalny; olbrzymi; 
strój m.; 2) wyprawa ścien- •foµfe,. głowa /. do strOJOW adv. piramidalnie; olbrzymio. 

k (mod~iarstwo). - l,l31Jtllnti'bc, sf. pl . .. n, pi-
na~;~, st." obacz 2icl)tvu1Je. l.j3u.t,fra.m, sm. - jJ!uJ,l t). ramida f'., ostrosłup m.; bie 

l,l3u t,d, sm. ,a, pl. -, ma- I.J311 t,frctbt, s(, pl. =Il, kreda @eroegte in •11 feven kara-
lee m., pędrak m., karzeł m. f. do czyszczenia. biny w piramidy ustawić, 

l.j3u'~clig, adi. bardzo mały, i.J3ll'~(abcn, sm: =!3, pl. - , ll,!~tllnti'bc11f Otnt, sj. pl. 
karłowaty. sklep modmarsk,. •en, kształt m. ostrosłupa. 

1.J311·,cn, I. va. (~aben) 1) I.J311't,l~lJlJC1t, sm. =?J,_pl. -:-, 1.J3~ranti'bcnformig, \J)~ra-
czyścic, szczotkowac; 15d)uge sz~ataf. do czyszczema, śc,e- mi'bifdJ adi. piramidalny 
- buty czyścić; l8iiume - rama., l ostrosł.fpowy, ostrosłupny; 
drzewa okrzesywać, obrzynać; l,l3u t,lcbcr, sn. •!\!,. P • -, adv. piramidalnie ostrosłn-
bie .Ret•e, ba!\! Sid!t - obja- sk6ra f. do czyszczema (a. p. ' 

• b ' 6 l I ) powo. śnić, ucierać, utrzeć świecę; utow, sprzęt w meta owyc i • ll3\Jtllnti'bCUlJlllJlJc{ sf. pl. 
~if dje - łuszczyć ryby; ~fig• \).,u't,licbcnb, adi. lubiący •n kowak m. ' 
ner - czyścić kurczęta; się stroić. ., . ll3\Jromc'tcr, sm. i sn .• 13 
fid) bie !lłafe - utrzeć nos; ll,!11~ntlld}crct, sj. modmar- pl. -, pirometr m., ognio-
bie !mauer - obrzucać mur stwo n. . . mierz m., żaromierz m. 
(tynkiem), wyprawiać ścianę; 1.J311.~mad}crm,sf:pl ... tnnen, ll,!~rotc'd}uif, sJ. pirotechni-
2) ozdabiać, (o)zdobić, stroić, modmarka /., stroJarka f. ka /. nauka j. sztucznych 
ustrajać, wystrajać, wystroić; \l.,tt'~ntlltcrial, sn. =Ms, pl. ogni. ' 
li. ficlj -, vn. (~alien) stroić · , .dł 
si<>, wystroić się·, fie „uut ficlj •ten, czJSCI o n. ll,!IJrotc'd}11ifcr, sm. •6, pl . 

., • .,, v ll,!u'~narr, sm. =en, pl. •en, -, pirotechnik m. lubi sie stroić. ś l 
~u•t,bodc, sf. pl. =n, stroj- stro!n,i ~-,. e egą.nt m.. 1.J3~rote'd}nłf d}, adi. piro-

nisia f. l,l3u ~narrtn, sf. pl. •mnen, techniczny. 
l,l3u'~Cll, sn. ~jj, czyszczenie strojni•ia f., elegantka f. 1.J3~'rr~u~fieg, sm. =(e)!\l, pl. 

n.; tynkowanie n.; zdobienie ll,!u't,lJU(lJCt, sn. •S, pl. -, =t, zwycięstwo pirrusowe, 
n., str_ojenie n. proszek m. do czyszczenia. zgubne zwycięstwo. 
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~l)t~ngorc'tr, sm. 0 s, pl. I rejski; •et ~e~rfati prawidło I 1.).l\J't~in, sf. pl. •en, pitya 
-, Pitagorejczyk m. n. Pitagorasa, zdanie pitago- f., wróka f. 

~l)t~ngorc'ifd), adi. pitago- rejskie. ~~l)'t~if d,J, adi. pityjski. 

o. 
O, q, n. indecl. siedmnasta I Cnnbbclti', D1tn'bbd1t, o

gloska, trzynasta spółgłoska bacz Ouacfeiei, Ouadein. 
niemieckiego abecadła; skró- Dun'bcr, sm. •il, pl. -, i sf. 
cenia: O. ij. zamiast Qua• ; pl. on, ciosowy kamień, 
bratfufl stopa kwadratowa; cios m. 
O. fill. zamiast Ouabratmeiie Oun'bcrbrud), sm. s(e)s, pl. 
mila kwadratowa. oótticfJe, ciosołom m. 

Oun'bbc, sf. pl. ,n, 1) Oun'bcrmnucr, sf. pl. •n, 
= Ouappe; 2) (także Oualiliel, mur przyborowy, ciosowy. 
sm. 0 51 pl. -) trzęsawica/., 011n'bcrmnucr1t1ctf, sn. 
trzęsawisko n.; 3) narośl/. •(e)a, pl. ,e, ściany pl., mury 
z tłuszczu, tłuszczak m. (na pl. z ciosów. 
ciele ludzkiem lub zwierzę- Oun'bcm, adi. oet @Stein 
ceru); podgardle n. (u wołów, ciosowy kamień, cios m. 
kr6w); 4) dzieciak tłuściu- Dun'btrftcin, sm. o(e)e, pl. 
chuy. •e, Oun'bcrftiid, sn. ,(e)e, pl. 

Oun'bbclig, adi. 1) cielisty, 0 e, obacz Ouabet. 
pulchny, trzęsący się od tłu- D11n'bcr1t1erf, sn. obacz 
stości; 2) trzęsawistny; 3) Oualletmauernierf. 
niesmaczny, nudny, mdły Ounbrn'ut, sm. •en, pl. -en, 
(o potrawach); mit ift - nu- Ćwiercian m., ćwiartka f., 
dzi mnie. kwadrant m. (geometrya i 

Oun'bbcln, vn. rnalien) astronomia). 
trząść się (o rzeczach tłu- Ounbrn't, sn. 0 (e)s, pl. •e, 
stych jak galareta, sadł'.o kwadrat m., czworobok m.; 
i t. p. lub o ziemi bagnistej druga potęga liczby, liczba 
poddającej się pod nogami). wzniesiona do drugiej potęgi; 

Dundelti', sf. pl. -en, 1) eine gegebene ,8a~l aum -
psota f., figiel m.; 2) niezde- et~elien daną liczbę wznieść 
cydowanie n., wahanie n. się. do kwadratu, do drugiej po-

Oun'del~nft, Dun'delig, tęgi. [towy. 
adi. 1) niezdecydowany, waha- Qunbrn't", adi. kwadra-
jący się; 2) figlarny. Ounbrn'tfiirmig, adi. kwa-

Oun'dcln, vn. (~alien) 1) dratowy, czworoboczny, 
figlować; 2) waha6 się, zwie- Ounbrn'tfuij, sm. "eiS, stopa 
kać; być zmiennym. kwadratowa. 

Oun'tff nlbcr, sm. •5, pl. Ounbrn'tif dJ, adi. kwadra-
-, partacz lekarski, olejkarz towy; wzniesiony do drugiej 
m., szarlatan m. potęgi; •e @Ieiqiung zrówna-

Oundf nlbetci', sf. pl. •en, nie drugiego stopnia. 
szarlataństwo n., szarlata- Ounbrn'tmnij, sn. 0 es, pl. 
nerya /., olejkarstwo n.; le- •e, miara kwadratowa. 
karstwo szarlatańskie. Ounbrn'tmeile, sf. pl. -n, 

Dnn'dfnlbcrn, 1)vn. (~cdien) mila kwadratowa. 
szarlatanować, partaczyć w le-

1 

Ounbrn'łmder, sm. i sn. 
czeniu, leczyć pokryjomu; I '5, pl. -, metr kwadratowy. 
2) va. (~alien) imnbn 3u ;tobe Ounbrn'trutc, sf. pl. "n, 
- wyprawić kogo na tamten I pręt kwadratowy. 
świat przez złe leczenie. Dunbrn'tf d)cin, sm. •(e)5, 

Dunb, adi. zły; mdły. pl. •t, kwadra f., kwadratura 
Ou'nbbcl, sf. pl. •n, go- f. (astronomia). 

rączka pokrzywna; = illeffer„ Ounbtn'tfd)u~, sm. •(e)e, 
fie6et, pokrzywka f. · ·stopa kwadratowa. 

Dunbrntn'r, sf. kwadra
tura /., czworograniastość j.; 
bie - hes .!łreife!I albo bee 
,8irfel9 kwadratura kola. 

D11nbtn't1t111r3t1, sf. pl. •n, 
pierwiastek kwadratowy (ma
tematyka). 

D11nbrn't11J11raetrcd)n1111g, 
sj. pl. ,en, ścienny rachunek. 

Dunbrn'tan~l, sf. pl. sen, 
liczba kwadratowa. 

Dunbtn'taoU, sm . .. (e)e, pl. 
-, cal kwadratowy. 

Dnnbtit'reu, va. rnallen) 
kwadrować, wznosić, wznieść 
do drugiej potęgi ; ćwiarto
wać, dzielić na kwarty, na 
czworoboki; nadawać, nadać 
kształt czworoboku; ciąć na 
kwadraty, wycinać kwadraty. 

Ounbri'gn, sf. pl. ,gen, 
kwadryga f., zaprząg czworo
konny; = mietgefpann. 

Ounbci'Ue, (wym.: kadri'j), 
sf. pl. •n, kadryl m. 

OunbriUic'rcn, (wym.: ka
driji'ren), va. (~aben) tkać w 
czworo boki; quabrilliedet 
@Stoff matnya. z czworobo
kami. 

QunbriUio'n, sf. pl. •en, 
kwadrylion m. 

D11nbr1114Jd, I. adv. po
czw6rny; II. sm. •!, pl. -, 
ilość. poczwórna. 

D11nbr11'4JtlnUin1ta, sf. pl. 
.. en, przymierze poczw6rne. 

Ouni, (wym.: -ke), także 
Słni, sm . .. a, pl. •5, nadbrze
że n., kej m. 

Duni'gebii~r, sf. pl. ..en, 
ładowne n., opłata j. za 
użycie nadbrzeża. 

Ouni'frnn, sm. ,(e)e, pl. 
•e, ż6raw nadbrzeżny (do 
ładowania). 

Duni'mnuer, sf. pl. •n, 
obrzeg murowany, mur przy
brzeżny. 

Duni'aoU, sm. ..(e)o, pl. 
0 3iiUe, ł11downe n. 

Cunf ! intei·i. kwak! kwa! 
Cun'fen, vn. (~alien) skrze-
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czeć, rzegotać (o bbacb); 
kw11k;1ć (o kaczkach). 

O.uo'fcnb, ppr. i adi. 
skrzeczący, kwaczący. 

Ouo'fcn, sn. •!il, skrzek m., 
rzel!'ot m. 

O.uit'fcn, vn. (~alim) wrze
szczeć, kniazić (o zającach); 
popłakiwać, skrzeczeć (odzie
ciach); kwakać (o kaczkach). 

Ouii'fcn, sn. •S, wrzask 
m. (zająca); popłakiwanie n.; 
kwakanie n. 

Ouii'fcntc, sf. pl. •n, ga
goł m., kaczka karkodzi6ba. 

O.uii'fcr, sm. •!il, pl. -, 
1) kwakier m.; 2) sbzek m., 
skrzekna m., skrzekab m. 

Ouiifcrci', sf. 1) -, pl. 
•en, skrzek m.; 2) = Ouli• 
fertum. 

Ouii'fcrgcmciubc, sf. pl. 
•n, Quii'fcrgcfcUf d)oft, sf. pl. 
,en, gmina kwakie,ska, to
warzystwo kwakierskie, kwa
kr6w. 

Ouii'fcrglnubc, sn. ..n,, 
wiara kwakierska, kwakrów, 

Ouii'fcrfn, s/. pl. •innen, 
kwukierka f. 

Ouii'fcrmiiijig, Quii'fc• 
tif dJ, adv. kwakierski; adv. 
po kwakiersku. 

Ouii'fcttum, sn. •(e)!il, kwa
kierstwo n. 

Ouo'ffcn, vn. (~alim) tyle 
co quafen. 

Ounl, sf. pl. •en, męka f., 
katusza f,, męczarnia f,, 
utrapienie n., boleść f.; bie 
en>igen ,en wieczyste utrapie
nia; bie -en bet )Betbammten 
katusze potepionych. 

011ą•1cn, • I. , va. (~alie'!) 
męczyc, dr()czyc, udręczac, 
trapić, utrapiać, utrapić; do
kuczać, dokuczyć, niepokoić j 
au 5tobe - zamęczyć na 
śmierć; jmnbn mit g:ragen 
- męczyć kogo pytaniami; 
"bet E:idjmera nieznośny, mę
Clll!C.Y ból; •be @ebanfen tra
piące myśli; bae @en,iff en 
quli(t l~n sumienie go dręczy; 
fie miro uon 2lng~ gequart 
obawa ją dręczy j bu Iii ft 
mitf!idj ein gequli(ter IJJlann 
jesteś zaprawd'il człowiekiem 
obarczonym pracą, troskami, 
trapionym zgryzotami; tildj• 
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tig - wymt)czyć; U, f~dj -, łen kłlJbistego dymu; "e 
vr. (~alim) 1) męczyc sit), ~amp~. kopC"ąca lampa. 
dr'}czyć się, trapić się; fidj O.uo'lnfe, sn. i sf. pl. 
ted)t fe~t - namE)<lzyć się; •ffe, męka j. (rzadko za
ftdj etn>a!il - pobiedzić się; miast Qua!). 
2) cif.ltko pracować; fid} mit Ouo'lftct, sm. •!il, pl. -, 
einet 2ltbeit - męczyć sig, flegma f., plwociny pl. 
pocić się nad robotq. (gminny wyraz). 

Quii'lcr, sm. •il, pl. -, Oun'lftcru, va. (~<tlien) 
dręczyciel m., trapicie! m. pluć, wyrzucać flegmę (gmin-

Ouiilctef', sf. pl. -en, mę- nie). 
czenie n.; dręczenie n., kło- Ouo'hloU, adi. pełen udrę-
pot m.; dokuczanie n. czeń, trapiący, 

Ouit'lctin, sf. pl. •innen, Oun'nbcl, sm. •!il, pl. 
dręczyci„Jka f., trapicielka f. średziennik m. 

Ottii'ltrff dJ, adi. męczący, Otto'nbclfoblc, sf. pl. ..n, 
drę,•zqcy, trapiący. drobny węgiel. 

Ouii'lgcift, sm. •ei!, pl. ,er, Otto'nbcll)fobl, sm. •(e)s, 
sekutnik m., utrapieniec m., pl. ,pfli~le, Ouo'nbelrute, 
męczyciPl m. Ouo'nbclftougc, st: pl. ..n, 

Ounlififotio'n, sj. pl . .. en, średzienna tyka, średzienny 
kwalifikacya f., określenie n. słupek. 
przymiot6w; uzdatnienie n., Oun'nbclf dJodJt, sm. ,(e)!il, 
zdatność .f. pl. -f d}lid)te, przestrzeń f. 

Ouolififatfo'uetobcUc, sf. między średziennikami. 
pl. ,n, tabela kwalifikacyjna Oun'ngcl, sm. •i!, pl. -, 
(w urzędRch), znajda m., podrzutek m. 

Ouolifiaic'reu, I. va. (~a- Ouontitii't, sf. pl. •en, 
lien)kwahtikować, uzdatni(a)ć ilość j.; iloczas m. (grama
do czego; uznać zdatnym do tykll). 
czego; II. ftd} -, vr. (~aben) Ouontitoti'il, adi. iiościo
kwalifikować się do czego, wy; adv. ilościowo; .. e 2lna„ 
na co, zdać się na co. lt)je rozbi6r ilościowy. 

Ouolifi0ie'mug, sf. kwali- Ouo•utum, sn. •(!il), pl. •ta, 
fikowanie n., opisywanie n. ilość f., kwota f., suma f., 
przvmiotów. część f. 

Ouolitii't, sf. pl. •en, ga- Oun'.l)l)e, af. pl. ,u, 1) 
tunek m., jakość/., wartość mietus m. (ryba); 2) jmnbm 
wewnętrzn,i, eine - fted}en dać komu po

' Ouolitntf'il, adi. jakościo- liczek (wyraz prostacki). 
wy; adv. jakościowo; •e ~na, Ottornntii'uc, (wym.: ka-
ltJfe rozhi6r jakościowy. rame'n), sj. pl. •n, kwaran-

Ouo'Uc, sf. pl, •n, żaga· tana /., czterdziestodniówka 
wica /., żagawka morska f.; - Qa!ten kwarantanę od-
(zoologia). bywać. 

Ouolm, sm. ,(e)i!, 1) dym Ouoroutii'uouftolt, sf. 
duszący, zaducha f.; (obraz.) Ouorautii'nboue,sn.lazaretm. 
- mad}en pleść głupstwa, Ouoroutit'nfloggc, sf. pl. 
blagować; 2) omdlałość f.; .. n, bi>«ła chorągiew. 
3) powódź f. Ouorontii'nilotf d.lriftcn, sf. 

Oun'lmeu, I. vn. (~alien) pl. prz„pisy pl., regulaminy 
parę, dym z siebie wydawać; dla kwaranten. 
kopcić; (obraz.) głupstwa I Ouo'rgcl, sm. obacz Quatf• 
pleść, blagować; bet ~ampf flife. 
qu<t[mte ~erauil wybuchała Quod, sm. •(e}i!, 1) twa
kłębami para; II. va. (Qalien) róg m.; (w Austryi = ~Ol'" 
bie eitulie uo!I- naćmić, nady, fen); 2) błocisko n., błocko 
mić, nakopcić pełną izbę n., gęste błoto; ben a[ten -
(palqc fajkę, tytoń). n,iebet aufril~ren błoto na 

Ono'lmig, adi. parny, pe- nowo rozgrzebać, rzecz nie-
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miłą, zapomnianą wznowić; 
fidj oue bem - ijie~en wy
winąć się z rzeczy niemiłej, 
wydostać się z trudnej sy
tuacyi; 3) fraszka /., baga
tela/., nic n.; on jeben-ril~ren 
wszędzie nos wściubić, do 
każdej drobnostki się wtrą
cać; borum f djm idj midj 
einen - nie dbam o to wcale; 
er f oll einen befommen 
figę dostanie. 

Oull'dbrot, sn. ~(e)B, pl. 
~e, chleb m. z twarogiem, 
twarogiem posmarowany. 

Oun'rfcn, vn. (~aben) ob. 
Cunrren. 

Cllll'rfig, adi. podobny do 
twarogu; błotny (rzadko). 

Oun'rffHft, sm. •B, pl.-, 
twarbg m., gombłka f. 

Oun'rffloff, sm. =ee, pl. 
•fliiile, pirbg leniwy z twa
rogu. 

Oun'rfforb, sm. =(e)B, pl. 
=Uirbe, kosz m. na gomółki. 

Ou1t'df lllf, sm. •(e)e, pl. 
=HicEe, worek m. do ociekania 
twarogu; (przenośnie:) czło
wiek bardzo brudny, bru
das m. 

Oun'rff d)nittc, sf. pl. =n, 
obacz Ountfbrot. 

Ou1t'rfftcin, sm. •(e)e, pl. 
•e, kamień m. do wyciskania 
gombłek. 

Ou1t'rrc, sf. pl. •n, skrzek 
m., dziecko ustawicznie skrze
CZl}Ce; terkotka f., zrzęda f., 
mruczydło n., brzę~zydło n,, 
mrukliwa, zrzędna żona; burdj 
bie - lam er 5ur jpfane dla 
urzędu (dosłownie: probostwa, 
posady pastorskiej) ożenił się 
z zrzędą, dostał urzl}d z brzę
czydłem; er ~atte e~er bie -
tt(s bie \f.lfam wprzbd · miał 
bręczydło (mrukliwą żonę) 
a potem UrZl}d j etft bie \f.lfatre 
bann bie - wprzbd urząd 
a potem żeniaczka. 

Oullrrc', (wym.: kare), sn. 
•B, pl. =&, czworobok m.; 
ein - bi!l>en ustawić czwo
robok (wojskowość). 

Ou1t'rrcn, vn. (~aóen) skrze
<,zeć, popłakiwać (o małych 
dzieciach); terkotać, zrzedzić, 
mruczeć ( o dorosłych);· rze
gotać (o żabach); imnbm bie 
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O~ren uoll - va. terkotać Cnllrtll'nficbcr, sn. •B, pl. 
komu za uszami, zagłuszyć -, czwartaczka j. (febra co 
kol!'o swem zrzędzeniem. czwarty dzień powracająca). 

Ou1t'rrcn, sn. •B, skrzek Onnrtn'nt, sm. =en,pl. •en, 
m. (dzieci); zrzędzenie n., kwartant m., książka /. w 
gderanie n. (dorosłych); rze- czwórce, w ćwiartce. 
got m. (żab). Ou1t'rtb1tnb, sm. •(e)B, pl. 

Ou1t'rrcr, sm. =13, pl. -, I •blinbe, Ou1t'rtbud), sn. ,(e)e, 
zrzęda m., gderacz m. I pl. •bild!er, obacz 0.uartant. 

Ou1t'rrig, adi. skrzekliwy, Ou1t'rtblntt, sn. ,(e)ii, pl. 
zrzędny, terkotliwy. •Óilitter, ćwiartka f. papieru. 

Ou1trt, I. sn. "(e)!!i, pl. "e, Dt11t'rtc, sf. pl. •n, kwarta 
kwarta f., ćwierć garnca; f. (w muzyce, w szer
ein !Budj in - książka mierce). 

w ćwiartce, w czwbrce; II. Oullrtc'tt, sn. •(e)B; pl. "e, 
sf. pl. •n, kwarta /, ~szer- kwartet m. (muzyka). 
miarka i muzyka). Oull'rtflllf d)c, sf. pl. =n, 

Ou1t'rtn, sf.pl. •ten, kwar- butelka kwartowa. 
ta /., czwarta klasa (trzecia Ou1t'rtformnt, sn. •(e)B, 
klasa gimnazyów niemie- pl. "e, ćwiartka/., czwbrka 
ckiC'h). /. (format). 

Ou1td1t'l, sn. •(e)e, pl. •e, Ou1t'rtbeft, sn. •(e)e, pl. 
kwartał m., cwierć roku; •t, zeszyt m., poszyt m. w 
kwartalne n., komorne trzech- czwbrce. 
miesięczne, zapłata trzech- Ou1trtic'r, sn. •(e)B, pl. ,e, 
miesięczna. 1) kwatera f., mieszkanie n.; 

Ou1trt1t'l•, adi. kwartalny, .!łoft unb - stół i mieszka
ćwierćroczny, trzechmiesi1,- nie; jmnbm - geben dać ko
czny. mu mieszkanie; fein - auf• 

Ounrt1t'l1tbonncmcnt, sn. f dJlagen !llamieszkać, rozbić 
•(i), pl. •5, abonament kwar- swbj namiot; 2) kwatera f, ; 
talny, przedpłata ćwierćro- - mad}en, beftellen kwate
czna. rować; bie •e aueteilen prze-. 

Ou1trt1t'lmictc, sf. pl. •n, znaczać (poszczegblnym, żoł· 
najem ćwierćroczny, kwar-, nierzom) kwaterę; bei jmnbm 
talny. in·- riegen stać u kogo na 

Ou1trt1t'lrlllJlJOrt, sm. ,(e)e, kwarterze, mieć u kogo kwa
pl. •e, sprawozdanie kwar- terę; ein - aufijeben opuścić 
talne, Ćwierćroczne. kwaterę (wojskowość); 3) 

Ounrt1t'lred.mung, sf. pl. dzielnica /. miasta; 4) kwar-
•en. rachunek kwartalny. ta f. (miara na płyny); 5) 

Ou1trt1t'lfHufer, sm. •5, pl. pardon m., darowanie n. ży
-, pijak nałogowy upijający cia; um ·- bitten prosić o 
się tylko od czasu do pardon ; - gelien dać par
czasu. I don; 6) strat f. (na okręcie). 

Cu1trtll'U1tg, sm. =(e)s, pl. On1trtie'tbillctt, sn. obacz 
"'e, termin kwartalny. Duartieraetter. 

Ou1trt1t'llllcif c i Ou1trt1t'• Ou1trtie'rd)cn, sn. •il, pl. 
liter, adv. kwartalnie, ćwierć- -, dim. od Duarlier, kwa
rocznie, co kwartał, co trzy terka f. 
miesiące. Ou1trtie'rcn, va. (~aóen) 

Ounrt1t'l31tblu11g, sf. pl. obacz @inquattimn. 
,en, zapłata kwartalna, trzech- C Ullrtit'rfrtibcit, sf. wol-
miesiecz,,a. ność f. od kwaterunku (woj-

Ounrt1t'l3in~, sm. "fes, pl. skowe~o). 
•fe, komorne kwartalne, Cunrtit'tRCbtr, sm. •ii, pl. 
ćwierćrol'zne. -, dający kwaterunek. 

D111trt1t'ner, sm. =ii, pl. -, Dullttit'rgclb, sn. =(e)e, pl. 
uczeń m. czwartej klasy gim- •er, zapłata f. za mieszka-
nazyalnej. nie, kwaterunkowe n. 
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Dnnrtie'rmnd)er, sm. =il, Onn'ffin, sf., Onn'ffin~oI3, 
pl. -, stanowniczy m. (woj- sn. -es, gorzciel m. (botanika), 
skow.). Onnft, sm. •eB, pl. •e, 

Qnnrtie'rmeifter, sm. •!8, kiść malarska, pendze1 m. 
pl. -, kwatermistrz m. Qnnft, sm. •ell, pl. •e, 
(wojskow.). i Onn'fte, sf. pl. •n, kutlłS 

Dnnrtie'rmeifterftnb, sm. m., chwost m.; fCeine Duaft~ 
•(e)ll, pl. •fti.ibe, kwater- kutasik m. (także D1tit'ftlein, 
mistrzowatwo n. sn. =iii, pl. -). 

Cnnrtie'r~f{idjtig, adi. oho- Cnn'ftig,adi.obszyty,ozdo-
wiązany do kwaterunku woj- biony kutasami. 
skowego. Cnii'ftor, sm. •iii, pl. •to'ren, 

Dnnrtie'rnng, sf. pl. -en, kwestor m. 
rozpuszczanie n. złota (men- Cuit'ftornmt, sn. •(e)ll, 
nictwo). urząd m. kwestora, kwe-

C1tnrtie'rllllldJC, sf. pl. ,n, stara /. 
straż f. na okr11cie. Cnitfto'rif dJ, adi. kwe-

C11nrtie'r3cttcl, sm. •!8, pl. storski. 
-, bilet kwaterunkowy, na D1titft11'r, sf. pl. •en, kwe-
kwaterę, palet m. stura /., urząd m., godność 

Dt1n'rtmnfj, sn. •e!I, pl. •e, f. kwestora. 
kwartówka /. Cunte'mbcr, sm. •iii, pl.-, 

Dnn'rtf citc, sf. pl. •n, kwartał m.; suchedni pl. 
strona /. ćwiartki papieru. Cuntc'ruc, sf. pl. =n, kwa-

Dun'rtftofj, Bm, =ei!!, pl. terno n. (loterya). 
•ftii~e, cios kwartowy, ude- Quntf dj! interi. chlust! 
rzenie kwartowe (szer- klaps! 
mierka). Cuntf dj, adi. głupi, bez-

Cunr3, sm. ,e~, pl. •e, sensowny. 
kwarc m., kwarzec m. cuntfdj, sm. •ei!!, 1) cbla-

,Dunra•, · adi. kwarcowy. snięcie n., klapsnięcie n.; 2) 
Cun•r3ii~nlidj, Qun'qnrtig, głupstwo n., bzdnrstwo n.; = 

adi. kwarcowaty. Unfinn. 
Cun'r3br11fc, af. pl. •n, Cun'tf djclig, adi. obacz 

skorupka/. kryształów kwar- Qual>l>elig. 
cowych (mineralogia). Cun'tf djclu, vn, (~al>en) 1) 

D11n'r3fde, sm. •[eB, pl. obacz Ouabl>eln; 2) chodzić 
·fen, krzemieniec m. jak kaczka. 

D11n'r3gcbirge, sn. •ll, pl. Cun'tf djcn, I. vn. (~nl>en) 
-, góra kwarcowa. 1) chlasnąć, klapsnąć, upaść 

Dnnr'3~nltig, D11n'r3ig, z łoskotem; baB m:laff er quatfd)t 
D11n·r3idJt, adi. kwarcowy. I in ben !5tiefe(n woda chrzą

D11n'r3friftnU, sm. •(e)B,pl. szcze, chlaszcze w butach; 
•e, kwarc krystalizowany. er fdj(ug i~n inii! @e[id)t, ba~ 

Dun'rMnnb, sm. -e!3, pia, es quatfdjte chlasnął'. go 
sek kwarcowy. w twarz, dał mu policzek, że 

Dun'fdjcltt, Dun'fdu, vn. aż zadudniało; 2) chodzić 
(~aben) obacz Duaffeln. jak kaczka = n,atfcfle(n; II. 

Dun'fcn, vn. (gaben) hulać; va. (gn~en) 1) gnieść owoce 
mit etn,. - trwonić co. na marmeladę; 2) bzdurzyć, 

Dunf crci', sf. pl. •en, hu- gadać trzy po trzy. 
Jar..vka j., bankietowanie n. Qun'tfdjig, adi, miękki; 

Dnn'fi, adv. niby, prawie; trzęsawiity, błotnisty; adv. 
pozornie. miękko; blotnisto. 

Dnn'figcle~rtc(r), sm. =len, Dnn'tfdjfo~f,sm., Dun'tfdJ• 
pl. •ten, pseudouczony m., Iief c, sf., Qun'tf djmid}cl, 
uczony z pozoru. Dnn'tf d)ł)der, sm. paplacz 

D11n'ff el11, vn. i va. (~aóen) m., papla j. 
gadać ni to ni owo, pleść Qun'tf djunfj, adi. przemo-
trzy po trzy, bzdurzyć. kty do nitki. 

cuc' dfilbcrlletgolbnno 

D11n'łf djU1eidJ, adi. roz
lazły. 

QllR'~C, sj. pl. •n, odwro
tna strona skóry szewskiej. 

Cued, adi. żywy, wesoły, 
zwinny. 

Cuc'dc, sf. pl. •n, Cuc'den• 
grne, sn. =feB, pl. •gtiifer, 
perz m.; u o U Ouecfen pe
rzasty adi. [waty. 

Cue'dcnnrtig, adi. perzo
Cnc'lfcucggc, sf. pl. ,n, 

brona/, do wyrywania perzu. 
Que'dc11U1nt3cl, sf. pl. •n, 

korzeń perzowy. 
Duc'dfilbcr, sn. ,!z!, żywe 

srebro, rtęć /., merkuryusz 
m,; uerfiluteB - chlorek m. 
merkuryuszu, kalomel m.; 
avenbes fa(3faure& - sublimat 
m.; et ~at - im .llel6e to ży
we srebro, jest niezmierniti 
ł.ywy, rnchawy. 

Cuc'dfilbernrtig, adi. rtę
ciowaty. 

Cuc1lffilbern11fliif 1111g, BJ. 
pl. ren, rozczyn m. merku
ryasza. 

Dnc'dfilbcrcr3, sn. •eB, pl. 
=e, ruda merkuryuszowa. 

Quc'dfilbetbnltfg, adi. rt11-
ciowy. 

Due·dfilbcrn, adi. 1) rtę
ciowy; 2) (obraz.) także 
Duc'dfilbcrig, nadzwyczaj ży
wy, rucbawy, 

Cue'dfilbcrfrnnf~eit, sf. o
bacz Quecffill>eruergiftung. 

Cuc' dfilberuieberf cf}Ing, Bm. 
•(e)s, pl. •ldJliige, Cu'crf, 
filbcr~rit3witnt, sn, •(e)B, pl. 
=e, osad m., precypitat m. 
rteci, 

·oue'dfilberor~b, sn. •(e)B, 
pl. •f, niedokwas m. rtęci. 

Cue'dfirner~tiiłJnrntc, sn. 
pl. preparaty rtęciowe. 

Que'lffilbcrł)f{nftcr, sn. •B, 
pl. -, plaster merkuryalny. 

Cuc'dfilbcrf nlbc, sf. pl. ,n, 
maść merkuryalna, szara 
maść, 

Cue'dfilbcrf itule, sJ: pl. =n, 
słupek rtęciowy. 

Duc'dfilberfublimnt, sn. 
•(e),, pl. •e, sublimat m. 

Due'dfilbcrllcrgiftuug, sf. 
pl. =en, zatrucie n. rtęcią. 

D11c'dfilbcrllcrgolb1111g, sf. 
pl. =en, pozłacanie n. w ogniu. 



Outi'ltn 21ó 

Outi'ltn, vn. (.~116en) wyć tom, dowodom; autentyczny, 
(o psach); popłakiwać(o dzie· prawdziwy; adv. podług 
ciach). źrbdel, dokumentbw; auten-

01ttU, Bm. •(e)s, pl . .. e = tycznie. 
Cuelle. Ouc'Ut11rcidj, adi. obfity 

Out'Ut, Bf. pl. "n, 1) źrb- w źródła, źrbdlisty, zdroist.y. 
dlo n., zdrbj m.; geflljite - Out'Uenfdjnucr, OucUcn, 
(= '18runnen) krynica f.; 2) fud}er, sm. obacz Duellen• 
(przenośnie:) źr6dło n., począ- finber. 
tek m.; id) weiji es llUB gu ter, 011c'Ut11ftubium, sn. obacz 
aui3 gCaubroiltbiger - wiem Quellen!orfd)ung. 
to z dobrego, z wiarygodnego Ouc'Ugrn~, sn. •fes, pl. 
źr6dla; er ~at fein mletf nadj •!ltiifer, śmiałek wodny (ro
ungebruclten •n 6car6eitet ślina). 
opracował swoje dzieło na Out'Umoo~, sn. ..feil, pl. 
podstawie dokumentbw, pism, •fe, zdrojek m. (roślina). 
źrbdeł dotąd nie wydanych; 01tt'Un~m4J~t, sf. pl. "", 
@ott ift bie - alle!3 @uten nimfa zdrojowa, najada /. 
B6g jest początkiem wszela- Ouc'Ufnl~, sn . .. es, pl. 0 e, 
kiego dobra; (111 bet - fein, warzonka /. (s61 /.) z źrb
fiien być, siedzieć .u źrbdla. dlqnej wod.y. 

Out'lltll, quellł, quillft, Out'Uf nnb, sm . .. (e)il, mia-ł-
quillt, quoll, gequollen, I. vn. ki, drobny, lgnl}cy piasek 
(iein) 1) wytryskiwać, wytry- przy źr6dłach. 
skać,wytrysnąć,sączyćsię;bas Out'Utllnfftr, sn. --il, pl. 
mlaffet quillt au!I ben !Bergen -, woda źródlana, zdrojowa. 
woda wytryska z gbr; Xtiinen Out'nbtl, sm. •B, macie
quollen bem Stinbe aui3 ben rzaoka f.; tiimifcf)er - dzię-
2lugen z bez dziecka Izy spły- cielinll /. (roślina). 
wały, płynęły; ~eiflei3 l8lut Ottt'nbtlflnd}~f tibt, sf. pl. 
quoll aui3 bet mlunbe gorąca "n, cąbrzyca t:, dzięcielnica 
krew sączyła się z rany; 2) /., kanianka mniejsza. 
pęcznieć; @r6fen - beim Ottt'nbtliil, sn. s(e)a, ole-
.!tocf)en auf groch pęcznieje jek m. z macierzanki. 
gotując się; II. va. (~aben) Oucugtlti', sf. pl. ..en, 1) 
1) dać ciec, wydawać z sie- zrzędzenie n., dokuczanie n., 
bie; 2) dać czemu napę- sekowanie n. ; 2) bezustanne 
cznieć, namoczyć co; @rbfen narzekanie, kwęczenie n. 
~ (albo - laffen) (na)mo- Out'ngclidj, adi. dokuczli-
czyć groch. wy; kwękający. 

Oue'Utufinbcr, Ouc'Utn• Ouc'ngtln, vn. (~alien) 1) 
griibcr, sm. "il, pl. -, odna- przyganiać, zrzEJdzić; mit 
lazca m., k,,pacz m. źrbdla. jmnbm - dokuczać komu; 

Out'Ucuforf d}cr, Bm. ..9, 2) narzekać bezustannie, ka
pl. -, badacz m. źrbdeł węczeć. 
(naukowych, literackich). Ouc'uglcr, sm . .. 9, pl. -, 

Out'Utnforfd}uug, sf. pl. przyganiacz m., zrzęda. m.; 
•en, Out'llcnftubium, sn. "tł, kwękała m. 
pl. •bien, badanie n. źr6de1 Oucut, sn. -es, pl. •t, i 
(naukowych, literackich), ba- dim. Oue'ntd}cu, sn. •iii, pl. 
danie gruntowne, oparte na -, kwiotka /., kwintlik m. 
źrbdłach. Oucr, 1. adi. 1) poprze-

Out'Utngr111tb, sm. "(e)!3, czny; 2) (obraz.) obacz Dum 
pl. •HtilnDe, zdrojowisko n. fiipfig; II. adv. 1) poprze

Ot1C'Ut1t~tU, adi. jasny jak cz nie, w poprzek; - burdi• 
wor!a ze ź bdła. ge~en przechodzić, przejść; 

Ouc'Utnlccr, adi. bez źrb- - ii6er bie Stra~e (le~en 
dła; bez wody. I przejść przez ulicę; qułtfelbein 

Ouc'Utnmiif!ig, adi. odpo- poprzez pola;- bliclen patrzeć 
wiad~jący źr6dł-,m, dokumen- na ukos; - gegenilber wskos 

Out're 

naprzeciw; freua unb 
na wszystkie strony; 2) (prze
nośnie:) na wspak, przewrotnie, 
źle; bie 151ldje ge~t - rzecz 
źle stoi ; - anf e~en popatrzeć 
na ukos. 

Oue'rndjf e, sf. pl. -n, oś 
poprzeczna. 

Ouc'rnrt, s/. pl. •ai;te, sie
kierka obosieczna, cieślica f., 
przysiek m., bindas m., pierz
chnia f. 

Ouc'rbnlftn, sm . .. 1, pl.-, 
belka poprzeczna, podciąg 
m., szlemię n. 

Oue'rbnnb, sn. "(e)B, pl. 
e6iinbet, poprzecznik m., 
ezpąi::a f., przewiąsło n. 

Out'rbnnf, · sf. pl. -blinfe, · 
ławka poprzeczna; wpoprzek 
postawiona. 

Out'rbnu, sm. ,<e)B, pl. •e, 
przecznicowy całokszt!lłt. 

Oue'rbect, sn. •(e)!3, pl . .. e, 
poprzecz m. 

Ottt'rblid, sm. •(e)!I, pl. 
..e, •pojrzenie uko4ne. 

Cuc'rbrett, sn. ..(e)s, pl. 
"er, deska popr:lleczna. 

Ouc'rbrud}, sm. •(e)B, pl. 
.. (lrUcf)e, złamanie poprzeczne, 
wpoprzek. 

Ouc'rbu~nc, sf. pl. "n, ta
ma poprzeczna. 

Ouc'r~nmm, Otttr'bcidj, 
sm . .. (e)B, pl. -biimme, •beicf)e, 
grobla poprzeczna. 

Ouc'rbtt, sm. "!.l, pl. -, 
chrząstkowiec m. 

Otte'rburd}f d}nitt, sm . .. (e)il, 
pl. •e, przecięcie poprzeczne. 

Oue're, s/. poprzek m., po· 
przecze n., szerz m.; in ble 
(ber) - , brr .,-- nad) w po
przek, wszerz; etro. in bie -
legen położyć co wpoprzek; 
bie 21inge unb . bie - wzdłuż 
i wszerz; in bie Streua unb 
- (g)zygzakiem; jmnbm in 
bie - fommen wejść komu 
w drogę, zajść ko°!u drogę; 
(przenośnie:) stanąc komu na 
zawadzie, przeszkodę komo 
czynić, brbździć komo ; etro 
in bie 2iinge unb in bie -
eralig[en opowiadać co do
kładnie, szczeg6łowo, roz
wlekle; e!3. ift i~m etro. in bie 
- gefommen natrafił na ja
kąś przeszkodę; ei! ge~t mit 



Ouc'rfaf er 

aUeil in bie - wszystko mi 
na opak idzie; etro. in bie 
- ne~men wziąć co opacznie, 
za złe, źle co zrozumieć. 

Oue'rfaf er, sf. pl. -n, 
włókno poprzeczne. 

Ouerc'l, sf. pl. 0 Ien, skarga 
f., użal~nie n. Ri!]j Ouerc'Ucn, 
pl. zatargi pl., kłótnie pl., 
sprzeczki pl. 

Ouerfclbci'n, adv. poprzez 
polll; (obraz.) - reben m6wić 
nie do rzeczy, wyrwać si!] 
jak Filip z konopi. 

Ouc'rf{otc, sf. pl. •n, flć
cik m., fnjarka j. 

Ottt'rf{ilgcl, sm. 0 il, pl. -, 
skrzydło poprzeczne (bu-
dynku). 

Ottt'rfolio, sn. -il, foliał 
podłużny (format książki), 

Oue'rfortfai}, sm . .. eil, pl. 
"fciVf, wyrostek m. ślepej 
kiszki (anatomia). 

Ouc'rfrage, af. pl. •n, py
tanie krzyżowe; jmnbm •n 
ftellm zadawać komu pytania 
krz,:fowe. 

Ottc'rfurd)c, af. pl. "", 
brózda poprzeczna, przego
nili f. 

Ouc'rgaug, sm. •(e)il, pl. 
,gcinne, cbo<tnik poprzeczny. 

Ouc'rgaffc, af. pl. •n, prze
cznica f., zaułek m. 

Ouc'rgrabcu, sm. "il, pl. 
.. griiben, r6w poprzeczny, 
przekop m. 

Ouc'rbicb, am. ,(e)s, pl. 0 e, 
cios poprzeczny (szermierka). 

Ottc'rbola, sn. ..eil, pl. 
-~iil!er, podyma f., rozpona 
f., śnit m., krzyżownica f., 
poprzeczka /., kociuba /. 

D11c'do4Jf, sm. •(e)s, pl. 
,fiipfe, sprzeka m., kapryśnik 
m. ; dziwak m. 

011cr'fo4Jfig, adi. sprzeczny, 
kapryśny; dziwaczny. 

Ottcd, sm. obacz Quir(. 
D11c'rhtgc, sf. pl. •n, po

przeczność /. 
D11c'da11fcnb, adi. poprze

czny. 
Ouc'rlattc, sf. pl. -n, łata 

poprzeczna. 
Ouc'dcbnc, sf. pl. •n, 

porecz poprzeczna. 
ĆnC'rlciftc, sf. pl. "n, 

szpąga f. 
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Ouc'dicgcnb, adi. poprze
czn.v. 

Ouc'rlinic, af. pl. "", linia 
poprzeczna ; przekątnia /. 

Ouc·rmagnct, am. •(e)!S, pl. 
"e, magnes poprzeczny. 

Ouc'rmaucr, sf. pl. ,n, 
mur poprz~<·zuy. 

Ottt'rnabt, af. pl. ..na~te, 
szew poprzeczny. 

D11c'r4Jftlfc, sf. pl. "", 
flecik m., piszczałka f. 

Ottc'r4)rofil, an. •(t)B, pl. 
"e, o kr6j poprzeczny. 

Ottc'rrtlfcn, sm. •il,pl. -, 
spacznica .f. 

Ottt'rriij, sm. 0 ffes, pl. 
•ff e, szpara f., ryaa poprze
czna; profil m. 

Ouc'rfalf, am. •(e)s, pl. 
•f cide, sakwa f., biesaga .f. 

Ouc'rf attd, am. -a, pl. 
•f iitteI, siodło poprzeczne, 
siodło kobiece. 

Oue'rfd)iff, sn. =(e)e, pl. 
•e, poprzeczna nawa (ko
ścioh). 

D11t'rfd)lag, sm. •(e)B, pl. 
„f ctJl~ge, chodnik poprzeczny 
(górnictwo). 

Ottc'rf d)nitt, sm. •(e)s, pl. 
oe, cięcie n., przecięcie po
przeczne; przekrój poprze
czny. 

Otte'rf dJnittf{iid)c, sf. pl. 
,n, profil m., okrój m. 

Ottt'rf d)wcUc, af. pl. -n, 
podkładka poprzeczna (ko
lejn.). 

011c'rf4Jr11n9, sm. =(e)il, pl. 
=f:pdlnge, skok m. wpoprzek; 
rysa poprzeczna, pęknięcie 
poprzeczne. 

Ouc'rftnngc, sf. pl. =n, 
drą~ poprzeczny. 

Ouc'rftraijc, s/. pl. ..n, 
przeczni<"a .f. 

D11t'rftrebc, sf. pl. ,n, 
rozpora poprzeczna. 

Ouc'rftrcifcn, sm. •s, pl. 
-, pręga poprzeczna. 

Dttc'rftrid), am. •te)B, pl. 
•e, linia .f., kreska poprze
czna ; jmnbm einm - butcfJ 
bie )Jłecljnuug macljen pomie
szać komu szyki, zniweczyć 
czyje plany. 

Ouc'rftillf, sn. •(e)s, pl. 
=e, kawałek poprzeczny, część 
poprzeczna. 

Ouc'tf d}lucrf 

Duc'rtal,. sn. "(e)18, pl. 
-tiiler, dolina poprzeczna. 

Dttt'rtriigcr, sm. -a, pl. 
-, dźwigar poprzeczny, po
przecznica f. 

Ottc'rtrcibcrtlcn, s.f. pl. 
intrygi pl., zabiegi pl., pod
stepy pl. 

·oucril'btr, adv. wpoprzek; 
naprzeciw; = @egenillier. 

Oucruln'nt, sm. •m, pl. 
•en, kwerulant m., wieczny 
skarżycie}; pieniacz m. 

Oucrulic'rcn, vn. (~alien) 
pieniaczyć ; wiecznie się 
sknrżyć. 

Ottc'rltlaU, am. ,(e)s, pl. 
•Weille, wał m., szaniec po
przeczny. 

Ouc•rwanb, sf. pl. ,n,iinbe, 
ściana · poprzeczna, przepie
rzenie n. 

Dttc'rltltg, sm. •(e)s, pl. 
0 e, droga poprzeczna. 

Ottc'f c, sf. pl. m, 1) bąbel 
m., pęcherzyk m. (na ciele); 
2) motylica/.; = ilreijmurm. 

Ouc'f enfo4)f, am. ,(e)il, pl. 
•fiipfe, 1) owca mająca moty
licę; 2) = Duetfopf. 

Otte'tf dJt, sf. pl. 0 n, ści
skadlo n., kleszcze pl.; ..:_ 
SUemme. 

Oue'tf dJtif en, sn. •a, pl. 
-, żelazo n. do ściskania. 

Ouc'tf d)cn, va. (talien) 
gnieść, zgnieść ; ben 5aft auill 
Orangen - wygniatać, wy
ciskać, wycisnąć sok z po
marańcz; bail illletaU - kru
szec płaszczyć, kuć na bla
szki. 

Onc'tf d)f{clf, sm. •(e)s, pl. 
,e, znak m. od zgniecenia, 
potłuczenia (na ciele). 

Ottc'tf d)bammcr, sm. 0 18, 
=~iimmer, młot m. do pta
szczenia kraszców. 

D11c'tfd)la11t, sm, =(e)e, pl. 
•t, głoska zębowo-sycząca. 

Ottc'tf d)naf e, sf. pl. •n, 
nos spłaszczony. 

Ottc'tfdJung, sf. pl. •en, 
zgniecenie n., stłuczenie n., 
spłaszczenie n., stłuczyna f., 
kontu:oya f.; =m liefommen 
potłuc się. 

Ouc'tf d)ltltrf, sn. "(e)ii!, pl. 
=e, tłocznia zawiasowa, gnie
calnia f. 



Duc'tf d)wuubc 217 Duo'tum 

Duc'tfd]wuubr, sf. pl. •n, Duinqucnnn'l, adi. pię- · Dui'ttcnbirur, af. pl. =n, 
obaeż 0.uetfcl}ung. cioletni. pigwowa gruszka. 

Oncuc, (wym.: ko), an. puinquc·nuinm, sn. =s, pl. ;"\ . 
=!3, pl. •fi, 1) kiej m., kij bi- =n. ien., . kwinkwenium n., Dlll'łtcugdb, adi. żółty 
Jard 2) ( Ś • ) I jak pigwa, żółciuchny. 

1>wy; przeno me: - pu1c10 ecie n.; dodatek pi~-
bHl>en ustawić się gąijiorem. cioletni. Oni'ttcnfonf trllc, af. pl. 

Duid, adi. rzeźki, świeży. Dui'ntn, af. pl. •ten, piata =n, Oui'ttcnmu~, sn. =!r!3, 
Dui'dnrllcit, aj. pl. •en, (w Niemczech druga) kl;sa pl. •fe, powidła pigwowe. 

amalgamacya f., utrącenie n. gimnazyalna. O~i'ttcnł)fitfid), Bm. •i'i, pl. 
_ Dui'dllorn, sm. •(e)~, pl. Duintn'ncr, fm . • 6, pl. -, =e, pigwowa brzoskwinia. 
-e, ~ywe źródło, zdr6J m. uczeń m. piatej (w Niemczech Dni'ttcnfnft, am. •(e)il, pl. 
ży~ef,t«~drcY1: ( );, l I dr?giej) klasy (gi:nnazyal- •flifte, pigwowy sok. 

:u u , am. = ! "' P. rieJ). D ·•tt r, ifo () 
=e, all!~lgam m., ortęc f. j Dui'nte, sj. pl. =ll, kwinta . Ut cn,.rnu"'' am. = e !3, 

.Du! dcn, ~a. ((Jaben) 1) .z'!· j. (muzyka); =n, pl. wybiegi !f;J~~f.d}er, pigwowe drze we, 
miast •. e,rqutcfen pokrzepia~, pl., wykręty pl. = ct:(aufen. >'Uiłtt"c'"Clt, va. (~aben) 1) 
pokrzepic; 2) amalgamowac. I ., u :u • '1 

Dui'dcra, an. =ee, pl. =e, ~u~ ntcff ~~3, sf. pl. =en, kwitować, pokwitować, skwi-
ruda merkuryuszowa. naJdehkatmeJsza esencya, tować, poświadczyć odebra-

Dni'dgo(b sn ='e)!3 arna!- sama esencya j., sama treść; nie, zapłatę, dać dowód od-
gam m. złot~. · ' ' I (obraz.) najlepsz? n., ~'Yiat biorczy; zaspokoić, zwolnić; 

Dui'dfnnb, am. =(e)il, dro- m. , ,(czego), naJprzedmeJsza quittierte inec(Jnung rachunek 
bny, miałki piasek. c~ęsc.. , pokwitowany; 2) ben ~ienft 

. Dui'dwnffcr, an . • 6, pl. -, ~umte tł, sn. •(e)!!, pl. •e, - podać się do dymisyi, 
woda merkuryalna. kwmt~f m. (muzyka). zrzec się urzędu. 

Dni'bnm, sm. -0, pewien ~ut ł)toąuo, sn. obacz Ouittic'tun9~3cid]cn, an. 
(człowiek), ktoś. O.~~bp.roqu?. . =S, pl. -, znak m. pokwi-

Dt1i'bł)tOąt10 sn. ,.13 pl. DllttftlQ l, sm. •(e)0, kwi- towania (telegraf) • 
... 13, kwiprokwi n., nieporo- ryr~ł .71!; • . . • , • Dui'ttung, sf. pl. •en, 
zumienie n. ,-..Ulrt ntf.dJ, adi. kw1rynsk1 ! kwit m, dowód odbiorczy, 

Duid, an. •(e)!3 kwik m I (rzym,ka hist.), dowód zapłaty, poświadczenie 
kwiczenie n. ' ., Duiri'tcn, s'!'. pl. Kwiryci: n. odbioru, poświadczenie 

Duic'fcn, Duie'ff en, vn. pl. (rzymska hist.). : otrzymania należytości; eine 
(1)alien) kwiczeć. Duirl, sm. •(e)s, pl. •t, - au!3fteUen kwit wy-

Duic'fig, Ouic'ftnb, adi. 1) mątew f., koziołek m., stawić_. 
kwikliwy. kolotuszka f.; 2) okołek m.,, Dm'ttungellud), sn. o(e)s 

Dt1ice3C'nt i Duief3t'nt kłos m. (botanika); 3)(obraz.) pl. •liildJer, książka kwitowa, 
sm. "en, pl. •en kwiescenf człowiek niespokojny, wierci- kwitaryusz m. 
111., (urzędnik) będący w sta- pięta _m. Dul'ttnng~gclb, sn. •(e)0, 
uie odpoczynku. Dut'rlblnntcn, sj. pl. kwia-, pl. •er, kwitowe. 

D11ice3c'n3, af. pl. .e11 , 1

1

. t~i dokoła umieszczone (bota- '. Duo'blillct, an .. .. i!, pl . ... 0, 
kwiescencya J., stan m. od- mka). kwodlibet m., zbiór m. roz
poczynku (urzqdnika). Dui'rlcu, va. (~aben) mie- maitości, to i owo, całość 

D11ic~3it'rtn, D uicf3ic'rcn szać, mącić za pomoc~ mą- złotona z kawałków rozmai
i Duic~ctc'nn, I. vn. (~aben) tewki. i tych (muzyka), potpourri n.; 
spoczywać, bJĆ. w stanie od- Dnitt, adv. wolny, uwol-; (obraz.) mieszanina f., pstro
poczynku; II. va. (~a6en) niony; einer Sa~e - fein ' kaci zna f. 
przenieść w stan odpoczynku być wolnym od czego, po- Duo'tc, sj. pl. •n, kwota 
(urzędnik,i). zbyć się czego; n,ir fino - f., suma f., ilość f.; część f. 

Duicti'emne, sm. -, kwie- kwita z nami. Dnotic'nt, sm. ,en, pl. -en, 
tyzm m., zuptłoa nieczynność Dui'ttc, sf. pl. "n pigwa iloraz m. 
duchll, b_ierność j. j. (owoc). ' Duotic'ten, va. (~aben) 

pnicłt'ft, sm. ,rn, pl. "en, D11i'ttcnn4Jfcl, sm. =il, pl. rozkładać, ~zielić ~ pewnym 
kw10t~st~ "!'· . ,lipfe!, jabłko pigwowe, pi- stosunku; hczbowac. 

Dutcłt ftm, sf. pl. •tnnen, gwa f. · Ouotific'tung sf pl -en 
k,\iet~•tka J. . Dui'ttcnnrtig, adi. pi- ber Steuern ~epa~tycya f.: 
, ~lltcłf dJi D11tctfd)c11, ob. gwowy. rozdział m., r(lzklad m. po-
uutef, O.utefen. Dni'ttcnllnum sm "(e)8 datków 

I°" 11·1uo (~ " ) , • ' ' . ,... t, ,n, vn. , 'l1uen wy- pl. •biiume, pigwowe drze- I Dno'tnm, s11. •i!, pl. O.uota, 
tryskac,wytrysnąc;=.0.uelfen. wo, pigwa f. I obacz tluote. 
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m. 
ln, n. indecl. 18. głoska, swojem ciałem, nie zostać •Uliter, ojciec niegodziwy, nie-

14. 8półgłoska abecadła nie- pogrzebanym. ludzki. 
mieckiego. 9łn'btnnn0, sn. •fe!3, pl. !Jłn'bcuwiirgcr, sm. •!l, pl. 

9łna, sf. pl. •en, zobacz •lifer i •aafe, ścierwo n. dla -, siwopiór m. 
9łohe. kruków. lnabin't, adi. rozwścieklony, 

9łafin'tt, sm. •(e)f:I, rabat 9łR'btn•, adi. kruczy. szalony. 
m., odliczka /., odliczenie n., 9ła'bcn1i~nlid), 9ła'benadlg, 9łnbuli'ft, sm. •en, pl. •en, 
upuszczenie n., opust m. adi. podobny do kruka, rabulista m., krętak m., prze
z ceny ; - gef>en upuścić kruczy. krętacz m. prawa, matacz 
z ceny, dać rabat, odliczkę. ffin'bennd, sf. rodzaj kru- m., pieniacz m. 

9łnbn'ttbcred}nnng, 9łnbn'tt• czy; (obraz.) nieludzkie ob- 9łnbuliftcrci', sf. pl. •en, 
rcd}1111ng, sf. pl. •en, odlicze- chodzenie się rodziców z dzie- m'ltactwo n. 
nie n., n puszczenie n. z ce- ćmi. lJłnb111i'ftif d), adi. rabuli-
ny; dyskont m., eskont m. 9łn'bmcltcrtt, 8 • pl. niego- styczny, matacki. 

9łnbn'tte, sf. pl. •n, 1) ra- dziwi, tyrań~cy rodzice. 9łn'd)begicrbe, sf. żąołza /. 
bata /., skrawek m., pasek !Jłn'benfnrblg, adi. czarny zemsty. 
wązki, obsadzony kwiatami jak kruk, kruczy. 9łn'd)begicrlg, adi. pragną-
lub zielenią (ogrodnictwo); 9łn'bcnfcbcr, sj. pl. •n, cy, ł11knący ztomst.y. 
2) wyłoga f., obrąbek m., krucze pióro. iRn'd)c, sf. zemsta f., pom
obwódka .f. n sukni. 9łR'bcufeU, sn . .. (e)s, pl. •e, sta f.; - ne~men, ilf>en filr 

9łnbbntie'ren, va. (~a6en) krucza ·skóra; (przenośnie:) etm. (ze)mścić się za co; an 
dawać, dać rabat, upuszczać ein a(tee _ stare straszydło jmnbm wegen etw. - ne~men 
z ceny. (o brzydkiej kobiecie). mścić się na kim za co; urn 

lRnbnttic'rwcrf, sn. •(e)s,pl. 9łn'bCIIRdt1id)AC, sn. •6, (nadj) - fdjreien wołać o 
•e, drewniania spustnica. llłn'bcugef d)rei, sn. •(e)s, pomstę; 11uf - finnen, -

lRnbbclei', pl. •en, gada- •krzek m., krakanie n. brilten rozmyślać nad zemstą; 
nina /. kruków. nad) - bilrften, - 11tmen 

9łn'~bclcr, sm. •!3, pl. -, 9łn'beu~nnr, sn. •(e)i3, pl. łaknąć zemsty; nor - glil~en, 
pleciuch m. ,e, krucze włosy, włosy czar- f(ammen pałać zemstą; UOt 

lJłn'bbdn, vn. (~aben) ga- ne jllk kruk. - entbrennen zapalić się 
dać prędko, niezrozumiale, 9łn'benfr1i~c, sf. pl. "", zemstą; f eine ftillen 
mleć, gadać beznstannie; gawron m. nasycić, zaspokoić zemstę; 
pleść trzy po trzy. lJłn'bC11m1tttcr, sf. pl. ,milt• aua - z zemsty, przez zem-

lRn'bbi, sm. "'(!3), pl. •!3, ter, matka niegodz,iwa, nie- stę, dlll zemsty. 
i 9łnbbt'ncr, sm. ,a, pl. -, ludzka. 9łn'd)cnft, sm. ,(e)!3, pl. •e, 
rabin m. lJłn'bcuncft, 811• ,(e)s, pl. czyn m. zemsty, czyn zem-

9łnbbillR't, sn. "(e)i3, pl. ,e; ,er, krucze gniazdo, siedlisko stą podyktowany. 
9łnbbi'ncrnmt, sn. •(e)G, ra- n. nie1?odziwych. lRn'd)eburft, sm. •(e)i!!, żą
binat m., nrząd m. rabina. lJłn'bcnf djlRd)t, sf. bitwa dza f., pragnienie n., faknie-

lJłnbbi'nif d), adi. rabiński; (mityczna) pod Rawenną. nie n. zemsty. 
adv. po rabińiku. "ł "· f"' ... l ~ l lRn'd)eeunct, sm. ,s, pl. -, 

\lłnbblni 10m110, sm. -, pl. ;, n vcn ..,nov, ' sm. •,, P · anioł mściciel m. 
•id)niibe(, 1) dziób m. kruka; ro ;r, fil"J ( ) "men, rabin izm m. 2) k k f. uiR' ,.,CRC I/ , sn. , e !3, pl. 

<.<.· •rr, otew a . 9łnvvtnt 1t, sm. ,en, pl. "ł f lf f i, •e, uczucie n. zemsty. 
•en, rabinista m., zwolennik u n'bcn d}nnbc ort n.,, sm. lRn'd)egcift, sm. •(e)!3, mści-
m. rabinizmn. r-f!3, kotewkll f. (anatomia). wy duch. 

lJłn'bC, sm. "n,pl. ,n, kruk 9łabenfd)Wnna, sm. •ee, pl. 9łn'd}cglill)Cllb, adi. pał'a-
m.; wie ein - ftlid)aen krakać •f d)rolin3e, kruczy ogon. jący zemstą. 
jak kruk; (obraz.) ein weijier 9łR'bcuf d}WRra, adi. czarny 9ło'd)Cgott, sm. •(e)e, pl. 
- raróg m.; boa ift ein roei• jak krnk, kruczy. •giitter, ból? m. zemsty. 
flet - to rzecz niezwykła; 9łn'benftcin, am. obacz 9łn'd)CROttinucn, sf. pl. Fu-
er ift alt wie ein - jest sta- 9'łicl)tt)la1,. rye pl., Erynye pl., Eumenidy 
ry jak Metnzalem, jest bar- 9łn'bcnftimmc, sf. pl. •n, pl., boginie pl. zemsty. 
dzo stary; wie ein - fte~(en głos kruczy, skrzekliwy jak 9łn'd)cn, sm. •S, pl. -, 
kraść jak krnk; ben ,n aur J krnka. I paszcza /., paszczęka f.; 
15µeife werben kruki paść ffill'bcu\lnter, sm. •i3, pl. czeluść /.; (obraz.) jmnbm 
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etn,. aui8 bem - reiflen wy
drzeć komu co z paszczy; 
jmn'om allei8 in ben - ftel'fen 
wszystko pchać w kogo, pchać 
komu w gardło. 

9łn'd)cn, I. va. (ijaben) mścić, 
pomścić, zemścić; eine faelei~ 
'oigung nn imnbm - pomścić 
na kim obrazę; II. fi~ -, 
vr. rnalien) zemścić się, po
mśdć się, mścić się; fic!j an 
jmn'om n,egen etn,. - zemścić 
·sie na kim za co. 

·:n11'd)cnblnmc, sf. pl. -n, 
kwiat wargowy; = iippen, 
-brume. 

9llt'd)cnbliitlcr, sm. pl. ro· 
śliny pl. m3:jące kwiaty war
gowe; = Etppenli!iltler. 

9łll'd}cnbriinnc, sf. zapale
nie n. gardła, angina j., śli
noj!"6rz m. 

9łll'd)cnbliitig, adi. wargo
wy (o kwiRta~h). 

9ł11'd)cnfiirmig, adi. pa-
1lzczekowaty. 

9łn'dJCU~ij~{C, sf. pl. =n, 
jama l?ardlana. 

9ł11'd)cnf11t11t:tlJ, sm. ,(e)i8, 
;pl. =e, katar gardlany. 

9ł11 1d}cn~n~cr, sm. •i8, pl. 
-, cierpkie, złe wino; mocna 

wódka. 
9ł11'd)cnf d)Ubfriitc, sf. pl. 

-n, żólwiozwierz m. 
9łii'd)cr, sm. •i8, pl. -, 

mściciel m.; ber - f ei ner 
·@gre mściciel swej czci. 

9łii'd)crin, sf. pl. ,innen, 
mścicielka f. 

9ł11'd)(c)gicr, m111dJ(c)lnft, 
·9ł11'd)(c)fud)t, sf. mściwość f., 
zawziętość f. 

9ł11'd)(c)gicrig, 9fo'dJ(c)lu= 
ftig, 9łll'd)(c)fild)tig. adi. mści
wy, zawzięty. 

9ł11'd)cfd)11Jcrt, sn. =(e)il, pl. 
§er, miecz m, zemsty. 

\)łlld)i'tiil, sf. racbytis f., 
an1rielska choroba. 

llfocf, sm. •S, pl. -e; filll'd· 
ttJcrf, sn. •(e)i8,pl. ,e, przyrząd 
m., do przymocowania reji do 
masztu (marynarka), 

llłll'cfc, sf. pl. •n, kraska f. 
9łll'dcu, 1) va. (baben) 

skrobać; 2) vn. (galien) pra
cować bezustannie;= !lłncfern. 

llłll'cfcr, sm. =il, pl. - , ra-
karz m., hycel m., bestya f.."; 
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armer- biedarzysko; (tceiner) in11'bc~11cfc, 9ł11'bc~11uc, sf. 
- b:łChor m. pl. •n, motyka f. (do kar-

filll'dcrn, vn. (galien) pra- czowania). 
cować be~ustannie, mozolić ffiii'btl, sn. oi8, pl. -, kó-
się (ficlj nliracfern). łeczko n.; aito n. 

9fob, sn. =(e)i8, pl. !lła'oer, . 9łii)tlu, va. (~a!>en) 1) prze
ł) kolo n.; fCeineil - kółko s1ewac; ll) zesznurowac. 
n.; (kolejnictwo:) .Rupvel- ffiii'btlilfiibrcr, sm .. o!3, pl. 
koło sprężone; ~auf-, -, herszt m., przywódca m.; 
<5clj(epp- koło wolne; lofes wo,łzirej m. 
- koło zluzowane; <5nlen= lli11'btm11d)cr, sm. =!!, pl. 
gu~-, @uf!- koło lane, kolo -, kołodziej m. 
lane pełne; <5djmung- koło llł111bcm11d)tr=, adi. koło-
zamachowe, koło ·rozpędowe, dziejski. 
szalone; <5peidjen- koło spry- 9ł11'bcm11d)cr~11nb11Jtrf, sn. 
chowa; '.treili - koło p!jdo· •(e)s, kołodziejstwo n. 
we; '.trieli• koło pędzone; 2) 9łll'bcn, sm. •i8, pl. -, 
welocyped m., .koło n.; = mietlica /., kąkolnica f., ko
jya~tra'o; 3) unter bie !Jłaber strzewa miotła f. (roślin11). 
fommen, uon ben 9łiibern ge= 9łll'bcn, va. (gaben) karczo-
faflt n,er'oen doatać się pod wać; kąkol wyrywać. 
koła, być pochwyconym przez ffiii'bcr, sm. •il, pl.-, prze• 
koła; 4) ein - fdjlagen ko- tak m. 
zła, koziołka przewrócić; ber filii'bcrbobrtr, sm. ,i8, pl. 
l.l-łfau fd)lagt ein - paw ogon,-, świder m, z kółkami. 
roztacza; ó) kolo n., do ła- · ffiii'bcrfcilc, sf. pl. =n, pil
mania lub wplatania złoczyń- nik m. do k6łek. 
c6w (w daw nem prawie kar- ffiii'bcrocbiiuf c, sn. =il, pl. 
nem); auf!il - fledjten na koło -, koperta f, zegarka. 
wpleść; 3um - uerurteilen filii'bcrn, I. va. (gnlien) 1) 
skazać na koło; 6) bai! filnf te kołem -łamać, skazać na ła• 
- am fillagen fein być piątem manie kołem; iclJ bin n,ie ge" 
kołem u wozu, być zbędnym, , riibert jestem jak kołem zbity, 
nadlirzhowym. i jak gdyby kt.:i we mnie ko-

9ł11'bllbft11nb, sm. •(e)i!, pl. 1 ści po.J'.amał; 2) kołem prze-
"ftan'Oe, rozstawa f. kół. jechać, potłuc, zgnieść; 8) ko-

9ł111b11d)f c, sf. pl. •n, oś f. ła, kółka do czego dawać; 
kołil. 8) przesiewać na przetaku; 

ffi11'b11rm, sm. "(e)!3, pl. ,e, Il. vn. (gnlim) koziołki prze-
krąg m., śmiga f. koła, wrarać (= ein !Rai>· fdjlagen). 

9ł11b11u 1, sm, •il, ob. !Jłanbal. 91ii'bcr.)J1111r, sn. •(e)i!, pi. 
!Jl111bb11bn, sf. pl. •en, skok •e, para j. kół. 

m. (1rórn.). 9łii'bcrf n~, sm. •ei8, dob6r 
9ł111bb11ub, sn. ,(e)il, pl. m, k6r. 

•lian'Oer; 9ł111btcfd)I11g, sm. ffiii1bcrfdJncibcm11fd)inc, sf. 
"(e)s, pl. •jcljlage, obręcz f. pl. •n, zębiarka /. 
koła. filii1bcrf4JurlcIJrC, sf. pra-

9łii'bd)Cn, sn. •5, pl. -, ! widło n. do kół. 
dim. od !Jłn'o, kółko n., kó- ffiii'bcrfl)ftcm, sn. •(e)i8, pl. 
łeczko n. •e, kołoskład m., koła pl. 

9ł111bb11m~fcr, sm. -a, pl. 9łii'bcrticrd)cn, sn. "s, pl. 
-, parowiec kołowy. -, wrotka f. (zoologia). 

llł11 1 bc, sf. pl. •n, obacz 9łii'bcrilbcrfc~nng, sf pl.•en, 
!Jłaben. transmisya .t. (mechanika). 

ffill'bcbrcd)cn, va. ra'oe, 9łii'brnucrf, sn. =( e )a, pl. 
bredje, =btecl)ft, =f>redjt, ra'oe, "e, kołoskrad m., koła pl., 
liredjte, gnbe gerabeliredjt, ła- tryby pl. 
mać; eine <5prad)e - kale- 9łll'bfll~rcr, sm. •!8, pl. -, 
czyć język, mówić źle j~zy- bicyklista m., cyklista m., 
kiem jakim. welocypedysta m. 



9łn'bfnbmbnbn 

))łn'bfnbmbnbn, af. pl . .. en, 
welodrom in. 

9łn'bfnbrcfin, aj. pl. ,innen, 
bicykltstka /., cyklistka f., 
welocypedystka f. 

ffin'bfnbrt, af.pl. •en, !Jłn'b, 
fnbrcn, an. •i8, jazda f., jeż
dżenie n. bicyklem, welocy
pedem, kołem, na bicyklu, 
welocypedzie, kole. 

!Jłn'bllorgclcgc, an. ..18, pl. 
-, wrzecienica /., przewód 
kołowy. 

))łn'bfdgc, aj. pl. •n, dzwo
no n. kuła. 

!Jłn'bfiirmig, adi. kolisty, 
kołowaty; adv. kolisto, koło, 
wato. 

9łn'bgclcif c, an. •18, pl. -, 
obacz :ttabf pur. 

IJłn'bgcftcn:, an. •(e)i.l, pl. 
,e, osada f. koła. 

!Jłn'llbndc, !Jłn'bbnuc, aj. 
obacz lltaoe~alfe, -~aue. 

IJłn'bbnltcr, am. •i8, pl. -, 
9łnbbcmmnng, af. pl. ,en, 
hamult'C m. 

!Jłn'bbobd, am. "s, pl. - , 
żłubkow1ec m. 

9łnbin'l, adi. promienny. 
9łnbin'fartcric, aj. pl. •n, 

tętnica sprycbowa (anatomia). 
9łn'btcnwinfcl, am. -a, pl. 

-, kąt między dwoma pro
mienil1mi koła (geom.). 

9łnbie'rcn, va. (~aben) 1) 
skrobać, wy~krobać; 3) ryć, 
wyryć, sztychować ( za pomocą 
serwaseru igłą napuszcza
nego). 

9łnbic'rcr, am. •il!, pl. -, 
rytownik m., sztycharz m. 

9łnbic'rerin, af. pl. ,innen, 
rytowniczka /., sztycharka /. 

9łnhic'rgrunb, am. •(e)i.l, 
tło (z wosku), na którem się 
ryje, sztychuje. 

IJłnbi'crgnmmi, an. ,s, ra
dyrka f, 

9łnbic'dunft, aj. sztuka j. 
rycia, sztychowania (za po
mocą serwaseru igłą uapu
szczanego). 

9łnbic'rmcff cr, An • .. e, pl. 
-, nożyk m. do wyskroby-
wania. · 

llłnbic'rnnbd, af. pl. •n, 
rylec m., igła f. do sztycho
wania (za pomocą serwaseru). 
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!Jłnbic'rnng, a/. pl. •en, 
rycina f., obraz ryty, szty
chowany (za pomocą serwa
seru). 

9łnbic'rlllnff cr, an. 0 i.l, ser
waser m. do sztychowania. 

!Jłabic't an. -fee, pl. ,fe, 
i dim. mnbic'M)Clt, an. •S, 
pl. -, rzodkiew /., rzod
kiewka/. 

9łnbifn'l, adi. radykalny, 
dokładny, zupełny, zasadny, 
sięgający aż do korzeni, 
pierwiastkowy; adv. rady
kalnie, dokładnie, zupełnie, 
zasadnie. 

9łnbifn'l, an. "(e)e, pl. •e, 
pierwotnik m. (chemia). 

!Jłabifn'lc(r), sm • .. en, pl. •en, 
radykahsta m., radykał m. 

!Jłnbtfnli'~mu~, am. -, ra
dykalizm m. (polityka); do
kładność /,, zasadność /. 

9lnbifn'lfur, af. pl. •en, 
kuracya radykalna, leczenie 
gruntowne. 

9lnbiomc'tcr, am. i an. os, 
pl. -, promieniomierz m. 
(fizyka). 

9łn'blu~, am. -, pl. ~bien, 
promień m. (koła). 

9łn'bfnftcu, am. •i8, pl. -, 
pudło n. (w którem umie
szczone są koła statków). 

9łn'bfrnn5, am. •es, pl. 
•ftlinae, wieniec m. koła, 
otok m. koła, obwód m., okó
łek m. 

9łn'blnuf, am. 0 (e)e, pl. 
•Iliufe, bieg m., obieg m. 
kola. 

9łn'blnuff{iid}c, aj. pl. "", 
toczna kołowa, toczna f., 
powierzchnia biegowa. 

!Jłn'bltnie, sf. pl. 0 n, cy
kloirla f. 

!Jłn'bmnd}cr, sm. 0 181 pl. -, 
kołodziej m. 

!Jłn'bmnntel, sm. •i:!, pl. 
~man tel, płaszcz kolisty (szcze
g61nie dla kobiet), rotunda/. 

!Jłn'bnabc, aj. pl . .. n, piasta 
f. koła. 

9ła'bungcl, sm. ...9, pl. 
"ndgel, szyna! m. 

llłn'btclf(cn), am. obacz 
mabbanb. 

!Jła'bfd,11mfcl, aj. pl. •n, 
szufla /. w kole młyńskiem 
lub w kole parowca. 
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llła'bf d}cibc, aj. obacz ma'o~ 
nabe. 

9łn'bf d}icnc, sj. pl. "", 
obręct f. na kole. 

9łn'bf dJlngcn, an. ·18, wy
wracanie n. koziołków; ba/8 
ift aum - roo:!maby zmysły 
postradać. 

llłn'bf d}n~, sm. •(e)i8, pl. 
~e, hamulec m. 

!Jłn'bfł)cidJc, sj. pl. •n, 
szprycha j. koła, śpica j. 

9łn'bfł)crrc, af. pl. • n, za
pora f., łańcuch m. do ha-
mowania koła. · 

9łn'bfł)inbcln, a.f. · pl. wrze
ciona pl. k6fek zębatych, 

!Jłn'bfł)Drt, am. ,(e)i.l, sport· 
kołowy, kolarstwo n. 

9łn'bOmr, af. pl. •en, ko
lej f. (kołem na ziemi wy
ryta). 

9łn'bf ł)urlrnn5, am. "ei8, pl. 
,ftlinae, obrzeże n. koła, rą· 
bek m., krysa f. 

9łn'bftnnb, am. ,(e)s, pl. 
•ftlinbe, rozstawa f. osi, roz
stawa f, k6ł, odległość /. 
osi. 

9łn'bftnngc, af. pl. :n, drąg 
mięrlzykołowy. 

!Jłn'bllltO:e, a.f. pl. "n, koło 
n. na walcu. 

9łn'b111ettfnbm1, an. •!3, 
wyśdgi kołowe, na kołach, 
na bicyklach. 

!Jłn'b5nbn, am. •(e)s, pl. 
"31ibne, ząb m. u koła. 

!Jłn'b5nł)fe11, sm. "s, pl. - , 
cz ip m. u koła. 

9łn'b5idcl, sm. ,fi, pl. -, 
obód m. 

9łn'ffcl, a/. pl. •n, 1) sieć 
/. (rybołodtwo); 2) górne zęby 
jelenia (łowiect.); 3) dzier
glica f. (do lnu). 

9łn'ffcln, va. (~<tben) 1) 
obacz maffen; 2) len drapać; 
(poufale:) przetrzepać. 

!Jłn'fftn, I. va. (~abm) 1) 
etro. an fidj - garnąć, przy
garnąć Cll (do siebie); alles 
an, fidj - , zagarniać: zabie
rac, zabrac, chwytac, pory
wać, zmiatać wszystko; 2) 
układać w fałdy (krawie
ctwo); 3) podnieść (suknię); 
II. vn. (~Bben) nad) etro. 
- chciwie wyciągać zaczem 
rękę. 
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9łll'ff~ol3, sn. ,ei!, pl. 
-~iilaet, cbróst m., drewko n., 
patyki pl. (wichrem postrą· 
cane z drzew). 

9łllffinll'be, sf. pl. •n, ra• 
fi.nada f., cukier przeczy
szczony, wódka przeczy
szczona. 

9łnffineme'nt, (wym.: -fin
mą), sn. ~i!, pl. ~i!, przebie
głość f. 

9łllffinerie', sf. pl. on, 1) 
rafinerya /., przeczyszczal
nia /. (cukru, wódki); 2) 
(przenośnie:) przebiegłość f. 

9łaffineu't, sm. •i!, pl. ~a 
i •e, rafinator m., przeczy
szczacz m. (cukru, wódki). 

9łaffinie'nn, I. va. (~a6en) 
rafinować, czyścić, przeczy
szozać, przeczyścić ( cukier, 
w6dkę); u. 9łaffinie'rt, pp. 
i adi. 1) rafinowany, czysty, 
przeczyszczony; 2) (obraz.) 
rafinowany, chytry, przebie
gły, wyrachowany; 3) adv. 
chytrze, przebiegle. 

9łaffinłe'ten, sn. •i!, 9łnf • 
finie'mng, sf. rafinowanie n., 
przeczyszczanie n. (cukru, 
wódki). 
. 9łaffinłe'tf d}mel3en, sn . .. 5, 
doczyszczanie n. surowizny. 

9łaffinie'rtbeit, sf. pl. •en, 
wyrafiuowanie n., chytrość 
f., przebiegłość f., wyracho
wanie n. 

9ła'ffmnf dJine, sf. pl. 0 n, 
grabiarka j. 

9łll'ffanbn, sm. aes, pl. 
0 31ihne, kieł m. (ząb). 

9ła'gen, vn. (fein) sterczeć, 
wystawać; in bie .\}ii~e -
wznosić się; er tagt il6er alle 
wszystkich przewyższa. 

9ła'gen111nr3, sf. pl. •en, 
storczyk m., dwójlist m., 
gnieźnik m., nowitnik m., 
dwulistnik m. (roślina). 

9łagou't, (wym.: -gu), sn. 
=i!, pl. •i!, potrawka f.; bi
gos m.; ( obraz.) mieszanina 
j. bez ładu. 

llłll'~e, sf. pl. •n, reja /. 
(marynarka). 

9łn'beleif, 9łll'~elicf, sn. 
=(e)it,, pl. oe, lina f. u rei. 

9łn'btf egel, sn. •i!, pl. -, 
żagiel do rei przymoco
wany. 
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!lłll'beftange, sf. pl. =n, 9łll'~ttt1Jubbiug, sm. ~s, pl. 
reja f. (marynarka). •il ; 9łll'bmf4)tif t, sf. pl. =n, 

9łabm, sm. '"(e)il, 1) śmie- budyń śmietankowy, lego
tana f., śmietanka f; ben mina śmietankowa, krema f. 
- a6f d)iiµfen zbierać, śmie- 9łll'bmtiirtd}cn, sn. •il, pl. 
tan(k)ę; 2) = !Ru~; 3) = -, ciastko śmietankowe. 
!Jlo~men. I 9łn'~mtode, sf. pl. •n, 

9łll'~mllłJfel, sm. •il, pl. I tort śmietankowy. 
.. /jµfe[, urodlin m. 9łabn, !lłll'~nig, adi. chu-

9łll'~mlieetc, sf. obarz dy, wysmukły. 
fBrombeere. 9łni, sm. ,51 pl. ,e, obacz 

9łii'bmd}eu, sn. •i3, pl. -, !Rocf)en. 
1) ramka f, rameezka /.; 2) 9łnin, sm. ~(e)i!, pl. =e, 
krosenko n. granica f., miedza f. 

9ła'bmeu, sm. =s, pl. -, 9łni'nliaum, sm. ,(e)iil, pl. 
1) rama f., ramka f.; in - ,.61iume, drzewo na miedzy 
faffen w ramy oprawić; 2) stojące. 
krosna pl., krosienka pl.; 9łlli'nlilnme, sf. pl. =n, 
eine .\leinn,anb, eitte Sticferei stokroć /. 
in ben - fµannen rozpiąć 9łlli'nfar(re)n, sm. •(e)i3, 
płótno, haft na krosnach, pl. =e, 9łni'ngnrlie, sf. pl. 
wprawić pł'.6tno, haft w kro- =n, wrotycz m., wroteczka/. 
sna; im - fticfen haftować (roślina). 
na krosienkach; 3) oprawa f., 9łlli'nfotl, sm. •(e)e, pl, 
osada j. (n. p. piłki ręcznej). =e, mlecz m., brzoskiew polna. 

9łn'~men, I. va. 1) zbierać 9łai'nf d}Wnllie, sf. pl. ..n, 
z mltka śmietankę = mba jaskółka /. 
ra~mm; 2) oprawiać, wpra- 9łni'nllleibe, sf. pl. -n, łoza 
wiać, wprawić w ramy = f.,łozina f., bagno n., Jigustrm. 
einra~men; II. vn. (~a6en) 9łllifo'n, (wym.: -rezą), sf. 
napadać na zająca ze wszyst- 1) roz11m m.; jmnbn aur -
kich stron (o psach). bringm do rozumu, do po-

9łll'~m(e1t)f4Jiegd, sm. ,f!, miarkowania się, do upami~
pl. -, lustro oprawne w tania się kogo przyprowa
ramy. dzić, nauczyć kogo rozumu; 

9łll'~meuftid'erei, sf. pl. •en, 2) powód m. ; bai! ift Mne 
haft m. na krosienkach (ro- - to nie jest powód; 3) 
biony). [tankowy. uwaga /., perswazya f., re-

9łll'~mhltig, adi. śmie- fleksya f.; er roirb f d)on -
9ł1t'bm~obel, sm. •5, pl. anne~men zreflektuje on się. 

-, hybel m. do robienia 9łnifonnll'liel, adi. rozsą-
ram. dny; słuszny. 

9łll'~m~oI3, sn. •ei!, drzewo 9łnifonncme'nt, (wym.: re-
stolarskie. zonmą), sn. =(a), pl . .. i3, rozu-

9łll'~mlg, adi. okopc•>ny; mowanie n., rezonowanie n., 
pijany. rozprawianie n., zastanawia-

9łll'bmfn1tne, sj. pl. ..n, nie n. się nad czem, robienie 
9łll'bmto4Jf, sm. •(e)i!, pl. n. uwag nad ozem. 
•tiipfe, imbryczek m. do śmie- 9łajfonucu'r, (wym.: rezo-
tanki. nor), sm. •!;I,, pl. •e, rozpra-

9łll'bmfiif e, sm. =i!, pl. -, wiacz m., gadacz m., gada-
ser śmietAnkowy. cki m. 

9ła'tmfeUe, sf. pl. 0 n, 9łaif 011uie'te1t, (wym.: re-
9łnb'mliiffel, sm. ,s, pl. , zoniren), vn. (~a6en) rozumo-
9łll'~mfieb, sn. ~(e)!8, pl. •e, wać, rozprawiać, rezonować 
łyżka f., chochelka f., sitko o ozem; er muji immer -
n. do (nabierania, zbierania, zawsze musi mieć, chce mieć 
przecedzania) śmietanki. słuszność; il6er imnbn, ilber 

9ła'bmfud}en, sm. =i!, pl. etroai! - mówić o kim, o 
-, ·placek śmietankowy. ozem źle, krytykować kogo,co. 
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9łni'tcn, va. (~aben) 1) ra- m., baba f'.; ;tlamµf- kafar \)łn'11tf el, sj. pl. •n, czosnek 
chować, liczyć; I!) przesie- parowy; ~anb- baba ręczna; dziki, śmierdzący. 
wać. .!tunft- kafar z wychwytem; \lłnab, sm. 0 (e)i8,pl. !Jłłinber, 

9łn'jn(b), (wym.: radża), \j3ulller- kafar wybuchowy; 1) brzeg m., rąbek m., kra
sm. •(G), pl. •B, radża m., ,8u11- kafar sznurowy. wędź/., marginał m., mar
książę indyjski. 9łn'11t11td, sm. ,B, pl. - giues m., załamek m., obra-

9łn'jn~, sm. pl. poddani 9łn'mmclbotf, sm. ,ei!, pl'. czka /., otok n.; ein ~u~ 
chrześcijańscy w Turcyi. ,biicfe, cap m., kozioł m., mit 6reitem •C książka o sze-

9łnjo'lcn, w. (~a6en) sko- baran m. rokich brzegach ; am -e eineB 
pywać, skopać. 9łn'mmelig, adi. parzący !Bu~es fte~enb marginesowy; 

9łnjo'll)f1ug, sm. •(e)i8, pl. się, grzejący si11 (o kotach, mit !Jłłinbern uerfe~en margi
•µflilge, pług m. do skopy- zającach, królikach). nować; ben - 6ef~neibm 
wani~. 9łn'mmdu, 1) vn. (taben) obrzynać, oberznąć brzeg; 

9łii'fcl, 9łc'fd, sm. 0 18, pl. parzyć się, grzać się (o ko- ein ~ut mit 6reitem „e kape
-, 1) duży pies owczarski; tach, zającach, królikach); 2) liisz o szerokiej kresie; bas 
2) grądal m., prostak m.; = wbijać, wbić kafarem w ziemię. @[a/8 filllte er bi!! aum •e na
'i5'(eael. 9łtl'lltmcl3cit, sf. czas m. pełnił szklankę po brzeg; 

9łii'feln, 9łc'felu, fi~ -, parzenia się, parszkoty pl. liuuerfter - kr11j m. j liuuerfter 
vr. (~abcn) zachowywać się 9łn'm11tcn, va. wbijać, wbić - bes IDiiftlieetes bart m., 
źle, nie mieć obejścia, siedzieć (kafarem w ziemię); ugodzić obszleg m., ogrzewaczka /.; 
nieprzyzwoicie. okręt taranem. er fte~t am 0 e bes mligrunbeB, 

9łnfc'tt, sf. pl. ~n, rakieta 9łn'mmer, sm. ,.5, pl. bes @ralieB stoi nad przepa-
/., raca/·; •n ftetgen Iaffen kafaraik m. ' ścią, nad grobem, jest blizkim 
pnszczac rnkiety. 9łn'mmler, sm. •!!, pl .. -, zguby, śmierci; i~ liin f~on 

9łnfe'tenftucr, sn. •i3, pl I k t '- t k am •e mit meinen !Dlittetn · o m., ... oczor m., ry m., 
-, ogi•ń rnkietny. I królik m., zając m. samiec m. wyczerpałem już moje środki, 

9łnfe'tentfilfe, sf. pl. •n, 9łn'mmf.r.iff, \lłn'mmf"Otn, brsk mi już środków; mit 
pochew/, racy. "I „ etm. au •t fommen dojść z czem 

9łnfe'tenmndJer, mnfe'ten• sm. =(e)e, pl. •e, okręt m., do końca, dać sobie z ozem 
IJCtfertłger, sm. •S, pl. -, z taranem, taran m. u okrętu. radę, wydołać czemu; mit 
rakietnik m. 9łn'mmefol)f, sm. ,es, pl. etm. ni~t au -e fommen nie 

9łnfe'tenftnb, 9łnfe'tenftotf, •fii1>fe, buani łeb. módz dojść z czem do końca, 
sm. •(e)s, pl. ,ftłibe, •fti:icfe, 9łn'11tmftof;, sm. •es, pl. nie módz dać sobie z czem 
pręt, do którego się raca •ftiifle, uderzenie taranem za- rady, nie wydołać czemu; 
przywiązuje. dane. aujier - un'o manb f ein stra-

9łnfe'ten~WiUing, sm. •(e)!!, 9łn'mmftlitf, sn. •(e)s, pl. •e, cić równowagę, nie posiadać 
pl. •e, wiązka f. rac. bidfo n. się; 2) (pospolicie) gęba f., 

9łn'Ue, sf. pl. •n, derkacz 9łn'm.pc, sj. pl. •n, 1) prze- dziób m.; ben - ~alten stu-
m., chróściel m., wodnik m. jazd m., zjazd m.; rogatka lić l;'ębę, dziób, 
(ptak). f.; 2) kinkiety pl. (w teatrze). 9łnnbn'{, sm. •(e)s, _hałas 

9łn'Ucureibcr, sm ... B, pl. 9łn'm,Pennbfl)enllnum, am. m., tartas m. 
-, czapla f., modronos m. 0 (e)s, pl. •liłiume, zapora /., 9łnnbnlie'ten, vn. (~alien) 

9łnmn'f;eif en, sn. •S, stare zapadka /. n przejazdu (ko- ha.rasować, wrzaski wypra-
żelaziwo. lejn.). wiać. 

9łn'mifd), sm. •es, pl. •e, 9łn'utl)engeleifc, sn. •il, pl. 9łnubn'lfnd)e, sm. •fe?, pl. 
czos11ek niedźwiedzi. -, tor m. ładowni (kolejn.), •fłld}fe, studencik prowokują-

9łnmm, sm. •(e)s, pl. •e, 9łn'm,Penlid)ttr, sm. pl. cy pojedynki. 
ob. !Rammłer. światła pl. kinkietów (teatr). 9łn'nbnumedcr, ))łn'ubbc-

9łn'mmbiir, sm. ,en, pl. 9łn'm.penwiid)ter, sm. -s,pl. i merfer, sm. •i8, pl. -, glo-
•en, 9łn'mmblotf, 9łn'mmbotf, -, przejazdowy m., stróż ro- · sator m., komentator m. 
9łn'mmflot;, sm. 0 ei8,pl. •błiicfe, gatkowy. mn1nbnn11tedung, 9łn'ub
•biicfe, •fliitie, mnmmfnt;e, sf. 9łnml)onie'ren, va. (~alien) be11tcdnug, sf. pl. •en, do
pl. •n, 9łn'11tmgerlift, &n. 0 ei8, psuć, zepsuć, pogorszyć. pisek m. na brzegu, uwaga 
pl. ,e, baba f., baba kafaro- 9łnutf dj, sm. •fil, pl. ,e, 1) marginesowa, przypisek na-
wa. bitnia f., kafar m. rodzaj gry; 2) im - faufen brzeżny. 

9łn'm11tbocf, sm. •(e)s, pl. kupić ryczałtem, hurtem; 3) llłn'11bb11fnte11, sm. •!!, pl. 
0 fliicfe, 1) cap m., kozioł m., licytacya .f, -, obrączkowy dukat, kar-
królik m., zając m. samiec; 9łn'mfd)eu, va. (~alien) ku- bowaniec m. 
2) obacz !Ram.mfllir. pować, sprzedawac hurtem, 9łn'nberfliitUltg, sf. pl. •en, 

!Rll'lltutC, sf. pl . .. n, kafar ryczałtem, objaśnienie n. na brzegu, 
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glosa marginesowa, komen- się, starać się o wyższl} rangę, i 9ln'ugliftc, sf. pl. •n, 
ta,z m. wyższy stopitń; jmnbm ben ITTang• unb Quartier1ifte ro-

9łii'ubern, ffiii'nbdn, va. - ftreiti~ macl}en stać komu cznik wojskowy. 
(~aben) zaginać, :i;agiąć, brze- na przeszkodzie w otrzyma- ilłn'ngorbnung, sj. pl. •en, 
gi robić, marginować; kar- niu pic1rwszeń~twa; jmnbm porządek m. rang, stopni, do
bować, dawać obw6dki (u ben - ablaufen ubiedz kogo, stojeństw; nacfl ber - we
monety). prześcignąć, wyprzedzić kogo, dług porzadku stopni; = 

9łn'nbglt1ff c, sf. pl. •n, odebrać komu pierwszeństwo; !Rangfolge. • 
uwaga j. na marginesie, jmnbm ben etften - eintliU• 9ln'ngftreit, sm. •(e)il, pl. 
glosa f, men dać, p,zyznać komu •e, ilłn'uoftrcitigfcit, sf. pl. 

9łn'nbleiftc, sf. pl. •n, li- pierwszeństwo; 2) rząd m.; •en, sp6r m. o pierwszeń-
stwll brzegowa. eine .\loge im erften - luża stwn. 

9łn'nblo~, adi. bez brzeg6w, pierwszego rzędu. ma·noftufc, sj. pl. •n, sto-
9łn'nbnotc, sf. ob. !Jłanb• 91n'ngc, sm. •n, pl. ,n, pień m. 

bemerfung. wisus m., hultaj m., b~ben 9ln'11gf11d}t, sj. chciwość /, 
9łn'nbftiinbig, adi. na- m., nicpoń m. znR<·zenia, Ntopnia, godności. 

brzeżny. 9łn'11gcl11, I. ficfl - , vr. 9łn'ugfiidJtig, adi. chciwy 
ilłn'nbftcin, sm. •(e)il, pl. (~aben) _ruszać się ustawicznie, zn"czema, stopnia, godności. 

~e, kamień nabrz€ż11y (u nie stać, nie siedzieć spokoj- 9in'lllllllltCrfd}icb, sm. •(e)il, 
studni), nie; IT. rn. (~a ben) ściągać pl. •e, różnica f stopnia, 

IJłn'nbftiilf, sm, •(e)il, pl. •e, żużle (hutn.). znaczenia. 
kawałek m. (od) brzegu. !Jln'uoeubnft, adi. hultaj- 9łnuf, adi. chyży, zwinny; 

9łn'nbllcrmerf, sm. •(e)s, pl. ski, wisusowski; adv. po bul- wązki, wątły; =es g11~t3eug 
=e, obacz manbanmerfung. tajak11. łódź słabo zbudowana. 

9łn'11bller3icr1111g, aj. pl. •m, 9łn'uofolge, sj. pl. •n, po- mn·urc, sf. pl. •n, łęt m., 
I) ob. !}tanbleiite; 2) zw6j 111. rządek m.; naci} ber - we- wąs m., wić /. (u roślin). 

9łn'11b3cidJIIIIIIO, sf. pl. •en, dług stopnia, według godno- 9łii'nfc, s. pl. zamachy pl., 
rysunek m, na brzegu, mar• ści. znaczenia. podt>jścia pl., praktyki pl., 
ginalny. 9łnugie'rbntu~of, (wym.: intrygi pl.; - icflmieben in-

9lnnft, am. •(e)!3, pl. ITTlinfte, rążir-), am. •(e)s, pl. -~ofe, trygować, knować, spiskować. 
9łnnftftiilf, sn. •(e)s, pl. •e, dworzec zestawowy (kolejn.). 9łii'ufcmndJCr, sm. obacz 
brzeg m.; an bet !811cfles 9łnugie'rbicuft, sm. •(e)s, ITT1infef d)mieo. 
:/ianft na brzegu strumyka. służba przetokowa (kolejn.). 9łn'nfcn, 1) vn. (fein) i flcfl 

9łiinftd}cu, an. •9, pl. -, 9łn11gie'rc11,(wym.:rążiren), -, vr. (~aben) piąć się po 
dim. od :Jtanft, lBtot- przy- va. (~aDen) 1) porządkować, czem, wić się około czego, 
lepka f. (chleba). ustawiać według rangi, ukła- czepiać się czego (o roślinach, 

9łnug, am. =(e)s, pl. ~linge, dać według ważności, warto- jak bluszcz, groch, wino); 
1) ranga f., stopień m., znll- ści; ficl) -, vr. porządkować 2) vn. (~aben) puszczać, wy
czenie n., miejsce n., godność swoje sprawy, (po)splacać puszczać latorośle. 
/.; bai! etlaubt mit ber - dług-i; 2) przesuwać, zesta- 9ln'ufcnnrtig, 9ln'nfcnfiir= 
nicl)t me~r nie mogę tego wię· wiać (wozy lrn!Pjowe). mig, 9łn'nfcnbnft, 9łn'ufenb, 
cej czynić ze względu na m6j 9łnngie'rgclcif e, sn. •!3, pl. adi., •athge @eroncl)f e rośliny 
stopień, stopień mój na to nie -, tor zestawniczy, zesta- wąRate, pnące sie. 
zezwala więcej; einen - ein• wowy (ko!Pjn.). 9łn'ufenbnum, ~m. •(e)il, pl. 
ne~men, befleiben zajmować 9ln1111ie'dofomotillc, 91Rll• =biiume, drzewko pnace sie. 
pewne miejsce; ein mann uon gic'rmnfd}inc, af. pl. =n, pa- 9łn'nfcnbnrf d}, sm: =eiS, pl. 
~o~em •e człowiek wielkiego row6z zestawczy (kolejn.). •e, promieniec m. 
znaczenia, wysokiej godności; 9łnugle'rer, sm, •ił, pl. -, :Jln'nfcngelDiidJ~, sn. ,fes, 
er nimmt ben erften - ein przetokowy m. (kolejn.). pl. =fe, obacz !Jłllnfenartig. 
zajmuje pierwsze miejsce, ma 9łnngie'rmcifter, am. •ił, 9łii'nfef d}miell, sm. •(e)il, 
naJwiększe znaczenie, prze- pl. -, przetokowy starszy, pl. •e,intrygantm., wichroś m., 
wodzi; ein @elf~rter erften ustawicie! m. pociągów wichrzyciel m. 
=es pierwszorzędny uczony; . (kolejn.). 9łii'ufef dJmicbcnb, )Jlii'nfe= 
ein @auner erften -es 'I 9łnngie'rfignal, sn. =(e)s, fiidJtin, 9lii'nfclJoU, adi. pe
arcyłotr; feinem •e nicl)ts pl. =e, sygnał manewrowy łen intryg, wykręt6w, intry
Uetgeben nie ubliżyć swemu przy zestawianiu pociąg6w, gancki, podst~pny; oszu-
zaaczeniu, nie poniżyć swej sygnał przetokowy. kańe.7.y, 
godności, być zupełnie na 9łn'ng(e)flnffc, sj. pl. •n, 9łn'ufig, adi. wąsaty, wi-
swojem miejscu; fidj um einen klasa f., kategorya /., ranga ciowaty, pnący sie, rozłożysty 
~ii(>eren - beroetlien ubiegać /., stopień in. (o roślioach). • 
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!Jłn'nfforn, sn. •(e)iil, pl. =e, ; humor; szaleństwo n.; einen 
krosta f. na języku świń · fleinen - ~af>en mieć bzika. 
(choroba). 9ln',IJ,1Jelig, adi. wartogłowy, 

!Jłnnn'nfcl, sf. pl, =n, ja- niespełna rozumu mający; 
skier m.; fried)enbe - żeruża · - roerben owartogłowieć, 
/. (roślina). , oszaleć. 

f.; = o:oau. ,fopfe, głowa przewr6cona, 
1Jłn'n3e, sf. pl. =n, świnia I 9ł'n,IJ,1Jelfo,1Jf, sm. ,(e)iil, pl. 

9łii'n3d}cn, 9łii'n3el, sn. •il, pomieszana; p6ł waryata, po
pl. -, tlomocz„k m., tobołek I strzeleniec m., wartogłów m., 
m.; (obraz.) fidi rin - an"' burzliwiec m., uparciuch m., 
miifłen wypasać sobie brzuch. dziwak m. 

1Jłn'n3cn sm. =il pl. - 9łn',IJ,1Jtlfii,1JfilJ, !Jłn',IJ,IJel= 
tłomok m.: torba p;d,óżna. ' fiill.fif d), adi. obacz ~ap, 

ąin'n3en, vn. !~a.ben) 1) bie- Jli~n,IJ,IJt'U, sm. =Ce)e, odwo
gac, przew~~c,ac się na różn~ lanie n., rozkaz m. cło od-
strony, rob1c łoskot; 2) grzac t ( · k ) . . • . . k • . h wro u WOJS ow •• 
s1ęi g~mc s~~' cie ~c się, u- 9łn',IJ,1Jeln, vn. (§aben) 1) 
kac, k1eroos1c (o zw1erzc:itach); h b t • b k • d "' S) · ł • k , c ro o ac, rza ac, zwomc, 

Je ~ze_c, przy~o~z ~ąc. robić łoskot, wr;awę; 2) obacz 
!Rn _n31g, adi .. Jełki, przy- ITTa6be!n; 3) es rappe(t bei 

gorzlu, przyśm1erdły, nad- i~m przewraca mu sic:i w gło
psuty, stęch.ły; •er @efd)macf wie, niespełna ma rozumu, 
Jełkość/.; ~1.nen •en ~efd}ma~ pstro mu w głowie, ma bzika 
~a6en trą~1c .stę~hhznl!, hyc w głowie, brak mu piątej 
przy~orzk1!11, Jełlum; - ?Uer= klepki; 4) fidJ -, vr. spie• 
ben Jełczec, przygorzknąc. szyć się = ficfl f puten. 

1Jłn'n3igfeit, sf., 1Jłn'n3ig"' 9łn',1Jpcn, sm. ·B, pl. -. 
ftin, sn. •B, jełkość f., przy- (drobna moneta szwajcarska) 
śmierdlość f. groRz m., cent m. 

9łnn3io'n, sf. pl . .. en, okup 1Jłn,1J,1Jo'rt, am. •(e)s, pl. •e, 
m. ; = ~ii\ege(D. raport m., donos m., donie-

9łnn3ionit'ren, va. (~a6en) sienie n., sprawozdanie n.; 
okupić; = Soi!lraufen. (przewoźnictwo:) !lnlinge(s-

9łiin'3(tit1, sn. •iii, pt. -, doniesienie o uszkodzeniu, 
tłom oczek m. doniesienie uszkodowe; !Ino• 

9łn'UA3Cit, sf. czas m. pa- nats- sprawozdanie mie
rzenia, gonienia się; - bes sięczne, raport miesięczny; 
mloUelil cieczka f. \Racfltrags- doniesienie do· 

9łn',1Jcrt, sn. •B, pl. =e, la- datkowe; Quai:ta(s- spra
weta 1:, osada /. armaty na wozdanie kwartalne, ćwierć
kolach; bie !ta nonen auf bie roczne; - mit e5dJu(b6e• 
=e leoen ossdzać działa. re(§nung wykaz m. należy-

9łnlJ~nt'lif d}, adi. rafae- tości og6lnycb za dycie 
low•ki. obcych wozów, raport dłużny, 

9łn,1Jit't, an. •(e)s, pl. oe, doniesienie n. wraz z zara
rapier m., szpada szermier- chowaniem; %ages-, tlig• 
ska; er fU§rt gut bniil - do- lic§er - doniesienie codzien
brze umie obchodzić się ze ne, donos codzienny, raport 
szpadą, dobry z niego szer- codzienny; UnfaUs~ donie-
mierz. sienie o wypadku. 

!Jłnpie'ren, vn. (~a6en) bić 9ln,IJ,IJOrttll'r, sm. =Iii, pl. 
się, rl!bać się na rapiery. ,e, składający m. raport, do-

9łn',IJ,1Jt, sm. •n, pl. •n, 1) noszący m. o czem, donosi
koń kary, koń wrony, ka- ciel m. 
rosz m.; 2) mokrzyra f.; pu- !Jłn,IJ,IJOrtit'rtn, va. (~alim) 
chlina f. w nogach (choroby raportować, donosić, donieść. 
końskie). !Jłn,IJ~, 9łc,IJ~, sm. •fe~, 

9łn',IJ,1Jd, sm. ,s, dziwaczny rzepak m., rzepich m. 

9łn,1Jg=, 9łt,1Jg•, adi. rzepa
kowy •. 

9łn',1Jf tit, va. (~a6en) łapać, 
porywać, grabić, rwać, szar
pać. 

!lłn',1Jgglnt1Afiifcr, sm. 0 iil, 
pl. -, słodyszek rzepako
wiec m. 

9ln1,1Jeft1d}cn, sm. =iii, pl. 
-, makuch m. 

9łn',1Jeiil, sn. •(e)s, pl. ,e, 
olej rzepakowy. 

9łn',1Jtne, sm. -, 1) napad 
m., szal m.; 2) = ITTap:peI. 

1Jłn,1Jt1'n3d)cn. sn. =B. pl. -, 
1Jłnpn'n3e, sf. pl. 0 n, 1Jłn,1Jt1't1• 
3d, sm. =5 i sf. pl. 0 n, ra· 
poutyka zielna, roszponka 
jarzynna, sałatka polna. 

9łn,1Jn'n3ellunr3el, sf. pl. =n, 
rapunkuta /., wiesiołek dwu
letni. 

9łn,1Jn'f e, sf. 1) gra /. kar
tami francuskiemi; 2) chapa
nina /., ·drapanina f., łapa
nina /., grabież /.; etw. in 
ble - geben, roerfen wysta
wić, oddać co na łup, na 
grabież; in bie - ge~en za
tracić się. 

9łnr, I. adi. rzadki, nie
zwykły, osobliwy, drogi, nad
zwyczajny; (poufale:) ficfl -
macfJen rzadko przychodzić; 
- roer'oen stawać się rzad
kim; II. adv. rzadko; nie· 
zwykle. 

9łn'r~cit, sf. rzadkość f. ; 
kosztowność /, 

9łnrttii't. sf. pl. =en, rzad· 
ltość f., rzerz rzadka. 

9łnritii'tcnfnbinctt, sn. 0 (e)s, 
pl. =e; !Jłnritii'tenfnmmer, sf. 
pl. •n, gabinet m. rzadkości, 
zbiór m. rzadkich rzeczy. . 

9łnritii'tenf nmmler, 9łnri= 
tii'tcnjiigcr, sm. •IS, pl. - , 
zbieracz m. rzadkości, rzeczy 
rzarlkich. 

!Jłnf nn'nen, vn. (~a6en) 
wrzask robic. 

!Jłnf d}, sm. oes, pl. •e, rasa 
f., haras m. (materya weł• 
niana). 

!Jłnf d), I. adi. szybki, chy
ży, szparki, skory, posuwisty; 
pop«}dliwy, gwałtowny, pręd
ki = auflirauf en'o; ,e ~nt• 
roott szybka odpowiedź (tak
że: odpowiedź nierozmyślna); 
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II. adv. szybko, chyżo, szpar- I 9łn'fcn(f dJncib)fd)nufd, sf. 
ko, skoro, posuwiście; gwał- pl. •n, darniówka/., łopata j. 
townie, popi,dliwie. 1 do darni. 

9łn'f d)cln, vn. (~aben) spra- ! 9ła'fcnf d)offc, sf. pl. •n, 
wiać lekki szmer, szeleś~ić. 9łn'fcnftild, sn. •(e)s, pl. •e, 

9ła'f d}~cit, sf. szybkość/.,: kawal m. ziemi da-rnią za
chyżość J., gwałtowność f. rosłej, kawałek m. darni. 

9łaf d)~i'n, adv. Lez rozmy- i 9łn'fenftcd}cr, sm. •s, pl. 
slu, lekkomyślnie. i-, rydelek m. do wybiera-

9ła'f d)mnd)cr, sm. •S, pl. nia darni. 
-, wyrabiacz m. harasów. i 9łn'fcntcµµid), sm. •(e)!l,pl. 

9łn'f en, sm. 0 1.l, pl. -, : -e, 9łn'f cnbede, sf. pl. 0 n, 
darń f., darnina f., murawa ' murawa jak kobierzec roze
/,; - fted}en darni ni, kopać; , ałana. 
mit - betegen darniować, I 9łaf erci', sj. pl. •en, szal 
odarniować, darnią wyłożyć, 1 m., szaleństwo n.; wściekłość 

9łn'f en, vn. (~aben) szaleć, I f.; in - geraten wpaść w 
9ła'fcn,sn.•i3,obacz91aferei. ! szał; aur - bringen do sza-
9ła'f enartig, adi. podobny I leństwa przyprowadzić, przy-

do darni. I wieść; bis aur - Iieben sza-
9łn'f cnbnnf, sf. pl. 0 b1infe, lenie kochać. 

ławka f. z darni. 9łnfic'rbeden, sn. •i3, pl. 
9łn'fcnbcflcibung, sf. pl. -, miedniczka f. (do mycia 

=en, 9ła'f cnbdng, sm. •(e)i3, tw11rzy po goleniu). 
pl. •I1ige, odarnienie n., odar- 9łafic'rbcftcd, 9łnfic'racng, 
niowanie n.; \)'fod}rafenóeiag I sn. •(e)s, pl. •e, przybory pl. 
darniowanie kożuchowe; do golenia. 
~o:pf- darniowanie murowe. 9łnfic'rcn, I. va. (~alim) 

9ła'ftub, I. adi. i ppr. od golić; (obraz.) .\';,1iufer, !81iume 
raf en szalony, wściekły; - (ab)- zburzyć, zniszczyć, 
roert>en oszaleć, wściekać się; rozrzucić domy, powalić, po
- mad}en wprawić w wście- ścinać drzewa; II. fidj -, 
Mą złość i t>as ift aum 91a0 vr. (~a ben) golić się. 
fent>roerben oszaleć można; 9łnfic'rmcff cr, sn. -iii, pl. 
0 e i1:Sdjmer3en szalone, okro- -, brzytwa f.; Daiil - <tli• 
pne boleści; ,er .\';,unger wilczy 3ie~en brzytwi, przeciągać, 
głód, apetyt; ,er .1:!1irm hałas ostrzyć. 
piekielny; •eiil @e[t> ogromna 9łnfic'rf cifc, sj. pl. 0 n, 
suma; II. adv. szalenif ; mydło golarskie. 
ogromnie, bardzo, niezwykle; llłnfie'rf alon, sn. •iii, pl. •!3, 
er ift - ueriieót szalenie jest \lłafic'rftubc, sf. pl. •n, salon 
zakochany; - milt>e do upa- m. do golenia, golarnia f. 
dłego zmęczony. ffinfic'racug, sn. obacz !Iła• 

9łn'f cnbc(r), sm. 0 n, pl. fierlieftect 
.. n, szaleniec m.; •be, sf. pl. ffia'fig, adi. darnisty. 
•n, szalona f. 9łiif onit'rcn, vn. (§alien) 

ffin'f cncif cncra, 9łn'f cnftcin, obacz 91aif onnieren. 
sm. -es, pl. -e, ruda podar- 9łn'fµtl, sf. pl. -n, raszpla 
niowa, żelaziak darniowy. j., napilnik m,, tarka f., 

9ła'fcncrbc, sf. pl. ,n, zie- tarnik m., skrobacz m., skro-
mia darniowa. baczka f. 

9ła'f cn~ilgd, sm. •iii, pl. ffia'fµclbrot, an . .. eiil, pl. •e, 
-, pagórek darniasty. rodzaj chleba przedniego. 

9łll'f enmciftcr, sm • .. s, pl. 9ła'fµtlfeilc, sf. pl . .. n, ob. 
-, oprawca m. 91afue!. 

9ła'f cnµln~, sm. •eiil, pl. 9ła'fµtl~nu~, sn. -fes, pl. 
•pI1i1.!e, darnina f., murawa/. -~1iufer, dom roboczy. 

9ła'fcn(fd)ncib)nttfftr, sn. 9ła'fµclmciijd, sm. -B, pl. 
„iii, pl. -, darnik m., nóż -, dłóto n. do robienia 
darniarski. raszpli. 

3nlenbet, :ileutfd)'i>olnifdj~ lffiilrterfiudj. 

9łn'ftcn 

9ła'fµclmil~lc, sf. pl. •n, 
tartak m. 

9łn'fµcln, va. ((Jaben) ra
szplować, piłować napilni
kiem; (obraz.) enMoia -
prnwić paniom komplementy. 

ffia'fµclfµiinc, am. pl. 
08krobiny pl., opiłki pl., 
raszplowiny. 

9łn'ff c, sf. pl. •n, rasa f., 
ród m.; bie =n freuaen krzy
żować rasy; bas \j!ferb ~at 
- to rasowy koń. • 

9ła'ff cl, sf. pl. "", terkotka 
f., gnechotka f. 

9ła'ff cln, I. va. (galien) 
grać hałaśliwie na jakim 
instrumencie muzycznym; II. 
vn. ({)aben) brząkać (o łań
cuchach), szczękać ( o orężach), 
chrzi,ścić, turkotać ( o wozach); 
trzeszczeć, gruchotać, łosko
tać. 

9ła'ff cln, sn. •iil, 9łnff dci', sf. 
pl. •en, turkotanie n., szczę
kanie n., chrzęszczenie n., 
turkot m., szczęk m., chrzęst m. 

9ło'ff clnb, adi. łoskotliwy, 
loskotny, tu_rkotliwy. 

ffia'ff Cll•, adi. rasowy. 
ffin'ff cncigcntilmli~fcit, sf. 

pl. •en, właściwość rasowa, 
znamię n. ragy, 

9ła'ff cn~n», sm. 0 ff eii1, nie
nawiśc rasowa. 

9ła'ffcnfantl,lf, sm. "(e)iil, 
pl. ,.fam:pfe, walka rasowa, 
rodowa. 

ffia'ff cnfreuanng, sf. pl. •en, 
krzyżowanie n. się ras. 

filaft, sf. odpoczynek m., 
spoczynek m., wypoczynek 
m., wytchnienie f.; - mad}en 
o_dpoczywać, odpocząć; an 
emem Orte - mad}en zatrzy
mać się w jakiem miejscu 
(dla wypoczynku); wet>er -
nodj !Jłu{)e {)alien nie mieć 
spokojnej chwili do wytchnie
nia, nie mieć czasu wolno 
odetchnąć; obne - unb 91u{)e 
bez przerwy, bezustannie; 
jmnbm roet>er - nod} !Jłu{)e 
Iaff en nie dać komu spocząć, 
odetchnąć. 

9ła'ftcn, vn. (~alien) odpo
czywać, odpocząć ,wczasować, 
wytchnąć sobie; cm einem 
Orte - zatrzymać sii, na ja
kiem miei scu dla wypoczynku. 

16 



!Jła'ftloe 226 

!Jła'ftloe, I. adi. niespra-1 zaradzić; ehu. au ,e ~alten 
cowany, niezmordowany; bez- oszczE}dzać, ochraniać co, 
ustanny; II. adv. niespraco- oszr.zE}dnie z czem sil} obcho
wanie, niezmordowanie; bez- dzić; bie ,8eit 3u oe ~alten 
ustannie. roztropnie używać czasu; er 

fila'ftlofigfeit, sf. niespra- uer~e~t bas \Seinige niąit au 
cowaność /., niezmordowaność - au ~a(ten nie umie szanować 
J., bezustanność f. grosza, niedobry z niego go

fila'ftott, sm. •(e)s, pl. •e, spodarz; fommt Seit, fommt 
!Jła'ftł)la~, sm. -es, pl. •l)Uit}e, - jak przyjdzie czas, znaj
miejsce n. wypoczynku. dzie sil} i rada; ba ift gu ter 

filaftra'I, sn. •(e)s, pl. ,e, - teuer tu zdałaby sil} do
rastral m., rastrom n., linio- bra (mądra) rada; to trudna. 
ciąg m., piE}ciolijnik m. (mu- sprawa, to twardy do zgry
zyka). zienia orzech; guter - fommt 

filaftrie'rcn, va. (ljalien) illier !Jlacljt w ciągu nocy może 
rygować, liniować papier (n. p. przyjść mądra rada; 3) pl. 
na nuty). !Riite, rada f., ciało obradu

fila'ftftnnbe, sf. pl. •n, go- jące; ber ljolje - wysoka 
dzina /. wypoczynku, odpo- rada; 4) pl. !Riite, radca m., 
czynek m. po robocie. rajca m. 

!Jła'fttag, sm. •(e)il, pl. •e, filnta'fin, sm. •s, pl. ,tł, 
dzień m. wypoczynku, dnibw- ratafia f. (nalewka owocowa). 
ka f., odpoczynek m. filntn'nbin i !Jłntn'nba0 

9łafu'r, sf. pl. -en, wy- llmqd, sf. ratania /. (apte
skrobanie n.; wygolenie n. karstwo). 

mat, sm. 0 (e)s, 1) pl. !Rat- 9łn'te, sf. pl. •n, rata f., 
f ąillige radaj., porada/., radze- uplata /.; in ,n, tatenweif e 
nie n.; jmnim um - fragen, 3nljlen spłacać ratami, upła
au -e aieljen pytać kogo o ra- tarni. 
dl}, wezwać kogo do rady; filn'ten, va. riitft, riit, riet, 
fidj •S fcljnffen, er~o!en bei ljabe Aernten; 1) raczić, do
imnbm zasiE}gać, zasiE}gnąć radzać, radl} dawać; jmnbm 
czyjej rady, poradzić sil} kogo; -, etro. au tun radzić komu, 
jmnbm - geben, edeilen dać by co uczynił; jmnbm au 
komu radl}, poradzić komu; etn>. - radzić, doradzać ko
jmnbm mit gutem - lieifteljen mu co; bas milcljte iclj bir 
wspierać, wesprzeć kogo do- nicljt - tegobym tobie nie 
brą radą; auf meinen - (!jin) radził; imnbm au feinem !8e• 
za moją (po)radą; mit - ften - radzić komu na jego 
unb %at radą (słowem) i czy- dobro; jmnbm gut, ilbel -
nem; mit jmnbm filier etro. radzić komu dobrze, źle, dać 
au -e ge~en naradzać się komu dobrą, złą radę; wen n 
z kim nad czem; mit fidj 3u id) mit nur 3u - roiljite 
•e geljen naradzać sil} z kim gdyby,m tylko wiedział, co 
nad czem; mit ftclj au •t geljen począc, gdybym tylko zna
namyślać się, zastanawiać się, lazł sposbb; bas mo!Ite iclj 
radzić się swego rozumu, bir geraten ta&en takbym ci 
swej głowy; 2) pl. !Ratfcljliige radził; er milI ftąi nidjt -

· rada J:, sposbb m., środek laffen nie słucha rady; bamit 
m., zaradzenie n.; - fc!jaffen ift mir nicljt geraten to mi 
zaradzać; ba mui rafclj - nie pomoże, to na nic mi się 
gef ąiafft werben temu trzeba nie zda; mem niąit au - ift, 
spiesznie zaradzić; f cijnelI - bem ift auclj nidjt au telfen 
f cf)affenb zaradny; ftclj feinen -- komu nie można radzić, nie 
n,iff en nie umieć sobie po- można i pombdz, trudno te
radzić; idj meii mir feinen mu pombdz, co nie słucha 
- metr już nie wiem, co rady; 2) zgadywać, zgadnąć 
robić; ba3u fann nodj - = erraten; domyślać się, do
.werben temu można jeszcze rozumiewać się; rate einmal ! 

9łationali'ftif dJ 

zgadnij no! !jin unb ijer -
długo się namyślać; 3) ge„ 
raten pp. stosowny, odpo• 
wiedni; etm. filr geraten 
ljalten uważać co za stosowne, 
za rzecz pożyteczną, odpo
wiednil!,j icq lja!te bas auf 
jeben g:aII filr ba5 @eratenfte 
to zdaje mi sil} na wszelki 
przyplłdek najlepszem. 

fila'tenweif e, adv. ratami, 
uplatami, upłacając. 

filn'ten3nblnng, sf. pl. 0 en, 
spłata f. na raty, upłatami. 

filn'tcr, sm. •s, pl. -, 1) 
odgadywacz m., zgadywacz 
m.; 2) doradca m. 

9łn'tgebcr, sm . .. s, pl. -, 
doradca m., poradnik m. 

9łn'tgeberin, sf. pl. •innen, 
dorndczyni f. 

9łn'tbnue, sn. ·fes, pl. 
-~iiu[er, ratusz m., wietnica 
/., wiecnica f., dom radny. 

!Jłn·t~nuef nnl, sm. •(e)a, pl. 
„fiile, sala ratuszowa, sala 
obradowa, sala do obrad 
miejskieh. 

9łntififntio'u, sf. pl. •en, 
ratyfikacya f., potwierdzenie 
n., zatwierdzenie n. 

9Intifi3ic'ren, va. (~alien) 
ratyfikować, potwierdzić, za
twierdzić. 

filnti'n, sm. •a, pl. •t, 
szorstkie sukno; rodzaj ma
teryi wełnianej. 

9łit'tin, sf. pl. ,innen, żona 
f. radcy, radczyni /. 

filntio'n, sf. pl. -en, racya 
f., porcya /. zywności (dla 
żołnierza, konia). 

filationn'l, adi. 1) dający 
sil} wyrachować, obliczyć 
(matematyka); 2) racyonalny, 
rozumowy, zgodny z rozu
mem. 

filntionnli'emue, sm. -, 
racyonalizm m., badanie ro
zumowe, zgodność f. z rozu
mem, sposbb rozsądny; nauka 
oparta na doświadczeniu i ro
zumie. 

filntionnli'ft, sm. •en, pl. 
•en, racyonalista m., człowiek 
doświadczony, rozumny, roz
ważny. 

9łntionnli'ftif d}, adi. racyo
nalny, rozumny, rozumowy, 
zgodny z rozumem; adv. ra-
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cyonalnie, zgodnie z rozu
mem. 

!Jłntionnlitii't, sf. racyonal
noM f'. 

\llntięnc'U, adi. racyonal
ny, rozumny, wyrozumowany; 
•e :lllidlcfJ<tft wyrozumowane 
gospodarstwo; adv. racyo
naluie, rozumnie. 

!Jłii'tlid), adi. stosowny, od
powiedni; zbawienny, poży. 
teczny; 2) rady lub radcy 
dotyczący; •e !illilthe godność 
radcy. 

!lł~'tlid)fcft, sf. stosowność 
f., odpowiedność f.; zbawien
ność f., użyteczność f. 

!Jłn'tloe, adi. bezradny, 
niedołężny. 

!Jłn'tlofigfcit, sf. bezra
dność f., niedołęstwo n. 

!Jłn'tf nm, adi. obacz 9tlitricf); 
es rolite - trzebaby, powin
noby się. 

!Jłn'tf nmfcit, sj. obacz 9tlit
licf)feit. 

!Jłn'telicbiltftfg, adi. potrze
bujący (po)rady. 

\lln'telicf d,Jluij, sm. ,fjeiil, 
pl. •fc!J!ilff e, uchwala f. 
rady, 

!Jłn'tllliotc, sm. •n, pl. •n, 
sługa magistracki, woźny 
miejski. 

!Jł11'tf d)t, sf. pl. •n, terkotka 
f, grzechotka f., klekotka/. 

9łn'tf d)cn, vn. (~nóen) ter
kotać, grzechotać, skrzeczeć. 

9ł11 1tf d)lng, sm. ,(e)s, pl . 
•f cblłige, rada f. 

9łn'tf d)lllgcn, vn. (~nóen) 
ilóet etro. - naradzać się nad 
czem. 

9łll'tf d)luij, sm. 0 ffes, pl. 
•fc!J!ilff e, uchwala f. (rady); 
U<ldj gijtt{icf}em - Z boRkiego 
wyroku, sądu. 

ffin't~bicncr, sm. •S, pl.-, 
obacz !Jtnts6ote. 

ffiii'tf cl, sn. •5, pl. -, za
gadka f.; ciężki problemat, 
trudne zagadnienie ; rzecz nie
jasna; er ift mir ein - jest 
dla mnie zagadką; ein -
nufgeóen zagadkę zadać; ein 
- nufli:if en, ennten zagadkę 
rozwiązać, odgadnąć. 

ffiii'tf tlftngc, sf. pl. •n, 
pytanie zagadkowe (niejasne, 
zawiłe). 
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ffiii'tf cl~nft, adi. zagadko
wy, nieodgadniony, niejasny, 
tajemniczy; adv. zagadkowo; 
niejasno, tajemniczo. 

ffiii'tf cl~nftc(e), sm. ,ten, 
\llii'tf cl~llftigfcit, sf. zagad. 
kowość f, niejasność f., ta
jemniczość f. 

illii'tf df~rud), sm. ,(e)5, pl. 
•h>tilcf)e, wyrocznia zagad
kowa. 

9łii'tfclton, sm. •(e)s, ton 
zal!,'adkowy. 

9łii'tfcltuott, sn. •(e)iil, pl. 
•e, wyraz zagadkowy. 

9łn't~cr~olung, sj. pl. 0 en, 
zasiE;ganie n., zasiągnięcie n. 
rady, 

ilłn't~gcf d)lcd)t, sn. -(e)s, 
pl. •et, rodzina patrycyu
szowska. 

ffin'te~crr, sm. •n, pl. •en, 
radca m., senator m., kon
syliarz m. 

ill11'te~ctdid}, adi. radzie
cki, senatorski. 

9ł11 1t0~errnwilrbc, sj. ra
dziectwo n. 

9łn'tefcfler, sm. •il, pl. -, 
piwnica f. pod ratuszem. 

ffin'tefoflcgium, sn. •(s), 
pl. •gien, kollegium radzie
ckie, rada miejska. 

9łll'telcutc, s. p~. ober mntiil, 
mann. 

ffin'temnnn, sm. •(e)e, pl. 
•leute, illn'temitglicb, 8n. 
•(e)s, pl. •er, członek m. ra
. dy miejskiej, radny (miejski); 
senator m. (w wolnych mia
stach niemieckich). 

9łn'te~erf on, sf. pl. -en, 
osoba f. do rady (miejskiej) 
należąca, radca m. 

9łn'tef nnl, sn. •( e )s, pl. 
•flile, obacz 9l<tt~auefnnI. 

9ł11't0f d)luij, sm. ..ff es, 
pl. •fc!Jlilffe, uchwała/. (rady 
mieiskiej). 

ffi11't0f d)rcilitt, sm. •il, pl. 
-, pisarz m. rady miejskiej, 
pisarz miejski. 

9łn'tefit;ung, sf. pl. ,en, 
posi<1dzenie n. rady (miej
ski~j). 

illn1teft111ic, sf. pl. •n, sala 
f. obrad (rady miejskiej). 

illll'teftutl, Bm. •(e)s, pl. 
=ftil~!e, fotel m., krzesło n. 
radnego (miejskiego). 

!Jłnuli 

ffin'tetng, sm. -(e)a, pl. -e, 
dzień m. obrad, posiedzenia 
(rady miejskiej). 

9ł111m11rm, sm. •(e)iil, pl. 
•tilrme, wieża ratuszowa. 

ffin'tebcrf nmmlung, sf. pl. 
=en, zebranie n., zgromadze
nie n., posiedzenie n. (rady 
miejskiej). 

ffi11't011Jngc, sf. pl. •n, wa
ga miejska. 

9łn'tewntl, sf. pl. •en, 
wybbr m. do rady (miejskiej). 

9łn 1te3immct, sn. obacz 
mntsftube. 

9łn'ttc, sf. pl. •n, szczur 
m. ; et f d)Hift wie eine - spi 
jak szczur(ek). 

9łii'tte, sf. pl. •n, kobel m. 
(pies). 

9ł11'ttcln, va. i vn. (~nlien) 
1) obacz 1/ł<tffr!n; 2) obacz 
!Jtnóóe!n. 

ffin'ttcnndig, adi. szczuro
wat.y. 

ffi111ttenf11Uc, sf. pl. •n, 
łapka f. na szczUl'y. 

9lll'ttcnfiingcr, sm. •il, pl. 
-, szczurołowca m. 

\l111'ttcngift, sn. •(e)s, pl. 
,e, trucizua f. na szczury. 

illll'ttcnfiinig, sm. •(e)e, pl. 
•e, splot m. szczurów; (obraz.) 
ein wn~tet - niepodobień
stwo n., zagmatwanie n., 
niemożliwe zamieszanie. 

9łn'ttcnncft, sn. •(e)s, pl. 
•er, gniazdo szczurze. 

\lln'ttcn~ttlbct, sn. •il, pl. 
-, proszek m. na szczury. 

ffin'ttcnf dJ11Jnn3, sm. ,es, 
pl. •fc!Jrolinae, ogon szczurzy; 
(obraz.) mysi ogon, warkocz 
cienki i krótki. 

9łn'ttcnbolf, sn. •(e)e, mnó
stwo n. szczurbw. 

ffill'ttler, sm. •i3, pl. -, 
ratler m. (pies). 

illllt;, sm. •es, pl. ,e, tchórz 
m.; = S!tis. 

illn't;e. sj. pl. •n, 1) szczur 
m. = !Rntte; 2) chybiona f. 
w grze bilardowej w kręgle. 

9łn't;cnfn~l, adi. 1) łysy 
jak kolano; 2) ubogi, goły 
jak święty turecki. 

ffinuli, sm. •(e)a, łup m., 
zabór m., drapież j., grabież 
f., łupież f., zdobycz f.; ra
bunek m., łapiestwo n., la-

15* 
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pienie n., grabienie n.; ben 9liiu'bcr~anb, sf. pl. •giinbe, 
- unter fic!J teiCen podzielić ręka łotrowska, rozbójnicza. 
zdobycz, łup, grabie:!. między łRiiu'bcr~au~tmann, sm. 
siebie; auf - auege~en wyjść ,(e)i!, pl. •leu te, herszt m. 
na rabunek, na łup, gra- rozbójników, naczelnik m. 
bie:!.y szukać; vom •e Ielien bandy opryszków. 
żyć z grabie:!.y, z łupiestwa; !lłiiu'bcr~iiijlc, sf. pl. •n, 
- ausiilien łupieżyć; - 5ut jaskinia /. łotrów, rozbójni-
6ee korsarstwo n.; ein - ków; jama zbójecka. 
bet t)'lammen roerben stać 91iiu'bcrijorbc, sj. pl. •n, 
~ię pRstwą płomieni; ber - obacz mauberlianbe. 
ber 6abinerinnen porwanie 9liiu'bcrin, sf. pl. •innen, 
ISabinek. rozbójniczka f. 

ma111bnnfall, sm. •(e)s, pl. łRiiu'bcrif dJ, adi. łotrowski, 
•fiiUe, napad rozbójniczy. rabusiowski, rozbójniczy, lu-

1Ra11'ba110gabc, sf. pl. •n, pie:!.czy, zbójecki; chciwy 
wyda'1ie bezprawne (piśmien- rabunku; adv. po rabu-
nictwo). siowsku, po zbójecku. 

91a111bbn11, sm. •(e)a, rabun- 91iiu'bcdod}, sn. •(e)s, pl. 
kowa robota, wychwytliwe •liic!Jer, jama, kryjówka zbó
prowadzenie robót; gospo- jecka. 
darstwo nieracyonalne; - 91ii1t'bcrn, va. (~aóen) obacz 
treilien gospodarować niera- mauben. 
cyonalnie. 91ii11'bcrf d}nr, sf. pl. ,en, 

9la1t'bbcgicrbc, sj. mauli• obacz mauberlianbe. 
gier. 91ii1t'bcrt1olf, sn. r( e)o, zgra-

mau'bbicuc, sf. pl. •n, ja /: łotrów; (pl. =Volfet), 
pszczolanapastnicza,truteńm., lud m. łupiestwem się tru
trzmiel m.; (obraz.) rabuś m. dniąey. 

mau'btlt, va. (~aben) rabo- 9liiu'bcrwcf cu, 9liiu'bcr• 
wać, łupić, z!lgrabiać, zagra- llUIDtf cn, sn. •!3, rozbójni
bić, drapieżyć,łupie:!.yć, zdzie- ctwo 11. 
rać, zedrzeć; jmnbm bas ile• 91n1t1bfif d}, am. •es, pl. ,e, 
6en - pozbawić kogo :!.ycia; ryb:i. drapieżna. 
bas raubt igm ben edj(af to !Jlau'bgcf d}IDnbcr, an. •!3, 
mu sen odbiera; er raulite pl. -, flota rozbójnicza. 
i~r bas ~era serce jej wydarł, !Jłau'bgcfinbel, sn. •!3, ło
wzbudził' w niej miłość gwał- trowska zgraja, szajka/., stek 
towna ku sobie. m. rabusiów, opryszków. 

ma'11 1bcn, sn. •!3, obacz !lłnu'bgier, 91au'bbegier, 
9łnu6. 91nu'bhtft, !Jłau'bf ud}t, sf. 

91iiu'ber, am. ..5, pl. -, chciwość f. łupu, łupiestwo 
rabuś m., łupie:!.ca m., roz- n., drapieżność /., drapie
bójnik m., zbójca m., zaborca stwo n. 
m., ździerca m.; - am ~idjt 9łatt'bgicrig, adi. chciwy 
wilk m.; - an !j.lflan3en rabunku, ł'upu, drapieżny. 
pustorośl f. 91nu'bgut, 811. -(e)a, pl. 

9liin'bcrbanbe, sf. pl. •n, .. gilter, dobytek rabunkiem, 
szajka f. rozbójników. łupiestwem nabyty, lup m., 

9łiiubcrci', aj. pl. •en, łu- grabież f. 
piestwo n., rozbój m., rozbój- 91au'bmorb, sm. ,(e)il, pl. 
nictwo 11.; - trei6en łupie- .. e, morderstwo rabunkowe, 
stwem, rozbojem się trudnić, zbójectwo n. 
łupieżyć, rozbijać; - 5ur łRan'bmiirbcr, sm. -s, pl.-, 
15ee korsarstwo n.; litera, morderca zbójecki, zb6j m. 
rifcf)e - kradzież literacka. 91au'bncft, an. •(e)a, pl. 

9łiiu'bergef d}idJte, sj. pl. •er, gniazdo n., siedlisko 11., 
•n, opow.iadanie n. o zbój- rozbójników, rozbójnia f. 
cach;. (obraz.) historya zmy- !llau'brittcr, sm. ,a, pl. -, 
ślona, nieprawdopodobna. . raubryter m., rycerz rozbój-

!llaud} 

nik m., rycerz rabuś m. (lti
storya średniowieczna). 

9łan'bf d}iff, sn. •(e)a, pl. 
"'e, okr!jt rozbójniczy, kor, 
sarski. 

!lłau'bf djiffcr, am. "'s, pl. 
- korsarz m. 

9łnu'bf d}Ioi1, s11. 0 ffei8, pl. 
•fd)[iiffer, zamek (rycerski) 
rozbójniczy. 

!llau'bf dJil~, am. ..en, pl. 
•en, kłusownik m. 

!llnn'bftaat, sm. ..(e)s, pl. 
"'m, państwo rozbójnicze. 

!lłau'bf ud}t, sf. chciwość f. 
łupiestwa, rabunku. 

!lłnu'bfild)tig, adi. chciwy 
rabunku, drapieżny. 

!lłau'btier, sn. •(e)e, pl. 0 e, 
zwierz drapie:!.ny, zwierzę 
drapie:!.ne. 

!lłn11 1biJ09cl, sm. •il, pl. 
•Viiqel, ptak drapieżny. 

!lłau'buoU, an. ,(e)ii!, p_l. 
„viilfer, lud łupiestwem się 
trudniący, szajka /. zbójów. 

91n11'b1Dilb, s11. -(e)ii!, dzikie 
drapie:!.ue zwierze. 

!lłan 1b1Dirtf dJaff, sf. o bac1, 
maubbau. 

llłll1t'b1D1tt,s/. szal łupie:!.czy,. 
łupiestwo n. 

!lła1t'b3c119, an. collect. •(e)s, 
zwierzeta szkodliwe. 

!lła11'b311g, sm. ..( e )il, pl. 
..5ilge, wyprawa/. po lupy, 
wyprawa rozbójnicza. 

!llnud), adi. obacz mautj. 
!lłand), sm. •(e)e, dym m.; 

- auśfttiimen, geóen, fidj in 
- aufliif en dym wydawać, 
dymić się, przemienić się 
w dym; nac!J - fc!Jmecfen, 
riedjen dymem trącić, czuć; 
mit - anfilIIen zadymić; 
voUer - nadymiony; t)'leifc!J 
in ben - tjiingen mięso w 
dymie zawiesić, mięso w ko
minie wędzić; in - nufgc~en 
z dymem pójść, spalić się; 
in - aufgeljen laff en z dy
mem puścić, spalić; feht 
ijeuer oljne - niema ognia 
bez dymu, niema róży bez 
kolców; fein - oljne i}'euer 
niema dymu bez ognia, nie
ma skutku bez przyczyny; 
(przenośnie:) unb l8rot 
galien mieć dom i utrzyma
nie. 
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\Jłnu'd)nlitcn, sm, •(e)e, pl. 
~e, przedział m. dla palących 
(kolejn.). 

9łn11'd)nb311g, sm • .. (e)s, pl. 
•ailae, kominek m. 

ffinu'd}ngnt, sm . .. (e)!3, pl. 
oe, agat dymny. 

9łnu'd}nltnr, sm. •(e)!3, pl. 
•tiire, ołtarz ofiarny, 

9łnu'dJbnb, sn. ..(e)s, pl. 
•Óiiber, nakadzenie n. (me
dycyna). 

9łnu'd}nrtig, adi. dymisty. 
\lłnu'd}linr, adi. dający się 

palić. 
\Jłn'ud)cou~e, sn. •!ł, pl. •i3, 

obacz !Jtaud)abteH. 
ffinu'd}cu, I. va. (ljabenl 

palić, kurzyć, dymić, kopcić 
(tytoń, fajkę); fie taucfJten bae 
.Simmer voU nadymili, na
kopcili pokój ; II. vn. (~aóen) 
1) dymić się, kurzyć Hię, kop· 
cić; ber O fen raucf)t dymi się 
z pieca; ei! raucf)t in ber 
stildje dymi sil} w kuchni; 
2) parę z siebie wydawać, 
parować; bai3 illrot raudJt 
nocf) para wychodzi jeszcze 
z chleba; (obraz.) er atbeitet, 
bafl i[Jm ber stoµf raucf)t tak 
pracuje, że mu się aż z gło
wy kur_zy; er Iilgt, bas iljm 
ber .Roµf raudjt tak łże, że 
się aż kurzy za nim. 

ffinu'd}tnb, adi. palący; 
kurzący się. 

\lłnu'd)er, sm. •!il, pl. -, 
palący m., palacz m. 

ffiiiu'd)trliiłdJft, sf. pl. •n, 
kadzielniczka /. 

\lłii11'd)crcr, sm . • e, pl. -, 
kadzicie! m. 

9łiiu'd)treff tn3, sf. pl . .. en, 
esencya j. do kadzenia. 

9łiiu'd)crig, adi. dymny, 
dymnisty, okopciały, kurny, 
przydymiony; - werben okop
cieć; - macf)en okopcić, 
przydymić. 

9łiiu'd}crigfcit, sj. okopcia
lość f. 

9łii11'dJttfnmmcr, sf. pl. •n, 
dymnik m., wędzarnia .f. 

9lii11'd)crfcr3c, sf. pl. •n. 
9łiiu'dJtrfil!ltldJcn, sn. •!il, pl. 
-, trociczka f. 

\lłii1t'd)cru, va. (ljnben) wę
dzić (mi11so, ryby); bie 15tube 
- kadzić w izbie; tJo!I -

nakadzać, nakadzić; von 
unten - podkadzić, podku
rzać, podkurzyć; mit !lllei{Jo 
raud! - kadzidło palić. 

9łiiu'dJtru, sn. •!3, \lłih1'0 
d) cruug, sj. pl. •en, 1) naka
dzenie n. (medycyna); 2) WE}
dzenie n. (mięsa, ryb); 3) 
kadzenie n. (w izbach); 4) 
- mit !llleiljraudj palenie n. 
kadzidła; 5) - ber 15eiben• 
rauµen podkadzanie n. je
dwahników. 

9łiiu'd)tr~fnnuc, sf. pl. •n, 
kadzielnica .f. 

\lłii1t'd)tr~11Iucr, sn. 0 0, pl. 
-, proszek m. do kadzenia, 
kadzidło n. 

9łiiu'd)crwcrf, sn. ,(e)s, pl. 
•e, kadzidło n . 

9łnu'd}fnng, sm. •(e)s, pl. 
•fiinge, komin m., dymnicll f. 

mn11'dJfn11ggtlb, sn. •(e)l'l, 
pl. ,er, mnu'd}fnngfttllCt, sj. 
pl. •n, podymne n., dymowe 
n., kominowe n. 

ffinu'd}fnugfc~rcr, sm. ·!ł, 
pl. -, kominiarz m. 

ffin11'dJfn11gro~r, sn. =(e)o, 
pl. •e, rura płomienna. 

mn11'dJfn11gf djlot, sm. •(e)!3, 
pl. •e i •fdJ!ote, komin m. 

ffin11'dJfnngf djlot3icgtl, sm. 
•S, pl.-, cegła kominówka/, 

9łn11'd)fnngftc11cr, sf. obacz 
!Jtaud)fang!Jelb. 

9łn11'dJfnngtJcqc~r11ng0• 
a~41nrnt, sm. ,(e)s, pl. ,e, 
obacz ~lau:f)oer3efJrer. 

9łnn' dJf nrlicn, 9łnn' d)fnrbig, 
adi. dymowego koloru. 

9łau'd)fiirlitr, sm. =s, pl. 
-, farbiarz m. kuśnierskich 
wyrobów, futer. 

\lłnu'dJfni), sn. =fies, pl. 
=Hiff er, kadzielnica /., try bu
Jarz m. 

9łllll'dJf{tif dJ, sn. •CS, mięso 
wędzone, wędlina f., wę
dzonka .f. 

9łnu'd)froft, sm. obacz 
9lauljfroft. 

9łnu'd}fili)ig, adi. kudlato
nogi. 

9lnu'd)futtcr, sn. obacz 
!Jtau[Jfutter. 

9łn11'drnn110, sf. pl. •giinfe, 
geś wedzona. 

·mnu'drnar, adi. dosyć wę
dzony. 

9łn11'd)l)a1tbtl, sm. •a, han
del m. futrami. 

9łau'dJ~iiublcr, sm. ,s, pl. 
-, handlujący m. futrami, 
kuśnierz m. 

9łn11'd}~oni11, sm. •il, miód 
przaśny; bitei1 m. 

9łnn'd}ig, adi. dymny, na
dymiony, nakopcony. 

9łnu'd)fnbittctt, sn. •(e)i!, 
pl. •e, pokój m. dla pall}cych, 
izba f. do palenia. 

ffinn'd}fnmmcr, sf. obacz 
!Jtiiucf)erfammer. 

9łnu'dJfnftcn, sm. =!ł, pl. -, 
dymnica f., dymnisko n. 

ffin11'd)fnftt11tiir, sf. pl. •en, 
drzwi pl. dymnicy. 

9łnu'djfnftcuro4rwnnb, sf, 
pl. •ttJiinbe, zasłona j. do rur 
wpustowych, ściana rurowa 
w nymnisku, ściana przewo
dowa w dymnisku. 

9łnu'd)fnftcnftirnwnub, sf. 
pl. •ttJiinbe, przednia ściana 
dymniska. 

9łnn'd}fo~lc, sf. pl. •n, 
węgoiel niedopa Jony jeszcze. 

!lłntt'c!Jltbcr, sn. •!!, pl. -, 
skóra kosmlłla. 

9łnn'dJiinbc, sf. pl. -n, 
brzost m. 

9łn11'd1Iod), sn. =(e)s, pl. 
,li\cl)er, 9łn11'djh1fc, sj. pl. "", 
dymówka f., cepuch m., czo
pucha j'. 

9łnu'd}loe, adi. bezdymny; 
=f eś łl!uluer bezdymny proch. 

9łnu'dJo~fcr, sn. •il, pl. -, 
ofiara kadzidłowa. 

Hłnu'd)f nnl, sm, \lłnn'dJ• 
ftubc, sf., 9ła11'dJ3immcr, sn. 
sala f., izba f., pokój m. dla 
palących, do palenia. 

9łnu'd)f iiutc, sf. pl. =n, 
słup m. dymu. 

9łnu'd)f dJWnlbt, sf. pl. =n, 
jaskółka kom inna, dymówka/. 

9łn11'dJf djwn113, sm. ,es, pl. 
=lcbroiin~e, ogon kosmaty. 

Hłn11'dJf dJWnr3, adi. czarny 
jak dJm; dymem okop
cony. 

\lłnu'dJf cruicc, (wym.: -wis), 
sn. ,(l, pl. -, garnitur m. 
do palenia (tytoniu, cygar). 

9łnu'dJf cibc, sf. pl. =n, ga
tunek grubego jedwabiu. 

9łau'dJtnbaf, sm. •(e)e, pl. 
•e, tytoń m. 



ilłllU'!(JUmbiilft 

ilłlltl'd)umbiiUt, adi. oto
czony dymem. 

91nu'd)llerbot, sn. •(e)s, pl. 
oe, zakaz m. palenia (tytoniu). 

91nu'dJlltqtbrtr, sm. •!3, pl. 
- , chłonidym m., dymochłon 
m., oddymień m. 

9łnu'dJWnreu, sf. pl. futra 
pl., kożuchy pl. 

9łn11 1d)wnre11bn11bd, sm. ,s, 
handel m. futrami, kożu
chAmi. 

9łnu1d)wnre1tbii1tblcr, sm. 
•S, pl. -, hanr!lujtj,cy m. 
futrami, kożuchami. 

91n11'dJt1Jnre11IJn1tbh111n, sf. 
pl. oen, skład m. futer, ko
żuchbw. 
. ilłnu'd)UJndc, sf. obacz 
!Jtau~roacfe. 

9łn11 1dJUJCi3e11, sm. •!3, ostka 
f., wtj,satka j., kosmatka /. 

9łntt'd)wcrn, sm. -fes, pl. 
•fe, kosmacz m. (ryba). 

91nu'd)Wcrf, sn. •(e)s, pl. 
•t, 1) kosmacina/.; = 9taud), 
maren; 2) kadzidło n.; = 
!Riiud)etruerf. 

ilłnu'dJUJolfc, sj. pl. =n, 
obłok m. dymu; dim. 9łnu'ń)• 
ltlolfd)cu, sn. •S, pl. -, obło
czek m. dymu. 

llłnt1'llt, sf. pl. •n, krosta j. 
llłiit1 1bc, sj. p11rch m. 
9łiit1big, adi. parszywy, 

parchaty; - fein mieć par
chy; - werben oparszywieć; 
zparszywieć; - )ltnd;en za
parszywić; ein •ei3 '5d;af 
fteclt bie gan3e ~erbe an owcę 
parszywą. odłącz od stada, bo 
wnet we wszystkich też bę
dzie wad11. 

9łiit1bi9fcit, sf. parszywość f. 
'rnnf ! skrócenie zamiast 

~ernuf ! na gbrę l w górę! 
llłntt'fbolb, sm. •(e)i3, pl. 

•e, zawadyaka m., zaczepnik 
m., zaw11lidroga m., rębacz 
m., zabijak m. 

9łnu'fbcge11, sm. •ii, pl. -, 
1) = 9taufbolb; 2) długa 
szpada, kord m., kordblas. 

lllnu'fe, sf. pl. =n, 1) drab
ka f. do zakładania ~iana 
( w stajni); 2) mię il.lica f. do 
Inn, dzierzgoń m.; = l)'ladJ!iś, 
~edJe(. 

9łiit1 1fdn, va. ([;alim) len 
dzierzgać, międlić. 
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9łn111fen, I. va. (f)alien) wy
rywać, wyskubywać, szarpać, 
rwać, skubać, targać; Un• 
fraut - chwast wyrywać, 
plewić; fid) bie ~aare (au&)= 
raufen wyrywllĆ sobie włosy; 
ber .ltamm rauft grzebień drze, 
szarpie, wydziera włosy; 
jyfadji3 - len obrywać, dzierz
gać, międlić; II. vn. i ficg 
-, vr. (~alien) bić się, za łby 
się wodzić, za łby 8ię włó
czyć, swarzyć się. 

91nu'fer, sm. 0 s, pl. -, 
obacz !Jtauf6on,. 

9łnnfcrei', sf. pl. ,en, bi
jatyka f., draka f., załebki 
pl., skubanina /. 

9lnt1'ffcbcr, sf. pl. =n, 
pióro n. ze skrzydła ( ~o koła). 

91nu'fbnubcl, sm. •!3, pl. 
=l)iinbe[, sprzeczka J'. z bija
tyką; = !Jłauferei. 

mnu'fbtlb, sm. •en, pl. =en, 
obac~ 3!nufbo(b. 

!linu'fluft, mau'ffud)t, sf. 
skłonność f. do bijatyki. 

91nu'fhtfti9, llłnu'ff iid)tig, 
adi. sktonny do bijatyki. 

9łnu'grnf, sm. •en, pl. •en, 
tytuł m. niektbrych rodzin 
szlacheckich zamieszkałych 
nad wyższym Renem. 

9łnub, I. adi. 1) nierówny, 
chropowaty, chropawy, szor
stki, szczecinowaty; = lior, 
ftig; 2) ochrypły, chrapliwy; 
= ~eifer; •e '5timme ochry
pły głos; id) ~alie einen „en 
~am sucho mi w gardle; 
3) ostry, przykry; ein =er 
fillinb przykry wiatr; 4) 
(obraz.) szorstki, nieokrze
sany, dziki, surowy; bie •e 
'5eite f1erausfe~ren okazać się 
surowym; II. adv. nierbwno, 
chropowato, chropawo; szor
stko, ostro, surowo, nieokrze
sanie; jmn'om - liegegnen, 
imnbn - lieijanbeln ostro się 
z kim obchodzić. 

9łnu'bbnuf, sJ. pl. ..fianfe, 
llłnu'IJbobcl, sm. =S, pl. -, 
spuszcz m., ruban m., ru
banek m. 

llłau'IJbtin, sm. •(e)s, czło
wiek nieokrzesany, źle wy
chowany. 

9łnu'bbeiuig, adi. nieokrze
sany. 

9łnum 

9łnu'btit, sf. pl. =en, szor
stkość f., chropawość f., chro
powatość f., chrapliwość /., 
ochrypłość J., ostrość f., dzi
kość /., nieokrzesaność /. 

9łnu'lJCU, va. (~alien) ko
smacić, barwić, czesać (sukno, 
wełnę). 

91au'ijfroft, sm. •es, pl. 
•friifte, zamróz m. 

ilłnu'lJfutter, sn. -a, pl. -, 
podszewka kosmata, futrzana. 

9łnn'1Jijobcl, sm. obacz 
!naul)banf. 

91nu'bigfeit, sf. pl. •en, 
obacz mauneit. 

mnu'breif, sm. =(e)e, pl. ,e, 
zamróz m. 

ilłnu'bf d)leifcr, sm. •&, pl. 
-, szlifierz m. do wielkich 
instrument.bw. 

llłnt1'bf dj11ł,Jł,lt, sf. pl. "n, 
wą.zkopletw m., szorstko
łusk m. 

91ntt'ijlltrł,lu~, sm. •ei3, wy
prawa f. pod gont, wyprawa 
surowa. 

9łnu'bUJnde, sf. pl. =n, 
waka dymna (górn.). 

9łnu'l)3ittf, sm. =(e)e, cynk 
pospolity. 

9łn11 1 IJ3eit, sf. pl. •en, pie
rzenie n. się ptakbw. 

9łnu'fe, sf. pl. ,n, rukiew 
J., wrzodowiec m., stulisz 
miotłowy (roślina). 

9łnum, sm. •(e)i!, pl. !Jłiiu• 
me, przestrzeń j., miejsce n.; 
meiter - rozległość J.; un• 
liegrenater - przestwbr m. ; 
ber (eere - prbżnia.J.; -
einne~men zajmować miejsce; 
bas ~at in ber '5c!Jub!abe -
to zmieści się w szufladzie j 
es ift noc!J - ba jeszcze jeet 
miejsce; - aroifdjen aro ei 
8ei(en międzywiersz m., 
(druk.); imnbm - g~lien 
ustąpić komu miejsce; emet 
lBitte - gelie~ przychylić się 
do prośby; emem @el>anfen 
- gelien oddawać się myśli; 
ber iserjudjung - ge6en uledz 
pokusie; 'oem ,8otne - geben 
dać unieść się zło8ci; !RiiU• 
me fto~en, tiiumen ramować, 
luftować, rusztować (gbrn.) j 
f dJablid;er - przestrzeń w cy
lindrze szkodliwa (mecha
nika). 



!Jłnu'mbiftan3 

mnu'mbiftan3, sf. pl. •en, 
odstęp miejscowy; 3'11ljren in 
- jazda f. w odstępach miej· 
scowych (kolejn.). 

!Jłnu'mcifcn, sn. •I, pl. -, 
uciąg-acz ka f. (górn. ). 

lJłiiu'mcu, va. (~a&en) 1) 
wypróżniać, wypróżnić, opró
żnić; 2) ustępować, ustąpić; 
ber 3'einb gat bie 6tal>t, bie 
\)'eftung geriiumt nieprzyjaciel 
ustąpił z miasta, wyniósł się 
z fortecy; jmnbm ben 'ą:l!111J 
- ustąpić Hię komu; baś 
!)'eib - usuwać się, usunąć 
się; 3) sprzątać, sprzątnąć, 
oczyszczać, oczyścić; 11ui8 
bem mlege sprzątnąć 
(z drogi); 'ą:111:pim nom %i[d)e 
- sprzątnąć papiery ze stołu; 
bie 6trajie nom 6cl)utte -
ulicę z gruzów oczyścić, gruz 
sprzątnąć z ulicy; alle ~moe~" 
niff e au6 bem llliege - usu
nąć wszystkie przeszkody; 
ben .Reller - wyprzątnąć 
piwnicę; einen fSrunnen -
wyczyścić studnię; jmnbn 
aui& bem mleAe - sprzątnąć 
kog-o, zabić kogo potajemnie. 

!Jłiiu'mcu, sn. ·!3, wypró
żnienie n.; ustępowanie n., 
ustąpienie n.; sprzątanie n., 
sprzątnienie n., oczyszczanie 
n., oczyszczenie n. 

!Jłiiu'nm:, sm. •5, pl. -, 
1) czyściciel m.; 2) rozwier
tnik m. 

mau'mcrfl)nrurn, sj. oszczę
dzenie n., oszczędność f. 
miejsca. 

mnu'mgriif)e, sf. pl. -n, 
wielkość geometryczna. 

!Jłiiu'mig, adi. prze;tronny. 
!Uau'min~nlt, sn. ,(e)s, pl. 

•e, pojemność f. 
9ła11'min~nltomcrr1111g, sj. 

pl. "en, mierzenie n. pojem
ności. 

!Jłnu'mlc~rc, sf. geometrya f. 
lJłiiu'ndidJ, adi. dotyczący 

przestrzeni, miejsca, zapeł
niający jaką przestrzeń; in "et 
l8e3ielj11ng co do przestrzeni; 
adv. pod względem przestrzeni; 
fie fint jeJ,jt - getrennt są 
teraz miejscem rozłaczeni. 

9łiiu'miidjfcit, sf. • pl. "en, 
lokal m., miejsce n., nbikacya 
f., izba f. 
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9łnu'mlodJ, sn. "(e)6, pl. 
•Iod)er, oddech m.; = Suft• 
!od). 

9łau'm{oo, adi. nie mający 
objętości, nie zajmujący miej
sca. 

9łn111mmn11gcl, sm. "s, brak 
m. miejsca, przepełnienie n. 

9łau'mmaf), sn. •ei3, pl. 
•e, miara j. pojemności. 

!Jłnu·mtnrif, sm. •(e)s, pl. 
,e, taryfa objętościowa (ku
lejn.). 

!lłiiu'mtc, sj. pełne morze. 
9łiiu'muug, sf. pl. •en, 

obacz maumen. 
llłn11'mucrf d)wcnb1111g, sf. 

pl. "en, rozrzutność f'. miej
Mca, niepotrzebne zajmowanie 
miejsca, niepotrzebne szafo
wa11ie miejscem. 

9łnu·neu, va. (9116en) sze
ptać, szepnąć; jmnbm etro. in6 
O~r - szeptać komu co do 
ucha. 

9ła1qic, sf. pl. "n, t) gą
sienica f, liszka/., wąsionka 
f ; •n tm .Ropfe gaóen mieć 
dziwne urojenia; 2) mucha/., 
żaba f. (choroba końska); 
3) •n, pl. buliony pl. (u szlif); 
= 6cl)[eife, ZrobbeL 

9ła1q.1cu, vn. (g,tóen) gąsie
nice zbierać; i,a. (911ben) z 
gąsienic obierać. · 

9łan'l)cnftllf), sm. •ei3, obje
dzenie n. przez gąsienice. 

!lłau'l)cuncft, sn. ,e0, pl. 
•er, guiazdo n. gą.sienic. 

!lłn11'l)cnf djm, sf. pl. •n, 
nożyce pl. do zbierania gą
sienic. 

filn1t'ł)cntiitcr, sm. 0 0, pl. 
-, gąsienicznik m. (owad). 

ffinll'ł)ig, adi. pokryty g;
sienicami, pełny gąsienic, 

'tnuo ! skrócenie zamiast 
ljerauc;; l wychodź l wychodźcie! 

ffianfd), sm. •e!J,pl. 9ł1iujcl)e, 
podpitek m., przepitek m., 
podchmielenie n.; (przenośnie:) 
upojenie n., szał m.; einen 
- lja&en mieć w głowie, w 
czubku; fid) einen - an• 
trinfen podpić, podchmielić, 
podochocić sobie; einen leidJ• 
ten - ga&en mieć trochę w 
głowie, być nap6l pijanym; 
fid) einen Ieid)ten - antrinfen 
podchmielić sobie nieco; einen 

9łlitt'fl)crn 

f dJroeren - lja&en być zu
pełnie pijanym; ben - aus. 
fdJlafen przespać si~ po prze
pitku, wyszumieć, wytrzeźwić 
się; (obraz.) ber - ber 3'reube 
upojenie radości; al!3 ber erfte 
- noril&er mar gdy pierwszy 
szał minął. 

mau'f djbccrc,. sf. pl. =n, 
bagniówka f., małpia jagoda, 
łochynia j. 

9łiiu'f djd)cn, sn. •6, pl. -, 
dim. od 9łaujd}, lekki pod
pitek; fidJ ein - antrinfen 
podpić sobie, podchmielić so
bie, podochocić się; ein -
ga&en być podochoconym. 

9łnu'f dJcn, vn. (~alJen) 1) 
szumieć (o rzekach); szeleścić 
( o wietrze, liściach); szmer 
wydawać (o sukniach); chwar
szczeć, chrząstać, chrząścić; 
l>ie !!Rufif rnufd)t muzyka 
rznie, huczy, brzmi hucznie; 
2) lochać si~ ( o wilkach, 
dzikach). 

9łau'f dJCII, sn. •i:l, 1) szum 
m., szelest m., szmer m.; 
2) lochanie n. się, cieczka/. 
(wilków, dzik6w). 

mau'f djcnb, adi. szumny, 
huczny; •e !!Jłujif huczna mu
zy ka; •e 3'e[te gfośne, wrza
w li we zabawy. 

9łnu'f d)mr, sm. "6, pl. 
-, krząkab m., charkała m. 

mnu'f djgdb, sn. •5, zloto
kost m,; rote6 - czerwony 
złotokost. 

llłau'f d)90Ib, sn. •(e)i3, obacz 
%Cittergoll>. 

9łnn'f d)9tiln, sn. •5, zie
lony kolor roślin. 

filnu'f djig, adi. 1) szumiący, 
szeleszczący; 2) podpity, pod
ochocony. 

filnu'f djmittd, sn. •s, pl. 
-, środek upajający, lekar
stwo odurzające ; środek m. 
przeciw upojeniu. 

lJlau'fdJtOt, sn. •(e)s, czer
wony zl'.otokost. 

mn11'f dJfilbcr, sn. obacz 
\jiitterfHber. 

!Jłiiu'fllCtu, vn. i ficlj - , 
vr. (lja&en) charkać, krząkać, 
krząknąć, odkrzą,knąć. 

9łiiu'f l)crn, sn . .. 5, krząka
nie n., charkanie n., char
czenie n. 
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9łnn'tc, sf. pl. ,n, 1) ruta 9łcnftio'11ilł)nrtci, sf. pl. ,en, 
/., hojnorostka f. (roślina); partya reakcyjna, party a 
2) romb m., rombus m., ró- wsteczników, zacofońcbw. 
w.nol~głobok m., cz:vartak ~-i llłcnftiuic'rcn, va. (~a6en) 
Ianglt(fle - romboid m, me- reaktywować, przenieść na-
1·ównoległobok m., czwarta- I powrbt w stan czynności. 
czek m. (_geomet~ya); 3) to- 9łcn'l, sm. •(e)s, pl. •e, 
czona pow1erzchma dyamentu, real m. (pieniądz hiszpański). 
raut m. 9łcn'l adi realny rzeczy-

.9łnn'tc.nnrtig, 9łn11'tc11fo~- wisty, i~totn;. ' 
mtg, adi. rombowy, rombo1- 9łcn'lc113~flo,1.Jiibic, sf. pl. 
dainy, ezwartakowy, czwar- -n, encyklopedya f. wszech 
taczkowy, czworokl!tny. rzeczy zbibr m ksiega f. 

9ł_nu'tcn~iid}c, sf. pl. ,n, nauk i umiejętn~~ci. • 
p~w1erzc~ma czworokąt~a, p~- 9łcn'lll1Jmllnfjum, sn . .. 5, pl. 
w1erzchma w czwartaki szh- •fien, gimnazyum realne. 
fowana, toczona. 9łcn'lgnr i 9łc'nlgnr, sn. 

~n11'tc11~rn~3, sm .. •(e)5, pl. i sm. -a, obacz ~laufdjtot. 
.. ftan3e, w1emec ruciany. "'cn'lt"cn l l) 1. 9łn 't "( ( )5 l :,i , s. p . rea 1a 

• U Cli~ , sn. ' e ' P • •t, pl., przedmioty rzeczywiste, 
ole1ek rumany. . 2) k~ "' itf t !Rn11'tc11ting, sm. •(t)5, pl. 1s.tot11e; ta "Ge :,~Cn cn,n .' 

· • · , · t . mff c, sf. pl. w1adomosc1, •t, p1ersmen m. z ran ami. k' · · t ś · t 
9łnn'tcnftcin, sm. •(e)i3, pl. nau i, um1eJę no c1 pozy y-

k . , k' wne, rzeczowe. •e, armen w czwarta I to- 9łcn'lillillric, sf. pl. ,n, 
czony, raut m. 

9łnn'tcnftrnu..r,, sm. •(e)5, obelga f'., obraza 11zynna, 
U/ uczynkowa, uraza czynna. pl. ofitiiud)et, krzak m. ruty. 

9łn11 1tc111ocin, sm. •(e)5, pl. 9łcnlif ntio'u, sf. pl. •en, 
,e, wino rutą przyprawione. realizacya f., urzeczywistnie-

9łnocli'n, (wym.:-lę),sn.,!3, nie n.; zrealizowanie n., 
pl. •e, rawelin m., tarcza spieniężenie n. 
wałowa, przedszaniec m. 9łcnlific'rbnr, adi. dający 

9łn~o'n, (wym.: rejl!,), sm. się zrealizować, urzeczywist
•i3, pl. •!3, rejon m., obwód nić, spieniężyć. 
m.; = Umlrei!il. 9łcnlific'rcn, I. va. (ijalien) 

filn'33fn, sf. pl. ,5
1 

razzia urzeczywistniać, urzeczywist
f., obława f. (n. p. na włó- nić; (z)realizować, spieniężyć; 
częe:bw). li. fidj -, vr. (~a6en) urze-

9łcn'gcno, sn. -, pl. •aien czywistnić się, ziścić się. 
i ,tien, odczynnik m. ( chemia). llłcnlific'rcn, sn. •i:!, 9łcnli-

9łcngfc'rcn, vn. (~aben) fic'rung, sf. pl. ,en, obacz 
oddziaływać (także przeno- ITTea!ifation. 
śnie); odczyniać (chemia). 9łcnli'i!mui!, sm. -, pl. 

filcngfc'rcnb, adi. oddziały- •men, realizm m., rzeczywi-
wający, odczyniający. stość /., istotność f., nauka 

9łcnftio'n, sf. pl. ,en, reak- f. o prawdziwej istotności i 
cya f., oddziaływanie n. rzec~ywistości. 
(wsteczne), dążność przeciwna, llłcnli'ft, sm. ,en, pl. •en, 
wstrzymywanie n. postępu realista m., zwolennik m. 
(polityka); oddziaływanie n., mmki pozytywnej, prawdzi
odc7.ynianie n. (chemia). wej, istotnej, rzeczywistej; 

9łenftio'niir, I. adi. wste- uc,eń szkoty realnej. 
czny, zacofany, reakcyjny; llłcnli'ftifdJ, adi. realisty-
![. sm. =5, pl. •t, wstecznik czny; adv. realistycznie. 
m., zacofaniec m., reakcyo- 9łcnlitii't, sf. pl. •en, real-
naryusz m. ność f., rzeczywistość f.; po-

ffienftio111!!11tn1ttt, sm. =(e)s, siadłość f., dom m. 
pl. =miinner, obacz !Reaftio= 9łcn'Ucnnt11ifjc, sf. pl. ob. 
niir sm. !Realien 2). 

llłcn'Uc~m, 9łcn'lf d}nl• 
(c~rer, sm. •lei, pl. -, nau
czyciel m. •zkoły realnej. 

9łcn'lle~ifon, sn. •!8, pl. 
.fa, llłcn'lwortcrbud}, sn. 
•(e)i3, pl. ,bilctJer, słownik m. 
umiejętności po~ytywnych. 

9łcn'lf d)ulc, sf. pl. •n, 
szkoła realna. 

llłen'lf dJii(er, sm. •!8, pl. -, 
uczeń m. •zkoły realnej. 

9łcn'ltoiflenf d)nft, sf. pl. 
•en, nauka /., umiejętność 
pozytywna. 

9łcnff cf11rn'n3, sf. pl. =en, 
obacz !Rilcfuerfidjerung. 

9łcnff umic'rcn, va. (ijalien) 
reasumować, ponowić, na no
wo rozpocząć, wrbcić do 
czego. 

llłcnff umtio'u, sf. pl. .en, 
reasumcya f., ponowienie n., 
odnowienie n., rozpoczęcie n. 
na nowo. 

llłc'bnugc, sn. •5, pl. •n, 
oczko n. latorośli winnej. 

llłc'bt, sf. pl. •n, latorośl 
winna, szczep winny. 

llłcbc'll, sm. ,en, pl. ,en, 
buntownik m., rokoszanin m. 

llłcbcllic'rcn, vn. (~aben) 
(z)buntować się, podnieść 1·0-

kosz. 
9łcbc'llin, sf. pl. •innen, 

buntowniczka f. 
llłcbcllio'u, sf. pl. ,en, bunt 

m .. rokosz m. 
llłcbc'llif dJ, adi. bunto

wniczy, adi·. buntowniczo; -
madjen podbuntować, zbun
tow~ć. 

llłc'bcnntfcr, sm. ..a, pl. 
•iicfer, rola winnymi szcze
pami zasadzona. 

filc'bennf d}e, sf. popibł m. 
ze spalonych latorośli. 

9łc'bc11n11gc, sn. o bacz !Heli• 
auae. 

9łc'bcnblntt, m. •(e)e, pl. 
=6!iitter, liść winny. 

llłe'bcnb(ut, sn. =(e)i3, win
na posoka, wino n. (poet.), 

llłc'bcnbolbc, sf. pl. •n, ga
łucha f., pęczyna J., przy• 
jemka f. (roś!.). 

llłc'bcngcliinbc, sn. •5, pl. 
-, chłodnik winem obrosły, 

llłe'bcn~ol3, 9łc'b~ol3, sn. 
=ei3, pl. =~b13er, drzewo n. 
z winnej macicy. 
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91e'benbii1Jd, sm. •5, pl. -, 9łeccnfte'rcn i 9łc3cnfic'ren, 
wzgórek winem porosły. ,,a. (~aben) krytykować, oce-

9łe'(Jcnlau(J, 9łc'blnub, sm. ni11C:, ocenić, o~ądzić. 
•(e)s, liść winny. 9łmnfto'u i 9łc3cnfto'u, sJ. 

9łc'(Jcnmcff cr, sn. ,s, pl. -, pl. •en, recenzya f., kry
nóż m. do obcinania latorośli. tyka f., rozbiór kryty~zny, 

9łc'bcnmotte, sf. pl. •n, ocenot f. 
obcinacz m. (owad). 9łcccl)iffc, 9łcccl)t, obacz 

9łc'bcnl,Jfnbl, sm. ,(e)s, pl. me~eµiff e, :Jte5eµt. 
•Vfii~(e, tyka f. do winnej la- 9łccc~, obacz 9re5e13. 
torośli, tyka winnic11a. llłc'dJCU, sm. •S, pl. -, 1) 

9łc'(Jcnrctdj, adi. obfitujący grabie pl., grablisko n.; 2) 
w wino. wieszadło n. (na odzienia);= 

9łc'(Jcnf nft, sm. •(e)s, pl • .!Heibmecl)en. · 
•fiifte, sok winny, wino n. 9łc'djcu, vn. (gaben) grabić, 

9łc'bcuf cnfcr, sm. •s, pl. zagrabić, zbierać, gromadzić 
-, płonka winna, obłąk m., grabiami. 
odkład winny. 9łc'djcnnmt, sn. ob. 9recl)en• 

9łc'(Jcnftnb, sm. •(e)!J, pl. fammer. 
·fliióe, kij m., laska/. z win- 9łc'djcnnufgnbc, sf. pl. •Il, 
nej madcy. zadanie rachunkowe. 

9łc'bcnftcdjcr, sin. •!J,pl. -, 9łc'dJcnbrctt, sn. ·(e)s, pl. 
9łc'bcuwurm, sm. •(e)a, pl. •er, ol>acz 9recl)entafel. 
•11.Jiltmer, wryjek m. (owad). 9łe'dJCUblldJ, sn. •(e)s, pl. 

9łc'(Jgcrte, sf.pl. •n, różdżka ,óud)er, książka rachunkowa, 
winna. do nauki rachunków. 
. 9łC'blJCIUiidjo, sn. •f ei3, pl. \Hc'djCUCA_:Cml)cl, sn. •5, pl. 
•fe. latorośl f., -, za-:lanie rachunkowe, ra-

9łc'(Jgcwtubc, sn. •!3, pl. chunek m. 
-, girlanda f. z liści winnych. 9łc'dJCUfcblcr, sm. •S, pl. 

9łe'(JJJ013, sn. ob. 9reóen~ora. -, błąd rachunkowy, błąd 
9łc'bbcnnc, sf. pl. •n, kura m. w rachunku. 

f. (low.). 9łc'dJcufnnft, sf. ~ztuka 
9łc'bbntu, sn. •(e)s, pl. rachunkowa, arytmetyka j. 

-~il~ner, kuropatwa f.; - 9łc'djcngcntc, (wym.: -że
mit b!affer 'i)iiróung farbówka ni), sn. •ó, pl . • s, 9łc'djCU• 
f.; fettes - puzna f. (kuro- fiiuftlcr, sm. •S, pl. -, aryt
pat.wa). metyk m., bardzo biegły 

9łe'bbiilJUCrgnru, sn. •(e)i8, w rachunkach, rachmistrz m. 
pl. •t, rozjazd m. (łow.). 9łc'djculc~rcr, sm. •S, pl. 

9łc'blnull, sj. pl. =Ićiufe, -, nauczyciel m. rachunków. 
filoksera j. (owad). 9łc'djcumnfdjinc, sf. pl. =n, 

9łc'blnuofrnuf~ctt, sf. filo- maszyna rachunkowa. 
ksera f. 9łc'djcnmciftcr, sm. =ił, pl. 
~ 9łc'bmcjfcr, sn. ob. !Jłef>en~ -, 1) = 9re.:t)enCtljrer; 2) 
mener. - 9recljengenie. 

9łc'bl,Jfnbl, sm. ob. 9reóen.- 9łc'djcul)fcnuig, sm. •!3, pl. 
µfa[)!. =e, liczman m., liczbon m. 

9łc'bf djo~, sm. •ffee, pl. 9łc'djcnf dJnft, sf. rachunek 
•ff e, 9łc'bfd)oijltug, sm. -(e)ll, m.; sprawozdanie n.; - ilóer 
pl. ,e, różdżka winna, wyro- etro. geóen, af>Iegen składać 
stek winny. z czego rachunek, zdawać 

9łc'bftocf, sm. •(e)s, pl. z_czfeogrobersnp,,auweęr·t'anugoenn jmżan.dbamc' 
•fiocfe, winna macica. 

9łc'(Jno, sm. i sn. -, pl. od kogo rachunku, zdania 
- i •fle, rebus m., zagadka sprawy; jmnbn 3ur - 3ieljen, 
obrazowa. ficlj uon jmnbm - ab(egen 

9łcccuf c'nt i 9łc3cnf c'ut, sm. I Caff en pociągnąć kogo do od
•en, pl. •en, recenzent m., 

1

1 powiedzialności, !ądać od 
krytyk m. kogo zdania sprawy. 

9łc'djucu 

9łc'dJc11f djnft0nblcn11119, sf. 
pl . .-en, llłc'dJenf djnftobcridjt, 
sm. •(e)s, pl. =e, złożenie n. 
rachunku (z czego); sprawo
zdanie n. (o czem), zdanie n. 
sprawy (z czego). 

9łc'dJcuf djllftel)flidjt, sf. obo
wiązek m. zdania 8prawy, obo· 
wiązek odpowiedzialności, od
powiedzialność f. 

9łc'djcnf dJnftel)f(idJtilJ, adi. 
obowiązany do odpowiedzial
ności, odpowiedzialny. 

9łe'dJcuf d1tcbcr, sm. =ił, pl. 
-, 9łc'dJcuftn(J, sm. •(e)e, pl. 
=ftiibe, rHchubnica przesu
wowa. 

9łe'djcnftunbc, sf. pl. =n, 
lekcya f. rachunków. 

9łc'dJcntnfcl, sf. pl. =n, ta
bliczka rachunkowa. 

91C'dJcutif dj, sm. •te, pl. 
•e, stół m., stolik m. do ra
chunków. 

9łc'dJcuuutcrrtdjt, sm. •(e)ll, 
nauk>t f. rachunków. 

9łcdJt'rdjcu, (wym.: reszer
szen), sf. pl. poszukiwania pl., 
dochodzenia pl. 

9łc'djncu, I. va. (ljaóen) 1) 
etro. - liczyć, obliczać, ob
liczyć, rachować co = be• 
recl)nen; bie 2rróeit will idJ 
gar nicf}t - roboty nie liczę 
wcale, nie mówię wcale o ro• 
bocie; 2) 5ufammen- doda
wać; recf}ne biefm l8etrag ba• 
au dolicz tę kwotę j man rec\i• 
net iljn unter bie @e(eljrten 
liczą go między uczonych, 
uważają go za uczonego; bu 
fannft iljn 3u beinen 'fyreunben 
- możesz go zaliczać do 
swoich przyjaciór, możesz go 
uważać za swego przyjaciela; 
man red)net fein 2l!ter auf 
ad)t3i!J Sa[Jre rachują mu ośm
dziesiąt lat; II. vn. ([Jaóen) 1) 
rachować; - Cernen uczyć 
się rachować; falfcf}, nic!Jt 
tidJ!ig - rachować mylnie, 
robić myłki w rachunku; im 
.!toµf e - liczyć, rachować 
w głowie; 2) ( obraz.) auf 
jmnbn, auf etro. - rachować 
na kogo, na co, spuszczać 
się, spuścić się na kogo, na 
co, pokładać w kim, w czem 
nadzieję; mit jmnbm, mit etro. 
- liczyć się z kim, z czem, 
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uważać na kogo, na co; barauf m. pl.; ficf) in feiner - tliufdjen kowy, oddział rachunkowy, 
fonnte er nic!Jt - na to liczyć omylić się w swoich oczeki- urząd rachunkowy. 
nie mógł, tego nie mógł się waniach; fidj - auf etm. 9łc'd)nnngefcblcr, sm. •5, 
spodziewać. macf)en liczyć na co, oczeki- pl. -, 9ic'd)n11ng0ird11m, sm. 

llłc'dJUCn, sn. =S, liczenie wać co, spodziewać się czego; =(e)s, pl. •tiimer, błąd rachun
n., rachowanie n.; ficf) im - jmnbm einen 6tridj burdj bie kowy, myłka f. w rachunku, 
ilben ćwiczyć się w rachun- - madjen popsuć komu ra- w obliczeniu. 
kach; im unterridjten chu by, szyki, pomieszać komu llłc'dJnnngefilbrcr, sm. =s, 
uczyć rachunków. plany, zniweczyć czyje za- pl.-, prowadzący m. rachun-

9łc'd)ncr, sm. =S, pl. -, miary; bai wlire ein 15triclj ki, rachmistrz m. 
r~chownik m., rachujący m. burd) bie - to pomieszałoby llłc'd)nungllfilbrnng, sf. pl. 

llł1 cd)n11119, sf. pl. =en, 1) rnchuhy; feine - liei etm. ,en, rachmistrzostwo n., hu
rachowanie n., liczenie n., finben dobrze wyjść na czem, chalterya f. 
kalkulacya /., rachuba /.; nie stracić, zarobić na czem, llłc'dJnllngebof, sm. •(e)s, 
a!Iei3 in - 3ie~en wziąć wszyst- wyjść na swoje, mieć przy pl. =~i:itc, izba obrachunkowa. 
ko w rachubę; (przenośnie:) czem korzyść; bie - o~ne ben 9łc'd)nungejnbr, sn. =(e)!ll, 
zważać na wszystko; menn Witt madjen (zrobić rachunek pl. •e, rok bieżący rachun
bu in - 0ie~ft, baji ..• jeśli bez gospodarza) wystrze- ków, rok rachunkowy, skar
weźmiesz w rachubę, jeśli lić bez prochu, rozpocząć co, bowy. 
zważysz, że ..• j ben ltler~iilt• nie namyśliwszy się wprzód, llłc'dJnllngefnmmcr, sf. ob. 
niffen - tragen uwzględniać, czy bedzie można dokonać. !RectJnunge~ąf. 
uw1.ględnić stosunki, zważać 

0

9łc'd}n11ng0(nb)le911119, sf. 9łc'dJn111190lcgcr, sm. •i3, pl. 
na stosunki; 2) zdanie n. pl. ,en, wyliczenie n. się, -, zda wca m. rachunków. 
sprawy, sprawozdanie n. = zdanie n. sprawy z czego. 9łe'dJnttn00lJtilfung, sj. pl. 
!Recf)enfdjaft; jmnbm - aó= 9łe'djn11ng0nbf dJht», sm. •en, egzamin rachunkowy. 
legen wyrachować się, wyli· =ffei3, pl. =ldJlilfle, zamknh;cie 9łe'd)11111190rnt, sm. ,(e)s, 
czyćsiękomu;3)rachunekm.; n. rachunku; bilan• m. ·ipl. =rlite, radca rachunkowy, 
rachunek kupiecki= ~uf tura; 9łe'dJnungenmt, sn. =(e)il, l'adca m. przy urzędzie ra
gelcf)rieóene - rachunek na pl. =iimter, urząd rachunko- chnnkowym. 
piśmie; [letrieósauiłgaóen - wy; hucbalterya /. 9ic'd)nungetebifor, sm. =!3, 
rachunek wydatków ruchu 9łc'd)nungenrt, sf. pl. •en, pl. =en, kontrolor m., spraw
(kolejn.); @elb- rachunek 1) sposób m. liczenia; 2) bie dziciel m. rachunków. 
pieniężny; illlaterial- rachu- uier =en cztery działania aryt- 9łc'dJnllng0flJC3ic0, sf. pl. 
ntk materyałów; illlonats- met.yczne, -, działam" arytmetyczne. 
rachunek miesięczny; (au. 9łe'dJtlllngenufgnbe, sf. pl. 9łc'd)1111ng0tnbcllcn, 9łc'd)• 
fenbe - rachunek bieżący; =n, zadanie rachunkowe. ! nnngetnfcln, sf. pl. tablice 
fve3ifi3ierte - rachunek wy- 9łc'djn11ng0n11031191 sm. •(e)ił, ' arytmetyczne. 
szczególniony; auf - geóen, pl. ,51ige, wyciąg m. z ra- 9ic'd)nungeiibctfd)lng, sm. 
faufen dać, kupić na rachu- chunku. ,(e)ś, pl. =\cf)ldge, kalkulacya 
nek, na kredyt; bie - au!il= 9łc'd)nllngllbcamtc(r), sm. tymczasowa, obliczenie pro
fte!Ien wystawić, napisać ra- =ten, pl. •ten, urzędnik ra- wizoryczne. 
chunek; bie - ausaie~en, chnnkowy. 9łc'd)nungewcfcn, sn. =i:l, 
ausfdjreióen wypisać rachu- 9łe'd)n11n90bcifllicl,sn.=(e)J, ractmnkowość /'. 
nek, zrobić wyciąg rachunku pl. =e, przykład rachunkowy, 9łcd)t, sn. •(e)s, pl. •e, 1) 
z ksh,gi; in - fte!Ien, auf · arytmetyczny. prawo n.; bilrgerlidjeil, firdJ• 
bie - je~en wstawić w ra- llłc'd)n11n90bclc9, sm. =(e)s, lic!Jei:!, gemeineś, tiimijdjeił -
chunek, zapisa6 na rachunek; pl. =e, alegat m. do rnchunku. prawo cywilne, kościelne, po
bie - ftimmt, ift ricf)tig ra- 9łe'd)nttngebctrng, sm. •(e)i:!, wszechne, rzymskie; natilr= 
chunek zgadza się; bie =en pl. =lriige, su ma f., kwota Iicf)ei3, gef djriebenei3, vofitiuei3 
fil~ren prowadzić rachunki; /. rachunku, na jaką rachu- - prawo natury, prawo pi
mit jmnl>m in - fle~en mieć nek opiewa. sane, pozytywne; bie •e ftu• 
z kim rachunek bieżący; eine 9łc'dJnllngebrett, sn. •(e)s, bieren uczyć się prawa; ~oftor 
- in Otbnung óringen, be= pl. ,er, Hzczoty pl., liczydło ber =e, lieiber ,e, doktor pra· 
3n~len uporządkować, (z)li- n., liczyk m. wa, doktor praw obojga; !13ro= 
kwidować, zapłacić rachunek; 9łc'dJnungebnd), sn. •(e)i:!, feff or ber =e profesor prawa; 
!aut - wedłu~ rachunku; er pl. •liilcf)er, księga/. rachun- uon ,i3 roegen z prawa, wedle 
~at bai3 filr (auf) jeine -getan ków. prawa; 2) prawo n. do czego, 
uczynił to na swoją rękę; 4) 9łc'dJn11n90bclJnrtcmcnt, tytuł m. do czego= \Rnrec!Jt; 
(obraz.) rachuba /., oczeki- (wym.: -departmą), sn. ,e, ein - ilóet jmnbn, illier etw. 
wanie n., nadzieja f., widoki pl. ~e, wydział obrachun- ~alien mieć prawo nad kim, 
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nad czem; - illier Eeóen un'o 
%ob prawo życia i śmierci; 
óilrgeriid)e, politifd)e, f 03iale 
•e prawa obywatelskie, poli
tyczne, społeczne; ein - auf 
eine 6ad)e ljaóen mieć prawo 
do rzeczy; ein - auf l einer 
6adje ljaóen mieć prawo na 
rzeczy; - au etro. ljaóen mieć 
prawo do czego, mieć wolność 
zrobienia czego; f eine ~e 11el0 

tenb mad)en bronić, dochodzić 
swoich praw, wykazać swoje 
prawa; auf feinem ,e óefteljen 
obstawać przy swojem prawie, 
bronić swego prawa; jmnbi3 
~e uerteibigen bronić czyich 
praw; jmnbm au fdnem ,e 
uerljelfen dopom6dz komu do 
dojścia (do) swego prawa; 
jmnbm in feine ,e greifen, in 
jmnbe ,e greifen uzurpować, 
rościć sobie, przywlaszczać 
sobie czyje prawa; au - be, 
fteljen obowiązywać; mit mel• 
c!jem ,e? jakiem prawem? na 
jakiej podstawie? Q.lerfuft ber 
óilrgerl1cljen ~e utrnta praw 
obywatelskich, śmierć cywil
na; bas - ber CErftgeliutt 
prawo pierworodztwa; 3) słu
szność/., sprawiedliwość f.; 
er ljat bai3 - auf f einer 
6eite słuszność jest po jego 
stronie; fid) f eióft au f ei nem 
~e uerljelfen wymierzyć sobie 
samemu sprawiedliwość; je, 
manbem - miberfaljren Iaff en 
oddać komu sprawiedliwość, 
przyznać komu słuszność; 
tnit prawnie, ~łu~znie; 
oljne - nieprawnie, niesłu
sznie; mit 3'ug unb - , mit 
uol!em oe zupełnie prawnie, 
jak najsłuszniej; mit - ober 
Unred)t słusznie czy niesłu
sznie; - belja!ten wygrać 
sprawę, mieć słuszność; -
fin ben znaleźć sprawiedliwość; 
- f ud)en szukać sprawiedli
wości; - fpred)en sprawiedli
wość wymierzać, sądzić (spra
wy); e!3 ift ~ed) tens należy 
się, słusznem jest; jebem fein 
- każdemu sprawiedliwość; 
@emalt geljt uor - gdzie 
przemoc mówi, prawo milczy; 
ruo nid)t!3 ift, ljat ber Słaifer 
f ein - uerloren z pr6żnego 
nie naleje. 
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9łcdJt, I. adi. 1) prawy ljat etm. :Jłecljteil geternt zna
(w przeciwstawieniu do !inf, cznej nabył nanki; ei! iftnic!Jts 
lewy); bie ~e Ę)an'o prawa :Jłed)teil nie jest to nic wiei
ręka; auf ber •en 6eite po, na kiego, znacznego, 11ie są to 
prawej stronie,zprawej strony, wielkie rzeczy; bu bift mir 
po, na prawej; er ift meine •e ber •e ty właśnie do tego, 
Ę)anb jest moją prawą ręką, tyś mi to zuch t bai! wćire 
jest mi bardzo pomocnym, wa!3 !ttedjte!3 a toby też do
potrzebnym; bie -e 15eite eine!3 piero było co pięknego; ba 
6toffe!3, eine!3 8euge!3 lice pl.; ift er an ben ~en gefommen 
2) dobry, należyty, stuszny, a to dopiero trafił na tęgiego, 
odpowiedni; ber ~e ~eg dro- wybrał sif:l do tęgiego I 5) •er 
ga prosta, należyta, odpo- ~infe( kąt prosty (geom.); 
wiednia; uom •en fillege ab• 6) dogodny, życ,eniu odpo
fommen zabłądzić, stracić na- wiadający; mir ift ei! - ja 
leżytą drogę; (obraz.) zejść się zgadzam, ja przystaję; 
na bezdroża, na manowce; roenn ei! bir - ift jeśli n,e 
bai! •e filłajj, iBerljćiltni!l odpo- masz nic przeciw temu, jeśli 
wiednia, należyta miara, od- ci się podoba; wie ei! - ift 
powiedni stosunek; ber -e (tak) jak się powinno robić, 
2lu!3brucf wyrnz stosowny; jak należy; bail mar i~m gar 
aur •en, au ser 8eit anfommen nid)t - to wcale mu sie nie 
przybyć na czas (właściwy), podobało, nie był vi:cale 
punktualnie; etm. an ber ,en z tego zadowolony; bit fann 
6teUe angreifen wziąć się do niemanb etro. - mad)en tobie 
czego właściwie, jak należy; nikt w niczem nie dogodzi; 
er ljat bas Ę)era auf bem „en bas ift nicljt me[)r am - unb 
~(ec?e ma serce, dobry z niego liil!ig to tylko słuszne, spra
człowiek; bas 9Jlaul auf bem wiedli we; II. adv. 1) bardzo, 
•en ~lecfe [ja6en mieć gębę wy- dosyć; porządnie; - gern bar
prawną, wyparzoną, być wy- dzo chętnie, jak najchętniej; 
szczekanym; bu fommft ~e· - Iange bardzo, dosyć długo; 
rabe an ben ,en 9Jlann albu id) óitte - feljr b11rdzo proszę; 
an ben :Jłed)ten trafiłeś wła- e!3 ift - folt porządnie zi
śnie na odpowiedniego, na mno; 2) dokładnie, odpo
tego, kt6regoś szukał; ba!tl wiednio, właśnie = genau; 
fann nid)t mit •en Xiingen id) rueijj es nid)t - nie wiem 
3uge[jen nie idzie to drogą tego dokładnie, dobrze; 3) 
sprawiedliwą, nie idzie to prawo, slusznie; gana - I 
jak należy; nie dzieje się to zupełnie słusznie! fo ! 
sposobem naturalnym, muszą brawo I bu ljaft nic!Jt - baran 
w tern być jakieś czary; il) getan niedobrze zrobiłeś; -
prawy, prawd~iwy, sprawie- EJanbe(n postąpić (sobie) uczci
dliwy, uczciwy, przyzwoity; wie, jak na porządnego czło
,e Słinber prawe dzieci; fein w eka przystało; bin idj [jier 
•er }Bru'oer, ieine •e 15d)mefter - bei ,\;)erm I? czy mie
j ego rodzony brat, rodzona szka tu pan X? 4) mal! 
siostra; ber •e @róe słuszny, fonn e!3 nid)t allen 2euten 
prawny dziedzic; bas .!Hnb 1 

- madjen wszystkim ludziom 
beim „en 9łamen nennen na- nie można dogodzić; e!3 ge• 
zwać co właściwem imieniem, jd)ieljt mir - dobrze mi tak, 
jak należy; 4) wielki, istotny zasłużyłem na to; wen n id) 
= grojj; feine •e Euft ljaben - felje, ljiire, midj - erinnere 
nie mieć wielkiej chęci; idj ljatte jeśli mnie oczy niti łudzą, 

eine •e lYreube barilóer to mi słuch nie myli, jeśli pamięć 
wielką sprawiło radość, szcze- mnie nie myli; nun etft -
rze się tern ucieszyłem; bas właśuie teraz, teraz dopiero;
iit eine •e l.13lage to duży kło- f djreiben pisać ortograficznie. 
pot,; bu bift ein -er 6c!Jeltn 9łe'dJte, sf. pl. ,n, prawa 
porządny z ciebie hultaj; er r!}ka, prawica J:; aur =n po 
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prawicy, po, na prawej 
stronie. 

9łt'd)tccf, sn. -(e)i3, pl. oe, 
prostokąt m., równokąt m. 

9łt'd)tccfig, adi. prosto
kątny, rówuokątny. 

9łc'dJtcn, vn. ((Jaóen) mit 
jmnbm um (ilber) etro. - pra
wować się, spiernć się, sprze
cz11ć się, spór wieść z kim o co, 

9it'dJtcn{l, adv. słusznie, 
prawnie ; in aller ijorm -
po formie, według przepi,ów; 
nUes roa!3 - ift wszystko co 
prawo wymaga, co z prawa 
się należy .. 

9lt'd)tfcrttgcn, va. ((Jnóen) 
usprawiedliwiać, usprawio
dliwić, uniewinniać, unie
winnić, oczyszczać, oczyścić; 
ficg -, vr. ((Jaóen) usprawie
dliwiać się, usprawiedliwić 
si~, uniewinniać się, unie• 
winnić sie. 

9lc' d)tfettigcnb, adi. uspra
wiedliwiający, uniewinniają
cy. 

9łc'dJtfcrtigcr, sm. •ś, pl. 
-, usprawiedhwiciel m., rze
cznik m., obrońca m. 

9łt'd)tfcrtignng, sf. pl. pen, 
usprawiedliwienie n., unie
winnienie n. ; etro. 3u f einer 
- f agen, nnfii(Jren, uorf>rin• 
gen powiedzieć, przytoczyć co 
na swoje usprawiedliwienie. 

9lt' d)tfcrtiguug{lgrunb, sm. 
,( e )i3, pl. •grilnbe, powód 
usprawiedliwiający. 

9lt' dJtfcrtigungllf d)rift, sf. 
sf. •en, pismo usprawiedli
wiające, ohrona /. 

9łt'dJtgliiubig, adi. prawo
wierny; adv. prawowiernie. 

9lt'd)tgliiubigc(r), sm. •en, 
pl. pen, 9le'dJtgliiubigc, sf. 
pl. •n, prawowierny m., pra
wowierna/. 

9łt'dJtgliiubigfcit, sj. pra
wowierność f. 

9łc'dJt~abcr, sm. 0 s, pl. -, 
kłótnik m., sprzeka /., zwa
dnik m. 

9ltdJt~abmi', sf. pl. sen, 
upartość /. w zdaniu, obsta
wanie uparte przy swojem 
zdaniu; zwadliwość f. 

9łt'dJt~abcriu, sf. pl. •innen, 
kobiet/I kłótliwa, zwadliwa, 
sprzeka /. 
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9lt'dJtlJabcrif d), adi. uparty 9lt'd,Jf{la11f,1Jr11d,J, sm. •(e)s, 
w zdaniu, zwadhwy. pl. •fprilcge, pretensya prn-

9łc'd,Jtlid,J, I. adi. 1) pra- wna, roszczenie prawne. 
wny, •et )Seiftllno pomocnik 9łc'd,Jt{la111Ualt, sm. ,(e)s, 
prawny, adwokat m.; •ei3 <Et• pl. =roiilte, rzecznik m., ad
fenntni!3 orzeczenie sądowe, wokllt m., obrońca m. 
wyrok m.; 2) prawy, uczci- 9ie'd,Jt{lbefliiieue(r), sm. •en, 
wy, poczciwy; "er !!Renfcg pl. •en, przykłarl11jący m, 
uczciwy człowiek, uczciwiec sie do nauki pr11w11, uczeń 
m.; II. adv. 1) prawnie; m~ prawa, prawnik m. 
jmnbn - lielangen pozwać 9le'djt{lbciftaub, sm. •(e)s, 
kogo do sądu; 2) słusznie, pl. aftćinbe, doradca pr11wny, 
prawym sposobem, uczciwie. adwokat m. 

9łc'dJtlidJftlt, sf. 1) pra- filt'dJt{lbele~ruug, sf. pl. 
wność f., legalność/.; 2) pra- =en, pouczenie n. co do pra-
wość f., uczciwość/. wa (sądy przysięgłych), 

91c'd,Jtlicbcub, adi. lubiący 9lc'dJt{lberaubuug, sf. pl. 
słuszność, prawość, prawy. •en, pozbawienie n. prawa. 

9łt'd,Jtlinig, adi. prosty, 9łc'd,Jtebcftiiubig, adi. pra-
prostopadły i adv. prosto, wornocoy; = redjisftiiftig; 
prost.op11dle, ważny (prawnie). 

9lc'djtlo{l, I. adi. 1) nie- 9lc'djt{lbeftiinbigfeit, sJ. 
prawny, bezprawny; niepra- ść f ż ś' j 

) . d prawomocno . ; wa no c . 
wy; 2 _wyJęty. z po prawa, (prawna). 
pozba~1ooy op.1ek1 prawa; ~I. 9lc'dJtebeugnug sf. pl. ,en 
a~lv. meprawme, bezprawme; pog-wałcenie n. ;rawa. ' 
Ill~~r~wo. _ . b 9ic'dJt0bc1U11jftf ciu, sn. =5, 

9it_ d)t10lt9Ittf, sf. _ 1). ez-1 poczucie n. prawa, sprawie
prawie n.; 2) WYJJCI? n. dliwości. 
z po~ prawa, pozbaw1eme n. 9łc'dJf{lbobcu sm. =!3 pod-
op1ek1 prnwneJ, ' ' "' •mt "fi' I d' l) stawa prawna. uie UJ. ma11t9, · .a i. 9lc'dJtfdJaffcu I. adi. po-
prawdziwy,. rz~czywisty, slu- czciwy rzetelu; prawy· II. 
szny; = t11ttfhcg; 2) prawy, adv. p~czciwie;'- Ieben' żyć 
prnwny, prawem _dozwolony, poczciwie; (w mowie poufa
prawem postan°';100Y, z pra- łej zamiast fe(Jr geron(tig) bar
wem zgodny, wazny (według dzo tego· - arbeiten wiele 
prawa) i =~ <E~e prawne, vya- bardzo' ~racować; ficg ~ 
żne małż~nstwo; •es @er1cgt (nngroei!en teo-o sie nudzić. 
sad właściwy· II adv pra- •0 

, 

w'dziwie sł~szole· p
0

rawo 9łc'd,Jtfd,Jaffeu~eit, sf. pra-
' ' ' " f 1 ,, f prawnie wnżnie. wosc ., rztJte nosc ., po-

91e'djt'miifjigfcit, sf. 1) czciw,ość f., ~odziwość f, 
słuszność f.; - ber \yotbe= 9łc dJff d,Jretbuug, sf. pl. 
rung słuszność pretensyi; 2) 0 en, ortografia /., piso
prawość /., prawność f., wa- wniaj. 
żność /. (według prnwa); = 9łe'djtebre~cub,. adi. prawo
!Recg!sgil(tigfeit; właściwość f., zwrotny {mechamka). 
kompetencya f.; = lBefugnis. 9le'dJt{leiulllanb, sm. ,(e)s, 

9led,Jto, adv. na prawo, w pl. ,roiinbe, zarzut prawny. 
prawo, po prawej stronie, po 9łc'dJtocrfa~reu, adi. bie• 
prawicy; - um I - fcgroenft ! gły w prawie. 
w prawo zwrot! - unb linrn 9łc'dJtocrfa~reu~cit, sf. bie-
fein używać równie dobrze głość f. w pr11wie. 
prawej i lewej do pracy, do 9łc'd)tocrfliiruug, sf. pl. 
pisania i t. d. •en, wyjaśnienie n., wytłó• 

9łt'dJt0abtretuug, sj. pl. maczanie n. prawa. 
•en, uatąpienie n. prawa. 9lc'd,Jt{lfaU, sm. •(e)i3, pl. 

9łc'dJieau11elegeulJtit, sf. pl. •fii!Ie, przypadek prawny, 
•en, sprawa prawna, sprawa f. 
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!Jłe'd}łeform, sf. pl. =en, mocny; - werben stać się 9łed)teu'm, adv. ob. ~ec[Jti8. 
forma prawna, prawem prze- prawomocnym. file'd)teuugiiltig, adi. pra-
pisana. ffie'dJtefunbe, sj. znajomość wnie nieważny, bezprawny. 

!Jłe'd)teformnlitiit, sf. pl. f. prawa, prawoznawstwo n. 9łe'djteurfunbe, sf, pl. =n, 
=en, formalność prawna, pra- 9łe'd)tefunbig, I. adi. zna- dokument prawny, wiarogodne 
wem przepisana. jący prawo; Il. 9łt'dJtefunbi• pismo prawne. 

!Jłe'd)tefrage, sf. pl. •li, ge(r), sm. =en, pl. ,en, znawca !Jłe'dJtebediinblid)feit, sf.pl. 
kwestya prawna, pytanie m. prawa, ,en, zobowiązanie p, awne. 
prawne, file'dJte!e~re, sf. pl. -n, ffie'd)teberbre~er, sm. •6, pl. 

file'd)tegang, sm. =(e)s, pl. nauka/. prawa. -, krętacz prawny. 
=giinge, postępowanie sądowe, ffie'd)tele~rer, sm. =il, pl. file'd,Jtebcrbre~nng, sf. pl. 
procesowe, procedura sądo- -, nauczyciel m. prawa. =en, nakrecanie n. prawa. 
wa; bieg m. sprawy, tok m. 9łe'd,Jtemittel, sn. =G, pl. -, ffie'd,Jtetierfa~rcn, sn. =i8, pl. 
procesu. środek prawny. -, postępowanie sądowe; 

. ffit'dJtegefil~I, sn., 9łe'd)te= 9łe'd}tonnd)f olge, sf. na- l)einlidjes - postępowanie 
fmn, sm. •(e)!!I, obacz ~ed}t!3= stę;,stwo prawne. sądowe kryminalne, karne, 
liemufltfein. 9łe'd}tonad}folger, sm. =s, ffie'd,Jteberfnff ung, sf. pl. 

!Jłt'd,Jtegele~rf nmfeit, sf. pl. -, następca prawny. =en, urządzenie sądowe, orga-
umiejętność /. prawa, pra- ffie'd,Jtenorm, sf. pl. -en, nizacya f. sądów. 
wnictwo n. norma prawna, przepis pra- file'd,Jteber~iiUnio, sn. ,ff ei8, 

filt'd,Jtegele~rt, I. adi. zna- wny. pl. •ffe, stosunek prawny. 
jący prawo; II. 9łe'dJtegt• 9łe'd)tełJf{tge, sf. zarząd m. ffie'd,JtBber~anb!ung, sf. pl. 
le~rte(r), sm. •en, pl. =en, wymiar m. sprawiedliwości. =en, rozprawa sądowa. 
prawnik m. 9łe'd)tełJ~i!ofołJ~ie, sf. filo- 9łe'd)tebede~ung, sj. pl. 

9łe'd,Jtegebiiube, sn. =G, sy- zofia .f. prawa. / •en, ohraza f. praw~. 
stem prawny. file'd)tfłJrCd}UUg, sf. wypo- 9łe'dJteberftiiubige(r), sm. 

9łe'd)tegleidJ{)Cit, sf. ró- wiadarue n. zdania prawnego, ,en, pl. =en, rozumiejący 
wność /. wobec (w oblie.zu) wymierzanie n. sprawiedli· prawo, prawnik m. 
prawa, wości. 9Ie'dJt0bet1DnU1111g, sf. pl. 

9łe'dJtegrunb, sm. •(e)i8, pl. 9łe'd)tOłJUUft, sm. ,(e)iii, pl. -en. zarząd m. sprawfodliwości. 
0 gtilnbe, argument m., powód I •e, punkt prawny. 9łt'd,JtGbCflDCigCruUg, sf. pl. 
m., tytuł m. (prawny). I . 9łe'd}toregel, sf. pl. •n, re- =m, odmówienie n. wymiaru 

9łc'd,Jtegrunbf n~, sm. 0 ee, I gub prawna, przepis prawny. sprawiedliwości. 
pl. =fiit!e, zaHada prawna. 9łe'd}tof ndJC, sf. pl. •n, 9łe'dJtóborbebnlt, sm. •(e)!8, 

9łe'd)łegillti!l, adi. prawnie obacz tJłecf)tsljanbel. pl. •e, zastrzeżenie prawne. 
ważny. 9łe'dJtefa~, sm. oh. meC9is= 9łe'd,Jte1Deg, sm. ,(e)il, pl. 

9łe'd,Jt~gilUigfeit, sj. wa- grunbfat). •e, droga prawna, sądowa; 
żność prawna, prawność f. 9łe'd,ltóf d}ut7, sm. •eś, ochro- ben - lief d}reiten, lietreten, 

9łe'd,JtogutadJten, sn. 0 i8, pl. na przez prawo nzyczona, einf djiagen wytoczyć sprawę 
-, opinia prawna. ochrona prawna. przPd sąrl. 

9łe'd,Jte~n11bel, sm. •!8, pl. 9łe'd)tefi1111, sm. ob. mecqti8= ffie'd,Jt01Dcid,Je, sf. pl. =n, 
=ljlinbel, spór prawny, sprawa [Jeroufltfein. zwrotnica prawozwrotna (ko-
sądowa, proces m. 9łe'd,JtefłJrud), sm. •(e)s, pl. lejn.). 

9łe'd,Jtebilft, sf. pl. •n, po- •fl)rild}e, wyrok sądowy; orze- 9łt'd)tOIDibrig, adi. prawu 
moo prawna, czenie przysięgłych; przysą- przeciwny, nieprawny. 

9łe'd)tefe11ner, sm. =i8, pl. dzenie n.; = ,8ufl)rec)jung. 9łe'd,Jie1Dibrinfeit, sj. pl. 
-, prawoznawca m. 9łe'd,Jteftnat, sm. =(e)s, pl. =en, nieprawność f., niele-

ffie'd,Jtofen11tni0, sf. pl. =en, państwo konstytucyjne. galność f. 
•niffe, prawoznawstwo n. 9łe'd,Jteftn11b, sm. •(e)s, pl. ffie'd,Jt01Diffcnf d,Jaft, sf. pl. 

ffie'd,ltofniff, sm. •(e)i8, pl. =ftlinbe, właściwość /., kom- =en, umiejętność f., nauka/. 
•e, wykręt prawny, wybieg petencya /., przynależność f prawa, prawnictwo n. 
adwokacki. sądu. file1d)t01Diff e11f d)nftlid,J, adi. 

9łe'd,Jtefo11fulcnt, sm. •en, 9łt'dJtóftiinbig, adi. przy- prawniczy. 
pl. oen, konsulent m., do- należny do pewnego sądu, 9łe'd)t01Dol1Itnt, sj. pl. •en, 
radca prawny. podpadający pod sądowni- dobrodziejstwo n. prawa. 

9łe'd,Jtefo~c11, s. pl. koszta ctwo. 9łe'd)t03uftii11bigfeit, sf. wla-
sądowe, procesowe. ffie'd)teftreit, sm. ,(e)!8, pl. ściwość J., kompetencya /. 

9łe'd)tefrnft, sj. moc j. •e, spór prawny. sądu. 
prawa, prawomocność j. 9łe'd)tetltel, sm. •i8, pl. -, 9łe'd,Jt031Da11g, sm. ,(e)ś!, 

9łe'd)tefriiftig, adi. prawo- tytuł prawny. kompetencya /. z ustawy, 
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kompetencya konieczna (pra- pinać żagle stosownie do wia-
wo ). tru (żegluga). 

ffic'd)tlllinfclig, adi. prosto- ffic'bc, sf. pl. •n, 1) mowa 
kątny; •eil mierecf prosto- f., mówienie n.; bie @alie ber 
kąt m. - dar wymowy; geliunbene, 

ll1e'd)t3citig, adi. w należy- ungeliunbene wiązana, 
tym, w swoim czl\sie odby- niewiązana mowa, poezya, 
wający się; adv. na czas. proza; mouon ift bie -? 

ffic'd)t3cttigfcit, sf. wcze- o czem się mówi? bauon ift 
sność f. ~ier feine - o tern tu mowy 

fficcibi'b i mcaibi'b, adi. niema; bai! ift nidjt ber -
obacz 11lilcff1tlliq. mert nie warto o tern mówić; 

fficci.pic'nt i mcai.lJit'nt, sm. bie - fam bann auf if)n po
-en, pl. -en, recypient m., tern na niego przeszła roz
przyjemnik m. (chemia). mowa, o nim mówić zaczęto; 

fficci.pic'rcn i ffic3i.pic'rcn, bie in - ftef)enbe CSadje rzecz 
va. (f)alien) przyjąć = auh w mowie będąca, rzecz, 
einnef)men. o której się mówi; 0mif cf)en 

mcci.procitii'łi mc3i.pro3itii't, unii fan n feine - bauon f ein 
sf. wzajemność j. między nami o tern mowy być 

mcci.pro'f i 1Rc3i.pro'f, adi. nie może, nic to nie znaczy; 
wzajemny; adv. wzajemnie. urn mieber auf unfere - au 

fficcitatio'n i mcaitatio'n, fommen by znów powrócić 
sf. pl. •en, recytacya f. de tego, o czem mówiliśmy; 

iliccitati'b i 1Rc3itati'b, sn. jmnbm in bie - fallen prze
•iil, pl. ,e, recitativo n., śpie- rywać komu rozmowę; jmnbm 
wne opowiadanie (muzyka). - uni> 2lntmort ftef)en sprawić 

IRccitic'rcn i 1Rc3itic'rcn, va. się komu, odpowiedzieć komo; 
(f)alien) recytować, odmawiać. jmntm aur - fteUen, feven 

llłcd, sn. •(e)i!, pl. •e, rek pociągn':!Ć kogo do odpowie
m., drążek m. (gimnastyka). dzialności, żądać od kogo 

IRc'dc, sm. •n, pl. •n, bo- zdania sprawy; feltfame •n 
hnter m., rycerz m. filf)ren dziwaczne rzeczy mó-

ffic'dcif en, sn. •ił, fryzo- wić; e!ll gef)t i>ie - mówią; 
wane żelazo. es gef)t ftarf i>ie - bauon 

IRc'dcn, va. (f)alien) 1) prze- wszędzie, wszyscy o tern mó
ciągać, rozciągać, wyciągać; wią; 2) rozmowa f. = @e• 
wydłużać (np. szyję); 2) roz- fl>rndJ; 3) przemowa j'., mo
płaszczać, brejtować (Żelazo); wa f., odezwa f., głos m. = 
fidj -, vr. (f)alien) przecią- mottrag; eine - ga(ten mieć 
gać się (n. p. ziewając). mowę, przemawiać; - auf 

IRc'dcn~aft, adi. olbrzymi, ber .lłanad kazanie; eine -
bohaterski. an eine merfamm(ung ~a(ten 

ffie'dbammct, sm. =il, pl. mieć rzecz do zgromadzenia; 
•fJitmmer, młot wodny topor- bas ift i>ie - eines 2l!igeori>• 
niezy. neten to głos jednego z po-

1Rc1d~ol3, sn. •e!il, pl. •f)iH3er, słów; jmnbm eine - f)alten 
naciągadło n. powiedzieć komu kazanie, 

llłc'dfdJmicb,sm. 0(e)!8,pl.•e, wyciąć komo kapitułę; ee {)at 
fryszownik m., brejtownik m. igm bie - uerfcljlagen za

lRC'dilbnng, sf. pl. •en, ćwi- pomniał języka w gębie. 
czenie n. (gimnastyczne) na llłc'bcart, sj. pl. -en, spo-
drążku. sób m. mówienia, dykcya f. 

llłebaftcn'r, sm. ·!3, pl. =e, llłc'bcbilb, sn. •(e)e, pl. =er, 
redaktor m. figura retoryczna, krasomow-

llłcbaftio'n, sj. pl. =en, re- cza, przenośnia f. 
dakcya f. mc'bcblttmt, !iłc'bcbliltc, sf. 

fficb aftionc'U, adi. redak- pl. •n, zwrot krasomowczy. 
cyjny. IRc'bcfcrtig, IRt'bt!!ClllllUbt, 

9łc'bbctn, va. ([Ja6en) roz- adi. wymowny. 

ffic'bcnb 

llicbcf crtigfcit, IRc'bcge-
tunnbtbcit, sf. mowność/., wy
mowa f. 

IRc'bcfigttr, sf. obacz 9łebe• 
bilo. 

IRc'bcf{oófcl, sf. pl. •n, 
frazes retoryczny. 

ffic'bcf{ttij, sm. ·ff ee, tok 
m •• płynność f. mowy. 

IRe'bcform, sf pl. =en, 
sposób m. mówienia; tryb m. 
(gramat.). 

ffic'bcfrci~cit, sf. wolność f. 
przemawiania. 

IRc'bcgabc, sf. dar m. mó
wienia, wymowy. 

ffic'bcfnnft, sf. retory ka f., 
wymowa f. 

IRc'bcfilttftlcr, sm. =il, pl.-, 
retor m., mistrz m. wymowy. 

ffic'bclnft, sf. ochota f. do 
mówienia, gadatliwość f. 

llłc'bclnftig, adi. gadatliwy, 
wielomowny. 

IRc'bctt, I. va. (ljalien) mó
wić, gadać; il ber etmas -
mówić o czem; laut, Ieif e -
mówić głośno, na głos, po 
cichu; l)O(nif r[J - mówić 
po polsku; uor fic[J gin -
mówić, mruczeć sobie pod 
nosem; - mir von etro. an
berem mówmy o czem innem; 
Iaff en mir iljn - dajmy mu 
mówić, niech sobie mówi; er 
liiflt mit fidJ - z nim można 
mówić, z nim łatwo można 
dojść do końca; in ben %ag 
[jinein - gadać bez rozwagi, 
bez namysłu; jmnbm bas 
llllort - przemawiać za kim, 
bronić kogo; jmni>m naclj bem 
munbe - schlebiać komu j 
jmni>m in!ll @eroiff en - prze
mawiać do czyjego sumienia; 
in ben Wini> - na wiatr 
mówić; auil iljm rebete ber 
llllagnftnn szał z niego prze
mawiał; bu {)aft guł -1 
tobie łatwo mówić! jmnbm 
bai! - uerliieten zabronić ko
mu mówić; uon fidj - macljen, 
uie( 9łei>enil uon ficlj madjen 
dać powód do mówienia o so
bie; stać się sławnym, osia
wić się; II. vn. (ljalien) mó
wić, przemawiać, mieć 1nowę; 
unbeuUidJ - marmotać. 

IRc'bcnb, adi. mówi'łcy, 
wyrazisty, wymowny = aui• 
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bruc?auoII; •e !perfon osoba mowca m.; geifUicf)er 
mówiąca, mowca m.; •e .ffilnfte znodzieja m. 

ka- 1 ffieeUitii't, sf. gruntowność 

I
. f.; rzetelność f., porządek m. 

sztuki mowne (poezya i wy- 9łc'bncrbiiijnc, 8/, pl. •n, !Ree~, sn. -(e)ś, pl. •e, li· 
mowa), mównica f. 

9łe'bcn~art, sf. pl. •en, spo- !Re'bncrgnbe, sf., 9łc'bncr• 
na .f. (żegluga), 

9łee'~f dJliigcr, sm. •!!,pl.-, 
powroźnik m. sób m. mówienia, frazes m.; talent, sn. •(e)i3, dar m. wy

eigentilmlicf)e - wyrażenie mowy. 
językowi właściwe, właściwość 9łc'llnerif d), adi. kraso
f. języka; bna finb nur •en! mowski, krnsomówczy, reto• 
to są tylko frazesy I to tylko ryczny; adv. po krasomow

9łefaftie', sf. pl. •n, ob
niżka j., opust m., obniże
nie n. (przewoźnictwo). 

\lłefefto'rium, sn. •!I, pl. 
•tien, refektarz m., izba sto

sztuka łowa, pok6j jadalny, jadalnia 
czcze słowa! ,en mncf)en mó- skn, retorycznie. 
wić piękne słówka; jmnbn mit 9łe'bnerftmft, sf. 
•en abfpdfen zbyć kogo pię- krasomowska, 
knemi słowy. 9łe'bncrftnij{, sm. •(e)i3, pl. 

9łe'bc~rnnf, sm. •(e)a, wy- •ftil~(e, katedra j. dla mowcy. 
kwintność f., przesada f. 9łe'bnerton, sm. •(e)i!l, pl. 
w mówieniu. •!one, przyci•k m., ton m. 

9łebetei', sf. pl. •en, gada- retoryczny. 
nim1. j,; plotka f. 9łebou'te, (wym.: -dute), 

9łe'llcf a~, sm. ,ee, pl. ,fiite, sf. pl. •n, 1) reduta .f., bal 
zdanie n. w mowie. maskowy; 2) szaniec czworo-

9łc'bef d){uf1, sm. •ffei3, pl. kątny. 
•ic!Jlilff e, zakończenie n. !Rcbreifie'mt, va. (~aben) 
mowy. redresować, poprawić. 

9łe'bef d)muif, sm. •(e)i3, 9łe'bfelig, adi. gadatliwy, 
ozdoba f. mowy. wielomowuy, rozprawny; -

!Re'bef d)tuaU, 9łcbcfd,ltuulft, roerben rozg-adać się. 
sm. •(e)s, nadętość f. w mowie. !Re'bf cligfcit, sf. gadatli-

!Rc'bef dJIUttng, sm. (e)i3, wość f., wielomowność f., 
wzniosłość j. w mówieniu. rozprawność f. 

9łe'bcf ud)t, sf. mania /. 9łcbucic'rbari 9łeb113ic 1rbar, 
mówienia, gadatliwość f. adi. dający się zmniejszyć. 

9łe'beteil, sm. •(e)i3, pl. •e, 9łcbucie'ren i 9łcbu3ic'rcn, 
część f. mowy (gramatyka). va. (~aben) redukować, zmniej

!Re'bdon, sm. •(e)e, pl. szać, obniżać, obniżyć; zamie
•tiine, akcent m., przycisk m. niać, zamienić; er fie~t jett 
retoryczny. fe~r rebu8iert aui3 bardzo zubo-

9łe'beiibung, sf. pl. 0 en, żało, miz~rnie teraz wygląda. 
ćwiczenie n. się w mówieniu. 9łebuftto'n, sj. pl. •en, re-

9łe'betueif C, sf. pl. •n, 1) dukcyą f., zmniejszenie n., 
!Jłebeneart; 2) sposób m. rnó- zmiana f., przemiana f. 
wiania. 9łcbu~licie'ren i 9łebu~h· 

ffie'betucnbung, sf. pl. •en, 3ie1ren, va. (~aben) redupliko
zwrot m. w mowie, w mó- wać, podw~jae (gramatyka). 
wianiu. !Rcbu~lifatio'n, sj. pl. -en, 

9łe'betuut, sf. obacz 9łebe• reduplikacya f., podwojenie 
fud)t. n. (gramatyka). 

9łtbigic'rcn, va. (galien) !Rec'bc, sf. obacz 9łgebe. 
redagować. !Rcc'U, I. adi. 1) istotny 

!Rc'blidJ, I. adi. poczciwy, = real; •er Unterf cf)ieb isto
rzetelny; szczery; fi~ •e !!Ril~e tna różnica; 2) gruntowny; 
um etro. gef>en nie szczędzić •e Jtenntniff e gruntowne wia
trudu dla jaki~j rzeczy, szcza- dom ości; baa ~at feine •e fan• 
rze zająć się czem; II. adv. fii! to nie ma żadnej podstawy 
poczciwie, rzetelnie; szczerze; istotnej; 3) rzetelny, porządny; 
er meint ei3 - mit igm chce •ei!l ~11nbel!il911ua rzetelny dom 
tylko jego dobra, handlowy; II. adv, istotnie; 

!Re'blid)feit, sj. poczciwość gruntownie; rzetelnie; - be• 
/., rzetelność j.; szczerość f. 1 bienen rzetelnie obsłutyć (n. p. 

ffie'bncr, sm. •il, pl. -, r w sklepie). 

j. (w klasztorach}. 
9łefcra't, sn. •(e)il, pl. ,e, 

referat m., sprawozdanie n. 
mefmnba'r, sm. •(e)i!l, pl. 

•e, 1) sprawozctawca m., przed
stawiciel m. sprawy; 2) refe
rendaryusz m., młody pra
wnik praktykujący u trybu
nałn (w Niemczech). 

9łefcre'nt, sm. ~en, pl. ,en, 
referent m., sprawozdawca 
m., przedstawiciel m. sprawy. 

ffiefcrc'n3, sf. pl. ,en, in
formacya f., wiadomość f. 

9łeferie'rcn, va. (galien) re
ferować, zdać sprawę; dono
sić, donieść. 

9łcff, sn. •(e)s, pl. •e, 1) 
jasła pl., kosz pleciony z prę
tów; 2) prądki pl. u kosy; 
3) mały żaglik. 

9łc'ffen, va. (gnben) bai3 
16ei:1el - zwinąć żagiel. 

mc~cfta'nt, sm. ,en, pl. ,en, 
starający m. się o co, re
flekt,int m. 

9łe~eftie'rcn, I. va. odbijać, 
odrzucać (światło, promie
nie); II. vn. (~aben) 1) za
stanawiać się, rozważać; 2) 
auf etro. - współubiegać się, 
starać się o co, aspirować 
na co. 

!Re~c'Uor, sm. •il,,pl. •o'ren, 
reflektor m., odbijacz m, (fi
zyka). 

me~e'r, sm. •ei!, pl. •e, re
fleks m., odbicie n., odrzut m. 

!Rc~e'rbetuegung, sf. pl. •en, 
ruch bezwiedny (fizyologia). 

me~erlo'n, sf. pl. -en, 1) 
refleksya f., odbicie n. (świa
tła); 2) rozwaga f., zastano
wienie n. 

ffie~crio'n~f~icgd, sm. •!3, 
pl. -, reflektor m. (fizyka). 

me~erio'n~tuinfd, sm. ~a, 
pl. -, kąt m. odbicia, 



9łef(eri'ti 

9łef(ąi'tl, adv. zwrotny 
(grnmatyka). 

llłef(eri'tium, sn. •9, pl. 
•tJa, słowo zwrotne (grama
tyka). 

9łcf o'rm, sf. pl. •tn, re
forma f., przekształcenie n., 
ulepszenie n., poprawa f. 

llłcf ormntio'n, sj. pl. oen, 
reformacya f., poprawa f.; 
przeistoczenie n. 

9łcf ormntio'n/Jlieftrrliunn, 
filcformntio'nóliewcgung, · sf. 
pl. •en, ruch reformacyjny. 

llłcformntio'nógef dJid)te, sf. 
historya f. reformacyi. 

fil cf ormntio'nó3cit, sf., llk 
f o'rm3eitnlter, sn. •S, czas m., 
epoka /. reformacyi. 

fileformll'tor, sm. •s, pl. 
=io'ren, reformator m., odno
wiciel m., poprawca m. 

9łcformllto'rif dJ, adi. re-
formatorski. 

llłcfo'rmlicbilrftin, adi. wy
magający reformy, zmiany, 
poprawy. 

filefo'rmlieftrcliung, sf. pl. 
•en, dążnośc reformatorska, 
dążenie n. do reformy, do 
zmiany. 

fileformie'rcn, I. va. (~aben) 
reformować, zreformować, za
prowadzać zmiany, popra
wiać, poprawić; II. reformied, 
pp. i (ldi. (z)reformowany; 
bie oe !Jłeligion religia refor
mow11na, kalwinizm m. 

filcformic'rte(r), sm. ,ten, 
pl. =ten, llłcf ormicrte, sf. pl. 
•ten, kalwinista j'., kalwini
stka f. 

9łefrni'n, (wym. : -frę), sm. 
,ą, pl. •a, refren m., wiersz 
powracający, zwrotka powra
cająca. 

9łefrnftio'n, sf. pl. -en, re
frakcya j., łamanie n. się 
promieni. 

9łcfrnftio'nówinfd, sm. •a, 
pl. -, kąt m. ł:amania się 
promieni. 

filefrll'ftor, sm. •s, pl. 
~to'ren, refraktor m. 

filefrigerll'tor, 111n. •B, pl. 
•to'ren, obacz .ffil~ler. 

9łefufie'rcn, (wym.: -fii· ), 
va. (~11ben) odrzucać, od
rzucić. 

9łegn'l, sn. •(e)e, pl. •e, 1) 
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regał m., pozytywka j. (mu
zyka); 2) polica f., półka f. 

9łcgn'f(e), sn. •!il, pl. •lien, 
9łegll'lred)t, sn. =(e)s, pl. -e, 
prawo służące panującemu, 
przywilej monarszy, regalia pl. 

9łcgnlic'rcn, va. (~a&en) 1) 
= jc!Jenfen; 2) jmnbn mit 
etro. - regalować, urac7,yć, 
uczęstować kogo czem. 

llłcg ll'ttll, sf. pl. ,ten, re
gatta f., wyścigi pl. łodziami. 

llłC'!lC, adi. 1) ruchawy, 
ruszający się, ruchliwy, ży
wy, poruszony, wzbudzony; 
- mad)en poruszyć, w ruch 
wprawić; - werben poru
szyć się, rozruszać się; ber 
E>djmer~ mirb roieber - ból 
sil} znowu odzywa; jmnbs 
2lufmerfjamfeit- m<tdjen obu
dzić czyją.uwagę; 2)-madjen 
spłoszyć, wypłaszać, wypło
szyć zwierzynE}; 3) baa ~erg• 
merf roirb - kopalnia obie
cuje dobre dochody; ba!il @e= 
ftein roirb - skała grozi 
urwaniem (górn.). 

9łe'gel, sf. pl. =n, 1) re
guła f., norma j.; zasada f.; 
prawidło n., przfJpis m. (pra
wny); metoda /.; er óinbet 
ficlj an feine - nie krępuje 
się prawidłami; biei3 biene bir 
alś - to niechaj ci służy za 
regułę, za prawidło; bai3 fantl 
nicljt am - bienen to nie 
może służyć za regułę, to 
nie jest regułą; fidj etro. sur 
- mad)en wziąć sobie eo za 
prawidło; eine ITTegcI befo[gen, 
beoóadjten trzymać się jakiego 
prawidła; !le!le11 bie - uero 
ftoj3en uchybić, zgrzeszyć prze
ciwko prawidłu; in ber -
z reguły, zwyczajnie; feine 
- o[jne musna[jme, bie muiil• 
na[jme beftlitigt nur ble -
niema reguły bez wyjątku; 
!Jłegelbetri, f. reguła trzech 
(matematyka); 2) reguła za
konna; 3) regularność f. = 
!monntsflujj. 

lllcgelloó, adi. nieregular
ny; nieumiarkowany = un• 
mliuig; wyuzdany = ailgellos; 
adv. nierej?alarnie. 

filC'IJCllofigfcit, sf. nieregu
larność f. ; nieumiarkowanie 

9łc'genlind) 

n.; wyuzdanie n. = ,8ilge(• 
lofiafeit. 

llłc'gclutiijlig, adi. regular
ny, prawidłowy, kształtny, 
uregulowany = geregeit; fo
remny; symetryczny = elien= 
miiuig; metodyczny= met[jo• 
bijd); adv. regularnie; 
roieberfe[jrenb regularnie po
wracający, peryodyczny. 

llłc'gclmiijligfcit, sj. regu
larność t:; prawidłowość f.; 
foremność j., kształtność f. 

llłc'ncln, va. (~a6en) (u)re
gulować, urządzić podług pe
wnego prawidła; ficlj -, vr. 
(~aben) regulować się. 

9łe'gelred)t, adi. podług 
prawideł ułożony, zastosowa
ny do prawideł, prztipisowy; 
normalny; adv. stosownie do 
prawideł, przepisowo; nor
malnie. 

9łe'gefwibrig, adi. przeci
wny r~gule, sprzeczny z pra
widłem, nieprzepisowy; anor
malny; adv. prz':lciw regule, 
przeciw prawidtu, nieprzepi
sowo; anormalnie. 

llłc'gelwibrigfeit, sf. sprze
czność f. z prawidtem, ano
malia j. 

llłc'gcn, I. va. ([ja6en) ru
szać, poruszać, ruszyć, poru
szyć; Il. fid) -, vr. ([jaben) 
ruchać się, poruszać się, po
ruszyć się, ruszyć się; er regt 
fidJ nid)t me[jr nie rusza się 
już, nie daje już znaku ty
cia; fid) roi ber jmnon - po
wstać przeciw: komn, stawić 
komu op6r; e!il regt ficlj fe in 
2ilftd)en ani się wietrzyk nie 
ru~zy. 

9łe'gc11, sm. •i3, deszcz m.; 
feiner, leijer - deszczyk m.; 
ftarfer, [jeftiger - gruby, 
mocny, obfity deszcz; auf -
folgt eonnenf d)ein po de
szczn słońce świeci, po de
szczu pogoda; au!il bem -
in bie :traufe fommen dostać 
się z deszczu pod rynnę, ped 
okap. 

9łenen-, adi. deszczowy, 
dżdżysty. 

9łt' genlilld), sm. ( e )a, pl. 
•biicl}e, potok m. (z deszczu 
powstały). 



9łe'gcnbnb 

9łc'gcnbnb,sn. =(e)B,pl. ~ba, 
ber, kąpiel kroplista. 

9łc'gcnbogcn, am. o9, pl. 
-, tęcza f. 

9łe'gcnbogcnfnrbc, sj. pl. 
•n, kolor tęczowy; in ~n ko
loru tęczy, tęczowego. 

9łc'gcnbogcn~nut, sf. pl. 
•ljćiute, tęczówki\ f. (anatomia). 

9łc'gcnbogcufrcrn, sn. ·fet!, 
pl. •fe, łuk m. tęczy. 

9łc'trtnbogcnfl)id, sn. =(e)s, 
teczowanie n. 
• 9łe'genbringenb, adi. •et 

!IDin'o wiatr deszcz przyno
szący. 

9łc'gcubnd,J, sn. (e)a, pl. 
•biicfJet, dach przed domem 
od deszczn chroniący. 

9łe'geubidjt, adi. nie prze
puszczający deszczu, nieprze
makalny. 

9łegcnerntio'u, aj. pl. ,en, 
regeneracya f., odrodzenie n., 
odnowienie n., przetworze
nie n. 

lJłcgcncrn'tor, sm. •B, pl. 
=to'ren, regenerator m., 
wskrzesiciel m., odnowiciel 
m., przetworzycie! m. 

!Jłegc11cric'ren, va. (ljalien) 
regenerować, odradzać, prze• 
twarzać. 

9łc'gcnfnng, am. •(e)s, pl. 
•fćinge, zhiornik m. deszcz6wki. 

!Jłc'gcnfnij, am. •ffeB, pl. 
•fdff et, beczka f. na deszczów
kę, beczka z deszczówką. 

!Jłc'gcufrof dj, am. •ee, pl. 
•fdildJe, żabka deszczowa. , 

9łt'gengnUe, aj. kawałek m. 
teczy (żegJuga). 
• 9łc' gcngctuittcr, an. •B, pl. 
-, burza f. z deszczem. 

9łc'geuguij, am. •ff eB, pl. 
•giiff e, ulewa f., deszcz ule
wny, rzę~isty, 

9łc'gen~ut, Bm, •(e)e, pl. 
•ljiite, 1Rc1gc11fnl)pc, Bj. pl. ,n, 
kapelusz m., czapka /., ka
puza f. od deszczu chro
niaca. 

!Jłc•gcuja~r, sn. -(e)B, pl. 
•e, rok deszczowy, słotny. 

9łc'gcnfartc, sf. pl. •n, 
mapa przedstawiajl!ca ilość 
opad6w, 

!Jłc'gcnfrci~, am. •feB, pl. 
•fe, dżdżyste chmury wkoło 
rozpostarte. ' 
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9łe'gcufriitc, sf. pl. •n, 
ropucha po deszczu się uka• 
zująca. 

llłc'gcnliiufcr, 9łc'ncnl)fci= 
fcr, Bm. •a, pl. -, !Jłe'gtn• 
llogd, am. -~, pl. •ulige!, 
siewka f., deszczownik m., 
dżdżownik m., lądowiec m. 

!Jłc'genluft, sf. pl. •Ciifte, 
powietrze dżdżyste. 

9łc'gcumnntd, sm. •B, pl. 
•mćinte!, płaszcz m. od de
szczu, opończa j. 

!Jłc'geumeugc, sf. pl. •n, 
ilość f. deRzczu spadłego. 

!Jłc'gcnmcff et, sm. 0 B, pl. 
-, deszczomierz m. 

9łe'gcttmonnt, sm. ,(e)iil, 
pl. •e, miesiąc deszczowy, 
słotny. 

!Jłc'gcnl)criobe, sj. pl. •n, 
pora deszczowa, czas słotny, 
słota f. 

!JłC'!JCttl)ftifcr, sm. obacz 
!Jłeqenldufer. 

9łe'gcnrinnc, sf. pl. •n, 
rynna f. ( do spływu deszczu). 

9łc'gcnrod, Bm, -(e)B, pl. 
•tlicfe, o bacz ~egenmante(. 

!Jłc'gcnf d}nucr, sm. •B, pl. 
, deszcz przechodzący, 

kr6tkotrwały. 

9łc'gcnf d}irm, sm. •(e)s, pl. 
•e, parasol m., deszczochron 
m.; ben - auff vannen otwo
rzyć par!lsol. 

!Jłe'gcnf dJirmfabrifant, sm. 
,en, pl. ,en, 9łe'gcnf dJirm
mad}cr, sm. •iil, pl. -, para
solnik m. 

9łe'gcnf d}irmftiinbcr, Bm. 
•S, pl. -, podstawnik m. na 
par1tsole. 

!Jłc'gcnf d}lud}t, sj. pl. •en, 
parów wskutek deszczu po
wstały, wyrwa deszczowa. 

9łcg·enf d}tuangcr, 9łc'gcu„ 
f djtuer, adi. pełen deszczo
wych waporów. 

llłc'gcnftrom, am. ,(e)il, pl. 
•ftrllme, strumień m. deszczu, 
z deszczu powstały. 

IJłcgc'nt, am. -en, pl. •en, 
1) regent m., rządca m., 
rządzący m. krajem; 2) mo
narcha m., panujący m. 

9łc'gcntng, Bm. ,(e)B, pl. ,e, 
dzień dżdżysty, dżdża f. 

IJłcge'ntcnbnu~, an. •f eB, pl. 
-~dufer, dom panujący. 

3 n Ie nb et, :i>eutfdj,polntfdjeil l!B5rtet,budJ. 

9łegtc'rnng 

9łcge'ntcntucdjf d, sm. •!8, 
zmiana j. panujących. 

9łcgc'ntin, sf. pl. •innen, 
1) regentka f., rządczyni j.; 
2) panująca f. 

9łe'gcntrol)fcn, Bm. ·B, pl. 
-, kropla f. deszczu. 

llłcgc'ntf djaft, sj. pl. 0 en, 
regencya f., rząd m. krajem. 

!Jłc'gtnllogcl, Bm. obacz 
!Jłenen!dufer. 

!Jłc'gentunff cr, an. -iil, de-
szc:.16wka j. . 

!Jłe'gcutuetter, s11. •B, 
dżdżyste powietrze; an~a(• 
tenbeil - słota f.; ftilt• 
mif dJeB - plusk m., plucho
ta f. 

llłc'gcntulnb, Bm. ,(e)il, pl. 
•e, dżdżysty wiatr. 

9łt'gcntuinfd, sm. •B, pl. 
-, kąt m., okolica f., skąd 
zwykł deszcz nadchodzić. 

l!łt'gcntuolfc, sf. pl. ,n, 
chmurzyca j. 

9łe'gcntuurm, sm. •(e)iil, pl. 
~roilrmer, glista ziemna, 
dżdfownik m. 

!Jłt'geu~cit, sj. pl. ,en, czas 
dżdżysty, pora deszczowa. 

9łegc'ftcn, Bf. pl. regesta 
pl„ spisy pl. (historya). 

!Jłcgic', (wym.: -żi), aj. pl. 
•n, monopol m., zarząd wła
sny (publiczny). 

9łegie'bctricb, sm. •(e)iil, pl. 
,e, zawiadowstwo własne, za
wiadowstwo na własną rękę. 

9łegic'rbnr, adi. dający się 
kierow11ć. 

9łegic'rcn, I. va. (~aóen) 
1) kierować, władać; ein 
6cliiff - kierować okrętem; 
ein ~[erb- kierować koniem; 
21 rządzić, władać; einen 
15taat - rządzić panstwem ; 
gut - rządzić dobrze, spra
wować dobrze rządy; regie• 
ren'o ppr. i adi. panujący, 
rządzący; II. -, sn. -il, kie
rowanie n., władanie n. j 
rządzenie n., rządy pl., pa
nowanie n. 

9łegic'rcr, am. •iil, pl. -, 
rządca m., władca m. 

!Jłcgie'rung, sf. pl. •en, 1) 
kierowanie n., władanie n.; 
2) rząd n., władza f., 
zwierzchność f; = ~eijiSrbe; 
mlt @ene~migune ber - 11a 
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9łcgic'ruugil• 

zezwoleniem rządu; 8) pano
wanie n., rządy pl. = ~err• 
fd)nft; aur - gelangen, bie 
- nntreten objać rządy; bie 
- nieberlegen ;łożyć rządy; 
bie ,8ilgel bet - ergreijen 
objąć ster rząd6w; ficfJ ber 
- 6emiitfjtigen zawładnąć 
rzą,dami; unter, roli~renb ber 
- bei3 oerftorl>enen .!taif eri3 za 
panowania zmarłego cesarza. 

9łcgic'rungila, adi. rządo
wy. 

9łcgic'rungilan~iingcr, sm. 
,a, pl. -, poplecznik m., 
stronnik rządowy, rządu. 

9łcgit'ruugilautritt, sm. 
o(e)i3, objęcie n. rządów, 
wstąpienie n. na tron. 

9łcgic'rungilart, sf. obacz 
!JłeAierungsf orm. 

1Jłcgic 1rungilllcamtc(r), sm. 
,en, pl. oe(n), urzednik rz'ldo
wy, państwowy. • 

9łcgic'rungilllef d)tib, sm. 
,(e)i3, pl. •e, rozporządzenie 
rządowe. 

9łcgie'ru11gilllctJ0UmiióJtig• 
tc(r), sm. ,ten, pl. ,ti(n), peł
nomocnik rz'ldowy, pań
stwowy, ambasador m. 

9łcgie 1rungilllc3id, sm. ,(e)i3, 
pl. •e, powiat m., okręg rzą
dowy. 

9lcgie'rungillllntt, sn. •(e)i3, 
pl. ,f>liitter, <.lzienmk urzędo
wy = mmtal>latt; dziennik 
rządowy. 

9łcgie'ruugilerlafi, sm. •ff ea, 
pl, ,Iiiff e, rozporz'ldzenie rzą
dowe. 

9legie'rungilform, sf. pl. 
,en, kształt m., forma f. 
rządu. 

9łcgic'ruug1lgclliiubc, sn. 
•il, pl. -, dom m., budynek 
rządowy. 

9łcgic'rung1lgcgncr, sm. ,a, 
pl. -, przeciwmk m. rządu. 

9łcgic'rung1lgcwalt, sf. pl. 
sen, władza rządowa. 

IJłcgic'rung!lfanbibat, sm. 
oen, pl. ,en, kandydat rzą
dowy, rządu (w wyborach). 

9łcgic'rnngilfrtif c, sm. pl. 
koła rządowe. 

fficgic'rungflfttnft, sf. pl. 
ofilnfte, sztuka f. rządzenia. 

9łcgit'rungil~ndci, sf. pl. 
•en; stronnictwo rządowe. 
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9łcgic'rung1lrnt, sm. ,(e)!3, 9łcgimc'ntilunfofttn, s. pl. 
pl. •riite, radca rządowy, auf - leben żyć kosztem 

9łcgic1ru11g1lfi~, sm. •ei3, pl. publicznym, cudzym kosztem. 
•e, siedziba /. rządu. !Jlcgio'n, sf. pl. •en, 1) 

9łcgic'rungilfl)ftcm, sn. •(e)i3, okoli~a f., dzielnica /. = 
pl. •e, system rządowy, rzą- ~eairf; 2) sfera j.; er Ie6t in 
dzenia. ~li~eren •en żyje w wyższych, 

IJłcgic'rungilbcrwcf er, sm. ,5, w ~6rnych sferach. 
pl. -, regent m., rządca m. 9łcgionnli'ilmuil, sm. -, 

9łcgic'rungilwcd)f cl, sm. •il, partykulal'yzm m., zaścian
pl. - , zmiana/. rządu, rząd- kowość f. (polityka). 
cy, panującego. 9łcgiff cu'r, sm. "(e)5, pl. 

9łcgic'n111g1l3cit, sf. czas =e, reżyser m., zarządca m. 
m. panowania, rządów, pa- (art._ystyczny) teatru. 
nowanie n. 9łcgi'ftcr, sn. oi3, pl. -, 1) 

9łcgic'trnttil~ort, (wym.: rejestr m., spis m.; wypis m., 
reżi-), sm. ,(e)B, pl. "e, wykaz m., wyciąg m.; skoro
woźba bezpłatna (przewo- widz m.; księga f, zapisu; 
źnictwo). ein - macf,)en, oerfertigen, 

9lcgimc'ttt, sn. •(e)s, pl. anfettigen, aniegen rejestr, 
,er, lJ pułk m., rfgiment m. spis (z)robić, układać, ułożyć, 
(wojskow.); 2) rząd m., za- (wy)5otować; ins - eintragen 
rząd m., gospodarstwo n.; wciągnąć, wpisać do rejestm, 
bas a[te - stare rządy; bai3 (za)rejestrować; - filr IDli• 
- filgren prowadzić, mieć !itlittrana:porte dziennik m., 
rząd; f eine jJCQU filgrt ba5 - zapis m. przewozu wojska 
im ~aufe jego żona rządzi, (kolejn.); - fiir 6e:parat:per• 
prowadzi rząd, jest panem fonen3ii!je dziennik pociągów 
w domu. osobowych nadzwyczajnych; 

9łcgime'utcrwcif c, adv. puł- bas fcfJwarae - czarna ksiega; 
kami, w pułkach. im f cbmar3en - fte~en stać 

9łcgimc'nt1l-, adi. puł- w czarnej ksi~dze, być źle 
kowy. zapisanym; bas ge~ort ino 

9łcgimc'ntilabjtttnut, sm. alte - to stare rzeczy, to 
sen, pl. ,en, adjutant puł- do dawnych dziejów należy; 
kowy. er geglirt ina arte - to czło-

9łcgime1ntilnr3t, sm. =e!3, wiek starej daty; 2) spis m. 
pl. =iir3te, lekarz pułkowy. rzeczy (w książkach); im -

9lcgimc'nt1laubitor, sm. nacfJfeijen zajrzeć do spisu 
•il, pl. •e, audytor puł- rzeczy·, 3) regestr m. (mu
kowy. zyka); (obraz.) aUe - aie~en 

9łcgimc'ntilittl)llller, sm. 0 0, wszelkich Środków użyć, do
pl. -, właściciel m., szef m. łoźyć wszelkiego usiłowania; 
pułku. ein anberes - auf3ie~en zmie-

9lcgimc'nt1lfnff e, sf. pl. •n, nić ton, przejść na inny te-
kasa f. pułku, pułkowa. mat; 4) regestr m. (drukar-

9łcgimc'nt1lfomt1tnnbant, stwo ). 
sm. ,en, pl. =in, 9łcgimc'nt1l, !Jlcgi'jtcrnmt, sn. obacz 
fommnnbcnr, sm. •iii, pl. !JłeAi)tratur. 
•e, komendant m. pułku. 9iegi'ftcr{Jcnmtc(r), sm. =en. 

9łcgimc'ntilfoftcn, 8, pl. pl. •e(n), urzędnik m. registra-
!JłeAimentsunfoften. tury. 

91cgime'ntilmufif, sf. pl. I 9iegi'ftcrgcllii~r, sf. pl . • en, 
•en, muzyka pułkowa. należytość f., opłata f. od 

9łcgfme'ntilqunrticrmeiftcr, wpisu do ksi~l!;i. 
sm. •il, pl. -, kwatermistrz 9łcgi'ftcrf d)iff, sn. •(e)5, pl. 
m. pułku. =e, okr~t rejestrowy. 

9łcgimc'ntiltnmllonr, sm. 9łegi'ftcr3ug, sm. •(e)fl, pl. 
"s, pl. =5 i •e, dobosz puł- •ailge, regestr m. (w orga-
kowy. nach). 



9łcgiftrn'tor 

9łcgiftrn'tor, sm. ~s, pl. 
-to'ten, registrator m., urzę
dnik utrzymujący papiery, 
księgi, akta, archiwista m. 

9łcgiftrntu'r, sf. pl. ~en, 
registratura f., archiwum n., 
skład m., miejsce n, przecho
wania książek, papierów, 
aktów. 

IJłcgiftrntu'rbcnmtc(r), sm. 
obacz iltegifterbeamter. 

IJłcgiftri'crnl,ll,lnrnt, sm. ,(e)!il, 
pl. •e, przyrząd m. do reje
strowania. 

IJłcgiftric'rcu, va. (galien) 
rejestrować, wpisywać, zapi
sywać, wciągać w rejestr, 
w ksiege. 

9łcglfttic'ruug, sf. pl. -en, 
rejestrowanie n., wpisywanie 
n., wciąganie do rejestru, do 
spisu, 

IJłcgiftric'ruugegcbilf)r, sf. 
obacz !Jlegiftetgebi.t!Jr. 

9łcglcmc'ut, (wym.: -mą), 
8n. -e, pl . .. 9, regulamin m., 
przepis m., urządzenie n., 
rozporządzenie n. 

mcglcmcutn'rif cl), adi. obacz 
!Tleqtementilmiifłig. · 

9łcglcmt'utemiifjig, (wym.: 
-mąs-) adi. regulaminowy, 
przepisany, stosowny do regu
laminu; adv. stosownie do 
regulaminu. 

mcglcmt'utell.librig, adi. 
przeciwny regulaminowi, prze
pisowi; adv. przeciw regula
minowi. 

9łc'glcr, sm. •il, pl. -, re
gulator m., porządkujący m. 

9łc'gucu, vn. i v. impers. 
(~alien) padać; bilnn, f acl;te, 
fein - mżyć; ftarf - trze
pać; (obraz.) es tegnete @olb 
złoto z deszczem spadało; 
ei3 tegnete \:yeuer unb 6~mefel 
ognisty i siarczysty deszcz 
padał; eil regneten 6teine 
auf fie ~inunter jak grad 
sypały się na nich kamienie; 
es regnete \l.ltilget tęga była 
trzepanka. 

9łc' gucrif cl) i (rzadko) 
mc·gnid)t, adi. dżdżysty, 
dżdżawy, słotny; eil fiegt -
nus zdaje się, że deszcz bę
dzie, na deszcz się zanosi. 

9łcgrc'fj, sm. -ff eB, pl. 
•ff e, regres m., zwrotne 
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poszukiwanie, odzyskiwanie 
n. ; - ne~men żądać regresu, 
zwrotnie poszukiwać, wyko
nywać skargę o rękojmię. 

9łcgrc'fjnc~mcr, sm. •9, pl. 
-, zwrotnie poszukujący m. 

91cgre'fjl,lflicl)tigc(r), sm. ~en, 
pl. •e(n), zwrotnie obowią
zany m. 

9lcgrcffio'n, sj. pl. ~en, 
oba"z !Jłiicfbemegung. 

9łc'gfnm, adi. żywy = 
IebfJnft; żwawy,, rączy, ru
cha wy = flinf; czynny = 
tiitiq. 

9łc'of ~mfeit, sf. ~~wość f., 
żwawosc j., rączosc f., ru
chawość f., czynność j. 

9łcgulli'r, adi. regularny, 
stały. 

9łegulnti'll, sn. •(e)i3, pl. •e, 
regulamin m., urządzenie n. 

9łcguln'tor, sm. =13, pl. 
o!o'ten, regulator m., miar
kownik m., poskramiak m.; 
,8enttifugnl- regulator od
środkowy; SDampf- regulator 
parowy (mechanika), 

9łeguln'todol,lf, sm. 0 eB, pl. 
-fiipfe, głowica f. regulatora. 

9lcguJn·torfrcu3rof)r, sn. 
•(e)il, pl. oe, rozpływ m. prze
wodu. 

9łeguln'torfurbcl, sf. pl. 
•n, korba j. regulatora. 

91cguln'torrof)r, sn. -(e)s, 
pl. •e, wpływ m. przewodu. 

9łeguln'torf dJicbcr, sm. ~s, 
pl. -, przepustnica f. regu
latora. 

9łcguln'torf cl)mierbnf)n, sm. 
=(e;s, pl. ·~ii!Jne, !Jłcguln'tor, 
f d}micrllnfc, sf. pl. •n, maźni
czka j. regulatora, 

9łcguln'torftnugc, sf. pl. 
-n, trzon m. regulatora, 

91cguln'torftolJfbilcl)f c, sf. 
pl. •n, szczelnica f., dła
wnica /, regulatora. 

9łcguln'torwcUc, sf. pl. -n, 
wał m. reg-ulatora. 

9łcgulic'rcn, va. (~aóen) 
regulować, urządzać, porząd
kować, uporządkować; kiero
wać = leiteu. 

9łcgulic'r~cbcl, sm. -s, pl. 
-, drążek m. regulatora. 

9łcgulic'rung, sj. pl. 0 en, 
(u)regulowanie n., urządzenie 

(u)porządkow anie n. 

9łc'f)ling 

9łc 1g1111g, sf. pl. =en, ruch 
m., ruszenie n., poruszenie n.; 
(obraz.) wzruszenie n., uczu
cie n.; - be!il @emiff enB głos 
sumieuia. 

91c'gung~Ioe, adi. nieru
chomy; adv. bez rnchu. 

9lc'gungelofigfcit, sf. nie
ruchomość j. 

91cf), sn. •(e)s, pl. ~e, ro
g-acz m., sarna (samiec) = 
!Jłegbocf; sarna f. (samica) = 
me~geiji. 

9lcf)abilitntio'u, lllcf)nbili· 
tit'rnng, sf. pl. ,en, rehabi
litacya j., przywrócenie n., 
zwrócenie n. sławy, oczy
szczenie n. z zarzutu, po
wrót m. do dobrej sławy, od
zyskanie n. dobrej sławy, 

mcf)nbilitic'rcn, va. (gaóen) 
rehabilitować, przywrócić (ko
mu) dobrą sławę. 

mc'f)bocf, sm. •(e)i3, pl. 
=biicfe, rog-acz m. 

9łc'l)biicflein, sn. 0 9, pl. - , 
sarnie n., sarniatko n. 

mc'~brntcn, ~- •B, pl. -, 
sarnia pieczeń, sarnina f. 

91c'bbrnun, 91c'~fn1Jl, 91c'~· 
fnrben, adi. sarniego koloru. 

9łc'l)C, sj. pl. -n, ochwat 
m. (choroba końska); bie -
befommen zochwacić się. 

91c'~fcU, sn. •( e)s, pl. =r, 
sarnia skóra (niewyprawna). 

91C'~fleif dJ, sn. -ei3, sar
nina f., sarnie mięso. 

91c'tfnfj, sm. 0 ei!, pl. ·fUjie, 
sarnia noga. 

IJłc'f)filfjig, adi. o sarnich 
nogach; (przenośnie:) nogi 
szybkie jak sarna mający, 
szybkonogi, 

!Jłc'f)gcifj, sf. pl. =en, sarna 
f. ( s;imica). 

9łe'~fnlb, sn. •(e)il, pl. 
~fćilber, sarnię _n., sarniątko n. 

9łt'~feulc, sf. pl. •n, udziec 
m., pośladek sarni. 

9łe'~fiijc, sj. pl. =n, sarnię 
n., sarniątko n. 

9łc'f)lebcr, sn. ·B, pl. -, 
sarnia skóra (wyprawna). 

91c'f)lcbcrn, adi. z sarniej 
skóry. 

9łc'f)Iiug, sm. =s, pl. -e, 
koziabródka f., kozak m. 
(roślina). 
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9łe'blof u11g 

91C'blofu11g, af. łajno sar
nie, bobki sarnie (low.). 

9łe'b.pofte11, am. •e, pl. -, 
loftka /., lotka /., śrnt m. 
na sarny. 

9łc'~riiden, am. -s, pl. -, 
cąbr sarni. 

9łe'~f d)legd, am. ~s, pl. 
-, pośladek m., udziec sarni. 

9łe'~f d)rot, am. i an. obacz 
ffie~1,1often. 

9łe'bf.pieijer, am. •il, pl. -, 
sarna dostajaca rogi. 

9łc'~Wilb, 'an. ~(e)il, sarnia 
zwil'rzyna. 

9le'~Wilbbret, an. ,a, sarnie 
mięso, sarnina f. 

9łe'~0idlein, an. •ił, pl. -, 
sarnię n., sarniątko n. 

9łe'b0iege, aj. pl. 0 n, sarna 
f. (s11mica). 

9łe1~3icmer, am. ~a, pl.-, 
cąbr sarni. 

filei'bnl)lt, aj. pl. 0 n, wier
tak m., świder karbowy, dry
lownik m. 

9łti'be, af. pl. •n, 9łei'b~ 
tife11, an. •9, pl. -, tarka/., 
tarło n,; auf bem - reiben 
trzPĆ na tarle, 

9łti'bebrett, sn. ~(e)il, pl. •er, 
zacierka .f., - tarka murarska. 

9łei'bebilrfte, sf. pl. •n, 
szczotka f. do tarcia, do wy
cierania, do nacierania. 

9łei'beif en, an. •S, pl. , 
żelazko n. do skrobania, 
skrobaczka .f. 

9lei'befeule, sf. pl. •n, tłnk 
m., tarlica f. 

9łei'btln.p.peu, sm. -a, pl. 
-, ścierka /, 

9łei 1be11, rei6e, reilift, reilit, 
rieli, ~alie getie6en, I. va. 
trzeć, ucierać, natrzeć, utrzeć; 
au \j3uloer - na proszek 
utrzeć, proszkować; .!tren 
trzeć chrzan ; \:yatben - trzeć 
farbę; @ef c!Jirr, ben \:yutlioben 
- szorować naczynie, po
dłogę; ~in unb ~et - po
cierać; jmnbm etn,. unter Die 
!Jłafe - wypominać, wytykiić, 
wytknąć komu co, przytyk 
komu robić; jmnbm bie O§ren 
- natrzeć komu uszu; U. 
fidj -, i·r. 1) ftdj bie ~linbe 
- zacierać rl}ce; fidj bie 
9lugen - trzeć, przecierać 
sobie oczy; fidj an ber !lllanb 
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- trzeć sil} o ścianę; bas 
))fab reilit fidj kolo uciera 
sil}; 2) ścierać sil}j ftd) an 
jmnbm - ścierać się z kim, 
nie znosić sil} z kim; III. ge, 
tielien pp. i adi. tarty, utarty; 
( obraz.) przebiegły; •et !men\d) 
człowiek przebiegły, szczwa
ny, ćwik m. 

9lei'beu, an. •S, 9łei'b1111g, 
sf. pl. ,en, 1) tarcie n.; glet, 
tenbe - tarcie posuwiste; 
rolleni>e - tarcie potoczyste; 
2) (obraz.) tarcie n., zajście 
n., niesnaska f. 

9lei'ber, am. •i5, pl. -, 1) 
ten, co trze, naciera, rozciera ; 
2) narzl}dzie n. do rozcierania, 
wycierania, rozcieradlo n., 
nacieradło n. 

9leibmi', sf. pl. •en, 1) 
(ciągłe) tarcie n., nacieranie 
n.; 2) (obraz.) zajście n., 
starcie n., niesnaska f, 

9lei'bef n11b, am. -es, piasek 
m. do szorowania. 

9łei'bef d)nle, aj. pl. ~n, 
miseczka j. do rozcierania, 
moździerz m. 

9lei'bcftein, sm. =(e)a, pl. 
,e, marmurka f., kurant m. 

9lei'bf d)eit, an. •(e)s, pl. 
•e, - am Wagen podejma f. 

9lei'betud), sn. •(e)a, pl. 
•tild)er, płachta f. do szoro
wania. 

9łei'belllif d), am. ,es, pl. 
•e, szmata /., wiecheć m. do 
szorowania. 

9lei'bu1190foef ~3ie11t, am. 
~en, pl. •en, spółczynnik m. 
tarcia (mechanika). 

ffiei 1bu11g0eleftri3itiit, sf. 
elektryczność ;: wskutek 
tarcia. 

ffici'bungef{iid)e, sf. pl. ,n, 
powierzchnia f. tarcia. 

9łeid), an. •(e)e, pl. •e, 
państwo n. ; bas - @otte!I 
królestwo niebieskie; ~ein -
fomme przyjdź króJe3two 
Twoje; i>aa ~eilige romif dje 
- święte cesarstwo rzymskie; 
bas ~rntfdje - rzesza nie
miecka, Rzesza; i>ie brei •e 
ber ~atur trzy królestwa 
natury. 

9lełd), I. adi. 1) bogaty; 
- an etn,. bogaty w co, ob
fitujący; - an @ori> bogaty 

9łci'd)bnltig 

w złoto; er ift - an Wit} 
ma wiele dowcipu, jest bar
dzo dowcipny; •e @r3abet 
bogata żyła (kruszcowa); ,e 
@rnte bogate żniwo; eine •e 
@rbfdjaft mad)en odziedzi
czyć znaczny majątek; ein 
•er mann bogacz; - fein 
bye bogatym; werben 
z bogacić się; feĘ)r - werben 
rozbogacić sil}; fmni>n -
mad)en z bogacić kogo; 2) 
obfity; •e @rnte obfite zni wo; 
•et @drag obfity plon; II. 
adv. bogato; obficie; - be• 
fdjenren hojnie obdarzyć; -
lien,iden wspaniale ugościć; 
i>ie @rnte ift - 11usgefallen 
żniwo było obfite. 

9lei1d)c11, I. va. (Ę)aóen) po
dawać, podać; jmni>m bie 
~ani> - podać komu ręki}; 
(obraz.) er fann iĘ)m nid)t ba!I 
Waff er - nie wart mu wody 
podać, nie umył się do niego; 
baa m&eni>ma~( - udzielić ko
munii św.; einem m:rmen m:r. 
mofen - dać ubogiemujalmu
Żnl}; jmni>m Ę)ilfretdje ~ani> -
udzielać komu pomocy; Il. vn. 
(Ę)alien) 1) sil}gać = langen; mit 
ber .\;)anb nadj etn,. - sil}gać po 
co, do czego, za co; rl}kę po 
co wyciągnąć, by dosil}gnąć; 
er fann jo roeit nid)t - nie 
dosięgnie tak daleko; 2) roz
ciągać sil} = fid) erftrecfen ; 
sięgać, dosięgać; bie @ilte 
@ottes reidjt n,eit dobroć 
Boga da!fiko się rozciąga, nie 
ma granic; jnmi>m bili! an i>ie 
®dju[tern - sięgać komu do 
barków; ber @ro ten \l(rme 
- n,eit mocarzy ręce daleko 
sięgają, władza mocarzy jest 
wielka; f 01oeit bas muge reidjt 
jak daleko wzrokiem dosil}· 
gnie, jak daleko okiem sil}
gnąć; 3) starczyć, wystarczyć 
= ~inreidjen, genilAen; mit 
ctn,. - wystarczyć czem; 
baa @eli> reidjte nid)t pie
niądze nie wystarczyły; er 
n,iri> i>amit nid)t - to mu 
nie (wy)starczy. 

9lei1d)bnlti9, adi. bogaty, 
obfity, obfitujący, sowity; ein 
•ei! .9ager skład dobrze zao
patrzony; adv. bogato, obfi
cie, sowicie. 



9łci'dJ~nltinfrit 

9łci'dJ~nltigfdt, sf. boga
ctwo n., obfitość/., sowitośćf. 

9łci'dJlidJ, I. adi. 1) obfity, 
hojny, sowity, suty; .. e @rnte 
obfite :llniwo; oe il!elo~nung 
hojna nagroda; fein ,ee mue= 
fommen ~aben mieć spore do
chody; 2) dostateczny, spory; 
,efl @eroidjt spora waga; IL 
adv. obficie, hojnie, sowicie, 
suto, dostatecznie, sporo; -
be!a~[en hojnie zapłacić; -
gemeffen sporo mierzone. 

9łei'dJlid)fcit, sf. obfitość/., 
hojność f., sowitość f., su
tość/. 

9łcid}e.-, adi. państwowy, 
krajowy; cesarski. 

lnci'd}enbfd}icb, sm. ..(e)s, 
pl. •f, uchwała J. sejmu nie
mieckiego (historya). 

lnci'd}endJł, sf. banicya /., 
wywołanie n. z kraju. 

9łci'd}enbcl, sm. •!3, szlach
ta udzielna. 

lnci'd}enblcr, sm. -!8, pl. -, 
orzeł m. państwa (herb). 

lnci'd}eamt, sn. •(e)6, pl. 
-limter, urząd państwowy. 

lnci'dJenngclJiirigc(r), sm. 
oen, pl. •en, poddany m., 
przynależny do państwa. 

lnci'd}enn3dgcr, sm. 0 0, pl. 
-, monitor m., gazeta rzą
dowa. 

9łci'd}enl)fcl, im. 0 13, jabł
ko n. (znak godności mo
narszej). 

lnci'd}ebnnf, sf. pl. ..m, 
bank państwowy. 

IJłci'dJebnnncr, sn. ..~. pl. 
- ; 9łci'dJefn~nc, sf. pl. •n, 
sztandar cesarski. 

lnci'd}ebcnmtc(r), sm. ,en, 
pl. •en, urz(Jduik m. państwa, 
państwowy. 

9łci'dJebotc, sm. ,n, pl. •n, 
poseł na sejm. 

lnci'd}ebiirgcr, sm. •!l, pl. 
-, obywatel m. państwa. 

lnci'd}ebcl)ntntion, sf. pl. 
=en, deputacya /. państwa. 

lnci'd}ecrbc, sm. •n, pl. •n, 
dziedzic m. korony, nast(Jpca 
m. tronu. 

llłci'd}ecr3fnn3{cr, sm. 0 s, 
pl. -, wielki kanclerz pań
stwa. 

!Jłci'dJefcinb, sm. •(e)6, pl. 
=e, nieprzyjaciel m. państwa. 
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9łci'd}efo{gc, sf. następ- llłti'dJ0fnn3lcr, sm. •13, pl. 
stwo n. na tronie państwa. -, kanclerz m. państwa. 

9łci'djefrci, adi. udzielny. 9łci'dJefnff c, sf. pl. •n, 
9łti'd}efrci~crr, sm . .. n, pl. kasa /. pllństwa. 

•en, bllrou m. rzeszy niemie- lJłci'djijfnff Cnf d)CtU, 8111. 
ckiej. • (e)s, pl. •e, państwowy pie-

!Jłci'd)efiirft, sm. •en, pl. niądz papierowy, nota pań
,en, książ(J udzielny, książę stwowa. 
Rzeszy. llłci'd)eflcinobicn, sn. pl. 

llłci'dJefttfi, sm. -es, stopa klejnoty koronne. 
monetarna Rzeszy. llłci'd}0fricg0wcfen, sn. •S, 

llłci'd)egelb, sm. •(e)a, pl. organizacya wojskowa pań-
•er, pieniądz państwowy. stwa. 

9łci'dJ0!JCtidJł, sm. ~(e)6, pl. llłci'd)efrone, sf. pl. •n, 
•t, trybunał m. państwa (w korona f. pa1istwa, korona 
Austryi); najwyż~zy sąd monarsza. 
Rzeszy. llłei'd)elnub, sn. •(c)il, pl. 

llłci'd)egcf d)id)łt, sf. dzieje •e, krnj m. Rzeszy (niemie-
pl. µań•twa. ckiej), do monarchii należ[lcy. 

llłci'd)egcf c~, sn. •es, pl. llłci'd)elcbcn, sn. •il, pl. 
•e, ustawa państwowa. -, lenno państwowe, cesar

skie. 
llłci'd)egcf e~blntt, sn. •(e)e, llłci'd)emnrf, sf. I. pl. ,en, 

pl. ,błćitter, dzie11nik m. ustaw granica f. państwa; 11. pl. _ 
państwowych. marka (moneta). 

llłci'dJegcfc~f nmmlttng, sf. llłci'dJemittclbnr, adi. zme-
pl. •m, zbiór m. ustaw pań- dyatyzowany, pośredni. 
stwllłtir~:nrnf' sm. =en, pl. !Rci'd)0obcrbn1tl)ł, sn. •(e)9, 
=en, hrabia m. rzeszy nie- f;~;~~~!~;ch~ło;.a f. pań• 
mieckiej. llłci'd)el)oft, sf. pl. •m, 

llłci'd)egrnff d)nft, sf. pl. poczta j'. rzeszy niemieckiej. 
•en, hrabstwo n. 1zeszy nie- llłci'd)enoftnmt, sn. •(e)s, 
mieckiej. ,.. 

!Rti'd)egrunbgcf c~. sn. •eil, pl. •iimter, urząd m. poczty 
Rzeszy. 

pl. =e, ustawa zasadnicza. llłci'd)el)oftmciftcr, sm. •9, 
9łci'd)egttlbcn, sm. ,a, pl. pl.-, pocztmistrz m. Rzeszy, 

-, złoty niemiecki, reńskim. dyrektor m. poczt Rzeszy. 
9łci'd)ebnnl)ł, sn. •(e)a, pl. llłci'd)ernt, sm. •(e)il, pl. 

-~liuµtcr, głowa f. państwa, ,rate 1) rada f. państwa; 2) 
pannjący m. poseł m. do rady państwa, 

llłci'd)e~nttl)łftnbt, sf. pl. członek m. rady państwa. 
,ftliote, stolica J. państwa. lJłci'dJerittcr, sm. •!3, pl. 

!Rci'd}ebnne~nlt, sm. •es, -, rycerz m. 
gospodarstwo n., bilans m. ffici'd)ef ndJC, sr: pl. •n, 
państwa. sprawa f. p11ń,twa. 

!Rci'd)e~ccr, sn. "(e)a, pl. llłci'd)ef cclJtcr, llłcid)03cl>tcr, 
•t, wojsko n. pańPtwa; armia I sn. =9, pl. -, berło monarsze. 
j. rzeszy niemieckiej. 9łci'd)ef d)lufi, sm. •fita, pl. 

llłci'd)e~Ufc, sf. pl. •U, za- ·lclJlilfie, postanowienie n., 
siłki pl. państ.wa. uchwała /. sejmu państwo-

9łci'd)einfignicn, Słl. pl. W61?0 {historya niemiecka). 
insygnia pl., oznaki pl. llłci'djeficgcl, sn. •9, pl. 
władzy państwowej; klejnoty,-, piecz(JĆ /. pa6stwa. 
koronne. llłci'd)eftnbt, sf. pl. •ftlibte, 

llłcid)efn'mmcrgcrid)t, sn. freie - wolne miasto. 
,(e)il, pl. ,e, najwyższy sąd llłci'd)efti:inbc, sm. pl. stany 
państwa. pl. państwa. 

llłci'd10fnn3lci, sf. pl. •en, llłci'd)eftcucr, sf. pl. •n, 
kancelarya cesarska. podatek państwowy. 



lRci'd}etag 

lJłti'd}etag, sm. •(e)s, pl. 
•e, sejm m.; - ~alten sej
mować. 

9łei'd)0ta90abgcorbnctc(r), 
sm. ~en, pl. ~en, poseł m. 
na sejm Rzeszy, do rady 
państwa. 

9iei'dJ0ta90abf d)icb, sm. ob. 
2anbtaqilabfd)ieb. 

lJłci'dJ0ta90gcbii11bc, sn. ~B, 
pl. -, g-mach sejmowy. 

mct'd)0tag0fi~11ng, sf. pl. 
~en, posiedzenie n. sejmu, 
sejmowe. 

!Jłci'd)etalcr, sm. ·13, pl. 
-, miar cesarski. 

llłci'd)0tr11.p.pc11, sf. pl. woj-
sko n. p~i1stwa. 

!Jłeid)011'11mittdbar, adi. 
bezpośredni. 

!Jłci'd)ebcrfaff ung, sf. pt. 
•en, urz11dzenie n., konsty
tuc.va f. państwa. 

9łci'd)eberf ammluug, sf. 
pl. •en, zgromadzenie n., ze
branie n. stanów państwa. 

!Jłci'dJebcrUJef er, sm. •B, pl. 
-, rządea m. państwa. 

!Jłci'd)ebogt, sm. ~(e)s, pl. 
•nii11te, namiestnik cesarski. 

!Jłei'd}011Jii~r11119, sf. pl. •en, 
waluta f, państwa. 

9łci'dJ011Ja.p.pen, sn. •i.'l, pl. 
-, herb m. państwa. 

!lłci' d)03e.pter, sn. o bacz 
9łeidl!3[cepter. 

!Jłci'd)fttnt, sm. •(e)i3, pl. 
•tilmer, bogactwo n.; obfitość 
f., pełnia f.; = \)'il!Ie; roz
maitość J.; = !Dlannigfartig• 
feit. 

mctf, adi. dojrzały, do
stały; rozkwitły; - werben 
dojrzeć, dostać; ein !Dlann in 
•eren 3a~ren człowiek doj
rzały, w dojrzałym wieku; 
ein fBu~ filr bie •m Sugenb 
książka dla dojrzałej mło

dzieży; nor ber ,8eit -
wcześnie dojrzały. 

fficif, sm. •(e)i3, szron m., 
śron m.; ein mit - liebecftee 
~aupt głowa szronem okryta, 
siwa; ber - im ~arte śnie
żny włos w brodzie. 

!lłcif, sm. •(e)!!, pl. ,e, 1) 
obręcz f.; obrączka f., pier
ścionek m.; = !Ring; eiferne 
-en um ein 'i)'afl Iegen, ein 
~afl mit eijernen ~en liinben 
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obr'}cze żelazne dać na beczk'}; 
~en um etm. f ~fogen nabija6 
obr<icze; ben •en treilien 
wpędzać obr'icz; bur~ elnen 

fprinqen skakać przez 
obr'icz; 2) skówka f., zwora 
f., zwieradło n.; = .Sroinge; 
3) żłobek m. (architektura). 

llłci'fd)en, sn. ~e, pl. -, 
dim. od 9łeif obrąc2,ka f. 

9łcf'fc, sf. dojrzałość /., 
dostałość /., dospillłość /.; 
dojrzewanie n. ; = 9łelf• 
werben; ,8eit ber - czas 
dojrzew11nia, d(\jrzewanie; aur 
- gefongen, fommen dojść 
do dojrzałości, dojrzeć, do
stać; aur - bringen do
prowadzić do dojrzałości j 
ba/3 .Seugni/3 ber - świa
dectwo dojrzAłuści, 

9łei'feln, 9H'ffcln, va. (~a· 
ben) robić rowki; żłobkować 
(architekt.). 

9iei'feu, I. va. (~a!ien) 1) 
do dojrzałości doprowadzić, 
dojrzałym czynić; przyspie
szyć; 2) dawać, dać na co 
obręcze; II. vn. (~a!ien) doj
rzewać, dojrzeć, dostać; bai3 
06ft reift owoce dojrzewają; 
II. v. im pers. śronieć; eo 
rei ft śroni, szron się ro bi, 
śron pada; lV. gmift, pp. 
i adi. dojrzały. 

9łci'fcu, sm. •a, pl. -, 
obręcz f.; obrączka /. 

met'fen~ol3, sn. -eś, pl. 
·~il!~er, drzewo n. na obr'icze. 

9łci'fenf.picl, sn. •(e)i3, za
bawa f. w obręcze. 

9łei'f c~riifung, sf. pl. -en, 
egzamin m. dojrzałości, ma
tura f. 

9iĆi'fc3e119ni0, sn. •ff ei3, 
pl. •ff e, świadectwo n. doj
rzałości. 

lliei'fUoben, s111. ,f.'l, pl. - , 
imadło n. ze szczekami po• 
chyłemi. • 

·met'flicf), I. adi. dojr:-:ały; 
doHate~zny; naclj ,er ftlier• 
legunB po dojrzał,ym namyśle; 
IL adv. dojrzale; dostate
cznie ; ficlj etm. - ilf>erlegen 
dojrzale co rozważyć; eine 
'i)'rage - ilf>edegen dobrze, 
gruntownie namyśleć się nad 
kwestyą. 

mei'ije 

!Jłci'fmad}cr, 9łci'fllinbcr, 
sm. •i3, pl. -, bednarz m. 

!Jłci'fmonnt, sm. •( e)e, listo
pad m. 

9łci'frocf, sm. •(e)a, pl. 
•tiide, krynolina f.; rogbwka/. 

!Jłci'ffd}lngen, sn. ,e; llłci'f, 
f.picl, sn. •(e)i3, pl. •e, zaba
wa f w obręcze. 

9łci'fUJcrllen, sn. •i3, doj
rzewanie n., dojrzenie n. 

9ici'f3angc, sf. pl. •n; 
9łci'f3ic~cr, sm. •B, pl. -, 
obcęgi bednarRkie; naciąg m. 

lJłct'gCll, !Jłci'IJCU, sm. •/3, 
pl. -, taniec m. w koło; 
rej m,; ben - anfil~ren prze
wodzie tańcowi, rej wodzić ; 
ein ~iillifcber - piekielny rej. 

9łci'genfii~rcr, sm. 0 01 pl. 
-, przewodnik m. tańca; 
wodzirej m.; "in, sf, pl. 
•innen, przewodniczka f, 
tańca. 

!Jłei'gc11tan3, sm. obacz 
!Reiqen. 

9ici'ijc, sj. pl. •n, 1) kolej 
f.; ber - naclj koleją, po 
kolei, z kolei, kolejno; ber 
- naclj etm. eraa~len opo
wiadać co po kolei, w po
rządku, jedno po drugiem; 
ber - naclj branfommen iść, 
dostawać kolejno, jeden po 
drugim; an men ift bie - ? 
na kogo kolej? ee ift ievt 
bie - an bir I teraz kolej na 
ciebie I aui3 ber - fragen py
tać nie z kolei, wyrywkiem; 
bie - f ~Iieflen być ostatnim 
z kolei; ber ~ecljer ging bie 
- ~erum puhar krążył ko
lejno; bie - roirb auclj an 
i~n fommen i na niego przyj
dzie kolej, przyjdzie kreska 
na Matyska; 2) rząd m., 
szereg m., szyk m.; eine -
.piiuf er, !Biiume rząd dombw, 
drzew; eine - f cfJoner ,8ii~ne 
rząd pięknych zębbw; - non 
~erlen sznurek pereł; in -
unb @Iieb auffłe!Ien rzędem, 
rzędami, w szeregu, szere
gami ustawić; in - unb 
@lieb marf~ieren maszerować 
rzędami, szeregami; - unb 
@[ieb ~aUen trzymać sil.l w 
szeregu; bie - \cljlieflen być 
ostatnim w rzędzie, w sze· 
regu; aue ber - treten wy-



stąpić z szeregu; imnbn nid)t 
au0 bet ~etau0treten 
laff en nie wypuścić kogo z 
szeregu; fid) butcfi bie - bet 
\)'einbe butcfJ~auen przebić się 
przez szyki nieprzyjaciół; in 
einet - fięen siedzieć w je
dnym rzędzie; 3) łańcuch m., 
pasmo n. (także przenośnie); 
eine - von ~ergen łańcuch 
gór; eine - von Unglil1U 0 

fiillen pasmo nieszczęść, ciągłe 
nieszczęścia; 4) sery a f., na
stępstwo n., porządek m., 
rząd m.; nad) einet langen 
- von 3a~ren po długich 
latach; eine - von guten 
%ag en wiele dni szczęśliwych; 
eine - von ,8immetn rząd 
pokoi Ueden po drusrim). 

9łei'~tlt, I. va. (gaben) rzę· 
dem, w szeregu stawiać, usta
wiać, ustawić, układać, uło• 
żyć; szykować; \j3etlen auf 
eine 15d)nut - nawlekać per
ły na nitkę, na sznurek; Il. 
ficf/ -, vr. (gaben) ustawiać 
się, ustawić się rzędem, wsze
regu, szykować się; następo
wać (bespośrednio) po sobie; 
II. vn. (~aben) deptać (ło
wiectwo). 

9łti'~en, va. szyć wielkim 
ściegiem. 

9łei'~en, sm. ,0, pl. -, 
o bacz !Jłeigen. 

9łei'~enfolge, sf. pl. •n, 
DMtępstwo n., kolej f.; bie 
tid)tige - inne~a(ten zacho
wać ~łaściwy porządek. 

9łct'~enm1nfd}, sm. •e0, pl. 
•mćitf dje, marsz m. w szere· 
ga('h,. w rz\ldach. 

9łtt'tenf aat, sf. pl. •en, 
zasiew m. rzędem. 

9łei'~entnn~, sm. obacz 
))łei<1en. 

9łei'~enweif e, adv. rzędami, 
szeregami, w rzędach, w sze• 
regach. 

9łei'[Jcr, sm. ..5, pl. -, 
czapla f.; iunget - czaplę 
n.; auf - f>ei3en łowić czaple. 

IHci'~tr•, adi. czapli. 
9łci'~erbeiae, sf. pl. •n, 

9łci'~crjngb, sf. pl. ~en, łów 
m. na czaple. 

9łei'~crbuf d}, sm. •es, pl. 
•f>ilfc!Je, 9łei'~erftrauf1, sm. ,e0, 
pl. •ftrau~e, 9łei'~crftut;(cn), 
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am. •5, pl. -, kitka czapla, I godzić ze sobą, nie módz 
kitka z czaplich piór. czego pojąć j roie teimt fidj 

9łei'tcrcntc, sf. pl. •n, bas? jakże to ze sobą pogo
kaczka gwiżdżąca, świstoń m. dzić? teim bid) obe,: icfJ fteff e 

9łci'~erfalfe, sm. "n, pl . .. n, bicfJ jak się nie zgodzisz, to 
sokół wyuczony do łowu cię zjem (o rymach często-
czapli. chowskicb), 

mei'~crfcbcr, sj. pl. -n, cza- mei'mcr, am. •5, pl. -, 
ple pióro, rymokleta m., wierszokleta m. 

9łel'~cr~iitte, sf. pl. •n, 9łcimmi', 9łei'mf d)micbe" 
stanowisko n., buda f. na. ,Xei, sf. pl. ,en, rymoklectwo 
czaple. n., klecenie n. wierszów. 

9łei'tcrf dJunbcl, sm. •a, pl. mci'mfnll, am. ,(e)i8, pl. 
,[ cfjn!ibel, czapli dziób; iglica "fiille, spadek m., kadencya 
weszkowata, kosiczka /. (ro- f. (w wierszu). 
Ślina). 9łei'mfetler, Sm, •5, pl, - I 

9lei'~nngel, sm. •5, pl. błąrl m. w rymie. 
"nłi<1e!, sworzeń m. powozu. 9łci'mgebid}t, sn. -(e)0, pl. 

9łei~'um, adv. po kolei, ko-, "e, poemat rymowany. 
lejno. I 9łei'mgdlingel, sm. "a, 

9łei'~3Cił, sf. deptanie n., czcze brzmienie rymów. 
parzenie n. się kaczek. , 9łei'mfunft, 8{. sztuka /. 

9łeim, sm. ..(e)i!, pl. "e,, rymowania. 
rym m.; miinnlicf}e,:, ftum:pfet ' 9łei'mfliuftlcr, am. •ii, pl. 
- rym męski; n>eiblidje,:, ! -, mistrz m. w rymowaniu. 
Uingenbet - rym żeński; 9łci'mlclifon, sn. •ii, pl. 
teinEt - rym czysty j Un• 0 fa, ffiei'mbud}, sn. 0 (t)a, pl, 
teiner -,- rym nieczysty, na- .. r,uqie,:, słownik m. rymbw, 
ciągany; gleitenber - rym księga rymowa, 
łokciowy; f d)roef>enbet - rym mci'mlo~, adi. nierymo-
lotny; af>tt>edjfelnbe "e rymy wany. 
przekładane; feinen - finben 9łei'mfilbc, sf. pl. •n, zgło-
nie znaleźć rymu; (obraz.) ska rymująca się z drugą. 
id) finbe feinen - batauf nie 9łci'mfud}t, sf. mania f. 
znam sposobu na to; ,e ma• rymowania. 
d)en rymować, wiersze pisać; 9łci'mlllort, an. •(e)0, pl: 
in •e f>ringen ułożyć wier- •e, wyraz rymujący się 
szem; einen - abgeben rymo- z drugim. 
wać się; fidj einen - auf llłein, I. adi. 1) czysty; 
etn>. macfJen fonnen umieć ,e mliijdje czysta bielizna; 
sobie co wytłómaczyć. bie %tep:pe ift - schody są 

mct'mnrt, sf. pl. •en, ro• czyste-; oe5 mlaff et czysta, 
dzaj m. rymu; sposób m. przeźroczysta woda; ,ea @olb 
rymowania. czyste, szczere złoto; •et mlein 

9łei'maufgabc, aj. pl. ..n, czyste, niemieszane wino; 2) 
zadanie rymowe. (przenośnie:) czysty, niezna-

9łei'mbolb, am. •(e)s, pl. -e, czny, bez skazy = mafello!\i ; 
9łei'mf d}nticb, am. •(e)\I, pl. •er @:~ataltet czysty charak
•e, rymopism., wierszokletam. ter; ~e ~ungfrau niepokalana 

mci'md}ronif, sf. pl. ,en, dziewica; ,ea ~era, @ewiff en 
kronika rymowana. czyste serce, sumienie; •et 

9łci'mcn, I. va. (galien) ry- @eroinn czysty zysk; •e!\i 
mować, wiązać słowa, do ry- ~eutf d) f:ptec!Jen m6wić czysto 
mu dobierać; (pogardliwie:) po niemiecku; •e 2tu0fptad)e 
klecić wiersze; Il vn. (~alien) czysta, dobra wymowa; •e 
rymować sie, zgadzać się do ~uft czyste powietrze; bie 
rymu; zgad~ać się, stosować •e mlagtgeit czysta, zu
sie, kleić siej (obraz.) etro. pełna prawda j llUi3 •et )ller0 

nid)t au[ aminen- fllnnen gefllid)feit wyłącznie, tylko 
nie módz czego skleić, po- wskutek niepamiętania, za-



'tein! 

pomnienia; etw. - madjen, 
n:,af djen oczyścić, wyczyścić 
co, umyć, wyprać co do czy
~ta; ftcf) -n:,nf djen oczyścić 
się z zarzutu, podejrzenia, 
wykazać swoją niewinność, 
usprawiedliwić siE_l; •en ~unb 
ija(ten dochować tajemnicy, 
trzymać język za Zl;lbami, 
nie wypaplać; •en %!f dj 
madjen znieść ze stołu, sprzą· 
tnąć wszystko ze stołu; (także 
przenośnie:) zrobić czemu 
koniec; etro. inii reine lit in• 
gen załatwić, zakończyć co; 
etn:,. inii 00e f cfJteiben przepisać 
co na czysto; mit jmnbm 
fiber etn:,. inii ,e fommen 
ułatwić siE_l, ułożyć się z kim 
co do czego zupełnie; jmnbm 
•en fillein e!nf djenfen powie
dzieć komu czystą, szczerą 
prawdę; baa ift ein l8i.ifen:,idjt 
von •ftem fillafjer to łotr 
Pkończony; von biefer <5djulb 
ift er - od tej winy jest 
wolny; -e tnnbe ~aóen mieć 
nieskalane ręce; II. adv. czy
sto; szczerze; zupełnie, ab
solutnie; bas ift - unglau= 
blicf) tego wcalą uwierzyć nie 
można; baii ift - unmi.iglidi 
to wcale niepodobna, to być 
żadną miarą nie może j -
gar nidjta nic a nic; - aua• 
trinfen wypić do ostatniej 
kropli; - auaeff en wyjeść 
do szczl;ltu; eine 15:pradje -
h>redjm mówić jakim języ
kiem czysto, poprawnie f baa 
,i;)aua - ~alten dom utrzy
mywać w czystości; bas ift 
- ~!nauageroorfeneil @db to 
są pieniądze wyraźnie wyrzu
cone; er ift aus bem ®1Jiele 
- auagegangen czyNto wy
szedł z gry, ani nie wygrał, 
ani nie przegrał; er ift -
verriicft czysty z niego wa
ryat. 

'tein l adv. skrócenie za
miast ~erein I proszl;l l proszE_l 
wejść! wolno wejść! 

!Jłtineclnu'llc, (wym.: ren
clod), sf. pl. •n, rodzaj śliwek 
żółtych alb,> zielonawych. 

!Jłci'ncinnaIJutc, sf. pl. •n, 
dochód czysty. 

9łci'nefc, am. •S, lis mykita. 
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!Jłci'ncrtrng, am. •(e)il, pl. 'rcinlcgcu, va. zamiast ~et= 
00triige, 9łeingcwinn, sm. •(e)iil, ein!egen (poufale). 
pl. •e, zysk czysty. 9łei'nlidj, adi. chędogi, 

mcin'fnll, am. =(e)il, pl. schludny, czysty; adv. chę-
00fiille, niemiła niespodzianka, dogo, schludnie, czysto, 
oszukanie n. sie. IJłtf'nlid)fCit, 8(, Chl;ldogoŚ~ 

9łei'ngeltlidjt, ~n. (e)il, pl. •e, f., ocbędostwo n., schludnośc 
waga czysta, netto, bez opa- /'., czystość j. 
kowania. 9łci'nf d)reibcr, am. •iil, pl. 

mei'ngolb, sn. =(e)!i, złoto -, przepisywacz m. 
czyste, szc11ere. 9łci'uf d)rift, af. pl. 0 en, pi-

9łei'n~nnf I Bm. 0 ee, len smo przepisane na czysto. 
międlony. !JłeiiJ, sm. 9leijea, pl. !Jłeif e 

9łei'n~clt, af. czystość f.; (!Jłeii.\f orten) ryż m.; - in 
szczerość f.; niewinność /. Wlildi gefodjt ryż na mleku. 

!Jłci'nigeu, I. va. (~aben) mem, an. !Jłeif es, pl. !Jłeifer, 
1) czyścić, oczyścić,' wyczy- gałązka /., latorośl /., od
szczać, wyczyścić; von t)'(ef- rostek m., szczep m.; (biirre) 
fen - oczyścić z plam, wy- !Jłeife pl. chróst m., rożdże pl. 
wabić plamy; bie 6d)u~e vom 9łeiil•, adi. rJżowy. 
.ltote - (o)czyśC"ić trzewiki 9łci'ilncfrr, sm. •a, pl. 
z błota; bie flliicf)er vom oiider, pole zasiane ryżem. 
eitaulie- (o)czyścić, obetrzeć, 9łci'ilbnu, am. •(e)a, uprawa 
otrzepać książki z kurzu; /. ryżu. 
@etteibe - młynkować zboże; 9łei'ilbcfcn, am. •iil, pl. -, 
2) przeczyszczać, przeczyścić miotełka /., miotła ryżowa. 
(medycyna); II. fidj -, vr. 9łei'ilbrnnntllleiu, am. •(e)a, 
(ga6en) oczyszczać się, czy- pl. ..e, wódka f, z ryżu, 
ścić sil;l; ficfJ vom <5taube - arak m. 
strzepać z siebie proch; fidj 9łci'ilbrti, sm. ,(e)a, pl. =e, 
lJOII etn:,. - usprawiedliwić papka ryżowa, gl;lsta zupa 
się z czego; fidi Dom !llet• ryżowa.' 
bncf)te - oczyścić się z po- 9łei'ilbrot, an. •(e)il, pt. •e, 
dejrzenia. chl~b m. z ryżu, 

9łci'nigcn, an. ,/8, 9łci'ni= 9łei'ilbril~c, sf. pl. ,111 zu-
gung, af. pl. •en, czyszczenie pa ryżow,i. 
n., oczyszczenie n.; przeczy- 9łei'ilbuub, sn. =(e)a, pl. =e, 
szczenie n.; !Dlnriii - grom- 9łci'ilbilnbcl, sn. =B, pt. -, 
nica /. wiązka f. chróstu. 

9łti'nigcull, adi. czyszczą-i 9łti'ildjcn, an. •5, pl. -, 
cy, oczyszczający; przeczy- dim. od meia n., różczka /., 
szczający. gałązeczka f. 

9łeinigcr, am. •iil, pl. - , 9łei'f t, sf. pl. •n, podr6ż 
czyściciel m., oczyścic1el m.; f.; eine - 3u ~anbe, au 
- ber 6:pradje purysta m., fillnff er podróż lądem, lądowa, 
oczyścicie! m., poprawca m. na m~rzu, morska; au einer 
mowy, jl;lzyka. -- fidj riiften, 2tnftalten, ~or„ 

9łei'nigungileill, sm. •es, pl. bereitunAen macfJen gotować się 
•r, przysięga oczyszczająca, do podróży; eine - antreten, 
usprawiedliwiająca. fidj auf bie - madjen puścić 

9łci'nigungilutittcl, an. =a, się w podr6ż, w drogę; auf -n 
pl.-, środek m. czyszczenia; gegen iść, udać sil;l w podr6ż; 
lekarstwo przeczyszczające, na nuf •n feht podróżować, po
przeczyszczenie. dróż odbywać; auf ber -

!Jłti'ntgungilo~fcr, an. •iil, liegriffen f ein być w drodze; 
pl. - , ofiara oczyszczalna, eine - nadj fillien unterneg" 

9łci'uiguugilod, sm. =ei8, men przedsiE_lwziąć podróż do 
pl. •e, oczyszczalnia j. Wiednia; - iniil 2lua(anb 

9łci'nfultur, af. pl. •en, podróż za granicę; n:,o ge~t 
hodowla f. laseczników. 1 bie - ~in? dokąd j"dziesz 
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dokąd zamyślasz jechać? do- 9łei'f tfitbtr, sn. •S, go
kąd bogowie prowadzą? -1;,in• rączka podróżna; chęć f, po
unb !Jłildreife podróż do ... i dróżowania. 
na powrót; auf ber !Rilcfteif e ffici'f e~nf djc, sf. pl. Dn, 
z powrotem, w powrocie, flaszka podróżna, oplatankaf. 
wracając; imnbm giildliń)e - 91ei'ftfii~ttr, sm. =!3, pl. 
roilnfń)en życzyć komu szczę- -, przewodnik m. dla po
śliwej podróży; glildCiń)e - ! dróżuiących. 
szcz«;:śliwej drogi I jedź z Bo- ffiei'f tgtfii~dc, sm . • n, pl. 
giem ! niech Bóg prowadzi I •n, towarzysz m. podróży. 

91ti'f tnbcnteuer, sn. •il, pl. 91ei'fcgefolgc, sn. •s, pl. 
-, przygoda f. (w) podróży. -, orszak m. towarzyszący 

ffici'f cnn311g, sm. •(e)s, pl. w podróży. 
,ail~e. odzienie podróżne. ffici'f egclb, sn. De!3, pl. 

ffici'fenl)ottcfc, sf. pl. •n, -er, pieniądze pl. na podróż, 
apteczka podróżnR. na drogę, nadrożne n.; także 

ffici'f cbtbnrf, sm. •(e)s, po- = !Jleifeentfń)libigung. 
trze by podróżne. \Hci'f egclcgtn~cit, sf. pl. 

91ci'fcbeg(citct, sm. DS, pl. •en, sposobność f. do podró-
-, towHzysz m. podróży. ży; powóz m. 

fficl'fcbcrid)t, sn. ,(e)6, pl. ffici'fegc,lliid, sn. •(e)s, pl. 
•e, sprawozdRnie n. z podróży. •e, tłumok m.1 pakunek m. 

ffiti'fcbcf d)teibcr, sm. •S, (podróżny). 
pl. - , opisujący m., opisy- ffiei'f COtl)iilfnnflclJ3cttd, sm. 
wacz m. podróży. •!3, pl. -, nalepka tlumo-

ffici'f c{Jcf d)tCi{Ju11g, sf. pl. kowa. 
Den, opis m. podróży. ffici'f cgtriit, sn. •(e)!3, pl. 

ffi ''f 1, f'' (f ( )!3 l =e, sprzęt podrózny. 
aitt tut it ł sn. ' e ' p . ffiti'fegtfcUfd•nft, sf. pl. •e, skrzyneczka f. z nożami , 

i widelcami lub innemi po- =en, towarzy•two podróżujące. 
trzebami podrbżnemi. ffici'f egef tUf d)nftcr, sm. •S, 

ffici'f cbett, sn. ,(e)s, pl. ,en, pl. -, towarzysz m. podróży. 
łóżko podróżne. ffiei'f ege11Jn11b, an. •(e)o, pl. 

91ci'f ebibllot~cf, sf. pl. -en, I =rolinber, odzienie podróżne. 
!iiblioteka . f. dla podróż u- I 91ei'f ctnnbbudJ, sn. •(e)ś, 
Jących; zbiór m. opisów po- pl. =bild)er, przewodnik m. 
dróży. . dla podróżujacych, bede-

ffici'f Cbtlbcr, an. pl. widoki ker m. • 
pl., obrazy pl., wrażenia pl. ffiei'f etut, am. •(e)a, pl. 
:,; podróży. ol)ilte, kapelusz m. od po-

~ci'f ebud), sn. •(e)~, pl. drbży. 
=bildjet, 1) r?zkład m. Jazdy j mci'f dnrtc, sf. pl. •11, mapa 
2) _przewodmk m. dla podró- drogi wskazująca, mapa 
żuJących. drożna. 

ffici'febiinbel, sn. ,!3, pl. ffici'fdnftcn; dim. 91ei'f C• 
-:, _U'.omoczek podr6żny, za- fiiftdjcn, sn. •6, pl. -, skrzy
w1mątko podrfolme. nia f., skrzyneczka f. na 

\Hci'f cbcdc, af. pl. =n, sprzęty podróżne. 
kołdra podróżna. 91ti'f d{eib sn. •(e)tl, pl, 

91ei'f ebiiiteu, sf. pl.; 91ei'f c, •er, suknia ;odróżna, od po
cntf d)iibigung, sf. pl. •en, dróży. 
zwrot m. kosztów podróży. łlłei'fcfoffer, am. =a, pl. -, 

9łd'fectinneruug,sf.p1.Den, kufer m, skrzynka/. do 
wspomnieuitl n. z podróży. I podróży; Ueiner - waliza f., 

mei'f efertig, adi. gotowy w;tlizka f. 
do podróży; fiń) - mad)en \Hei'f doftcu, s. pl. koszta 
(przy)gotować się do podróży; pl. podróży. 
- fein być przygotowanym, \Hei'f efiid)e, sf. pl. =n, 
gotowym do podróży. kuchnia przenośna. 

\Hei'f eoufd 

mei'fefutf djc, sf. pl. •n, 
kareh f. ilo podróży. 

mei'f duft, sj. chęć f. po
dróżowania, ochota f. do po
dróży. 

mei'f duftig, adi. mający 
chęć do podróży, lubiący po
dróżować. 

ffici'f cmnntel, sm. 0 a, pl. 
=miintef, płaszcz m. do po
dróży. 

IJłci'f emiiijig, adi. podró
żny, jak do podróży; fid) -
an3ie{)en, au!3rilften ubrać się, 
opatrzyć się we wszystkie 
potrzeby jak do podróży. 

91ei'f cmiibe, adi. zmęczony 
podróżą; któremu już się 
sprzy krzyly podróże. 

ffiei'f cn, vn. (fein) podró
żować; jeździć, jechać; 3u 
i)'ufl, ~u \Jlferbe, au !ll.lagen, 
3u lilaff er, au ilanbe - po
dróżować pieszo, konno, (po-) 
wozem, wodą, lądem; nad) 
~talien - (po)jechać do 
Włoch; in 3talien - po
dróżować po 'Włoszech, we 
Włoszech; burd) 3talien -
przejeżdżać, przejechać przez 
Włochy; mit ber j8al)n, mit 
bem (au) !Eń)iff - podróżo
wać, jechać koleją, okrętem; 
ilóer !Ulilnń)en nad) \Jlatia -
(po)jechać na Monachium do 
ParJ ż~; nań) ~aufe - (po-) 
wracać do domu; ~in un'o 
3utilcf - jechać tam i na po
wrót; {Jin unb ()et - pc,
dróżować tam i sam; et ift 
jń)on f el)t uid gereift podró
żował już bardzo wiele; 
biefen !ll.leg fin'o roir nodj nie 
geteift tą drogą nigdy jeszcze 
nie jeździliśmy; jeb en %al'! 
ań)t5ig mtometer ·- ujechać 
codzień ośmdzieRiąt kilome
trów; fiń) mil be - zmęc:i;yć 
się podróżą; gmift pp. i adi. 
roeit - ten, co wieh, podró
żował; ein geteiftet !Ulan n 
człowiek, który wiele podró
żował, bywalec m. 

91ei'f cube(r), sm. "'en, pl. 
=en, podróżujący m., podró
żny m.; komiwojażer m. 

9łei'f enbe, sf. pl. on, po
dróżująca f., podr6żua f. 

9łei'f eoufcl, sm. =S, pl. -, 
człowiek maj!!,cy manię po-



dróżowania; (żarto bi.:) pomo
cnik, ajent handlowy podró
żująey. 

!Jlci'f el)nf1, sm. 0 ff ei3, pl. 
~:piiff e, paszport m., zezwo
lenie podróżne, przepustka 
granie.zna. 

!Jlci'f cl)fennig, sm. •i3, pl. 
•e, pieniąrlze pl. na drogę. 

!Jlci'fcl)lnn, sm. •(e)i:l, pl. 
•:p[iine, projekt m. podróży. 

llłei'fel)rebigcr, sm. -s, pl. 
- . kaznodzieja wędrowny. 

9łci'f cl)olftcr, sm. i sn. •B, 
pl. -, poduszka podr6żua, 
do podróży. 

llłei'fel)ult, sn. •(e)i3, pl. 
•e, pulpit m., książkokładka 
f. do podróży. 

9łci'f erod, sm. •(e)s, pl. 
•tiicft, surdut podróżuy, su
knia podr6żna, do podróży. 

9łci'f croutc, sf. pl. •n, 
droga f. (jaką się ma podr6-
żować). 

9łci'f crf nntntclnbmd)tig· 
tc(r), sm. •en, pl. •en, ugaj
nik m. 

llłei'fef nd, sm. 0 (e)!3, pl. 
•fiicfe, worek podróżny. 

9łci'f cf dJrcib3cug, sn. •( e )s, 
pl. •e, szkatułka podróżna 
do piaania. 

9łtlf CflJtf CU, s. pl. wydatki 
pl. w podróży. 

9łei'f eftod, 9łci'f cftnb, sm. 
•(e)i3, pl. •ftilcfe, •ftćibe, laska 
podróżna. 

9łclf efud)t, sf. żądza /. po
dróżnw,inia. 

9łei'f cfild)tig, adi. pra
gnący pndróży. 

9łei'f ctnf dJc, sf. pl. 0 n, 
torha podróżna. 

9łci'feuufnll, sm. •(e)/3, pl. 
••iille, wypadek m., nieszczę
ście n. w poilróży. 

9łei'f cuufnllbcrfidJcruug, sf. 
pl. •en, ubezpieczenie n. od 
wypadkbw w podróży. 

9łei'f e\llngcu, sm. •rl, pl. 
-, powóz m., landara f.; 
IeicfJter, ungebecfter - bry
czka f. 

9łet'f cwcd, sn. •(e)s, pl. 
•e, dzieło n, o podróżach, 
zawierające opisy podróży. 

9łci'f cllldtcr, sn. •i3, gutes 
- ~aben mieć piękną po
godę podczas podróży. 

2ó0 

!Jłci'f cac~rung, sf. 
~ei\e:pfenni11. 

!Jłct'f c3cit, sf. pl. -en, czas 
m. podróży; czas do podr6ży 
stoAowny. 

obacz an fidJ - porwać co, zagar
niać, zagarnąć co, zagrabić 
co, przywłaszczyć sobie co, 
opanować c·o; bie !!Jlenge ri\i 
micfJ mit fidJ fott tłum po
rwał mię z sobą; imnbm etm. 
aui3 ber -l,)anb - wydrzeć 
komu co z ręki; imnbm bie 
.!tceiber uom :.leilie - zedrzeć 
komu suknie z ciała; ficl) bie 
~aare aui3 bem .!to:pfe 
włosy sobie rwać, wyrywać 
z głowy; ficĘ) ben ijinger an 
einem !.Jłage( - zadrneć, za
drasnąć sobie palec o gwóźdź; 
s.J3ffan3en au!:l bem ~oben -
wyrywać rośliny z ziemi; 
man fonnte fie nicĘ)t aui3ein, 
anber- nie można ich było 
rozerwać; einen (l'ifdJ - roz
płatać rybę; ~ora - drzewo 
łupać; Satten - łaty drzeć, 
laty robić łupiąc drzewo; 
imnbn aus ber @efagr -
wyrwać kogo z niebezpie
czeństwa, ocalić kogo w nie
bezpieczeństwie; imnbn aus 
einem ~rttum - wywieść 
kogo z błędu; \lloff en -
błaznować; mlite - dowcip
kować; .Soten - sprośnie 
żartować; II. v. im pers. es 
reiiit midJ im 2trm, in ben 
@[iebern, im gan3en .!l:iir:per 
rwie mnie w ramieniu, drze 
mnie po członkach, rwie 
mnie po całem ciele; III. vn. 
(f ein) rwać się, urw:;ć się, 
zerwać się; (roze)drzeć się; 
menu aUe 15tticfe (15trlinge) 
- kiedy się wszy~tkie po
wrozy porwą, w najgorszym 
razie; ba ri\i mir bie @ebu!b 
natenczas już mi cierpliwości 
nie stało, już mi się cierpli
wości przebrało; anfangen au 
- nadrzeć się; IV. fidJ -, 
vr. (~alien) fidJ um etn,. -
drzeć się o co, wydzierać 
sobie co, dobijać się o co, 
iść o co na udrę; fidJ um 
jmnbn - wydzit>rać sobie 
kogo; idJ reifle midJ ttidJt f egr 
um biefe!3 !llergniigen nie za
leży mi bardzo na tej przy
jemności. 

9łci'fc3cug, sn. =(e)s, sprzę
ty pl., rzeczy pl. podróżne, 
do podr6ży potrzebne, do po
d róży przygotowane, w drogę 
wziete, 

ffici'fe3icl, sn. •(e)i3, pl. •t, 
cel m. podr6ży. 

9łcnfclb, sn. obacz ff!eii:l• 
acfer. 

9łci'~lJOl3, sn. obacz ffleifig. 
9łei'fig, sn. •!3, cbróst m., 

chr6ście n., chmyż m., sucho
reż m. 
• !Jłci'fig, adi. jezdny. 
9łcifigc(r), sm. -en, pl. ,en, 

jezdny żołnierz; bie ~en, pl. 
jazda f. 

!Jłci'~me~l, sn. p(e)i3, pl. 
,e, ryżow11 mą(cz)ka, puder m. 

!Jłci'emil~lc, s.f. pl. •n, 
niłyn m. do mielenia ryżu, 

9łci' ~l)ubbing, sm. , o; pl. 
•S, budyń ryżowy, z ryżu. 

9łei'0flJCif C, sf. pl. -n, po
traw,t f. z ryżu. 

!Jłci'óftro~, sn. ~(e)a, ryżo
wa słoma. 

!Jłei'óf1tlJlJC, sf. pl. •n, zupa 
ryżowa, z r_yżu. 

9łci'~lllurft, sf. pl. ,miirfte, 
ki~zka ryżowa, ryżem na
dziane. 

9łci'ijnu~ negmen pierzchać, 
pierzchnąć, czmychLH!,Ć, zmy
kać, zemknąć, pryskać, pry
snąć, dać drapaka, spalić buty, 
uciec. 

9łci'f1blci, sn. ,e!3, molib
den m., grnfit m. 

9łci'ijbrctt, sn. •(e)i3, pl. 
,er, deska rysownicza, stol
nica rysunkowa, rysownica f. 

9łci'f1cn, reifle, rei\ieft i rei\it, 
rei\it, ti\i, geriff en, I. va. 
(gaben) rwać, drzeć; etro. in 
15tiicfe - podrzeć co na ka
wałki, poszarpać, rozszarpać 
co = aerfreif cf}en; ein SocfJ 
in etro. - zrobić w czem 
dziurę; (przenośnie:) unice
stwić co; fidJ ben ~ut uom 
.!l:opfe - zedrzeć sobie kape
lusz z głowy; einen ~rief 
ent3mei - podrzeć list; 
ijebern - drzeć pierze; etn,. 

9lei'ijen, sn. •!3, 1) darcie 
n.; - in ben @liebern rwa
nie n., reumat.yzm m. w 
członkach - im ~aud)e 



llłei'f!enb 

rznięcie n. w brzuchu; 2) 
szkicow11nie n. (rysunki). 

9łei'f1enb, I. adi. 1) gw11ł
towny, szybki, bystry; -er 
6trom wartki strumień; 2) 
drapieżny; -ei! ;tier drapieżny 
zwierz; II. adv. bie ~are ge~t 
- ab rozrywają towar, drą się 
o towar, towar szybko od
choilzi. 

llłci'f)cr, sm. •il, pl. -, 1) 
znacznik m. (stolarski); 2) 
utwór muzyczny, zachwyca
jący bardzo słuchaczy. 

9łei'f1fcber, sf. pl. =n, 1) 
pi6ro rysunkowe, pi6rko n. 
do liniowania papieru ; 2) 
futeralik m. do ołówka. 

llłei'f)folJle, sf. pl. •n, 
węglik m. do rysowania. 

9łei'j)maj), sm. ce!!, pl. 
.. ,e znacznik stolarski. 

9łei'j)nagel, sm. ..9, pl. 
=nliqe[, o bacz !Jłeijiftift. 

9łei'lif dJicne, sf. pl. -n, 
linia rysownicza, lineał ry
sowniczy. 

9łei'f1ftift, sm. •(e)a, pl. •e, 
kredka f'. do rysowania. 

llłei'f13a~11, sm. •(e)i!, pl. 
•aiifine, ząb psi (anatomia). 

9łei'f13cug, sn. "'(e)i!, pl. 
•t, narząd rysunkowy, ryso
wadło n., sztuciec rysowniczy. 

1Jłci'f13irfel, sm. •il, pl. -, 
cyrkiel rysowniczy, 

9łci'ta113ug, am. •(e)~, pl. 
0 0ilge, ubiór m. do jazdy 
wierzchem. 

9łei'tba~II, aj. pl. •en, ujeż
dżalnia j. 

9łei'tbar, adi. ..ei! ;tier 
zwierzę ujeżdżone, spokojne. 

9łei'tbclfc, af. pl. -n, cza
prak m. 

9łci'tcl, sm. •il, pl. -, 
drą.tek m., kijek m., pałeczka 
f., odbijak m. 

9łci'td11, va. (~aóen) bić, 
uderzyć pałeczką, 

9łei'tCII, teite, reiteft, teite!, 
ritt, geritten, I. va. (~aóen) 
jechać, jeździć na koniu, 
wierzchowcu; er reitet immer 
einen 15djimme[ jeździ zawsze 
na siwku; ein \l]ferb 3u 
6cf}anben - zajeździć konia, 
zniszczyć konia (złą) jazdą.; 
bie \llferbe in bie 6ń)wemme 
- prowadzić konie do wody; 
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jmnbn illier ben ~aufen -
powalić kogo koniem o zie
mię, stratować kogo koniem; 
(obr11z,) einm ~idJter - cy
tować bezustannie jakiego 
poetę, jeździć na j11kim poe
cie; ben reitet ber steufe[ zły 
duch go naga ba, kieruje nim; 
II. vn. (fein) jeździć, jechać 
wierzchem, konno; auf einem 
~ferbe - jPchaĆ na koniu, 
na wierzchowcu; auf einem 
'6tccfen - jeździć na kiju; 
f pa3ieren - jechać wien:chem 
na przechadzkę; (im) 6djtitt 
-- jechać stępią.; (im) '.traó 
- jechać człapem, szłapem, 
kłusem, kłusować; (im) @il, 
(opp - jechać cwałem, cwa
łować; einen ~eg - jechać 
wierzchem pewną drogą.; 
(obraz.) auf etro. (gerum) -
mówić ciągle o tern samem; 
auf 6djufteri! !Jłappen - iść 
pieszo; fidj mil be - zjeździć 
się; fic(J rounb - osedzić; 
fid) ben !illolf - dostać z 
jazrly wilka, ohary. 

9łei'tcr, am. =il, pl. -, 1) 
jeździec m.; et ift ein !JUter 
- jest dobrym jeźdźcem, 
umie dobrze jechać konno; 
2J jezdny m., konny m. (żoł
nierz), kawalerzysta m.; ein 
!Jłegiment - pułk jazdy; 2) 
fpanifń)e - rogatki pl. (w 
twierdzach), 

9łci'teraufaug, llłci'tcrtr11l)l), 
sm. ,(e)s, pl. -ailge, llłci'ter• 
f d}ar, af. pl. -en, kawalkada 
f., pochód jezdny. 

łlłci'tcrbicuft, sm. •(e)e, pl. 
•e, służba. kouna. 

llłciterci', aj. pl. =en, jazda 
f.; konnic>a /., kawalery a /. 

llłci'tcrfii~11ridJ, sm. •s, pl. 
•t, podchorąży m. od jazdy, 
kornet m. 

llłci'tcrgefcd}t, sn. •(e)i!, pl. 
,e, potyczka j. między kon
nicą. potyczka konna. 

9łci'tcr~aufcn, sm. •s, pl. 
-, oddział m. konnicy. 

1Jłci'tcri11, sf. pl. "'innen, 
jeźdczyni f 

llłci'tcdii11ftc, sf. pl. zrę
czne ćwiczenia, ewolucye pl. 
na konin. 

llłci'tcm, va. (~a6en) prze
siewać. 

9łci'tpla!J 

1Jłei'tcrl)oftc1t, sm. •il, pl. 
-, str~ż konna. 

łlłci'tmcgimcnt, sn. •(e:e, 
pl. -er, pułk m. jazdy, konnicy. 

llłci'tcrf albc, st: pl. •n, 
szarn maść. 

llłci'tcrf dJlad)t, sf. pl. •en, 
bitwa f. wojsk konnych, bi
twa konna. 

m.ci'tcr~ma1111, sm. •ei!, pl. 
o[eute, ob„r•z 9leiłer. 

mci'tcrf l)iclc, an. pl. igrzy
ska konne. 

ffici'tcrfta11bbilb, an. •( e)i!, 
pl. •,r, 9łci'tcrftatue, sj. pl. 
•Il, po~ąg- m. n11 koniu. 

mci'tcrfticfcl, am. ,a, pl. 
-, but m. do jazdy konnej. 

ffici'tcrftillf, sn. =(e)s, pl. 
•t, llłci'tcrftildd}CII, sn. •il, pl. 
-, igrzysko konne; zręczny 
zwrot. jeźdź,~a. 

llłci'tcrtuad}c, sf. pl. ..n, 
straż konna. 

fficit'cr31tg, sm. •(e)i!, pl. 
•3ilqe, kawalkada./. 

llłci'tgcrte, sj. pl. ,n, prę
cik m., trzcinka /, do konnej 
jazily. 

9łci'tgrao, sn. ·I es, pl. ,grli· 
fer, trzcinnik m., ostrzyca f. 

llłci't~1mbf d}u~, sm. •(e)i!, 
pl. •e, r~kawiczka f. do) kon
nej jazdy. 

llłci't~of Cli, sj. pl. spodnie 
pl. do konnej jazdy, szara
war.v pl. 

łlłcit'jalfe, sj. pl. •n, kurt
ka f. do konnej jazdy. 

llłci'tflcib, sn. obacz !Jłeit• 
an~u!l. 
- 9łci'tf11ed}t, sm. •(e)i!, pl. •e, 
masztalerz m., dozorca sta
jenny. 

llłci'tfu11ft, sf. sztuka f. 
jeżdżenia konno. 

filci'tlc~rcr, sm. •e, pl. -, 
nauczyciel m. jazdy konnej. 

llłci'tnagcl, am. •il, pl. 
•lllige[, punkt m. przesuwnicy 
(góro.) 

9łci'tl)citf dJc, af. pl . .-n, ob. 
!Jł;itqerte. 

ffici't1)fcrb, sn. -(e)s, pl. 
.e, mci'trofi, sn. •ff es, pl. •ff e, 
koń wierzchowy, koń pod 
wierzch, wierzchowiec m. 

łlłei'tl)ln!J, sm. 0 ei!, pl. 
,:pliitle, plac m., miejsce n. 
drJ jeżdżenia konno. 



9łei'tpoft 

9łci'tpoft, sf. pl. •in, po· 
czta lrnnrrn. 

9łei'trolf, am. •(e)s, pl. 
~tiide, surdut m. do konnej 
jazdy. 

9łci'tf nttd, sm. • 9, pl. 
•\iitte[, siodło n. na konia, 

9łei'tf d}ulc, sf. pl. •n, ujeż
dhlnia f., jeżdżarnia f., 
maneż f. 

9łci'tfticfd, sm. =e, pl. -, 
but m. do konnej jazdy. 

ffiCi'tUUttrridjt, Bm. c(e)9, 
ffici'tftunbc, sf. pl. •n, nauka 
f., lekcya /. jazdy konnej. 

9łci'twed,lfcl, sm. •il, pl. -, 
weksel m. z grzecznośei. 

9łci'tltlC!J, sm. =(e)!'!, pl. ,e, 
drog-a f. do jazdy konnej. 

9łci'tlllolf, sm. =(e)!'!, ose
dnieuie n. 

ffiei't3cug, 9łcitgcf d}irr, sn. 
•(e)!'!, pl. •e, rzl!,d m. na kunia. 

9łci3, sm. •e!'!, pl. •e, 1) 
podnieta f. ; 2) powab m., po· 
ci'lg m., urok m. = ,8ttuber; 
ponęta f, siła przyci'lgająca 
= 2ln3iebungsfraf t; 3) wdzięk 
m. = Siebrei3, 2lnaie~ungi'.I• 
lraft. 

9łci'3bnr, adi. 1) wrażliwy; 
2) drażliwy; 3) porywczy, po
pędliwy; = jii~jornig. 

9łCi'3bllrfCft, Bf. 1) wrd!i
WOŚĆ f.; 2) drażliwość f.; 3) 
porywczość f, popędliwość f. 

9łci'3cn, va. (~a6en) 1) po
budzać, pobudzić, wzbudzać, 
wzbudzić; podniecać, podnie
cić; bie 9ieugietbe - wzbu• 
dzić ciekawość; ben 2lppetit, 
bie )llegietbe - z~ostrzyć ape
tyt, obudzić ż'!dzę; 3um ilttc!Jen 
- pobudzić do śmiechu; 2) 
drażnić; jmnbn (auf)- roz
drsżuić kogo; 3) pociągać do 
siebie, wabić, nęcić. 

9łci'3cn, sn. •!'!, obacz 9!ei• 
3un11. 

91Ci'~cnb, adi. 1) podnieca
jący, pobudzający; ~e!'! !!RitM 
podniecający środek; 2) dra
żni'lcy; 3) śliczny, powabny, 
pełen wdzięków, czarodziejski; 
,e @egenb powabna, urocza 
okolica. 

\lłti'3fiiftr, sm. •S, pl. -, 
omomiłek m., brzeżnoplamek 
m., pryazczenica f. (rodzaj 
nmchy hiszpańskiej). 
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ffici'3fcr, sm. •f.ł, pl. - , 
rydz m. (grzyb). 

\lłci'3lo{l, adi. niepowabny, 
bez wd~iękn; nie podnieca
jący, nie zaprawny korze
niami. 

\Rci'3Iofi9ftit, sj. brak m. 
powabu, wdzięku. 

9lc!'3mfttcl, sm. ,o, pl. -, 
środek podniecający, pobudza
jący, drażniący; (obraz.) po· 
budka f., bodziec m.; - 3um 
)Biifen poknsa do złego. 

9lci13ung, sf. pl. ,en, 1) po
budzal'ie n., podniecanie n.; 
2) drażnienie n.; 3) pocią
ganie n., wabienie n. 

ffici'31Joll, adi. pełen wdzię
ku, powabu. 

9łefnpitulntio'n, sf. pl. -en, 
rekapitulacya f, zestawienie 
n., powtórzenie n. 

\Rcfn~ttulic'ren, va. (~11ben) 
(z)r eka pitulować, zestawiać, 
zestawić, powtarzać, powt6-
rzyć, (po)ściągać (n. p. pozy
eye rachunku). 

9łc'fcl, sm. =!8, pl. -, 
grondal m., gbur m. 

9lc'fcl~nft, adi. grondalski ; 
adv. po grundalsku. 

\lłcflnmntio'n, aj, pl. 0 en, 
reklamacya f., poszukiwanie 
n., dochodzenie n. swego 
prawa, :!.'!danie n. zwrotu; 
podanie n., prośbaf. o uwol
nienie od służby wojskowej. 

\Rcflnmntio'n{lburenu, sn. 
=!3, pl. =f.ł, oddział m. zaża
leń (przewoźnictwo, handel). 

\Rdla'mc, sf. pl. •n, rekla
ma f., polecenie n., zaleca
nie n., obwieszczenie poleca
jące, zachwalające; - m11c!Jen 
filt etro. robić dla jakiej rze
czy reklamę, zachwalać, po
lec11ć co. 

9łcl1nmic'rcn, va. (gn!ien) 
reklamować, poszukiwać, żą
dać zwrotu; poda(wa)ć, pro
sić o awolnieuie od służby 
wojskowej; użalać się, wnieść 
zażalenie; = fic!J bdfogen. 

fficfognitło'n, aj. pl. •en, 
rekognicya f., rozpoznanie n., 
potwierdzenie n., uznanie n. 
prawdziwości, ważności czego. 

9łcfognitlo'n{l3in{l, sm. •fea, 
pl. •fe, _opłata rekognicyjna, 

9łefrutic'rcn 

czynsz płacony jedynie celem 
uznania prawa własności. 

9łcfogno!83tc'nn, I. va. 
(gaben) rozpoznawać, uzna
wać, potwierdzić wiarogo
dność, prawdziwość osoby lub 
rzeczy; fic!J - laffen dać 
stwierdzić tożsamość swej 
osoby; n. va. i vr. (ijttben) 
rekognoskować (np. położe
nie miejsca); wysyłać na 
zwiady, wywiady, śledzić, ba• 
dać (np. poruszenia nieprzy
jacielski.i), wyjeżdżać na 
zwiady. 

9łcfoguo{l3fc'ruug, aj. pl. 
•en, rekognoscya f., zwiady 
pl., wywiady pl., wywiadki 
pl., zasiegnięcie n. wiado
mości. " 
1Jłcfoguo{l3fc'rung~pntrouille, 

(wym.: -truj) af. pl. ,n, 
9łdogno~3tc'rnng~trup~, ani. 
,(e)IS,pl. •li, patrol/., straż wy
słana na zwiady. 

9łdogno{l3fc'rung~f dJiff, sn. 
•(e)e,I pl. ,e, okręt wysłany 
na zwiady.; 

\lłdommnnbntio'n, sf. pl. 
•en, rekomandacya f., pole
cenie n. 

\lłcfommnnbit'nn, va. (~«· 
ben) rekomandować, polecać; 
etnen )Brief - polecić, zapi
sać list; = einfdireiben. 

\lłcfonunlc~3c'nt, sm. ,en, 
pl. •en, rekonwalescent m,, 
przychodzącym., powracający 
m. do zdrowia. 

9łdon11alc~3c'n3, aj. rekon
walescencya f., wyzdrowi• 
ny pl. 

9łcfo'rb, sm. •!'!, pl. •B, re
kord m., złożenie n. dowodu 
największej chyżości w wy
ścigach, największej siły w za
pasach i t. p. (sport, także 
przenośnie:) ben - f d)lttgen 
pobić rekord. 

9ldrcbiti'll, sn. •(e)e, pl, 
.e, rekredytywaj., pismo od
wołujące ambasadora. 

\lłdtu't, sm. •en, pl. •en, 
rekrut m., nowozaciężny m. 
(wojskow.). 

9łdru'tennue~cbung, sf. p1. 
•en, branie n. rekruta, za· 
ciąg- m. żołnierzy. 

!Jłcfrutic'rcn, I. va. (~aben) 
brać w rekruty, zaciągać do 



!Jłdrutlc'rcu 

wojska; II. fiqi -, vr. (9alien) 
fidj - (aue) składać się (z). 

9łdrutit'rcn, sn. ~s, 9łefrn• 
tie'ruug, sf. pl. •tn, branie 
n. do wojska, branka f. 

!Jłcfta~acnfiO'll, sf. pl. •en, 
wzniesienie się proste, ascen
zya prosta (astronom.). 

!Jłcftiji3ie'rc11, va. (9aben) 
1) rektyfikować, poprawiać, 
sprawdzać, sprostować; = 
lietiqitigen; 2) rektyfikować, 
czyścić, oc:tyszczać, oczyścić 
(chemia). 

!Jłdtio'n, sf. rekcya f., rzą
dzenie n. (jakim przypadkiem, 
gramatyka). 

!Jłe'Uor, sm. •i8, pl. •to'• 
ren, rektor m., przełożony m. 
szkoły. 

9łeftora't, sn. •(e)a, pl. •e, 
1) rektorstwo n., urząd rek
torski, godność rektorska; 2) 
godność f., urząd m. pierw
szego kapłana ustanowio
nego przy jakim kościele; 3) 
ri>ktorat m., biuro n., mie
szkanie m. rektora. 

!Jłc'ltorftellc, !Jłc'ftorwiirbc, 
sf. urząd m., godność f. rek
tora. 

!Jłdurric'rcn, vn. (9alien) 
1) udać sie, zwrócić sie do 
kogo; 2) r~kurować, od~ołać 
się {do wyższej władzy, 
prawo). 

!Jłdu'rll, sm. •fei8, pl. •fe, 
rekurs m., odwołanie n. się 
(do wyższej władzy); ben -
etgreifen wnieść rekurs, od
wołanie, rekurować, odwołać 
Si"l, 

!Jłclai'~, (wym.: rele), sn. 
-, 1) odmiana /. konia lub 
koni w podróży; mit - fa9ren 
odmieniać konie w drodze, 
jechać rozstawionymi końmi; 
2) przenośnik m. (elektryka). 

!Jłclai'ellfcrb, sn. •(e)i8, pl. 
•e, koń m. do odmiany w dro
dze, koń do przeprzągu, od 
przeprzągu. 

!Jłclatio'n, sf. pl. •en, 1) 
relacya /., zdanie n. sprawy; 
2) 1·elacya f., stosunek m., 
względność f. 

9łelati'll, adi. wzgl"ldny, 
odnośny; ein •et !Begtiff wy
obrażenie, pojE_lcie względne. 
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!Jłclatillłtit't, sf. pl. •en, llłcligio'negrnorrc, sm. •n, 
względność J.; odnośność j. pl. •», spółwyznawca m., 

!Jłclati'U~ro11omc11, sn. •(i), spółwierca m. 
pl. •mina, llłclati'Uum, sn. llłcligio'110gcf d)id)tc, sf. hi
•{i8), pl. •tioa, zaimek wzglę- storya /, wyznań, historya 
dny (gramat.). świeta, 

!Jłclntill'f a~, sm. -ee, pl. !Jłcligio'negcfcUfdJaft,s/.pl. 
~f li~e, zdanie względne (gra- •en, stowarzyszenie religijne. 
mat.). 9łcligio'Mgcf~ritd), sn. •(e)a, 

llłclcgntio'11, sf. pl. •en, pl. ,e, rozmowa o sprawach 
relegacya /., oddalenie n., religijnych; dysputa teologi
wygnanie n., wypędzenie n. czna (między katolikami a 

!Jłclc~ic'rcn, va. (~a6en) re- prote~tantami). 
legowac, oddalić, wypędzić fficligio'n0~n1tblu11g, sf. pl. 
(n. p. Rtudenta z uniwersytetu). oell, akt m., czyn religijny. 

llłclic'f, sn. •i8, pl. 0 !8, re- ' llłcliglo'nefricg, sm. o(e)e, 
lief m., pMwypukła rzeźba; pl. •e, wojna religijna. 
(także pr;,;enośnie :) powaga IJłcligio'neldJrc, sf. pl. -n, 
f., znaczenie n.; bai8 gi6t i9m 1) dogmat m., zdanie n. wia
ein geroiffei8 - to mu nadaje ry; 2) nauka f. religii, 
pewną powagę j falli3-(wym,: IJłClfgi0 1ll0lt~tCf, SIii, •61 
ba-) wklęsło wypukła rzeźba; pl. -, nauczyciel m. religii. 
~aut- (wym.: ho-) wznio- llłcliglo'110Io~, adi. bez re-
słowypukla rzeźba. ligii, niereligijny. 

llłcligto'n, sj. pl. 0 en, re- !Jłcligio'n~lofigfcit, sf. brak 
ligia f.; wyznanie n. = [\eo m. religii, niereligijność f. 
fenntni!3; wiara f. = @lllu0 9łcligio'nsmcinung, sf. pl. 
óen; kościół m. = Słitdje; -en, zdanie n., ~pinia f. 
religijność f. = 1JłeCigiofitlit; w sprawach, o sprawach re
ficfj au einer - óefennen wy- ligijnych. 
znawać jaką religię i eine - !Jłcligio'nel)artci, sf. pl. 
anne~men przyjąć religię; oen, partya religijna, stron
feine - linbern zmienić reli- nictwo religijne. 
gię, wyznanie. !Jłcligio'110~~ilof o~~ic, sj: 

!Jłcligio'n0it11bcru11g, sf. pl. filozofia religijna. 
0 en, zmiana f, religii. !Jłcliglo'n~f nd)c, sf. pl. ,n, 

!Jłcli9io'110angdcgc11~eit, sj. rzecz J., sprawa f. religijna, 
obacz łJłe!igionefadje. relig-ii się tycząca. 

9łcliglo'nebcbriidung, sf. pl. llłcliglo'n~f d}witrmcr, sm. 
-en, u~isk religijny.; oi8 1 pl. -, fanatyk m., za-

fficlt9!0'110bud}, sn. •ei8, pl. gorzalec m. religijny, 
=bildjer, książka f. o religii, llłcligio'nef d)Witrmcrci, sf. 
do nauki religii, książka re- pl •en, fanatyzm religijny, 
ligi.ina. zabrtość religijna. 

llłcligio'110bulbung, sf. tole- llłeligio'110f cftc, sf. pl. on, 
rancya religijna. sekta religijna. 

!Jłcligio'neebift, sn. 0 (e)s, fficligio'110f~ottcr, sm. ,s, 
pl. -e, edykt religijny. pl. -, szydzący m. z religii. 

!Jłcligio'necib, sm. •ei8, pl. llłcligio'110f ~ottmi, sf. pl. 
•e, przysięga religijna. -en, szydzenie n,"'z _religii. 

llłeligio'110cifcr, sm. •il, za- llłcligio'n~fiifter, sm. -0, 
pal religijny; lilinber, il&et• pl. -, zalo~iel m., twórca 
ttieliener - fanatyzm religij- (nowej) relig-ii. 
ny, zażartość f., zagorzałość 9łeligio'neftrcit, sm. •(e)~ 
f. religijna. pl. •e, !Jłcligio'neftrcitigfcit, 

llłeliglo'uefrci~cit, sf. pl. sj. pl. -en, spór religijny. 
•en, wolność J. religii, wyznań. fficligio'n0trc11111111g, sj. pl. 

!Jłcligio'11~friebc, sm. •ns, -en, schizma n. 
pokój religijny, pokój zape-1 llłcligio'110iibu11g, sf. pl. •en, 
wniają.cy wolność wyznań. wykonywanie n. religii. 



9łcligio'n0nntmid1t 

9łtligio'nenntcrridjt, sm. 
=(e)l3, nauka f'. religii. 

9łcligio'neucriid}tcr, sm., 
9łtlinio'neuerndJtnng, sf'. ob. 
9Migionsfpi.itter, :Jle!igion!il• 
fµi.ittmi. 

9łeligio'neuerbeff mr, sm. 
•15, pl. -, reformator m., od
nowiciel m. religii. 

fileligio'n01Jtrbcff crung, sf. 
pl. •m, reformacya religijna. 

9łdigio'nilbtrlllnnbtc(r), sm. 
=en, pl. 0 en, ob. ~eligionii= 
genofie. 

llłcligio'nillllnbrbtit, sf. pl. 
•ell, prawda religijna. 

9łdi'gion011Jcdjft11 sm. ,a, 
dl. -, zmiana f. religii, wy
znania. 

filtli'gionillllifftnf djnft, sf. 
pl. =en, nauka f. o religii lub 
o religiach, teologia f. 

9łt1igio'n0a11Jnng, sm. •(e)s, 
przymus religijny. 

9łcligio'il, adi. religijny, 
wierzący; pobożny, bogoboj
ny; adv. religijnie; pobożnie, 
bogobojnie. 

llłcligiofitii't, sf. religijność 
f.; wiara /.; pobożność f., 
bogobojność j. 

9Mi'qnic, sf. pl. =n, reli
kwia j., świętość f., święto
bliwość f., zabytek m., 
szczątka f. świętego. 

llłcH'quicnnnbctung, 9łdi'= 
quicnumbrunn, sf. pl. -en; 
9łeli'quicnbicnft, sm. ,ea, pl. 
•e, adorowanie n., czczenie 
n. relikwii. 

filcli'quicufiiftd)cn, meli'= 
quitn!Jtllliilbc, sn. •rl, pl. -, 
9ldi'quienmum, fficli'qttitn• 
fdJtein, sm. •(e)l3, pl. •tćiume, 
•fąireine, relikwiarz m., zbiór 
m., skład m., schowanie n. 
zabytków, szczątków świę
tych. 

9łemebtt'r, sf. pl. =en, po
moc f., zaradzenie n. = 216• 
~i[fe. 

9łeminie~t'na, sf. pl. •en, 
reminiscencya f., przypo· 
ronienie n., wspomnienie n. 
= @rinnerung. 

!Jłtmi'e, adi. obacz ~linge
vartie. 

9łtmi'f c, sf. pl. =n, remiza 
f., szopa f., wozownia f., 
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skład m., schowanie n. sprze
tów gospodarRkich. • 

9łcmittt'nbtn, 8. pl. rzeczy 
(w szczególności książki przez 
księgarzy) niesprzedane i 
zwrócone. 

\lłemitte'nt, sm. -en, pl. 
=en, remitent m., odsyłający 
m. (napowrót), zwracający; 
- einei:! )ffieqif era biorący m. 
weksel, uabywea m. wekslu. 

9łtmittlc'rcn, va. (!jalien) 
remitować, odsyłać, odesłać, 
zwracać, zwrócić. 

memoln'be, sf. ostry sos. 
9łcmonftrntio'n, sf. pl. ,en, 

remonstracya f., przedsta-
wienie odporne. 

\lłemonftric'rcn, va. i vn. 
(!ja6en) remonstrować, prze
czyć, odeprzeć, odpierać ( czyj 
wniosek !nb zdanie). 

9łcmo'ntc, sf. pl. •n, re
monta f., konie do jazdy w 
miejsce niezdatnych dosta
wione, konie jako niezdatne 
do służby odstawione, wybra
kowane (wojskow.). 

mcmo'nte4Jfcrb, sn. =(e)~, 
pl. -e, kuń remontowy, koń 
świeżo dostawiony lub wy
brakowany (wojskow.). 

9łemontie'rtn, va. (!jlllien) 
remontować, dostawiać lub 
wybrakować konie (wojskow.). 

9łtmontoi'r, (wym.: -mon
toar), :;m. •s, pl. •!8, 9łtmon, 
toi'tlllJr, sf. pl. -en, re,non
toar m. (zegarek kieszonko
wy). 

mcmouic'rcn, va. (!jalien) 
usunąć. . 

9łeml)cltt', sf. pl. -en, pro
wokacya f., obrażające po
tracenie. 

·mc1m4Jcln, va. (!jalien) zde
rzyć się, prowokować; jmnbn 
- (zwykle: anrempeln) po
trącić kogo, by go obrazić. 

9łc'm4)ter, ffie'mtcr, sm. 
~a, pl. -, refektarz m. (w 
klasztorach). 

mcmunerntio'n, sf. pl. •en, 
remuneracya f., wynagrodze
nie n. 

9łemunerie' ren, vd. (~alien) 
wyuagradzsć, wynagrodzić. 

9łcnniff n'nce, (wym.: -ne
sąs), af, renesans m., odno-

9łc'nncn 

wienie n., odrodzenie n. 
(sztuki starożytnej). 

9łcnco'ntre, (wym.: rąn
kątr), sn. •ii!, pl. •ii!, spotka
nie n. ; sprzeczka f., starcie 
n. się; = )Begegnung. 

\llenbn'nt, sm. -en, pl. •en, 
rendant m., skarbnik m., pod
skarbi m., płatnik m., wy
płatca m. 

9łcnbnntu'r, sf. pl. •en, 
rendantura f., godność f., 
urząd m. rendanta; miesz
kanie n. rendanta. 

9łcnbc~bOU'il, (wym.: rą
dewu), sn. -, pl. -, rande
wu n., schadzka f., zejście 
n. się, zamówienie n.; ficl) 
mit imnbnt ein - gelien (dać 
sobie z kim randewn,) umó
wić sie z kim o miejsce 
zejścia.· 

9łenegn't, sm. •en, pl. •en, 
renegat m., odstępca m., od
szczepieniec m. wiary, pere
kińczyk m.; = 2l6trilnniger. 

9łcnenn'tentum, sn. "a, od
stępstwo n., odszczepieństwo 

n. wiary. 
9łette'tte, 9łeine'ttc, sf. pl. 

=n, renet(k)a f. (gatunek 
jabłka). 

9łenite'nt, adi. uporczywy, 
uporny, krnąbny, nieposłu

szny; = wiberf penftig. 
llłtnite'n~. sj. renitencya f., 

uporczywość f., krnąbrność/,; 
= IDiberfven~igMt. 

\lłc'nfcn, va. (lJalien) cią
gnąć (-,złonki). 

llłe11111nrbeit, sf. pl. -en, 
dymarka f, wykuwanie bez
pośrednie, dymarstwo n., 
fryszowanie żelaza bezpo
średnie (g6rn.) 

9łe'tmnrbeiter, sm. =a, pl. 
-, dymarz m. (górn.) 

9łc'nnbnbn, sf. pl. •en, 
biegalnia f., tor wyścigowy, 
plac m. gonitew. 

9łe'nncn, va. i vn. renne, 
rennft, rennt, rannte, ~alie 
i liin gerannt, 1) (fein) oiedz 
(pędem), pędzić, lecieć; mit 
jmn'om um bie !lllette - biedz 
z kim na wyścigi; gerannt 
fommen pędem przylecieć, 
przybiedz; er rennt, a!~ wenn 
i~m ber j?opf lirennte leci jak' 
szalony, jak zagorzw'.y; gegen' 



9łe'nnen 

dm. - wbiedz w. co, ude
rzyć się, trącić się o co w 
biegu; nacf) etn,. - ubiegać 
się (chciwie) o co, za czem; 
jmnbn, etw. 3u ~obrn, ilber 
ben ,l,)aufen - w szybkim 
biegu (potrącić i) powalić 
kogo, co na ziemię; jmnbm 
ben ~egen burd) ben 2eib -
przeszyć kogo szpadą; (prze
nośnie:) in f ein !Berbetben, 
Ung[ilcf - na oślep biedz 
do zguby, pogrążać się w nie
szczęście, pędzić w przepaść; 
mit bem Sto:pfe gegen bie fillanb 
- chcieć mur głową przebić, 
chcieć dokazać niepodobnych 
rzeczy; 2) vn. (~aben) biedz, 
brać udzia-ł w wyścigach, 
w biegu. 

9łe'nnen, sn. •iii, pl. -, 
(szybki) bieg m., pęd m., 
lot m.; bie (fillett)- wyścigi 
pl.; in vol!em - w ezybkim 
biegu. 

illc'nner, sm. ..iii, pl. -, 
biegacz m.; koń wyścigowy, 
wyścigowiec m., biegun m. 

9łe'nn~erb, sm. =ei3, pl. ,e, 
dymarlia f. (górn.). 

9łe'nnjagb, sf. pl. ,en, po
lowanie konne. 

9łc'nn~ferb, sn. •(e)iil, pl. 
,e, ko11 wyścigowy. 

9łe'nnf cf1iff, sn. "'(e)s, pl. 
,e, okręt m., statek m. szybko 
pływający, szybkopęd m. 

91e'nnf ~ieI, sn. •(e)iil, pl. 
"'e, gonitwa f., wyścigi pl., 
turniej m. 

9łc'nnf~inbcI, sf. pl. =n, 
wrzeciono n. w tokarce. 

9łc'nnftaU, Bm. 0 (e)s, pl. 
=fiiil!e, stajnia /. dla koni 
wyścigowych. 

me'nnticr, 8n. ..(e)iil, pl. 
=e, 1) renifer m,, ren m. 
(zwierzę); 2) żartobliwie za
miast !Jłentner. 

9łe'nnuogcl, sm. =iii, pl. 
=llliAe!, ściga f. 

9łc1nn111agen, sm. •iii, pl. 
-, wóz wyścigowy, do wy
ścil!'ÓW. 

9łenn;fcl, sn. 0(e)iił, pl. -e, 
meta f. na placu gonitwy, 
dobieg m. (wyścigowy), miej
sce n. dobiegu. 

mcnomma'ge, (wym.: -maż), 
sf. obacz !Jłenommieren. 

2ó5 

menommc'c, sn. siil, reno
ma f., sława f., opinia f., 
wziętość f, 

9łcnommic'rcn, va. (~aben) 
renomować, chdpić się, chlu
bić się, przechwalać się; ju
naczyć, junaka udawać. 

9łenommie'rcn, sn. ,.5; 
9łenommifterei' I Sj. pl, ,en, 
renomowanie n., chełpienie 
n. się, przechwalanie n. się; 
junakierya f. 

menommie'rt, adi. reno
mowany, dobrze znany, z do
brej strony znany; ,e 3'irma 
firma znaczna, rzetelna, 

mcnommi'ft, sm. ..en, pl. 
=en, renomista m., samochwał 
m., chefpliwiec m., junak m. 

meno'ncc, (wym,: -nąs), sf. 
pl. ~n, renons m.; - macf)en 
zrobić renons, nie dodać do 
koloru (w grze w karty); 
(przenośnie:) - f ein być nie
ukiem, być nieznacznym; (w 
mowie studenckiej:) członek 
nadzwyczajny stowarzyszenia. 

mc11ot1ic'rcn, va. (!jaben) 
odnawinć, odnowić, napra
wiać, naprawić. 

9łenta'bcI, adi. zyskowny, 
popłatny. 

9łentabilitii't, sj. zysko
wność /., popłatność f. 

9łc'ntamt, sn. =(e)iil, pl. 
0 iimter; me'11tfnm111cr, sf. pl. 
,n, izba skarbowa; urząd po
borczy. 

9łc'ntamtmnnn, me'ntmci= 
ftcr, sm. =!J, pl. •leut~, -meifter, 
podskarbi m., intendant m. 

9łc'ntc, sj. pl. •n, renta 
/., dochód m., przychód m., 
czynsz m., procent m., od
setki pl.; czyst.y doch6d, zysk 
m. z nieruchomości, intrata 
f.; jci~tlicf)e - (roczna) renta, 
roczna intrata; uon feinen „n 
(e[ien żyć z dochodu wła
snego majątku, żyć z procen
tów; eine - ausfeten wy
znaczyć rentę; fein @elb auf 
~n (egen pieniądze umieścić 
na procent; eine 4proaentige 
- renta czteroprocentowa. 

9łe'ntcn, mcntic'tcn, vn. 
(!jaben) przynosić procenta, 
przynosić dochód; baiil rens 
tiert ficf) ni~t to się nie opła
ca, to się nie nagrodzi. 

9łt~ttie'rcn 

9łc'ntcnabliif nng, 9łc'ntcn• 
tilgung, sf. pl. =en, amorty
zacya j., spłacenie n., umo
rzenie n. rent. 

9łe'ntcnnm111anblnng, sf. pl. 
=en, konwersya J., przemiana 

rent, 
9łc'ntcnt1crficf1crnng, sf. pl. 

•en, ubezpiec~euie n. rent 
dożywotnich. 

mentic'r, (wym.: -tje), sm. 
=iii, pl. •iii, obacz !Jłentner. 

mentie'rcn, vn. (!jalien) ob. 
ren ten. 

9łc'ntncr, sm. •iii, -, ka
pitalista m., rentier m., sa
mopan m., żyjący z docho
dów własnego majątku, 

mennn3iatio'n, sj. pl. ,en, 
renuncyacya f., zrzeczenie n. 
się. l"".\-"':~·~-->: ·•:.;;.)!':-· i 

mcorganif atio'n, s/. pl. 
=en, reorganizacya f., nowe 
urządzenie n., przekształce
nie n. 

9łeorganif atio'n~=, adi. 
reorgamzac_yjny. 

mcorganif a'tor, sm. •il, pl. 
~to'ren, 1·eorganizator m., od
nowiciel m. 

mcorganifie'rcn, va. (!jaben) 
reorgamzować, na nowo urZfł· 
dzać. 

me~aratn'r, sf. pl. ,en, 
reparacya f., naprawa /., 
odnowienie n., wznowienie n., 
wyporządzenie n. 

9łe~aric'rcn, va. {!ja5en) 
naprawiać, naprawić, wzna
wiać, wznowić, wyporządzać, 
wyporządzić. 

9łe~artie'rcn, va. (!jaóen) 
repartować, ro~kładać, rozło
żyć, porozdzielać, rozdzielić 
w pewnym stosunku. 

me~artitio'n, sj. pl. •en, 
repartycya f., rozdział m., 
podział m., rozkład m. 
w pewnym stosunku. 

mc~crtoi're,. (wym.: -toa'r), 
sn. •il, pl. •G, repertoarz m., 
spis m. sztuk, jakie mają być 
grane w teatrze w ciągu 
pewnego czasu; = @5µielµ!an. 

91clJcrto'tium, sn. •5, pl. 
•tien, repertoryum n., spis m. 

me~ctc'nt, sm. ,en, pl . .. en, 
repetent m., powtarzający m, 

me~ctic'rcn, va.(!jaben) repe
tować, powtarzać, powt6rzyć. 



llłtlJctic'r9c111c~r, sn. •(e)~, 
pl. •e, repetyerka f. 

mcpetic'ru~r, sf. pl. -en, 
repetyer m., powtórzycie! m., 
zegar bijący, powtarzający 
czas. 

llłclJctitio'n, sf. pl. ..en, 
repetycya f., powtarzanie n., 
powtórzenie n. 

llłclJctito'rium, sn. .g, pl. 
.. tien, repetytoryum n., powtó
rzenie n., kurs powtarzalny, 
książka do powtarzania. 

llłclJli'f, s/'. pl. -en, odpo
wiedź f.; replika /., odpis m. 
(pre.wo). 

vn. (galien) 
replikować, 

odeprzeć za-

llłelJli3ic'rc11, 
odpowiedzieć; 
wnieść replikę, 
rzut (prawo). 

llłclJ01tic'rcn, va. (~aflen) 
reponować, złożyć, odłożyć 
(np. akty sądowe); napowrót 
włożyć. 

llłtlJO'rtcr, sm. 0 0, pl. -, 
reporter m., spra.wozdawca m. 
(dziennikarstwo). 

9lclJofitio'n, sf. pl. •en, 
repozycya f., złożenie n.; 
włożenie n. 

mąofito'rium, sn. -s, pl. 
•tien, repozytorynm n., półki 
pl .• sz8fa f. na książki. 

llłC'lllJ~U~U, sn. kuropatwa/. 
= !Rebfmbn. 

mąriif Cutn'nt, sm. -en, pl. 
.. en, reprezentant m., przed
stawiciel m., zastępca m. 

llłclJriif c11t1t'11tin, sf. pl. 
•innen, reprezentantka /., 
przedstawicielka f., zastęp
czyni f. 

9lclJriif C11t1ttio'11, sf. pl. 
.. en, reprezentacya f., przed
stawicielstwo n., zastępstwo n. 

mcpriif c11tntio'11~gctber, me, 
lJtiif c11tntio'11~foften, s. pl. 
ko8zta pl. reprezentacyi, za
stepstwa. 

·mepriif cntnti'UftJftem, sn. 
•(e)e, pl. •e, system reprezen
tacyjny (polityka, prawo). 

9lclJriif c11tnti'llllcrfnffu11g, 
sf. pl. -en, konstytucya f. 
(reprezentaeyjna). 

9lclJriif cntic'rcn, I. va. 
(~aben) jmntm - reprezen
tować, przedstawiać kogo1 
zast!lpować kogo, działac 
w czyjem imieniu; II. vn. 
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(~aóen) przedstawiać, zna- 9lcp11bti3ic'rc11, va. (gaben) 
czyć co, ogłosić na nowo, powtórnie. 

9lclJrcfi n'licu, 8. pl. repre- 9łclJu'rn, sm. ·fes, pl. 
salia pl., przeciwdziałanie n., •fe, odmowa f. 
odwet m.; - ausilben, ge- mcpulfio'n, sf. pl . .. en, re-
ótaud)en używać prawa od- pulzya /., odpychanie n. 
wetu. llłClJU(fi'IJ, adi. odpycha-

llłclJrcffi'llmnf1rcgcl, sf. pl. jący. 
•n, środek represyjny, odpie- 91ClJU(fi'llfrnft, sj.pl. •ftiifte, 
rający, siła odpych1<jąca . 

llłcl)robntio'u, sf. pl. •en, 9lclJutntio'n, sf. reputacya 
reprobacya f., odrzucenie n.; f., powaga f., sława/., opi
- bei einet \llrilfung nie- nia f. 
uznanie za uzdatnionego przy llłClJUtic'didJ, adi. reputo-
egzaminie, egzamin niepo- wany, wzięty, poważany. 
myślny. 9lc'quicm, sn. •9, pl. ,e, 

llłclJrobic'rcu, va. (~aben) rekwiem n., msza żałobna. 
nie pochwalać, nie uważać za 9ltquiric'rcu, va. (~aben) 
dobre, odrzucać, odrzucić i rekwirować, żądać dostarcze
bei bet \13rilf ung - spalic nia, spełnienia czego; einen 
przy egzaminie. 1Jlild)tling - żądać wydania 

9lcl)robuftio'u, sf. pl. •en, zbiega, poszukiwać zbiega. 
reprodukcya /., wznowienie llłcquifi't, sn. o( e)o, pl. •en, 
n.; kopiaj., przerys m. (n. p. 1) żądanie n., rzecz żądana, 
obrazu). poszukiwana; 2) wymóg m. 

9lcl)robuftlo'tt~frnft, sf. pl. (prawo); 3) rekwizyta pl., 
•ftiifte, siła reprodukcyjna, zasoby pl., ruchomości pl. 
odradzająca. (zwłaszcza do przedstawień 

mc~robu3ic'rcn, va. (~aben) teatrainych potrzebne). 
reprodukować, odtwarzać, od- 9lcquifitio'n, sf. pl. •en, 
radzać, odrodzić; kopiować, rekwizycya /., żądanie n., 
przerysowyw8Ć. wymaganie n. uskutecznienia 

9lcpo, .. fee, sm. obacz czego. 
9laps. 9lcf c'bn, sf. -, pl. •B, 9lc• 

9lcl)ti'l, sn. •(e)a, pl. "e fc'bc, sf. pl. -n, rezeda f. 
i „[ien, gad m., płaz m. (roślinll). 

9lcl)ti'licnfoub~, (wym.: 9lcf crlln'trcd)t, sn. ..(e)i3, 
-fą), sm. -, pl. -, fon- pl. •e, prawo zastrzeźone, 
dusz gadzinowy (polityka i wymówione. 
dziennikarstwo). 9łefc'ruc, sf. pl. •n, 1) od-

9ltlJti'liCll~rcffc, sf. prasa kład m., zachowanie n., za
gadzinowa (pogardliwie o pas m,; 2) rezerwa f., od
dziennikach rządowych). wód m., odstawka wojskowa, 

9lcpubli'f, sf. pl. •en, rzecz- wojsko nieczynne; 3) zastrze-
pospolita f. żenie n., wymówienie n. sobie 

9ltlJUblifn'ucr, sm. •B, pl. czego; 4) (obraz.) zachowy
-, republikanin m., obywatel wanie się bierne, czekają.ce. 
m. rzeczypospolitej, zwolennik 9lcf t'rllc•, adi, rezerwowy, 
m. zasad rzeczypospolitej. odwodowy, odłożony, przecho-

91ClJUbltfn'ncriu, sf. pl. waoy, przygotowany (na osta-
•innen, republikanka f. tnią potrzebę). 

91ClJ1tblifn'11crt11m, sn. •B, llłcf c'rllcnnfcr, sm. =e, pl. 
9ląublifnni'~mu~, sm. , -, kotwica rezerwowa, 
republikanizm m., wy1.nawa- 9lefc'tlltfOIIM, sm. -, pl. 
nie n. zasad rzeczypospolitej. -, fundusz rezerwowy, od-

llłClJUblifn't1ifdJ, adi. repu- wodowy. 
blikański; adv. po republi- llłcf c'rllclofomotillc, 9ltft'r· 
kańsku; - gefinnt f ein wy- ucmnf d)inc, sf. pl. ,n, loko
zoawać zasady rzeczypospo- motywa zapasowa, parowóz 
litej, być republikaninem. zapa{1Dy, rezerwa f. 
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9łtf e'r1Jemn1111, sm. •ei, pl. 9łcf olntio'n, sf. pl. ..en, 9łcfłJC'ftloil, adi. i adv. bez 
•!eute, 9łef crlli'ft, am. ..en, rezolucya f., rozstrzygnienie re•pektu, bez uszanowania. 
pl. •en, rezerwista m., od- n., uchwała f., odpowiedź; 9łCfłJC'ftlofigfcit, af. brak 
stawca wojskowy. eine - nnne~men uchwalić m. r.·sp„kr.u, n,zanowania. 

9łcf c'r11cmn11nf djnft, sf. pl. rezolucye, 9łtfłJe'fłilłJcrf on, aj. pl. -en, 
.. en, rezerwa f., wojsko nie- 9łef oiliie'rcn, va. (~11óen) 1) znaezua, poważna osohistość. 
czynne. rezolwować, uchwalić, posta- 9łcfłJC'fttngc, sm. pl. dni 

9łefe'r1Jcoffi3icr, sm. •S, pl. nowić; 2) rozwiązywać, ro·l· względności, dni respektowe 
"ł, porucznik rezerwowy, od- wiązać (u. p. pytanie); relo[ .. (handel). 
wodowy, nieczynny. oiert pp. i adi.; = ref-o[ut. 9łtfłJC'ftlloU, adi. pełen re-

9łcf c'rllCllJB{ltll, sm . .. fS, pl. 9łef 011n'n3, sj. pl. ..en, re- spektu, uszanowania, wzglę-
-, wóz zapasowy. zonans m., odgłos m., od- dności, 

9łcf crtJic;reu, vn. (~~óen) dźwięk m., odbrz~k m., aku- 9łtfłJC'ftllJibrig, adi. niere-
rezerwowac, zachowywac, za- styczne od.bicie, brzmienie n. spektowny,bezwzględny;adv, 
chować, odkładać, odłożyć instrumentu (muzycznego) lub nierespektownie, bezwzglę-
(na późniejszą potrzebę); za- sali. dniA, 
strzedz sobie, wym6wić sobie. 9łef 01tn'1t3bobe1t, sm. ..5, 9łtfłJC'ftllJibrigfcit, sf. nie-

9łef crlli'ft, sm. obacz me„ pl. -, ffiefonn'1t3łJlntte, sj. respektowność /., bezwzglę-
f eroemann. pl. •U, deka resonansowa dność .f. 

ffiefcrlloi'r, (wym.: -woar), (muzyka). 9łtfł)irntio'n, sf. respiracya 
rezerwoar m., wodozbiór m., 9łtfłJC'ft, sm. •(e)i3, respekt f., oddech m., oddychanie n. 
zbiornik m. m., uszanowanie n., poważa- 9łcfłJirntio'nilorgnnc, sn. pl. 

9łefibe'1tł, sm . .. m, pl. -en, nie n., szacunek m., wzgląd org-.,,na pl. oddechowe. 
rezydent m. m., względność /.; nor nie# 9łefłJirn'tor, sm. •i3, pl. 

9łefibt'll3-, adi. stołeczny. manbem - ~111ien nie mieć •to'ren, 9łcf.pirntio'nilnłJłJnrnt, 
9łefibe'113, sf. pl. •en, 9łc~ dla nikogo uszanowania; ficf) sm. "(e)G, pl. 0 e, re;pirar.or m., 

fibe'1t3ftnbt, sf. pl. #ftcibte, - au uerfdJaffen wiff en umieć odrlyehad-ło n., wziewnik m. 
rezydencya /., stolica j., sto- zjednać sobie uszanowanie, 9łCfłJitiC'tCll, vn. (~nóen) 
łec7.ne miasto. nadać sobie powagę; uor bei• ol<lvchać. 

9łeftbic'ren, vn. (~aóen) re- ner filleis~eit (Onóe idl) nllen 9łcfłJonbic'ren, vn. ((J111ien) 
zydować, mieszkać, przeby- przed twoją mądrością respondować, odpowiadać, od-
wać (w mieście, w stolicy). czołem biję, twej mądrości powiedzieć, wyjawić zdanie, 

9łefi'b1t1tm, sn. "(!3), pl. cześć oddaję; aue - !Jegen, zap'ltrywanie. 
•buen, osarl m. filr fie przel!l uszanowanie dla 9łtfłJO'llO, sm. •f ei3, pl. 

9łefi{l1tntio'1t, sf. 1) rezy- niej; f einem - burc!J etm. •fe, odpowiedź /.; respon
gnacya f., zrzeczenie n. się oergeóen ubliżyć sobie przez soryum n. (liturgia); zda
(n. p. urzędu); 2) rezygna- co; baburcf) ruirb er f ei nem nie n., rada f. (udzielona 
cya /., poddanie n. się loso- - nicf)t oergelien przez to nie przez prawników rzymskich 
wi, zobojętnienie n. spadnie mu korona z głowy; w czasie klasycznej juryspru-

9łcfigniC'tCll, I. vn. (~11óen) mit - au fngen, au uermel• dencyi). 
11uf etm. - (z)rezygnować ben za pozwoleniem (mówiąc), 9łCfłJ01tfo'ri11m, sn. ~!3, pl. 
z czego, na co, zrzec się ucsci wszy mzy. •tien, responsoryum n. (li-
czego; II. fidi -, vr. ((J11lien) 9łefłJefłn'bel, udi. uszano- turl!ia). 
(z)rezygnować, poddać się wania, względności godny; 9łtff o'rt, (wym.: -sor), sn. 
losowi, zobojętnieć; III. te• eine •Ó[e 15umme znaczniej- •i3, pl. •!3, dział m., zakres 
figniett, pp. i adi. zrezygno- sza suma; ,.f>le \llerjlin[ic!Jfeit m. działania (n. p. urzednika 
wany, poddany losowi, zobo· pow11:!;na osohiAtość. rninister.v,ilneg-o). • 
jętniony. 9łefłJdtnbilitii't, sf. czcigo- \Jłeffortic'rcn, vn. (~n6en) 

9łcfiftC'll3, sf. opór m., dność /. ; powaga /., znacze- należeć do działu, do zakresu 
opier,inie n. się. nie n. dzishnia. 

fficffri'łJt, sn. •(e)e, pl. 0 e, 9łCfłJcftie'tcn, va. ((Jnóen) 9łcffo1t'rcc, (wym.: -surs), 
reskrypt m., rozporządzenie respektować, poważać, szano- sf. pl. •n, 1) resurRa f., źró
n., postanowienie n., rozkaz wać, uwzględniać, mieć wzgląd dło n., zasiłek m.; 2) resursa 
m. (wyższej władzy). - na co. /., klub m., miejsce towa-

ffief oln't, adi. rezolutny, 9łCfłJcftic'didj, adi. obacz 

1

: rzyskie, miejsce rozrywki, 
stanowczy, odważny, śmiały, 9łefueft11óe(. sch'ldzki. 
przygotowany do działania ffiefłJefti'tJ, adi. odnośny, 9łeft, sm. •(e)e, pl. •t, re-
z mocnem postanowieniem, wzl!lęriny. I szta /., ostatek m., szczątek 
przedsięw:.:ięciem; adv. rezo- 9łtfłJCfti'lle, adv. odnośnie, m., zdawka /., pozostałość 
lutnie, stanowczo, odważnie. względnie, /.; - uon einem 6toffe 
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resztka f,; ,e von 15peifen 9łcfultn'ntc, sf. pl. •n, 
niedojadki pl.; •e von @e= wypadkowa f. (mechanika, 
triinfen niedopitki pl.; bie ma temat.). 
~erbiidjen, bie irbifdjen •e 9łcfultn't, sn. =(e)5, pl. •e, 
zwłoki pl.; jmnbm ben reznltat m., wynik m., wy-
gelien dobić kogo, zniszczyć padek m., skutek m., na-
kogo ( do szczętu). stępstwo n. 

!Jłcftn'nt, sm. 0 en, pl. •en, !Jłcfultn'tloo, adi. bezsku-
restant m., dłużnik zalega- teczny; adv. bezskutecznie. 
jący. 9łcfulta'tlofigfcit, sf. bez-

9łcftn'113, sj. pl. •en, reszta skuteczność j. 
/., pozostałość /.; in - brei0 9łcf ultie'tcn, vn. (~alien i 
lien pozostać w tyle. fein) wynikać, wyniknąć. 

!Jłcftnurn'nt, (wyro.: -sto· 9łcfultic'rcnbc, sf. pl. •n 
rą), sn. •S, pl. •5, restauracya wypadkowa /. 
/., jadalnia f., jadłodajnia j. 9łcfume', (wyro.: -zii-), sn. 

9łcftnurntcu't, sm. •il, pl. ,5, pl. ,5, streszczenie zwięzłe, 
=e, restaurator m., właściciel krótkie przedstawienie rzeczy, 
m. jadalni, jadłodajni. wyciąg m. 

9łcftnurntio'n, sf. pl. •en, 9łcfnmic'rcu, 9łcfiintic'rcn, 
1) restauracya f., przywró- va. (~alien) streszczać, streścić 
cenie n. dawnego stanu, da- zwięźle, przedstawić rzecz 
wnego porządku dawnego krótko. 
rządu (polityka); 2) restaura- !Jłctnblic'rcn, va. (~aben) 
cya /., naprawa j., odnowie- obacz fil\ieber~erftell'en. 
nie n., odświeżenie n., odbu- 9łcłntbntio'n, sf. pl. •en, 
dowa j. (budownictwo, ma- opóźnienie n. 
larstwo); 3) = !Reftaurant. 9łctarbic'ren, I. va. (~aben) 

9łeftnurntio'no111ngcu, sm. opóźniać, opóźnić, zatrzymy
•9, pl. -, wóz restauracyjny, wać, zatrzymać; II. vn. ((Jaben) 
jadalny (kolejn.). opóźniać się, opóźnić się. 

!Jłcftantic'ren, I. va. (§alien) !Jłctirn'bc, sf. pl. •n, 1) 
l) restaurowac, przywrócić ret.yrada j., cofanie n., co· 
do dawnego stanu, porządku fnięcie n. się, odwrót m. 
(polityka); 2) odnawiać, od- (wojskow.); 2) wychodek m., 
nowić, odświeżyć (budown., ustęp m.; = 2(bort. 
malarstwo); II. ficg -, vr. !Jłctiric'rcn, vn. i fi41 -, 
(~aben) posilać się, posilić się, vr. (f ein) cofać się, cofnąć się. 
pokrzepiać się, pokrzepić się; 9łctorfio'n, sj. pl. =en, re
przyjść do dawnego zdrowia. torzya f., odwet m. 

!Jłcftie'rcn, •i. (f ein) 1) po- !Jłcto'rte, sf. pl. •n, retorta 
zostawać (jako reszta) j 2) f, przekraplacz szklany. 
zalegać, być zaległym, dłu- !Jłetoudjeu'r, 9łctuf djcu'r, 
żnym; = im !Rilcfftanbe fein. (wym.: -tuszi:ir), sm . .. 13, pl. -s, 

!Jłcftituie'rcn, va. (~aben) retuszer m. (fotog-rafia). 
restytuować, zwrócić przy- 9łctoudjie'ren, 9łctuf e!Jic'ttlt, 
wrócić; wynagrodzić. [ va. (~alien) retnszowac (foto-

9łcftitutio'u, aj. pl. 0 en, grafia); poprawiać, poprawić. 
restytucya f., zwrot m., przy- !Jłctoud}ic'rcn, 9łetuf djic'rcn, 
wrócenie n. do dawnego sta- sn. •5, !Jłetoud}ic'rung, 9lctu= 
nu; wy~a~r~dzenie n. fdjic'rung, sf. pl. •en, retuszo-

9łcftrtftt0 n, sj. pl. ~en, wanie n. (fotografia). 
restrykcya f., ograniczenie n., !Jłeton't, adv. napowrót; 
ścieśnienie n.; = @:infdjriin° = aurilcf; -fommen wra
lung; zastrzeżenie n., waru- cać, wrócić. 
nek m., wymówienie n. (sobie mctour'o, adi. powrotny. 
cze,zo); =. ~orbe~art. . !Jłetou'tbilld, sn. •5, pl. 

!Jłcftringtt rcnb, adi, .. ea •B, bilet powrotny. 
!mitter środek ściągaj11cy (me- 9łetou'tfutf djc, sj. pl. •en, 
dycyna). wóz powrotny, powracający; 

!Jłc'ttunn 

(żartobl. :) odpowiedź /. na 
żartobliwą zaczepkę, podobna 
do zaczepki samej. 

9łetouruie'rcn, va. (~aben) 
i vn. (iein) zwracać, zwrócić; 
powrócić. 

9łetou'rrc3e.piff c, sn. •B, pl. 
-, recepis m., dowód odbior
czy powrotny. 

9łcttni'tc, (wym.: -tret), 
sf. pl. on, cofanie n. się, od
wrót m.; bie - bfof en trąbić 
do odwrotu. 

!Jłctrn'ttc, sj. pl. •n, trata 
powrotna, przekaz płatny po· 
wrotny (handel). 

9łetrobntic'rcn, va. (~aben) 
datować wstecz. 

9łc'ttbnr, adi. mogący być 
ratowanym. 

9łc'ttcn, I. va. (~alien) ra
tować, uratować, wybawiać, 
wybawić, ocalać, ocalić; aus 
eincr @efa9r - uratować 
z niebezpieczeństwa; er ift 
nidjt me~r au - dla niego 
nie ma już ratunku, jest już 
stracony; er rettete i~m llai3 
~eben ocalił mu życie; ben 
<!:5djein - zachować pozory; 
II. fi4) -, i-r. (9aben) rato
wać się, salwować się; ficf) 
bur4) bie ij(u4)t - ratować 
się ucieczką; fi4) an einen 
fidjeren Drt - schronić się 
w bezpieczne miejsce; III. 
rettenb, pp. i adi. ratujący; 
ein ,ber @nger anioł zbawcB: 

9łc'ttcu, sn. •B ; !Jłe'ttnng, 
aj. pl. ,en, ratowanie n., ra
tunek m.; ocalenie n., wyba
wienie n.; ee gibt feine -
me~r niema już ratunku; 
er ift o~ne - verloren jest 
zgubiony, stracony bez ra
tunku. 

9łc'ttcr, sm. •B, pl. -, 
wybawca m., zbawca m., 
zbawiciel m. 

9łc'ttcriu, sf. pl. -innen, 
wybawicielka /., zbawiciel
ka f. 

!Jłc'ttidj, 9łc'ttig, sm . .. (e)B, 
pl. •e, rzodkiew /.; Ueiner 
- rzodkiewk& f,; fdjwar;er 
- murzynka f. 

!Jłc'ttidjtmfiiufcr, am. •B, 
pl. - , rzodkwiarz m. 

9łc'ttnng, sf. obacz !Jłetten. 
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9lc'tt1111geanfcr, sm . .. 5, pl. 
-, kotwica ratunkowa (także 
przenośnie); (obraz.) przytu
łek m., ucieczka f. 

9lc'tt1111geanftalt, sf. pl. 
=en, zakład ratunkowy. 

9lc'ttungea.p.parat, sm. •( e)s, 
pl. ~e, aparat m., przyrząd m. 
ratunkowy. 

9lc'ttungefioot, sn . .. er,, pl. 
•e, łódź ratunkowa. 

9lc'ttungegcfcllf d)nft, sf. 
•en, towarzystwo ratunkowe. 

9lc'ttuugegurt, sm. oes, pl. 
•C, 9łt'tt11ngegilrtcl, sm. •51 

pl. -, pierścień m., pas m. 
ratunkowy. 

9łc'ttuugefaftcn, sm. 0 !3, pl. 
-, skrzynka opatrunkowa. 

9lc1ttung0{00, adi. bez ra
tunku, bez nadziei, zgubiony; 
adv. bez ratunku; - ner"' 
Ioren zgubiony bez ratunku, 
niechybnie. 

9le'ttungetofigfcit, sf. stan 
beznadziejny, niemożność f. 
ratunku, ocalenia. 

9lc'ttungemittcl, sn. •5, pl. 
-, środek m., sposób m. 
ratunku, ocalenia. 

9łe'ttu11g0ucrfttdJ, sm. "'(e)a, 
pl. "e, usiłowanie n. ratunku, 
ocalenia. 

9le'ttung011Jcf en, sn. "s, 
środki pl., urządzenia ratun
kowe. 

9leu'c, sf. żal m., skrucha 
f.; wyrzut m. sumienia = 
@ero i ff ens!iie; Iieaeigen 
żal okazywac; - emvfinben 
il6er etro. żałować czego; -
filijlen być skruszonym; 1lOn 
- ergriff en żalem, skruchą 
przejęty, skru~zony. 

9lcu'en, v. impera. (~alim) 
es reut iijn, bafl er bas ge„ 
tan ijat, eii! reut iijn biefe(r) 
~at żałuje, że to zrobił, ża
łuje tego uczynku; eii! roirb 
bici) noclj - pożałujesz jeszcze; 
icl) laffe es miel) - żałuję. 

9leu(e)toe, adi. i adv. bez 
żalu, bez skruchy, nieskru
szony. 

9łen't1JoU, adi. i adv'. skru
szony, pełen żalu, skruchy. 

9łcu'gelb, sn. •(e)s, pl. •er, 
kara /. za zawbd, odstępne 
n., odczepne n. (prawo); 
grzywna /., kara f. za wstrzy-
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manie przesyłki, cofne n. 
(przewoźnictwo); auf - ~in 
nedaufen sprzedać pod karą 
za zawód. 

9leu'ig, adi. żałujący, 
skruszony, pełen skruchy; 
- tun żal, skruchę okazy
wać (także: udawać). 

9len'fattf, sm. -(e)f:l, pl. 
•fliufe, kupno n. (zawarte) pod 
karą za zawód. 

9lcu'miltig, adi. reuelloU. 
9leu'f c, sf. pl . .. n, więcior

ka f. (do łowienia ryb, ra
ków), więcierz m., wiersza/, 

9leu'te, sf. pl . .. n, motyka 
f. do karczowania, do wyko
pywania korzeni. 

9lcu'teu, va. (ija6en) kar· 
czować = ro ben; pielić = 
iliten. 

9lett'ter, sm . .. 9, pl. -, 1) 
karczownik m.; 2) rzadko 
zamiast !Reiter. 

9leu·t~ade, 9leu'tlJntte, sf. 
pl. "", obacz !lłeute. 

9leu'tforn, sn. •(e)B, żyto 
n. z karczowiska. 

!Jłeu'tf.pnten, sm. "'s, pl. -, 
rydel m. do karczowania, 

9leun'nd)c, (wym.: -wąsz), 
sj. pl. •n, rewanż m., odwet 
m., odpłata /., wywdzięcze
nie n. się; pomsta f., zemsta 
f., wet m. za wet; jmnbm 
@elegenijeit aur - gelien dać 
komu sposobność do odegra
nia (tego co przedtem prze
grał). 

9leun'nd)cgellnnfe, sm. -n, 
pl. "'", myśl m. o odwecie, 
o pomście. 

9leunnd)ie'ren, ficl) - , vr. 
(~alien) rewanżować się, odpła
cać, odpłacić, wywdzięczyć 
się ; pomścić się, zemścić się, 
oddać wet za wet. 

9lt1Jd'Ue, (wym. : -wej), sf. 
pl. •n, pobudka f.; - lifofen 
trąbić, bębnić na pobudkę 
(wojskow.). 

9lt1Jtnut', (wym.: -wnii), 
sf. pl. •n, doch6d m., przy
chód m. 

9ltllnt'na, sf. pl. •en, re
werencya /., uszanowanie n., 
szacunek m., cześć /., po
kłon m., ukłon m.; jmnbm 
feine - ma~en ukłonić się 
komu z uszanowaniem. 

9łellol11tio'11 

9le1Jc're, sm. ·f ei!, pl. 
•fe, 1) rewers m., kwit 
m., dowód pożyczkowy, po
świadczenie n, odbioru, za
płaty; 2) odwrotna strona 
monety; S) klapa f., wyłogi 
pl. u surduta. 

9lt1Jtrfie'ren, va. (~alien) 
skierować ruch w przeciwną 
stronę. 

9leuerfie'r~ebcl, sm. •s, pl. 
-, dźwignia /. stawidła, 
drążek m. stawidła. 

9leucrfie'rftange, sf. pl. •n, 
trzon m. stawidła. 

9leuibie'ttn, va. (~a!ien) 
rewidować, lustrować, prze
glądać, przepatrzyć, prze
trząsać, przetrząsnąć, spra
wdzać, sprawdzić; ~rudliogen 
- przeglądać arkusze druku, 
czy niema myłek drukarskich. 

9le1Ji'er, sn. •(e)s, pl. •e, 
rewir m., dział m., dzielnica 
f., oddział m., obwód m., 
ostęp m., okr'!g m. ; knieja/. 
(w lesie). 

9leuie'rnuff e~er, sm ... 13, pl. 
-, gajowym. 

9lellie'rforfter, sm. •9, pl. 
-, leśniczy m. przełożony 
nad pewnemi kniejami. 

9leuie'drnnfc(r), sm. •en, 
pl. •en, żołnie.rz lekko chory 
nie leżący w szpitalu. 

9leulfio'u, sf. pl . .. en, re
wizya f., przegląd m., prze
glądanie n., sprawdzanie n., 
sprawdzenie n., poszukiwanie 
n., szukanie n., przepatrzenie 
n., przetrząsanie n.; - non 
~rud6ogen rewizya, czytanie 
arkuszów druku celem popra
wiania myłek drukarskich, 

9lelli'f or, sm. •il, pl. •fo'ren, 
rewizor m., sprawdzicie] m. 

9leuofntio'n, sf. pl. •en, 
rewokacya /., odwołanie n. 

9lt1Jo'lte, sf. pl. •n, rewolta 
f., rokosz m., zaburzenie n., 
powstanie n., wypowiedzenie 
n. posłuszeństwa. 

9leuoltie'ren, vn. (~alien) 
rewoltować, podnieść rokoss, 
powstawać, powstać, wypo
wiedzieć posłuszeństwo. 

ffitllolutlo'u, sf. pl. •en, 
rewolucya f., gwałtowna 
zmiana (porządku); przewrót 
m., wywrót m. 

17* 
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!JłetJolutionii'r, adi. rewo- lJłe3c'if, sm. •ff ee, pl. =ff e, 
lucyjny, powstańczy, roko- 1) reszta j., część/. (niespła
szański. eona) długu (handel); 2) re-

!Jłcuolutionii'r, sm. =i3, pl. ces m., układ m., ugoda /. ; 
=e, rewolucyonista m., zwo- 3) dzidy pl., rozłączenie n. 
lennik m. przewrotu, roko- wspólnictwa, odosobnienie n. 
szanin m., wichrzyciel m., !Jł~llbll'tbCt, sm. •il, rum
burzyciel m., podburzycie! m. barbarum m., rzewień m. 

!JłetJolutionii'tin, sf. pl. (roślina). 
0 innen, rewolucyouistka j., !Jł~lld)i'tie, sf. angielska 
rokoszanka f., wichrzycielka choroba. 
/., burzycielka f. !Jł~lldji'tif dj, adi. mający 

!JłetJolutionic'rcn, I. va. angitJ!ską chorobę. 
(~allen) rewolucyonować, (do !Jł~llpfo'be, sm. •n, pl. ,n, 
powstania) podburzać, pod- rapsoda m., wajdelota m., 
burzyć; Il. vn. (~alien) wzbu- recytator m. poematów. 
rzyć się, wichrzyć się, pod-
nieść rokosz. !Jł~llpf obie', sj. pl. •n, rap-

ro l t' "f i b sodya f., poemat recytowany 
o,CUO U to·n„ C U , sm. •eil, przez rapsodów·, fantazya f. 

pl. =e, antyrewolucyonista /., 
przeeiwoik m. przewrotu. ::

0
~::::y tt:::;ka)~tęp nie-

!Jłctlolutio'u~gcfdjidJłC, sJ. !Jłhll"fO'bff.ł., adi. rapso-
historya f. rewolucyi. ł/ 1' UJ 

!Jłct1olutio'n~mnnn, sm. ob. dy<'zny; nieskończony. 
iJłeuolutioniir. 9łbC'bc, mcc'bc, sf. pl. ,n, 

ffictJolutio'nNit, sf. pl. przystań f., stanowisko n. 
o o kretów. =en, czas m. rewolucyi, czas 'h b 

rewohrnyjoy, niespokojny. !Jłł/c'bcr, !Jłcc' et, sm. •i3, pl. 
!Jłct1o'lt1cr, sm. •il, pl. -, -, właścicit>I m. okrętów. 

rewolwer m., krętak m., kru- !Jł~cbcrci', !Jłccbcrci', sf. pl. 
cica kręta, strzelba kręta •en, budowa f. okrętów. 
kie•zonkowa. !Jł~ci'nbrildc, sf. pl. •n, 

!Jłct1o'lt1crblntt, sm. ,ee, pl. most m. nad Renem. 
ollliitter, dzitJnoik szantaż !Jł~ci'nbunb, sm. •(e)s, 
uprawiający. związek reński (historya). 

ffittJO'ltlcrjournnlift, sm. \lł~ci'Ufll~d, sf. pl. 0 en, 
-en, pl. •en, dziennikarz tru- jazda/. Renem, na Renie. 
dniący sil} szantażem. \lł~ci'ngrnf, sm. •en, pl. 

ffict103ic'tcn i ffietlocic'rcn, •en, palatyn nadreński ( bi
va. (~aben) rewokować, od- storya). 
woływać, odwołać. \lł~ci'ngriifiu, sj. p1. •innen, 

\lłcuue', (wym.: -wii), sf. palatynowa nadreńska (hi
pl. •n, rewia/., przegląd m., storya). 
popis m. wojska; - all~aiten ffi~ci'nif dJ, 9ł~ci'uliinbif dj, 
odbyć przegląd wojska; 2) adi. r~~ski .. 
przegląd literacki. !Jł~Ct nf C!)tffnijd, sf. tegluga 
ffic3cnf c'nt, sm., ffic3cnfic'rcn, /. na !;,eme. 

va., ffic3cnfi'on, sf. ob. !Jłecen• \lł~Ct nnfcr, sn. ·13, pl. -, 
j ent ":Jtecenfieten !Jłecen)ion brzeg- m. Renu. 

\Jłc3c'pt, sn. ~(e)i3, pl. :e, !Jłb.ci'nlllc!n, . sm. •(e)i3, pl. 
recepta f., przi,pis lekarski. •e, wmo rensk1e. 

ffic3c'ptbud), \lłc3cptie'rbndj, \lłbcoftn't, sm. ~ei3, pl. ,e, 
sn. ,(e)<o, pl. •bild)et, książka reost_at m., opormk m;,, od-
f. z receptami. pormk m. (elektrycznosc). 

ffic3tptic'rcn, vn. (~aben) \lł~c'tor, sm. •il, pl. 0 to'ren1 

(na)p1sać receptl}, dać przepis retor m., nauczyciel m. re-
lek„reki. toryki, kra~omowstwa. 

ffic3c'ptor, sm. •!3, pl. ,to'• !Jł~cto'rif, sf. retoryka f., 
ten, receptor m., odbierak m., krasomowstwo n., nauka f. 
odbieracz m. (elektryczność). pil}knego mówienia. 

9łi'dJtcn 

ffi~cto'rifcr, sm. ,s, pl. -, 
retoryk m., krasomowca m. 

ffi~cto'tif d), adi. retoryczny, 
krasomow8ki. 

ffi~cu'mn, sn. ~!3; !Jł~cumn• 
ti'emne, sm. -, pl. 0 men, 
reumatyzm m. 

ffi~cnmn'tif d), adi. reuma
tyczny. 

ffi~ino'moe, m~ino'3croe, 
sn. -, pl. - i -ffe, noso
rotec m.; (przenośnie:) cym
bał m., głupiec m. 

ffi~inopln'ftif, sf. rynopla
styka/., sztuka/. przypra
wiania sztucznych nosów. 

m~obobc'nbron, sn. ,/3, pl. 
=bren, rododendron m. (drze
wo). 

m~o'mbif dj, adi. równo
ległoboczny; adv. równole
głobocznie (geom.). 

ffi~omboc'bcr, an. ,s, pl. 
-, bryła regularna samymi 
rombami zamknil}ta. 

ffi~omboi'b, sn. -(e)!S, pl. 
•e, romboid m., nierównole
globok m., czwartaczek m. 
(geom.). 

ffi~omtoibn'l, !Jł~omboi'• 
bif d}, adi. romboidowy, nie
równolegfoboczoy, czwartacz
ko wy. 

ffibo'mbne, sm. -, pl. -
i oben, rnmb m., równoległo
bok m., czwartak m. (geom.). 

ffiWtbmif, sf. rytmika j. 
ffi~~'tbmif d), adi. rytmi

czny, dźwięczny; adv. ry-
tmicznie. 

mwt~mu~, sm. -, pl. •nten, 
rytm m. 

ffii'bbc, sj. pl. .n, obacz 
ITTi:p:pe. 

!Jłi'd)tbnllctt, sm. 0 !8, pl. 
-, belka prosta. 

9łi'djtbcU, sn. •(e)i3, pl. ,e, 
topór katow,ski. 

!Jłi'd)tblti, sn. •(e)iil, pl. ,e, 
pion m. 

9łi'djtblod, sm. ,(e)iil, pl. 
•6Iiicfe, rusztowanie n. 

9łi'd)tbil~ttc, sj. pl. •n, 
miejsce sn. stracenia. 

ffii'djtc, sf. prosta droga, 
prosty kierunek; etw. roieber 
in bie - lltingen naprosto
wać co znowu. 

ffii'djtcn, I. va. (~aben) 1) 
zwracać, zwrócić, kierować, 



9łi'd)ter 

skierować, nadać pewien kie
runek = ~inn,enben; ben .Ropf 
in bie ~il~e - głowę pod
nieść do góry j bie mugen, 
ben )8licf, bie mufmetlfamfeit 
auf etro. - zwrócić na co, 
ku czemu oczy, wzrok, uwa
gę; bie .!tanonen nac!J ber 
€:>tabt - działa skierować, 
zwr6cić, obrócić, ku miastu, 
wymierzyć na miasto; feine 
@ebanfen auf etro. - myśli 
swoje zwrócić na co; einen 
~tief an jmnbn - napisać, 
wystosować do kogo list; 2) 
urządzać, urządzić, ustawiać, 
ustawić; = erric(jten; bai8 
~aui8 - zrąb stawiać na dom, 
belki (pod dachem) ustawiać 
i wiązać; ein ,8immer -
urządzić pok6j, wstawić do 
pokoju potrzebne sprzęty; 
bie U~t - zegarek regulować, 
nastawi(a)ć; bie eegel nad) 
bem mlinbe - rozwijać lub 
zwijać żagle wed-ług wiatru; 
feine @:iac!Jen in Orbnung -
urządzić, (u)porządkowaćswo
je sprawy; bai8 ~ola - drze
wo przyrządzać; ben filleilet 

milerz ustawi(a)ć; ben 
mleg - drogę równać; 3) 
sądzić; = au @eric(jt fił}en; 
rid)tet nidjt, auf ba~ i~t nic!Jt 
getic!Jtet n>erbet nie sądź, a 
nie będziesz sądzonym; @ott 
n>itb uni8 nad) bem %obe -
Bóg sądzić nas będzie po 
śmierci; bu mag ft amif djen 
unn - rozsądź ty nas; 4) 
zasądzić, skazać; = x,eruttei~ 
len ; ( s )tracić; = ~inric!Jten; 
jmnbn mit bem @:ic(jroerte -
ściąć kogo mieczem ; 5) au 
@runbe, au grunbe albo au• 
grunbe - zniszczyć kogo, 
zgubić kogo; etro. in n ID!erf 
- uskutecznić co; Il, fidj 
- , vr. (~alien) 1) fic!J nac(j 
etro. - stosować się do czego, 
powodować się czem, rządzić 
się czem, trzymać się czego; 
ic(j n,etbe mic!J ba(t)nac(j -
zastosuję się do tego; fic(l 
nań) ben UmfHinben - stoso
wać się do okoliczności; fic!J 
nac!J bem mlinbe - stosować 
si(_) do wiatru, żeglować we
dług wiatru (także przeno
śnie); er tlc!Jtet fic!J im mer 
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nac!J mit ogląda się zawsze 
na mnie, zważa zawsze na 
mnie; 2) zgadzać się (grama
tyka); 3) ber \llrein tic!Jtet fic!J 
nad) ber @ilte ber llllaren cena 
zależy od dobroci towarów; 
en ric(jtet ficf) nac(j ben Urn~ 
ftlinben zależy od okoliczno
ści; 4) fic!J an jmnbn -
udać się, zwrócić się do ko
go; 6) rid)t' eud) I równaj 
się! (rozkaz wojskowy). 

9łi'd}ter, sm. •a, pi. -, 1) 
sędzia m.; er n>ill - in ei• 
genet €:>adje fein chce być sę
dzią własnej sprawy; Dot bem 
- erfc(leinen jawić się, sta
wić się przed sądem; eine 
@:iac(je Dor ben - litingen 
wytoczyć sprawę przed sąd; 
fic(j aum - aufroerfen narzu
cać się na sędziego ; 2) kie
rownik m., ustawiacz m. 

9łi'd}tcrnmt, sn. •(e)n, urząd 
m. sędziego, sędziowski, sę
dziostwo n., sęstwo n. 

9łt'd)tcrifd), 9łi'dJtcrli!ll, adi. 
sędziowski, sądowy; •lic!Je @nt• 
f c(jeioung orzeczenie sądowe, 
wyrok; ~lic!Je )8egilrbe władza 
sądowa. 

9łi'd)tedoUegitmt, sm. ,~, 
pl. ogien, kollegium sędziow
skie, ~ądowe. 

9łi'd)terfl)tnd), sm. •(e)a, pl. 
•fptild)e, wyrok m. sędziego, 
wyrok sądowy. 

ffii'd)terftnnb, sm. •(e)i3, 
stan sędziowski, sędziostwo n. 

9łi'dJterftu~l, sm. •(e)s, pl. 
,ftilg!e, (krzesło s<,dziowskie), 
trybunał m., sąd m.; uor ben 
- tufen cytować, zapozwać 
przed sąd, do sądu. 

9łi'd}ttff tll, sn. os, pl. - , 
9łt'd)tfcft, sn. 0 en, pl. •t, 
ffii'd)tf d}mn11il, sm. ·fes, pl. 
•fc!Jmituf e, uczta dana robo
tnikom po ustawieniu zrębu 
na dom. 

9łi'd)teifen, sn. •B, pl. -, 
9łi'djt~nmmcr, sm. ,s, pl. 
=l)itmmet, młotek m. do przy
rządzania, do wyklepywania 
blach, do prostowania '.sztab. 

9łi'd)t~ol3, sn. 0 en, pi. 
·~iil3er, drewienko n. do pro
stowania (n. p. drutów). 

9łi~dJłig, I. adi. właściwy, 

9łi'd)tig 

należyty, prawdziwy, dobry, 
zupełny; bie •e ,8dt właści
wy, dokładny czas; ber •e 
ID!eg właściwa, dobra droga; 
~es mau, @en,ic!Jt sprawie
dliwa miara, waga; bie 9łe, 
c!Jnung ift nicf)t - rachunek 
nie zgadza się, nie jest do
kładny; bie •en fillittel an, 
roenben użyć właściwych, 
stosownych, należytych środ
ków; bie ~emerfung ift -
uwaga jest trafna; eine •e 
mntmort trafna odpowiedź; 
~e ~egriffe należyte pojęcia; 
er f c!Jeint mit nic(jt gana -
im Stopfe zdaje mi się, ze mu 
brakuje piątej klepki; ein °ei3 
~enel)men należyte, przyzwoite 
zachowanie się; bai3 ift -
to słuszna; bas ift nic!Jt -
tak nie jest, to nieprawda; 
mar aaes - ? czy wszystko 
poszło dobrze? czy wszystko 
było w porządku? II. adv. 
właściwie, właśnie, należy
cie, prawdziwie, dobrze, zu
pełnie, tak; bie Ugr ge~t 
nfc(lt - zegar nie idzie do
brze; er 3aglt - płaci na 
czas; - aa~(en dobrze, do
kładnie rachować; - utteilen 
trafnie sądzić; ein ml ort -
ausf vrecljen wymawiać wyraz 
jak należy, dobrze; ben ~rief 
- beftellen list oddać komu 
należy; tic!Jtig ! słuszna! tak 
jest I masz słuszność! eine 
lRec!Jnung - mac!Jen zapłacić 
rachunek; eine e>d)u[b - mao 
c(jen spłacić dług; etro. - ano 
fangen wziąć się właściwie, 
dobrze do rzeczy; - l)anbein 
postępować należycie; ei3 ifl 
mit biefet 6ac(je nic!Jt - nie
czysty to interes; gier ge~t 
en nidjt gana - au nie idzie 
tu jak należy, w tem jest 
jakieś oszustwo; ift'i3 - ? czy 
jest tak? czy jest tyle, ile 
ma być? czy jest tak, ja kem 
mówił? ja, ei3 ift - tak jest; 
-, ban ~aft bu mir gefagt 
prawda, ty mi to powiedzia
łeś; ift ban f ein !.!la ter'? gana 
- czy to jego ojciec? tak 
jest, właśnie on; btt ~aft ei3 
- Detgeff en rozumie się, za
pomniałeś to, przypmzczałem, 
że zapomnisz. 
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Dti'dJtigfcit, sJ. dokładność 9li'dJtf d)rnubc, sf. pl. •n, 9łic'd)bnr, adi. powonny, 
f., trafność j., sł'.nszność f., kierownicza śruba. dający się czuć węchem. . 
:.mpełność f., stosowność f., 9łi'd)tf d)Wcrt, sn. •(e)s, pl. 9łic'd)bndcit, sf. powon-
właściwość f., zgodność f., •er, miecz katowski, ność f. 
prawda f.; bie - ber 2tui8„ 9łi'd)tftnb, sm. •(e)s, pl. 9łic'd)biid)f c, 9łtc'd)bof c, sf. 
1age prawdziwość zeznania; •ftiibe, działomiar m. pl. ,n, 9łicd}biid}~d)cn, sn. =S, 
bie - ber 2lusbrud!3roeife do- 9łi'd)tftntt, 9łi'd}tftiittc, sf. pl. -, puszka j. z wonno-
kładność wyrażenia sill; filt obacz ~idjtpfot. ściami. 
bie - ber 2llifcĘ)rift (rozumie 9łi'd)tftcig, sm. •(e)!I, pl. •t, 9łicd)cn, riecĘ)e, riecgft, riedjt, 
sill: uerantroortlidj) za do kła- najkr6tsza droga. rocĘ), ~abe gerod/en, I. va. 
dność, zgodność odpisu (od- 9łi'd}tftcin, sm. =(e)!I, pl. wąchać, zwąchać; wietrzyć 
powiedzialny); bie - bes •e, kamień, na kt6rym cały zwietrzyć; = roittem; czuć 
Urteirs trafność sądu; bamit budynek spoczywa. za pomocą powonienia, czuć 
ijat es f eine - rzecz istotnie 9łl'd)tftc;ct1 sm. ob. 91idjtfta[). zapach lub od6r; icĘ) riedje 
tak się ma; eine eiacĘ)e in - 9łi'd)tftroq, sn. •(e)ii!, r6- nid}ti3 nie czuję nic; idj rodj 
f>tingen załatwić, ułożyć rzecz; wnianka f. alten fillein zapach starego 
eine, 91edj~ung in.-;- litingen \lłi'd)tftuijl, sm. obacz 91icĘ)= wina mnie zaleciał; (prze
wyrownac, zapfac1c rachunek. terftu~l. nośnie:) .\lunte, ben ~taten 

9łi'd}tigftcllung, sf. pl. =en, 9łid}'tung, sf, pl. •en, 1) - zwąchać pismo nosem, 
.sprostowanie n. kierunek m.; eine łieftimmte zmiarkować, na co się zanosi; 

ffii'd)tfnnonicr, sm. ,(e)i3, - einf cĘ)(agen udać się w pe- tiecĘ)ft bu nocĘ) nicĘ)ti3? nie do
pl. -e, kimonier kierownik m. wnym kierunku; eine anbete myślasz się jeszcze niczego? 

9U'd}tfcgcl, sm. ,9, pl. -, - ne~men zmienić kierunek; bai3 fonnte idj bocĘ) nicĘ)t -
nadstawek m. f eine - ne~men nacĘ) skiero- tego przecież nie mogłem 

9łi'd)tfcil, sm. •(e)i3, pl. •e, wać się do; nacĘ) allen •en ~in zwąchać, przewidzieć; idj 
rychtownik m., kierownik m. na wszystkie strony; in ber - fan n i~n nicĘ)t - nie znoszę 
(art.yl.). w kierunku do; in ber - go; bet faun fein \Jlu(uer 

9łi'd}tforn, !Jłid)tl.lific'r, sn. uon fillien w kierunku do - jest tch6rzem; II. vn. 1) 
=(e)i3, pl. ,e, cel m. u strzelby. Wiednia; in gerabet - w pro- an etro. - wąchać, powąchać 

9łi'd}tlclftc11, sm. ,ij, pl. -, stym kierunku, w linii pro- co j 2) pachnąt<, zapach wy
kopyto n., forma f. (szew- stej; 2) (obraz.) kierunek m., dawać, zapach mieć; bie ~(U= 
stwo). dążność/.; in bief er - w tym me ried)t angeneijm kwiat 

9łt'd)tlinic, sj. pl. =n, kie- kierunku, w tern znaczeniu; przyjemnie pachnie; gut -
rownica /. einer 15ad}e ·- j\ełien wdro- (mile, przyjemnie) pachnąć; 

9łl'd)tlot, sn. •(e)i3, pl. •e, żyć, nakierować sprawę; fdJ(edjt - nieprzyjemnie pa-
pion m. jmnbm bie - angełien nadać chnąć, cuchnąć, śmierdzieć; 

9łt'd}tmnfj, sn. •ei3, pl. ,e, komu kierunek, pokierować bas \)'(eifcĘ), bie .\leicĘ)e riedjt 
miara typowa. kim. fcĘ)on, mięso, trupa już czuć; 

9łi'd}tlJfn~l, sm. •(e)i3, pl. 9łidJtu11g~linic, sf. pl. "", er riecĘ)t au!3 bem filłunbe czuć 
,pfii~(e, pręgierz m. kierowniea f. mu, cuchnie mu z gęby; 

9łt'mfhlnttc, sf. pl. =n, wy- \lłid)tuugeftnugc, sJ. pl. =n, nacĘ) etro. - trącić czem, 
UJ 1' drąg- kierowniczy.• czuć czem, słychać czem; 

::n~~~sf;·: płaszcza f., Rt6ł 9łi'd)tung~Winfcl, sm. •iii, bie \)'(afdje tiecĘ)t nacg @!fig 
9łi'd)tlJln~, sm. •ei3, pl. pl. -, kąt elewacyjny. flaszka trąci octem, flaszkę 

•Vliite, miejsce n. (s)tracenia. 9łi'd)twngc, sf. pl. •11, po- czuć octem; angelirannt -
ziom nica j. trącić spalenizną; er riedjt 

9łi'dJłlJttnft, sm. =ei3, pl. =e, . ffii'd}twcg, sm. obacz 91icĘ)t, ftatf nacĘ) 15cĘ)nap!3 gorzałka 
cel m. i fttill- z niego bucha. 

9łi'd)tfd)ndJt, sm. •(e)i3, pl. . \lłi'cinn~, 9łi'3iuu~, sm. =s, 9łie'd}cr, sm. •s, pl. -, 1) 
=e, i •f ct;iid;lte, szyb prosto obacz 91icinuapftanae, 91ici• wąchający, wietrzący m.; 2) 
w ziemię idący. · nuiJli(. (obraz.) einen guten, feinen -

9łi'djtfd)cit, sn. =(e)i3, pl. ffii'cinu~iil, 9łi'3inu~iil, sn. ~aben mieć dobry nos, dobre 
•e, r6wnia /., równiczka f., ,(e)i3, pl. =e, olejek rycynuso- j powonienie; być przebiegłym, 
średziennik m. wy, kleszczowinny, z kle-1 być szczwanym lisem. 

9łi'd)tfd)nur, sf. 1) -, pl. szczowiny. \lłic'd)effig, sm. =i3, pl. =e, 
•!djnilre, sznurek ciesielski; 9łi'cinu0lJf(nu3c, 9łi'3inn0= ocet aromatyczny. 
2) (przenośnie:) prawiMo n., lJf(nn3c, sj. pl. =n, rycynus m., \lłic'd}f(iif d)d}eu, sn. •S, pl. 
modła f., przewodnik m., kleszczowina /. -, flaszeczka j. z wodą pa-
wskaz6wka /,; 3u beiner - \lłi'dc, sf. pl. •U, sarna/., chnącą, dusznik m., wonianka 
tobie na wskaz6wkę. koza f. f., flakonik m. 
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!lłic'd,Jgra0, sn. ,f e!!l, pl. pruska; przepierzenie przed-
-graf er, tomka wonna. ścienne. 

!Jłic'd,Jftff cn, sn. •iii, pl. -, !Jłic'gcllucd, sn. •(e)!!l, pl. 
podnszeczka /. z pachnącym •e, mur pruski. 
proszkiem. !JłiCllt, sm. =iii, pl. •e = 

!Jłic'd,Jncrll, sm. •en, pl. •en, !Jłiemen. 
nerw m. powonienia. 9łic'utd,Jcn, sn. •i!l, pl. -, 

!Jłłc'd,Jorgan, sn. •(e)!!l, or- dim. od miemen, rzemyk m., 
gan m. powonienia, nos m. rzemyczek m. 

!Jłic'd,Jf 0I3, sn. =es, pl. ,e, 9łic'mcn, sm. •iii, pl. - , 
sól f. do wąchania. 1) rzemień m., pas m.; ficf) 

!Jłic'dltoł)f, sm. ,es, pl. einen - um ben 2eili f ~naI• 
eiilpfe, naczynie n. na pach- Ien rzemieniem sil} opasać; 
nidła. aut\ anberer 2eute ~aut ift 

!Jłic'd,Jlllaff cr, sn. •i!l, pl. gut - fd)neiben z cudzaj 
•Wiift\t, woda pachnąca. skóry łatwo rznąć rzemienie, 

!Jłicb, sn. •(e)i, pl. •e, 1) z cudzego worka łatwo być 
sitowie n., sit ostry, ostrzyca hojnym; an Ueinen - Iirnen 
f., turzyca f., rzniączka /., bie ~unbe 2eber fau·en na 
łącz m., turza trawa; 2) ług małych rzemykach uczą Ai<, 
m., łąg m., ł1,g m., miejsce psy skórę gryźć, od małego 
bagniste na łące. zaczynają Rię i rosną nałogi, 

9łic'bgt00, sn. ob. !Jłieb 1). od rzemyczka dojdzie się do 
!lłic'b~Otll, sn. •(e)!!l, pl. stryczka; 2) wiosło n.; = 

-~iitner, róg myśliwski; = !Jłu'oer. 
grofle!!l ~iftijorn. 9łiC'lltCU=, adi. rzemienny. 

!Jłic'fc, sf. pl: •n, żłobek !Jłie'mcnbctricb, sm. •(e)s, 
m., laska f., ~ymenka /., ro-

1 

pl. •e, transmisya f., prze-
wek m. (architekt.). nośnia rzemienna. 

!Jłic'felur 9łic'fcn, vc:. (~alien) 9łic'mcnblumc, sj. pl. =n, 
żło?kowa~, laskowac, rowko- gązewnik m. 
wac (arclutekt ). !JłiC'lltCIITllff, sm. •ei!l, pl. 

!Jłic'ncl, sm. •iii, pl. -, 1) =fil[le, cienkonóg m. (ptak). 
zasu~ka .f., zapora f., zawo~ !lłic'mcnlcitcr, sm. •!3, pl. 
ra /., ben - uor[egen, uor- - widełki kierownicze pasa 
fdjtelienil;af!?rbl} zasunąć i bedn pr;ewodowego (mechanika). 
- 3ur u ...,te en zaporę o - . 
sunąć; 'oie ~ilr mit bem - !lłtC'l}tCllł)fcrb, sn. =(e)a, p~. 
uerf d)Iiejien drzwi zamknąć •e, kon przeddyszlowy, leJ-
na zasuwkę; (obraz.) jmnbm cow:i:-,, • 
einen - llOtf~ielien przeszko- !JłtC lltCUłJ.Ctff ÓJC, sf. pl. 0 n, 
dzić komu by coś uczynił• batog rzemienny. 
2) obszywka /. dziurki, roz~ !lłic'mcn_f d,Jcibc, sf. pl. =n, 
poru (krawiectwo). kolo rzemienne pasowe. 

!Jłic'gcrnanb, sn. =(e)s, pl. !JłiC'mcnf d)ncdc, sf. pl. =n, 
=biinber, średniec m. wałęs m. 

!Jłi'cgel~afcn, !Jłic'9el~afł)c11, !lłic'mcnf d,Jucibcr, sm. =iii, 
sm. •!3, pl. -, skobel m. pl. -, chomątnik m., ry-

!lłic'9cl~ol3, sn. oea, pl. marz m. 
•9ii[3er, sztych6wka .f., pól- !Jłic'mcnf ÓJU~, sm. =es, pl. 
grzędek m. •e, obacz li::\an'oa(e. 

!Jłic'gclu, va. (galien) 1) na 9łic'mcnfcil, sn. =(e)a, pl. 
zasuwkę zamknąć; 2) otwo- =e, lejce rzemienne. 
rzyć przez odsunic;cie za• !Jłic'mcnfł)anncr, sm. ,a, pl. 
suwki. , -, kleszcze pl. do ściągania 

!Jłic'gclf d,J(oij, sn. =ffea, pl.: pasów. 
·f~!iiffet, zamek m. z za- 9łic'mcutricb, sm. •(e)!3, pl. 
suwką. ,e, lRiC'mc11ttan~miffio11, sf. 

9łic'9el111011b, sf. pl. ,mdnbe, pl. =en, transmisya f., prze
ściana odwiązana, ściana nośnia rzemienna. 

!lłic'f euncftalt 

9łiC'lltClll11Crf, sn. •(e)B, pl. 
=e, rzemienie pl., pasy pl. 

!Jłic'mcr, sm. •iii, pl. -, 
rymarz m. 

9łic'mcr•, adi. rymarski. 
9łic'mct~anb111crf, sn. •(e)!3, 

rymarstwo n. 
9łic'm11a~cl, sj. obacz ~acf= 

nabeI. 
9łic0, sn. =fe!3, pl. •fe, ryza 

f., 20 libr papieru, 
!lłic'f c, sm. •n, pl. •n, ol

brzym m. 
9łic'f c il(bam, m. Adam 

Riese, autor książki arytme
tycznej ; nacfJ il(bam ,a !Jłe• 
djenliucfJ według książki ra
chunkowej Adama Riese, 
wedl.ug r11chunku, obliczająl'. 

!Jłtc'f elfclb, sn. 0 es, pl. 
,er, pole nawodnione. 

!Jłic'f dn, I. va. (ijalien) 
zraszać, zrosić; II. vn. (ijalien) 
płynąć mrucząc, szemrząc, 
płynąć powoli, łagodnie, 
sączyć się; mżyć; ee rie= 
f e[t nur mży tylko, tylko 
drobny deszcz pada. 

9łic'f cl11, sn. 0 a, mruczenie 
n., szmer m. (strumyka); 
mżenie n. (deszczu). 

!Jłic'f elrcgcn, sm. •iii, pl. 
-, drobniutki deszczyk. 

!Jłic'f ch1119, sf. pl. •en, 
zraszanie 11., nawadnianie n. 
(pól). 

!Jłic'f eu=, adi. olbrzymi, 
ogromny. 

!Jłic'f cniibnlid,J, adi. podo
bny do olbrzyma, olbrzymi; 
adv. jak olbrzym. 

!Jłic'f cuarbcit, sf. pl. ,en, 
praca olbrzymia, ogromna. 

9łic'f cuartig, adi. olbrzy
mowaty. 

9łic'f cnbau, sm. =es, pl. 
=e, olbrzymia budowla. 

!Jłic'f cnbctt, sn. =(e)a, pl. 
=en, ogromne łóżko, łoże 
łożysko. 

9ł!c'fcnba111c, s.f. pl. •n, 
olbrzymka f. 

!Jłic'f cufauUicr, sn. ,(e)!!l, 
pl. •e, wielkozwierz m. 

9łic'f cuformig, adi. są
żnisty, kolosalny. 

!Jłic'f c11gcf d)lcd,Jt, sn. •(e)s, 
pl. •et, ród m. olbrzymów. 

9łic'f cngcftlllt, sf. pl. •en, 
postać olbrzymia, kolosalna. 



llłlc'f engroij 

llłle'f cnoroij. adi. olbrzymi, 
kolosaluy. 

9łic'f rnoriific, llłlc'f cnbaftlg, 
fett, .~f'. wielkość/. olbrzym11, 
olbrzymowatość f., kolosal
ność/. 

9łic'f tnbaft, adi. olbrzymi, 
koloaalny. 

llłlt'f cnjiigcr, sm. •!3, pl. 
-, owadośc1g m. (ptak). 

9łlc'fcnfam~f, sm . .. ei3, pl. 
•liimpfe, w11lka olbrzymia, 
ogromna; walka/. olbrzym6w. 

llłlc'f cnfarrc, sf. pl. •n, 
okarn f. (gorn.). 

llłlc'f cnfraft, sf. pl. =frdfte, 
sHa olbrzymia, herkuliczna. 

llłlc'f enmiifiiR, adi. sążni
sty, kolosalny; •e ~imen• 
fionen annefJmm olbrzymieć, 
zolbrzymieć. 

llłlc'f enmnf djcl, sf. pl. •n, 
olbrzymiec m. 

9łlc'f cn~ffonac, sf. pl. =», 
roRlina olbrzymia. 

llłic'fenf cl)langc, sf. pl. •n, 
krowodój m., krowosys m., 
połóz m. 

9łie'f cnf djrltt, sm. •(e)tl, 
pl. •e, krok olbrzymi, ogro
mny; er macljt „e im Unterricl'Jt 
robi w nauce ogromne po
stępy; bie ~uffldmng fc!Jreitet 
mit •en uorroddi3 oświata 
olbrzymim krokiem postępuje 
naprz6rl. 

!Jłic'f cnftiirfc, sf. obacz 
!Jłieienfraft. 

llłic'f cnftimmc, sf. pl. ,n, 
głos olbrzymi, nadzwyczajnie 
silny. 

!Jłic'fenftordj, sm. =(e)i3, pl. 
·~iirc!Je, m'lrabut m. 

!Jłic'f cnticr, sn. =( e )s, pl. 
•e, zwierz olbrzymi. 

llłic'f cntrilffd, sf. pl. ,n, 
olbrzymak m. 

!Jłic'f enuntcrnc~men, sn. 
.. 5, pl. -, !Jłic'fcnlllcrf, sn. 
,(e)i3, pl. •e, ogrom~e p_rze_d
siębiorstwo, przeds1ęwzu,cie. 

9lic'f cnllJcifJ, sn. =(e)i3, pl. 
•er, obacz !Jłie'fin. 

!Jłlt'fig, adi. olbrzymi, ko
losalny, ogromny; (obraz.) 
nadzwyczajny; eine =e !ltrbeit 
ogromna praca; adv. olbrzy
mio, kolosalnie, ogromnie, 
nadzwyczaj nie. 
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9Hc'figfcit, sf. obacz· !Jłie= !Jłimc'jfc, sf. pl. •li, rimesa 
f enqro~e. f., odsyłka J:, przesyłka f. 

!Jłie'fin, sf. pl. =innen, pienięrlzy, zaplata/. przelotu, 
olbrzymka f. przelotem (wekslem); aH! -

!Jłic'~ling, sm. =(e)B, pl. =e, erljalten w wypłacie ode
nazwa pewnego gatunku la- brać. 
torośli winnej i wina. !Jłhtb, sn. •(e)<S, pl. •er, 

9Heij, sn. obacz ITTies. bydle n. (rogate); mannlicljes 
lJłlc'ftcr, sm . • 5, pl. _, 1) - ,.,;6ł m.; jungei3 - wole k 

lata j. na bucie, kawał m. m.; roeiólicljee - krowa f. 
skóry; 2) socha /., nasad m. 9H'nbt, sf. pl. •», kora f., 
(u płnga). skóra /., skurzyca f.; lub 

!Jłict, sn. obac~ ITTieb. m. = 18aumrinbe; in bie -
!Jłlff, sn. "(e)a, pl. ..e, einpfropfen wszczepić za korę; 

rafa 1 ;, skała podwodna, eine - befommen dostać 
hak m. kore; bie - al>macljen obrać 

!Jłi'ffcl, I, sf. pl . .. n, dzierz- korę, okorować; bie - uer= 
"I<( cljs Iieren obli nieci. 

glica /. do lnu = u a • 9Wnbcnarttg, !Jłi'nbcnfiir• raufe; II. sm. •iil, pl. -, 
oba~z !Jlilffe(. mig, adi. korowaty, do kory 

!Jłi'ffcleif cn, 811. =iil, pl. -, podobny. 
1) pilnik m. z rowkiem lub fili'nbcnfu{Jftana, sf. masa 
okragły; 2) rurka /., żelazko koro~a m6~g-u (anatomia). 
n. do marszczenia kryz. 9łt nbc~~odcrcl)cn, sn. ,i3, 

"'" ff l c~ ó ) 1) b", pl. - sloJ korowy. 
;1tt' C Jl, va. •1« !" . rn, !Jłi'nbenmarf, sn. •ei3, 

dzierzgac,, czoehrac . ~en , 2) 

1
9łl'nbcr3cur sf. pl. •n, mię

żłobkowac, wyżłob1c (stu- kisz korow;. 
Jarstwo); 2) = rilffern. !Jłi'nbrriibnlidj !Jłi'nbcr" 

!Jłi'ffl)Ob~l,, sm. •S, pl. -, arti!1, adi. podobny do woł11, 
strug- żłob,en m. wałowaty. 

9łi'ff~iraten, sm. pl. kor- !Jłi'nbcrbratcn, sm. obacz 
sarze pl. z Maroko. !JlinbGbraten. 

9łtgo'lc, sf. pl. =n, odciek 9H'nberbirt, sm. •en, pl. 
m.; gebecfte - odciek kryty; •en wolopas m., pastuch m. 
!lefilllte - odciek wypelnio- wol6w. 
ny; offene - odeiek otwarty. 9łi'nbern vn. (~aben) j2"0nie 

!Jłigo'lcn, va. (ljalien) ko- sie, pogani~ć się, wodzić się 
pać odci~ki. ( 0 • bydle rogatem). 

9łigo'l~f{ug, sm. •(e)5, pl. !Jłi'nbcr~cft, sf. księgosusz 
•Vflil!le, !Jłng m. do kopania m. (weteryn,nya). 
odci~k6~; 9łi'nbcrf d)mala, sn .. smalec 

9łtgott emu~, sm. -, ry: wołowy, m11sło wytoprnne. 
goryzm m., rygor m., ostrośc !Jłi'nbtrtalg, sm. •(e)s, wo-
f., surowość/. w obchodzeniu Iowy łój. 
się z kim, ścisłe przestrze- 9łi'nbrranngr, sj. pl. •», 
ganie porządku. oz6r wołowy. 

!Jłigori'ft, sm. "en, pl. •en, !Jłi'nbf{cif dj, sn. •ei3, woło-
rygoryata m., przestrzegacz we mie~o wołowina/.; sztu
surowy, ścisły porządku, pe- ka /. ~ięsa wołowego (jako 
dant m. potr11wn). 

9łi11ori'ftif d), !Jłigoro'e, 9łi• 9łi'nbfleifdjbriil1c, !Jłi'nb• 
gorii'e, adi. ścisły, ostry, pe- f{cif d)fll~~c, sf. pl. ,n, rosół 
dantyc·zny. wołowy. 

9łiooro'f um, sn. .j3' pl. 9łi'nbig, adi. korą, skórą 
.. fen,. egzamin ścisły. pokrytr. 

9łt'Ut, sf. pl. •n, rowek !Jłi'nb!!•, adi. wołowy. 
m. (wydrążony). !Jłi'nMaugc, sn. =il, pl. •n, 

!Jłi'Utn, va. (ljaóen) row- 1) wole oko; 2), kołotocznik 
kować, żłobkować. (zielę). 
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9łi'nll!lbratcn, sm. •B, pl. 
-, pie,·zeń wołowa. 

Ołi'nbf if)mal3, sn. obacz 
!Jłinbetfd)ma[3. 

ilłi'nb~fett, sn. obacz !Jłin~ 
berfd)ma13. 

Ołi'nb~~aut, sf. pl. •ijliute, 
skóra wołowa. 

Ołi'nb~fo~f, sin. •(e)il, pl. 
ofiipfe, wołowy łeb; (obraz.) 
głupia gfowa. 

Ołi'nb~lcbcr, sn. ,e, skóra 
wołowa wyprawna. 

ilłi'nb~marf, sn. ,es, szpik 
wołowy, tuk m. 

ilłi'nbllic~, sn. •(e)e, bydło 
rogate, rogacizna f., bydle 
n.; (przenośnie:) wól m., głu: 
piec m. 

!Jłi'nbllic~f~mc, sf. pl. 0 n, 
zakaz m. wywozu bydła ro
gatego. 

Ołi'nb1Jic~3ud)t, sf. chów 
m., hodowla f. bydła roga
tego. 

mtng, sm. ,(e)a, pl. ,e, 1) 
pierścień m., pierścionek m., 
obrączka f.; ben - an„ 
ftecfm, afJ3ie~en pierścień (na 
palec) wsadzić, (z palca) zdjąć; 
bie ot roed}f e[n zamienić pier
ścienie (na znak zarEJlczyn); 
2) kólczyk m.; uszko n. ze
garka; 3) kolo n., krąg m., 
obwód m. (architektura i 
astronomia); 4) •t unter ben 
filugen podkowy pl., pierście
nie pl. pod oczami; 5) rynek 
m.; 6) ulica naokoło śród
mieścia wiodąca, ulica obwo
dowa, bulwary pl.; 7) ryng 
m., kartel m., pierścień spe
kulacyjny (handel). 

llłi'ngartig, llłi'nnfiirmig, 
adi. pierścieniowaty. 

9łi'ngba~lt, sf. pl. ..en, 
kolej f., droga żelazna ob· 
wodowa. 

9łi'ugblume, sf. pl. ,n, 
omiastk~ f. 

!Jłi'ngbroff cl, sf. pl. •n, 
zawojec m., obrożowy drozd 
(ptak). 

!Jłi'ngdunft, sf. paso-
wnictwo n. 

9H'ngd, sn. o/J, pl. -, 
pierścionek m., kółko n., 
obrączka j.; Clbwarzanek m.; 
- - !Jłof enfran3 albo !Jleiije 
zabawa dziecinna. 
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llłi'ngclblumc, sf pl. •n, !Jłi'11gc11, ringe, ringft, 
deszczowy nogietek, deszczo- ringt, rang, ~afJe gerungen, 
wnik m., miesiączek m. I. va. wykrEJlcać, wykrEJlcić; 

llłi'ngclif)cn, sn. ,a, pl. -, l!lllifd}e - wykręcać, kręcić, 
dim. od !Jłin!l, pierścionek m. wyżymać bieliznEJl, chusty; 

llłi'ngclgau~, sf. pl. •glinje, bie ,tiinbe - załamywać 
brent m. (ptak). ręce; jmnbm etro. nus ber 

ffii'ngclgcbidJt, sn. ~es, pl. ~an'o - wykręcić, wydrzeć 
•e, rytornel m., rondo n. co komu z n,ki; II. vn. 1) 

!Jłi'ngcl~aar, sn. ,(e)s, pl. mit imnbm - pasować się 
•e, włos w pierścienie zwi- z kim; 2) (przenośnie:) nad} 
nięty. etm. - usilnie ubiegać sie 

!Jłi'ngcUieb, sn. •(e)ś, pl. za czem, dążyć do czego; 
•er, obacz ITTingefgebidJt. mil~fam nad} filtem - ciężko, 

9H'ngeUode, sf. pl. •n, i z wysileniem oddychać; mit 
dim. !)ł1 111gellolfdJCU, sn. •B, iłem %obe - pasować się ze 
pl. -, lok w pierścienie śmiercią, konać, dogorywać. 
zwin.ięt.y. !Jłi'ngcn, sn. ,s, pasowanie 

!Jłt'11gd11, I. va. (ijafJen) 1) n. się; - mit bem %obe 
pierśdeń, k6łko założyć, agonia f, konanie n.; -
obrl!czkEJl dać do czego; baś nad} 2ttem CiEJlżkie oddycha
!5cf/meln świni kółko nie; - nad) etm. usilne ubie -
(druciane) przez pysek prze- ganie się o co, za czem; 
wlec; 2) kółka na czem, nad} !angem - po długich 
w czem robić, obrączkować; zapasach. 
geringeUe fillur3e[ korzeń ffii'nger, sm. •!3, · pi. -, 
pierścieniowata zwinięty; 3) pasownik m., zapaśnik m. 
w pierśeienie układać; 4) 9H'ngfcrtig, adi. gotowy 
korę naokoło przerzynać; II. do zapas6w. 
fidJ -, vr. (~alien) wić sill !Jłi'ngfiugcr, sm. ~o, pl. -, 
w pierścienie, zwijać sill, kę- i palec •ercleczny;=@olbfinger. 
dzierzawić się (jak np. włosy). ! !Jłi'ngfiirmig, adi. pierście-

!Jłi'11gd11attcr, sf. pl. =n, · niowaty. 
żmija. pierścieniowa, zwitek m. . ffii'nggcf dJiii;, sn. ~es, pl. 

9łi'11gel~a1t3cr, sm. #!3, pl. · ,e, działo pierścieniowe. 
-, kolczuga /. ffii'ngfam~f, sm. •(e)ś, pl. 

!Jłi 111gclrci11c11, 9łi'ngclrci= • •fiimpfe, pasowanie n. się, za
~cn, sm. •B, llłi'11gelta113, sm. pasy pl. 
,es, pl. •tli113e, taniec kołowy, ! 9łi'119fiiftdjc11, sn. •!3, pl. -, 
koło m. pudełko n. na pierścionki. 

9łi'11gtlra11.pc, sf. pl. •n, ffii'ngfragen, sm. •i3, pl. 
pierściennik m., wąsionka : -, puklerzyk napierśny, ryn-
włosista. ! graf m. 

!Jłi'n11dren11c11, ffii'ngdrci• , ffii'ngfnnft, sf. zapaśnictwo 
ten, llłi'ngelf~icl, llłi'1111clfte= n., •zermierka f. 
dJen, sn. •e, kolcza f., ka. llłi'ugmauer, sf. pl. •n, 
ruse! m. mur okolny, mur opasujący 

!Jłi'ngdf dJlange, sf. pl. ,n, miasto. 
obacz mingelnatter. 9'łi'ng.plai;, sm. •eiil, pl. 

llłi'ngclf.pai;, sm. •en, pl. ,piiite, 1) plac zapaśniczy, 
•en, !Jłi'ngclf~crling, sm. ,(ejs, paRowalni11 f.; 2) rynek m. 
pl. ,e, łuszczak górniczek m. !)łi'ngrcitcn, 9łi'11grt11nt11, 
(ptak). sn. •9, kolcza f. 

ilłi'ngdtanbc, sf. pl. •n, 9łinge, 9łino~u·m, ffiingo· 
grzywa.cz m., kukawka f. um~e'r, 9lingi.l~cru'm, adv. 

ffii'ngcUicr, sn. ,(e)s, pl. wkoło adv., naokoło adv.; 
•e, obrerznik m. - um bie 6tabt naokoło 

!Jłi'ngdltlurm, sm. ,(e)s, miasta. 
pierśeienica f.; •milrmer, pl. !Jłi'ngf djnle, sf. obacz 
rosaki pl. !Ringp!at 1). 
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fili'ngftcd)cn, sn. =iJ, go
nitwa f. do pierścienia, ubie
ganie n. się o pierścień, 
igrzysko pierścienne (histo
rya średniow.), 

!Ri'ngftord), sm. =(e)\I, pl. 
•ftlird)e, wgiętodzi6b m. (ptak). 

fili'ngltlcd)f cl, sm. -s, za
miana f. pierściouk6w (przy 
zaręczynach i przy ślubie), 

fili'nniinoio, adi. kaprawy j 
= triefiiugtg. 

fili'nnc, sf. pl. -n, rynna 
f, rynwa f, okap m.; ry
nienka f., żrobek m. (archi
tekt.). 

9łi'nncn, vn. rinne, rinnft, 
rinnt, r<1nn, ~nóe i liin ge= 
. tonnen, ciec, lać się, plyn!}Ć; 
•be 2tugen kaprawe oczy. 

fili'nncnformig, adi. rowko
waty, rynienkowaty, żłobko
waty; adv. - vertiefen żłob
kować. 

9łi'nnlciftcn, sm. 0 \11 pl. -, 
gruszec m., esownik m., eso
wnica j. ( architekt,). 

9łi'nnf lll, sn. •(e)i!, pl. 0 e1 

br6zda j. (dla ścieku wody); 
łożysko n. potoku; ścieko
wisko n. 

9łi'nnftcin, sm. =(e)s, pl. 
,e, kamień m. pod rynną (na 
ziemi); rynsztok m., ścieko• 
wis ko n.; = @off e. 

9łi'nnftcinbrilifc, sf. pl. =n, 
mostek m., kładka J: nad 
ściekowiskiem. 

filio'Icn, va. (~nóen) obacz 
9łigo(en. 

9łi'l!\JC, sf. pl. -n, 1) że
bro n.; 0u ben =n ge[Jlirig 
żebrowy, żebetny; aroif djen 
ben =n óefinb(i,:g międzyżebro
wy; mnn fann liei i[Jm bie 
,n 3d~len można jego żebra 
policzyć, jest tak chudy, że 
mu żebra wystają; imnbn 
in bie =n ftouen dać komu 
szturchańca w żebra, w bok; 
2) szpąga f. (w okręcie); 3) 
żyłka j. (w liście). 

fili'piJcht, fldj -, vr. rnnlien) 
ruszac si~, stanąć prosto (po
ufnie). 

91i'l!iJCU, va. ([Jaóen) żłob
kować; gerippt pp. i adv. że
berkowaty, mający paski 
żyłki; ftnrf geripptes ~lntt 
liść mający bardzo widoczne 
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żyłki; gerippte 15eibe obacz bezpiecznie, niepewnie; od-
!Jlip!l. ważnie. 

9łi'lJlJtnllrtig, adi. ~ebro- 9łH!fic'rcn, va. (~aóen) ry-
w&ty. zykować, narażać, narazić, 

fili'l!iJCUbtlltCII, sm. •51 pl. wystawiać się, wystawić sii; 
-, pieczony schab. na niebezpieczeństwo; odwa-

9H'lJlJCUbtUd), sm. s(e)s, pl. żać się, odważyć się. 
=Órild)e, połamanie n., zlama- !Jli'f iJc, 8/, pl. •n, pierzysko 
nie n. żeber. n., wiecha f., kita f, (bota-

9łi'lJiJCnfcU, sn. •(e)i!, 9UlJ, nika). 
lJCU~llnt, sf. błona opłucna, !Jli'f lJCUllrtig, !JU'f lJCUfor, 
opłacna f. nti!l, adi. wiechowaty. 

9łi'lJllcnfcUcnt~ilnbnng, sf. 9li'f l!cngrllO, sn. ,f e5, pl. 
zapalenie n. (błony) opłacnej. ,griijet, trawa wiechowa, wi-

9łi'lJlJCUf{cif dJ, sn. •ei!, seba- klina wodna, mielec m. 
bowe mięso, mięso n. z żeber. ro·;, ''f 

9li'lJlJCU~tbcr,pl. auf~eóenbe utt11, sm. 9łi'ffe\l, pl. ilh fe, 
ro· "f I l 1) rysa J., przerwa f., szpara 
iJtl'lJiJCnmn„ C n, sm. P · mu- j., rozpadlina f., pi;knił.lcie 
szkoły żebrowe. 

9U',PlJCllntllUIJOlb, sn. ,(e)s, n., rozdarcie n., rozdarlina 
( ) f.; - im metnU: skalina f.; 

mangold kardowy botanika . 9łiff e liefommen padać sie., 
fili'lJiJCUlJIIIMbcr, sf. pl. ' 

,n, arterya międzyżebrowa. rozpadac ~ii; i bn\l \llttpier ~nt 
fili'lJiJcnf d)mcra, sm. •ei!, einen - papier jest rozdarty j 

pl. -en, fili'iJ.pcnftcdJCII, sn. bie 3Rauer lielommt immer 
•il, b61 m., kłocie n. w że- me~r llłiff e mur coraz bar
brach. dziej pi;ka; (obraz.) llOt ben 

fili'lJ\JCnftofi, sm. =e\l, pl. - treten stanąć na celu, 
=ftiif;e, kułak m., szturcha- wystawić się na niebezpie-

czeństwo, wziąć na siebie od
niec m., buchauiec m. w bok; 
imnbm elnen _ verfeten, ge• powiedzialność; vor bem 9Hffe 
óen dać komu kulaka w bok; fte~en (dosłownie:) stać przed 
· b t"..r.f ft"" otworem, nad rozpadliną; 
Jmn m u.., tge • 0 pe ver= (przenośnie:) być na celu, 
\ellen wyszturchać kogo. 

91'' r, "A ro· •tilit być wystawionym na nie-
t lllJCU,tllu, iltl'lllJ,, , sn. bezpieczeństwo, musieć za co 

•(e)s, pl. -e, 1) schab m. i odpowiadać; meine ~lirfe ~at 
auf bem ITToft gelirntenes - •1 
karbonadel m.; 2) wrąg m., einen grof;en - liefommen 
wręga J. (okri;tu). m6j pugilares dostał wielką 

!JU'iJiJtnltlclo, sm, ,fe!!, pl. dziurę, bardzo się wypr6żnił; 
,fe, żebrowień m. 2) miejsce, na kt6rem dra-

)}H'lJlJig, adi. żebrzysty. pieżnik zwierza rozszarpał; 
9li'llllftilif, sn. ob. ITTippen• 3) rysunek m., plan m.; 

ftili:t. einen - aufne~men zrobić, 
i"""" ro·, , ,, narysować plan, 
,nl'l'"t Bm. ,Hl i)1e», pl, ro"'ffi d. 

9łi'pf e, ryps m., gatunek je- utl IIJ, a i. porysowany, 
dwabiu. mający rysy, szpary, napę-

9lilJ'OtlllJB, adv. łap cap, knięty, rozpadlisty; - roer, 
łapu capu. _ madjen robić ben napadać sii;. 
łapu capu.' filift, sm. 0 eB, pl. =e, pod-

9łi'l!Of cibc, sj. obacz 9łips. bicie n., przygubie n. (u nogi); 
filif llli't, sm. =(e)i!, pl. •e 

I 
kiść f. u ręki. 

ryzalit m. (architektura). 
1 

9łiftoruic'rcn, va. ([Jn6en) 
!lłi'fifo, sn. =B, pl. -s, ry- przenosić, przenieść z jednego 

zyko n., narażenie n. się na konta na drugie (handel). 
niebez_µiecz~ństwo; odwaga 9litornc'U, sn. =(e)a, pl. •e, 
f., Ś?'11a~ośc f. . rytornel m.; trzywierszowa 

9łtofll ut, adi. ryzykowny, piosnka ludowa. 
niebezpieczny, niepewny; od- llłltrll'ttc, sf. pl. =n, we
ważny; adv. ryzykownie, nie- ksel zwrotny; = ITTilc?roedjf el, 
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91itt, sm. •(e)5, pl. •e, der); 2) szałwia łąkowa (ro- 91i'tterftanb, sm. "(e)5, stan 
przeja:1.d:1.ka j., jazda/, kon- ślina). rycerski; in !>en - ergeóen 
na, jechanie n. wierzchem; 91i'ttcdetcn, sn. •5, pl. -, wynieść do stanu rycer-
einen - macljen przejechac lenno rycerskie, skiego. 
się wierzchem; in einem - 91i'tterlid}, 91i'ttcrm1ifiig, llłi'ttcrtrnd}t, sf. pl. •en, 
jednym pędem, bez zdjęcia adi. rycerski, rycerzowi wła- , strój rycerski, kawalerski. 
uzdy z konia. ściwy, przyzwoity; adv. po I 9łi'ttcrlllcftn, sn. "5, ry-

llłi'tter, sm. •iJ, pl. -, 1) rycersku; rittermii~ig leóen, cerstwo n. 
rycerz m.; szlachcic m.; - gefleibet fein :1.yć, ubierać się llłi'tterltlod, sn. •(e)s, pl. 
eine5 geifUicljen OrneniJ ka- po rycersku, po kawalersku. 0 e, słowo rycerskie, kawaler-
waler m. zakonu; fa~tenber llłi'tterlid}fcit, sf. rycerskość akie. 
- błędny rycerz, włóczący f., zwyczaj rycerski; wale- 9łi'ttcrlllilrbc, sf. godność 
się awanturnik; jmnbn 3um czność /., dzielność f., od- rycerska, kawalerska. 
- f cijlagen pasować kogo na waga/. llłi'tteraeit, sf. obacz !Ritter• 
rycerza; - o~ne iurcljt unb llłi'tterorbcn, sm. •e, pl.-, atter. 
XabeI rycerz bez trwogi i zakon rycerski, kawalerski; llłi'ttlinge, adv. jakby na 
zmazy; 2) arme - grzanki order rycerski, kawalerski. koniu, okrakiem; - fięen 
z jajem osmafane w maśle; llłi'tter,IJflidJt, sf. pl. ,en, siedzieć okrakiem. 
arme - in @renb5fett óacfen powinność f. rycerza, rycer- llłi'ttmeifter, sm. 0 e, pl. 
biedę klepać, żyć biednie, ska, kawalerska. -, rotmistrz m. 
nędznie, f llłi'tter,IJOCfit, sf poezya ry- IJłi'ttmciftcrftcUc, sf rot-

llłitter", adi. rycerski; ka- cerska. mistrzostwo n. 
walerski; 8zlachecki. IJłi'tterromnn, sm. obacz 9łitnn'l, sn. •(e)s, pl. "e, 

IJłitternfnbemie, sf. pl. ,n, !RitterAefdjidJte. rytuał m., obrządek m. 
akademia wojskowa dla llłi'ttcrfnnl, sm. 0 (e)5, pl. I llłitnn'lbnd}, sn. ,(e)s, pl. 
szlachty. •fćile, sala f. ceremonii w pa- •Óilcljer, rytuał m., księga f. 

9łi'tternlter, sn. a/J, czas łacach królewskich. przepisów obrządkowych. 
m. rycerstwa (historya). 9ł'ttterf d}nft, sf., 9łi'tter= \nitnnli'ft, sm. •en, pl. ,en, 

9łi'tternrt, sf. sposób ry- ftnnb, sm. "(e)iJ, 9łi'ttcrtum, rytualista m., przestrzegający 
cerrl:om właściwy. sn. =13, 1) rycerstwo n., ry- obrządek. 

llłi'tterbraudj, sm. 0 (e)s, pl. cerze pl.; 2) rycerska go- 9łitnnli'ftif dj, 9łitne'U, adi. 
•Ótiittdje, zwyczaj rycerski, dność, kawalerstwo n., kawa- rytualny, obrządkowy; adv. 

91i'tterburg, sf. pl. •en, lerskie znaczenie. rytualnie. 
zamek rycerski. 9łi'tterf d}nftlidJ, llłi'ttcr• 9łi'tu~, sm. - , pl. !Riten, 

llłi'tterb!euft, sm. "eiJ, pl. f d}nfte=, adi. rycerski, kawa- obrządek m. 
•e, 1) usługi oddawane przez lerski. llłilj, m. •ee, pl. •e, 9łi'Jjc, 
rycerza wasala lennodawcy; 9łi'tterf d)lng, sm. =(e)s, pl. sf. pl. =n, 1) szpara j., szcze-
2) grzeczność rycerska wobec •f cl)fage, pasowanie n. na ry- lina /.; 2) draśnięcie n., dra
dam, usługi przez rycerza cerza ; jmnbm ben - gelien śnienie 11., lekkie skaleczenie 
damie jego świadczone. pasować kogo na rycerza; ben (skóry). 

llłi'tterc.)Jo~, sn. -, pl. - emµfangen zostać wyniesio- / 9łi'Jjcn, I. va. (~alien) dra
aeµen, 9łittcrgcbid}t, sn. ,eiJ, nym do stanu rycerskiego. snąć, zadrasnąć, lekko ska
pl. •e, epopea rycerska. llłi'tterfitte, sf. pl. =Il, zwy- leczyć; bie t)'eife - nacinać, 

llłi'ttcrfeft,. sn. ob. łllittet=, czaj rycerski, kawalerski. naciąć, nasiekać, nasiec pil-
fpier. 9łi'ttcrfilj, sm. =eiJ, pl. =e, nik; II. fidJ -, vr. (~alien) 

llłi'ttergef djid}te, sf. pl. =n, zamek rycerski, posiadtość (za)drasnąć się, lekko się 
llłi'tterroman, sm. "(e)s, pl. rycerska (dziś: szlachecka). I skaleczyć. 
"e, powieść rycerska. llłi'ttcremnnn, sm. obacz 9łillll'l, sm. ,(e)s i =ett, pl. 

\ni'ttergut, sn. "(e)s, pl. !Rittet. "en, rywal m., spółzawodnik 
=giltet, posiadłość rycerska, 9U'tterf,1Jiel, sn. •(e)s, pl. n., spółzalotnik m., sp6łubie-
lenno rycerskie (dawniPj); =e, turniej m., gonitwa/.; •e gacz m. 
wieś szlachecka, dobra pl. pl. turnieje pl., igrzyska ry- llłilln'lin, sf. pl. "innen, 
szlscheckie (dziś). cerskie, gonitwy pl. , rywalka j., spółzawodniczka 

llłi'ttcrgutebefiljer, sm. =e, 91i'tterf,1Jorn, sm. =(e)s, pl. if., spółzalotnica f., spółubie-
pl. -, właścicliel m. dóbr •e, 1) ostroga rycerska, ka- 1

1 

gaczka f. 
szlacheckich. walerska; 2) modrzeniec m., 9łillalifie'rcn, vn. (~nórn) 

llłi'tter~of, sm. =(e)5, pl. ostróżka f., gnidosz m., ziele rywalizować, spółubiegać się, 
0 ~iife, obacz !Rittergut. n. św. Katarzyny, brunatek I iść w zawody z kim. 

1Jłi'tterfreu3, sm. •ee, pl . . polny, sokola grecka, wsze I 9łillnlitii't, sj. pl. -en, ry-
•e, 1) krzyż kawalerski (or-! nasienie. walizacya t:, spółubieganie 
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n., spbłzawodoictwo n.; :ia- i 9lo'dtn, sm. ..ij, pl. -, 
zdrość j., ubieganie n. się o ' kądziel /.; ben ijlad)i8 auf ben 
pierwszeństwo. - wicle[n len nawijać na 

9łon'ftbecf, (wym.: rostbif), kądziel; am - fpinnen prząść 
sn. ..13, pl. •!8, rostbif m., na kądzieli; fie gat ben -
pieczeń wołowa po angielsku. abgef:ponnen doprzędła ką-

9ło'bbc, sf. pl . .. n, foka /., dzieli. 
pies mor,ki, <"ielę morskie. 9lo'dfnltc, sJ: pl. •n, fałd 

9lo'bbcnfnng, sm. ..(e)i3, m., fałda j. w surducie, w 
9ło'bbcnjn9b, sj. pl. ..en, sukni. 
llło'bbcnfd,Jlng, sm. ·(e)s, po· 9lo'lffd}ofi, sm. -es, pl. 
lowanie m., połów m. na =f d)ojie, poła f. u surduta. 
foki. I 9ło'bc, sf. pl. ,n, 9ło'bc• 

!Jio'bbcnfiingcr, 9lo'bbcn= lnnb, sn. ..e9, pl. •llinbei·, 
jiiger, sm . .. i;, pl. -, polu- nowina f., nowizna f. 
jący m. na foki, łowiący m. 9ło'bcncler, sm. •ii, pl. 
foki. ,/id'er, wyrobek m. 

9lo'bbenfell, sn. ,(e)i8, pl. 9ło'bc~ncle, sf. pl. ~n, mo-
.. e, skbrn /: z foki. tyka f. do karczowania. 

9lo'bber, sm. •9, pl. -, llło'btln, v11. jechsć, spu-
robr m., partya podwbjna SZC"zać się saneczkami (sport). 
wista. 9łii'belbnlfen, sm. ,i3, pl. 

9ło'be, sf. pl. •n, roLa /., -, belek m. do wywieszania 
suknia damska dłllga, powło- flagi (marynarka). 
czysta, szata urzędowa sę- 9ło'beht, va. (galien) wy-
dzibw, adwokatbw i t. d. wiesić, podnieść w gbrę flagę 

9łobo't, sf. pl. ..en, pań- (marynarka). 
szczyzna f., robocizna .f, 9ło'bcn, va. (galien) trzebić, 

9łobo'ter, sm. •9, pl. -, wytrzebić, karczować, wy-
pańszczarz m. karczować. 

9łobo't.)Jf(id}tig, adi. pań- 9lo'bCII, sn. •il, 9ło'b11119, 
szczyźniauy. sf. pl. •en, trzebież f., kar-

9lobn'ft, adi. tęgi, silny. czunek m. 
9ło'dJC, 1) (wym.: rosz), 9ło'bt,lllllij, sm. •eil, pl. 

sm. •n, pl. •n, wieża f. ..:plii~e, karczowisko n., kar
(w szachach); 2) 9łodje i czownik m., trzebowisko n. 
•n, sm. •i3, pl . .. n, roch m., 9ło'bcr, sm. ,!8, pl. -, 
raja /. (potwbr morski). karczownik m. 

filii'dJeln, v11. (9aben) char- ffio'blrr, sm. •5, pl. -, 
czeć, rzężeć. jadącym. saneczkami (sport). 

9łii'd}dtt, s11. •S, charczr- 9lo'gen, sm. •i3, pl. -, 
nie n., charkot m., chrapot ikra J. 
m., rzężenie n. mo 19(c)ner, sm. •i3, pl. -, 

ffio'dJen, sm. obacz 9łodje 2). 9ło'genfif dJ, sm. •ea, pl. •e, 
llło'd)en, (wym.: roszen), ikrzak m. 

ffiOdjiC'Ult, (wym,: rosziren), ffiO'!JCUftCilt, Bm. •(t)51 pl. 
v11. (~alien) kryć wiezą (w grze ,e, ikrowiec m. (kamień). 
w szachy). 9lo'g9en, sm. •!8, pl. -, 

ffiocf, Sm. •(e)s, pl. !Jłod'e, żyto n., reż f. 
1) surdut m., suknia/. (męska ffio'ggen•, adi. żytni, żytny, 
i kobieca); furaer - kurtka rzany. 
f., katanka f.; bai3 .j;)emb ift 9ło'ggc11brn11b, sm. •(e)i!, 
mir nii()er ais ber - bliższa śnieć żytnia. 
koszula ciała niż surdut; 9ło'ggcnbrot, sn. •(e)s, pl. 
2) sutanna f. •e, chleb żytni. 

. 9lii'dd}en, s11. ~s, pl. -, filo'ggrnfelb, s11. "(e)i!, pl. 
dim. od !Jłocf, sukienka f., .. er, pole oziminne, pole na 
sukieneczka f. żyto. 

llłocleto·r, sm. 5, pl. •s ffio'ggcnmebl, sn. •(e)i!, pl. 
i •e, opończa /. •e, mąka żytnia, razbwka /. 

9ło'ggenfto~,llel, sf. pl. ,n, 
rżysko n., ściernisko n. 

9ło'ggrnftrob, sn. •(e)i8, 
słoma żytnia. 

filo~, I. adi. 1) surowy. 
niegotowany, niedogotowany; 
•es Objt surowe, niegotowane 
owoce; •es ileber, ~i fen skbra 
niewyprawna, żelazo niekute; 
•e ileinwanb płbtno niebie
lone; •ei! !Ulaterial surowiec 
m.; bas 9ło~e surowizna f.; 
2) (obraz.) dziki, nieokrze
sany, brutalny; ,e @ewalt 
brutalna siła; •ei! fillef tn nie
okrzesaność j., brutalstwo n.; 
•e 15itten dzikie obyczaje; 
ein •et !menf dj człowiek nieo
krzesany, brutal m.; II. adv . 
surowo; (obraz.) dziko, nieo
krzesanie, brutalnie; - wer, 
ben stać się nieokrzesanym, 
brutalnym. 

9lo'~nrbeit, sf. pl. ,en, 
robota f. z grubego, pierwsze 
opracowanie. 

9ło'bbnn, Bm. ,(e)i8, pl. •e, 
budowla, z ktbrej tylko mury 
dopiero wystawione. 

9ło'~ci1111nbme, sj. pl. "n, 
dochbd m. brutto, dochód bez 
potrącenia kosztów, wydat• 
kbw, dochód surowy. 

9ło'beif en, sn. "5, suro
wiec m. żelazo 11.; unreinei! 
- gnojna surowizna; :ilfier .. 
garei3, locferigei8 - surowizna 
szumowata. 

filo'beif rnbdid}c, sm. pl. 
złamki surowiznowe. 

llło'~eif cnfnnfen, sm. pl. 
pryskanie n: surowizny. 

filo'btit, sf. 1) surowość/., 
nieugotowaność f. ; 2) ( obraz.) 
pl. •en, nieokrzesauość f., 
dzikość /., brutalność f., bru
talstwo n. 

9ło'bertrng, sm. •(e)i3, pl. 
•triige, przychód surowy. 

9ło'~gnng, sm. •(e)i8, pl. 
,glinge, ziemny bieg pieca 
(gbrn.). 

9ło'bm, sm. "!8, trawieniec 
m., ślaz m. 

9lo'~mnterinl, sn. •(e)i3, pl . 
•e, surowiec m., surowizna f. 

9łobr, s11. "(e)i3, pl. •e, 
1) trzcina /.; fpanif d)ei! -
trzcinka fi mit - lieftanben 
trzciną porosły; mit - !ie• 



becfen, brf[edjten pokryć, 
opleść trzciną; nm im -
fil!t, fann iidj \llfeifen f cfinei• 
ben drzeć łyka, pbki się da
dzą; 2) laseczka/. = 15pa• 
3ierftocf; 3) rura f. 

IJło'briibnlldJ, ffio'brnrtig, 
adi. trzciniasty, trzcinowaty. 

ffio'lirblntt, sn. •(e)B, pl. 
,bliitter, trzcinka /. 

ffio'brbrihfc, sf. pl. ,n, 
most tubowy, 

ffio'lirbuf dJ, sm. •t5, pl. 
•liiifdje, trzcinnik m., miejsce 
trzciną zarosłe. 

IJłii'lJrd}cn, sn. •B, pl. -, 
dim. od !Jlii9te, 1) trzcin l!a 
f,; 2) rurka f., rureczka 
f.; cewka f. 
9ło'brbommd, sf. pl. •n, 

bąk m.; grol!e - czapla 
bąk (chrząszcz). 

ffiii'brc, sf. pl . .. n, rura f.; 
cewa j.; •n, pl. jamy lisie, 
borsucze (-łowiectwo\, 

ffio'brcn, sn. 0 5, 9łii'brung, 
sf. pl. ..en, rurowanie n. 
(gbrn.). 

ffiii'btCll, vn. (9a6en) be
czeć (o jeleniu). 

\Jłii'brcnbid,Jtungomnf d,Jinc, 
sf. pl. ,n, szl'zelniarka /. 

ffiii'lircnfnbrt, sf. pl. •en, 
wodo<'iąg rnrowy. 

9łii'brcnfiirmig, adi. tubo
wy, rurowy. 

ffiii'brcnfcff d, sm. •B, pl. 
-, kocioł rurowy, rurko
waty. 

IJłii'lircnfnod,Jcn, am . .. 5, pl. 
, piszczel /., rura f. 

(anatomia). 
ffiii'lircnfornUc, sf. pl. •n, 

organki pl., rurecznia f, 
9łii'lircnmnul, an. •(e)5, pl. 

•miiuler, chytrzyca f. (ryba). 
9łii'brcnmciftcr, sm. •5, pl. 

-, rurmistrz m., pompiarz m. 
\Jłii'brcn~il3, am. •t5, pl. 

•e, grzyb m. 
\Jłii'brcnf d,JIDnmm, sm. ,(e)B, 

pl. •ldJroiimme, spr~b j., 
hubka/. 

\Jłii'brcnftcmmer, sm. •5, 
pl. -, uszczelniak rurowy, 

ffiii'brcnftJftcm, ffiii'lirtn• 
IDtrf, sn. •(eJ!S, pl. -e, system 
m. rur. 

9łii'brcn1Dif d,Jcr, sm . .. ;s, pl. 
-, wycior m. 
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9łii'brtn1Durm, sm. •(e)B, ffio'brf ń)ilf, sn. •(e)B, pl. 
pl. •ltliltmer, rurbwka /. •e, sitowie n. 

ffio'brf(cd,Jtc, sf. pl. m, 9łobrfiingcr, am . .. e, pl. - , 
9ło'brgcf(cd,Jt, sn. •(e)s, pl. ffio'brf d)irf, sm. •(e)B, pl. ,e, 
.. e, plecionka trzcinowa. 9ło'brfdjlitfcr, sm. •S, pl. -, 

9ło'brfif dJ, sm, •es, pl. •e, gtol!er - trzciniak m., ga-
piszczalka f. jbwka drozdbwka /., pokrzy-

\Jło'brf(iitc, sf. pl. •n, wka krzyczka f.; fleiner -
piszczałka f. z trzciny, mul- trzciniczek m. (ptak). 
tanka f. \Jło'lirf d,JIDnlbc, sf. pl. -n, 

\Jło'brfriifd)dring, sm. •(e)a, 9ło'btf ń)1Dnlm, sm. •(e)s, pl. 
pl. •t, ł'ącznik mosi!.lżny. •e, rybitwa f. (ptak). 

IJło'l)tgcblif dJ, sn. obacz \Jło'lirf~n~, sm. •en, pl. •en, 
!Jlo()ridlt. \Jło'brfl!etling, sm. •(e)s, pl. 

ffio'lJrgclcnf, sn. -(e)B, pl. =t, wról!el trzcinny, szaszor 
-e, kłykieć m. m., potrzos m., trzcinnik m.; 

IJło'brgcfd)IDiir, s1i. -(e)i3, roie ein •fvnl! f djimpfen kląć 
pl. ..e, wrzbd cewkowaty, jak furman, jak rybak na 
zatokowy, fistuła f. wodzie. 

IJło'lJtgieijcr, sm. •B, pl. \Jło'btftod, sm. ,(e)s, pl. 
-, odlewacz m. rur. -ftiicfe, trzcina f. (indyjska). 

9ło'brliulin, sn. 0 (e)s, pl. \Jło'lirfto~~d, sm. ,s, pl. 
=9U~ner, kurka wodna, zie- -, kurek drewniany do rur, 
Jonka j. (ptak). czop m. 

\Jłii'l)tid)t, sn. •(e)i3, pl. •t, 9ło'brftubl, sm. •(e)s, pl. 
trzcinne zarośle, oczeret m., •ftil~Le, ffio'brf Cff d, sm. •B, 
trzcinisko n. pl. -, stołek trzciną wypla

\Jło'brid)t, 9łii'btid)t, 9ło'li• tany, krzesło wyplatane. 
rtg, 9łii'btin, adi. trzciną 9ło'lirbogd, \Jłu'brbogd, sm. 
zaro•ły. ,s, pl. -oogel, wabik do 

\Jłii'brig, adi. rurkowaty. trzcinki przywiązany (ło-
ffio'brfnftcn, sm. =B, pl. -, wiectwo). 

deszczllrnill /. IJło'brlDnnb, sf. pl. =rolinbe, 
\Jło'brfnod)en, sm. =B, pl. ściana rurowa, ściana prze

-, rura /., giczał m., pisz- wodowa. 
cze! f. (anatomia), ffiii'btlDCrf, sn. =(e)s, trzci-

ffio'bdolbc, sj. pl. •n, i nowanie n. 
\Jło'brfolbcn, sm. •s, pl. -, IJło'lJr3uder, am. ,s, cukier 
ożypałka /., palka /., rogofa trzcinowy. 
f., kołowiej m., rogozina f. ffio'bfcibc, sj. jedwab su-
(roślinn). rowy. 

9ło'lirforb, sm. =(e)s, pl. \Jło'bfcin, sn. ,a, surowość 
=fiitbe, kosz trzcinowy, z /., surowizna /. 
trzciny. I \Jło'.bftoff, sm. •(e)i3, pl. ,e, 

9ło'lirmnttc, sf. pl. •tł, surowiec m. 
ro1?6żka /. z trzciny. I \Jło'bftnbl, sn. ,(e)i3, stal 

\JłO'lJtmcif c, sf. pl. •n, trzcin· i surowa, poRpolita. 
niczek m. (ptak). \Jło'bftnblcif en, sn. •!S, list-

\Jło'litnngd, Bm. •S, pl. kowoziarnista surowizna. 
•niige{, trzcina! m., gwóźdź \JłO'b3Ulftr, Bm. =S, cukier 
sufitowy, snfitnik m. surowy, nieczyszczony. 

9ło'lit~fcifc, sf. obacz \Jło'jc, sf. pl. •n, wiosło n. 
9lobrf(ote. 9ło'jcn, vn. (galien) wio-

\Jło'lit~oft, d(. poczta pneu- słowllć. 
matyczna, po~zta wietrzna. \Jło'fofo, I. adi. rokoko; 

\Jło'lit~oftbricf, sm. •(e)s, II. sn. ,(s), rokoko n. 
pl. 0 e, list pneumatyczny. IJło'fofoftU, sm. -(e)s, styl 

\Jło'br~oftfllrtc, sf. pl. ..n rokoko. 
karta, korespondentka pneu- 1Jło'fofo3citnrtcr, sn. •B, 
matyczna. · czas m. rokoka, rokoko n. 



91o'Ubctt 

ffio'Ubctt, sn. 0 (e)il, pl. ,en, 
lbżko n. na kółkach, 

9ło'Uc, sf. pl. "n, 1) zwi· 
tek m., zwitka j., zwój m.; 
eine - auil \llapier trąbka f. 
z papieru; eine - 15eioe 
skrE,;tek m. jedwabiu; eine -
@elb rulon m. pieniędzy; 2) 
kołowrot m.; wałek m., walec 
m.; krąg m., blok m.; eine 
fii;e - krążek pojedynczy, 
krą,żek stały, blok pojedyn
czy; bero eglid)e - krążek 
ruchomy; 2eit- krążek 
wiodący; -n unter %il ren 
kółko pod drzwiami; ein 
f8ett auf -n łbzko na kbłkach; 
einen Stein auf •U f ortbeo 
megen kamień na walcach 
posuwać; eine - %abaf krąg 
m. tytoniu; S) magiel m.; 4) 
rola f. (teatralna); feine -
letnen uczyć si~ roli; fie 
f pieUe bie - ber merlieóten 
grała rolE,; zakochanej; fidJ in 
eine - einlelie~ zżyć siE,; z 
rolą; (obraz.) eme grofle -
fpielen grać wielką rolę, być 
znaczną, poważaną osobisto
ścią; bail f pielt feine (grofle) 
- liei mit to u mnie nie 
odgrywa żadnej (wielkiej) 
roli, to dla mnie nie ma 
(wielkiego) znaczenia; er ~at 
jeitte - ausgef pielt skoń
czyła się jego rola, nie ma 
jnż żadnego znaczenia; aua 
.ber - fallen wypaść z roli. 

91o'Ucn, I. va. (!Jalien) 1) 
toczyć, taczać, posuwać; bail 
Jaji in ben .!teller ~inab
stoczyć beczkE,; do piwnicy; 
~eraua- wytoczyć; ~inein° 
- wtoczyć; bit. mugen (mit 
ben mugen) - przewracać 
oczy, świdrzyć oczyma; 2) 
m:llif dJe - maglować bie
lizne; 3) %eig - wałkować, 
taczać ciasto; II. vn. (~alien) 
toczyć się, posuwać się; eine 
%rline rollte i~r illier bie 
m:lange łza toczyła siE,; po jej 
policzku; ber :llonner rollt 
i:-rzmot huczy; ein m:lagen 
tollte foeben burd) bie 15trajie 
właśnie wbz potoczył sie 
ulicą; bail !Dleer rollt morz; 
burzy się, jest wzburzone; 
bail 15~iff tollt okręt mocno 
siE,; kołysze; UJ. fid) -, 
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vr. (~aóen) taczać się, toczyć 
się. 

Uło'Uen, sn. •il, taczanie 
n., toczenie n., posuwanie n.; 
huczenie n. (grzmotu); ma
glowanie n. (bielizny). 

ffio'Uenbcf c~nnR, Uło'Ucn-
11erteilnn1J, sf pl. "en, obsa
<lzenie n., obsada f. rozdział 
m. ról (teatr). 

9ło'Utnfnd}, sn. •(e)iil, et 
~at fein grojieil - nie ma 
wielu rbl. 

91o'Utnf iltntig, adi. wałko
waty, walcowaty. 

9ło'Utnntib, sm. •(e)il, za
zdrość f. o role (miE,;dzy ak
torami), 

9ło'Ucntnnftet,9ło'Uentnbnf; 
91o'Utnbnf, sm. =(e)il, pl. "e, 
tytoń krE,;cony, tytoń w rolach, 
w zwojach, w kręgach. 

9ło'Utt, sm. •il, pl. -, t) 
maglujący m.; 2) kanarek 
zatoczek m. 

9ło'UtnlnQtt, sn. -a, pl .. -, 
łotysko wałkowe. 

9ło'Uftnn, sf. pl. •en, ko
bieta maglująca. 

9ło'Ufn~t1Jtfd}lift, sn. =(c)a, 
przedsiębiorstwo przewozowe. 

9ło'Ufnijtmnnn, sm. ..(e)s, 
pl. •leute, 9ło'Ufn~tfnedjt, sm. 
•(e)s, pl • .. e, woźnica m., pa
robek m. przedsiE,;biorstwa 
przewozowego. 

9ło'Ufn~rllJttf, sn. =(e)il, pl. 
•e, wóz m. do przewozu to
warbw. 

llło'U!ltbii~t, sf. pl. =en, 
9ło'U1Jdb, sn. =(e)a, pl. =er, 
I) przewozowe n.; 2) zapłata 
/. za maglowanie, za użycie 
maglu. 

91o'U~ola, sn. •eil, pl. -~iil• 
aer, wałek m. 

9ło'Ufnmntct, sf. pl. =n, 
maglownia f. 

9ło'Ufnftcn, sm. •il, pl. -, 
skrzynka/. u maglu (na ka
mienie). 

91o'Unben, sm. =il, pl. 
•lliben, okiennica /. na kbł
kach lub na walkach. 

9ło'UodJ, sn. -(e)s, pl. 
•liidJer, 91o'Uf d}ntte, sf. pl. 
-n, spust m., szybik m. 
(gbrn,), 

1Jło•Unt1tf djint, sf. pl. •n, 
magiel f. 

9łomn'nbld}tnnR 

9ło'Untoł)~, sm. •f eil, =miipf e, 
śledź marynowany i zawijany. 

9ło'Untn~ftl, sm. ,a, pl . .. n, 
skrętacz m. (anatomia). 

9ło'Untntmnl, sn. =(e)il, -
ber @i[enba~n tabor kolejowy. 

91o'Uł)fctb, sn. •(e)s, pl. ,e, 
konik m. na k6łkach, 

9ło'UtlibdJtn, sn. 0 0, pl. -, 
kółko n., kółeczko n. 

91o'Uf dJidjte, sf. pl. =n, 
glbwkowa warstwa, warstwa 
na rąb, warstwa rE,;bowa; = 
15tredfdiid)te (górn.). 

91o'Uf d}nij, 91o'Uf d}littf d}n~, 
sm. ,(e)il, pl. •e, trzewik m. 
na kółkach. 

91o'Uftocf, sm. =(e)ił, pl. 
•ftiide, wałek m. (u kapelu
sznikbw). 

Uło'Uf d}wnn3, sm. ,eś, pl. 
=f d)m1in0e, ogon chwytny, ogon 
w kółko zwinięty. 

91o'Uftnijl, sm. =(e)!8, pl. 
=ftil~[e, krzesło n., fotel m. 
na kbłkach. 

ffio'Utnbnf, sm. ob. 9łollen• 
fnafter. 

llło'UllJnRtll, sm. 0 !8, pl. -, 
1) wbzek n. na wałkach, na 
kółkach; lekki wbzek na ma
łych kołach do prE,;dkiej ja
zdy, dryndulka f.; auf ben 
- fommen być uważanym 
za zaręczonego; 2) wbzek m., 
wbzek kolejowy; @etreibe
taczki dwukołowe, dwukole 
n., dwukółek m.; sturóe[
wbzek korbowy (kolejn.). 

91o'UllJlif d}c, sf. bielizna /. 
do maglowania, bielizna ma· 
glowana. 

9ło'Uainn, sn. "(e)il, pl. •e, 
cyna /. w zwojach, cyna ar
kuszowa. 

· 9łomn'n, sm. =(e)e, pl. -e, 
powieść f., romans m. 

9łomn'nnrtiR, adi. podobny 
do powieści, powieściowy. 

9łomn'nbid}ter, 9łomn'n• 
f d}ttibtt, 9łontn'nf d)riftfteUer, 
sm. =!3, pl. -, powieścio
pisarz m. 

9łomn'nbid}terin, Ułoma'n
f d}tcibcrin,9łom' anf d}riftfteUe• 
rin, sf. pl. -innen, powieścio
pisarka f. 

9łomn'nbid}tnng, sf. pl. -en, 
poemat powieściowy, p·)-
wieść f. 



9łomn'nc 

9łomn'ne, am. •n, pl. =n, 
należący m. do narodów 
romańskich. 

9łomn'nbnft, adi. roman
sowy, powieściowy; (obraz.) 
zmyślony; adv. romansowo, 
jak w romansie, 

9łomn'nbelb, am. ,en,pl. =m, 
\Romn'nbelbin, sf. pl. =innen, 
bohater m., bohaterka f. po
wieści. 

9łomn'nentum, sn. =!!, ro-
manizm m., pochodzenie 
romańskie. 

9lomn'nif dJ, adi. romański, 
,er fllaufm styl romański; =e 
<5pradjen języki romańskie. 

9łomnni'emue, am. pl. ~men, 
romanizm m. 

9łomnni'ft, am. -en, pl. ,en, 
romanista m., a) znawca m. 
prawa rzymskiego; b) znawca 
m. ięzyków romańskich. 

9łomnni'ftif dJ, adi. 0 e <5tu= 
bien romanistyczne studya, 
studya nad prawem rzym
skiem lub językami romań
skimi. 

9łomn'nlef er, sm. •0, pl. 
, 9lomn'nlef erin, sf. pl. 

=innen, czytelnik m., czytel
niczka f. romansów, po
wieści. 

9łomnnf d}riftftellmi', sf. 
powieściopisarstwo n. 

9lomn'utif, sj. romantyka 
f., romantyzm m. (literatura). 

9łomn'ntifer, sm. 0 0, pl. 
-, romantyk m. 

9łomn'ntif dJ, adi. roman
tyczny; =er Ort miejsce ro
mantyczne, piękne, zachwy
cające, pełne uroku, powa
bu;. oefl móenteuer przygoda 
romantyczna; adv. romanty
czniP. 

9lomn'113e, sf. pl. •n, ro
manca .1: (literat. i muzyka). 

9łomn113emc111t, i 9łomn11° 
ccmc'nt, am. i sn. •(e)!!, ce
ment rzymski, wapno cemen
towe. 

9łomn'n3e11bid}tcr, 9ło. 
mn'n3enfii11ger, sm. •!!, pl. 
-, romancista m., poeta pi
szący romance. 

9lomn'n3cnf nmml1111g, sf. 
pl. •en, zbiór m. romanc. 

filomn113c'ro, am. -~, pl. 
•il, zbiór m. romanc. 
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9łiimdci', sf. wyznawanie 9looe, sn. !Jlooje0, pl. !Jloofe, 
n. zasad ultramontańskich, dzianek m., dzianka f., wo-
klerykalnych. szczyny pl. 

9łii'mdn, vn. (ijaóen) mieć 9ło'f n, 9ło'f afnrben, adi. 
zasady ultramontańskie, kle- rózowy, różowego koloru. 
rykalne. 9ło'f n, sn. •9, różowy kolor. 

9tii'mer, sm. •ś, pl. -, 1) filo'f abanb, sn. (e)s, pl. 
Rzymianin m.; 2) kieliszek =óiinber, wstążka różowa. 
m. (zielony lub żółtawy) do 9łof n3c'en, sf. pl. rośliny 
wina reńskiego; 3) nazwa pl. gatunku róz. 
pałacu rady miejskiej w Frank- 9łiif d}, adi. 1) chyży, żwa-
furcie nad Menem. wy, świeży; 2) mocno wypi€-

9łii'mcr~crrf d)nft, sf. pano- czony, trzeszczący (n. p. chleb, 
wanie rzymskie. bułka); spieczony, wyschły 

9łii'merin, sf. pl. ,innen, (n. p. pieczeń z twardo wy-
Rzymianka f. pieczoną skórą); chropawy, 

9łii'merrcid}, sn. ,(e)0, pań- chrupiący (w zębach n. p. 
stwo n., panowanie n. Rzy. placek); 3) spadzisty, stromy. 
mian, rzymskie. 9łii'f d)C, sf. 1) chyżość f., 

9łii'mertttm, sn. =9, rzym- żwawość f., żywość f.; 2) wy· 
sko,łć f., romanizm m. pieczoność /., spieczoność f., 

9łii'mcr3ng, sm. =(e)i3, pl. wyscbłość f, chrupawość /.; 
=ailge, wyprawy rzymskie ce- 3) pochyłość j., spadek m., 
sarzy niemieckich (historya). stromość f.; 4) przekop m., 

9łom'fabd, sf. pl. •en, 1) rozkop m. (góm.). 
obacz !Jliimeraug; 2) podróż 9łii'MJeu, sn. =0, pl. -, 
f. do Rzymu. dim. ober !Jlo[e, różyczka f. 

9lii'mif d), adi. rzymski; 9łii'f d}getuiid}o, sn. •fe!!, pl. 
=ei3 fllab rzymska kąpiel, ła- •[ e, srebrniak czarny. 
źnia J.; -olatijolif dj rzymsko- filo'f e, sf. pl. an, 1) róża 
katolicki; adv. po rzymsku. f. (kwiat); (obraz.) bie -

9łii'mling, sm. •(e)0, pl. •e, ber mlangen różaność, różowy 
rzymszczyk m., ultramonta- kolor policzków, różane lica; 
nin m. leine - o~ne ~ornen niemasz 

9ło'nbe, s.f. pl. •», 1) ront róży bez ciernia; mit ber 
m., objażdżka/. (wojskow.); Seit pflilclt man •n cierpli
= !Jlunbe; 2) koło n. (gra wemu wszystko czas przy
i taniec); 3) rond m., litery niesie; ,8eit óringt -n każda 
okrągłe (drukarstwo). rzecz ma swój czas, czekaj 

9łonbcnn', sn. •0, pl. •S, czasu a przyjdzie i to; auf 
1) rondo n. (rodzaj poematu ,n liegen albo geóettet f ein 
z rytornelem); 2) budynek na różach leżeć, żyć swobo-
okrągł'y; = !JłonbeU. dnie; 2) róża j. (choroba). 

9ło'nbcfebcr, (wym.: rąd· ), 9ło'f en•, adi. różany, ró-
sf. pl. •n, pióro n. do pisma żowy. 
okrągłego. 9ło'f en ab er, .'if. pl. =n, żyła 

9łonbc'll, sn. ,(e)s, pl. •e, kostkowa (anat.). 
rotunda f., a) plac okrągły, 9ło'feunnncfidJt, an. •(e)s, 
b) budynek okrągły. pl. ,er, 9ło'fcnnntli~, sn. 

9ło'nbcngnng, am. •(e)0, pl. =es, pl. •e, różana, różowa 
•giinge, ront m. (wojskow.). twarz. 

9ło'nbenoffi3icr, am. ,s, pl. 9ło'f cnnrten, sf. pl. gatun-
,e, porucznik odbywający ki pl. róż, rośliny pl. z rodzaju 
ront. róż. 

filo'nbef d)tift, sf. pl. ,en, 9ło'f ennrtig, adi. różowaty; 
9ło'nbefd)rdben, sn. •5, pi- do r6ży (choroby) podobny. 
smo n. okrągłe, pisanie n. 9ło'fcnbnlf nm, sm. •5, bal-
literami okrągłemi. sam różany. 

9lo'nbo, an. -01 rondo n. 9ło'f cnbnum, am. •(e)0, pl. 
(muzyka). •6iiume, zwaropornik m. 



!Jło'f tnlidrli113t 

!Jło'f enlicfrli113t, adi. uwitń
czony różami; adv. w róża
nym wieńcu. 

!Jło'f enlicftrent, adi. różami 
obsypany. 

91o'f cnlictt, sn. ,(e)e, pl. 
•en, łoże różami usłane. 

!Jło'f cnlilatt, sn. •(e)i3, pl. 
.. l,llitter, l,ść m. róży. 

!Jło'fcnlinf d), sm. ..ea, pl. 
•bil)dJe, krzak m. rM.y, kierz 
różowy j miejsce różami za
rosłe, 

llło'f enborn, sm. •(e)B, pl. 
•e, psia 1·6ża (botanika). 

!Jło'f enbroff d, sf. pl. ..n, 
pasterz różowy (ptak). 

!Jło'f enbuft, sm. •ei3, pl. 
ollilfte, różana woń. 

llło'f cneffig, sm. •!3, ocet 
różany. 

!Jło'f cnfarlic, sf. pl. ,n, ko
lor różowy. 

!Jło'f cnfarlic11, llło'f cnfar• 
liig, llło'f cnrot, adi. różowy, 
różowego koloru; adv. ró-
żowo. ' 

llło'f cnfelb, sn. •(e)s, pl. ,er, 
różane pole, pole różami za
rosłe. 

!Jło'f cnfcft, sn. "(e)e, pl. ,e, 
uroczystość różana. 

llło'f cnfing(e)rig, adi. ró
żanopalczysty; •e !!Jlorgentlite 
rófauopalrzysta jutrzenka. 

llło'f cngattcn, sm. ..a, l. 
-glirten, różany ogród. 

llło'fcngclilif d), sn. "ee, pl. 
•e, miejsce różami zarosłe. 

llło'f ennetuinbe, sn . .. a, pl. 
,e, llło'f c11girla11be, sj. pl. 
=n, girlanda f., wieniec m., 
splot m. róż. 

llło'f cnOai11, sm. •(e)e, pl. 
•e, różany gaik. 

llło'f enOccfe, sf. pl. ,n, kierz
ki pl. róż. 

llło'f cnOoI3, sn. •ei3, drzewo 
różane. 

llło'f cnOol31ia11m, sm. •(e)s, 
pl. •biiume, balsamowiec m. 

llło'f enOilgd, sm. ..13, pl. 
-, pagórek różami zasa
dzony. 

ffio'f cnfnof~d)cn, sn. •9, 
pl. -, dim. od -fnofpe, 
pączek m. róży; (przenośnie 
i żartobliwie:) koniuszki pal
. ców wyłażące z dziurawej 
r!lkawiczki. 
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llło'f cnfnof~e, sf. pl. "", I 9ło'f cn3cit, sf. pl. •en, 
paczek m. róży. , czai m. kwitnienia róż; 

'ffio'fcnfoOI, sm. ,(e)e, kapu- (przenośnie:) czas błogi. 
sta różowa, kapusta wypu- llło'f en311d)t, sf. chów m. róż. 
stkowa. llłof e'ttc, sj. pl . .. n, rozeta 

9ło'f c11fran3, sm. ..e(!, pl. /., różyca f. 
..friin3e, wieniec m. z róż; llłof ettie'rcn, va. (()aben) 
różaniec m. (do modlenia siEJ), ciąć (brylanty) w formie 
paciorki pl.; ben - be ten róż.vc . 
różaniec odmawiać. llło'fig i rzadko: l)lo'fid)t, 

llło'fcnfran3lirilbcrfd)aft, sf. adi. różowy; (obraz.) a!Ies 
bractwo n., konfraternia f. in ,ftem .l.!icl)te je~en widzitć 
św. Różańca. wszystko w różowych bar-

llło'f cnfrau3formig, adi. w ach, być optymistą. 
paciorkowaty. 9łofina'nte, sj. pl. •li, 

ffio'f enfricg, sm. o(e)i3, woj- Rozynante f., koń m. Don 
na f. dwóch róż (historya). Kiszota; (obraz.) szkapa mi-

!Jło'f cnlanlie, sf. pl. -n, al- zerna, wychudła. 
tana różami obrosła. !Jłofi'IIC, sf. pl. •n, rodzy-

llło'f enliclil)alicr, sm. "'!3, nek m., rozynek m.; gro~e 
pl. -, miłośnik m. róż. •n im .lto1.lfł albo im ®ncte 

llło'f cnli~~c, sf. pl. "'n, ()n6en oddawać si EJ mrzonkom, 
warg-a różana; pl. usta różane, nadawać sobie znaczenie, 

9ło'f enlorlicer, sm. •!3, pl. dmnchać. 
•en, oleander m. llłofi'IICU•, adi. rodzynkowy, 

llło'f cnmalllc, sf. pl. •n, z rodzynków, z rodzynkami. 
topolówka różowa (roślina). llło'iJlci11, sn. •!3, pl. -, 

llło'f cnmonat, sm. ,(e)a, obacz !Jłii!3djen. 
pl . .. e,-!Jło'fcnmonb, sm. s(e)i3, llłoilmari'n, sm. "'(e)a, roz
pl. •e, miesiąc m. róż; czer- maryn m.; milbet - siwionka 
wiec m. (u nas), maj m. (we J.; fleinet - bagienko n. 
Włoszech). llłoilmari'll .. , adi. rozmary-. 

llło'fenmontan, .sm. •(e)a, nowy. 
J)oniedziałek m. Zielonych llłoiJmari'na~fcl, sm. •!3, 
Swiątek. pl . ... /ipfel, rozmarynówka f. 

llło'fc11m11nb, sm. "'(e)e, usta llłoiJmari'nliliittrige ~eibc, 
różane, sj. pl. ..n, rokita f., kalu-

llło'f enol, sn. -(e)3, pl. "'e, żnica f. 
olejek różany. I ffiOiJntnri'nbrot, sn. •(e)!3, 

llło'f enrot, r. adi. różowo- pl. 0 e, i dim. 9łoilmari'nlirot"' 
czerwony, różowy; II. sn. •!3, d)cn, sn . .. (!, pl. -, chleb 
kolor różowoczerwony. m., bułka f. rozmarynem przy

llło'f cnf arnc, sf. pl. •n, prawione. 
różana maść. l)loiJmar!'nol, sn. •(e)0, pl. 

!Jło'fcnftocf, sm. •(e)a, pl. •e, olejek rozmarynowy. 
... ftiicte, l)lo'f cnftrand), sm. moilmnri'nftocf, sm. •(e)s, pl. 
,(e)a, pl. •ftrliucl)er, krzak oftiicfe, krzak m. rozmarynu. 
m., lderz m. róży. llłoiJmarl'n31Ueig, sm. -(e)3, 

llło'f cnftraui), sm. ..es, pl. pl. oe, ll'ałązka f. rozmarynu. 
,ftriiube, bukiet m. z róż. llłof o'glio, sm. •5, pl. •S, 

llło'f entuange, sf. pl. "", obacz !Jłojenroein. 
różowy policzek. llłoi), sn. !Jło'ffei3, pl. !Jło'ffe, 

llło'f eutuangig, adi. różo- rumak m., koń m.; ~od) au 
licy. - na koniu; - unb 9łeiter 

llło'f cntuaff cr, sn. •i!, pl. jeź~ziec i koń. 
•Wii[fer, różana woda. !Jło'fja~fel, sm. •!!ł, pl. 

ffio'fcntuein, llło'fenlirannt• .fipfel, łajno końskie. 
tuein, sm. •(eJe, pl. •e, ffiO• 9ło'fjam~fer, sm. •!8, pl . 
fo'glio, sm. •!3, pl ... i!,, wódka -, szczaw wodny, głuchy 
różana. (zielę). 



9ło'f)nrancifunbc 273 9łot 

9ło'f}nrancifunbc, sf. wete- ,f~n,anae. 9ło'f)f d,JltJcif, sm. rdzą, śniedzią pokryty, za
rynarya f., konowalstwo n. =(e)s, pl. •e, ogon koński, rdzewiały, zaśniedziały; roftig 

9ło'f)nrat, sm. =eil, pl. buńczuk m. 1uetben zardzewieć, zaśnie-
-aqte, konował m., wetery- 9ło'f)fd,JltJciftriiger, sm. =ił, dzieć; (obraz.) postarzeć się, 
narz m. pl. -, buńczuczny m. poRtradać siły. 

9ło'f}biinbigcr, 9ło'ff cbiinbi• 9ło'f)beild)cn, sn. "ił, pl. 9ło'ftfrnnl1Jeit, sf. rdza f., 
ger, sm. •ił, pl. -, poskro- -, fiołek dziki, psi, I śniedź f. (na zbożu). 
micie! m. koni. 9ł~'f)ll1ilfe, sf. pl. =n, wy- I 9ło'ft!tnf d,Jine, 9łiJ'ftłrom" 

9ło'f)bremf c, sf. obacz ka siewna (botamka). I mel, 9ło'ftpfnnnc, sJ; pl. •n, 
~ferbebremfe. 9ło 1f)1t1ur3cl, sf. pl. =n, I maszynka f., piecek m. do 

9ło'f}d)cn, 9ło'f)lein, 9ło'ff cl, dziewięćsił przyziemuy, ka· 1 palenia, prażenia, patelnia j. 
sn. •il, pl. -, konik m., sinek m., rzepka zajęcza (bo· do smażenia. 
kut'yk m. tanik11). 9ło'ftofcn, sm. •il, pl. "ofen, 

9ło'f}bill, sm, •ił, kopr ko- 9łoft, sm. •tił, 1) rdza j.; prażelny piec. 
byli (roślina). - anje~en, vom -· ange= 9ło'ftpfn~l, sm. •(e)a, pl. 

9ło'ff clcnfcr, sm. •il, pl. frefjen n,erben (za)rdzewieć; •llflig(e, pal m. do rusztów 
-, kierownik m, koni, 2) śniedź f.; 11) ruszt m. (budowa.). 

9ło'ff clfl)r~ng, sm. "(e)il, pl. (z żelaza). 9łoftrn'l, n. •(e)i8, pl. •e, 
•f:ptilnge, ciął!' m. konia 9ło'ftbnUcn, 9ło'fttriiger, obacz !JłafttaI. 
(szachy); 9ło'ffclfprungnnf, sm. •!3, pl. -, dźwigar m. 9ło'ftfpicf), sm. •eil, pl. ,e, 
gabt, f. pl. •n zadanie koni- I rusztu. rożen m., pika /., graca /. 
kowe. 9ło'ftbctt, sn. •(e)il, pl. •en, do ruszt~. 

9ło'ff en, vn. (ga6en) grzać łoże n. stosu prażelnego 9ło'ftft4ffi, sm. •(e)il, pl. 
się za ogierem (o kobyle), (hutnictwo). •filióe, pręt m. rusztu. 

9ło'f)~nnr, sn. •(e)il, pl. -e, 9ło'fttrntcn, sm. -s, pl. -, 9ło'ftftiittc, sf. pl. 0 n, 9ło'ft, 
włosień m., włosie końskie. pieczeń/, na ruszcie, rozbratel bof, sm. ,{e)il, pl. •giife, ru-

9ło'ijbnnrgcf(ed)t, sn: •(e)s, m. darnia .f, (hntn.). 
pl . .. e, plecioukaJ: z włosienia. 9ło'ftc, sf. pl . .. n, moczy- 9ło'fttriiger, sm. obacz 

9ło'f)~nnrmntrn~c, sf. pl. sko n., moczuła j. (na len, 9łoft6a(fen. 
•n, materac wypchany wło- konopie); roszenie n. lnu, ko- 9ło'ftuuggpln~, sm. •eil, pl. 
sieniem, nopi. ,:pliii!e, prażelnia f. 

, 9ło'f)~nnbd, sm. •fJ, 9ło'f)• 9ło'ftcn, va. (ga6en) rumie- 9łot, r. adi. cze1·wony; 
tnuf d), sm. "ei!, handel m. nić, sma:!lyć, przysmażać •et !!Ilein czerwone wino; 
końmi, rostrucharstwo n. (bułkę, chleb, mąkę, mięso), ,ei! @efiąit czerwona, rumiana 

ffio'f)biinblcr, sm. ..fS, pl. prażyć (mąkę); ein n,enig - twarz; •e S)autfat6e ezer
-, 9ło'f)fnmm, sm. •(e)e, pl. przypiekać, przypiec; ~affee wona cera; -e e\d}minfe 
,fiimme, 9ło'f)tiiuf d)cr, sm. •iS, - palić kaw~; g:Cad}e, ,f)anf czerw1enidlo n.; bas !Jłote 
pl. -, handlarz m. końmi, - rosić, moczyć len, kono- 9Reer Morze Czerwone; •e 
rostrucharz m. pie; ~r~ - rudi:i prażyć, na 9ługr biegunka krwawa, czer-

9ło'f)fiifer, sm. •il, pl. -, ogniu czyścić (hutn.). wonka f.; •e 9łil6e burak m., 
bobełka /., krówka /., śmier- 9łil'ftcn, sn. •!3, 9ło'ftung, ćwikła f.; •e!3 2.l!S tuz czer-
dziuch m. (chrząszcz). sf. pl. •en, rumienienie n., wienny (karta); II. adv. czer-

9ło'f)fnftnnic, sj. pl. ,n, prażenie n., smażenie n.; wono; - im @efid}t f ein 
kasztan dziki. roszenie n., moczenie n. mieć twarz czerwoną, rnmia-

9ło'f}fiimmcl, sm. •ił, kmin (lnu). ną; - werben (im @efid}t) 
koński, wielki, koniopłoch 9ło'ftcu, vn. (ga6en i fein) zaczerwienić, zarumienić się; 
m., czarnogł6w m., lani rdzewieć; arte .2ie6e toftet 6all, - 6a(b 6Cafl werben 
czyściec (botanika). nicfJt stara miłość nie rdze- to czerwienić się, to blednąć; 

9ło'f}funft, sf. pl. ,fiinfte, wieje. - flitóen ufarbować na czer-
kolowrot konny, 9łij'fttt, 8m, •il, pl, - 1 WODO; f~minfen, •e 

9ło'f)leber, sn. •il, pl. -, prażalnik m. 6ąiminfe auf(egen barwicz-
skóra końska. 9ło'ftfnrben, 9ło'ftfnrbig, kować; geute -, morgen tot 

9ło'f)mnrft, sm. obacz adi. rdzawego koloru, rdza- dziś kwitniemy, jutro gni-
~fetbemarft. wy. jemy. 

9ło'f}neff d, sf. pl. •n, ży- 9ło'jtf(iid,Je, sf. pl. •n, po- 9łot, sn. ,(e)s, 9ło'tc, sn. 
wiczka /., czyściec m. (ro- wierzchnia/, rusztu. "n, czerwoność f., czerwona 
ślina). 9ło'ftf(clf, (•en), sm. •(e)il, barwa; czerwień /. (w kar-

9ło'f)~f(nnmc, sf. pl. •n, (•en!S), pl. •e, (0 en), plama f. tach); ein glilgmbeil - illiet• 
.szwaczka f. (botanika). od rdzy, swędra /. aog igr @efiąit czerwoność 

.9ło'f)fd)ltJllU3, sm. •t!S, pl. 9ło'ftf(ccfig, 9ło'ftig, adi. jak ogień oblał'\ jej twarz; 

3nlenb et, ileutfcfH,olnlfc!iel !!Battet&udi. 18 
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in9 °e fallen, einen e>tidj ins I \lło'tcif cncra, sn. =t9, pl. 
•e ~alien, anne~men wpadać •e, żelaziak czerwony. 
w czerwone; - au9f l)iden ' \lłii'td, sm. •9, pl. , 
zadać czerwień; ift lubryka /., kredka czerwona, 
~rumpf czerwień święci. rudka j. 

\lłotatio'n, sf. pl. 0 en, ro- \lłii'tdfnlf, sm. 0 en, pl. =en, 
tacya/., obr6t m., krążenie n. pustułeczka /. (ptak). 

9ło'tauge, sn. =9, pl. 0 n, \lłii'tdu, va. (~aben) ryso-
płoć j., płt>cica f., płotka j. wać, pociągać lubryką. 
(zoologia). 9łii'teln, s. pl. kur m., 

9ło'tiiugig, adi. czerwono- rychli ce pl.; = 9Jlaf etn. 
oki. 9łii'tcn, I. va. (~alien) 

9ło'tbiiifig, adi. czerwono- czerwienić, rumienić; bie 
licy. 2llienbf onne totet bie !Berge 

9ło'tbart, sm. ..(e)9, pl. wieczorne słońce g6ry ru
=biirte, 1) rudobrody adi.; mieni; II. ftdj -, vr. (~aben) 
2) włosoptaw m. (ryba). czerwienieć, rumienieć, czer

ffio'tbiirt!g, adi. rudobrody. wienić się, rumienić się. 
\lło'tblcieq, sn. 0 19, pl. "e, 9ło'terlc, sj: pl. 0 n, olsza 

krokosz ołowiany. czerwona. 
\lło'tblii~d}cn, sn. =9,pl. -, \lło'tfa~I, adi. bladoczer-

kurka /. wodna zielononoga. wony, czerwonawy. 
llło'tblonb, adi. czerwono- ffio'tfarbcn, ffio'tfarbig, adi. 

blond, rudawy. czerwone!!'O koloru, czerwony. 
9ło'tblinb, adi. czerwono- \lło'tfcbcr, ffio'tf(off c, ffio't, 

ślepy (medycyna). fd)u~~c, sf. pl. •n, wzdręka 
9ło'tblinb~cit, sj. czerwono- f., krasnopióra /., ramienica 

ślep m. j. (ryba). 
9ło'tbliltig, adi. czerwoną 9ło'tfinf, sm. =en, pl. •en, 

krew mający. gil m., popek m. (ptak). 
9ło'tbrafft, sf. pl. •n, 9ło'tfif d), sm. •ee, pl. 0 e, 

leszczak m. (zoologia). · 9ło'tforcUc, st: pl. •n, pstrąg 
9ło'tbrauu, adi. czerwono- g6rny. 

brnnatny. 9ło'tf(cifig, adi. czerwono-
9ło'tbrud), sm. ..(e)9, pl. plamisty, czerwono nakra

"ótilcf)e, ruda rozprachowata. pi11ny. 
9ło'tbriid)ig, adi. czerwono- 9ło'tf(off c, sf. obacz ffiot• 

kruchy; ,e0 ~ijen ognio- feber. 
kruch m., rozprach m. 9ło'tfii~rc, sf. pl. •n, sosna 

9ło'tbruft, sf. pl. "lirilfte, czerwona. 
\lło'tbriiftd}en, 9ło'tfc~ld)cu, 9ło'tfmM, sm. •f e9, pl. 
sn. •&, pl. -, czerwono- •filcl)fe, 1) lis czerwony; 2) 
gard! m., ludarka f., reszka koń rydzy. 
/., włodarka f., gajówka /., \lło'tgcbrnnut, adi . .. e9 @e
rudzik m., pliszka czerwono- fid)t opalona, brunatna twarz. 
gardła (ptak). \lło'tgdb, adi. czerwono-

\lło'tbud)c, sj. pl. , n, buk żółty. 
m. ( czerwony). \lło'tgcficbcrt, adi. czerwo-

llło'tbud}cu, adi. bukowy. nopióry. 
ffio'tbud)cn~ol~, sn., \lło't· 9ło'tgcrbcr, sm. -9, pl. -, 

bud}cnwalb, sm. ,(e)9, buko- garbarz m. 
wina f. \lło'tgerftc, sf. jęczmień zi-

\lło'tbroff cl, sf. pl. •n, mowy, eześciorzędny. 
marczak m. (ptak). \lło'tgcf d}niibclt, adi. czer-

\lło'tc, Bn. obacz mot. WOnodzi6by. 
ffiii'tc, sf. czerwoność f.; \lło'tgicf)cr, sm. •El, pl. -, 

czerwień m.; rumieniec m. i \lło'tgicf)crf d)micb, sm. ~(e)i3, 
fdj11m~afte - ftitg albo illier• pl. •e, mosieżnik m. 
aog i~r @efiqit wstydliwy ru- ilło'tgfcf)cr•, adi. mosię-
mieniec oblał jej lice. I żniczy. 

ilło'tmnntel 

\lłotgicf)mi', sf. pl. •en, 
mosi~żnictwo n.; warsztat m. 
mosieżnika. 

\lło'tglil~cub, adi. rozpa
lony do czerwoności; czer
wony jak rozpalone żelazo. 

9ło'tglil~bi~c, sf. rozpale
nie n. do czerwoności; żar m., 
gorąco czerwone spawalne. 

\lło'tgolbcn, łlło'tgolbig, 
\lło'tgiilbcu, adi. czerwono
złota.wy. 

\lło'tgillbcncra, \lło'tgiiltig
cra, sn. •ei3, pl. •e, srebrniak 
ciemnoczerwony, czerwono
krusz m. 

9ło't~aarig, adi. ruduwło
sy; - werben rusowacieć. 

\lło'.t~aut, sf. pl. -~iiute, 
czerwona skóra; czerwono
sk6rzec m., Indyanin amery
kański. 

\lło't~cilwura, sf. pl. •en, 
pępawa f., kurze ziele. 

\lło't~ola, sn. •t9, pl. 
-~olaer, krasnodrzew m. 

\lłotic'rcu, vn. (~alien) roto
wać, obracać się, krążyć. 

\lłotic'rcn, sn. •9, motie'• 
ruug, sf. pl. ~en, obacz :Jlo• 
tntion. 

\lło'tfii~~d)cu, sn. •S, czer
wony kapturek (baśń). 

\lło'tlc~Id)cn, sn. obacz 
:Jlotbruft. 

\lło'tfo~lc, sj. pl. -n, drze
wo nadwęglone. 

\lło'tfobltn, sn. •9, nad
węglanie n. 

\lło'tfo~f, sm. •t9, pl. 
•fopfe, 1) szafraniec m., rudo
głowa m.; 2) rudogłówka f. 
(ryba). 

\lło'tfii~fig, adi. rudogłowy. 
\lło'tfraut, sn., \lło'tfobl, 

sm. ,(e)!3, czerwona kapusta. 
\lło't!auf, sm. •(e)i3, róża f. 

(choroba). 
\lłii'tlid), adi. czerwonawy, 

rudawy, buraczkowaty; adv. 
czerwonawo, rudawo, bnra
czkowato. 

\lłii'tlid)brauu, adi. czerwo
na wo brunatny. 

ffiij'tlld)gclb, adi. czerwo
nawożólt.y. 

ffiii'tllng, sm. "(e)i!, pl. •e, 
rudogonek m. (zoologia). 

\lło'tmantel, sm. •s, pl. 
•mlinteC, cierwony płaszcz~ 



iJło'tmetaU 

(obraz.) człowiek m. w czer
wonym płaszczu. 

iJło'tmdaU, sn.•(e)s, spi:!. m. 
ffio'tmiit;e, af. pl . .. n, czer

wona czapka; (obraz.) czło
wiek m. w czerwonej czapce. 

iJło'tnafig, adi. czerwono-
nosy. 

\lło'triifter, aj, •n, wiąz
brzost m. (drzewo). 

ffio'tf d}immcl, am. •ił, pl. 
, deresz m., koń dereszo

waty, dropiasty. 
iJło'tf d}lag, am. "(e)s, pl. 

•f chllige, czerwonokrusz m. 
iJło'tf d)mieb, am. •(e)5, pl. 

•e, mosiEJ:ł.nik m. 
iJłot'f d)nabcl, sm. •5, pl. 

.. f djnlibel, ptak m. z czerwo
nym dzióbem. 

iJło'tf d)wau3, am. -es, pl. 
~fdjiulinae, i dim. iJło'tf d}WiiU3= 
d)en, sn. =s,pl. -, rudochwost 
m. (ptak). 

iJło'tf~edJt, am. •(e)s, pl. 
"e, dzięcioł czerwonogłowy 
(ptak). 

ffio'tf~o(~)u, am. •(e)5, wino 
czerwone (poufale). 

iJło'tftift, am. •(e)5, pl. •e, 
lubryka j., czerwony ołówek. 

\lło'tftnif, am. •(e)5, pl. •e, 
pstrzęga f. 

\lło'tftreifig, adi. czerwono 
pręgowaty. 

ffio'tftrum~f, am. ..( e )5, pl. 
•firlhnpfe, kardynał m. (:!.ar
tobliwie). 

iJło'ttanuc, aj. pl. -n, świerk 
m. (botanika). 

\lło'ttaunen, adi. świer
kowy. 

\lło'ttc, sf. pl. •n, 1) hu
fiec m., pluton m., rota f.; 
2) oddział roboczy, drdyna 
robocza; 8) banda /., zgraja 
f., kupa /.; I partya f.; 4) 
kupa /. wilków (łowiectwo). 

ffio'ttcgrnbe, sf. pl. •en, 
moczysko n., moczuła f. (na 
len, konopie). 

\lło'tteu, I. va. (ijaben) 1) 
moczyć (len, konopie); 2) wy
korzenić, wytępić; = ClUilo 
totten; II. fidj -, vr. (ijaben) 
aufammen- zgromadzać się, 
zgromadzić się, kupić się. 

\lło'ttenaufmarf dJ, am. "t5, 
pl. •mlitf dje, wymaszerowanie 
n., ustawienie n. się w ro-
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tach, w oddziałach (woj
skow.). 

\lło'ttcnfeucr, sn. •5, pl. -, 
ogień .dany przez cały od
dział (wojskow.). 

iJło'ttenfii~rcr, sm. •5, pl. 
-, przywódca m. roty, zgrai; 
kapral m. (wojskow.). 

\lło'tteugcift, sm. •ta, umysł 
buntowniczy; duch m. partyi. 

\lło'tteumad)cr, \lło'ttcn, 
ftiftcr, sm. •5, pl. - , kno
wacz m. spisków, knowa.cz 
buntowniczych związków. 

\lło'ttcumciftcr, sm. •ił, pl. 
-, dowódca m. roty, kapral 
m. (wojskow.). 

\lło'ttenwcif c, adv. rotami, 
kupami; oddziałami, w plu
tonach (wojskow.). 

\lłottie'reu, fidj -, vr. 
(ijaben) gromadzić się w ku
py, zbierać się w gromady. 

\JłOtU'UbC, sj. pl. •U, ro-
tunda f., budynek okrągły. 

\lło'tllJangig, adi. czerwono
licy, krasnolicy. 

\lło'twcin, sm. •(e)e, pl. ,e, 
wino czerwone. 

\lło'tWclf dj, an. -, mowa 
cygańska, mieszana, mowa 
cygańsko-żydowska; mowa 
złodziejska; język pstry. 

\lło'tWdf d}cn, vn. 0 tudfdje, 
•1Uelf djeft, •1Uelfd)t, •iueifd)te, 
ijabe getotiuelf djt, mówić ję
zykiem cygańskim, miesza
nym, pstrym; mówić językiem 
złodziejów. 

\lło'tWilb, an. •(e)i, zwie: 
rzęta płowe jeleniego ro
dzaju. 

\lło'tWilbfalb, an. •(e)s, pl. 
•flilbet, jelenię n. 

IJło'twurft, af. pl. =iuilrfte, 
krwawa kiszka. 

IJłot'wura, sf. pl. -en, drze
wianka f. (roślina). 

mot;, am. •ei!, 1) nosaci
zna/. (choroba końska); 2) 
smark m., smarkociny pl. 

ffio't;ig, adi. 1) nosaciznę 
mający, chory na nosacizu11; 
- iuetben nosacieć; 2) smar
kat.v, zasmarkany. 

\lło't;franf~cit, sf. nosaci
zna /. (u koni). 

\lło'i;loffd, am. •5, pl. - , 
\lło't;bube, sm. ,n, pl. •n, 
smarkacz m. 

iJłii'beuader 

\lło't;uii~d}eu, an. •il, pl. --:, 
iJło't;naf c, af. pl. =n, zasmar
kany nos, dzieciak smarkaty, 
smarkacz m. 

IJłoula'bc, (wym.: ru-), 
sf. pl. •n, 1) rulada /., prze
bieganie n. głosem (śpiew); 
2) mięso zawijane (potrawa). 

ffioulean, (wym.: ruló), an. 
•S, pl. •5 i "li, rolos m., 
zasłona f., spustka f. (u 
okna). 

\lłou'tc, (wym.: rute), sf. 
pl. "n, ruta /., droga f., 
szlak m. 

\lłou'tcnllotf d)rift, sf. pl. 
,en, wskazanie n., przepisa
nie n. szlaku, drogi (przewoź
nictwo). 

IJłouti'ne, sf. rutyna f., 
wprawa /., wprawność /., 
doświadczenie n. 

\lłoutinic'd, adi. rutyno
wany, wprawny, biegły, do
świadczony. 

\lłotJali'~mn~, (wym.: roja-), 
sm. -, rojalizm m., uległość 
/. monarsze (polityka). 

\lłotJali'ft, am. •tn, pl. -en, 
\lłotJati'ftin, sf. pl. -innen, 
rojalista m., zwolennik m. mo
narchii; rojalistka f., zwolen
niczka f. monarchii. 

\lłotJali'ftif dJ, adi. rojali
styczny. 

\lłii'bd)en, an. ,5, pl. -, 
dim. od !Jłilbe, rzepka j., 
marchewka f., buraczek m. 

\lłii'be, aj: pl. ,n, rzepa j.; 
tueite - brukiew f.; geI6e 
- marchew f.; tote - bu
rak m., ćwikła f. ; Suppe 
au ił toten •n, tote •nf uppe 
barszcz m.; wie .li:taut unb 
•n butd)einanbet riegen le:!.eć 
razem jak groch (dosłownie: 
buraki) z kapustą; jmnbm 
•n f djaben, fd)tapen pokazać 
(dosłownie: skrobać) komu 
marchew, palec palcem skro· 
bać, niby marchew, dla wy
szydzenia kogo. 

IJłu'bcl, sm. ,il, pl. -, 
rubel m. (moneta rosyjska). 

IJłii'bCU•, adi. rzepny; bu
rakowy; marchwi, 

\lłii 'beuader, sm. •il, pl. 
•licfer, \lłil'beubobcn, sm. •!3, 
\lłil'beufclb, an. •(e)il, pl. •er, 
rzepny grunt, rzepisko n. 
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!Jłil'bcnnrtig 

!Jłil'bcnnrtig, adi. rzepiasty; 
marchwiowaty, buraczany. 

!Jłil'bcnfo~l, sm. "(e)s, bru
kiew f. 

llłii'btnf nmcn, sm. "a, rze
pak f. 

!Jłll'bcnf djncibcr, sm. •o, pl. 
-, krajacz m. buraków, tar
tak m. do ćwikieł. 

9łil'bcnftro~, sn. ,(e)a, rze
piczyny pl. 

9łil'bc11311dcr, sm. ,a, cukier 
buraczany. 
· 'ril'bcr, adv. skrócenie za

miast: ~etilber. 
ffiil'bc3n~{, sm. •B, duch 

opiekuńczy gór Karkonoszów. 
9łnbi'n, sm. •(e)B, pl. ,e, 

rubin m. (drogi kamień). 
ffinbi'nnrtig, adi. rubino

waty. 
!Jłubi'nbcfiit, adi. obsiany, 

wysadzany rubinami. 
llłnbi'nblcubc, sf. pl. =n, 

srebrniak jasuoczerwony. 
' : ffi11bi'11f nrbc, sf. barwa f. 
rubinu. 
. llłubi'ufnrbcn, llłubi'nrot, 
adi. rubinowego koloru, czer
wony jak rubin. 

!Jłil'bii{, sn. •(e)B, pl. ,e, 
ole.i rzepakowy. . 

mubri'f, sj. pl . .. en, rubry
ka/., odst<.lP m. (w ksi<.lgach 
rachunkowych). 

9łubri3ic'rcn, va. (~abcn) 
rubrykować, umieszczać, 
umieścić w rubrykach. 
· llłil'bf ant, st,, ffiii'bf amen, 
sm. •S, 9łitbf Cli, sm. ,a. 
rzepak m. 

llłil'bf nmcnii{, sn. o bacz 
BłlibiiL 

!Jłu'djbar, adi. rozgłośny; 
powszechnie wiadomy, rozpo
wszechniony, notoryczny; adv. 
rozgłoś no; eine 611dje -
m11djen rozgłosić, wyjawić co; 
- werben gruchnąć, rozpo
wszechnić si<.l, rozejść si<.l, 
(n. µ. o pogłosce). 

ffiu'djbnrfcit, sf. rozgłos 
m., rozgłośność f., jawność/. 

llłu'dj{oe, adi. niecny, nie
godziwy; okrutny; = gtllU• 
fam; niezbożny, bezbożny; = 
gottroB; adv. niecnie, nie
godziwie; okrutnie; niezbo
żnie, bezbożnie. 
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!Jłu'djlofi!lltit, sf. niecność 
f., niegodziwość f., niezbo
żność /., bezbożność /. 

!Jłu'djf en, vn. (~11lien) gru
chać (o goł<.lbiach). 

llłucf, sn. ,(e)s, pl. "'e, (na
głe, niespodziewane) popchni<.l
cie n., posunil}cie n., pchni<.l
cie n., szturchni11cie n.; fur, 
3er, f c!Jatfet - mit bem .8il• 
get ukrócenie n. cugli ; einen 
- tun szturchnąć, pchnąć; 
mit einem •e za jednem po
pchni<.lciem, posunil}ciem; 11uf 
einen - od razu. 

llłii'danfvrud}, sm. •(e)B, 
pl. •\:prlid)e, regre3 m., pre
tensya wzajemna, poszuki
wanie zwrotne. 

9łil' dnntwort, sf. pl. •en, 
odpowiedf. /.; - 6eaa~[t od
powiedź zapłacona; starte mit 
- pocztówka f. z odpowie
dzią zapłaconą. 

!Jłil'~iiuficrung, sf. pl. =en, 
replika J:, odpowiedź f., 
oświadczenie wzajemne. 

llłil'cfbcruf1111g, sf. pl. "en, 
odwołanie n. 

llłil'dbcwcgu11g, sf. pl. -en, 
ruch wsteczny, poruszanie n. 
się wstecz, 

llłil'dbUbung, sf. pl. -en, 
przeksztdceme wsteczne (ana
tomia); cofanie n. sil} (me
dycyna). 

ffiu'cfblcibfd, sn. ,a, pl. -, 
pozostałość f., reszta /. 

llłil'dblid, sm. •(e)B, pl. •e, 
.rzut m. oka wstecz, spoj
rzenie n. wstecz, obejrzenie 
n. się wsteci1; einen - 11uf 
bie merg11nge11~eit tun rzucić 
okiem na przeszłość. 

9łil' dbri11gc11, va. o bacz 
,8urilcfbtingen. 

llłil'dbiirgc, sm. •n, pl. "n; 
ffiil'dbiirgin, sf. pl. -innen, 
podr<.lczyciel m., podr<.lczy
cielka .f, 

llłil'dbiirQf djnft, sf. pl. •en, 
podrl}kojmia f., r<.lkojmia 
reczycielowi dana. 
• 9łil'dbcnfcn, vn. obacz 3u• 

tilcfbenfen. 
llłii'dbcutcn, vn. (~alien) 

wskazywać, wskazać wstecz, 
lllil'dcinfu~r, sf. pl. "en, 

reimportacya f., przyw6z po
wrotny. 

!Jłil'lfcn 

9łu'dcn, va. i vn. (~a[Jen) 
obacz 9łilcfen. 

ffiil'dcn, I. va. (~alien) posu
wać, posunąć, pomykać, pom
knąć; odsuwać, odsunąć = 
roeg0 , 11litilcfen; przybliżać, 
przybliżyć, przysuwać, przy
sunać = ijer11n•, antilcfen; an 
etw: - przysunąć do czego; 
tion etn,. - odsunąć od czego; 
II. vn. (fein) posuwać sil}, 
posunąć si<.l, pomykać się, 
pomknąć się; an jmnbn, al! 
etro. przysuwać si<.l, przysunąc 
si<.l, przymykać się, przy
mknąć Bil} do kogo, do czego ; 
na~er- zbliżać si<.l, zbliżyć 
si<.l, przybliżać Bil}, przybliżyć 
sil}; ~oijer - podnieść, pod
nosić się, posuwać, posunąć 
sie w gÓr<.l; (obraz.) awan
so~ać, postąpić naprzód; 
(wojskow. :) tiotrolitł~ - po
suwa.5 si<.l, poruszać si<.l na
przód; aua bem 211ger -
wyruszyć z obozu; in bie 
Duartiere, in bie 6tabt -
udawać się, wejść do kwater, 
wkraczać, wkroczyć do mia
sta; imnbm 11uf ben 2eili -
ostro nacierać na kogo, do
jeżdżać, dokuczać komu, 
przyprzeć kogo, w ciasny kąt 
kogo zaprzeć; mit bem@eioe 
~eraus- dobyć, ruszyć worka; 
er rooUte nid)t mit bet 6:prac!Je 
~erauB- nie chciał nic po· 
wiedzieć; mit bet <6:ptac!Je 
~er11uB- odezwać się, otwo
rzyć usta, wygadać się; ber 
S)af e tlicft au g:elb, au S)ora 
kot wybiega na pole, wbiega 
do lasu (łowiectwo). 

ffiil'dcn, sm. "a, pl. -, 
grzbiet m., plecy pl.; tył 
m.; gum - ge~iitig plecny; 
auf bem - Iiegen na plecach, 
na wznak leżeć; eine 2aft 
auf bem - tt11gen ciężar 
nosić na plecach ; auf ben 
- f11!len opaść na plecy, na 
grzbiet, w tył; - ber t,anb 
wierzah m. r<.lki; - bea 
!!Rejfers tylec m.; - einer 
m;t obuch m. ; im - z tylu, 
w tyle; ben g:einb im - an• 
greifen, bem ijeinbe in ben 
- f11llen uderzyć, napaść na 
nieprzyjaciela z tylu, zacho
dzić nieprzyjaciela z tył'u; 



!Jłil'dcnbrcite 

jmnbn im - Caffen zostawić 
kogo z tyłu; ben - frumm 
madjen grzbiet zgiąć, (z)garbić 
się; ben - roenben tyłem się 
obrócić; jmnbm ben - fttei• 
djen łoić kogo po grzbiecie, 
grzbiet komu wyłoić (dosło
wnie.: głaskać); (przenośnie:) 
einen I>reiten - ~alim mieć 
szerokie plecy, być wytrzy
małym, nieczułym; jmnbm 
ben - fe~ten tyłem obrócić 
się do kogo, odwrócić się od 
kogo; przestać kogo wspierać, 
odmówić komu swej łaski; 
bas @Wd ljat iljm ben -
gefeljrt szcz~ście odwróciło 
się od niego; jmnbm ben -
lja(ten (dosłownie: grzbiet 
komu trzymać), wspierać ko
go, być czyją podporą, dopo
magać komu, bronić kogo; 
~inter jntnb!3 - poza oczy ; 
jmnbn ~inte,: f einem - be" 
reben obmawiać kogo poza 
oczy; et ljat ee ~inter meinem 
- getan zrobił to bez, mimo 
mojej wiedzy; jmnbm itnmet 
auf bem - fijJen siedzieć 
komu wiecznie na karku; 
ben - roenben (= flieljen) tył 
podać, zwrócić się do ucie
czki, udekać; ben - beden 
tył osłaniać, z tyłu bronić, 
być tylną strażą; fidj ben -
frei lja(ten zabezpieczyć sobie 
odwrót; er mujite feine mate,; .. 
ftabt mit bem - anf e~en 
musiał opuścić rodzinne 
miasto. 

9łii'dcnbrcitc, sf. pl. "", 
szerokość f. pleców. 

9łil'ifcnfliid)c, sf. pl. "n, 
powierzchnia f. grzbietu; 
- (ber .\)anb) wierzch m. 
reki. 
"9łii'dcnf(off e, sf. pl. "n, 

pletwa grzbietna (u ryb). 
9łii'dcngurt, sm . .. (e)e, pl. 

-e, naplecznik m. 
\Jłil'dcnforb, sm . .. (e)s, pl. 

•forbe, ko.oz plecny. 
9łil'dcnlngc, sf. pl. "en, 

położenie n. na wznak. 
9łii'dcnlcbnc, sf. pl. •n, 

oparcie n. dla pleców, poręcz 
f. (u krzesła, u ławki). 

9łii'dcnmnrf, sn. ,(e)s, mlecz 
pacierzowy, szpik m. pacie
rzowej kości. 
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\Jłii'ifcnmnrfecnt3iinbung, 
!Jłil'ifcnmnrfefrnnfbcit, sf. pl. 
•en; 9łii'dcnmnrfelcibcn, sn. 
•5, zapalenie m., choroba f. 
mlecza pacierzowego. 

\Jłil' ifcnmndef d)lllinbf ud)t, 
sf. wysychanie n., zanik m. 
mlecza pacierzowego. 

9lii'dcnmnefcl, sm . .. s, pl. 
-, mnszlmł grzbietowy. 

9łii'dcnnerll, sm. •en, pl. 
"en, nerw pacierzowy. 

9łil'dcnricmcn, sm. •s, pl. 
-, naplecznik m. 

\Jłil'denf dJ111t3c, sf. pl. •n, 
drugi, przedni wal. 

\Jłil'ifcnf dji!b, sn. •(e)~, pl. 
•et, tarcza f., pokrywa j. 
grzbietu (skorupa żółwia). 

\Jłii'dc11f d)mcr3, sm. ,es, pl. 
•en, 9łil'dCIIIUCb, sn. •(e)i3, 
ból m. w plecach. 

\Jłii'denftild, sn. 0 (e).o, pl. 
ee, kawałek tylny, część f. 
grzbietu; kawał m. mięsa od 
grzbietu, krzyżówka f. 

\Jłii'dcnlllirbcl, sm. ,s, pl. 
-. pacierze pl. 

\Jłii'dcnlllirbclfiinlc, sf. ob. 
fil.\i~f>e!Hiu!e. 

9łil'ifcr, sm. •il, pl. -, 
posuwacz m., posuwka /., 
W5kazówka f. (w zegarku). 

\Jłii'lfcrinncrn, iidJ - , vr. 
(ljaben) wspominać, wspo
mnieć sobie co przeszłego. 

\Jłii'dcrinncrung, sf. pl. 
.en, wspomnienie n. (czego 
przeszłego), przypomnienie n. 

\Jłii'dcrftnttung, sf. pl. •en, 
zwrot m. 

\Jłil'dfnbrfnrtc, sf. pl. •n, 
bilet m. jazdy powrotnej. 

\Jłii'dfnbrt, sf. pl. •en, po
wrót m., jazda f, z powro
tem. 

\Jłii'dfnU, sm. ..(e)!3, pl. 
•flil!e, 1) powrót m.; - beil 
!Uetlited)eni3 powrót do zbro
dni; - bes ~eljens powrót 
lenna do dawcy (prawo); 2) 
powrót m. choroby, nowy na
pad choroby, recydywa /.; 
einen - f>efommen recydywy 
dostać, na nowo zapaść, po
nownie zachorować. 

9łii'dfiiffig, adi. powrotny. 
\Jłii'dfiiUigfcit, s;. pl. ,en, 

powrotność f., powtórzenie n. 
(n. p. zbrodni). 

\Jłii'dbnlt 

9łil'df(ng, sm. ,(e)il, odla
tywanie n., odlot m. 

9łil' lff(uij, s.m. •ff ei3, pl. 
-flilffe, odpływ m. = (gbbe. 

9łii'dfrndJt; 9łii'iflnbung, 
sj. pl. •en, ładunek powro: 
tny (przewoźnictwo). 

\Jłii'dfrngc, sf. pl. •n, za
pytani" wzajemne, odwrotne. 

9łil'dfubrc, sf. pl. -n, wóz 
powracający; ładunek po
wrotny. 

9łii'dgnbc, sf. pl. -n, 
zwrot m. 

9łii'ifgnng, sm. •(e)!3, pl. 
-giinge, 1) powrót m. (pieszo); 
2} zmniejszenie n. (n. p. pro
dnkcyi), pogorszenie n. (n: p. 
interesów); zniżka /., spadek 
m. (n. p. cen, kursu papie
rów); zni:!.enie n. (n. p. tem
peratury w gorączce); int -
liegriffen f ein zmniejszać się, 
cofać się. 

9łil'dgiingig, adi. wsteczny, 
odwrotny, wspaczny, wspak 
idący; adv, wstecz, odwro
tnie, wspak; ein @e(cljiiit -
madjen cofnąć, udaremnić in
teres; - roetben nie dCljść, 
nie przyjść do skutku, ro
zejść się. 

9łil'dgc1Uiibru11g, sf. pl. ~en, 
zwrot m. 

9łii'dgc1Ui1111, sm. ,(e)B, pl. 
-e, odzysk m.; odegrana f: 

9łii'ifgrnt, sn. i sm. •(e)s, 
pl. "e, kość grzbietowa, kość 
pacierzowa, stos kręgowy, 
stos pacierzowy; (obraz.) -
ljalien być nieugięt.ym, mieć 
własny sąd. 

9łii'dgrntefrilmmung, sf. 
pl. -en, krzywica f. 

\Jłii'ifgrntwirbcl, sm. obacz 
9łUcfenroitbe!. 

9Hi'ifgriff, sm. •(e)i3, pl. ,e, 
regres m., poszukiwanie 
zwrotne. 

\Jłil'lfbnlt, sm. ,(e)s, 1) 
oparcie n., podpora /.; idj 
ljatte einen ftatfen - an iljm 
był mi silną podporą; bei 
jmnbm - ~nben znaleźć u 
kogo pomoc; 2) plecy pl., 
tył zabezpieczony, wojsko 
odwodne (wojskowość); 3) 
(obraz.) oljne - fpmljen mó
wić bez ogródki, otwarcie, 
nie obwijając nic w bawełnę. 



ffiii'dbnltlne 

ffiii'dbnltloe, adi. otwarty, 
nie obwijający nic w bawel
ne; adv. otwarcie, wyraźnie. 
· 'ffiii'ifbnltlnfigfcit, sf.otwar· 
tość f. 

ffiii'cffnuf, am. ,(e)s, pl. 
.faule, odkup m. 

!Jłil'cfłnufbnr, !Rii'cffiiuf{idJ, 
adi. odkupny; adv. odku
pnie. 

!lłii'cffnufercd)t, an. •(e)ti, 
prawo n. odkupu. 

ffiii'cffcbr, !Rii'cffunft, sf. 
powr6t m.; bei ber ,fel)r 
wracając, z powrotem, w po
wrocie. 

!Rii'cflnbuug, sf. obacz 
!JłiicfftacfJt. 

!Rii'cflaufcub, !Jłil'cfliiufig, 
adi. wsteczny (n. p. ruch); 
reakcyjny, przeciwny postę
powi (polityka). 

!Rii'cflcbnc, sf. pl. •n, po
ręcz j. 

!Rii'cflicfcrung, sf. pl. •en, 
odRtawa f'., zwrot m. 

ffiii'cflinge, adv. 1) do tyłu, 
z tyłu, tyłem; -· teitm tyłem 
siedzieć na koniu; jmn'on -
iilierfaUen z tyłu napaść na 
kogo; 2) wznak, wspak; -
~infaUen upaść na wznak. 

!Jłii'cfmarf d}, sm. •eo, pl. 
,mlirf clJe, marsz m. z powro
tem, poch6d powrotny, od
wrotny, odwr6t m.; auf bem 
"'e begtiffen ftin wracać. 

!Rii' cfmclbung, sf. pl. "'en, 
odpowiedź j. 

!Rii'cflJraU, am. •es, pl. "'e, 
odbi<'ie n. (•ię) wstecz. 

!Rii'cfrcif c, sf. pl. ,en, po
dróż /. z powrotem, powrót 
m.: auf ber - z powrotem. 

!Riicf'ruf, sm. •(r)s, pl. "'e, 
odwołanie n., wezwanie n. 
do powrotu, nakazanie n. po
wrotu. 

!lłii'cff dJRII, sf. obacz !Jłiicf, 
bticf. 

!lłii'cff d}cin, sm. "'(e)!3, pl. 
"'e, rewers zwrotny; odbla!k 
m. (fhyka\ 

91ii'cff d}lag, sm. •(e)s,' pl. 
"'f clJlćige, 1) uderzenie wste
czne, odwrotne; 2) odbicie n. 
piłki (w grze w piłkę); 3) 
(obraz.) reakcya f., oddziała
nie n.; 4) zmiana f. (w szczę
ściu, w powodzeniu) na gorsze. 
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!Rii'cff d}luij, sm. •ffe!3, pl. 
•fc!Jliiff e, wnioskowanie wste
czne (od skutk6w na przy• 
czyny), indukcya /. 

!Rii'cff d}rciben, sn. a!3, pl. 
-, odpis m., odpowiedź pi
semna. 

!lłii'cff d)rcittnb, adi. idący, 
kroczący w tył, wstecz; reak
cyjny, wsteczny,. zacofany 
(polityka). 

!Ril'df d)ritt, sm. 0 (e)!3, pl. 
•e, 1) krok wsteczny, cofanie 
n. sil.l; •e im ~ernen ma~en 
cofać się wstecz w nauce; 
2) reakcya /., wsteczność f., 
zacofanie n. (polityka). 

!Jłii'cff dJrittlcr, sm. a!3, pl. 
-, ffiii'cffd}rittemnnn, sm ... et!, 
pl. "'mćinner, reakcyonaryusz 
m., zacofaniecm., wst„cznik m. 

!lłii'lff dJrittelJadti, af. pl. 
•en, partya reakcyjna (poli
tyka). 

!lłii'cff titt, sj. pl. •n, strona 
odwrotna; tylna strona; -
bet ~an'o wierzch m. ręki; 

bei3 !Budje!I grzbiet m. 
książki; - bes ~aufes za
tyle n. domu, oficyna f.; auf 
bie - ge[~tieflen napisany na 
stronie odwrotnej. 

ffiii'cff tnbung, aj. pl. 0 en, 
reekspedycya f., wysyłka 
zwrotna. 

!Rii'cffidJt, sf. pl. •en, 
wzgląd m., oględność f.; -
ne~men auf jmnbn, auf etm. 
mieć wzgląd na kogo, na co, 
zważać na kogo, na co; et 
nimmt auf niemanben - nie 
zważa na nikogo, nie ogl;da 
się na nikogo; aus - fiir 
imnbn, mit - auf imn'on 
ze względu na kogo; o~ne -
auf . . . bez względu na, nie 
zważając na; in - auf f eine 
merbienfte ze wzgll,ldn na jego 
zasługi; in - biefer 2lnge, 
!egen~eit względem tej sprawy. 

!ltil'cffidJthdJ, !lłii'rlfidite, 
adv. względem, ze względu na. 

!Jłii'cffid)tnnt,me, aj. wzglę
dność f.; dyskretność /. 

!Rii'dfid)t~{oe, adi. bez
względny, niedbający o nic, 
niezważający, nieoglądaji}cy 
się ua nic; niewyrozumiały; 
adv. bezwzględnie, bez wsze!-

ffiii'dwiirte 

kiego wzgll,ldu, nie oglądając 
sie na nic. 

'ffiii'cffid}telnfigftit, sf. pl. 
„en, bezwzględność /., brak 
m. wszelkiej wzgll,ldności. 

ffiii' cffid)tebnU, adi. pełen 
wzgll,ldu, względności, dys
kretny; ad1,. dyskretnie. 

!Rii'cffii}, am. ..ei3, pl. •e, 
siedzenie tylu,;, 

!Rii'cfflJrad}t, sf. pl. •n, 
rozm6wienie n. sil,l, zniesienie 
n. sil.l z kim ; mit imnbm -
ne~men, ~a(ten pom6wić z kim, 
rozm6wić się z kim, nama
wi11ć. sil.l z kim. 

91ii'cffl)rung, am. "'( e)s, pl. 
,fprilnge, skok m. w tył, 
wstecz. 

!Rii'cfftanb, sm. •(e)s, pl. 
•ftlinbe, pozostałość f., zale
głość f.; im •e f ein być w 
zaległości, zalegać. 

ffiii'cfftlinbig, adi. zaległy; 
•e ,8inf en zaległe odsetki; 
adv. - fl(eiben zalegać; id) 
bin no~ mit einigen .Rtonen 
- jeszcze nie zapłaciłem 
kilku koron, 

!Rii'cfftnij, sm. •ei3, pl. •ftii~e, 
odrzut m. 

!Rii'cfftrnblnng, sf. pl. •en, 
refleksya /., odblask m., od
bicie n. 

ffiii'cfftrid), sm. •(e)s, pl . .. e, 
- ber ,8uguiigel przylot m., po
wrót m. ptak6w wedrownych. 

ffiii'cfftrnm, sm. • "'(e)s, pl. 
"'fttiime, odpływ m.; = @6be. 

!Jłii'cftritt, sm. 0 (e)~, pl. 
•e, ustąpienie n., cofnięcie n. 
się, podanie n. się do dy
misyi. 

9łii'cfbergiitung, sf. pl. -en, 
zwrot m.; odszkodowanie n. ; 
= <Sc!Ja'oenerfat. 

!lłii'cfbtdauf, sm. •(e)s, pl. 
•Iiiufe, odprzedaż f. 

!Rii'cftJcrfidJtrn, va. (~aflen) 
reasekurować, ubezpieczyć 
zwrotnie. 

!Rii'cfbcrfidjcrung, sf. pl. 
•en, reaseknracyaf., ubezpie
czenie zwrotne. 

!Rii'cfwanb, sf. pl. 0wćin'oe, 
tylna ściana; tylny mur. 

!Rii'cfwiirt~, adv. tyłem, 
wspak, wstecz, nazad; - au 
\l!fer'oe fi~en siedzieć tyłem 
na koniu; - ge~en iść w tył, 
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-cofać się; - brlingen pchać kierować (statkiem); sprawo
w tył; - (efen czytać wspak. wać r2ądy, nądzić; ani! -

9łil'dltltdJfd, sm. •9, pl. ge(angen objąć ster, objąć 
-, weksel zwrotny. rządy; imnbn ani! - bringen 

łlłil'dltlcg, sm. ,( e)il, pl. oe, dopomódz komu do rządów; 
1) droga, którą się wraca; 3) - pl. wiosła pl., nogi pl. 
2) powrót m. j = 9Hlcffe~r; ptaków pływających. 
«uf bem •t w powrocie, z po- 9lu'bcra, s. pl. rudery pl., 
wrotem, wracając. zwaliny pl., zwaliska pl. 

9łu'dltleif c, adv. skokami, 9łtt'bcrbnttf, BJ. pl. •blin fe, 
pchnięciami, targajl}c. ławka wioślarska, burta f., 

9łil'dlllidcn, vn. (~alien) burtnica /. 
wstecz działać; oddziaływać, 9ht'bcrblntt, Bn. •(e)s, pl. 
oddziałać; rilcfroirfenb ppr. •liliitter, łlłu'bcr~lllttc, sf. pl. 
i adi. wstecz działający, od- •n, pióro n. u wiosła, wio
działający; @efet mit •ber słowa szersza. 
.!?raft ustawa wstecz działa- 9łtt'bcrboot, sn. ,(e)s, pl. 
jąca. ,e, łódź wiosłowa. 

9lil'tflllidttng, sf. pl. ..en, 9łtt'bcrboUc, sf. pl. sn, 
1) rcakcya j.; 2) oddziały- gwóźdź /. we wiośle. 
wanie n., oddziałanie n. 9lu'bcrbttd)tC, sf. obacz 
(wstecz) (n. p. ustawy). !Rubetbanf. 

9lil'd3n~lb1tr, adi. (s)płatny. 9lu'bcrcr, am. •S, pl. -, 
9łil'ctan~lnng, sf. pl. •en, wioślarz m., wiosłowy m.; 

spłata f. - auf einer @aieere galer-
9lil'ctaoU, sm. •(e)il, pl. nik m. 

•aolle, cło zwrotne; (premia 9lu'bcrcritt, sf. pl. -innen, 
f. dla wywozu wyrobów kra- wioślarka /. 
jowycb). łlłtt'bcrfn~racug, sn. •(e)e, 

9łil'ctaug, sm. •(e)il, pl. nl. •e, łódź f., statek m. 
0 3Uge, 1) powrót m.1 wraca- z wiosłami. 
nie n. (n. p. ptaków); 2) od- 9lu'bcrfcbcr, Bf. pl. •n, 
wrót m., cofanie n. sie (woj- pióro wio~lowe (ptaków). 
ska); 3um - b(af en· trąbić 9lu'bcrfiugcr, sm. obacz 
do odwrotu. !Ruber~afen. 

9łil'bc, Bm. •tt, pl. •n, kun- 9ln'bcrfiirmig, adi. wio-
del m., pies gończy; lis m., słaty; adv. wioslato. 
wilk m., samiec m. 9ltt'bcrfuij, Bm. •ei3, pl. 

9lil'be, adi. brutalny, nie- •fil~e, wioślinek m. (skoru
okrzesany, adv. brutalnie, nie- piak). 
okrzesanie. ffiU'DCtffiij{Ct, Bm. •6 1 pl. 

9łu'bcl, Bn • .. iJ, pl. -, 1) -, skrzydłopławe zwierze. 
sfora f., stado n. (n. p. wił- 9lu'bcrgiinger, Bm. •S, 'pl. 
ków); 2) gromada f., kupa -, 9ln'bcrgnft, sm. ,ei!, pl. 
/. (ludzi). •en, 9lu'bcr(e)mnnn, Bm. •ee, 

łlłn'bdn, ftc!;I - vr. (9alien) pl. •(eute, sternik m. (że
zbierać się gromadnie (o zwie- gln~a). 
rzu). 9ltt'bcrgriff, sm. •(e)!.l, pl. 

łlłu'bdltlcifc, adv. sforami, •e, rękojeść wiosłowa. 
stadami, w sforach, w sta- 9lu'bcrtnfcn, sm. ..il, pl. 
dach; gromadnie. -, hak wiosłowy. 

9ltt'ber, Bn. •il, pl. -, 1) 9lu'bcrfnijn, Bm. •(e)!.l, pl. 
wiosło n.; ster m.; = eteuer0 •fliqne, czółno wiosłowe. 
ruber; bie - inii fillaffer 9lttbcdncdJt, am. •(e)!.l, pl. 
taucfJen zanurzyć, spuścić wio- .. e, wioślarz m., burtnik m.; 
sła do wody; bie - f>eife~en - auf einet @alem galer
począć robić wiosłami, zacząć nik m. 
wiosłować; 2) (przenośnie:) 9lu'bcrfrnbbc, sf. pl. m, 
ster m., rządy pl.; am - zębowaniec m. (skorupiak). 
ftven, fieqen stać, być U steru, ffiu'bcrmcifter, 8m. •il, pl. 

9łuf 

-, wiosłowy m.; naczelnik 
m. wioślarzy, dozorca m, ga
lerników. 

9lu'bcrn, 1) va. (9af>en) za
pomocl} wioseł lub wiosła 
prowadzić statek; 2) vn.(9n6en) 
robić wio;lem, wiosłować 
(także o ptakach w locie). 

9lu'bcrn, sn. •iii, wiosłowa
nie n. (także o ptakach). 

9łtt'bernnd}cn, Bm. obacz 
ITTubednqn. 

9ltt'bcrnngcl, Bm. obacz 
9tuberboUe. 

9ltt'bcr~innc, sf. pl. ,n, ko
łek m. w sterze. 

9ltt'bcrrtng, Bm. •(e)s, pl . 
•e, obrąc,zka f, kółko n. 
u wiosła. 

9lu'berf dJnttfcl, sf. pl. •n, 
oba~z 9łubetlilatt. 

9ltt'bcrfd}iff, Bn. ~(e)e, pl. 
•e, statek wiosłowy; galera 
f.; = @a(eere. 

9lu'bcrf dJlng, Bm • .. ( e)i3, pl. 
+:!Jriige, 9lu'bcrftoij, Bm. •ea, 
pl. ..ffoue, 9ln'bcraug, sm. 
•(e)il, pl. ,3ilge, uderzenie n. 
wiosła, wiosłem. 

9lu'berfUnllc, sm. •n, pl . 
.. n, galernik m., więzień okrę· 
towy. 

9lu'bcrftnngc, sf. pl. ,n, 
drą~ wiosłowy. 

9ln'bcrllolf, Bn. •(e)!il, wio
ślarze pl. (żeglnga); galer
nicy pl. 

9lu'bcrltlcd, sn . .. (e)il, wio
sła pl., przybory pl. do wio
słowania. 

9lttbimentii'r, adi. począt· 
kowy, nierozwinięty. 

9lubimc'nte, sn. pl. rudy
menta pl., pierwsze początki. 

9luf, sm. •(e)!.l, pl. -e, 1) 
wołanie n., zawołanie n.; 
auf ben erften - na pierwsze 
zawołanie; auf ben - ant, 
roorten odpowiedzieć na wo
łanie; jmnbil - fo[gen iść, 
gdzie kto woła; 2) wezwanie 
n., odezwa f., powołanie n.; 
= 2tufruf; (przenośnie:) bem 
,e ber !Tlatut fo(gen iść za 
głosem natury; bem „e be!.l 
mater(anbe!.l fo[gen iść na 
wezwanie ojczyzny; 3) roz
głos m.; reputacya /., opi
nia /., slawa f., imię n.; in 
gutem ~e ftef)en, einen guten 



·!Jłu'fcu 

- Jja6en mieć dobre imię, 
mieć sławę; groaer, bebeuten~ 
ber - wziętość f.; im •e 
grojier @ere~rf amfeit fte~en 
mieć sławę wielce uczonego 
człowieka; ein ełdjriftfteUer 
oon - znany, sławny pisarz; 
in - fommen, - befommen 
zdobyć sobie imię, sławę; 
von fdj[ed)tem •e osławiony; 
im ,e ber ~eiCigfeit fte~en być 
uważanym za świetego; 
jmnbn in il6len - 6ringen 
oslawić kogo, zepsuć komu 
reputacyę; imnbn in - !irin• 
gen wsławić, rozaławić kogo, 
er ift beff er a!i:l f ein - lepszy 
jest, niźli myśl11; 4) wieść/., 
pogłoska f.; etro. in - 6rin• 
gen rozgłosić co; 5) powoła
nie n.; = !Berufung (szcze
gólnie o profesorach wyższych 
szkół); er liefam einen - nadj 
llllien powołano go do Wie
dnia. 

\Ru'fcu, tufe, rufft, ruft, 
tief, ~abe gerufen, I. va. wo
łać, zawołać; um ti!fe -
wołać o pomoc; jmnbn -
wołać na kogo; jmnbn lieim 
filamen - zawołać kogo po 
imieniu; jmnbn -- laff en 
przyzywać, przyzwać, wezwać 
kogo, kazać komu przyjść, 
posłać po kogo; u n ter bie 
lillaffen (au beu l!Baffen) -
powołać pod broń, do broni; 
tni3 2eben - stworzyć; za
łożyć (n. p. stowarzyszenie); 
imnbm etw. inB @eblidjtnii:l 
- przywieść co komu na 
pamięć, przypomnieć c<i ko
mu; roie gerufen fommen 
przyjść jak na zawołanie, 
przyjść w porę, w sam czas; 
jmnbn !ieif eite - zawołać, 
wziąć kogo na bok; II. vn. 
(taben) wołać, zawołać; 3u 
bir, o ~m! rufe idj do Ciebie 
wohm, o Panie I 

))btfcr, sm. •B, pl. -, 
wofający m., wzywający m. 

))łu'ffall, sm. •(e)s, pl. 
•fiille, przypadek wołający, 
wzywający, wołacz m. (gra
m~tyka). 

))łii'ffcl, sm. •B, pl. -, 
przygana f., (z)łajanie n. 

ffiil'ffdu, va. ({)a!ien) przy
ganiać, łajać. 
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9łii'gbar, adi. zasługujący I urząd, wystąpić ze służby; 
na naganę. 7) iiffentliąie - publiczny 

9łii'gbadcit, sf. nagan- (s)pokój; bie iiffentliąie -
ność J: I ftiiten zawichrzyć spokój p11-

))łii'gc, sf. pl. "'n, upomnie- bliczny; 6tiiret ber iiffent .. 
nie n., nagana f., przygana lidjen - wichrzyciel spokoju 
f., napomnienie n., burka f., publicznego. 
strofowanie n.; f cljatfe, ftrenge 9łu'bcbabn, sf. pl. •en, 
- ostra, surowa nagana; 9łtt'~cbil~uc, sf. pl • .. 11, spo
jmnbm eine - ertei!en dać czuik m., bono n., spoczynek 
komu naganę. m. (góro.). 

9lii'~cn, va. (Ę)aben) karcić, 9łu'bcbauf,. sf. pl. 0 liiinfe, 
skarcic, upominać, upomnieć; ława f. do wypoczynku. 
wytykać, wytknąć bł"ldy; ))lu'~cbctt, sn. "'(e)i:l, pl. 
ganić, przyganiać, strofować. •en, kanapa /., spocznik m., 

9lii'gcr, sm. ..ij, pl. -, spocznia f .• lezanka j. 
upomnicie! m., naganiacz m. 9łu'IJtfclb, sn. •(e)s, pl. ,er, 

9łu'IJC, sf. 1) cisza/.; = ugór 111. 

6tiUe; nieruszanie n. się; ))ł11'l)cgcbalt, sm. i sn. ,(e)a, 
spokój m., pokój m.; Mne pl. •t, emerytura f., dożyw o
- f)a6en nie mieć (•)pokoju; cie n., utrzymanie n. do 
nicf)t aur - fommen nie śmierci. 
przyjść do spokoju, nie zna- 9łu'btfiff c11, sn . .. fl, pl. -, 
leźć spokoju, być ustawicznie poduszka/. do wczasu; ein 
zajętym; być ciągle naga by- guteB @ewiff en ift eln fanfteB 
wanym; jmn'on in - Iaff en - czyste sumienie słodki 
zostawić kogo w spokoju, sen sprowadzi; (obraz.) fein 
nie napastować kogo, nie 2lmt ift fein - urząd jego 
dokuczać komu; jmnbm feine nie jest synekurą. 
- Iaff en, gonnen, jmnbn ))łu'IJdo~, adi. niespokojny, 
nidjt in - [aff en nie dać· niemający spokoju; ciągle za
komu pokoju, niepokoić kogo; trudniony; adv. niespokojnie, 
ta~ midj bamit in - daj mi bez spokoju. 
z tern spokój, nie mów mi 9łn'btlofigfcit, sf. nie(s)po
o tem; et !Jat oon i9111 ftine kój m.; ciągłe zatrudnienie. 
- nie ma od niego pokoju, mu·~cu, vn. (qa!ien) 1) spo
napastuje go ciągle; 2) spo- czywać, wypoczywać, odpo
czynek m., odpoczynek m., czywRĆ, spocząć, wypocząć, 
wczas m. (po pracy) = mus• odpocząć; nie być w ruchu, 
ru[Jen; ber - :pf{egen, bet - w czynności, nic nie robić; 
genieten używać spoczynku, naclj getaner 2ltbeit ift gut -
spoczywać, wczasować; jUt po pracy słodki odpoczynek; 
eroigen - einge[Jen pójść na bie ~ferbe foUte man ein 
wieczny spoczynek, wieczne roenig - laff en trzebaby dać 
odpoczywanie, umrzeć; 3) spo- koniom trochę wypocząć, wy
kojność f. umysłu = @emilti!• tchnąć; ein roenig - poleżeć 
ru[Je; spokojność/., powolność sobie; ~iet ru9t 9?. fil. tu spo
/.; =@e!aflen[Jeit; aut - litin• czywa N. N.; ~ier ru[Jt f eine 
gen uspokoić; mit- il!ier[egen 2lfąie tu spoczywają jego vo
spokojnie rozważyć; in aUet pioły; ber 2(cfer ru~t rola 
- zupełnie spokojnie, w zu- spoczywa, ugoruje; bie !!Racf)t 
pełnym spokoju; 4) spokój tu~t in feinen ,i;liin'oen władza 
m., odpoczynek nocny; ficfJ spoczywa w jego rękach; 

5ur - !iege6en udać się na etw. - !aff en porzucić co, 
spoczynek, pójść spać; 5) dać czemu pok6j; bai:! ~ncf) 
milczenie n.; = ełdjroeigen; rul)t auf meljreren 61iu!en 
- geóieten kazać milczeć; dach opiera się na kilku •łu-
6) stan m. spoczynku, emery- pach, dach podtrzymuje kilka 
tura f.; ficlj aur - fet en słup6w, kolumn; f eine ~llicfe 
udać się na spoczynek, złożyć auf etw. - !aff en spogl11dać 



9łu'tcott 

na co dłuższy czas, wlepić 
w co oczy ; ru~enbeil .ltaµitaI 
kapitał martwy, nieproduk
tywny, nieprzynoszący docho
du; 2) być spokojnym, uspo
koić się; ińJ nm:be nidjt -, 
óis bieil gejc(Je~en ift nie u
spokoję sil.l, póki się to nie 
stanie; 3) spoczywać, spać; 
idJ rollnf dje eucf) roo~C au -! 
życze wam smacznego spo
czynku, snu; nac[) ~ifdj ru~t 
er immer ein roenig po obie
dzie zawsze przesypia się, 
drzemie trochę. -

9łu'l)COtł, sm. •es, pl . .. e, 
miejsce n. spoczynku, wypo
czynku. 

9ł1t'bt~n11f c, sf. pl. •n, 
pauza f., przestanek m., prze
rw11 f., odpoczynek m. 

9łll'l)C~la~, sm. "ei:l, pl. 
•Pl1iVe, miejsce n. spoczynku, 
spo,•zynek m. 

9łu'tc~unft, sm. •(e)il, pl. 
.. e, punkt m. spoczynku, 
punkt oparcia. 

9łu'btf tff cl, sm. •il, pl. -, 
krzesło n. do spoczynku. 

9łu'tcfi~, sm. =ei.l, pl. =e, 
1) obacz ~u~eµfot; 2) dom 
m. na wsi, zacisze n. 

9łn'l)tftnub, sm. •(e)i.l, stan 
m. spoczynku, spoczynek m., 
emerytura /.; jmnbn in ben 

uerf even pensyonować 
kogo, dać komu emeryturę, 
przenieść kogo w stan spo
czynku, zwolnić, nsunać kogo 
z urzl.ldu za część lub· całość 
płacy, udożywotnić kogo; ficb 
in ben - óegeóen, f even udać 
sie w stan spoczynku, na spo
czynek, złożyć urząc\ wystl}· 
pić ze służby (zatrzymując 
część lub całość płacy); mer= 
fe1}ung f. in ben - przenie
sienie n.,. udanie n. sii, w stan 
spoczynku. 

9łn'tcftntt, s.f., 9łu'tcftiittc, 
sf. pl. "n, 1) obacz !Jłu~e" 
µCa1}; 2) Iette - miejsce n. 
wiecznego spoczynku, grób m. 

9łu'tcftcnc, sf. pl. "n, miej
sce n. spoczynku. 

mu'btftiftcr, sm. •!3, pl. -, 
pacyfikator m., uśmierzycie! 
m. niezgody. 

9łu'f)Cftiitet, sm. •i.l, pl. -, 
burzyciel m., 'wichrzyciel m., 
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wzruszycie] m. spokojności; 
•in, sf. pl. •innen, burzy
cielka f., wichrzycielka /, 
spokojności. 

9łu'~tftiirung, sf. pl. ,en, 
burzenie n., wichrzenie n., 
wzruszenie n. spokojności. 

9łu'~cftuubc, sf. pl. 0 11, 
godzina f. wypoczynku, 
wczasa. 

9łu'bctnn, sm. •(e)i.l, pl. •e, 
dzień m. wypoczynku. 

9łu'bcacid_Jen, sn. =!3, pl. ~, 
znak m. spoczynku, milcze
nia, pauza f. 

illu'bcacit, sf. pl. •en, 1) 
czas m. spoczynku; 2) obacz 
15dJ0113eit. 

9łu'~in, I. adi. spokojny; 
cichy; f ei - ! bądź cicho I 
uspokój się! igr fiinnt barlllier 
gana - f ein możecie być o 
to zupełnie spokojni; er fil9tt 
ein •es Eeóen wiedzie spo
kojne życie; =e 15ee spokojne, 
niewzburzone morze; II. adv . 
spokojnie, cicho; fid) - uer• 
gnlten zachowywać się spo
kojnie; bem Stotte - entgegen• 
fegen spokojnie wyglądać 
śnlierci; - werben uspokoić 
się, uciszyć się; spoważnieć; 
= óeb1ic(Jtig ro er ben; - ma• 
djen uspokoić, uciszyć. 

9łUl)m, sm. =(e)i.l, sława f, 
chwała/., chluba/., zaszczyt 
m. ; = @f)re ; rozgłos m. ; 
= !Berllf)mtgeit; ficfJ - er• 
roerlien zyskać sławę; fidj 
mit - liebecfen okryć się sła
wą, wsławić się; idj f udje 
bnrin mei11en - w tern szu
kam sławy; bail '1ereidjt i~m 
311m •e to mu sławę przy
nosi; au feinem •e muf! man 
fagen ... na jego pochwałę 
należy, trzeb11 powiedzieć .•. ; 
fic(J etm. aum =e an.ec(Jnen 
poczytywać co sobie za po
chwałę, chwalić się czem; 
ber !llla!Jr!Jeit aum =e f agen 
powiedzieć na chwalę pra
wdzie; ilóler - osła wa f.; 
ben - a11slireiten rozsławiać, 
rozsławić. 

9łu'bmbcbedt, adi. okryty 
sławą, chwałą. 

9łu'bmbcgierbc, 9łu'tmgicr, 
sf. żądza f., chciwość f. 
sławy, chwaty. 

9łu'bmtcbinfcit 

9łu'bmbcgictig, 9łu'bmgic• 
rig, adi. tądny, chciwy sła
wy, chwały, ambitny. 

illu'bmbcfriinat, adi. sławą, 
chwałą uwieńczony. 

llil'bmcn, va. (9aóen) chwa
lić, sławić; fein g<Ieiil roitb 
gerfigmt sławią, chwalą jego 
pilność; ungemein, illierm1iflig, 
f e9r - wychwalać, wysła
wiać, wychwalić, wysławić; 
fic(J - chwalić się, chełpić 
się, chlubić się, szczycić się 
z czego; ogne midJ au -
nie chwaląc się; man rilgmt 
ign ale einen @e!egtten głoszą 
go za uczonego. 

9łli'bmcn, sn. •13, chwalenie 
n., sławienie n.; uiel =i.l uon 
etro. (uon jmnbm) mac(Jen wy
chwalać, wysławiać co (kogo). 

9łil 1tmen011mt, adi. godny 
chwały; chwalebny. 

illu'tmcdorcu, adi. wy
brany, przeznaczony do sławy. 

illn'bmgdriint, adi. chwalą 
uwieńczony. 

9łlt'bmc01,nuc, sf. pl. =n, 
9ł11'~mc0tcmi]cl, sm. =!3, pl. 
-, przybytek m., świątynia 
f. sławy, panteon m. 

9łli'bmlidJ, I. adi. chlubny, 
eh walebuy; chwały godny; 
= rilgmensroert; zaszczytny; 
= ef)renuoU; er l>ilbet eine 
•e 2tusnafJ111e jest uznania 
godnym wyjątkie!}l; II. adv. 
- liefllnnt zaszczytnie znany, 
wysoce ceniony; tmnbs -
gebenfen jak najchlubniej, 
jak najzaszczytniej wspo
mnieć kogo; fic(J - geruor• 
tun odznaczyć się. 

9łil'ijmlid)ftit, sf. chwa
lehność /., zaszczyt;ność J. 

ilłu'bntlicbeub, adi. sławo
lubny. 

9łu'bmloil, adi. niesławny, 
niemający s.fawy; nieznany; 
= unbefannt; skromny; = 
óefdieiben; adv. bez sławy. 

11łu'IJmlofigfcit, Bj. brak m. 
sławy. 

9łu'bmtcbig, adi. chełpli
wy; •er Włenfdj chełpliwiec 
m., przechwalca m., blagier m.; 
adv. chełpliwie. 

9łu'I1mrebi9fcit, sf. cheł
pliwość f., chwalba /., prze
chwala f., blaga f. 



9łu'tmf ud)t 

9łu'tmfud)t, sf. chciwość 
f., żądza f. sławy. 

!Jłu·~mfiidjtig, adi. chciwy, 
żądny sławy. 

9łu'~mboU, adi. pełen 
chwały, sławy, chwalebny, 
sławny; adv. chwalebnie, 
sławnie • 

. 9łu'bmllliirbig, acti. chwały, 
godny, chlubny. 

9lu'bmllliirbigfcit, sf. chwa
lebność f., chlubność /. 

mutr, sf. 1) biegunka/.; 
rote - biegunka krwawa, 
ezerwonka f., dysenterya f.; 
2) druga orka (agronomia). 

ffiu'trnrtlg, adi. dysente
ryczny. 

ffiii'trbrctt, sn. obacz 
mu~rfd)eit. 

9łii'trci, sn. •(e)i3, pl. •er, 
jajecznica t: (zwykle pl. •et). 

ffiii'brcifcu, sn. •i3, pl. -, 
żelazko n., drążek żelazny 
do mieszania. 

91ii'trcu, I. va. (l)aben) 1) 
mieszać (n. p. łyżką kaszę, 
kopystką flłrby); bie Xtommel 
- bębnić, bić w bęben; ben 
\!telet - rolę radlić; (burd))= 
einanbet - zmieszać, pomie· 
szać; 2) ruszać; idj fan n 
roebet ~anb nodj ~u& - nie 
mogę ruszyć ani r~ką ani 
nogą; 3) (przenośnie:) poru
szać, poruszyć, wzruszać, 
wzruszyć; tkliwić, rozczulać, 
rozczulić; bai3 till)tt midj nidjt 
to mnie nie wzrusza, (także:) 
to mnie nie obchodzi; bief et 
!łlnblid !)at il)n gerill)rt ten 
widok wzruszył go; gerill)rt 
roetben wzruszyć się, rozczu
lić się; au Xcćinen - rozrze
wniony; gerill)rt tuerben nom 
~lite, nom @5dj!age zostać 
rażonym, tkniętym piorunem, 
paraliżem,apopleksya; II. vn. 
(l)aben) an etro. - • dotykać 
się, dotknąć się, jąć się 
czego; Don etm. (l)er)
z czego, od czego pochodzić; 
III. [idj -, vr. (l)alień) ru
chać się, ruszyć 8ię, poruszać 
si~, poruszyć się; man fan n 
ficfJ ia faum - ledwie ruszyć 
się możua; r!i[Jr' bidj nidjt von 
ber @5te!Ie ! ani mi sie stad 
nie rusz! ei3 til[Jrte fidj au·dj 
fein ~enf dj ani nikt nie pisnął. 
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9łii'brcnb, adi. wzruszający, 
tkliwy; in •en mlorten wzru
s:r.ającemi, czułemi słowami. 

9łii'brgcltlid)t, sn. =(e)i3, pl. 
•e, wagoruch m. 

ffiii'brbnft, adi. obacz 
~ilbrenb. 

9łii'brbnfcu, sm. •i3, pl. -, 
krucza f. 

ffiii'brtol3, sn. "ei3, pl. 
•l)ol3er, obacz ~ill)rfdjeit. 

9łU'brig, adi. ruchawy, 
ruchliwy, skrzętny; obrotny, 
sprytny; = geroanbt; adv. -
fein krzątać siq. 

9łii'brigfcit, sf. ruchawo~ć 
f., ruchliwość f., skrz~
tność f. 

ffiii'bdcUc, sf. pl. •n, 9łii'~r· 
loffcl, sm. •18, pl. -, warzą
chew /., kopystka j. do mie
szania, mieszałka f.; kielnia 
murarska. 

filii'tdculc, sf. pl. •n, tłu
czek m. do moździerza. 

9łn'tdrnnf, adi. dysente
ryczny. 

ffiu'bdrnut, sn. •(e)i3, pl. 
„ftliuter, kocanka /., szarota 

(roślina), 

filii'brfriiifc, sf. pl. •n, 
OŻÓI!' m., koczerga f., kosior m. 

ffiii'brlilffcl, sm. ob. mUl)r• 
fe!Ie. 

9łii'brf d)cit, Bn. •(e)s, pl. 
•e(r), koryść f. do mieszaaia. 

filii'~rftoif, sm. ,(e)a, pl. 
-~ilcfe, koRior m. 

ffiii'trftiiif, sn. 0 (e)s, pl. "e, 
dramat s~ntymentalny, tkliwy. 

9łii'brung, sf. pl. •en, wzru
szenie n., rozczulenie n., roz
rzewnien;e n., tkliwość j. 

9łn'IJrltluq, .~f- pl. •en, 
drzewianka f. (rośliua). 

9łni'U, sm. "(e)i3·, koniec m., 
upadek m. 

9łui'UC, sf. pl. •n, rozwa
liny pl., zwaliny pl., zwa· 
liska pl., gruzy pl.; ( obraz.) 
er ift nur nocf) eine - zdro
wie jego zupełnie zniszczone, 
jest chodzącym trupem; ~lawa, 
wielkość, (znaczenie,) jego j aż 
minęła (o), należy do prze• 
szłości. 

9łuiuic'rcu, va. (ljaben) ni
szczyć, zniszczyć; et ift gan~ 
tuiniert jest zupełnie zni
szczony, zupełnie podupadł; 

ficl1 -, vr. (ljaben) (z)ni
szczyć się. 

ffiiilptl, Bm. •f ei3, pl. •fe, 
1) odbijanie n. się ( o potra
wach); 2) w mowie ludowej 
zamillst ~ilpel. 

9łii'lllf en, vn. (ljaben) od
bijać się (o potrawach). 

'rum, adv. skr6cenie za 
ljerum. 

ffinm, sm. ,a, rum m. 
9łu'mmcl, sm . .. a, 1) hurt 

m.; im - faufen, uerfaufen 
kupić, sprzedać hurtem; (fidj 
auf) bm - uetftef)en, bm 
- fennen rozumieć się na 
rzeczy; ber gan3e - wszystko, 
wszysc;ir razem, cała hołota 
(pogardliwie); 2) hałas m., 
tattas m., rwetes m., zamie
sz"nie n.; in feinem ~auf e 
ift immer ein gro&er - w jego 
domu zawsze wielki tartas. 

!Jlnmmclci', sf. obacz mum" 
mel 2). . 

ffiu'mmclig, adi. stary i 
mało wart. 

9łn'mmclu, vn. (l)alien) ha
łasować, łoskot, tartas robić, 
rumotać się. 

9łumo'r, sm. ,(e)s, hałas m. 
9łumo'mt, vn. (f)aben) ba

łasowllć. 
9łump, sm. ,a, pl. •e, sar

dela/. (ryba); = @[ti~e. 
9ł1t'mlJclfnmmcr, sf. pl. •n, 

skład m., komora /., izba f. 
na stare graty, na rupiecie, 
graciarnia/.; bai3 gel)ort fdjon 
in bie - to należy już do 
starych grat6w. 

9łu'mpcUnftcu, sm. ,a, pl. 
-, stara landara. 

9łn'mlJClmcttcn, sf. pl. msze 
ranne w Wielkim tyl(odniu, 

9łu'mlJCUicr, sn. •(e)a, pl. 
"e, dzik m. 

9łu'mllcln, vn. (ljalien) ha
łasować, łoskot robić. 

9łumlJf, sm. =(e)s, pl. 
!Jłilmpfe, 1) tułów m., kadłub 
m.; bas ~aupt nom •e tren• 
ben, ściąć głowę; - be!! 
6cf)iffei3 kadłub okrętu; 2) 
pień m. ( drzewa, słupa); -
einer uerftilmmelten 6iiu!e 
torso m.; 3) - filier bem 
!.Ul!ifJ(ftein kosz m. (w mły
nie); 4) barć f. (na 
pszczoły). 



ilłii'm~fen 

9łii'~fcn, va. (~aben), bie 
filaf e (poufale bail maul) 
ilf>er etro. · - (s)krzywić nos 
(gębę) na co. 

ffiu'm~f~adamcnt, sn. •(e)il, 
pl. •t, parlament kadlubkowy 
(histc.rya). 

ffiunb, I. adi. okrągły; freis, 
- kolisty, okolisty, okrą
gły; fugel- kulisty; - er• 
~o ben wypukły; - ijo~[ ku
listowklęs-ły ; liing[icg- po
długowato okrągły, jajowaty, 
owalny; eliptyczny (geome
trya); II. adv. okrl!gło; -
werben zaokrl}glać się, okrą
gleć; - mad}en zaokrl!glić, 
okrąglić; •e eumme, ,8a~I 
okrągła suma, liczba; - ijet• 
um, um~er I!aokolo, wkoł'.o; 
-ijerum Ictufen biegać, biedz 
naokoło; etm. - ~etctuilfctgen 
powiedzieć co otwarcie, bez 
ogródki; dm. -abfd}[agen od
m6wić co wprost, wręcz. 

ffiunb, sn. •(e)il, pl. ~e, 
okrąg m., koło n. 

9łu'nbiiugig, adi. okrl!
głooki. 

9łu'nbbiicfig, adi. okrągłe 
policzki mający, o okrągłych 
policzkach. 

ffiu'nbbau, sm. •(e)il, pl. •e, 
budynek okrągły, rotunda /. 

ffiu'nbbilb, sn. •(e)il, pl. 
•er, ffiu'nbgcmiilbc, sn. •il, pl. 
-, panorama n., obraz m., 
malowidło n. w krąg. 

9łu'ublllicf, sm. •(t)il, widok 
m. wkoło, prospekt m. 

9łu'nl)bogen, sm. •il, pl.-, 
luk okrągły, rzymski (archi
tekt.). 

9łu'nbbogcnfcnfter, sn. •il, 
pl. -, okno n. z łukiem 
okrągłym. 

9łu'nbbogcnftil, sm. •(e)s, 
styl romański. 

ffiu'nbbrenncr, sm. •ił, pl. 
-, palnik okrągły. 

9łu'nbbocl}t, sm. ,(e)il, pl. 
•e, knot okrągły. 

9łu'nbe, sf. pl. ~n, 1) okrą
głość /., kolisto{ić /. ; = 
ilłunbung; in bie - trinfen 
pić wkoło, koleją; in bie -
ftdJ breijen kręcić się wkoło; 
feine !Bhcfe in bie - f cf)roei• 
fen lctff en spozierać wokoło; 
2) ront m., objażdżka f. (no-
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cna), koło n. (wojskow.); 9łu'ubrcim, sm. •(e)il, pl. 
bie - mctcljen rontem cho- •e, rym kolejny, rytornel m. 
dzić; bie - fommt ront nad- ffiu'nbrcifc, sf. pl. •n, ob
chodzi; ber - begegnen spo- jatdżka f.; podróż okr~żna 
tkać sie z rontem. (kolejnictwo), 

9łu'nbe, an. •n, obacz 9'łun• bunq. ffiu'nbrcif cbillct, an. •ił, pl. 
llluuben i !Rii'nbeu, va. •ił, karta objazdowa (kolejn.), 

(~ctben) zaokrąglać, zaokrąglić. bilet okrężny. 
9łu'nber~allen, kulistowy- 9łu'nbfiige, af. pl. •n, piłka 

pukły. okrąg!a, .. 
9łn'nber~abcn~cit, sf. ku- 9łu nbf aule, sf. pl. •n, sł'.up 

listowypukłość f, I okr~gfY· 
9łn'nbcrlajj, am. •ffeil, pl. 9ł~ nbf cl}au, sj. panorama 

•lliffe,cyrkularzm., okólnikm. f., widok m. (wok.oło); prze-
9łu'nbfenftcr, an. -a, pl. gląd m.; = ftbetft4)t. 

-, okno okrągłe, okno w sty- 9łu'nbf c1Jilb, am. ,ei!, pl. 0 e, 
lu romańskim. tarcza okrągła. 

ffiu'nbfliid)e, aj. pl. -n, pia- 9łu'nbf cl}necfe, sf. pl. 0 n, 
szczyzna kohsta. szkarłat m. (zoologia). 

9łu'nbgang, a_m. •(e)s, pl. ffiu'nbf cl}nur, sf. pl. •fcl)nilte, 
•gli~ge! chodz~me n. wkol?, sznurek jedwabny petlica /. 
obeJśc1e n.; etnen - um bte . ' • 
6tabt macf)en obejść (miasto), 9łu'nbf cl}retben, sn. •B! pl. 

ffiu'nbgcbii11be, an. obacz -, cyrkularz m., okólmk m. 
ilłunbbau. 9łu'nbf dJrift, aj. pismo 

9łu'nbgcbicl}t, sn. o(e)il, pl. okrągłe. 
•e, rytornel m. 9łu'nbtaUl, am. •es, pl. 

9łu'nbgemiilbe,.sn. ob. 9'łunb• ,tan3e, taniec m. w koro, 
f>ilb. koło n. 

9łu'nbgefang, am. •(e)s, pl. 9łu'nbtem4Jel, am. •ił, pl 
•gefitnge, śpiew kolejoy, śpie- -, świątynia okrągła. 
wanie n. koleją. 9łu'nbtranf 9łu'nbtrunf 

9łu'nb9Ian3, am. •(e)s, am. •(e)il, n~pój m., puha~ 
oblask m. m. kolejny, kolejka /. 

lJ!u'nbbaue, af. pl. ~n, ro- 9łunbu'm am. •ił pl. -
dzaJ m. gracy, motyki. ' k, z ' 

9łu'nbtjeit, sf. okrągłość/., placek m., tort m. o rąg y. 
kulistość f. 9łunbu'm, adv. naokoło, 

9łu'nbbobel, am. •ił, pl. -, woko~o. 
stru"' okragly 9łu nbung, sf. pl. •en, za-

9łu'nb~Óbl, • adi. knJiRto- okr:}gle~ie n.; okrągłoŚĆ f., 
wklesły. kohstośc /.; - geben za-

9ł1t'nbbol3, sn. •eil, pl. okrąglić. 
·~iilaer, krąglak m., okrąglak 9łu'nb1Dad)c, sf. pl. •n, 
m .• bierwiono n. ront m., patrol m., straż ob-

9łu'nbfil~fi~, adi. okrągło- jazdowa, pochodowa. 
głowy. 9łunblDC'g, adv. wprost; 

9łu'nbliclJ, adi. okrągławy; decydująco, absolutnie, sta-
adv. okrągławo. nowczo. 

9łu'nblicl}fcit, sf. okrągła- 9łu'nb1Durm, am. 0(e)ił, pl. 
wość j. •tuiltmer, obleniec m. (zoolo-

9łu'nbmcijjel, sm. •!3, pl. gia). 
-, dłuto okrągłe. 9łu'nc, sf. pl. -n, runa j. 

ffiu'nbmcff cr, sn. •ił, pl. -, 9łu'ncnl)aft, adi. runiczny. 
skrobaczka f., okrągły nóż do 9ł11'ncnf c1Jrift, sj. pismo ru-
skrobania skór (garbarstwo). niczne. 

9łu'nb~feilcr, sm. •ił, pl. 9łu'ugc, aj. pl . .. n, kłonica 
-, pilaster m., ścianoslup m. (u wozu); zapora boczna; 
okrągły. pl. on, ławiny pl. (u sanek). 



9łu'ngeuftaugenpaar 28-t 

9łu'ugeuftaugcupaar, sn. I 9łu'pptg, adi. mizerny; ob-
p(e)s, p{. oe, zapory boczne, I darty, obszarpany, brudny; 
para f. klonie przenośnych, skąpy; paskudny. 

9łu'ugeuftocf, sm. 0 (e)s, pl. · 9łu'pptgfeit, sf. mizerność 
,ftiicfe, obart.~l m. j.; obdartość .f.; skąpstwo n.; 

9łu'ugeuftu~e, sf. pl. ~n, brudota .f. 
soszka f. 9łu'ppf acf, sm. •(e)s, pl. 

mu'ufclriibe, sf. pl. =n, ofiicfe, obszarpaniec m., ob-
ćwikła .f., burak m. dartus m.; skapiec m. 

9łu'ufclrilbcn3ucfer, sm. 0 s, 9łu'pred)tefrnut, sn. ~ce)s, 
cukier buraezauy. pl. =friiuter, łaska boża 

9łuufu'ufcl, ef. pl. •n, stara (ziele). 
czarownica, stara sekutnica. 9łuf d), sm. •CS, pl. ot, 8i-

9łU'llf e, sm. •fes, pl. =fe, to wina f., sitowie n.;= i8inft. 
llłu'ui e, sf. pl. =Il, łożysko 9łu'f d)tltg, adi. powierzcho-
n. strumyka rwącego. wny, lekkomyślny, bezładny, 

'ruuttr, adv. skrócenie za- roztrzepany; adv. powierzcho-
miast gerunter. wnie, lekkomyślnie, bezładnie, 

9łu'113el, sj. pl. • n, marszcz- roztrzepanie. 
ka f., zmarszczka .f.; tJoller 9łu'f d)elu, v11. (~abrn) 1) 
=n pokryty zruarszczkami; szel~ścić, chrzęścić (suchemi 
=n cefommen dostać zmarszcz- liśćmi, papierem); 2) robić co 
ki, rna1saczyć się. nieporządnie, fuszerować, 

9łu'113eli9, adi. pomarszczo- 9łufi, sm. =e~, sadza f; ko-
ny; adv. - roetben po mar- peć m.; mit - be'oecft, tJO!ll 
szczyć się. - gefcf)roiir;1t okopcony, sadzą 

filll'U3cli9feit, sf. pomar- oczerniony. 
szczenie n. filu'fibraub, sm. •(e)s, śnieć 

fil1t'U3elffiQ1lll, Bm. 0 (e)s, pl, f. (zboźowa), 
~mlinner, stary grzyb, dziad m. filu'fibrauu, illu'Marbcu, 

9ł11 1113el11, I. va. ((Jaben) 'oie 9łu'fif dJlllllr3, adi. c10mno-
6tlrn - marszczyć, zmar- bronzowy, koloru sadzy. 
szczyć czoło j II. ficf) -, vr, filil'ff cl, sm. •S, pl. -, ryj 
(!Jaben) marszczyć się, zmar- m. (o. p. świni); ryjek m. 
szczyć sit:, (muchy, chrząszcza); trąba f. 

9l1t'1t3el11, sn. ,!3, marszcze- (słonia). 
nie n. (n. p. czoła). filil'ffelformig, 9łil'ffcl~aft, 

9ł11'113clf dJhmgc, sf. pl. •n, ffiil'ff tlig, adi. ryjowaty, ryj-
nagoskór m. (zoologia). kowaty. 

filil'pcl, sm. ,s, pl. - , 9łil'ff tUiifer, sm. •!3, pl. -, 
drągal m., grądal m., prostak wgryzek m., wryjek m., wo-
m.; = l)'lege[. łek m. (chrząszcz). 

9łu'pfeu, va. (!Ja6en) rwać, 9łil'ff elmnuo, sf. pl. -maufe, 
wyrywać (n. p. rośliny); sku- chochół m. 
bać (n. p. g(:lś); .\;laare aus filii'ffelf d)cibc, sf. pl. •n, 
bem iBarte - wyrywać (sku- pochewka t: ryjka (u zwie
biąc) włosy z brody; (prze- rząt). 
nośnie:) jmnbn - skubać, filil'fitlticr, s11. •(e)a, pl. •e, 
zdzierać kogo, pieniądze z zwierzę n. z ryjem. 
kogo wywabiać, 9łu'ficn, va. ([Jaben) sadzą 

llłll'pfcr, sm. •B, pl. -, czernić; vn. (f)aben) kopcić. 
oskubywacz m.; (także 9łu'if eufreuub, sm. •(e)!3, 
obrnz.) wyzyskiwacz m. pl •e, przyjaciel m., zwolennik 

llht'ł)f3ange, sf. pl. •n, ob- m. l\Ioskali, moskalofil m. 
cążki pl. do wyrywania wło- 9łu'ff ettfrettublidJ, życzliwie 
sów. usposobiony dla :0Ioslrnli, mo-

9łll'pic, sf. pl. •n, rupia f. skalofilski. 
(moneta indyjska). 9ł11'fjcut11m, sn. •S, 1) duch 

9ht'ppe, sj. pl. •n, obacz m., system moskiewski; mo-
!lfo!quappe. skiewszczyzna /., moskowi-

9łil'ftintcit 

tyzm m.; 2) pochodzenie 
rosyjskie, 

9łu'fifiiuger, sm. •il, pl. -, 
odkopc,k m., odkopcitń m. 
(aparat). 

fil1t'fiig, adi. zakopcolly, 
sadzisty, ~adzą oczerniony. 

filll'ijfilbel, sm. "s, pl. -, 
skopek m. na sadzę. 

9łu'fif d)lllllf3, adi. czarny 
jak sadza. 

filil'ftbaum, sm. 0 (e)s, pl. 
,óćiume, krokiew /., kobyli
ca f-

filil'ftbocf, sm. 0 (e)s, pl. 
•Óocfe, kozioł m., kody pl., 
kobylica f. 

filil'ftbogen, sm. •B, pl. -, 
buksztel m., krążyna f., ka
błąk m. 

ffiil'fte, sf. aur - ge!Jen mieć 
się ku końcowi, kończyć się 
(o rokn, o życiu); bie 6onne 
ge!Jt ~ur - słońce zachodzi. 

filii'ftcu, I. va. (gaben) 1) 
gotować, przygotowywać, 
przygotować; ein ,8immet 
- przygotować pokój; ein 
6djiff - zaopatrzyć okręt we 
wszystkie potrzeby, wystawić, 
wyekwipować okręt; 2) uzbra
jać, nzbroić (n. p. wojsko); II. 
vn. i fidj -, vr. (tJaóen) 1) 
przygotowywać się, gotować 
się, przygotować się; aur 
~!udjt - przygotować się do 
ucieczki; 2) uzbrajać się, 
uzbroić sie. 

filil'ftcr, • sj. pl. •n, brzost 
m., wiąz m. (drzewo). 

9łii'fter~ol3, 811, ~es, brzo
stowina f. 

9łii'fteru, adi. brzostowy, 
wiązowy, z brzostu, z wiązu, 
z brzostowego, wiązowego 
drzewa. 

filii'ft11a110, s11. ·fes, pl. 
•!Jliufer, zbrojownia /., ar~e
nał m. 

9Ui'ft1Jola, sn. "es, pl. 
o~lil!er, maculec m. 

9łii'ftig, I. adi. raźny, 
czerstwy, rzeźki, krzepki, 
żwawy; er ift nodj - jeszcze 
krzepki; ~er iju~glinger tęgi 
piechur; II. adv. raźno, czer
stwo, rzeźko, krzepko, żwawo. 

filii'ftigfeit, sj. raźność /., 
czerstwo~ć f., rzeźkość f., 
krzepkość j. 



9łii'ftlllmmcr 

9łii'ftfllmmcr, sf. pl. •n, 
zbrojownia f. 
· 9łii'ftlodj, sn. ~(e)il, pl. 
,lodler, m11culnice pl. 

9łii'ftmciftcr, sm. ~i3, pl. 
-, inspektor m. arsenału. 

llłii'ft~lnę, sm. •eil, pl. 
~vliite. zbrojownin f. 

9łii'fttllg, sm. •(e)il, pl. ~e, 
dzień m. przygotowania; wi
gilia f. (w języku kościelnym). 

9łii'ftuug, sf. pl. •en, lJ 
przygotowania pl., przygoto
wanie n. (n. p. do jakiej 
uroczystości); 2) uzbrajanie n., 
zbrojenie n.; 3) zbroja f., 
rynsztunek m.; 4) (wy)ekwi
pownnie n. (okrętu). 

9łii'ftllllll1CII, sm. •il, pl. -, 
furgon m., zaprząg m., wóz 
wojskowy. 

ffiii'ft3c11g, sn. ~(e)il, przy
rządy pl., zbroje pl. (razem 
wzięte); armatura /, 

9łu'tc, sj. pl. •n, 1) rózga 
r., różdżka f.; jmnbn mit ber 
- f djlagen, peitf djen, 3ildjtigen 
rózgą kogo bić, smagać; 
okładać; jmnbm bie - ge6en 
rózgi komu dać; ber - ent• 
tlHtdjfen f ein wyjść z pod 
rózgi, nie być już dzieckiem; 
jmnbn unter ber - ~n(ten 
ostro kogo trzymać; nodj 
unter ber - fte~en jeszc1.e 

6, n. indecl. 19. głoska, 
15. spółgłoska niemieckiego 
abecadła. 

6ll ! interi. naprzód! żwa
wo! 

6nll1blin11, sm. ,(e)il, pl. •e. 
konopie pl. (mt;skie). 

6nlll, sm. •(e)il, pl. 61He, 
sala f.; Ueiner - salka /. 

6nll'lbllll, sm. •(e)~. budy
nek m. z wielkiemi salami. 

~llll'Uiir, sf. pt •en, drzwi 
pl., podwoje pl. do sali pro
wadzące. 

Gnllt, sf. pl. •en, 1) ~ianie 
n., siew m., siejba f. = eaen; 
mie bie -, fo bie ~rnte jaka 
siejba, taki zbiór; 2) to co 
zasiane, zboże zasiane = @e, 
f ateo; bie •en fte~en gut siewy 

28ó 

być pod róz,rą; unter jmnbil 
- fte~en pod czyją chłostą 
być, zostawać; es n,irb -n 
fe~en rózga będzie w robocie; 
fidj fe(bft eine - binben sa
memu na siebie bicz ukręcić; 
2) pręt m., pręcik m.; 3) czło
nek męski; 4) kita f. (·łowie
ctwo); ó) pręt mierniczy. 

9łu'tcnbilubd, sn. ,s, pl. 
- , wiązka j. prętów (rzym
skich liktorów), 

9łu'tcufif djer, sm. •i8, pl. 
-, rybak wędką łowiący. 

9łu'teu~ieb, sm. ~ea, pl. 
-e, 9łu'tenf djlng, sm. =(e)0, 
pl. •f cljiage, 9łu'tcnftreidj, sm. 
•(e)il, pl. •e, uderzenie n. 
rÓz2"a. 

9łuti'l, sm. •(e)il, pl. -e, 
rudzieniec m. (mineralogia). 

9łutf dJ, sm. 0 ei8, pl. •e, 
posuwanie n. (~ię), usuwanie 
n., usunięcie n. się, ślizganie 
n., pośliźnięcie n. się. 

9łu'tf djbllbu, sf. pl. -en, 
ślizg-awka /. 

9łu'tf d)en, vn. (fein) ze
mknąć się, zsunąć się, ześli
znąć się, spuszczać się, spu
ścić się; ślizgać się; nuf ben 
.!tnien - suwać sie na kola
nach; ilbei: etn,. :__ przesu
nąć się, prześliznąć się przez 
co; ~ora uom fBerge - laff en 

e. 
dobrze się znaczą, zboża pię
knie stoją. 

ellll't~, adi. siewny, za
siewny. 

ellll'tbobue, sj. pl. -n, 
fasola j. do sadzenia. 

@lall'tfclb, sn. •(e)e, pl. •er, 
pole n. pod zasiew, pod zboże, 
pole zasiane. 

@lllll'tfrudjt, sf. pl. •frildjte, 
6llll'tgetrcibe, sn. •i8, pl. - , 
@lnll'tforu, sn. •(e)ił, pl. 
.. filrner, zboże n., ziarno n. 
do zasiewu, siewne. 

~nll'tgllllO, sf. pl. •ganfe, 
gęś zbożowa. 

6nll'tgcrfte, sj. jęczmień m. 
do siewu, siewny. 

6llll'tgude, sj. pi. •n, na
siennik m. (ogórek). 

6nbllbi'Ufiirncr 

drzewo zsuwać, zmykać z 
góry. 

9łu'tfdjcu, s1i. •B, 9łu'tf dJer, 
sm. •!ił, pl. -, zemknięcie n., 
pośliznięcie n. się. 

9łu'tf c!Jcub, adi. zsuwający, 
spuszczający, ślizgajlJ,CY, 

9łu'tf djig, adi. ślizki; adv. 
śliz ko. 

9łu'tf dJfllbtt, sf. pl. pen, 
9łu'tf c!J~nrtic, sf. pl. •n, jazda 
po ślizkim gruncie, ślizga
w ka/. 

9łu'tf djf{lidjc, sf. pl. ,n, 
powierzchrua nsuwowa. 

9łu'tf dJ1111g, sf. pl. -en, 
9łu'tf c!Jftcllc, sf. pl. •li, usu
wisko n. 

9łii'ttclfnlfc, sm. obacz 
~urmfal!~. 

9łii'ttcln, I. va. (~n6en) 
potrząsać, wstrząsać, wstrzą
snąć; jmnbn nuil bem 15djfafe 
- obudzić kogo ruszając go, 
trzęsąc nim, obudzić kogo 
nagle ; II. vn. (~aben) trząść; 
szamotać, chełbać, chełbotać; 
ber fillngen rilttelt wóz trzę
sie; an etn,. - szarpać co; 
an ber merfnff unR - usiło
wać obalić ustrój rządowy; 
(uoll) gerilttelteil 3Rnf3 miara 
pełna utrzęsiona. 

9łii'ttclu, sn. •i8, trzęsienie 
n., szamotanie n., szarpanie n. 

@llln't~llfer, sm. •il, owies 
siewny. 

@lnn't~llllf, sm. •ee, obacz 
15nnblinq. 

6llll1tflim~c, sf. pl. =li, 
szkółka nasienna, płonnik m. 

@lllll'tfllrtoffcl, sf. pl. •n, 
kartofla f. do sadzenia. 

6lln't~f(ug, sm. •(e)il, pl. 
•pf(ilge, pług siejący. 

@lllll'troftbrllllb, sm. •(e)B, 
śnieć zbożowa. 

ellll'tuogd, sm. ,s, pl . 
•UiiRel, siejba/., siewka f. 

@lllll1t3cit, sj. pl. •en, ezas 
m. (za)siewu, zasiew m. 

~llbnbi'Ueufrllut, sn. •(e)i3, 
pl. =friiuter, ellbnbi'Ugermcr, 
sm. •ił, pl. - ob. ~aufefrnut. 

6llbnbi'Ufiirucr, sn. pl. 
ziarnka gnidoszowe. 
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6nbii'if dJ, adi. sabejski. 6ii'bcltlingc, sj. pl. •n, 
6nbiii'emn~, sm. -, sa- klinga . f., brzeszczot m., 

beizm. głownia f. szabli. 
6ii'bnr, alii. siewny. eii'bcUol,ll,Jd, sf. pl. •n, 
Gnbnu'llif d}, adi. sabaudz- obacz 61ibelge~linge. 

ki. eii'bcUorb, sm. 0 (e)a, pl. 
en'bbnt(~). sm. 0 (e)a, pl. ofiitbe, rękojeść f. u szabli. 

•e, szabas m., sobota f.; ben 6ii'bcln, va. (gaben) ciąć, 
- ga(ten, f)eHigen szabaso- rabać szablą, pałaszować. 
wać, święcić, obchodzić so- • 6ii'bdrnijlcr, sm. •B, pl. 
botę. - , szczękający m. szablą, 

en'bbnt(~)nbcnb, sm. •(e)s, zawadyaka m. 
pl. •e, wieczór sobotni, sza- eii'bclf d}cibc, sf. pl. •n, 
basowy. pochwa 1: do, od szabli. 

en'bbnt@fcicr, sf. pl. •n, 6ii'belf d}niiblcr, sm. 0 B, pl. 
obchód m., uroczystość f. -, szablodziób m. (ptak). 
soboty, szabasu. 6ii'bdtrobbd, sf. pl. •n, 

en'bbnt(~)feicrcr, sm. ,a, kutas m. u szabli. 
pl. -, obchodzący m. sobotę, 6ii'bcnbnnm, en'bcbnnm, 
sobotnik m. 6n'lltbnnm, sm. •(t)B, pl. 

6n'bbnt(~)jn~r, sn. ,(e)B, •bliume, jałowiec liściowy, 
pl. =e, rok szabasowy. sabina /., sawina f., choinka 

6tl'bbnt(~)f dJiinbcr, sm. •!!, 1: wilczomierz, ostromlecz m. 
pl. -, gwałciciel m. soboty, (drzewo). 
święta. 6ncd}nri'n, sn. •(e)il, sa-

6tl'bbnt(~)~tng, sm. 0 (e)B, charyna f. (chemia). 
pl. •e, dzień sobotni, szaba- 6ncd)nri'n~tlltig, adi. za-
sowy, sobota f., szabas m. wierający tiach11rynę. 

6n'bbcl, 6n'bbcr, sm. •B, 6tl'd}nngnbc, sf. pl. •n, 
ślina/. en'd}bnrftcUung, sf. pl. •en, 

6tl'bbclig, 6tl'bbcrig, adi. przedstawienie n., opisanie 
śliniący. n. rzeczy, sprawy, sprawo-

6tl'bbcl=, etl'bbctliil,Jl,Jd}cn, zdanie n. 
i'Stl'bbcditi;d}cn, sn. ,a, pl.-, en'd}bcmcrfnng, sf.pl. •en, 
6n'bbcrtnd}, sn. ,(e)~, pl. uwaga tycząca się rzeczy, 
•tiid}er, podbródek m. faktu jakiego. 

en'bbdn, 6n'bbcrn, vn. en'd)bclllci~, sm. •fee, pl. 
(gaben) ślinić {się). ofe, dowód przez samą rzecz, 

6ii'bd, sm. •!il, pl. , samym faktem przeprowa-
szabla j., szablica /., pałasz dzony. 
m.; - o~ne ~iigel karabela/. en'd}bicnlid}, adi. służący 

eii'bclbcinc, sn. pl. krzywe do rzeczy, odpowiedni. 
nogi, nogi jak szabla wgięte etl'd}c, sj. pl. "n, 1) rzecz 
lub wygięte. /.; przedmiot m.; meine •n 

eii'bdbcinig, adi. krzywo- ~abe id} a!Ie ba mam wszyst-
nogi. kie moje rzeczy tutaj; f eine 

6ii'bdbo~uc, sj. pl. ,n, (fieóen) 0 n paden pozbierać 
szablak m., szable pl., manatki; fie nli~t a!Ie i~re 
fasola f. "n felf>ft wszystkie swoje 

6ii'bcld}cu, sn. •B, pl. -, rzeczy (t. j. suknie, bielizn~) 
dim. od l!:ilioeI, szabelka f. szyje sama; 2) sprawa f., 

eii'bdfiitmig, adi. szabla- rzecz f.; f>efilmmere bińJ um 
sty, pałasikowaty. beine eigenen =n pilnuj wła.-

eii'bdgc~iinnc, sn. ,111, pl. snych spraw; bas ift niqit 
-, pendent m. u szpady, meine - to nie moja rzecz, 
wstążka J. u szabli. sprawa, to mnie nie obchodzi; 

6ii'bclgriff, sm. o(e)!!, pl. ,e, bas ift - ber l!:itabt, ber 
rękojeść j. u szabli. !Jłegierung to rzecz, sprawa, 

6ii'bcl~itb, sm. oeil, pl. •e, obowiązek miasta, rządu; er 
cięcie n. szablą, pałaszem. naąm fińJ unf mr •n f>ereit• 

6ii'dJcld}cn 

roilligft an zajął się naszemi 
sprawami bardzo chętnie; bie 
- liegt, uerąlilt fińJ f o rzecz, 
sprawa stoi, ma si~ tak; bas 
ift eine gana anbm - to zu
pełnie inna rzecz; bail roar 
feine leiqite - to nie było 
rzeczą łatwą, nie było łatwo; 
leiń)te - mit imnt>m ąaóen 
łatwo kogo przekonać, po
zyskać; óei ber - bleif>en 
nie odst~pować od przedmiotu; 
niqit f>ei ber - f>leif>en od
stępować od przedmiotu; icf) 
roerbe nocf) auf bie - 3utilcf• 
fommen powrócę jeszcze do 
tego przedmiotu; auf bie -
einge~en, sur - fommen 
przystąpić do rzeczy, do przed
miotu; ginter bie - fommen 
W.}'kryć, zbadać rzecz, dowie
dzieć się o czem ; icfJ bin 
meiner - gemiji, fid}er jestem 
mojej sprawy pewny; feine 
- uerftegen znać się na rze
czy (na swoich interesach, 
swojem rzemiośle, swojej 
sztuce); ficf) feine •n genau 
ilóetlegen dobrze się (nad 
czem) namyślić; fińJ aus ber 
- aie~en wywikłać się, wyjść 
ze spr.a wy; mifdje bid) nidjt 
in meine •n nie mieszaj się, 
nie wtrącaj się do naszych 
spraw; unuettidjteter - ab• 
3ieąen wrócić nie wskórawszy 
nic, odejść z kwitkiem; in 
•tt ber !Jłeligion w sprawach 
religijnych; 8) sprawa f. 
(prawo); mit imnbm gemein• 
f c!jafUicfJe, gemeinfame - ma" 
cf)en być z kim w zmowie, w 
porozumieniu, mieć z kim 
wspólny interes; filr eine !\Ułe 
- flimpfen walczyć o dobrą, 
Ełuszną spraw~; f ńJroef>enbe, 
eriebigte - sprawa (proces) 
będąca (-cy) w toku, sprawa. 
(proces) załatwiona, osądzona, 
(proces wyrokiem zakończony); 
3ur - ge~iiren naleteć do 
sprawy; ber guten - 3u„ 
liebe dla, gwoli dobrej, słu
sznej sprawy; in f ei ner eige• 
nen - !Jłicf)ter f ein być sędzią 
we własnej sprawie. 

6ii'd}cld}cn, sn. •il, pl. -, 
mała rzecz, mały przedmiot; 
mała sprawa; drobnostka j.; 
= .!tceiniRfeit. 
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!Ein'd)erfliirung, sf. pl. •en, ~gen orzeczenie n. rzeczo
objaśnienie n. rzec:lly, defini- znawc6w, biegłych. 
cya /. 15n'djller3tldjnte, sn. •ffeil, 

15n'djfiillig, adi. upadający pl. •fie, spis m. rzeczy. 
w sprawie, przegrywający 6n'd)llJnlter, sm. •il, pl. 
proces; - roetben przegrać -, rzecznik m., adwokat m. 
sprawę; filt - edliiten ska· 15ndJllJnltung, sf. pl. •en, 
zać, odrzucić :!;ądanie, skargę, rzecznictwo n. 
pozew. @in'djllJert, sm. •(e)i'l, pl. 0 e, 

!Ein'djfil~rer, sm . .. s, pl. -, wartość rzeczywista, istotna. 
rzecznik m.; adwokat m. @in'djllJort, sn. •(e)il, pl. 

15n'dJgcbiidjtttfe, sn. ..ff ei'l, •miitter, rzeczownik m. (gra-
pamięć rzeczowa. matyka), 

15n'djgcmii~, adi. i adv. 6n'dJllJiirtcrbttdj, sn. ,(e)il, 
obacz 6ad)bimlic1J. pl. •bilcfJet, encyklopedya /. 

@in'djfcnncr, sm. •!!, pl. -, 15nrf, sm. •(e)il, pl. 151ide, 
znawca m. 1) wór m., worek m., torba 

@in'djfcnnttti~, sf. pl. ~ffe, f.; f!einet - ob. 151ićtc1Jen; 
znajomość f. rzeczy, znaw- gtojjet - miech m., wańtuch 
&two n. m.; - am ijifdjetnev matnia 

15n'd)fttttbC, sf. obacz 511cfJ" f.; ein - vol! w6r, worek 
renntnia. (czego); imnbn mit einem 

6n'd)funbig, adi. znający 9efilUten t5aćt fdjlagen bić 
się ua rzeczy, świadomy, ogo workieml napchanym 
biegły. (piaskiem); in ben - ftec?en, 

@in'dJfunbigc(r), sm. •gen, tun schować do workP, do 
pl. ,gen, rzeczoznawea m., kieRzeni; @e(b im •e ~a(>en 
biegły m. mieć pieniądze w kieszeni; 

15n'd)lnnc, sf. pl. ,n, postać 2) (przenośnie:) jmnbn in ben 
f., stan m. rzeczy. - (bie ;t11f c1Je) ftec?en w kie-

@in'd)lidJ, adi, rzeczowy, szeń kogo schować; być 
istotny, właściwy; adv. - w czem wyż9zym od kogo, 
fpteclJen m6wić rzeczowo, m6- pobić kogo w ~zem; być 
wić ściśle to, co rzeczy do- przebieglejszym od kogo; bie 
tyczy. Rave im - faufen kupić 

@iii'djlidJ, adi. nijaki (gra· kota w worku, kupić co nie 
matyka). ogladnąwszy wprz6d; mit 

6n'd)lid)feit, sf. rzeczowość - unb $ad baoonge~en za-
f., istotność t: brać si11 ze wszystkiem, uciec, 

15n'd)regifter, sn. •il, pl. zabrawszy wszystkie mana-
-, spis m. rzeczy. tki; et ~at i~n im •e ma go 

@ill'd)fCUgiingCf, Bm. •il, pl, W kieszeni, zupełnie W SWO· 

-, robotnik wiejski szuka- jej mocy; er fann i~n au!S 
jący latem roboty w obcych bem •e in ben - fteden, fpie• 
Htronach, obie:!;vsas m. len mo:!;e :r. nim zrobić co 

6n'd)fenredJt; sn. •(t)i:l, chce; au vie! ameijjt !)en -
15n'd)f cnf"icgcl, sm. •il, pra- co nadto, to niezdrowo; in 
wo n., Zwierciadło n. saskie einen liid)erigen - fclJiltten 
(prawo). sypać do dziurawego worka, 

@ind)t, 6n'd)te, adi. wolny, niewdzięcznemu (nienasyco
powolny; cichy = Ieif e; adv. nemu) świadczyć dobrodziej
powoli, pomału, zwolna; gana stwa, podejmować niewdzię
- pomalutku, pomaluteńku; crną, daremną prac11; man 
gan3 - teben m6wić z cicha, f olI feine t51icfe mit t5eibe 
po cichu. nli~en nie szyj worka jedwa-

@in'd}llerftiinbig, adi. ob. biem, z prostakiem nie ob-
t5ad)funbig. chodź się delikainie. 

6n'd}lltrftiinbige(r), am. 15n'cfblume, sf. pl. •n, 
•gen, pl. •gen, rzeczoznawca 15n'lffro"f, sm. •(e)il, pl. 
m., biegły m.; Utteil bet •friipfe, chwytka J., chyczka 

15n'if"feife 

/.; = 15aum, !Jłanb bei:l 
t5adei:l. 

6n'rfbrnff cn, sm. •il, pl. 
-, ro:!;uwka /. (zoologia). 

6ii'rfd)en, sn. •i:l, pl. -, 
dim. od t5acf, woreczek m., 
mieszek m., sakiewka f., 
torebka f. 

6ii'rfd}cnfiirmig, adi. mie
szkowaty. 

6n'rfbriutd), sm. -s, pl. ,e, 
drelich m. na worki, 

@:iii'rfcl, 8m. =i!, pl. -, WO· 

reczek m., sakiewka /., •to
rebka f. 

~ii'lfclblume, sf. pt. •n, 
15ii'cfelftrnudj, sm. •(e)a, pl. 
•fttliud)et, puzyrnik m. (bo
tanika). 

15ii'rfelmeiftcr, sm. •il, pl. 
-, Rkarbnik m., kasyer m. 

6n'cfcn, I. ,,a. (~a(>en) tak:!:e 
6ii'cfclu, wsypywać, wkładać, 
wło:!;yć w miech, worek; II. 
vn. (~aben) 1) aufammen
uginać się, wklęsać; roeg
osiadać, opadać, zapadać się; 
III. fidJ, vr. (~a(>en) odymać 
się jak worek (o sukni); 
wzdymać sie, kurbanić sie, 

15ii'ifen, ;a. (~a(>en) w ~6r 
zaszyć i utopić (dawniej ka
ra na ojcob6jc6w). 

15niferlo't ! 15ncferme'nt ! 
inter. daj go katu! a to nie 
:!;art.y ! dla Boga! 

6n'dfiirmig, adi. mieszko
waty. 

6n'dgnru, sn. •i:!, pl. ,e, 
sak m. 

6n'dgnff c, sf. pl. •n, ulica 
niecała, ślepa, nieprzechodnia, 
bez wyjścia, bez wjazda. 

6n'dgelcif c, sn. ob. t5tocr~ 
geleife. 

6n'if~il"fcn, 6n'iflnufc11, 
sn. ail, bieganie n., wyścigi 
pl. w workach. 

15n'ifleinllJnnb, sj.' parć j., 
pł6tno workowe, na worki. 

6ii'ifler, sm. -il, pl. -, fa
brykant m. wyrob6w skórza
nych, sakiewek, torb. 

6n'dlinncn, sn. obacz t5acf• 
(eimoanb. 

6n'ifmciftcr, sm. •il, pl. 
-, nakładczy m.; = il11be~ 
meifter. 

6n'if"fcifc, sf. pl. •n, du
dy pl., multanka f. 



6n'dł)fcifcr 

6n'dł)fcifcr, sm. •tł, pl. 
-, dudarz m., dudzista m. 

6n'dłJiftolc, sf. pl. •n, pi
stolet kieszonkowy, krócica f. 

6n'drod, sm. •(e)s, pl. 
.. rlicfe, tużurek m. 

6n'dtier, n. ·(~)s, pl. •e, 
grzebinów m. (zoologia). 

6n'dtriigcr, sm . .. 9, pl. -, 
workonoś m. 

6n'dtud), sn. •(e)s, pl. 
•tilcf)er, 1) chusteczka f. do 
noRa; 2) obacz ISacUeinmanb. 

6n'du~r, sf. pl. •en, zega
rek kieszonkowy, 

E>ncdlc'gium, sn. obacz 
'5afri[egium. 

6ii'ctt1um, sn. obacz 1511• 
fulum. 

6nbbu3ii'if d), adi. sadu
cej.,ki. 

6ll'bCbllUm, Sm. obacz 
15a6en6aum. 

6ii'(c)mnuu, sm. ~(e)il, pl. 
•manner, 6ii'cr, sm. •il, pl. 
-, siewca m., siewiarz m. 

6ii'(c)mnf d)iuc, sf, pl. rn, 
lliewnik m. 

6ii'cn, va. ((jaf>en) siać; 
niel -- nasiać; (obraz.) blinn 
gefat rzadki. 

6ii'(c)fnd, sm. •(e)il, pl. 
•f licfe, worek siewny, do sie
wu. worek z nasieniem. 

6ii'(c)tnd), sn. -(e)a, pl. 
•llidjer, płachta f, do siewu, 
siewnia f., siewalnia /. 

6ii'(c)3cun, sn. •(e)s, sprzęty 
pl. do Rtewu. 

6ii'(e)3cit, sf, pl. •en, czas 
m., pora f. siew11. 

6n'ffinn, sm. •(e)s, pl. •e, 
6n'ffinnlebcr, sn. •s, pl. --, 
safian m.; uon - safiano
wy adi. 

6n'(f)f1or, sm. •(e)s, kro
kos m., szafran polny, dziki 
(roślina). 

en'frnn, sm. •(e)s, szafran 
m.; mit - angemadjt, gefarf>t, 
3ubereitet szafranny. 

en'frnufnrbig, ea'frnugelb, 
adi. szafranowaty, szafrano
wy, szafranowego koloru, żół
ty jak szafran; - merben 
szafranić sie. 

enft, sm: •(e;il, pl. 15afte, 
1) sok m,; ber rotc - czer• 
wona posoka., krew f.; uo!I(er) 
- unb .!traf t soczysty; o(jne 
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unb . Straft niesoczysty, ' en'gbnr, adi. mogący być 
bezsilny, bez jędrności i mo- powiedzianym. 
cy (n, p. styl, mowa); nudny, eii'gbnr, adi. dający się 
niesmaczny (n. p. potrawa) piłować. 
= fabe; 2) humor m., humo- en'ge, sj. pl. •n, 1) podanie 
ry pl. (medycyna); bie 15afte n., tradycya /. = itberliefe= 
~af>en fid}. uerbicl)tet humory rung; 2) pogłoska/., wieść/.; 
się zebrały; bie 15afte fteigen es gegt bie - jest pogłoska, 
i~m in ben .ltopf humory bi- rozchodzi się wiadomość. 
jq, mu do głowy. eii'gc, sf. pl. -n, pila f.; 

ea'ftnuelnuf I sm. ,(e)!8, Ueine - piłeczka f. 
plynienie n. sok6w (botanika). eii'gtbnud), sm. •(e)o, pl. 

6n'ftbc~iilter, sm. •!il, pl.1 •6au.~e, piłobrzuch m. 
-, miodnik m.; = SJonig• 6n gcbaum, sin. ..(e)s, pl. 
Meli (botanika). •f>.aume, rdzenica f., sago-

6ii'ftd)en, eii'ftlcin, sn . .. 9, w1ec„-:n, 
pl. - dim. od e,aft so- 6n gebllltt, sn. ..(e)s, pl. 
czekm

1
•syropekm ulep:km •blatter, taśma f. piły. 

powideilrn pl. (a~tekarstwo)'. ~ii'geblod, sm. •(e)i8: pl. 
"" 'ftb d f. l . •6locfe, camer m., p1en m. 
~a C e, 8 • P · •n, mw- drzewa do piłowania. 

dochr~n m. eii'gcbod, sm. •(e)s, pl. 
en ftfar6c, sf. pl. •n, ko• •f>licfe, kobylicaf., sztaluga f. 

lor rosl,nny. ,,, .. , f '{ '" l 'l 
ell'fff(Uff, sm. •ff ta, pl. '~n _gC Ct e, BJ' p ' •n, p1 • 

>fUff „ ru" k ł f ruk pi-rowy. 
·1· e, - uer'<Jaume os O a , ,,, .. , fif..J. " l 

6il'ftfilUc, sf. obfitość f. ~age ui,_ sm. •e,,, P · •e, 
k' zębak m., piła j. (ryba). 

80 
G;ftgnnn, sm. •(e)il, pl. eii'gcfiirmig, adi. z~bko-
" 6 'ft f"· s waty . 

... gange, n gc ll!i, sn. =e ' eii'ge(n)gcfteU sn ... (e)B pl. 
pl. •e, przewói soczny, na- d 

1
. "ł' ' 

czynie soczne. •e, ~~,a a . ·• P' Y• 
6a'ftgriin, adi. zielony 6n !JC~rtjT, 8"!· •(e)s, pl. 

· k . ·śi'· •e, ręk<>Jeśc f. piły. Ja 10 my. 6 .. , 1, l 5 ,,, .. , • 
ell'ftig, J. adi, 1) soczysty, ll,gC„0 3, Sit, •e .! ~n _!lC-

miażdżysty, pełny soku; 2) fl~t,, sm. •ee, pl. •fiojJe, pilo-
( , . ) , t . b wiec m., opala f, 
pr~enosme:, t.us Y, me? y- 6ii'gdriemcr, sm. •il, pl. 

czaJny, sprosny; "e @efcfj1djte, b ( I · 
1 brudna historya; .. er 15cl)er3 -, ~nogozą m. zoo og1a · 

sprośny, tlilsty żart; II. adv. 6n gcfrtM, sm. sfes, pl. 
, , ( b ) , . •fe, krewet m., obcegmk 

so~y~fct1~;f .ot raz, :p~fot~nf•P: zielony (zoologia). • 
~n tg et , 81;•, ~a 19 cm. eii'gemaf d)inc, sf. pl. •n, 

sn. ,s, Hoczystosc f, 'ł 
en'ftloe, adi. 1) bez soku, pt Il .. ~arowa. 

niesoczysty; 2) (przenośnie:) . en geme~l, sn. •(e)i!, tro-
(f aft• unb lrafHos) bez energii; cmilglemii"lc f. z 
nudny; = fabe. . '' , 8 

• P • =n, 
"" 'ftl fi f ·t .~ "" 'ft piła J., tartak m. 
~n o 19 et.• 8J·, ~n • 6ii'gemiillcr, sm. •il, pl. 

mnngel, sm. =s, brak m. SO· l ś . . 1 t t k kó • , , /, -, w a c1cie m. ar a u. 
w, mesoczystosc , ; su- €Sa'ntn . ((jaf>en) ee 

chość f. (n. p. ziemi). . ,tt , !a. , . r~ , ; 
ell'ftmUe Sn . .. jeS pl. •fe -?1ÓW!C! pow1adac,,po~1~dz1ec, 

' , ' . l' 1a, nem - pow1edz1ec tak, 
marmelada f., powidełka p , · t k' , t · d ·' . me, po a 1wac, po w1er ZJC, 

en'ftrcul), . ea'ftftrot,enb, zaprzeczać, zaprzeczyć; au 
6n'_ftlJOU, adi. soczysty; = allem ja - wszystkiemu po
f afttq. . takiwać, na wszystko się zga· 

@:!a'ft3Ct!, sf. czas m. krą- dzać; feine !JJłeinung -
żema soko1v, oskoły pl. (wy)powiedzieć swoje zdanie, 

en1ft311Jcig, am. •(e)il, pl. zapatrywanie; gutm 51:ag. 
„e, naciągacz m. soków. gute 9ladjt - powiedzieć 
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dziei1 dobry, dobranoc; imnbm wifien 11>itb ei.l bir sumie- 6a'gcu3cit, sf. pl. •en, 
:lJanf - (po)dziękować komu; nie ci to powie; ba9 ift, wie czas znany z podań, czas 
1mnbm ~ebewo!Jl - żegnać nefagt, nic!Jt Ieic!Jt to nie jest, mit.vczny, legendarny. 
kogo, (po)żeg-nać się z kim; jak m6wię,jak powiedziałem, !Sii'gcr, sm. •S, pl. -, 
jmnbm @rob~eiten - powie- łatwo; wa9 will er bamit - ? tracz m., pilarz m,, ślal'harz m. 
dzieć komu grnbiańst1.Va; co chce przez to powiedzieć? !Sii'gcfalm, sm. -(e)e, pl. 
f eine @rilnbe - wyłuszc,yć baiil wollte id) bamit nid)t ge, •e, ką•acz m. (ryba). 
swoje powody; ,,15ie", ,,'.Du" jagt ~aben tego nie chciałem !Sii'gcfd)micb, sm. •(e)iil, pl. 
gu jmnbm - być z kim na powiedzieć, tak tego nie •c, kowlll piły wyrabiający. 
pan, nlł t_v, m6wić komu pan, rozumiałem; wenn id) bit !Sii'gcf d)niiblcr, sm. -s, pl. 
ty, tykać się z kim; au - alier f age kiedy, skoro ci je- - , zębatka .f. (pt11k). 
pf{egen mawiać; ~abe id) e9 dnak powiadam; idj ~alie mit ISii'gcf d)uitt, sm. -(e)S, pl. 
nicf)t f d)on !lingft ge[a~t? - !a[fen, bail . , • mówiono ,e, przerznięcie n. piłą. 
czy nie m6wiłem (tego) już mi, słyszałem, że ... ; jmnbn 6ii'gcfd}lllan3, sm. •e9, pl. 
daWI)O? man fa~t mówią, tot- rozgłosić nieprawdziwą •fc1Jwiin3e, śpilkobok m. 
powiadają; man ~at mit ge• wiadomość o czyjej śmierci; (ptak). 
f agt m6wiono mi, słyszałem; ficf) etw. nicbt 3roeima( - !Sii'gcfl)iinc, sm. pl. trociny 
wa9 fagft bu ba3u? co m6- !affen nie <lać sobie co dwa I pl., troczyny pl.; = 6iige• 
wisz na to? bagegen fann razy powiedzieć, natychmiast mefll. 
man nicf)t9 - na to niema co uczynić; bu ~aft ~ier nidJt!.l !Sii'gcfl)iincartig, adi. tro-
co mówić, nie da się nic po- 3u - nie masz tu nic do cinilł•ty. 
wiedzieć; bu ~aft gut - to- rozkazywania, nie masz tn ISii'gdaud)cr, sm. •91 pl. 
bie dobrze mówić; 0119 ~at żadnego prawa; ein ui,(• -, tracz m., kruk morski 
nidjte 3u -, ba& fagt nic1Jt9 fagenber !Blicf spojrzenie wy- (ptak). 
to nic tnie znaczy, nie ma mowne; eine nidjt9fagenbe 6ii'9c11Jcrf, sn, •(e)9, pl. 
się o co kłopotać; mas will !!Riene mina nic nie znacząca, =e, piła parowa; = 6iige• 
ba& - ? co to ma znaczyć? !Sa'gcu, sn. •S, mówienie mafcf)tne. 
bas muf! id) -, fie mibflillt I n., powiadanie n., powie- !Sa'gcwort, sn. =(e)B, pl. 
mir muszę wyznać, że mi dzenie n.; - unb Xun war pwiirter, czasownik m., słowo 
się nie podoba; idj miid)te ein9 bd i~m zaledwie było n.;= ,8eitroort (gramatyk.). 
faft - powiedziałbym prawie; powiedziane, już to uczynił; 6ii'gc3a~n, sm. =(e)B, pl. 
um e5 offen au - otwar- -· unb %uu ift AWeietCei od 0 3ii~ne, ząu m. u piły, od 
cie m6wiąc, wyznając; eil słowa do czynu daleka droga. piły. 
ift faum (nidJt) au - ! trudno !Sii'gcn, va. (~alien) rznl!Ć !Sa'go, sm. •9, sago n., 
rzec! ei.l ift faum 3u -, wie pilą, piłow11ć. tapioka f. 
man mid) empfangen ~at !Sa'gcubid}tung, sJ. pl. •en, !Sa'gobnnm, sm. •(e)9, pl. 
trudno opisać, jak mnie przy- poezya mityczna, poemat., n11 •f>1iu111e, sa1rowe drzewo, 
jl}to; (wie) gefagt, (f o) getanjak tle poda11 osnuty. 6a'gogrilt,c, sf. pl. -11, 

powiedział, tak te:!. zrobił; !Sa'gcnforfdJllll9, sf. pl. sa!!'owa kasza. 
foau- jak to się m6wi, •m, badanie n. podań luqo- !Sa'nol)almc, sf. pl. •11, 

jak to mówią; er faun uon wych. krupnia /. 
@Ulcf f agen, bali • , . to jego !Sa'gcngcf d)id)tc, sf. pl. !Sa'goful)l)C, sf. pl. •n, 
szczęście, że • , . ; er ~at in •n, 1) opowieść na tle podań zupa sagowa, z sagiem, z ta
ber lUerw11Itung uie[ au - ma ludowych osnuta; 2) bisto- pinką. 
ważny głos w zarządzie; er rya f. podań ludowych. !Sa'~Ibanb, sn, !Sa'~Uciftc, 
Iiijit fidJ nid)ti.l - nie da so- !Sa'gcn~aft, adi. mityczny, sf, obacz @:la[banb. 
bie nic powiedzieć, nie słucha legendarny, bajeczny. 6a'~llllcillc, sf. obacz 6a[• 
nikogo; Iaji bit - daj sobie 6a'gcnfrci9, sm. =fe5, pl. weibe. 
powiedzieć, pozw61, że ci po- •le, cykl m. leg~nd, podań !Sa'~n·, adi. śmietankowy. 
wiem; lali llit ba9 gefagt ludowych. !Sa'~nc, sf. śmietanka /.; 
fcin zachowaj to w pamil}ci, ISa'ncntunbc, sf. mito- gefcbiagene - bita śmietana. 
niechaj ci to posłuży za logia /. !Sa'~nt~altig, adi. z:iwie-
wskaz6wkę; in9 @efidJt - !Sa'gcnrcid), sn. -(e)s, pl. rający śmietankę, śmietan
w oczy powiedzieć, wymia- pe, państwo mityczne, kró- kowy. 
tać; mit ~a[ben !lllotten etw. lestwo bajeczne, legendarne, !Sa'~ncn, va. (~11bm) zbie, 
- dać co do zrozumienia; świat m. mitów, lell'end. rać (z mleka) śmietankę. 
ba9 will uie[ - to wiele !Sa'gcnrcid}, adi. bogaty !Sa'~nfiif c, sm. ,91 pl. 
znaczy, to uwagi godne; w podania, pełny tradycyi. ser śmietankowy„ 
roas id) - wollte co chcia- !Sa'gcnlllclt, sf. obacz !Sa'~nfnd}cn, sm. •S, pl. 
łem powiedzieć; bein @e• 6agenreidj. -, placek śmietankowy. 

Sn I en ber, lleutflf!•l)olnifdieł !!BBrterbulf!. 19 



6ni'liling 

6ni'liling, sm. •ii, pl. ,e, 
złotopstrąg m.; = @olb, 
foreUe. 

6aifo'u, (wym.: sezą), sf. 
pl. ,s, sezon m., pora f, roku, 
czas m. 

6nifo'ngcfd)iift, sn. ,(,)3, 
pl. •C, intere; sezonowy. 

6ni'tc, sf. pl. •n, struna 
f.; ~erfertiger uon •n obacz 
15aitenmaqier; mit neuen ,n 
beaiefJen, aufaiefJen naciągać, 
naciągnąć nowe struny; ble 
- ift gef:prungen pflkła strn· 
na; bie =n f:pannen naprężyć 
struny; (przenośnie:) bie 
re~tm •n berilgren poruszyć, 
dotknąć strunfl serca, przy
mówić komu do serca; ge„ 
linbm -n aufaiegen spuścić 
z tonu; ftrammere ,n auf• 
aiefJen nabrać ostrzejszego 
tonu, wziąć sill ostrzej do 
kog-o, do czego; anbere •n 
aufaiefJen zmienić ton, zacząć 
z innego tonu, zacząć z innej 
beczki; bie "n au fJoqi fpan
nen za wiele wymagać, za 
wielkie robić pretensye. 

6ni'tenlic3ug, sm. ,(e)ii, pl. 
•ailge, struny pl. u jakiego 
instrumentu. 

6ni1tc1tlirctt, sn. •(e)5, pl. 
•et, 6ai'tcn~nltcr, sm. •iii, 
pl. -, pfużka /. (muzyka). 

Gni'tcnbrn~t, sm. =(e)a, pl. 
•btiifJte, drut m. na struny. 

6ni'tcninftrumcnt, sn . .. (e)e, 
pl . .. e, instrument strunowy, 
instrument rznięty (muzyka), 

6ni'tcnflnug, sm. -(e)iil, pl. 
,Uange, dźwięk m. strun, 
muzyka/. 

6ni'tcnfrn~cr, sm. ..5, pl. 
- , zły skrzypek, rzempo
lista m. 

6ni'tcnmndJcr, sm. •ii, pl. 
-, fabrykant m. strun. 

6ai'tcnfl)icl, sn. •(e)ii, pl. 
•C, 1) granie na instrumencie; 
2) harfa /., lutnia f,; 3) 
dźwiek m. lutni. 

Gcifrnmc'nt, sn. =(e)s, pl. 
•e, sakrament m.; bas rette 
- auiilteifen opatrzyć umie
rajl}cogo świętymi sakramen
tami; bie •e betreffenb sa
kramentalny; - ! dla Boga 
świfltegol 
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Snfrnmcntn'l, 6nfrnmc'nt• 
lid), adi, sakramentalny; 
adt·, sakramentalnie, 

6nfrn111c11tic'ren, vn. (fJa• 
ben) przeklinać; = f(uc!Jm. 

6nfrnmc'ntf dJiinbcr, sm. 
•iii, pl, -, hańbicie! m., znie
ważycie! m. sakrament6w. 

enfrnmc'nt0~ii110d)cn, sn. 
•iii, pl. -, tabernakuł m. 

6nfric'rcn, va. (~aben) 
święcić, poświflcić, wyświę
cić; = meigen. 

6nfrilc'gif d), adi. święto
kradzki. 

6nfrilc'9i11111, sn. =(ś), pl. 
•gien, świi,tokradztwo n. 

6nfrlftn'n, sm. •(e)ii, pl. 
•e, zakrystyan m., sługa 
kościelny, 

6nfriftcl', sf. pl. •en, za
krystya j. 

6iif11In1rfcicr, sf. pl. ,n, 
6iifnln'rfcft, sn. =ei!, pl. •e, 
obch6d stuletni. 

6iif11Iarif ntio'u, sf. pl. ,en, 
sekularyzacya /. 

6iif11Iarifie'rcn, va. (ijalien) 
sekularyzować, 

6iifularlfic1rc11, sn. •i.I, 
6iif11Intific'r11ng, sf. pl. =en, 
sekularyzowanie n., seku
laryzacya f. 

6ii'fulum, sn. •(!!), pl. =!a, 
stulecie n. 

6nlnmn'nbcr, am. •i.I, pl. 
-, 1) salamaudra /. (zoolo
gia); 2) w mowie studen, 
ckiej: einen - reif>en toasto
wać trac w kolo o st6ł Uijfa
wionem'i szklankami i ude
rzając niemi następnie w st6ł. 

6aln'mi i (rzadko) Gala'• 
me, sm. -, pl. "5, salami 
n. (rodzaj kiełbasy). 

6nln'111ilu11rft, sj. obacz 
6a!ami, 

Galii'r, sn. •(e)iil, pl. •e, 
płaca /., zapłata j. ;· ein -
geben znpłacić. 

Gala't, sm. •(r)a, pl. 
•e, sałata /,; bm - an• 
macf)en przyrządzać sałatę. 

6nln'tnrtig, adi. podobny 
do sałaty. 

6nln'tbo~ne, sf. pl. -n, 
fasola f. na sałatę. 

6nln'tgnlicl, sf. pl. =n, 
widelec m. do salaty. 

6n'llicn 

enln'tfol)f, sm. •(e)ii, pl. 
=flipfe, gł6wka f. salaty. 

enln'tliiffcl, sm. •5, pl. 
-, łyżka {. do sałaty. 

ea{a'tii{, sn. =(e)s, pl. •C, 
oliwa f. do sałaty. 

enla'tf d)ilffcl, sf. pl. 0 n, 
półmisek m. do sałaty, sala
terka/. 

enla'tf d)Wcnfcr, sm. =S, 
pl. -, enln'tficli, sn. •(e)5, 
pl. =e, przetak m. do popłu• 
kiwania sałaty. 

6nllin'bcr, sm. •s, pl. -, 
1) gaduła m., błazgoń m.; 
= €?>~mater; 2) szarlatan m., 
= Quacffa!ber. 

enllinbcrci', sf. pl. •en, 
1) bajanina /., hzdury pl., 
gadanina/.; =@ef~miill; 2) 
szarlatanerya /.; = Ouacf, 
falbmi. 

6nllin'bcrn, vn. (fJaben) 
bajać, bzdurzyć, błazgonić; 
= fcl;lmlitien. 

en'Ilin11b, sn. •(e)iil, pl. 
•banber, 6a'Uciftc, sf. pl. ,n, 
krajka f. 

6n'llic, sf. pl. •n, maść f., 
olejek m., pomada f., smaro· 
widło n. 

6n'llici, 6n'lllti, sm. •iii, 
sf. szałwia f.; mi!ber - gra
natnik m. 

6n'llicicffig, sm. -ii, pl. •e, 
ocet m. z szałwią. 

6n'lbciftrnnd), sm. -(e)iil, pl. 
=ftrau~er, krzak m. szałwii. 

6n'f.liciwcibc, sf. pl. •n, 
rokicina /., łoza /. (rodzaj 
wierzby). 

en'lliciWCill, sm. •(t)5, pl. 
,e, wino n. z szałwią. 

6n'llicn, I. va. (~aben) na
maszcza(, (na)maścić, (maścią 
lub olejkiem) posmarować, 
namazać; jmnbn aum ~riefter, 
aum .!ti:inig - namaścić kogo 
na kapłana, na króla; ber 
@efarbte pomazaniec m. ; ber 
@ef a!6te bes ~errn pomaza
niec Pań~ki; II. fidJ -, vr. 
(fJaben) namaszczać się, na
maścić sill (n. p. wonnym 
olejkiem). 

en'lbcn, sn. •iii, (na)ma
szczenie n., smarowanie n. 
(maścią lub olejkiem), na
mazanie n. 
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en'lbennr3t, sm. •es, pl. enli'nenwed, sn • .. (e)e, pl. 
•ćir~te, pomazownik m. •t, obacz 15aline. 

en'lbenbnum, sm. •(t)e, pl. 6n'lif dJ, adi. salicki, bae 
•6/iume, balsamowiec m. 0 e @efef ustawa salicka (hi-
( drzewo). storya), 

6n'lbcnbild}fe, sf. pl. •n, enli3~'l, sn. •(e)s, salicyl 
6n'lbengefiiij, sn. 0 ee, pl. •e, m. (chemia, medycyna). 
puszka /. z maściami lub eali3~'lfiinre, sf. kwas sa-
olejkami do namaszczania, Jicylowy. 

6n'lbenbcrtltcr, 6n'lbeu• 6nlm, sm. •(e)e, pl. ,e, 1) 
' mnd}cr, 6n'lbenllerfertiger, łosoś m.; =ilacl!s; 2) psalm m.; 

sm. •Iii, pl. -, przyprawiacz = \jlfalm; ranger - długie 
m. maści, olejków, rozumowanie. 

6n'lben~iinlller, 6n'lben• 6n'lminf, am. •il, salmiak 
friimer, 6n'lbcnllediiufer, sm. m., solan m. amonii, sól amo
•e, pl. -, kupiec m., kra- niacka (chemia), 
marz m. handlujący maścia- 6n'lminfgeift, sm. •(e)i!, 
mi, olejkami, 6n'lminff~iritue, sm. -, ros-

Sn'lbcr, sm. •&, pl. -, ciek m. amonii :!.rącej, amo-
namaszczacz m. niak gryzący, ciekły, wodny. 

en'lbiil, sn. •(e)B, pl. •t, 6n'lminff nl3, sn. 0 ea, pl. 
ol<'j święty, krzy:!.mo n. •e, s61 amoniacka. 

6n'lbftnbe, sf. pl. •n, na- 6nlomo'nif dj, adi. -es Ur• 
maszczalaia /. , 

i;n'lbunn, sf. pl. ..en, na- tetC wyrok salomonowy, bar
dzo mądry. 

maszczenie n., namazanie 1i.; ~ 'l "f' l z 
(obraz.) mit _ fµreąien mó- <::>B o.mon„ tege , sn. •a, p . 

·, . . 1 -, bab1kr6wka f., toczydło 
w1c z namaszczemem, z wie· n., biała krówka, kokoryczka 
ką powagą, z patosem. /. ( śl' ) 
~ 'l" ,. . ..r, ~ 'l" ,. . ro ma . 
,;,O uuąg„ret..,, <::>O uung,,, 6nlo'n, sm. ,61 pl. •il, sa-

lloll, adi. patetyczny, po· Jo I f. 
ważuy; adv. patetycznie, n~ m

01
·
0
,,

1
s
1
a a a'· 

1 :!. . f ,... 6 . , ,::, ·, a i. sa onowy. 
powa me; -. µre...,en m w1c 6nlo'nmii"ig adi. salono-
z namaszczemem. 11 • 

i;ii'ld}en i! pl _ wy; adv. salonowo. 
dim. od e::r· ·u:a:ra . sala' 6nlo'nmen_fd}, sm. 0 en, pl. 
salka f. ' ' 0 en, sa~onow1ec m. 

6nlllic'ren, va. (fjalien) za- 6nlo nwngen, sm. •il, pl. 
płacić, wyrównać rachunek. -, poWÓ:G salonowy, wrtwor

@>n{llfC'rtn, sn. •il, 6nlbie', ny, sal~nówka f. (koleJn.) 
runo 8' pl •tn zapłata f. 6nlo nlllef en, sn. •il, salo-

, ., .. · ' ·, nowość f. 
wyr6wname n. rachunku. ~nlO'"" d · b d · 6n'lbo m (a) l jj • <::I .,..,., a i. ro ny, llle• 
b. , 8 

• ' , P • • 1 dbały, zaniedbany; adv. bm-
• 1, saldo m., reszta f, d · db I • db · (handel). no, me a e, zame ame. 

6n'llloiibertrng, 6n'lbollor• 6nl~(ter, sm. •il, saletra 
trng am. •(e)i! pl „tr1ige /. (chemia). 
prze~iesienie ,,:_ s~Jda (n~ 6nl~c'ter•, adi. saletrowy. 
nowy, dalszy rachunek). 6nl~e·ternrtig, adi. sale-

6n'lllo3nblung, sf. pl. •tn, trzysty, saletrzany, saletro
wyrównanie n. spłata f. waty. 
salda. ' • 6ol~c'terbilllung, 6 nl~e'ter, 

6n'lc~wur3el, sf. pl. ,n, er3cugung, sf. warzenie n. sa
koślaszek m., koślaki pl. letry. 
(roślina). 6nl~c'tererbe, sj. pl. •n, 

-Snli'nt, sf. pl. an, salina ziemia saletrzllna. 
j.; warzelnia /. 6nl~e·tcrer3cugenll, 6nl• 

enli'nennrlleitcr, sm. •&, ~e'terbnltig, adi. saletrzany. 
P_l,. -, robotnik m. W 88· enl.lJe'tcrfnbrifant, sm. 0 en, 
hme, pl. aen, saletrnik m. 

enl~e'tcrfrnij, sm. •ei!, osad 
saletrzany. 

enl~e'tergeift, sm. •(e)e, 
rozciek m. saletry, saletra 
ciekł11 • 

.. 6nl~e'tcrgrubc, enl~e'tcr• 
buttc, sf. pl. ,n, enl~cter
fiellerei', sf. pl. aen, saletrar
nia f,; warzelnia f. saletry. 

enl~e'terbnltigfeit, sj. sa
letrzaność /., saletrowatość j. 

6nl~c'terlnugc, sf. pl. -n, 
lng saletrowy. 

6nl~C'terf nla, sn. •tS, sa
Jetrzan m., pod~aletrzan m. 

6nl~e·terf nl3f iiure, sf. kwas 
saletrosolny. 

enf~e·terf nuer, adi. saletro
solny. 

6nl.1Je'terf iiure, sf. kwa11 
saletrowy, azotny. 

6nl~c'terfieller, sm. •a, pl. 
-, fabrykant m. saletry, sa
Jetrriik m. 

6nl~cterfiebcrei', s.f. obacz 
e:al:petergtube. 

enl~e'tcrftoff, sm. •(e)i!, 
saletror6d m. 

6nl~c't(e)rig, adi. saletrza
ny, saletrowaty; 0 e Siiure 
kwas saletrzauy. 

6n'lf t, sf. pl. •n, ostry sos. 
6n'lto mortn'le, sm. -, pl. 

ail i eam mottali salto mor
tale, skok śmiertelny= Xobes• 
fµrung. 

6nlu't, sm. •(e)e, pl. oe, 
6nh1'tf dJn&, •ffes, pl. •f cfJilffe, 
powitanie n. salwą (wojsko w.). 

6nlutic'ren, va. (ijalien) sa
lutować, powitać, żegnać, 
uszanowanie okazać (woj
skow.). 

6n'llle, sf. pl. ,n, salwa 
f.,. wystrzał m, (armatni) na 
znak powitania lub po:!.egna
nia; eine - ge6en, abfeuern, 
dać salwę. 

6n'lltleillc, · sf. pl. •n, 
wierzboloza f., koźlina f., 
łozina f., iwina f,, iwa f. 

6nl3, sn. ..es, pl. •e, 1) 
sól f,; gef ottenei8 - warzonka 
/.; umeines - smulec m.; 
- fieben sól warzyć; - an 
eine 15µeif e tun przyprn.wić 
potrawę sol!}; mit - lieftreuen 
posolić; in - Iegen włożyć 
do wody słonej, nasolić; -
unb iBrot maąit ble mlangen 

19* 



rot najprościej~zy wikt jest 
najzdrowszy; nidjt baii -
auf bem !Brote talien mieć 
zaledwie czem wyżyć; l>ei 
jmnbm einen 6qiinfen im -
tal>en mieć z kim jaką spra
wę do załatwienia; l>aii ift 
ol)ne - unb 6qima!a to bez 
soli i omasty, to nie ma ża
dnego smaku, to koncept ja
łowy; 2) dowcip m.; attif d}eii 
- dowcip atycki. 

6nla,, acli. solny. 
en'l3abgabe, sf. pl. -n, po

datek m. od soli. 
6a'I3aber, sf. pl. •n, żyła 

solna. 
ea'I31i~nlicfJ, Ga'l3artig, 

adi. do soli podobny, solo
waty. 

Ga'I3amt, sn. •(e)i3, pl. 
•iimter, urząd solny, żupa f. 

en'I3arbeiter, am. -s, pl. 
-, robotnik solny, w salinie. 

6n'I31it~er, am. •il, eter 
solny. 

Gn'I3auff c~er, am. •s, pl. 
•ii, dozorca salinarny. 

en'I3bnb, an. •( e )!3, pl. 
•l>itber, kąpiel solna, w; so
lance; kąpiel morska; = 
6eel>ab. 

Gn'I3be~1i1tcr, am. obacz 
6a!3fafl. 

6n'I3bmitung, af. fabry
kacya f., warzelnia /. soli. 

Gn'I3berg11Jcd, an. ,(e)s, pl. 
•e, żupa solna. 

Gn'l3bloif, sm. •(e)il, pl. 
•l>li:icfe, bałwan m. soli. 

Gn'I3blume, af. pl. •n, 
kwiat solny (mineralogia). 

Gn'I3bril~e, af. pl . .. n, woda 
słona, 808 słony, solanka/. 

6n'I3brunnen, am. ,e, pl. 
-, zdrój solny. 

6n'l3bilcfJf e, af. ob. eła!afafl. 
Gn'I3buttet, sf. masło so

lone. 
en'l3en, va. farate, ijal>e 

gefa!3en (t)al>en) solić, osolić; 
ein menig - podsolić; tildjtig 
- nasQliĆj au Oiel - przesolić. 

6n'I3en1 sn. •il, solenie n. 
6a'l3m1c, af. pl. •n, zie

mia słona. 
6n'l3fnftor, am. •s, pl. •en, 

żupnik m., solniczy m., pra
soł m. 

en'l3f n», an. •ff eil,pl. •f iiff er; 
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dim. 6n'l3fii»cfJcn, sn. =ił, pl. Ga'l3igfcit, aj. słoność 1: 
-, beczułka/.nasól; solniczka Gn'l3inf.pdtor, am. obacz 
/., solnica f. l!:>al~fartor. 

en'l3fif d), sm. =es, pl. •e, en'l3fnmmct, sf. pl. •n, 
ryba solona. solarnia f. 

Ga'l3flcif dj, sn. •eś, mięso 8a'I3faftcn, sm. •S, , 
solone. Ga'l3fiftc, sf. pl. •n, skrzy-

Ga'I3f(ut, sf. pl. •en, 1) nia f. z "01ą, na sól. 
wodasłona, morze 11. ;2)łzy pl. en'I3f1irtner, sm. •il, pl. 

ea'I3fu~rc, sf. pl. •n, zwo- -, wożący pl. sól na ra
żenie n. soli; wóz m. ze czkacb. 
solą. en'I3Uoij, sm. •ii3, pl. 

6a'l3fiittcrung, sf. pl. •en, -mue, 6a'l3flum.pcn, sm. •ii, 
pasza słona. pl. -, bryła f., balwau m. 

6a'I3gang, sm. ,(e)ś, pl. soli. 
=giittAe, żyła solna (górn.). 6n'I3forn, sn. •(e)il, pl. 

en'l39c~au, sm. •(e)il,. sło- •fi:irnet, i dim. 6n'l3forndjcn, 
ność f., zawartość/. soli (n. p. sn. •ii, pl. -, ziarnko n., 
w wodzie morskiej). okruszyna f., krupeczka 1: 

6n'I3gcift, sm. •(e)a, roz- soli. 
ciek m. soli, spirytus solny. ea'l3fotc, sf. pl. -n, wa-

6n'I3gcrcd)tigfcit, sf. pl. rzelnia f. Hoh, huta solna. 
•en, prawo n. warzenia soli, 6a'l3frnm, sm. •(e)iil, pl. 
niepodlegajacej podatkowi. •friime, kram solny. 

en'I3gcf d)maif, sm. •(e)s, 6a'l3fr1imcr, sm. •il, pl. 
sm11k m. soli. -, przekupitń m. soli. 

6a'l3gc11Jinnung, sf, pro- 6n'l3frnnt, sn. •(e)e, pl. 
dukcya /. soli. •ftiiutet, solanka f., solmk 

ea'l3grnf, sm. oen, pl. •en m., krzyżowniczek m. (ro-
żupnik m. ' ślina). 

en'l3gra~, sn. -feil, pl. 6a'l3friftall, sm. •(e)e, pl. 
•graf et, trawa błotna. ,e, kryształ solny. 

ea'l3grubc, sf. pl. •n, ko- 6n'I3fu.pfcrcr3, sn. •eB, pl. 
palnia f. soli. •e, tlenochlorek m. miedzi. 

en'l3grunb, sm. •(e)fl, pl. 6a'I3Iafc, 6n'l3Inugc, s1. 
•grilnbe, słone bagno. pl. •n, woda słona, solan-

6n'l3gudc, sf. pl. •n, ogó- ka j. 
rek kwaszony, w soli kiszony. 6a'i3Icife, sj. pl. •n, mie-

6a'l3~altig, adi. solny. szanina /. z gliny i soli dla 
6a'l3~nltigfcit, sf. obacz jeleni (ł?_wiectwo). 

6al3getJalt. 6n'l3loffcl, sm. •il, pl. -, 
6a'l3l1nnbd, am. •ii, handel łyżka j'. do Holi. 

m. solą. 6a'l3maga3in, sn. •(e)B, pl. 
6a'l3~1inblcr, sm. •il, pl. •e, 6a'l3nicbcrlagc, sf. pl. •n, 

-, solarz m., solnik m. skład m. soli. 
en'l3~iinblcrin, sf. pl. •in• 6n'l3mn», sn. •eil, pl. •e, 

nen, solarka j. miara j., miarka /. do soli. 
en'l3~au~, sm. =feil, pl. Gn'l3mcftc, sf. pl. •n, ob. 

-ijiiujer, magazyn m., skład m. 15al~fauqien. 
soli. 6a'l3ł,lfnnnc, sf. pl. ,n, pa-

en'I3~cring, sm. •(e)il, pl. new /. do warzenia soli. 
-e, śledź słony. 6a'l3ł,lf1inncr, sm. •il, pl. 

Gn'I3~crt, sm. •n, pl. ,en, -, prasol m. 
właściciel m. żupy solnej. Ga'l3ł,lf(an3c, sf. pl. ,n, so-

6n'l3ig i (rzadko) 6n'l3icfJt, liród m. 
adi. słony; etm. - słonawy; 6n'l3ł,lrobc, sf. pl. •n, ana
•er @efd}macf słony smak; liza /., rozbiór chemiczny 
•et @el)alt słoność f.; -er wody solnej, solanki. 
~oben sloniawa/.; - merben en'l3qucllc, sf. pl. •n, źró-
slonieć. dło stone, solanka /. 
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Sn'l3ttgnl, sn. •(e)s, pl. 6n'I311crltlnUcr, sm. •il, pl. Sn'mcnblntt, s1h •(e)il, pl. 
•ga!ien, przywilej solny. - , hpuik m. •b!iitter, obacz 12,amenlappen. 

Sn'l3fiiulc, sf. pl. ,n, slup 6n'l3llcrltlnUuug, sf. pl. •en, Sn'mcubo~uc, sf. pl. •n, 
m. soli. żupnictwo n., zarząd m. salin. fasola f. do sadzenia. 

Sn'l3fiiurc, sf. kwas solny, Sn'l3ltlngcu, sm. •il, pl. Sn'mcnbrud), sm. •(e)s, pl. 
kwas chlorowodowy, solan m. -, wóz m. do rnli, wóz m. ,f>tUctJe, przepuklina nasienna 

~n'l3f n11rc(~) ~ifcnorlJb, ze solą. (medycyna). 
sn. •ren •(e)s, pl. •e •e, prze- Sn'l31tlnffcr, .~n. •il, pl. -, Sn'mcnbild)fc, sf. pl. •tt, 
solan m. (chemia). woda słona. puszka f. na nasienie, z na-

Sn'l3fcl)nlc, sj. pl. •li, ob. Sn'l31tlcrf, Sił, •(e)s, pl. -e, sianiem. 
6af3flifld)en. kopalnia /. soli; warzelnia f. Sn'mcnbcdc, sf. pl. •tt, 

Sn'I3f d)nnl, sm. ,(e)i!, sprze· soli. błona f., czep~k m. nasienia 
daż soli czastkowa. Sn'l31tlcf cn, sn. ,s, żu- (botanika). 

6nl'3f d)num, sm. (e)i!, pia- pnic,two n. Ein'mcnbolbc, sf. pl. •n, 
na f. wody (słonej) morskiej. 6n'l330U, sm. •(e)i!, pl. główka f. (botanika). 

s 'l f..r.·..r.t ,.ę 1 •aoue, cło n. od soli. Sn'mcnbriifc, sf. pl. •tt, 
a 3 u1tu1 ' s.1. P • -en, Snmnritn'ncr, Snmnri'tcr, stark m., sterk m., stercz m. pokład m. soli, solny. 

Sn'l3fdJiff, Sił, •ei!, pl. •e, sm. •!il, pl. -, Samarytanin Ein'mc11crnici)ung, sf. pl. 
statek m. do przewożenia soli, m.; ber batm~er3ige - mi- •en, wylanie n. się nasien111, 
statek solą naładowany. łosierny Samarytanin. ejakulacya .f.; polucya .f. 

Sn'l3fd)rcillcr, sm. •il, pl. t ~nm~Jitn
1
'ncr!n, Einm

8
nri'• . ~n'mc11Jiibc11, sm. pl. ży-

--, solnik m. Cflll, B.1, p . •tnnen, arna- Jął a nasienne. 
"" ,1 f ~ 1 rytanka f. Ein'mcnfl11i), sm. •ffes, 
~ 0 a ee, sm. S:-:J, p. •U, ~nmntitn'nifdJ, Snmnri'• pl. ·f!Uffe, odpływ m. nasie-jezioro ~łone. 
Ein'l

3
ficbcn, sn. •il, warze- tif d), adi. samarytański; adv. !!ia, ciekączka j., nasieniotok 

nie n. Moli. po samarytańsku. m., upław m. 
Ein'l3ficbcr, sm. •il, pl. -, Ein'mc(n),. sm. •ns, _pl. 611, Ein'mcngcfiii), sn. obacz 

warzelnik m. soli, solowar m. men, nas1eme n., nasiono .n.; 12,ammbe~tilter . 
. , zaród m., zarodek m.; = Steim; 6n1mc11ne~iiuf c, sn. •ii, pl. 

Einl3~cbcrct ~ sf. pl. ,-m, ·siew m., ziarno n.; = \5aat; -, torebka f., gałuszka f. 
warzelma/. soh, solowarn1af. siemię n.; i,n .en f~ie[len kieł- nasieniowa. 

6n'l3f ole, sf. pl. •n, suro· kować, przyjąć się, zapuszczać Ein'mengctrcibc, sn. •111, 
wica solna, osiadka f., so- korzenie; (przenośnie:) na- zboże n. do zasiewu. 
lanka f. sienie n. potomstwo n. = @:n'mc11g11tfc, sf. pl. ,n, 

6n'l3flJnt, sm. =(e)il, pl. ,e, 9la~fommenf ~aft; 2lf>rn~nme ogórek m., nasiennik m. 
szpat solny. - nasienie, potomstwo Abra- Ein'mcn~iinblcr, sm. •i!, pl. 

Sn'l3flJCid)cr, ~m. •il, pl. bama; przyczyna f., powód -, kupiec nasionami han-
-, skład m. soli. m.: = Urfprung; ber - bet dluiący. 

Ein'l3ftcin, sm. •(e)il, pl. •e, ,8roietra~t ziarno niezgody. Ein'mcnijnnblunn, sf. pl. 
kamień solny. Ein'mcn•, adi. nasieniowy, •m, sklep m., z nasionami. 

Ein1I3ftc11cr, sf. pl. m, po- siemienny. 6n'mc11~n11t, sf. pl. -~llutf, 
datek m. od soli. Eill'mcnnbcr, sf. pl. ,n, obacz 6amenbecfe. 

Ein'l3ftorf, sm. ,(e)\ pl. żyła nasieniowa. en'mcn~ilUc, en'men~iilf c, 
•ftiicfe, bałwan m. soli. 6n'mcnbnlg, sm. ,(e)il, pl. s;. pl . .-11, nasiennia j., osa-

Sn'l3ftoi)cr, sm. ~il, pl. -, •lililge, torebka nasieniowa dniczek m. (botanika). 
bij acz m., beczkowy m. (botanika). 6n'mcnfnllf cl, sf. pl. =n, 

6n1I3ftiirf, sn. •(e)il, pl. ,e, Ein'mcnbnum, sm. •(e)s, pl. pokrywa nasieniowa, torebk'I 
bryła f'. soli. =f>liume, drzewo nasienne, nasieniowa {botanika), 

Ein'l3f11mllf, sm. ,(e)s, pl. nasiennik m. Ein'mcnfcim, sm. •(e)s, pl. 
•!ilm1Jfe, bagno n. soli. 6n'mcnbcct, sn. •(e)i8, pl. =e, kieł m. nasienia. 

en'l3tcil, sm. •(e)s, pl. ,e, •e, grzęda nasienna, nasien- en·mc11fdd),sm.•(e)i8,pl. •e, 
i dim. Sn'l3tcild)cn, s11. =il, nik m. kielich nasieniowy (botanika). 
pl. -, cząstka solna. 6n'menbc~iilttr, sm. •il, 6n'mcnforncn, sm. •'l, pl. 

6n1I3ton11e, sf. pl. -n, pl. -, Ein'mcnllcl)iiltnrn, 811. -, pałka nasieniowa (bota
beczka f. soli, beczka f, na / =ff ei!, pl. •ff e, nnczynie nika). 
sól, solówka f. i nasieniowe (ańlltomia); pło- en'mcnfcm, sm. •(e)s, pl. 

en'l3llcdn11f, sm. •(e)s, pl. f dniczek m., zawieradło n. •e, ziarnko n. nasienia. 
•fiiufe, sprzedaż J. soli. I (botanika). en'menfolJf, sm. •CS, JJl. 

6n'l311erfd)leii), sm. •Ci!, pl. 6n1mc11bliied)cn, sn. •S, pl. I •fiipfe, gł6wka nasieniown 
=e, obacz 12>al3oerfauf. . -, pęcherzyk nasieniowy. (botanika). 
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@in'mcnforn, sn. •(e)!8, pl. @ia'mtnticrd)cnbnnt, sf. pl. @in'mmdglne, sn. •fei8, pl. 
•flirner, ziarnko n. nasienia, =~iiute, zawijka /. ,gllif er, @ia'mmdlinf c, sf. pl. 
nasionko n. @in'mcntrngcnb, adi. wy- ,n, soczewka ześrodkująca. 

@ia'mcnfornbiiUc, sf. pl. ,n, dający nasienie. @in'mmclfcff cl, am. •il, pl. 
onasiennia f. (botanika). @ia'mcn3lllicbd, sf. pl. =n, -, kociół zbiorny. 

@in'mcnfrnut, sn. •(e)i8, pl. cebulka f. do sadzenia. @in'mmclmnl,ll,lc, sf. pl. =n, 
-frciuter, rdestnica f., bobo- @iiimcrci', sf. pl. •en, 1) teka zbiorna (n. p. na pa-
wnica f. (roślina). sianie n.; 2) nasienie n., na- pi ery, rysunki). 

@in'mcnfud)cn, sm. •!8, pl. siona pl.; 3) sprzedaż /., @in'mmcln, I. va. (~af>en) 
-, łożysko n. (botanika). skład m. nasion, sklep m. 1) zbierać, zebrać; !Blumen 

@in'mcnlnl,ll,ICn, sm. =B, pl. z· nasionami; = 15amen~anb• - zbierać kwiaty; uon ber 
-, liścienie n., łożyszcze n., (unq. <Etbe - zbierać z ziemi; 
zarodkowe listki (botanika). @iii'mbnue, sn. =f ei!, pl. ID:lmofen - zbierać jałmużnę; 

@in'mcnlnl,ll,lcnloe, adi. bez- ·~iiufer, ircharnia /. mlorte - :i;bierać, kompilo-
liścieniowy. @iii'mifdJ, adi. irchowy, wać słowa; !Btlefmatfen, 

@in'mcnltbrc, sf. nauka f. zamszowy, na zamsz wy- !!Rilnaen - zbierać znaczki 
o płynie nasiennym, sperma- prawny; •eil i!ebet ircha f., listowe, monety; feine @e• 
tologia f. (medycyna). zamsz m., lesz m.; adv. - banfen - (po)zbierać myśli; 

@in'mcnloe, adi. bezna- gerf>en na zamsz wyprawi(a)ć. 2) zgromadzać, zgromadzić; 
sienny. eiii'mff dJlltrbcr, sm. •B, pl. 'Xru:ppen zgromadzać, 

@in'mcnmildJ, sf. mleczan- -, ircharz m., zamszownik m. gromadzić, ściągać wojsko; 
ka f. @iii'mif d}gcrbcrci, sf. pl. 15cljii1Je - gromadzić skarby; 

6n'mcnnndJllludJeftiid, sn. 0 en, ircharnia /., zamszownia (przenośnie:) Sfenntniff e -
=(e)il, pl. =e, nalotowa prze- /., garbarnia /. skór zam- nabywać wiadomości; li. vn. 
strzeń. azowych. (~a6en) 1) składać, dożyć, 

6n'mcnl,lcrlcn, sf. pl. ziarn- @iii'mif dJlcbcr, sn. •il, ircha rob!ć składkę; 2) kompilo-
ka nasieniowe (botanika). f., zamsz m., lesz m. wac; III. ficlj -, vr. (~a6en) 

6n'mcnl,lf{nn3c, sf. pl. =n, 6n'mfrnut, sn. =(e)B, pl. 1) zbierać się, zebrać się; 
wysadnik m., nasiennik m. =friiuter, wrzecinik m. (ro- zgromadzać się, (z)gromadzić 

@in'mcnrii"rc, sf. pl. =n, ślina). się = ficlj uerf ammein; im 
" 6ii'mling, sm. •il, pl. •e, i!aufe ber 3a~re ~af>en ficlj 

cewka nasienna (anatomia). siewka f., nasiennik m. 15cljii~e gefammelt w ciągu 
6n'menfnft, sm. •(e)i:l, pl. 6n'mmcl=, adi. zbiorowy. lat uzbierały się skarby; 

•f iifte, sok nasieniowy (bo- 6n'mmclbnnb, am. •(e)!8, fiil) in einem \13unfte - ze
tanika). pl. •biinbe, 6a'mmclbudJ, sn. środkować się (fizyka); 2) 

@in'mcnfnl3, sn. •tB, pl. •e, •(e)il, pl. =bilcljer, księga zbio- (przenośnie:) zebrać, pozbie-
ziemiarka f. rowa, kompilacyjna. rać myśli = f eine @ebanfen 

@in'mcnf iiulc, sf. pl. •n, 6n'mmclbcdcn, an. =i:l, pl. - ; przyjść do siebie, oehło-
i dim. 6n'mcnfiiuldJcn, sn. -, basen m., wodozbiór n., nąć (n. p. z przestrachu, po-
0!8, pl. -, ośka f, słupuś łachań /., łachańka f. dziwienia). 
m. (botanika). 6n'mmclbcbiiltcr, sm. 0 B, 6n'mmelnnmc(n), sm. •ns, 

6n'mcnf d)eibClllllUb, sf. pl. pl. -, rezerwoar m., wodo- pl. =n, imię zbiorowe; wyraz 
•llJiinbe, przeponka /. (bo- zbiór m., zbiornik m. zbiorowy; = 15amme[roort. 
tanika). 6n'mmclbruuncu, sm. "il, 6n'mmclort, sm. •(e)il, pl. 

6n'mcnf d)ulc, sf. pl, ,n, pl. -, cysterna j., wodo- =e, 61l'mmcl.1Jlnl,l, am. -es, 
szkółka /. siewek. zbiór m. pl. -piii1Je, 6n'mmdl,lunft, sm. 

6a'mcnftnnb, sm. •(e)il, 6n'mntclbiidJf c, sf. pl. =n, ,e!8, pl. ,e, 1) miejsce n. 
pyłek nasienny (botanika). skarbonka .f. na jałmużnę. zebrania, zgromadzenia; 2) 

~n'mcnftcngcl, sm. •5, pl. 6n'mmclbrnin, sm. •9, pl. zbiorowisko n., zbiornik m.; 
-, łodyga szypułkowa (bo- •5, dreny zbierające, dreny = !Beijiiitet. 
tanika). zbiorcze. @in'mmelrobr, sn. •(e)il, pl. 

6n'mcuftrnng, sm. =(e)B, pl. 6nmmclci', sf. pl. •en, ,e, 6n'mmclriibtc, sf. pl. ,n, 
=ftriinge, kanał nasienny zbieranina .f. rura zbiorna. 
(anatomia). 6n't11mclflciij, sm. •ei8, pil- 6n'mmclftcUc, sf. pl. 0 n, 

6n'mcnftrnuij, sm. ,(e)B, pl. ność f. w zbieraniu. miejsce n. składu; składnica 
=ftriiujie, kiść nasieniowa, en'mmclgcbict, sn. -(e)s, f., skład m. 
pierzysko '!· (botanika). pl. ,e, dorzecze n. rzeki; = 6nmmclfn'rinm, sn. •(!8), 

6n'mcnt1crd}cn, sn. •il, pl. , 3'Iuflgeliiet, 6tromgef>iet. zbieranina f. 
-, plemnik m. (przyro- 6n'mmclgclbcr, sn. pl. pie- I @in'mmcltcidJ, am. =(e)B, 
dnictwo). 1 niądze zebrane, składka f. pl. =e, staw zapasowy. 



6n'mmclwctf 

6n'mmclltlctf, an. •(e)a, pl. 
,e, dzieło zbiorowe, kompi
lacya f. 

6n'mmclltlort, an. -es, pl. •e, 
wyraz zbiorowy (gramatyka). 

en'mmclanbl, aj. pl. •en, 
liczba zbiorowa. 

6n'mmct, 6nmt, am. •(e)a, 
pl. 0 e, aksamit m.; von -
ak~amitny. 

en'm(mc)tiibnlid,J, 6n'm„ 
(mc)tnrtig, adi. do aksamitu 
podobny, aksamitowy. 

en'm(mc)tbnnb, an. o(e)a, 
pl. ,.6ifnbet, i dim. en'm(mc)t• 
biinbd,Jcn, an. -il, pl. -, 
wstążka /., wstążeczka /. 
aksamitna, aksamitka f. 

en'm(mc)tblumc, sf. pl. 0 n, 
zakuła f., szarbtek m. 

en'm(mc)tbottc, sf. pl. •n, 
burt m. z aksamitu, taśma 
aksamitna. 

en'm(mc)tbilrftc, sf. pl. 
,n, szczotka /. do czyszcze
nia aksamitu. 

61t1m(mc)tbcdc, sf. pl. •n, 
kołdra aksamit.na. 

en'mmctcn, en'mtcn, adi. 
aksamitny. 

en'm(mc)tfnbrif, sf. pt. 
•en, fabryka j. aksamitu. 

ell'm(mc)tbnnt, sf. sk6ra 
gładka jak aksamit. · 

e1t1m(mc)tb11t, am. ,ea, pl. 
-~ilte, kapelusz aksamitny. 

en'm(mc)tmnnf d,Jcftcr, am. 
•il, pl. -, półlłksamit m. 

en'm(me)tnelfe, aj. pl. on, 
aksamitek m., turek m. 
(kwiat). 

en'm(me)t.pll.lJ.pcl, sf. pl. 
,n, ślazownica /., zaślaz m. 
(botanika). 

enm(mc)t.pfiitd,Jcn, an. •il, 
pl. -, łapka aksamitna (kota 
chowającego pazury). 

en'm(me)tltlebcr, am. ,a, pl. 
-, tkacz m. aksamitu. 

enm(mc)twcbmi', sf. pl. 
,en, tkanie n. aksamitu; fa. 
bryka j. aksamitu. 

en'm(mc)tltltid,J, adi. mięk-
ki iak aksamit. 

en'mmler, sm. •9, pl. -, 
1) zbieracz m.; 2) kompila
tor m.; 3) kwestarz m.; 4) 
akumulator m. (elektryka). 

en'mmlcrilt, sf. pl. -innen, 
zl)ieraczka f.; kwestarka /. 
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en'mmlung, af. pl. ,en, 1) en'nbbecrc, sf. pl. -n, m11-
zbieranie n.; - um bie cznica .f. (roślina). 
\ya~ne zebranie, gromadzenie en'ubbcrg, am. -(e)iil, pl. 
się około sztandaru; 2) zbiór ,e, góra pia.skowa. 
m. (n. p. poezyi, przysło- en'nbbett, 811. oes, pl. •en, 
wiów); 3) składka/., kolekta łożysko piaszczyJte (rzeki). 
/.; 4) (przenośnie:) zebrania en'nbbobcn, am. •il, pl. - , 
11. sił, myśli; skupienie n. piaszczysty grunt, piaski pl. 
ducha, umiarkowanie n., przy- en'ttbbild,Jfc, af. pl. -n, pia
tomność /., spokojność j. secznik m., piaseczniczka f.; 
umysłu; = ~aff ung, @emilti!• bie - be/8 ~ei!igen tilmif c!Jen 
rnbe. ffłeic!Jei! piaseczniczka św. rzym-

enmt, I. praep. wespół, skiego Państwa (żartobliwa 
po~połu, ornz, wraz, z; II. nazwa Marchii brandenbur
adv. - unl> f onberil wszystko, skie.i). 
wszyscy (razem). en'nbbilcljf cnbnum, am. •ei!, 

eii'mtlidJ, adi. wszystek, pl. -biiume, łoskotnica f., roz
wszystkoj meine oe tabe całe strzał m. 
moje mienie; oe m!erfe wszyst- en'nbbortt, am. • ( e)B, pl. 
kie dzieła. •en, bodzieniec m., bodłak m. 

ell'mum, am. •il, samum m. (roślina). 
(wiatr llll pustyni). en'nbbilnc, af. pl. •n, za• 

en'metng, am. •il, pl. •e, spa piaszczysta. 
sobota /. en'nbebcne, sf. pl. •n, r6-

ennctin'n, sf. pl. 0 en, ob. wnina piaszczysta. 
6anftion. en'nbcl, am. •18, sandał m., 

ennb, am. •(e)il, piasek m.; cyndal m. (drzewo) •. 
mit - puven piaskiem szoro- en'nbdbllum, am. -ei!, pl. 
wać; auf - bauen ua piasku •liiiume, sandał m., cyndd m. 
budować; in ben -f c!Jteiben w en'nbclbola, sn. -es, pl. 
piasku pisać; (obraz.) jmnbm ·~ii(~et, eandałowe drzewo. 
- in bie 2lusen ftteuen (za)my- en'nbcn, va. (~aben) pia-
dlić komu oczy, (o)tumanić skiem posypywać. 
kogo; aur ben - feven, auf- en'nbcr, am. •il, pl. -, 
Iaufen najechać na mieliznę 1) posypujący m. piaskiem; 
(żegluga). 2) sandacz m.; = ,8anl>er 

en'nbnnl, am. •(e)il, pl. ,e, (ryha). 
piasecznik m .• węgorzyca j., en'nbcrbe, sf. pl. •n, 1) po
bijak m. (gatunek węgorza). kład piaszczysty (górn.); 2) 

6nnbn'le, sf. pl. •n, san-, ziemia piaszczysta. 
dał m. en'nbera, 811. 0 eil, pl. -e, 

61t'nb1trnf, am. •(e)B, san- piaskokrusz m. 
daraka f. (gatunek żywicy). en'nbfnrbig, adi. piaskowy. 

en'nbii~nlidJ, en'nbnrtig, en'nbfiird,Jcr, am. •il, pl. 
adi. piaskowaty. -, piaskarz m. 

en'nbnrt, am. •(e)il, pl. -e, en1nbf1tfi, an. ·ffes, pl. ,fiiff er 
sandacz m.; = .8anbet. obacz 6anbbilc!Jfe. 

ell'nbbnb, an. •til,pl. •biiber, en'nbfcgc, aj. pl. -n, kra-
kapiel piaskowa. ta murarska, lasa f. 

·en'nbbnnf, aj. pl. -biinfe, i en'nbfdb, sn. •(e)il, pl. •er, 
piaszczyzna /., mielizna j., I piaszczyste pole. 
piasek m.; auf eine - ge• ell'nbfif dJ, am. ob. 6anbaa[. 
taten najechać na mielizn11, en'nbfliid,Jc, sf. pl. -n, pia-
zahaczyć si11 na piaszczyźnie szc,!ysta l!!aszczyzna. 
(żegluga). ~n'nbflo3, 811. -ea, pl. -e, 

ell'UbblltrC, sf. pl. -n, ob. I pokład piaszczysty, warstwa 
E:ianbbanł. i piaszczysta (góro.). 

en'nbbecrbnum, am. 0 eil, , en'nbfubrc, af. pl. ,n, 1) 
pl: •biiume, mącznica turecka, 1 wożenie n. piasku; 2) fura 
truskawkowe drzewo. ! j. piasku. 
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En'nbgtllirgc, sn. =ił, pl. en'nbfiirrntr, sm. •il, pl. 
-, góry piHsKuwe. -, pia.karz m., piasecznik m. 

6n'nbgcgcnb, sf. pl. =en, 6n'nbf!ot, sm. ,(e)s, obacz 
okolicR piaszczysta. 6nn'ol)oDe. 

en'nbnln~, sn. •fei!, pl. en'nbforn, sn. ,(e)i!, pl. 
,g[rijer, En'nbliiuftr, sm. =s,pl. •fllrner, i dim. En'nbfiirnd)tn, 
-, obacz ®an'ou~r. sn. •il, pl.-, ziarnko n. piasku. 

en'nbgriibcr, sm. =i.l, pl. 6n'nbfrnbbc, .ef. pl. ,n, 
-, ziem10ryjka f. (zwierzę). mrngacz m. (zwierze). 

6nnbgriillcrti', sf. pl. •en, 6n'nbfrnut, sn. :(e)i!, pl. 
piask11r111a f. •ftauter, piaskowe ziele, p,a-
. 6n'nbgrieij, sm. aei!, drobny skowiec m., piaskownica f. 

piasek. 6n'nbfud)tn, sm. •il, pl. -, 
en'nbgrullc, sf. pl. =n, dól rodzaj placka kruch~go. 

m. piasku, piaskownia f. En'nbfublt, sf. ob. 6anb· 
6n'nbgrnnb, sm. •(t)a, pl. gruóe. 

=griinbe, 1) piaszczyste łożysko 6n'nblnnb, sn. ,(e)s, pl. 
(rzek); 2J grunt piaszczysty. =Ciinber, grunt piaszczysty. 

6n'ubguij, sm. =ff eil, pl. 6n'nblnud}, sm. ,(e)s, pl. •e, 
•Ailffe, odlew m. w formie czosnek pi11sk<nvy, 
z piasku. 6n'nbliiufcr, sm. •i!, pl. -, 

6n'nbgut, sn. =(e)i!, tytoń m.
1 

prawda f., kulig m., samotnik 
w liściach średniej jakości. m. (gatunek bekasa). 

en'nbl)llftr, sm. •i!, owies 6n'ubliiffd, sm. •S, pl. -, 
Wlj,•atek m. świder lupatowy. 

6n'ubbaUig, adi. pia- 6n'nbmaun, sm. =(e)s, pl. 
szczysty. •miinner, 1) piask11rz m., 

6a'nb~af c, sm. ,n, pl. •n, piasecv.nik m.; 2) - i dim. 
zaj1J,c alpejski; (przenvśnie :) eia'nbmiinnd)cn, 811, ,i!, Mor
rzut piaseczny (w grze w krę- feusz m.; ber - fommt już 
gle); einen •n l)alicn nie trafić Morfeusz przychodzi, już sii; 
żadnego kręgl11. oczy zlepil1ją. 

6a'nb!Jaufcn, sm. -s, pl. eill'nbł,lał,litr, sn. •(e)i!, pa-
-, kupa f. piasku. pier napiaskowany. 

6n'nb~obe, sf. pl. =n, za- 6a1nbł,lil3, sm. -es, pl. ,e, 
palenie n. jlJ,dra. piasecznik m., grzyb pstry. 

6n'nb~ilgcf, sm. •B, p?. -, 6a'nbrtff, 6n'nbriff, sn. 
pagórek piaszczysty. =(e)•, pl. •e, obacz 6anD6nnf. 

En'nbborft, sm. •(e)s, pl. 6n'nbritbgrao, sn. •ies, pl. 
•e, mielizna ruchoma, przeno- •graf er, turzyca piaskowa (ro
SZIJ,Ca się z miejsca 1111 miej- ślina), 
sce (żeglul!"a). 6a'nbro~r, 6a'nhf djllf, sn. 

6n'nb~ll~II, sn. •(e)i!, pl. -(e)a, pl. •e, trzcina piaskowa. 
=~ilf)ner, step6wka f. (ptak). 6a'nbf alf, sm. •(e)B, pl. 

en'nbig, adi. piaszczysty, •fiicfe, worek m. pia9ku, Z pia
grudziasty; ,e @egenb pia- skiem, na piasek. 
Ski pl. ein'nbf djid)t, 8.f. pl. ofn I 

6a'nbigfeit, sf. piaszczy- war•twa .f. piasku. 
stol!ć f. 6a'nbf d)immd, sm. •B, pl. 

6a1nbil3, sm. =es, pl. -e, -, siwek Mkrapiany (koń). 
obac7. 6anbaaL 6a'nbf d)OUC, ,Yf. pl. on, 

Gn'nbimmorttUt, sf. pl. •n, bryła f. piasku; fiiegmbe -
wiekuist" .f. (roślina). wydma piaskowa. 

6a'11bi11fcl, sf. pl. •n, wy- 6n'nbftgge, sf. pl. •n, tu-
spa pia•kowa. rza trawa. 

ea'nbfiiftr, sm. ob. 2auf= 6n'nbftaull, sm. •(e)s, kurz 
fitfer. m. z piasku. 

ea'nbfarrm, sm. =a, pl. Sa'nbfttin, sm. =(e)a, pl. ~e, 
-, taczki pt. do wożenia piaskowiec m., krupowiec m., 
piaskn, taczki z piaskiem. drząstwo n., żerść f. 

6nnft 

6n'nbftcinllrcdj, sm. •13, 
rz~sa skal~a (roślina). 

6n1nbftt111llrud), sm. •(e)s, 
pl. •brildJe, g6rn, z której 
piaskowiec wylamujlj,. 

en'nbtortc, sf. obacz eanb~ 
fucf)en. 

6a'nbufcr, sm. ·B, pl. -, 
piaszc·zysty brzeg. 

6n'nbn~r, s.f. pl. •en, zegar 
piaskowy, klepsydra j . 

eia'nbwagcu, sm. =i!, pl. 
-, wóz m. na piasek, z pia
skiem. 

ea'nbwtg, sm. -(e)!'.l, pl. =e, 
droga p111•zczysta. 

6n'nbWtbr, sj. pl. •en, przy
spa f. 

6a'nbwcibc, sf. pl. •n, ro
kita f. (drzewo). 

ea'nbwcUc, sf. pl. =n, pi11-
secznic11 j: 

6n'nbwcfł,lc, sf. pl. ,n, Df,k 
m. (owad). 

61l'nbWid), (wym.: sand
wicz), sn. •es, pl. •es, kanapka 
f. ( do jedzenia). 

eia'nbwirt, sm. •(e)s, przy
domek Tyrolczyka Andrzeja 
Hofera (histc,rya). 

6n'nbwurm, sm. obacz 
!Jłe11entuurm. 

6a'nbwilftc, sf. pl. 0 n, pu
stynia piaszczysta, ogromne 
piaski. 

6n'11b3111ftr, sm. =i!, milłłki 
cukier. 

6011ft, I, adv. 1) mii;kki, 
delikatny; -es mu~efiff en 
miękka porluszka; 2) łagodny 
= milb; miluchny, przyjem
ny, wdzięczny; = lieblicfJ; 
słodki, lekki, spokojny, blogi; 
= ru(Jig unb gelnffen; ein 
,er ~~nrafter łagodne uspo
sobienie; •et 64)Iaf lekki, 
spokojny sen; •e 2ln~ll~e 
wzgórze wolnospadziste; aer 
~iigeI pagórek zwolna się 
wznoszący; •et !Jłegen spo
kojny, nienawalny deszcz; 
•er %ob spokojna śmierć, 
śmierć bez cierpień; •ei! !mitte[ 
środek (lekarstwo) łagodny 
(-ne), niedziałający (-ce) gwał· 
townie; Il. adv. mii;kko; 
lekko;łagodnie, błogo, słodko; 
wdzii;cznie; bet il~ren z 
lekka, delikatnie dotkn1J,ć; -
fprecfJen mówić słodko, spokoj-



eii'nftc 

nie; - einfdJfofen z1unąć spo
kojnie; - roet'oen złagodnieć. 

6ii'nftc, sf. pl. •n, lektyka 
f., kolebka f. 

eii'nftcnftnngc, sf. pl. •n, 
drą!!' m. u lektyki, do lektyki, 

6ii'nftc11triigcr, sm. •!3, pl. 
-, lektykarz m., niewolnik 
m., sługa m. do noszenia 
lektyki. 

en'nft~Cit, sf. I) miękkość 
f., delikatność j.; 2) łago
dność f.; = 6nnftmut. 

en'nftmnt, 6n'nftmiitigfcit, 
sj. łagodność f. (umysłu), 
potulność f. 

6n'nftmiitig, adi. łagodne
go umysłu, łagodny, spokoj
ny, potulny; adv. łagodnie, 
spokojnie, potulnie. 

6nng, sm. =(e)s, pl. 11:ii'ngt, 
1) śpiewanie n., śpiew m.; 
2) pieśń f. 

6n'ngbnr, adi. śpiewny; 
adv. śpiewnie. 

en'ngbnrfcit, ef. śpie
wność j: 

eii'ngcr, sm. •B, pl. -, 1) 
śpiewak m.; ~) k,rntor m.; 
= .ffird)en°, morfiinger; 3) 
piewca m., poeta m.; = 
':l)ic!Jter; 3) gajówka j., po
krzewka /.; = @raśmilde 
(pt:.k). 

eii'nncrbnnb, sin. =es, pl. 
•biln'oe, towarzystwo śpie
wackie. 

eii'ngcr~or, sin. ,(e)s, pl. 
•c!Jiire, chór m. śpiewaków, 
chór wokalny. 

6ii'11gcrfcft, sn. 0 es, pl. •e, 
uroczystość śpiewacka. 

6ii'ngcrin, sf. pl. 0 innen, 
śpiewactka f. 

6ii'ngcrf dJnft, sf. pl. -en, 
1) dar m. śpiewu; 2) =• 6iin• 
gerbun'o; 3) piewey pl., po
eci pl. 

enngui'nifcr, sm. •S, pl. 
-, sangwinik m., krewnik m.,. 
gorączka m. 

enngui'nifcrin, sf. pl. •in, 
nen, kobieta f. żywego uspo
sobienia, gorączka f. 

enngni'nif dJ, adi. krwisty; 
żywy, gorący, porywczy; ein 
!JJ'lenfdj uon =fc!Jem :tempera• 
ment krewnik m., gorączka f. 

en'ng(ce)wcifc, sf. obacz 
\Singmeife. 
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enn~cbri'n i enn~C'btin, 
sm. •!!, sanhedrin m., naj
wyż~zy sąd, najwyższa rada 
(historya i:iraelska). 

enni'fcl, sm. •!3, pl. -, 
zankiel m. (roślina). 

ennic'rttng, sf. pl. -en, 
polepszenie n., reforma j., 
uzdrowienie n., sanarya f. 

ennitii'r, adi. sanitarny, 
zdrowotny, 

enuitii'tebc~iirbc, s.f. pl. 
•n, władza f. zdrowia, wła
dza sanitarna. 

ennitii'tefoflcgium, sn. ,(!3), 
pl. •Aien, rnd1t .f. zdrowia. 

ennitii'temiifiill, adi. i adv. 
o bacz l!:ianitiir. 

ennitii'ternt, sm. •(e)s, pl. 
,riite, rnrlea m zdrowia. 

enttitii'tettttlJlJC, 8/. pl. =n, 
wojsko sanitarne, 

enttitii'tewngcn, sm. •!3, pl. 
-, wóz m. dla ,annych. 

enttitii'tewcf en, sn. •!3, hy
giena f., sanitarność f. 

en11itii't03119, sm. •(t)s, pl. 
•aiige, pociąg m. dla rannych, 
z rnnnymi. 

6nnft (skr6renie: et.), 
adi. święty; - ~eter św. Piotr. 

@>nnftio'tt, sf. pl. ~en, sank
cya /., zatwierdzenie n. 

ennftionic'rcn, va. (~nlien) 
sankcyonować, zatwierdzić. 

@>nnftlonic'rnng, sf. pl. •en, 
sankcyonowanie n., sankcya 
f., zatwierdzenie n. 

@>nuftun'rium, sn. •(o), pl. 
•tien, sanktuaryum n., miejsce 
n. przed wielkim ołtarzem, 
schowalnia f. Dl\ relikwie. 

@>n'nftue, sn. -, pl. sank
tus m. (liturgia), 

@>nneculo'ttc, (wym.: sans
kiilot), sin. •n, pl. •n, bez
portkowiec m. (historya fran
cuska); obdartus m., proleta
ryusz m. 

enttefri't, sn. •(e)", san
skryt m., język sanskrycki. 

einnefri'tforf dJCt, sm. •!3, 
pl. - , ennefri'tgclcbrte(r), 
sm. •ten, pl. •len, enttefri't• 
fcnncr, sm. •il, pl. -, bada.cz 
m .• znawca m. sanskrytu. 

~nn~fri'tflJrndjc, s.f. obacz 
\Sani!ftił. 

enntoni'n, sn. ,(e)s, san
tonina f. (farmakologia). 

enrbi'nc 

enntoni'nl.1flnn3c, sf. pl. 
•n, santonina t: (roślina). 

en'lJbir, sm. •(f)8, pl. 0 e, 
szafir m. (drogi kamień). 

6n'lJ~irii~nlidJ, en'll~ir• 
nrtin, E\n'lJIJirfnrbcn, adi. 
szafirowy. 

@>n'lJIJir{l{nu, adi. szafirowy. 
en'llbirrubin, sm. •(e)s,: pl. 

•e, szafirowy rubin. 
en'llbitfllnt, sm. •(e)s, pl. 

•e, błękiciec m. (mineralogia). 
en'lJlJC, sf. pl. =n, koszo

kop m. 
@>n'lllJCn, va. t~alien) kopać 

kos~?kopy, miny, podkopy 
rob,c. 

@>alJlJCrlo't ! enlJlJcrmc'nt ! 
interi. daj go katu I mospa
nie! a to nie żart; bogdaj to 
licho wzi~ło ! 

@>nlJlJCtt'r, sm. •!3, pl. •S 
i •e, saper m., kopacz m. 
(żołnierz). 

@>ll'llll~if dJ, adi. saficzny. 
enlJlJiC'ttn, va. (~alien) 

o bacz 15appen. 
6nl.1lJic'rcr, sm. •!3, pl. -, 

obacz l!:iapµeur. 
enrnbn'nbc, sf. pl. ,n, 

sarabanda f, (8t,aroświecki 
hiszpański taniec). 

enrnac'ne, sm. -n, pl. -, 
Saracen m. 

6nrn3c·ncnftil, sm. •(e)8, 
styl saraceń~ki (architekt,). 

enrn3c'ncnt11m, sn. •s, cy
wilizacya f., narodowość f. 
sar1tceńska. 

enra3c'11in, sf. pl. •innen, 
Saracenka f. 

enrn3c'ttif dJ, adi. sara
ceński. 

en'tbC, sm. •IT, pl. •U, 
mieszkaniec 111. Sardynii. 

eQtbC'flC, sf, pl, •U, SIii'• 

dela f. 
enrbc'flcttbttttcr, sf. masło 

sardelowe. 
@>nrbc'Ucnfnnn, sm. •(e)~, 

pl. •fiinge, połów m. sardeli. 
enrbc'flcnf{cif dJ, sm. •es, 

mięso polewane ~osem sarde
lowym. 

enrbc'flcnf nttcc, (wym.: 
-sos), sf. pl. •n, sos s!lrdelowy. 

enrbi'nc, sf. p]. •n, sar
dynka f.; •n in 01 sardynki 
w oliwie; einc fBilc!Jf e, l!:id)n~tel 
•n puszka /. sardynek. 
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i.5arbo'nif dJ, adi. sardo- i.5n'tnne1Dtd, sn. •(e)s, pl. 
niczny; adv. sardonicz_nie. ,e, dzido n., sprawka /. 

Einrbo'nl)r, sm. =(es). pl. szatana. 
,e, sardonik~ m. (kamień). 6attUi't, am. =tn, pl. •tn, 

@iarg, sm. •(e)5, pl. i51irge, satelita m., towarzysz m. 
trumna f.; er mar ein 9lage[ @iati'n, (wym.: -tę), sm. =5, 
5u feinem •e on spowodował pl. ,s, satyna/., p6ljedwabna 
jego śmierć. materya. 

6n'tgbcf djlag, sm. •(e)s, pl. 6ntinic'rtn, va. (~alien) 
=jc!)[iige, okucie n. trumny. nad(aw)ać materyi połysk 

6n'rgbtdd, sm. •il, pl. -, jedwabiu; wygładzać, poły
wieko n. u trumuy, do trumny. skiwać, satynować; =niedei! 

6n'rgnngd, sm. •il, pl. iJjal)ier gładki, błyszczący 
•nligel, gwóźdź m. do trumny, papier. 
od trumny. 6nfi'rt, sf. pl. •n, satyra 

6n'rgtud}, sn. =(e)s, pl. f., pofmat szyderczy; szy
•til~er, Ein'rgbtdt, sf. pl. =n, derstwo n.; -n f ~reiben pisać 
całun m. satyry. 

6nrfn'emne, am. -, pl. 6nti'rtnbid}tcr, sm. •6, pl. 
=men, sarkazm m., szyder- -, poeta s11tyryczny, sa-
stwo n. tyr:vk m. 

6ndn'ftlfdJ, adi. sarka- 6nti'rtnbidjtung,s/. poezya 
styczny, szyderczy, szyderski; satyryczna. 
adv. sarkastycznie, szyderczo, 6nti'rif, sf. satyry ka f., 
~zydersko. poezya satyryczna. 

6nrfol)~n'g, sm. •(e)s, pl. 6nti'riftr, sm. •s, pl. -, 
0 e, sarkofag m., trumna f. satyryk m., poeta m., pisarz 

6n'rrne, 6n'rrn», sm. m. satyryczny; = 5ati'ten• 
,fje5, pl. =ff e, pałasz polski, biditer; szydzicie! m. 
szeroki. 6ntlrific'tcn, I. v11. (~alien) 

6nrf nl)nri'lle, Einffnl)nri'llt, pisać satyry; II. va. (galien) 
sf. kolcowój m. (roślina). sat:vrykować, szydzić. 

6n'rf d,Jc, sf. pl. ,n, 6n'r• 6ntiefnftlo'n, sf. pl. •en, 
f d,Jc~eug, sn. •(e)i!, pl. •e, satysfakcya /., zadosyćuczy
szarsza f., szersza f. (mate- nienie n. 
rya). 6ntrn'l), sm. •en, pl. =en, 

(Saj;, 61l'ff e, sm. 5a'ff en, satrapa m., namiestnik m., 
pl. 5a'ff en, osiedlony m., rządca m. prowincyi (bisto-
mieszkaniec m. rya). 

@iii'ffig, adi. osiadły, za- 6ntrnl)ic', sf. pl. •n, sa-
mieszkaly. tra pia /., prowincya perska 

@in'tnn, sm. =(e)il, pl. •e, (historya). 
i 6n'tnnne, sm. -, pl. •ffe, 6atrn'l)if dJ, adi. satrapski; 
szatan m. adv. jak satrapa. 

6atn'nifd,J, adi. szatański; 6ntt, adi. 1) syt, syty; 
adv. po szatańsku. adv. do syta; icfj liin fcfion 

6n'tnnebrnten, sm. =il, - jestem już syty; - roer'oen 
6n'tnnebrut, sf. pl. -m, ple- nasycić sie,; ficli - eff en, 
mie szatańskie. trinfen -najeść sie,, napić 8ie, 

@ln'tnneengd, sm. •ii!, pl. (do syta); nidjt - au effen 
- , anioł z rogami. galien nie mieć czem głód 

Ein'tnnefcd, sm. •il, pl. ,e, zaspokoić, nie mieć nic do 
szatan m., dyabeł m. życia; jmnbn - ma~en na· 

Ein'tnnefnedjt, sm. •(e)~, pl. sycić kogo; (przenośnie:) 
•C, służalec m. szatana. etro., jmnbn (l!riln'olidj) -

6n'tnnefiinftc, sf. pl. sza- ~aben, liefommen mieć czego, 
tańskie, dyabeJpe sztuczki. kogo dosyć, sprzykrzyć sobie 

61l'łllU01Dcib, sn. •(e)lil, pl. co, kogo, mieć czego, kogo 
•er, dyablica f., szatan m. po uszy, po szyje, = einer 
w spodnicy. 15adje, jem1m'oe6 mil'oe fein, 

6n'ttclbcdc 

werben; er l)at f~on bai! .llelien 
- już mu sie, życie przykrzy, 
sprzykrzyło; fi~ - geroeint 
I)alien napłakać się; i~ fann 
micfj baran nicfjt - fel)en nie 
mogę sie, temu n~patrzeć; fidj 
- [ejen naczytac sie,; ficfj -
I)iiten nasłuchać sie,; 1llenn 
bie !Uliiuf e - finb, ift bai! 
!Uleg[ liitter sytej myszy mąka 
gorzka (mąka śmierdzi); ber 
6atte roeifl nidjt, wie bem 
,t,ungrigen au 3.lłute ift syty 
głodnego nie rozumie; 2) na
sycony; = qefiittigt (chemia). 

6n'tte, 6e'ttc, sf. pl. •n, 
garnek m. (do którego wle
wa się mleko, by na nitm 
śmietanka się ostała). 

6n'ttcl, sm. •il, pl. 15iitM; 
1) siodło n.; f!einer - sio
dełko n.; o~ne - reiten je
chać oklep; ficfj in ben -
fdjroingen wskoczyć na siodło; 
(obraz.) zr1Jcznie się czego 
dorwać, przez rnybki i zrę· 
czny obrót dojść do czego; 
feft im - fiten, im - li{etben, 
fidj im - ~aeten mocno si!J 
trzymać na siodle; (obraz.) 
być pewnym swego; jmnbm 
in ben - I)elfen podsadzić 
kogo na siodło; (obraz.) do
pomódz komu do czego, do 
osiągnięcia czego; jmnbn au!I 
bem - gelien z siodła kogo 
zrzucić; (obraz.) wysadzić, 
wyrugować kogo skąd; in 
aUen 5iitte[n gm~t f ein 
umieć jechać na każdem 
siodle; obacz gmdjt; 2) pod
stawek m. u skrzypców; = 
@itei; 8) siodło n., ciasne 
przejście między g6rami. 

6n'ttcmnum, sm. •(e)s, pl. 
=biiume, 6n'ttdbogcn, sm. •5, 
dl. -, łęk m. (u siodła). 

6n'ttelbnlfen, sm. •ii!, pl. 
-, mącznica.f. (w wiatraku)., 

Ein'ttelbriitfc, sf. pl. -n
- mit 5treben most belko 
wy z zastrzałami. 

Eill'ttdbnd,J, sn. =(f)18. pl. 
•biicfjer, dach szczytowy, dwu
poły, dach dwuokapowy, 
dwuspadkowy; - @ielie[• 
badj. 

6n'ttdbedc, sf. pl. ..n, 
czaptak m., powłoka f, na 
siodło. 
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61l'ttdbruif, am. •( e)a, na- (przenośnie:) nasycić, zado
cisk m. siodła, stoczenie n. wolić, zaspokoić; = ftiO:en; 
od siodła. uprzykrzyć, znużyć; = ero 

61l'ttdfcft, adi. mocno w mllben; f dne ~a6nier ift nid)t 
siodle siedzący; (przenośnie:) au - chciwości jego llie 
biegły, wprawny, znający si1, można nasycić; II. fid) -, 
na rzeczy. vr. (~a6en) nasycać się, na-

6n'ttdfiirmig, adi. mający sycić si1, (także przenośnie). 
kształt siodła; adv, w kształ- 6ii'ttigcn, an. •5, sycenie 
cie siodła. n., nasycenie n. 

6n'ttdgcf d)irr, an. obacz 6ii'ttigcnb, adi. sytny; ,es 
@Sattd~eug. @erid)t sytna potrawa. 

6n'ttdgurt, sm. •(e)s, pl. 6ii'ttigung, aj; 1) nasyce-
0e, poprąll' m. nie n.; @efit~[ ber - nasyt 

6n'ttcltol3, sn. •es, pl. m., sytość J., syt m.; 2) 
·~li!Aet, terlica f., belki sio- ( obraz.) sytość J., zaspoko
dłowe, ławki pl. siodła. j,mie n.; . = @StiUung; zmę-

6n'ttdtol3bdiift, sf. pl. ,n, czenie n.; = !Dllibigfeit; 
most belkowy ze siodłami. 3) - ei ner iliif ung nasycenie, 

6n'ttcUnmmcr, sf. pl. •n, nasyt rozczynu (chemia). 
siodlarnia f. 6ii'ttigung~f!i~ig, adi. na-

6n'ttclfnn11f, 6n'ttdfnolJf, sytny. 
am . .. es, pl. •fnliufe, 0 lniipfe, 6n'ttlcr, sm. ,a, pl. -, 
kula f. u siodła, ł1,k m. siodlarz m. 

6n'ttcUncdJt, am. -(e)a, pl. 6n'ttltr•, adi. siodlarski. 
•e, mastalerz m.; = 9łeitfnect)t. 6n'ttlcrnrbtit, sf. pl. -en, 

6n'ttcllinicn, sf. pl. linie robota siorllarska. 
grzbietowe (geologia). 6nttlcrci', sf. pl. ,en, 1) 

6n'ttdn, va. (9a6en) 1) siodlarstwo n.; :!) obacz 
siodłać, osiodłać, kulbaczyć, 15a'tuer!lef diiift. 
okulbaczyć; 2) (obraz.) czy- 6n'ttlcrgcfd)!ift, s11. •(e)s, 
nić przygotowania do jazdy; pl. •e, 6n'ttlcrlnbtn, sm. •ii, 
frli9 gef attelt, fplit geritten pl. -, sklep m. z przybora
wcześnie do jazdy wszystko mi siodlarskimi, 
przygotować, a późno wyje- 6n'ttlcrgcf cne, sm. •n, pl. 
chać, spiesznie co zaczqć, a •n, siodlarczyk m. 
potem zwłóczyć. 6n'ttlcr~nnb1Dcrf, sn. •(e)s, 

6n'tttlllftrb, an. 0 (e)a, pl. rzemiosło siodlarskie, sio-
oe, koń siodłowy. dlarstwo n. 

6n'ttcllliftolc, sf. pl. •n, 6n'ttlcrmciftcr, am. ,a, pl. 
pistolet u siodła trzymany, -, siodlarz m. 

6n'ttdf d)icnc, sf. pl. ,n, 6n'ttf nm, adi. dostateczny, 
szyna siodłowa. wystarczający; adv. dosta~ 

6n'ttdftcg, am. •(e)!l, pl. tecznie, dosyć, do syta. 
•e, kabłąk m. u siodła. 6n'ttf nmftit, sf. dosta-

6n'tttltaf d)t, sf. pl. •U, teczność f. 
torba f. u siodła. 6nt11ratio'n, sf. obacz 

6n'ttclticr, an. •(e)a, pl. ełiittiRunp. 
•e, zwierzę siodłowe. 6nt11rci', sf. cząbr m. 

6n'ttd3c11g, an. •(e)a, pl. (roślina). 
•e, siodło n. ze wszystkiemi 6nturna'Ucn, s. pl. 6ao 
potrzebami, kulbaka f. tu'r11{11)~fcftc, s. pl. Saturnalia 

6n'tt~cit, 6n'ttigfcit, sf. pl. (hist. rzymska). 
6a'ttfci11, an. •a, 1) svtość 61lt1t't111t~ring, am. •(e)s, 
f.; 2) przesyt m.; = ftber• pierścień m. Saturna (astro
Hittigung; 3) (obraz.) uprzy- nomia). 
krzenie n.; zm1,czenie n.; = 6n't1Jr, sm. ,n, pl. ,n, 
!Dlilbigfeit. satyr m; ( mitologia). 

6ii'ttigcn, I. va. (~aóen) 1) 6n'tt)rbrnma, an. -e, pl. 
sycić, nasycać, nasycić; ·2) •men, dramat satyryczny. 

61ltffifdJC 

Gat,, sm. ,ee, pl .. 15iięe, 
1) skok m., sus m.; etnen -
mad)en, tun skok zrobić, susa 
dać; eaęe m1tdjen wybiegi 
robić, wykr1,cać si1, (prze
nośnie); bas \flferb tat einen 
- auf bie @Seite koń rzucił 
się w bok; mit einem -
jednym skokiem, susem; in 
15iiętn ekokami, susami; 2) 
zdanie n. (gramatyka); ein• 
fad)er - zdanie pojedyncze; 
~uf ammengef eęter - zdanie 
złożone; langatmiger - zda
nie przedługie; nadter -
zdanie proste, gołe; entmif• 
felter - zdanie rozwini1,te; 
einen - aergliebern rozbie
rać, rozebrać, analizować zda
nie; 3) zdanie n., twierdze
nie n. (logika); einen -
auffteUen twierdzić, wystąpić 
z twierdzeniem; 4) zasada f., 
zaloł.enie n., maksyma j. 
(naukowa); 5) stawka. /. 
(w grze); 6) składanie n., 
skład m. czcionek (drukar
skich), czcionki złożone, zac 
m.; 7) ustęp m., część f., 
okres m.; układ m., kompo
zycya /. (muzyka); 8) osad m., 
męty pl., fusy pl.; = fao'oen• 
f at}; drożdże pl.; = ~efe; 
bicfer - miękiny pl. (chemia)_; 
il) narybek m.; ląg m. (ło
wiectwo); 10) stos m., kupa 
f., zbiór m., garnitur m. (jedna
kich rzeczy); - fillerlaeuge 
zbiór narzędzi; 11) fefter -
stała. cena (handel); 12) hipo· 
teka /. (prawo); 13) 15iite 
mnd)en sadzać; 151ite 6lafen 
trąbi6 raz po raz; brei @Siięe 
6laf en trzy razy zatrąbić (myś
liwstwo); 14) (w mowie stu
dent6w :) einen - qe6en dać 
przyjęcie, urządzić trakta
ment; nur einen - łun wy
pić duszkiem; bas ift mein 
- to moja zwyczajna miara. 

6n't,nrtig, adi. fusowaty, 
mętny (chemia). 

6n't,bn11, am. •(e)s, 6a't,• 
llilbnng, sf. pl. •en, budowa. 
/, skład m. zdań, zdania 
(gramatyka). 

6n't,fe~ler, sm. obacz 
'.tirudfe~ler. 

6n't,fif d)t, sm. pl. nary
bek m. 



6n't;form 

6n't;form, sf. pl. •en, ob. 
6atbau. 

~n't;gcfiigc, sn. •il, obacz 
6atlbllU. 

En'i;lllicb, s11. •(e)!!, pl. 
•er, cz~ść J. zdania (grama
tyka). 

6n't;IJ0fc, sm. •n, pl. •n, 
zajęczy<'& f., l1otka f. (ło
wiectwo). 

6n't;fiiqung, sf. pl. •en, 
skra<'anie n. zdań (stenografia). 

6n't;Ic~rc, sf. ~ktadnia /. 
(gra maty lu•). 

6n't;mc~I, sn. •(e)a, mą
czka t'. 

6n't;tcidj, sm. •(e)s, pl . .. e, 
sadz m. na ryby, sadzawka 
f,, staw zarybiony. 

6n't;teU, sm. •(e)!!, pl. ,e, 
część f. zdania (gramatyka). 

6n't;ung, s/. pl. ,en, prze
pis m., prawidło n., regula
min m., statut m.; kanon m.; 
instytucya f., ustanowirnie 
n.; = @intidjtung; bie •elt 
ber fat[Jolijdjen .ł?itdje do
gmata kościoła katolickiego; 
bie •en einee geift!icljen Dtbene 
re!!'uł:\ zakonna. 

6n't;nug~redjt, sn. "(e)s, pl. 
•t, prnwo pozytywne (usta
wowe). 

6n't;lllcibc, sf. pl. ,n, 
wierzba f. do zasadztonia. 

611'i;lllcif c, adi. i adv. 1) 
skokami, susami, w skokach, 
w msach; 2) zdanie za zda
niem, okres za okresem; 
punkt po punkcie. 

e11't;3cit, sf. czas m. ko
cenia 01ę (łowiectwo). 

eau, sf pl. 61iu'e i 6au'en, 
1) świui>l f.; \J.lerien uor bie 
(51iue 11Jerfen ciskać perły 
przed świnie; 2) (obraz.) nie
chluj m.,. niechluja /., nie• 
chlujka j.; 3) żyd m. (plama 
atramentem na papierze zro
bion11); 4) - ~aben mieć 
wielkie szczęście, powodzenie 
(wyrażenie ludowe). 

eaU'lltbcit, sf. pl. ,en, 1) 
brudna robota; :l) robota 
trudna, żmudna (pospol.). 

S11u'bcllcr, Snu·finbcr, sm. 
,s. pl. -, Snn'rullc, sm. •n, 
pl. •n, brytan m. do szuka
nia, zaszczekiwania i ściga
nia dzików. 
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Enu'bcr, I. adi. chędogi, 
schludny, czysty; (przenośnie:) 
eine •e 2!t6eit porzadna ro
bota j •er em styi czysty, 
staranny; bas nenne id} eine 
•e ~irtf djaft, @efellfdjaft a to 
mi piękne gospodarstwo, po
rządne towarzystwo (ironi
cznie); ein =er mogd I ein •ei.I 
\jtilclJtc! ! ein "er \)!att'on ! 
a to mi ptaszek! 11. adv. 
chędogo, schludnie, czysto; 
porządnie; fiell - anaie~en 
czysto się ubier11ć; - nli~en 
porządnie szyć; mit ettr. -
umge~en, et11J. - anfoff en 
ostrożnie się z czem obcho
dzić, czego się dotknąć j = 
be~ulfam. 

6tiu'bcter, sm. ,s, pl. , 
czyściciel m. 

6an'bcrfcit, sf. chędogość 
j., schludność J., czystość f. 

6tiu'bcrlidj, I. adi. obacz 
6auber; II. adv. 1) ob11cz 
15auliet'; 2) pięknie, porzą· 
dnie; delikatnie, oglednie. 

6tiu'bcru, va. • (~alien) 
oczyszcz11ć, oczyścić, wy
czyszczać, wyczyścić; uon 
etm. - oczyszczać z czego. 

etiu'bcrling, sm. ,!j, pl. -e, 
schludniś m., elegant m., 
modniś m.; = 6tul!er. 

6tiu'bcrn, sn. •i5, @itiu'bc• 
rung, sf. czyszczenie n., 
oczyszczanie n., oczyszcze
nie n. 

:enu'bo~nc, sf. pl. =n, 
b6b m. 

Eau'borftc, sf. obacz 
Scbroeini.lborfte. 

6nu'brot, sn. -ei!, pl. -e, 
bulwa/., gdula ziemna (ro· 
ślina). 

eau·cc, (wym.: sos), sf. pl. 
=n, 808 m., podlew ka fi vi= 
fante - ostry sos. 

San'ccnf d)alc, 6nu'cicrc, 
(wym.: sosier), sf. pl. ,n, 
sosyerka f. 

Snu'biftcl, sf. pl. ,n, oset m. 
Sau'cn, vn. (9alien) robić 

lub mówić rzeczy sprośne 
(pospol.). 

Sau·cr, I. adi. 1) kwaśny; 
cierpki; ~erb; ef fig
occiany; ehu. - kwaskowa
ty; = fliuerlidJ; •(e)re !Dli[dj 
kwaśne mleko; •(e)re @urfe 

6nu'crbnttcl 

kwaśny, kiszony ogórek; 
•(e)re @lirung fermentacya 
octowa, kisienie kwaśne; 2) 
(przenośnie:) kwaśny; war
kotliwy ; = grlimiidj; gorzki, 
mozolny, ciężki; = f>ef c1Jroer0 

ridj, mil~fam; ein =(e)tes @r, 
fidjt mad}en, - je~en zakwa
szać się, zakwasić się, krzy
wić się; eine •(e)re 2trbeit 
ciężka, gorzka, mozolna pra
ca; ein ,(e)rei.l ~e6en fil~ren 
mieć ciężke życie; bie .8eit 
ber •(e)ren @urfen sezon, 
czas ()górkowy; in ben •(e)ren 
2lvfe[ (Jeiilen (dosłownie: 
gryźć kwaśne jabłko), imać 
się przykrej rzeczy, poddać 
się przykrej konieczności; 
bai.I foftet mic!j •(e)ren 6d)11Jeif> 
to mnie kosztuje wiele gorz
kiej pracy; II. adv. kwaśno; 
(obraz.) markotnie; gorzko, 
mozolnie, ciężko; - mac!Jen 
(u)kisić; - 11Jetben (s)kwa
śnieć, ukisnąć; ein roenig -
tverbm nadkwaśnieć, naki
snąć; - arbeiten gorzko, mo
zolnie, ciężko pracować; 
imnbm bai.I 2elien - madjm 
życie komu zatruwać, za· 
kwasić; bas fommt mir -
an trudno, przykro mi (to 
uczynić); ei! ficf) - roerben 
laff en (im 2lr6eiten) ciężko 
mozolić się (nad jaką pracą, 
przy pracy); es fidJ - roerben 
[afjen (im 2elien) ledwie, mi
zernie żyć, bardzo się trudzić; 
fic[J etro. - uerbienen zarobić 
co •obie w pode c·zoła, ciężko. 

6nu'ct11dJ, sm. •il, pl. "e, 
kalina wtoska (roślina), 

Sau'cr11ml)fcr, sm. ~~, 
szczaw m. (roślina). 

6nu'crbrntcu, sm. •il, pl. 
-, pieczeń w occie moczona, 
octem przyprawiona. 

elln'crbrot, sn. ,(e)3, pl. 
~e, kwaśnik m. 

611u'trbruuucn, sm. •B, pl. 
-, 1) kwaśna woda mineral
na; 2) kwaśny zdrój, kwa
śnica /., kisielica /., szc1a
wica f. szczawy pl. 

eau'cr(lldj)born, sm. e(e)s, 
pl. ee, piwmk 111., kwaśnica 
pospolitn. 

S11u'crb11ttcf, sf. pl. ,n, 
tamarynda f. 



Gnuerei' 

Gnucrci', sf. pl. ,en, 
świństwo n.; = 6dja,einerei. 

Gnu'trbonig, sm. •S, octo
miód m. 

Gnu'tdirf dJC, sf. pl. •n, 
wiśnia k waśua. 

Gnu'erUcc, sm. •S, fzczaw 
polny, szczawik m. (roślina). 

Gnu'tdfeef nf3, sn. •eo, 
szczawian m. (chemia). 

Gnu'crUecfiturc, sf. pl. •n, 
kwas szczawowy. 

Gnu'trfobl-, 6nu'crfrnut~ 
fUllllt, sj. pl. =n, kapuśniak m. 

Gnu'cdobl, sm. =(e)G, 
6n11'crfrn11t, sn. •(e)a, ka
pusta kwaśna, kiszona. 

Gnu'crfrnuh adi. kapu
ściany. 

Gnu'crfrnutlllnff cr, sn. ka
puścianka. 

6it1t'tdidj, adi. kwasko
waty; =er @e[cf)mac? kwasko
watość f.; adv. kwaskowato; 
- macl)ett przykwaszać, przy
kwasić; - werben przykwa
śnieć. 

6itu'cdid,lfcit, sf. przy
kwas m. 

6it1t'trli11g, sm. =(e)6, pl. 
,e, 1) labruszki pl. (roślina); 
2) szczawa f., szczawnica /. 

6n11'crmcblf11lJlJt, sf. pl. 
•en, żur m. 

Gitu'crn, I. va. (~a6en) 
ukisić, zakisić, zakwasza{,, 
zakwasić; ben ~eig - za
kwaaić ciasto; II. vn. (~a6en) 
kwaśnieć, kisieć, kisnąć; 'oa 
lieg unb f au re siedź grzybie, 
aż cię kto zdybie. 

Gitu'cru, sn. •El, Gitu't= 
rung, sf. kwaszenie n., ki
sieme n., zakwaszanie n. 

6nu'crf nl3, sn. •ei3, pl. •e, 
podsolan m. ( chemia). 

Gnu'crfd,11tJcfclf nl3, sn. •ea, 
podsiarczan m. (chemia). 

6ll1t'ttf tbC1t, Sił. •El, tetry
czność/. 

Gnu'crftoff, sm. •(e)i!, kwa
soród m., tlen m.; (fidj) in 
!Serbinbunq mit - f e~en 
oksydować, utleniać, utlenić. 

6nu'crftoffbilbung, sf. oksy
dacya /., utlenianie n. 

enu'trftoffgne, sn. ·f ea, 
gaz kwasorodny. 

Gnu'crftoffgtbnlt, sm. •(e)a, 
zawartość f. tlenu, kwasorodu. 
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!Snu'crftoff~nltig, adi. kwa
sorodowy. 

6nu'erftofft1crbi11bu11g, sf. 
pl. •en, tlenuik m. 

!Snu'crfilij, adi. słodko
kwaskowaty; =e !!Riene mina 
pól słodka, pół kwaśna; adv. 
słodkokwaskowato. 

6nu•crtcig, sm. •( e)a, pl. 
•e, kwa< m. (piekarski), roz
kwi;s m., zaezyn m., zakwas 
m.; mit - uermifcf)en za
kwasić ciasto, zarabiać ciasto 
kwasem. 

6nu'crtol)f, sm. •(e)a, pl. 
•liipfe, człowiek kwaśny, 
marudny, tetryczoy, tetryk 
m., m11ruda m. 

!Snu·crtol)fig, Gnu'ertol)· 
fif dj, adi. marudny, tetry
czuy; adv. marudnie, tetry
cznie. 

6n111crtol)fi1Jftit, sf. maru
doość J:, tetryczność /. 

6nu'crtrnuf, sm. •(e)a, 
kwasiec m. 

@inu'cr1tJ1tff cr, sn. =a, pl. 
•ltliiff er, kwaśna woda (mine
ralna). 

6nu'cffcn, sn. •a, Gnu'= 
frnij, sm. ,ei.I, Gnn'frcffcn, 
sn. •6, świńgkie, złe jadło. 

Gnu'fnng, sm. •(e)a, pl. 
•fiinge, łowienie n. dzików. 

6n11'fit11gcr, Gnu'finber, sn. 
ob11~z @:Saubeller. 

!Snuf •, adi. pijacki. 
!Snu'fnue, sm. -, pl. -, 

Gnu'fbolb, sm. •(e)s, pl. •e, 
6nu'fbruber, sm. •i.I, pl. 
•brilber, moczymorda m., mo
czywą, m., dybidzban m., 
dusikufel m., suszykufel m., 
żlopak m., żłopacz m., pija
czysko m., pijanica m. 

enu'fcbcr, sf. pl. •n, 
oszczep m. na dziki. 

6nu'ftn, va. i vn. f dufe, 
fciufft, fiiuft, f off, ~d6e ge„ 
foffen, ~) pić (o zwierzętach); 
bem !Ste~ au - geben (na)
poić bydło ; 2) !łopać, chlać, 
doić, pić bez miary (o lu
dziach); er trinU ni~t, f onber11 
er f iiuft nie pije, ale żłopie; 
er f iiuft wie ein Sodj pije 
jak dziura, jak bąk, jak 
gąbka. 

6nu'fend]d, sm. •i.I, wieprzy
niec m., gorycznik m. (roślina). 

Gitu'fcr, sm. •s, pl. - , 
pijak m., opój m. 

!Snufmi', sf. pl. -en, pi
jańsr.wo n., opilstwo n. 

Giiu'fcrin, sf vl. =innm, 
pij•czka /. 

6it111fcr11nf c, sf. pl. 0 n, nos 
m. opoja. 

6itu'fcr1tJnlJ11, !Situ'fcrlllnbn• 
finn, sm. •(e)e, obłęd opilczy. 

6n11'fgtlng(e), sn. -e, pl. 
,e, J.Jijatyka f. 

Gnu'fgcfcllf djnft, df. pl. 
•en, towarzystwo pijackie. 

6nu'fgurgtl, sf. •n, !Snu'f• 
IJnl~, sin. •fes, Gnu'fbnne, 
sm. =fes, pl. ,~ćinf t, bibosz 
m., pij8k m. 

6nu'f~tlb, sm. ,en, pl. ,en, 
bohater m. do kieliszka. 

Gnu'flicb, sn. =(~)!3, pl. ,er, 
piosnka pijacka. 

Gnu'fnnt.Jf, sm. •(e)i.l, pl. 
•niipfe, i dim. Gnu'fniit.Jfdjen, 
sn. •o, pl. -, garnnszeczek 
m. na wodę (w klatce pta
siej). 

6n111ff nrf, sm. ,(e)a, pl. 
•f iicfe, kałdou pijacki, pijak m. 

6nn'ftrog, sm. ,(e)a, pl. 
•triige, ceber m. na wodę 
(dla bydła). 

!Snu'gnber, sf. pl. ,n, ob. 
eaugqe!lifl. 

!Snu'gnmmc, sf. pl. ,n, 
mamka/. 

!Snu'gnrn, sn. ,(e)i.1, pl. ,e, 
sić f. na dziki, 

Gnu'gnrttn, sm. -i.I, pl. 
•giirten, las ogrodzony, w 
którym dziki się chowają. 

!Snn'gd, sm. obacz ~łut, 
egel. 

6n11'gcu, f au11e, f augft, f og, 
~abe geiogen, I. va. (~aben) 
ssać; ~Iut aua ber )IDunbe 
- wys;ać krew z rany; in 
fid} - (ein-, auf-) wsysać, 
wciągać, wciągnąć w siebie ; 
fid} etw. 11ui.1 ben iingern -
z palca co wyssać, zmyślić 
co; II. vn. ssać, być przy 
piersi (o dzieciach); an etn,. 
- ssać co; ber 181ir f augt 
an ben X«ven niedźwiedź 
ssie łapy; fi~ uolI- nassać 
się, naciągnąć w siebie; ein 
f augenbea .ffinb dziecię przy 
piersi; ein f augenbea .8amm 
jagnię u cycka. 



Gnu'gen 

enu'gcn, sn. •6, ssanie n.; 
wciąganie n., wchłanianie n. 
w Aiebie. 

eiiiu'gen, va. (~116en) kar
mić (piersią), piersi dawać, 
mamczyć (o mamce); cycka 
dawać (o zwierzętach), 

Giiu'geu, sn. ·ś, ISiiu'gung, 
sf. karmienie n. (pia~ią), da
wanie n. piersi ( o ludziach), 
cyck.a (o zwierzętach), mam
czeme n. 

enu'ge~um~c, sf. pl. 0 ll, 
pompa •sąca. 

enu'ger, sm. =S, pl. -, 
stempel m. u pompy. 

eiiu'gerin, sf. pl. •innen, 
karmicielka/., mamka/. 

eiiu'getier, 811. ~(e)~, pl. 
0 e, zwierzę ssące. 

1Snu'ge1Derf, sn. •(e)i3, pl. 
=e, pompa ssąca, wodomą
gowa. 

eiiu'ge~nbn, 8m. a(e)i3, pl. 
=alibne, mleczny zqb. 

ISnu'gferfd, 811. 0 s, pl. -, 
prosiątko n. u cyclrn. 

enu'gfilttt, 8m. •6, pl. -, 
przesiąk RS!}cy. 

ISnu'gf(nf d)e, 8/. pl. •n, i 
dim. enu'gfliif d)d}tu, 811. •Ś, 
pl. -, pypka f. 

enu'gf(ed, 8m., isnu'gmnl, 
811. -(e)s, pl. •t, znak m. od 
ssania. 

eau'ggefiif), 811. -es, pl. 
-e, naczynie ssące, limfaty
czne, lipkowodne (anatomia). 

@inu'gbnbn, 8m. •(e)s, pl. 
-~a~ne, kurek m. 

eau'gbebcr, sm. 0 13, pl. -, 
lewar ssący. 

ISan'gbiitd)en, 811. o bacz 
15auger. 

enn'gflllb, sn. -(e)i3, pl. 
•flilber, ciAlę n. u cycka. 

ISnn'gfiiund)en, 8n. ,s, pl. 
-, węzełtk m. 

enu'gfln~~e, 8(, pl. 0 n, 
zasuwa f., nakrywaj. u pom· 
py SSl}Cej. 

1Sn1t'gf0Ibe1t, 8m. •9, pl. -, 
tłok ssący. 

ISnu'glnmm, 811. •(e)s, pl. 
•I1immet, cejtak m., osysek m. 

@iiiu'gling, sm. •(e)e, pl. 
•e, osysek m., niemowlę n. 
(przy piersi); (przenośnie:) 
dzieciuch m., człowiek dzie
cinny. 
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enu'glode, 8/. bie - I1iuten 
bredzić, gadać sprośne rzeczy 
(po•pol.). 

ISnu'gliid, 8n, ,(e)i3, wielkie, 
niesłychane szczęście (po
spol.). 

ISnu'g~um~e, 8/. pl. 0 n, 
pompa ssąca. 

enu'gtn!l, 811. •fes, pl. 
,gritf er, szczotki pl, wróble 
języczki (mechanika). 

enu'grobr, 8n. •(e)i3, pl. •e, 
isnu'grobre, 8(. pl. •ll, prze
wód ssący (mechanika). 

ISnu'gtiiff el, 8m. ,s, pl. -, 
smoczek m. (owadów). 

isau'griiff eld,len, 811. •s, pl. 
-. dim. od 15augtliff el, strzy
kaweczka f. 

enu'glleutil, 811. •(e)łl, pl. 
,e, wentyl m., zapad m. ssący 
(mechanika). 

enn'gllcntilator, 8m. •9, pl. 
-en, w,mtylator m., wiejnik 
m., przewiewnik m. SSl}CY 
(mechanika). 

enn'gllJnrae, 8/. obacz 
~ruftwarae, 

eau'g11Jed, 811. obacz 
15augpumpe. 

enn'glllnracl, 8/. pl. •ll, 
korzonek włóknisty, haczyk 
m. (botanika). 

eau'bnt;, isnn'jagb, sf. pl. 
•en, polowanie n. na dziki; 
auf bie - ge~en jechać na 
czarne pole. 

ISnn'birt, sm. =en, pl. •en, 
enu'bilter, 8m. ..5, pl. -. 
pastuch m. od świń, świnio
·pas m., świniarczyk m. 

eau'igcl, am. o!l, pl. -, 
1) = ~gel; 2) (przenośnie:) 
świńtuch m., niechluj m. 

@iiiu'if d,l, I. adi. 1) świń
ski, niechlujny; = f d)muJ}ig; 
2) (obraz.) nieprzyzwoity, 
sprośny; = unanftiinbig; II. 
adv. po świńsku; niechlujnie; 
(obraz.) nieprzyzwoicie, 
sprośnie. 

ISnu'ferI, 8m. 0 s, pl. •e, 
świńtuch m., niechluj m. 

6nu'foben, sm. 0 s, pl. -, 
chlew m. 

ISnu'frnut, 8n. -( e )s, pl. 
0 friiuter, smogliczka f. (ro
ślina). 

enu'(nd,le, 8/. pl. •n, ka
łub f. 

Giiu'lcugtfim!l 

Sii11'ld1eu, 811. -s, pl. -, 
dim. od @:inule, słupek m., 
mała kolumna. 

eiiiu'le, sf. pl. •11, 1) slup 
m. (okr~gły), filar m., słu
piec m., kolumna /. ; !'Je• 
fu:ppelte ,n słupy stykające 
się (architektura); eine -
91aucl), ~euer słup dymu, 
słup ognisty; 2) ga(uanifdje, 
!Boltaifd)e - stos galwani
czny (fizyka); 3) (obraz.) 
podpora f., pomoc f.; = 
15tilJ}e; 4) bie "" bes ~erfu 0 

!es słupy pl. Herkulesa. 
enn'(ebcu, 811. •9, świńskie 

życie; psie życie; = ~unbe• 
leben. 

isau'lcber, sn. ,s, świńska 
skóra; (przenośnie:) świnia 
/., niechluja f., plucha j. 

eiiu'lcunblnuf, sm. ..(e)e, 
pl. •liiufe, warga /. (archi
tektura). 

1Sii1t'lc1tnbftn1tb, sm. •(e)s, 
pl. ~11iinbe, międzysłupie n., 
przerwa f. (architektura). 

ISiiu'lennulnnf, 8m. •(e)s, 
pl. 0 litufe, wpłyn m. słupa 
(architektura). 

etiu'Ieunrtig, adi. słupia
sty; adv. słn piasto. 

eiiu'leubnu, sm. •eś, pl. 
•t, budowa J., wzniesienie ii. 
słupa. 

eiin'leubreite, 8/. pl. •n, 
szerokość f. słupa. 

6ii1t'le1tbitf, adi. gruby jak 
słuµ. 

6ii1t'le1tbitfe, 8(. grubość 
f. słupa. 

eiiu'le1tci1tfnff 1t1tg, sf. pl. 
•en, okołosłu pie n. ( archi
tektura), 

eiiu'leuformig, adi. obacz 
151iulenarttg. 

eiiu'leufuf), 8m. •es, pl. 
•fiif;e, podnóże n., podwalina 
f. słupa, podsłupiec. n., stol
cokryw m. (architektura). 

eiiu'Iengnng, sm. •(e)a, pl. 
-gange, kolumnada j., kru:!
ganek m., portyk m., powieć 
/., powietka f., wiata f., 
szopa f. (architekt.). 

eiin'leugeltinber, 8n. •9, 
pl. -, balustrada /. (archi
tekt.). 

6iiu'Iengefim~, an. •fes, pl. 
0 fe, eiiu'lcnfnnnf, 6iiu'Ien° 



6iiu'lcngetragen 

fuo~f, sm. •(e)i!, pl. ..fna11fe, 
•fniipfe, słupogłbw m., ka
pitel m., głowica f., mako
wica f., nagłbwek m. (archi
tekt.). 

15iiu'lcngctragen, adi. na 
słupach oparty, na slupach 
stojący. 

15iiu'lcnglicb, sn. •(e)s, pl. 
•er, cześć f. słupa (architekt.). 

6ii11'•1cnballc, sf. pl. •n, 
sala f. na filarach, portyk m., 
wiata/. 

15iiu'lcnbnrn, sm. -fes, pl. 
-~a(fe, szyja f. głowicy, ka
pitelu. 

15iiu'lcnbau~t, sn. obacz 
151iu(enqefime. 

6iin'lcnbciligc(r), sm. "en, 
pl. •en, stylita m. (historya). 

15iiu'lenbof, sm. =(e)s, pl. 
,giife, obacz S/iu(en~alie. 
· 6iiu'lcnfa~itiil, sn. •(e)s, 
pl. ,e i •er, 6iiu'lcnfo~f, sm. 
•(e)e, pl. •fiipfe, ob. ®/iulen• 
gefime (architekt.). 

15iitt'lcnfu~~ctunn, sf. pl. 
"en, wiązanie n. a!upbw (ar
chitekt,). 

6iitt'lcnlRube, sf. obacz 
15aulengan!j (architekt.). 

15iitt'lcnorbnung, sf. pl. -en, 
porządek filarowy, architek
toniczny. 

6iitt'lctt~lattc, sf. pl. •n, 
kostkowica f., podsadzka f., 
pas ścienny (architekt.). 

6iiu'lenrcibc, sf. pl. •n, 
rząd m. slupbw (arcbit.ekt.). 

6iitt'lenriefttUIJ, sf. pl. •en, 
źłllbkowanie n. słupa (archi
tekt\ 

6iiu'lcnf djnft, sm. -(e)i:1, pl. 
•!dJiifte, trzon m. ,łupa, słopo
pień n. (architekt.). 

6iiu'lcuftein, sm. •(e)\l, pl. 
•e, słupiec m. 

eiiu'tenftubl, sm. •(e)~, pl. 
•ftilgle, podn6że n., podkład 
m., podstawa/. słupa, pod
słupie n. (architekt.). 

eiitt'lcnftum~f, sm. •(e)i:I, 
pl. •ftilmµfe, ~lupopień m. 
(architekt.). 

eiiu'lcnftli~c. sf. pl. •n, 
strzemię słupowe (architekt.). 

eiitt'lentor, sn. •(e)e, pl. 
•e, brama f. ze slupbw, 

6ii111lcntragenb, adi. słu
pami zdobiony: 
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6iiu'lcnwcltc, sf. pl. on, eiin'migfcit, eiiu'mnie, sf. 
odległość f. słupbw od siebie; zwłoka /., mitręga f. 
= 15aucenabftan'o. 6nu'ntnnbt, sf. pl. -nagte, 

6iiu'lcnwerf, sn. •(e)i!, pl. szew obrąbkowy. 
•e, budowla /. ze słup6w, na 6nu·m~fnb, (6n11'ntftcig, 
słupach; słupy pl., kolom- (6n11'ntltleg, sm. •(e)s, pl. •t, 
nada /. ścieżka f. dla zwierzl}t ju-

6n11nt, sm. ,(e)~,pl. 15/iu'me, cznych. 
1) kraniec m., brzeg m. i - 15nu'ntrnub, sm. o(e)a, pl. 
bee jyeCl>ee kraniec pola; 2) otitnl>er, obrąbek m. 
falbanka f., obw6dka f., ob- 15nn'nt~fcrb, sn. •(e)a, pl. 
rąbek m., rąbek m., kraj m. oe, 6n'ttmro», sn. offes, pl. 
(u Rnkni). ,ff e, koń juczny. 

15nu'mngcn, sm. •a, pl. 6n111mf nttcl, sm. ,a, pl. 
- świński żołądek. •fiitte[, kulbaka juczna, sio-

6nn'ntii»iO, adi. bestyalny,; dło juczne. 
adv. bestyalnie; jmn'on - 15n1t'ntf clig, adi. opieszały, 
be~anbeln bestyalnie się z kim zwlokliwy; adv. opieszale, 
obchodzić; - teuer ogromnie, zwłokliwie; - f ein pole-
bezczolnie drogi. nić sie. 

15iitt'md)CU, sn. •!3, pl. -, 15nu'mf digfcit, sf. opiesza-
dim. od 15aum, brz,żek m., fość J., zwlokliwość /. 
lam6wka f., obw6dka f. 6nu'ntticr, sn. ,(e)s, pl. •e, 

6iiu'nten, I. va. (~aben) ob- bydlę n., bydło n. juczne. 
rąbiać, obrąbić; lamować, ob- 6nu·muttcr, sJ. pl. •milttet, 
szywać, brzeg dać, zrobić maciom f. 
około czego; Il. vn. (~nben) enn'neft, sn. •e6, pl. "et, 
zwlekać., zwłbczyć, wstzymy- chlew m. · (obraz.) brudne 
wać, wstrzymać, omieszkać, miejsce, 'brudna, mizerna 
ociągać się; wahać si~ = miej!1cowość. 
a~gern; mit etw .. - ~ciągać I 6n11'nirfcl, sm. •5, pl. -. 
sui z czem; er wtr'o ntdJt -, człowiek brudny, niechlujny 
uns ba['o au f d}reiben nie (pospol.). 
o?łi~szka nam wkr6tce n~- 6nu•,nrf, sm. •(e)s, pl. •e, 
p1sac; o~ne. au - bez zwłok,, i ,fl, las ogrodzony, ogr6d m. 
bezzwłoczme, dla dzik6w. 

6iiu'ntcn, sm. •i!, 1) obrą- 6iiu'rc, sf. pl. ,n, 1) kwa-
bianie n., lamowanie n., ob- śność f., cierpkość/.; = .\;,et• 
szywanie n.; 2) zwlekanie n., bigfeit; 2) kwas m. (chemia); 
zwł6czenie n., wstrzymy- - im !!nagen kwas żołąd
w~nie n., wahanie n. się; = kowy; gelinbe, angene~me -
.So!letn. kwasek m.; in - uerwan'oe(n, 

6nu'meuf dj, I. sm. •en, pl. - bi!ben kwa, wytwarzać. 
•łn, śwmiak. m. i !I. sn. •es, 6iiu'rcbilbcnb, 15iiu'reeracu, 
p~. •er,. kobieta meporządna, genb adi. tworzący kwas. 
mechluJna, plucha j. '.. . 

6iiu'mcr, am. •5, pl. -, 15nn'rcbt_lbung,. sf. pl. 0 en, 
1) obrębiacz m. (u maszyny wytwarzame n. się kwasa. 
do szycia); 2) opieszalec m., 6nurcgn'rfcnacit, sf. sezon 
lubiący zwlekać. ogórkowy (nudny czas p6-

6nu'mcfel, sm. •B, pl. -, źnego lata). 
osieł juczny. 6au'rier, sm. •iii, pl. -, 

15nu'mfarn, sm. ,(e)e, pl. rodzaj żwierzl}t przedpotopo
•e, paprotnik m., pi6rnik kto- wych (zoologia). 
sowy (roślina). 6n111rilffcl, sm. 0 13, pl. -, 

6nu'mfu~, am. •ei!, pl. świński ryj. 
•filjie, cyranik m. (ptak). 6n110, sm. -, hałas m., 

15iiu'mig, adi. opieszały; wrzask; in - un'o tltaus 
•er 15d}u[l>ner opieszały, zwie- [eben szumnie i buńczucznie 
kający dłużnik. żyć, szumieć i hulać. 



6nu'f nef 

6nu'f nlf, sm. =(e)~, pl. 
=fiicfe, świński żołądek (jak 
kiszka) nadziany, maciek m. 

6nu'f cfo41f, sm. •ei!, pl. 
•flil>fe, świszczypal(k)a f. 

reinu'fdnut, sm. -;e)ś!, pl. 
=e, głoska sycząca; = .8ilc;= 
Iaut. 

Gnu'f tiu, vn. (~al>en) sze
leścić, szemrać; btr !ffiinb 
f(iuf elt wiatr łagodnie szeleści; 
(przenośnie:) szeplenić, syczl}
cym głosem mówić. 

Gnu'f du, sn. =a, szelest 
m., Fzmer m. (łagodny). 

6nu'f tu, vn. (~a6e11) szu
mieć, huczeć (o wichrze, prze
latujących kamieniach, ku
lach); eś! f au ft mir in ben 
D~ren szumi mi w uszach. 

Gnn'f tU, sn. •il, szumienie 
n., Fzum m. 

Gnn'f tub, adi. szumią.cy; 
•er !ffiinb pochwist m. 

6n11'ft1Di11b, sm. =(e)ś!, pl. 
,e, wicher m., wiatr szumią.cy,; 
(przenośnie): świszczypal(k)a 
f.; = !Sauiefovf. 

6n111f41iti), sm. =ei!, pl. •e, 
oszczep m. na dziki. 

6nu'ftnll, sm. =(e)s, pl. 
•fłiille, chlew m. 

6nu'tob, sm. •(e)i!, Gnu', 
mtlllt, sf. pl. •n, świni mord 
(roślina). 

6nu'trnuf, sm. •(e)i!, świń
ski trunek, plugawy, nieczy
sty napitek. 

Gnu'troq, sm. =(e)15, pl. 
=ttO(lt, ko; yto 11. dla świń. 

~nu'IDttttr, sn. •il, brzyd
kie powietrze. 

Gnu'IDirtf cfJnft, sf. złe, 
niechlujne, świń;kie gospo
darstwo. 

6nu'IDur~, sj. pl. =en, smo
.gliczka f.; = 15aufraut. 

Gnllo~'trfobl, sm. •(e)a, ka
pusta włoska, kędzierzawa, 
sabandka f., sawoJka j., fry
zurka j., kędzierka /. 

6bi'trt, sm. •n, pl. =n, 
zbir m. 

Gca'ln, sf. pl. •9 i •le11, 
obacz E:ifa[a. 

Gccun'tium i G~tnn'rium, 
sn. -B, pl. =tien, ~cenaryum 
n. (teatr). 

6ct'ne i 6at'nt, sf. pl. •n, 
1) scena f., widownia f. 
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(w teatrze); etm. in - feten 
inscenować co (także prze
nośnie: urządzić co, sprawić 
co), przyrządzić co do wy
stawienia, przygotować przed
stawienie (teatr); 2) scenaj., 
wyst~p m. (teatr); in =n ein• 
teilen podzielić na występy; 
3) (przenośnie:) scena f., wi
dowisko n.; zajście n.; imnbm 
eine ·- maclien zrobić komu 
scenę, napaść kogo; eine ~1i~· 
lid)e - brzydkie, wstrętne 
widowisko; elne fomifdje, ge, 
lungene - komiczna, śmie
szna, udana scena. 

Gce'nenbudJ, e3e'nenfi11dJ, 
sn. ,(e)e, pl. =biidjer, scenaryusz 
m., tekst sztuki przysposobio• 
ny do użytku aktorów i re
żysera (teatr). 

6ce'nencinttihmg, sf. pl. 
=en, podział m., ro.:dział m. 
sceniczny (teatr). 

6ct'nenfiibrung, sj. pl. ,en, 
kierowanie 11. scenami (teatr). 

ece'ncnlDecfJf d, sm. •il, pl. 
-, zmiana /. sceny, widowni 
(teatr). 

6ctnttit', sj. pl. 0 n, aparat 
scPniczny, Rcena f.; kulisy 
pl., rnalowidł~ kulisowe(teatr). 

Gccuit'rung, sf. wystawie
nie n. na scenie (teatr). 

Gce'nif dJ, adi. sceniczny; 
•tr 2lf)patat, •e 2tui!ftattung 
aparat sceniczny, urządzenie 
sceniczne, wystawa f.; •e ~n, 
otbnung, obacz 15cenen• 
fil~rung. 

Gctnogrn'41b, sm. •en, pl. 
•en, scenograf m. 

ectnogrn41bit', sf. pl. =n, 
scenogratia f., malowanie 11. 

w perspektywie. 
6ccnogrn'41bif dJ, adi. sce

nograficzny; adv. scenogra
ficznie. 

ect'41ter i ,8t41łtr, sn. =il, 
pl. -, berło n.; baś! - ~a[• 
tenb, tragenb berło dzierżący, 
bertem władną.cy. 

6ct'41ttrfrnut, sn. ,(e)ś!, pl. 
,ft/inter, gnidos, m. (roślina). 

ełdJn'bbtt sm. -, pl. -, 
szabas m., Robota /. 

6c1Jn'bt, sf. pl. ,n, 1) ka
rakan 111., szwab m. (owad); 
2) skrobadło n., narzl}dzie 11. 

do obekrobywania. 

GdJn{Jlo'ucnmnlmi 

~dJn'bebnnf, sf. JJl. -ólinfe, 
GdJn'{le{Jnum, sm. =(e)il, pl. 
=!Jiiume, 6c1Jn'be{Jlolf, sm. •(e)s, 
pl. ,bti.icfe, 6c1Jn'{Jcbolf, sm. 
=(e)!:l, pl. 0 bi.icfr, GdJn'btbrttt, 
sn. =(e)9, pl. -er, ławka J., 
deska/., na której garbarze 
obskrobują skóry. 

edJn'beeif tU, sn. =i!, pl. 
skrobacz rn., skrobadlo 11. 

GdJn'fitmnnitr, sf. pewien 
sposób sztychowania. 

GcfJn'bemtff tr, s11. =il, pl. 
-, nóż rn. do skrobania. 

@idJll'{Jcu, vn. (galien), skro
bać, oskrobywać; uiel - na
skrobać j Stiife - trzeć ser; 
!JHibett - skrobać marchew; 
(żartobl.) !JłilbdJen - mar
chewkę komu pokazać. 

E:rl)n'bcnfrn11t, sn. ,(e)e, 
pl. •ft/iuter, mszyca f.; =. 
!mottenfraut. 

6c1Jn'{Jer, sm. •i!!, pl. -, 
skrobacz m. 

E:dJn'{Jernnlf, sm. =( e)s, pl. 
,e, figiel m., psikus m., psota 
f.; jmnbm einen - f piek !1, 
jmnbm etm. auil - antun 
tigla komu wypłatać, spłatać, 
p3ikusa komu zrobić; aum -
na złość, na psotę. 

6c1Jn'be1Dolle, sf. wełna /. 
pośledniej jakości, wełna 
z zwierząt nieżywych. 

6dJii'big, adi. 1) parszywy; 
2) wytarty (n. p. surdut); 
mizerny; = elenb; brudno 
skąpy; = gei3ig'.; •er !menfcli 
brudny sknera; (przysłowie:) 
nidjt9 auf &rhen Muett emig, 
f elbft bet fdjiinfte ~ub' roirb 
- wszystko na świecie się 
psuje i starzeje. 

GdJii'bigftit, sj. wytartość 
; mizerność /.; skąpstwo 11. 

GcfJn'bliiftr, sm. =9, pl. -, 
szczękomól m., karakon m. 

ecfJn{Jlo'ne, sf. pl. =n, mo
del m., wzór m., podoba f; 
przepustnica f.; ( obraz.) nad) 
bet - arl>eiten pracować ma
chinalnie. 

Grl)nblo'nennr{Jcit, sf. pl. 
•en, praca machinalna, tu
zinkowa. 

GcfJnblo'ncumnltrti, sf. pl. 
•en, malowauie. n. przy po· 
mocy przepustnic. 
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Gdjnblo'ucumiif)ig, adi. ma- Gdjn'djfiirmig, adi. w kształ-
chinalny, tuzinkowy; adv. cie szachownicy. 
machinalnie, tuzinkowo. Gd)ndjmn'tt, adi. mat, (cał-

Gd)n'bmcffer, sn. obacz kiem J zamatowany; jmnbn 
15c!Jabemeffer. - macfJen zaszachować, za-

Gd)nflrn'cfc, sf. pl. •rt, cza- matować kogo; (obraz.) znu-
prak m. żon)'. ~o upadłego, wysil~ny, 

6dJn'bf cl, sn. •5, pl. -, wy~1en~zouy, .opadły ze sił. 
oskrobiny pl., odpadki pl. I edJn d)pnrttc, sf. pl. •n, 

~ ,1, '"'f • l I part.ya .f. szach6w. 
Gd)adJ, sn: ;s, /;!)..,.a.., lJtC' I 6d)n'd)fpicl, sn. ~(e)iil, gra 

s~: ~( e
1
)a, sza~hy pl., -:-, t>em J. w szachy, szachy pl. 

Jt~mg. szach królowi; - I 6d)n'dJfl.1itlcr, sm. •5, pl. 
f ~telen w szachy, gra? i - [ - gracz szachowy szachi-
bteten szach dac; Jmnbn st; m. ' 
fcf)ad) unb matt albo jcf)acfJ; GdJn'd)ftcin, sm. •(e)5, pl. 
matt ma~en z~szach_owac, •e, obacz 15d)acf)figur. 
~amatowac kogo; i,m - jte~en, Gd)ndjt, sm. •(e)3, pl. -e 
tn -. fo!"men byc w ~zachu, i @:,cljli'd)te, 1) szyb m., szacht 
do~t~c ~1~ do sza?hu, (p_rze· m. (góro.); 2) eiferner -
nos01e:)1nmbm-:- 61et~nś~1a!Y oprawa żelazna. 
op6r ~011;u stawić, opier11c s1,ę, Gd)n'djtnuff c~cr, sm. •!il, 
oprzec się komu; ,1mn'on tn pl. _ przystawca m. szy-
- t~Cten trzyruac kogo w bowy :n. ' 
kordzie; ostro. Gdjn'dJtcl, sf. pl. •n, pu-

GdJ~ djnufgnbc, sf. pl. •n, dło n. krobia /. • eine fleine 
zadame szachowe, probl~mat _ pddełko n., 'kr6bka f.; 
szacho~y. , _ (przenośnie:) eine a[te - stary 

GdJn dJbrctt, sn. -(e)iil, pl. grat, stary babsztyl (o ko-
•er, szachowmca f. biecie). 

6dJndJcr, s~. •S, podły Gdjii'djtcld)cu, sn. •5, pl. 
handel, szachraJ~two n., fry- -, dim. od E5cljacljteI, pude
ma~ka f.; - tr!tóen szachro- łeczko n., krobec11,ko n. 
wac, f\ymarczyc. Gdjn'djtclbccfcl, sm. •S, pl. 

Gd)n djcr, 8 11!·. =!8, pl. -, -, wieko n. od, do pudełka. 
1) łotr m., :oz~ÓJ~1k m.; 2) ar= Gd)n'dJtclbnlm, sm. •(e)ś, 
mer - wielki biedaczysko. , e ·h cz ni chwoszcz-., pr,. • 1 C WOSZ ., 

G~nc1Jcrc1 , sf pl. •en, ka/., strzępka wielka, skrzyp 
Gd)n d)Crl)n1tbcl, sm . . =5, sza- zimowy; fCeiner - strzę
chrowanie n., szachraJstwo n., peczka f. (roślina). 
frymarka f. GdJn'd)tclmnd)cr, sm. •5, 

Gd)n'.dJcrcr, sm. •il, pl. -, pl. -, pudełkarz m., fabry-
szachraJ m. kant m. pndełek. 

Gd)n'd)trin, sf. pl. •nen, GdJn'dJtcln, va. (~alien) 
szachrajka f. włożyć, zapakować, schować 

Gd)n'djcrbnnbltltrf, sn. •(e)il, do pudelka; = einf cljacf)tdn. 
szachrajskie rzemiosło. Gdjn'd)tcn, i·a. (~aben) po-

GdJn'dJCrjubc,. sm. •n, P?· głębiać szyb (g6rn.). 
•n, żyd szachraJ m., szachraJ- GdJii'djten, va. (~alien) za-
stwem się trndniący. bijać zarzynać bydło według 

Gd)ii'dJerfrc1t3, sn. •eil, pl. tydo:Vskiego przepisu rytu-
•e, krzyż łotrowski. alnego. 

Gd)n'dJcrn, vn. (l)aóen) pro- Gdjii'dJtcr, sm. •il, pl. -. 
wadzić podły handel, sza· rzeźnik żydowski. 
chrować. Gdjn' dJtfuttcr, sn. •5, pl. 

Gd)n'djfdb, sn. •eił, pl. =er, -, futr6wka f., koszula f. 
pole n. na szachownicy. (g6rn.). 

Gdjn'djfigur, sf. pl. -en, I Gdjn'djtgcuicr, sn. •s, pl. 
bierka szachowa, fiaurka 8za- =e, wieniec m. w szybie (g6rn.). 
chowa, pion m. 

0 

Gd}n'djtgriibcr, sm. •5, pl. 

3 n Ie nb er, S!)eutfdJ•l)olnifdJe~ mlorterbudJ. 

-, kopacz ?n., robotnik m. 
w szybie (g-orn.). 

Gdjn'djt~nu~, sn. •fes, pl. 
=~iiu\er, jata f. (górn.). 

6djn'd1tb11t, sm. sei.i, 11l. 
-~ilte, Gd)n'd)tfn~IJC, sJ: pl. 
,n, kapelusz m., czapka .f. 
górnika. 

Gdjn'dJtfrn113, sm. •e5, pl. 
•hdn3e, wieniec m. w szybie, 
zrąb m. (góro.). 

Gd)n'd)tmciftcr, sm. obacz 
15d)acljtauff el)er. 

Gdjn'd)tf nl3, sn. =e!3, szybi• 
kowa s61. 

Gdjn'dJtf d)cibc, sf. pl. •n, 
przedział m. (górn.). 

GdJn'djtfci{, sn. =(e)il, pl. •e, 
lina kołowrotowa (góro.). 

Gdjn' d)tftiif)c, sm. pl. po
boki pl. szybu (góro.). 

GdJn'd)ttounc, sf. pl. =n, 
skrzynia f. (góro,). 

Gd1n'd)t11rnicr, sn. •(e)il, pl. 
•e, Gd)n'd)llltttfnm~f, sm. •(e)ś, 
pl. =!<imµfe, turniej szachowy. 

6d)n'd)3ug, sm. r(e)il, pl. 
,3ilge, ciąg m., poruszenie n. 
pionem szachowym. 

GdJn'bd)cn, sm. •5, pl. -, 
szadcben m., stręczyciel m. 
(żydowski) małteństw. 

Gd)n'bc, Gdjn'bcn, sm. =nil, 
pl. E:id)itoen, 1) szkoda f.; 
•n anricf)ten szkodę wyrzą
dzić; •n (er)[eiben, ne~men, 
3u •n fommen ponieść szkodę, 
szkodować na czem; jmnbm 
- 3ufilgen wyrządzić komu 
szkodę; 3u jeinem :n na jego 
szkodę; er Uagte tl)n auf @r, 
fa~ be5 •nil unt> ber .!toften 
(za)skarżył go o wynagrodze
nie szkody i zwrot koszt6w; 
burdj ,n roirb man f!ug szkoda 
uczy rozumu; szkoda nie tu
czy, lecz rozumu uczy; szkoda, 
przygoda - do mądrości 
droga; ba5 albo e5 ift f cf)abe 
szkoda; (e5 ift) f cf)a'oe, ba& 
idj iljn nicljt ge[ el)en ljaóe 
szkoda (żałuję), że go nie wi
działem; recljt -, eroig -, 
jammerf djabe wielka szkoda, 
bardzo szkoda; roie - I co 
za szkoda! jaka szkoda! 
id)abe urn bas vieCe @elb, es 
ift verfdjmenbet szkoda tyle 
pieniędzy, są roztrwonione 
fdjabe um iljn ! szkoda go 

20 
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żal mi go! jdjabe urn (albo r •n n,ieber nadjfommen (an szkodzić, zaszkodzić; wyrzą
filr) ben !)łu~m, . n,enn man jmnbm) powet_?wa~ (n.a ki~) dzać, wyrządzić szkodl}; czy
babei ,i;)ungers fttrbt co gło- straty, podźw1gnąc sJE} j mtt nić uszczerbek, narazić na 
dnem u po sławie? na co gło- ~n uerfaufen sprzedać ze stra- stratę; bat! roirb feiner @e• 
dnem u sława sil} przyda? mer tą; •n liei etn,. ~alim stracić funbgeit, f einem !Jłufe - to 
ben ~n (J11t, barf filr ben 15pott na cztm; jmnbm oen •n er• zaszkodzi jego zdrowiu, jego 
nidjt iorgen czyja szkoda, f e~en, n,ieber gutmadjen wy- reputacyi; jmnbm, einer @:iadje 
tego grzech; kto szkodl} po- nagrodzić komu stratl}j filr: - (za)szkodzić komu, jakiej 
niósł, tego zwykle wy śmie- alt en ,n liilrgen, gutftegen ' sprawie~ oddać komu złą 
wają; lieffer nadjgelien, al!8 -n ręczyć za wszelkie straty; przysługi}; = jmnbm einen 
(eiben lepiej (mądrzej) ustą- jmnbn au, in •n bringen, fet• fdjlimmen llienft erroeifen; er 
pić, niż szkodę ponieść; 2) aen, ftilr3en wystawić, nara- ()at igm liei feinem ~orgefetten 
uszkodzenie n., zepsucie n., zić kogo na straty, być przy. gef c()abet zaszkodził mu u jego 
nadwerl}żenie n.; = !!:lefdjli• czyną czyich strat; idj bin przełożonego ;basf djabet nidjts 
bigung; bas @ic()iff gaf feinen mir baburdj 100 Slronen in to nic nie szkodzi, nic na 
•n genttrn okrl}t nie został ,n geroef en straciłem na tern, tem nie zależy; bas roirb igm 
uszkodzony; ~n negmen zo- przez to 100 koron; mit ,n nidjts - to mu wcale nie 
stać uszkodzonym; es folt uetfoufen sprzedać ze stratą; zaszkodzi; mas fdjabet es 
fein •n baran entftegen nie fort mit •n! sprzedam, dam bir? co ci szkodzi? co ci na 
bl}dzie, nie zostanie uszkodzo- choćbym na tern stracił! er ttm zależy? es fdjabet nidjt, 
ne, nie zepsuje sil} (o rze- bient i~m mit eigenem ~n słu- roenn . . . nie (za)szkodzi, 
czach); 3) uszkodzenie n., ży mu na własną niekorzyść; jeśli ... ; was fdjabet' es, 
(z)ranienie n., szwank m., bas gereidjt mir aum -n to roenn ... ? jak~ w tern szko-
rana f., szkoda j. na ciele, mi szkorlę przynosi. da, jeśli .•. ? ftberf(uf! f dja= 
wada/., ułomność/., zło n.; 6dJii'be(, sm. •!3, pl. -, bet nie od przybytku głowa 
= 1ł!erletung, fil.lunbe, fiir• czaszka /., czerep m., czał- nie boli; bas fdjabet i~m nidjti3 
l;lerridjer 5djaben, @ebredjen, batka f.; trupia gł6wka; = dobrze mu tak, zasłużył na 
ftbel; .. n (eiben, negmen do- %otenfopf; głowa 1;; = stopf; t~; = er gat es uerbient. 
znać uszkodzenia; er gat an (eerer, ~og(er - pusta głowa, Jl 6d}11'llen, sm. •18, pl. @idJii• 
f ei ner @efunbgeit •Il ge(itten głupia pałka. ben, obacz @idjabe. 
ucierpiał na zdrowiu, za- edJii'belllnu, sm. ,(e)s,pl. •e, 6d}11'bcnllringenb, adi. szko-
szwaukował na zdrowiu; bas formaeyaf., kształtm. czaszki. dliwy. 
ttJitb beiner @efunbgeit, lleinent 6d)ii'be(fleiU, sn. •(e)/3, pl. ed}ll'btUttf al;, Stil. se 5, pl. 
!Jłufe ,n tun to zaszkodzi two- =e, kość f. czaszki. ~flive, wynagroctzenie n. 
jemu zdrowiu, twojej sławie; ed)ii'bdllefdJtcibuug, sf. ob, szkody. 
inneret •n wewnętrzne Eid!iibe((e[)re. 6d)n'llcncrf at,forbcrung, sf. 
uszkodzenie; offener •n uszko- edJii'bdllo~rcr, sm. •5, pl. pl. •en, .ządanie n. wynagro
dzenie widoczne, zewnętrzne, -, świder m. do wiercenia dzAnia szkody. 
rana/.; ungei(barer =n cho- cznszki, trepan m. ed}a'llcnerf at,ffagc, sf. pl. 
roba niewyleczalna j einen 6d)ii'bclllo~rung, sf.pl. •en, ~n, skarga f. o wynagrodze-
aUen =n (Jaben cierpieć na trepanacya f. nie szkody. 
co oddawna; au =n fommen ed)ii'lldllrud}, sm. =(e)i3, pl. , Sd}n'benfcucr, sn. =5, pl. 
doznać uszkodzenia, zostać ~brilcbe, zł•mauie n. czaszki. -, pożar niszczący. 
uszkodzonym, zaszwanko- ed)ii'bcl~11ullc, sf. pl. =n, 6djabcnfnll, sm. •(e)tl, pl. 
wać; niemanb naf)m (albo ogłowie n. •flilte, przypadek m. szkody; 
fam au) •n lieim Umroerfen Sd}ii'llcl(c~re, sf. frenologia im •e w razie poszkodzenia, 
nikt nie został uszkodzonym / f., nauka f. o czaszkach. na przypadek szkody. 
przy przewróceniu; aUe @id)li• , Sd)ii'lldmcff er, sm. •5, pl. 6djn'bcnfrcubc, sf. radość 
ben liredjen leic!Jt auf stare ra- I -, kraniometr m., czaszko- /. z cudzej szkody, krzywdy, 
ny łacno pl}kają, otwierają I mierz m. z cudzego nieszczl}Ścia, zło-
się; 4) strata j., uszczerbek ed)ii'llclmcffung, sf. kranio- śliwość .f. 
m. ; = !lłacfitei!, 2[filitUcfJ; oU metryR f. edjll'bCUftO~, adi. cieszący 
jmnbi:l =ll Z czyją stratą j au edjii'bdUllbt, sf. pl. •nli(J!e, się, radujący Sil} Z cudzej 
f ei.nem •n ze szkodą dla nie- szew czaszkowy (anatomia). szkody, krzywdy, złośliwy; 
go; es folt bein •n nidjt fein edjii'bdftiittc, sj. kalwarya adv. złośliwie. 
nie bl}dziesz miał na tern f., Golgota f. (biblia). ed)n'bcurcdjnung, sf. pl. 
szkody, nie stracisz na tern j edjii'bclnutcrf1td)UUg, sf. =en, obliczenie n. szkody. 
es jolt bit fein •Il gefdjegen pl. ,en, kranioskopia f., ba- edjn'bcnf d)iit,ung, sf. pl. 
~ie s~anie ci sil} krzy~da; danie n. czaszek. •en, oszacowanie n., ocenie-
f1Cg f etnes ,nl8 ergo(en, f emem 6dj11 1be11, I. va. (gali en) nie n. szkody. 



ed)n'bcnftiftcr 

ed)n'bcnftiftcr, am. •Ś, pl. 
-, szkodnik m., sprawca m. 
szkody. 

ed}n'b~nft, ttdi. uszkodzo
ny, nadpsuty, zepsuty; = 
uerborben; nadwerętony; = 
uedett; zużyty, schodzony; 
= abgenuvt i niezupełny; = 
um,ollftiinbig; wadliwy; = 
uoll mang el; mad)en 
uszkodzić, nadwerężyć; 
roetben uszkodzić się, zepsuć 
się, nadwerężyć si~; zużyć 
się; = fid) abnuten. 

ed}n'b~nftigfcit, af. stan m. 
zepsucia, nadwerężenia, zuży
cia j wadliwość/, i = mange(P 
~aftigfeit; niezuptluość /.; = 
Unuollftiinbigfeit. 

6d}ii'bigen, va. (~aben) 
jmnllm an, tn einer 6ad)e -
szkodzić, zaszkodzić komu w 
czem; jmnbn in f einen ~nter• 
eff en, an f einem 9łufe -
zaszkodzić czyim interesom, 
czyjej reputacyi. 

6d}ii'btgen, an. •Ś, edjii~ 
bignng, sf. pl. •en, szkodze
nie n., uszkodzenie n.; uchy
bienie n., ukr6cenie n.; = 
)Beeintriicljtigung (prawo); •Ung 
an ber @~re obraza f. honoru, 
uchybienie n. honorowi. 

6d}ii'blidj, adi. 8zkodliwy; 
niekorzystny; = nad)teilig; 
uchybiający, ukrócający; = 
beeinttiid)tigenb; zgubny; = 
ueroerblid); adv. szkodliwie 
(także in •er filleife); nieko· 
rzystnie; uchybiająco; zgu
bnie. 

edjii'blidjfcit, af. szkodli
wość f.; auierfle - zgu
bność .f. 

ed}ii'bling, sm. 0 s, pl. •e, 
owad szkodliwy (ogrodn.). 

edjll'blo!!, adi. 1) nieuszko
dzony, cały; jmnbn - ~alten 
wynagrodzić komu szkodę, 
stratę; . fidJ - ~a(ten wyna
grodzić sobie stratę; (obraz.:) 
pocieszyć się czem; 2) nie
szkodliwy, niewinny; -
~armlos. 

ed}n'blo!!~nlt1111g, af. wy
nagrodzenie n. straty, indem
nizacya /.; (obraz.) pocie
szenie n, się czem; = %tli• 
ftUn!l, 

ed}n'blofigfeit, sf. 1) nie-
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uszkodzoność f., całość f.; 2) ~d}ii'fCt•, adi. owczarski, 
nieszkodliwość/., niewinność pasterski. 
f.; = .~armlofigfeit. 6d}ii'fcrbid}t1111g, sf. (pl. 

ed}nf, an. •(e)s, pl. •e, ,en), ec{Jii'fcrgcbid)t, sn. •(e)s, 
miinnlicljes baran m.; pl. •e, poezya sielankowa, 
roeib!id)es - owca f.; f!eines poemat sielankowy, sielanka 
- baranek m., owieczka j.; f., skotopaska j. 
uom - ftammenb, bas - !ie• ed}iifcrci', af. pl. =en, 1) 
treffenb owczy; ~e roeiben mieszkanie n. owczarka, 
owce paść; eine ter))e ,e owczarzy ka; 2) owczarnia/.; 
trzoda owiec; (poufale:) er ift = 6clja•ftaU; 3) owczarstwo 
ein recljtes - cap z niego; n.; = 6diafaud}t. 
ein uerirrtes - zhfakana ed}ii'fcrf(iitc, sf. pl. ,n, 
owca; ruer fic!j 3um - mad}t, flet pasterski, multanka f. 
ben fritt ber filloif kto się edjii'fcr~nft, ed}ii'fmnii= 
czyni barankiem, wilk go zje; j)ig, adi. pasterski; sielan
kto się udaje za barana, wilk kowy; adv. po pastersku, 
go capnie, wieczór czy rana; sielankowo. 
ein riiubige5 - ftecft bie ganae ed}ii'fer~unb, sm. •es, pl. 
~erbe an jedna owca par- •e, pies owczarski, pastuszy, 
szywa wszystko stado zarazi; kundel m. 
owcę parszywą odłącz od ed}ii'ftr~nt, am. ,es, pl. 
stada, bo wnet we wszystkich •gilte, kapeluRz pasterski. 
tet będzie wada; uon auten ed}ii'fcr~iittc, sf. pl. -n, 
-, uon innen fillo(f owcze ed}ii'fcrfnrren, sm. •6, pl. 
odzienie, wilcze sumienie; ber -, szałas pastuszy. 
filloif fritt aud) bie geaii~lten 6d}ii'ftri11, af. pl. =nen, 
=e i rachowane owce wilk owczarka f., pasttrka j. 
zje; ber gebullligen -e ge~en ed}ii'fcrjungc, sm. -n, pl., n, 
uiele in einer. e>tall cierpli- , owczarek m., owczarzyk m. 
wych owieczek wiele wpędzisz Sd}ii'fctfnnbc, sm. obacz 
do jednej obory. 6cbiiferjun!le, 

ed}ah adi. owczy. ed}ii'fctfncd}t, sm. =(e)iJ, 
ed}n'fnrfig, adi, OWCZY, pl. •e, Rkotarz m, 
ed}n'fblnttcrn, ed}n'f,IJOf• Sd}ii'fcrltbcn, an. =ś, życie 

fen, af. pl. owcza ospa, pasterskie; życie sielankowe, 
ospica /. wiejskie (literat.). 

ed}n'fbod, am. =(e)B, pl. Sd}ii'fcrltcb, sn. •(e)s, pl. 
•biicfe, baran m., cap m. •er, piosenka pasterska, sie-

ed}n'fbnttcr, sf. owcze Jankowa. 
masło. ed}ii'fcrmiibd}cn, sn. =6, pl. 

6d}ii'fd}c11, sn. =il, pl. -'-, owczarka /, 
-, dim. od 6d)af, 1) owie- Sd}ii'fcr,llfcife, sf., ed}ii'fcr
czka f. (takt6 przenośnie = robr, sn. obacz 16d)iifetfllite. 
dusza /., parafianin m.), ha- ed}ii'fcrroman, am. -(e)ś, 
ranek m.; ein elenbes, arm, pl. pe, powieśc pasterska, 
feliges - owczyna/., owczyn- sielankowa. 
ka j.; fein - fd)mn albą ed}ii'fcrf,llicl, sn. •(e)!il, pl. 
ina trocfene bringen wypaść =e, dramat pasterski. 
swego byczka, obłów zrobić, ed)ii'fcrnnb, am. •(e)iil, pl. 
przepłynąć, zarobić grube •ftiibe, ed}ii'fcrftod, am. •(e)>i, 
pieniądze; 2) (- am timmel) pl. •ftlicfe, kij pasterski, laska 
chmurki pierzaste, wełniaste, pasterska. 
baranki pl. j 3) (poufale:) bu ed}ii'fcrftiid, sn. ,(e)s, pl. 
fieines - t ty mały osiołku I ' •e, pastorale n. indecl., utwór 

ed}n'fbiingcr, am. •5, owcze m. (muzyczny) w stylu pa-
bobh i, owczy gnój. sterskim. 

ed}ii'fcr, sm. =i3, pl. -, ed}ii'fcrft1111bc, sf. pl, =n, 
owclllarek m., owczarzyk m., ,

1 

godzina sprzyjająca kochan-
pasterz m. kom, pora miłosna. 

20* 



@id)ii'fcttnf d)c 

@idjii'fcrtnf dje, sf. pl. •n, 
toroa pa•ttor•ka, 

@:djii'fcrwclt, świat pa
sterski. 

@id)aff, sn. •(e)s, pl. -e, 
szafo! m., szaflik m. 

@id)a'ffcll, sn. p(eJtl, pl. 
,e, owcza skóra, 

@idjn'ffcn, va. I. fdjaffe, 
\dJaffft. jd)afft, fdjaffte, ~llf>e 
gefdJafft, 1) czynić, pracować, 
ro bić; = tun; bu ~aft 
~ier nidjts au - ty nie masz 
tu nic do roboty, do czynie
nia; idj roilI mit i~m niclJti! 
au - {Jaf>en nie cbCl,l mieć 
z nim nic do czynienia; idj 
~af>e nidjt5 bamit (albo mit 
ber @:illdje) au - nie mam 
z tern nic do czynienia, ta 
rzecz mnie nie obchodzi; 
jmnbm uiel au - madjen 
(na)robić komu wiele kłopo
tu, trosk, zambarasować ko
go, (za)kłopotać kogo; icfj 
roiU nidjtś bamit au - ~af>en 
nie chce mieć z tern nic do 
czynien(a, nie chCl,l o tern 
słyszeć, wiedzieć, nie chcl,l 
się w to mieszać; ficfJ au 
- madjen krzątać się, zaj
mować się czem; er mad)t 
fidJ unnotig, (albo unnil~) 
uiel au - niepotrzebnie nadto 
się trudzi, krząta; 2) wy
starać się o co, dostarczać, 
dostarczyć, dostawiać, dosta
wić; = anfdjaffen, uerfcfjaffen; 
ficfj etro. (uer)- wystarać się 
o co; ficfj ~ilcfjer (uer)- wy
starać się o książki; bai!! 
fann idj nicfjt - tego nie 
mogę dostarczyć; er roirb mir 
@e[b - wystara mi sil,l o pie
niąd"'e; etro. f>illig - dostar
czyć, dostawić co tanio; 
\j!la~, ,l;lirfe, 9łat - zrobić 
miejsce, przynieść pomoc, 
znaleźć radę; \llu~en - przy
nosić, przynieść pożytek; 
2inberuni:i - uśmierzyć; 
\'jreube, .!tummer (ner)- spra
wić pociechę, zmartwienie; 
jmnbm !Jłed)t - dopomódz 
komu do prawa; fidJ fe!f>ft 
!Jłed)t - wymierzyć sobie 
sprawiedliwość; 3) wyczy
niać, wyczynić, sprawiać, 
sprawić; er ~at fdjon gefdJafft, 
mas icfj i~m aufgetragen ~aóe 
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już sprawił, com mu polecił; 
etro. an Ort unb €:>telle -
dostawić, zanieść, zawieźć, 
położyć, postawić co na 
miejsce (przeznaczone, wła
ściwe); etro. auf bie €:>eite -
sprzątnąć, uprzątnl!,Ć co (na 
bok); etro. (imnbn) aus bem 
mlege - sprzątnąć co (kogo 
z drogi); bas @etreibe in bie 
6cfjeune, in bie 15tabt -
zboże zwieźć do stodoły, za
wieźć do miasta; jmnbn aui3 
bem ,l;lauf e - pozbyć sil) 
kogo z domu; ficl) imnbn 
oom ~a!f e - p,izbyć się 
kogo, uwolnić się od kogo; 
4) rozkazywać, rozkazać, 
życzyć sobie; = 6efe~!en; 
roai3 f djaffft bu? czego sobie 
życzysz? II. fd!affe, fdjaffft, 
jdjafft, fdjuf, ~af>e gejdjllffen, 
stwarzać, stworzyć; = er• 
f djaffen; @ott fJat bie mleU 
gefdlaffen Bóg stworzył świat; 
er ift l>lla11 roie gejdJaffen jest 
jakby do tego stworzony ; bie 
fd)llffenbe .Rraft twórcza siła. 

@id)n'ffen, sn. •5, tworzenie 
n., stwarzani" n., produko
wanie n. 

@id)n'ffcn~brang, sm. •le)i!, 
pop!jd m., pochop m. do two
rzenia, do pracy, zamiłowa
nie n. pracy, popęd twórczy. 

@i({Ja'ffcn~frnft, sf. pl. 
•ftiifte, siła twórcza, 

@i({Jn'ff{ctf d), sn. •ei3, owcze 
mięso, baranina f. 

@id)n'ffncr, sm. ,a, pl. -, 
1) gospodarz m., rządca m.; 
prowentarz m., pisarz prowen
towy, klucznik m.; 2) szafarz 
m. (klasztorny), kanafarz m.; 
- fein szafarzyć; 3) pocią
gowy m., konduktor pocią
gowy; = .!tonbdteur (kolejn.). 

@id)n'ffncrnmt, sn. ,ei!, sza
farotwo n., kanafarstwo n. 
( w klasztorach) ; urząd m. 
konduktora, 

@id)nffncrei', sf. pl. -en, 
gospodarowanie n., gospo
darstwo n., szafarnia f., ka
ńafarnia f. 

Gd)n'ffncrin, sf. pl. •nen, 
szafarka /., kmcznica f. 

@id)n'fgnrbc, sf. pl. =n, 
krwawnik pospolity, stokroć 
f., żeniszek m. (roślina). 

@id)afo'tt 

@id)n'f~nnt, sf. pl. -~1iute, 
owcza skóra (niewyprawna), 

@id)n'f~iiutd)cn, sn. •il, pl. 
-, dim. od 0dJarnaut, owcza 
skórka; błona owcza, kozia, 
owodna f. (anatomia). 

ed)n'rncrbe, sf. yl. •n, 
trzoda f. owiec. 

@id)a'f~irt(e), sm. =en, pl. 
,en, owczarek m., owczarzyk 
m., skotopas m. 

@idJll'f~ilrbc, sj. pl. ,n, 
koszary pl., zagroda /, dla 
owiec, owczarnia f. 

@id)n'f~uftcn, sm. •5, ka
szel suchy, owczy. 

@idjn'ffamel, sn. ,(e)5, pl. 
•e, lama f', (zwierzę). 

ed)n'ffiif c, sm. •Ei, pl. -, 
owczy ser. 

Gd)n'ffraut, sn. •(e)s, pl. 
0 Mtuter, g~siówka f. (ro
ślina). 

@id)a'flnmm, sn. •(e)!l, pl. 
•liimmer, jagnię n., owie
czka j. 

@id)n'f{nu~, sj. pl. •liiuf e, 
owcza wesz, 

@idJll'flcber, sn. •9, owcza 
skóra (wyprawna). 

@id)a'flebcrgcrber, @idJnf· 
lcber~iinbler, sm. •il, pl. -, 
biało,kórmk m.; = mlei&• 
gerber. 

@i({Ja'flcbcru, adi. z owczej 
skóry. 

@id)ii'fleiu, sn. •5, pl. -, 
owieczka/. 

Gd)n'fliuf e, sf. pl. •n, cie
cioreczka upstrzona, otoczka 
/. (roślina), 

@idJll'f(~)miiijig, adi. owczy; 
=er @ang owczy chód; adv. 
po owczemu, jak owca; er 
fie~t - aui3 wygląda jak 
owca, głupio. 

ed)n'fmild), sf. owcze 
mleku. 

@idja'fmift, sm. •e!l, edJll'f' 
fiitd, sm. •51 owcze Lobki, 
owczy gnój. 

@idJn'fmolfc, sf. pl. •n, 
żętyca f., serwatka f. od sera 
owczego (jako lekarstwo). 

@idjn'fmuttcr, sf. pl. ,miitter, 
maciora f. 

@id)nfo'tt, sn. •(e)s, pl . .. e, 
rusz tow ani„ n.; auf bai! -
fteigen wstąpić na ruszto
wanie. 



ed)n'f(0)~el3, sm. •ei3, pl. 
•e, knżuc•h barani, barany pl.; 
bet jffio[f im - wilk w ba
raniej (w owczej) skórze, 
wilk owrą pokryty. 

ed)n'f(0)~fcrdJ, sm. •ei3, pl. 
•e, obacz 15cf)afbilrbe. 

6d)n'f(0)~otfcn, sf. pl. ob. 
15ct,atblattern. 

6d)n'f(0)rnff c, sf. pl. •n, 
rasa f., gatunek m. owiec. 

ed)n'finlbc, sf. pl. •l'I, 
maść /. do smarowania owiec 
(pnrszywycb). 

ed)n'f0iiugi9, adi. owczo
oki. 

6dJn1f(0)f d)cUc, sf. pl. •n, 
dzwonek owczy. 

6d)n'f(0)f d)m, sj. pl. •n, 
nożyce pl. do strzyżenia 
owiec. 

6d)nf(0)id)mr, sm. •fł, pl. 
-, postrzyg11cz m. owiec. 

ed,ln'UdJur, sf, pl. -en, 
strzyżenie n. owiec, strzyż
ka f. 

'ed1n'ff c11d)c, sf. obacz 
e,cbafó[attern. 

6d)n'f0gcfid)t, sn. •(e)5, pl. 
,er. twnrz owrza, głupia. 

6dJn'f0~itu, sn. •(e)tl, pl. 
•e, owczy mózg, durna głowa. 

edJn'f0Ucib, sn. •(e)i3, pl. 
•er, owcza suknia, kożuch m., 
barany pl. 

ed)n'f0fo~f. sm. =(e)5, pl. 
,foµfe, głupiec m. 

ed)n'fftnU, sm. •(e)B, pl. 
•ftdlle, obora f; dla owiec, 
owczsrnia f. 
. ed)nft, sm. •(e)s, pl. 
!5djiifte, osada /., oprawa f. 
(u strzelby); łoże n. (u dzia
ła) ; drzew ce pl. ( u lancy); 
trzonek m. (u noża, młotka, 
licb1arza); głąbik m., trzon 
m., pień m. (drzewa, prosto 
z korzenia wyrastający); 
słupek m. (między oknami); 
słupiec m. (u kolumny); ło
dyga f. (rośliny); szypułka/. 
(u pióra); cholewa f. (u buta). 

edjii'ftCn, va. (~aben) ZBO• 

patrzyć w trzonek, w drze
wce, oprawiać, oprawić, osa
dzać, osadzić. 

Sd)n'ftgcfimf c, sn. •5, pl. 
-, ucios dolny (architekt.). 

6d)n'ftbcu, sn. •eś, chwo
szczanka f., koszczka f., 
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skrzyp m., koński ogon, bez- ,
1 

f,; 2) skóreczka f., łupinka 
liRt m., koniopłoch m. (ro- f., Rkorupka j. 
ślina). I ed)n·1c, sf. pl. -n, 1) fili-

ed)ii'ftuug, sj. oprawianie żanka f. (n. p, na kawę); 
n., o•adzanie n. I czara/., czarka/.; = ~O· 

ed)n'ftricb, Sm, •( f)iil, pra- I fal j miseczka f,, Salaterka 
wo n. wygonu, wolność f. I f., wazka f.; = @efiifl; 2) 
wyganiania owiec na pewien łuska f. (grochu, fasoli), 
grunt, wygon m. (prawo). 1 skórka f., łupina/. (owoc6w); 

6d)n'ftrift, sf. pl. ~en, łupa f. (jaja, ziemniaków); 
paRtwisko owcze. Rkoropa f, (raka, żółwia); 

6dJn'ft3icbmnf d)inc, sf. pl. nus bet - Cof en, uon bet -
~n, machina pociągowa do liefteien obierać, obrać z lup, 
nicielnic. i ze skóry; 3) okładka /., 

ed)n'flllcibc, sf. pl. -en, ' okładziny pl., oprawa j. 
1) = eid)afttift; 2) łozina f. (noża, książki); 4) ,zalka j 
(drzewo), (u wagi); ó) :r,odpory dre-

6dJnflllOUC, sf. owcza wniane masztów (żeglng11); 
wełn.a. 16) obręcz f. piasty ; = 9łnlien• 

6d)n'factfc, sf. pl. "'n, ring (mechanika); 7) (obraz.) 
kle•zcz m., pejka f. powierzchowność/.;= muflen, 

ed)n'hicger, sm. #6, pl. feite; 8) racica f. jelenia i 
, rodzaj owczego sera dzika (łowiectwo); 6) falte 

szwaicarakiego. - drobianka f., zaeierka j. 
ed)n'hud)t, sf. cb6w m. ed)n'lcn, va. (~alim) obacz 

owiec, owczarstwo n. uerfd)a[en. 
ed)nfaiid)tcr, sm. •il, pl. edJii'lcn, I. va. (~aben) 

-, hodowca m. owiec, obierać, obrać (ze sk6rki n, p. 
owczarz m. ziemniaki, jabłka, gruRlllki), 

edJnb, sm. •6, pl. #s, obłupywać, obłupiać, obłupić 
szar•b m. (cesarz perski). (jaja, orzechy, drzewo z kory 

6d)n'fnl, sm. •(e)s, pl. •e, i t. p.), łuskać (n. p. groch, 
szak11l m. (gatunek wilka). fasolę); ostrugiwać, ostrugać, 

6d)n'fC, sf. pl. •n, szpona postrugiwać, postrugać; Il. 
f., zwora f., ściskadlo n.; fidj -, vr. (~alien) łupać się, 
= 3ming~. łuszczyć się, złazić, schodzić 

ed)ii'fcr, sm . .. 5, pl. -, (o akóree, skorupie). 
figlarz m., żartowniś m.; edJn'(cnnrtig, adi. skoru-
l[einer - ! figlarzu! piasty. 

ed)ii'fcrci', sf. pl. -en, ed)n'lcncifcn, sn. •6, pl. 
figlowanie n., baraszkowanie -, przywar m. 
n., żsrty pl., żarciki pl. 6d)n'lcnfiirmig, adi. ma-

ed)ii'fcrn, vn. (~nlien) figlo- jący kształt czary, filiżanki, 
wać, baraszkować, żartować. cz~•zkowaty. 

ed)nl, adi. 1) wodnisty, ed)n'lcnfrud)t, sf. pl. 
wywietrzały, bez siły (o trun· "'ftilcbte, lopiniak m. 
kach); jałowy, suchy (o po- ed)n'lcnticr, sn. ,(e)i5, pl. 
trawach); - roetben wywie- .. e, skorupiak m., płaz sko
trzeć; 2) (obraz.) błahy, rupiaRty. 
praski; ein •er .ltoµf tępa ed)n'l~cit, sf. pl. -en, 1) 
głowa. wywietrzałość f., wodnistość 

ed)ii'lbnr, adi. łupny. f. (trunków); suchość f., ja-
edJn'lblcdJ, sn. •(e)s, pl. łowość f, (potraw); 2) (obraz,) 

•e, blach;,, którą ośjeat obit!l. płaRkość f., błahość f. 
6dJn'lbtrtt, sn. •(e)i5, pl. ed)ii'l~cngft, sm. ce!!, pl. 

•et, międzybalcze n.; okrajka ~e, ogier m. do stanowienia; 
szalówka f., zrzyna f. = !Befcbciler. 

ed)ii'ld)cn, sn. •5, pl. -, 6dJn'l~ol3, sn. ..es, pl. 
dim. od 15djaie, 1) miseczka i -~iH3et, drzewo n. do opie
/., czareczka f., filiżaneczka rzania. 



Gd)n'lig, adi. łupiniasty. 
Gd)nlf, sm. •(e)i3, pl. •e, 

1) frant m., lis m., szpak m., 
filut m.; ein burdjtrieliener 
- prz~biegły, szczwany lis, 
filnt pierwszej klasy; ber -
fie[)t i[)m aui3 ben mugen 
przebiegłość z oczu mu pa
trzy, 2) trefniś m., żartowniś 
m.; ber - fijJt i~m im 9ladm 
dyabła nosi w kapturze, to 
z cicha frant. 

Gdjn'lfbnft, Gdjn'lfig, adi. 
szczwany, przebiegły, fran
towski; filuterny, figlarny; 
adv. przebiegle, po frantow
sku; filnternie, figlarnie. 

Gd)n'lfbnftigfcit, GdJn'Uig• 
fcit, sf. przebiegłość f, filu
terność .f., frantostwo n. 

Gdjn'U~nugc, sn. •i3, pl. 
m, frantowsk10, filuterne oko. 

Gdja'lf~frcuub, sn. •(e)s, pl. 
=e, przyjaciel nieszczery. 

Gdja'lf~fucdjt, sm. •(e)s, pl. 
•e, sługa niewierny, niedbały. 

Gdja'lf~narr, sm. ,en, pl. 
,en, błazen m. 

Gdjn'lf~ftrcidJ, sm. =(e)s, 
pl. =e, figiel m., psota f. 

Gd)nll, sm. =(e)i3, pl. 
6cl)d'lle, dźwięk m., głos m., 
odgłos m., brzmienie n.; 
(obraz.) fein ~ame [)at guten 
- ma dobrą opinię. 

GdJa'Ubcden, sn. •il, pl. 
-, cymbały pl. (muzyka). 

GdJa'llbobcn, sm. obacz 
llteionannboben. 

Grl)n'llbrcdjnng, sf. pl. =en, 
refrakcya /., łamanie n. się 
dźwięku. 

Gdja'Ubarl), .m. =(e)s, pl. 
=biidjer, GdJa'llbcdcl, sm. •!3, 
pl.-, baldachin m., nadglo
wie n. nad kazalnicą. 

GdJa'Ucml)finbnng, sf. pl. 
,en, czucie akustyczne. 

Gdja'Ucn, vn. fdj11Ile, fqiallft, 
fdj11llt, fcf)11Ute i fcf)oll, [)11be 
gefdjallt, dźwięczeć, brzmieć, 
dźwięk wydawać; roeit[)in -
rozlegać się; f djallenbee @e= 
liicf)ter głośny, rozbrzmiewa
jący śmiech; f dj11llen'oe Of)t• 
feige głośny policzek; roie 
m11n in ben !lll11lb [)inein 
ruft, f o fdjallt ei8 [)eraui3 jak 
w lesie hukniesz, tak ci sie 
odezwie. · 
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Gdja'Ufortl)f(an3nng, sf. 1/. o skorupiakach, o płazach 
rozchodzenie n. sie głosu skorupiastych, 
(fizyka). • Gdja'Ujabr, sn. •(e)i8, pl. 

Gdja'Ugcfiiij, sn. =ei3, pl. =e, rok pl'zestępny. 
=e, naczynie odgłosowe. GdJn'ltmonat, sm. •(e)i8, pl. 

Gdja'Ugellliilbc, sn . .. /3, pl. •e, miesiąc przybyszowy. 
-, sklepienie głos odbija- Gdja'utag, sm. ..(e)i3, pl. 
jące. •e, dzień przybyszowy. 

Gd)n'llc~rc, sf. akustyka/., Gdja'ltfai,, sm. ..es, 1d. 
nauka j. o dźwięku, .. fiitle, zdanie wtrącone (gra-

Gdja'llodj, sn. •(e)a, pl. matyka). 
•li.ic!)er, dziura odgłosowa. Gd)a'ltlllort, sn. •(e)B, pl. 

Gd)a'llmcff er, sm. ..s, pl. ..e, słowo wtrącone. 
-, fonometr m., dźwięko- GdJa1U3cilc, sf. pl. ..n, 
mierz m. wiersz wtrącony. 

Gdja'Unteffuug, sf. pl. •en, Gdja'lnug, sf. pl . .. en, pod-
fonometrya f'., dźwiękomier- stawa deskowa, podkładki pl., 
nictwo n. opierzenie n., oszalowanie n. 

Gdja'Umtttcll)unft, sm . .. ea, Gdjn'ln~l)e, sJ: pl. ..n, 
pl. •e, centrum fonfozne, szalupa/. 
środek odgłosowy (fizyka). Gd)n'lllcrfd)lag, sm. ,(e)i3, 

Gdja'lluadja~mcnb, adi. , pl . .. fdj!age, GdJa'ltuanb, sf. 
onomatopeiczny, głos naśla- i pl . .. n,iinbe, przepierzenie n. 
dujący. · Gdja'lltlcrf, sn. obacz 6c!Ja, 

Gd)a'llnad)abmnng, sf. pl. runq. 
•en, onomatopea f., naślado- Gdjnm, sf: 1) wstydliwość 
wanie n. głosu. f., wstyd m.; - empfinben, 

Gd)n'llrobr, sn. obacz .j;)i.ir• til~[en wstydzić się; uon, 
ro!Jr. mit - erfilllt wstydliwy; 

Gdja'llf djltlingung, sf. pl. Dor - rot werben zapłonąć, 
=en, wibracya akustyczna. zarumienić się ze wstydu, 

Gdja'Ullcrftiirfcr, sm. •i3, raczka spiet>, upiec, wstydem 
pl. -, mikrofon m. się zalać; vor - vergegen 

Gdja'Utuclle, sf. pl. =n, ginąć z wstydu; er ift aller 
fal:t odgłosowa. - óar, er ~at feine - im 

Gdja'llltlort, sn. •(e)i3, pl. 2eibe nie ma wcale wstydu; 
=roiirter, wyraz onomatope- roo feine -, ba ift feine 
iczny, wyraz naśladujący @!)re kto nie ma wstydu, nie 
dźwięk, brzmienie. ma czci; 2) wstydliwa część 

Gdjalmci', .'if. pl. =en, sza- (ciała), części płciowe; = 
łamaja f, fujark:t /. 6c1J11mtei[e, członek wstydli-

Gdjalo'ttc, sf. pl. •n, sza- wy; feine - nid)t bebecfen 
lotka /., o,złoch m. (roślina). fiinnen nie mieć czem pokryć 

Gdja'Ucn, vn. (ga6en) nagości. 
rz~dzić, zarządzać, gospoda- GdJama'bc, sf. obacz G:~a· 
rować, dysponować, szafo- mabe. 
wać; nacll ?Selieben - unb GdJama'nc, sm. •n, pl. •n, 
roa[ten gospodarować według szamaniu n. (ks.plan czaro
upodobania; jmnbn - laff en dziej). 
dać komu moc gospodaro- Gd)a'mbcin, sn . .. (e)a, pl. 
wania podlng woli. •e, kość krokowa (anatomia). 

GdJll'ltcr, sm. ..§, pl. -, GdJa'mbcrg, sm. obacz 
okno n., okienko n. (z:t któ- ecf)am[jil~el. 
rem urzędują, a przed którem GdJa'mbcnlc, sf. pl. =n, 
zbiera się publiczność). ', huhon m., wrzód wenery-

Gdja'ltcrfcnftcr, sn. obacz czny (medyc.). 
6cbalter. Gdja'mbug, sm. •i3, pl. 

Gdja'lticr, sn. obacz Sdjll• •bilqe, dymię n. (anat.) 
rentier. Gd)a'mbriif c, sf. pl. =11, 

ed)a'lticrlcbrc, sf. nauka gruczoł łonowy (anat.). 
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6d)ii'mtn, ficlj -, vr. ([Ja,' 6d)am~fit'ltn, va. obacz jmnbm - ein(egen wstydu 
6en) wstydzić się, sromać 15cflamfielen. sobie kim narobić; ber -
się; idj f c!Jame mid) wstydzę 6dJll'mrot, adi. zarumie- µrei!3ge6en wystawić na hańbę; 
się, wstyd mnie; fidj uor niony ze wstydu, wstydem etro. mit - beftef)en haniebnie 

· jmnbm - wstydzić się kogo, zalany; jmnbn - madjen się ~pisać; jmnbm - antun 
mieć przed kim wstyd; fidj zawstydzić kogo (tak iż się zhańbić kogo; es ift eine 
ei ner 15adje, jmnbi:i - wsty· zapłoni); - ro er ben zapłonąć - ! meldje - ! to wstyd! ach 
dzić się czego, czem, kim; się, zarumienić się ze wstydu, co za hańba, sromota ! 2lr• 
fic!J au ~obe - bardzo się zah.ć się wstydem. mut !ft feine - ubóstwo nie 
wstydzić; ficlj - etn,. 3u 6dJll'mriitt, sf. wstydliwy hańbi, nie jest ohydą; 2) 
f agen wstydzić się co powie- rumieniec; - il6er3og i~r 0u =n macljen, 3u f cljanben 
dzieć; fidj fdn~r 2lrmut - @efidjt wstydliwy rumieniec madjen i aufdjanben madjen 
wstydzić się swego ubóstwa; oblał jej lice. zniweczyć, zniszczyć, popsuć, 
icfl merbe midj meiner 2lr6eit 6d)ll'mf titt, sj. obacz potyrać; au •n gef)en zniszczeć, 
nicljt - nie powstydzę się 15d)amletfte. popsuć się; fidj au=n madjen, ficfl 
swej roboty; fdjame biclj I 6d)ll'mttilt, sm. pl. członki 3u =n ar6eiten nadwerężyć 
wstydź ~ięl wstyd! wstydliwe; części płciowe zdrowie zbytnią pracą, zapra-

6d)ll'mm:tgtnb, adi. wstyd (anat.). cowywać się, zaprncować się; 
wzbudzający. 6dJll'm3iingltin, 6d)ll'm• jmn'on au •Il madjen pokonać 

6d)a'mtnottn, sn. obarz 3iingcld)en, sn. =iii, pl. -, kogo, zawstydzić kogo ;imn'on 
15cbamriite. łechtaczka f. (anatomia). 3u ,n fclj(agen okropnie kogo 

6d)a'mfitltn, va. i ficij -, @>rl)a'nbllnlg, sm. =(e)s, pl. zbić; ein streh au •n tragen 
vr. (~aben) zużyć, zu.J:yć się •6iilge, bękart m. podrzeć, styrnć suknię ciągłem 
(żel!'luga). 6d)ll'nbllnr, adi. sprosny, noszeuiem; ein \l.\ferb au •n 

@>d)n'mgeflibl, sn. ,(e,a, sromotny, haniebny; •eiil reiten zajeMżać, zajeździć 
uczucie n. wstydu. \llletter haniebne powietrze; konia; ein 15cljiff 5u =n 

@dJll'mgegtnb, sf. okolica adv. sprośnie, sromotnie, ha- fdjiejien okręt postrzelać; 
łonowa (anatomia). niebnie. (obraz.) au •n werben nie 

ed)tl'mglitb, Sn. •(t)51 pl. edjtl'UblJtlrftit, Sj. spro- ziŚciĆ się, zniweczonym ZO• 

,er, członek wstydliwy; ,er, sność f., sromotność /., hn· stać (o rzeczach, przepowie-
pl, części płciowe. niebność /. dniach i t. p.), wsty<ln sobie 

ed"Jn'mbaft, @>d)ii'mig, adi. 6d)ll'nbllilb, sn. •(e)s, pl. narobić, zostać pokonanym 
wstydliwy; adv. wstydliwie. •er, haniebny, zły obraz; przez przeciwnika (o osobach). 

@>d)a'mbnftigfeit, sf. wsty· obraz pornograficzny, sro- @>djn'nbtdd, sm. obacz 
dliwość /. motny. l5cfJanbbecfe[. 

6rl)a'mbiigd, sm. =s, pl. 6d)a'nbllullt, Gd)n'nbgef eUe, 6dJiin'btn, r. va. (~a6en) 
-, wzgórek łonowy, porostek sm. •n, pl. •Il, łotr m., czło- t)znieważać, znieważyć,zhan
m. (anntomia). wiek m. bez czci, bezecnik m., biać, zhańbić; bezecnić, sro-

6d)n'mlciftt, sf. pl. •n, nę<lznik m. mocić; = enteljren; profano-
międzykrok m. (anat.). 6d)n'nbbud), sn. •(e)!3, pl. wać, skazić swiętość; = ent• 

@>d)a'mli~~tn, sf. pl. wargi •6ild)er, haniebna książka. meiljen; f einen guten !Jlamen 
łonowe, skrzydła łonowe @>djn'nblliibnt, sf. pl. •n, _ zhańbić swoje dobre imię 
(anllt.). pręgoierz m. "r t fdj" b t •..,;t b' t t'::.d • l " d · • · t'::...r,ll'n"ll•d•l, sm. .;,, p'. ,..rmu an e ntui u os wo ,;:, )Il m o.,, a i. memaJący <::lu1 u • • " • nie hańbi; ein Włabcljen -
wstydu, bezwstydny; sprosny, -, pokrywka /. niecnoty, () ł ,, d ) 
wszeteczny; un0ilcf)tig; pła,zczyk m. dla wstydu. z gwa ~te zie~~zynę; 2 

t'::...r, ll ) oszpecac, oszpemc; - ent• zuchwały, bezczelny; - ,;:,..,ll'U t, sf. 1 wstyd m., ft n II f' -r. (~ li ) 
f ,i; 1'""'" t d b hańba f., srom m., sromota e en i • t"' -, vr. ,,a en tfu1, unoer1u1am ; a v. ez 1) zbezcześcić się, okryć się 
wstydu, bezwstydnie; wsze- f.; er madjt mit - wstyd hnńblJ, sromotą; 2) prostytno
tecznie; zuchwale, bezczelnie. mi robi; fic!J jmnbn aur - wać się; samogwałtu się de-

@>dJtl'mlofigfeit, sf. bez- er;ieljen wychować kogo sobie puszczać. 
wstyd m., niewstydliwość f.; na wstyd, wstydu doczekać 
sprosność /.; = Un~ilcfJ• się po kim; bas gmicljt miqur 6d)ii'nbcn, sii. -~. 6dJii'n• 
tigfeit; zuchwałość, bezczel- -, 6ringt mir - to mi hańbę bung, sf. pl. -en, znieważn
ność f.; = irecfJljeit, Unuer• przynosi; ficfJ etm. aur - an, uie n., znieważenie 1i., zhań-
f cf)amt~eit. recf)nen za hańbę co sobie hienie n., osromocenie n.; 

6d)amo'ttt, s;: rodzaj poczytać; mit !iebecfen profanacya f.; (z)gwałcenie 
cegły. hańb11, okryć, zhańbić; eroige n.; oszpecenie n. 

6d)tl'mµt1nnae, sf. pl. •11, - martet beiner wieczna 6cfJii'nbtr, sm. eś, pl. -, 
mimoza/., czułek m. (roślina). hańba cię czeka; mit , hańbicie! m., gwałciciel m. 
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@>d)a'nbf(ccf, sm. •(e)il, pl.' 6dJll'nb111al, sn. •(e)il, pl. 6d)a'n3bede, sf. pl. =n 
=e, zmaza f., skaza f., z11kał / •e, piętno n. hańby; obacz opona okrętowa. 
m., hańba f., plama f. (na; eicf)anbflecf. 6d)a'n3e, sf. pl. ~n, sza. 
honorze), ben - tilgen zma- 6d)a'nb111iirc, sj. pl. •n, nitc m.; przykop m.; = 
zać plamę; jmnbm einen - szkapa f. 2aufgraóen;fort m., warownia 
anbiingen osła wić kogo. 6d)a'nb111aul, sn. •(e)i3, pl. f., okop m.; mit •n umgeben 

6dJn'nbfticbc(n), sm. •n!3, •miiu!et, niegodziwa, wyszcze- oszańcować, okopać; etro. (bail 
pokój haniebny, upokarza- kana gęba; ein - ~aóen być 2eben) in bie - fctJlagen wy-
Jący. wyszczekanym. stawić co (życie) na niebezpie-

ed)ll'Ubgcbid)t, sn. •(e)i3, 6d)a'nbłlfn~I, sm. •(e)!3, pl. czeństwo, na szwank, na 
pl. •e, poemat osł1,wiający, •Vf1HJle, pręgierz m. stratę, podać co na sztych. 
paszkwil m.; poemat sprosny. @>dJa'nbłlfubl, sm. •( e)il, pl. 6d)a'n3C11, i:n. (lJalien) szsń-

ed)a'nbgelb, sn. •(e)s, pl. ,e, in einen - verfinfen po- cować, (o)kopać. 
•er, l) cena haniebna; flit paść w ostatnią sl'Omotę. 6d)a'n~cr, sm. ,!3, pl. 
ein - za. ni_c, jakby d~ro- GdJa'nbł)tcHl, sm. obacz oba,•z eict)anrntbeiter. 
wane; 2) p1emądze zarobione 5dlanbnelb. 6d)ll'1t3griibcr, sm. •S, pl. 
w podłr spos?.b· 6d)ainbtcbe, sf. pl. •n, ha- -. okoprnk m. 

6d)a 11llgc111albc, sn. obacz niebna rnowa; .n, pl. sprośne 6d)a'n3Ueib, sn. obacz 
e\d)nnbbilb. . słowa. 6cban3beck 

6~)1l'nbgcf dJtd)łC, ~f. pl. •n, 6d)a'nbfii11Ic, sf. pl. =n, 6d)n'n3forb, sm. •(e)s, pl. 
1) h1~tory8: skan?ah~zna; ~) pręgierz m. •lorbr, kosz szańcowy. 
;i~;iadarne han1ebme nap1- ~d)a'ubf d)tift, sf. pl. •en, 6d)ll'll3łlfa~l, 8m. =5, pl. 

hauiebne pismo·, pismu os-la· "f"hle p J z• 'co · ttfn"l l 6dJll'nbfnuf, sm. •(e)s, pl. •,., "~ , a " ,.n wy, '• l e, 
•fiiufe, kupno n. po cenie wi11jąee. pl. częstokbl m., palisada f. 

GdJa'nbftiirf, sn. -(e)~, pl. e:ma'n•wcrf ( )" , nadzwycznjnie nizkiej. ,e, 1) sztuka (teatralna} hanie- s;;u, o ' sn. ' e "'' P•. 
""d11a'nbfe"l, sm, -il, pl. =e, b ) b •t, szańce pl. 
s;i ' • Illł, gorsząca; 2 0 acz ""cf I r 'b sromotnik m., bezecnik m. 6cbanbtat. ~ Ja łlłl Ct C, sf. rodzaj 
6d)n'nb{cbcn, sn. ,s, zycie Gd)a'ubtnt, sf.pl. •en, czyn tkaniny jedwabnej. 

sromotne, haniebllfl, bezecne, baniebny,hańbiący, sromotny, 6d)ar, sf. pl. •en, l) gro-
~~t.9;1i~~~ie nędzne; = elen• szkaradny, sromotny postępek. ~::: r ~obiaufe~ł;u:rs:·~ 

ed)ii'ubll,.r,, I. adi. sromo- 6d)a'11btitcl, sm. =iii, pl.-, m., hufiec m., rota f., poczet 
"' tytuł hańbiący. t dd · l tny, haniebny; bezecny; nie- @im"'nbuug .q+', obacz m., zasęp m., o z1a m. 

cny, niehonorowy; = un.. ..,,a , ~, (wojska);= ~eetfcf)ar; zgraja 
e~renf)aft; podły; = nieber• Scf)iinben. f. (opryszków, rozbbj11ikbw); 
triidjtig; gorszący;= ~rgernis 6d)a'nbbolf, sn. •(e)s, po- = !Jłiiubetf~ar; stado n. (pta-

dły naród; motłoch m., szu- kb )• ""'"'matm· f'"" erregenb; niezbożny, niego- w , = "'"' , t..., 3u •en 
dziwy;= tucf)loil; szkaradny; mowiny pl. verfamme[n zbierać się w gro-

alifdjeuli~; odr11żający, 6d)a'nbwctb, sn. ,(e)il, pl. mady; in ,en gromadnie, tłu-
straszny, okropny; •t'S \Bet• =er, podła kobieta i prosty· mnie adv.; 2) ostrze n. u pługa 
litedjen odr11żojąca zbrodnia; tutka f. lub sochy; = ą:lflugf~at. 
-es 2elien obacz e,,.r,anbleben ·, 6d)ll'1tb11Jort, sn. obacz Sd)a'rbc, sf. pl. •n, kor-

..,, eicbanbrebe. k k d II. adv. jmnbn - auridjten ""d , b f. obacz maran m., ru wo ny. 
zbić kogo okropnie·, - vet• s;, Jll n 3ungc, 8 

• 6mn'rbcn, @,mif'rbCII, va. eidianbmaul. ..,, .. , taten podle, haniebnie zdra- (f)aben) pokrajać, postrugać 
dzić; idJ ~aóe micf) in i~m e>d)llllf, s,n. •(e)il, szynk m., na cienkie podlużue kawałki; 
- geittt szkaradnie oszuka propinacy1t /.; dnen - ~alim = fcf)alien. 
łem się na nim j bas iirgertmi~ szynkowlłĆ. ec(rn'rbocf, sm. •(e)s, gni-
- to mnie dyabelnie złości. 6dJn'nfbiet, sn. obacz lee m., skorbnt m.; mit -

6d)ii'nblid)fcit, sf. pl. =en, 6cbenfbier. bef)aftet, vom - f)ertii~rent> 
sromotność j., haniebność/.; 6d)a'nfcr, sm. •S, pl. -, gnilcowy, skorbntowy. 
szkaradność f.; podłość f.; szankier m., wrzbd wenery- ed)a'rbocffranf, adi. chory 
okropność f. , czny. na skorhut. 

6d)a'nblicb, sn. •(eil), pl. I 6dJn'nftif dJ, sm. •es, J>l. •e, ed)n'rboclilfra11t, sn. •(e)i!, 
,er, pieśń h,rniebna, da; pieśń I szyr,kfas m. pl. ,friiuter tredownik m. 
roz,2nstna, .~prosna. edJa'n3arbeit, sf.. r;_l. •en, (zielę). ' • 

ed)a'nbI1t9e, sf. pl. •n, : robota/. około szancow. 6d)ll'rbcidJ, sm. •(e)i!, pl. 
kłamstwo b,zwstydne, bez- j Gd)n'n&ntbcitcr, sm. •a, pl. I· ,e, cz~ść grobli vajbardziej 
czelne. -, szańcownik m. uszkodzeniu ulegająca. 
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ed)n'mt, va. (~a()en) gro· 1 
- unterf djeiben dokładnie od-

mactz,ć; fidJ -, vr. ({jaben) różniać; - ()etonen silnie, do
gromadzić sii; (w kupy), gar- bitnie wymawiać, dobitnie 
nać sie. akcentować; - [)inter bem 

'Ed)n'renfii~rcr, sm. =s, pl. @elbe ~er fein być bardzo 
-, dowódca 111. rot, zastę- chciwym zysku; [ein '8etftanb 
pów. ift - gnuorben rozum jego 

ed)n'rentucif C, adv. kupami, obostrzył się; et ift ban n [ef)r 
gromadami, tłumnie. - geroorben potem był bar-

ed)nrf, I. adi. 1) ostry; dzo zgryźliwy; - reiten ostro, 
•es illefjer ostry nóż; •et szybko jechać wierzchem; 
G;ifi!l ostry, mocny ocet; ,e er beutteilt aUes - bystro, 
\y!illfigftit ostry, mocny, gry- trafnie o wszy8tkiem sądzi; 
zący płyn; =et @efdjmacf ostry fie finb - aneinanber geraten 
smak; •es @ift silna trucizna; ostro się z sobą starli; all= 
2) cierpki; = ljerb, =en @e• 3u - madjt f cf)artig eo nadto, 
f d)macf anneljmen przycier- to niezdrowo. 
pnąć; 3) (obraz.) ostry, su- ed)n'rfiiugig, adi. ostrooki. 
rowy; = ftreng; gryzący, edjn'rfblld, sm. ,(e)s, prze-
zgryźliwy = biffłg; •e fillorte nikliwość f.; bystrość/. umy
ostre, zgryźliwe słowa; •e słu, rozumu . 
.8~nge ostry język; =er ~o~n Edjn'rfblid'cnb, adi. prze-
zgryźliweszyderstwo; •e 5trafe nikliwy; bystry. 
ostr11, surowa kara; =er l:abe( Edjii'rfc, sf. pl. •n, 1) 
ostra, surowa nag:rna; 4) =er ostrość J,; ostrze n. (n. p. 
fillinfe( ostry kąt; 0 e .13abung noża); auf ber - bee 9Reff ers 
ostrr nabój; =er %on ostry fte[Jen być w największem 
ton; =e 6timme przenikliwy, niebezpiecztństwie, być w 
mocny głos; =e ,8ilge wyra- chwili rozstrzygającej; 2) 
ziste rysy; 5) (obraz.) bystry; (obraz.) ostrość f., surowość 
•e 2(ugen 9al1en mieć bystry I/.; = e>trenge; zgryźliwość 
wzrok; eine =e ~afe, dn -es f.; = ~iffigfeit; 3) (obraz.) 
@e~iir 9alien mieć delikatny I bystrość/., przenikliwość /. 
no~, bystry słuch; ser '8erftanll (rozumu, umysłu). 
bystry rozum; II. adv. 1) Ed)n'rfed'ig, adi. ostrokoń-
ostro, mocno; - mactien (na) czysty, ostrokańciasty. 
ostrzyć; --, werben obostrzyć I Edjii'rfcn, i)a. (9aben) 
sii;; ein IJJleff er - f cfJfeifen ostrzyć, naostrzyć, wyostrzyć; 
wyostrzyć, naostrzyć n6ż; - ein !lłafiermef[er - naostrzyć 
milr3en ostro przyprawić; - brzytwe; bie .pufeijen ber 
geiaiaen mocno solony, prze- \Jlferbe :..... podkuć konie ostro; 
solony; - jcfJmecfenll ostry, mit ber łJei(e - ostro przy. 
mocny, pikantny; - laben piłować; ben 9Jlilblftein - ra
kulą nabić; bas @en,e9r kowaćkamiEńj :!)(przenośnie:) 
\cf)ie&t strzelba gęsto zaostrzać,zaostrzyć, obostrzać, 
bije; - feuern kulą, ku- obostrzyć; ben ~licf, bas @e• 
lami strzelać; 2) ostro, 9lit - zaostr„yć, wzmocnić 
surowo; z"'ryźliwie; jmnbn wzrok, słuch; ben '8erftanb -
- anfa9ren, nn(afjen surowo, zaostrzać rozum; jmnbm bas 
ostro kogo ofuknąć; jmnbm @emiffen - przymówić komu 
- 3ufeęen bardzo komu do- do snmienill, wzbudzić w kim 
kuczać; - netfofgm ścigać sumienie; bie etrafe - oho
pospiesznie; jmnbn - an• strzyć k11rę; = uerfdJiirfen. 
feijen ostro na kogo patrzeć; ed)ii'rfeu, sn. ,s, EdJii'r= 
- lieol1acfJten śledzić usilnie; ,.fung, sf. pl. -en, ostrzenie 
- beroad)en ściśle strzedz, 

1 n., naostrzenie n., wyostrze-
poddae ścisłej straży;- [Jiiren, 1 nie (n. p. no za); zaostrzenie 
riecf)en mieć delikatny słuch, : n. (kary, rozumu). 
delik11tny nos; - Men mieć i Gdjn'rfgclnbcn, adi. ostro 
dobre oczy, bystry wzrok; (kulą) nabity, 

edjn'rffnntig, adi. obacz 
\ScfJarfecfiA, 

edjn'rffrnut, sn. ~(e)s, pl. 
,lrliuter, ostrA ziele. 

Gdjn'rfmndJer, sm. =e, pl. 
, podmecacz m. reakcyi, 

zalec11jący środki wsteczne 
przeciw robotnikom (polityka). 

edjnrfmndjerei', sJ. zaleca-
nie n. środków wstecznych 
przedw robotnikom. 

edjn'rfrnnllig, adi. ostro-
brzegi. · 

edjn'rfrcifier, sm. ~s, pl. 
-, kolec żelazny. 

GdJn'rfridjttr, sm. •!!, pl. 
-, kat m., mistrz m, 

edjn'rfridjtcramt, sn. ces, 
katostwo n., mistrzostwo n. 

Ed)n'rfridjtmi, sf. 1) mie
szkanie n. kata; 2) katostwo 
n., ml!'itrzo~two n. 

edJn'rff d)ie»cn, sn. =9, strze
lanie n. ostrymi nabojami, 
kulami. 

edJn'rf[djniiblig, adi. ostro
dzióby. 

Gdja'rff djneibig, adi. ostro
~ier.zny. 

edJB'tff djUff, sm. •ff es, pl. 
~fdJilffe, strzał ostry, kulą. 

edjn'rff djiit;t, sm. •n, pl. 
~n, 1) arkabuzer m. (bisto
rya); 2) celny strzelec. 

edJn'rff e~enb, Ed)n'rffidjtig, 
adi. 1) bystrooki, 2) (obraz.) 
przenikliwy; ,fidjtiger~erftanb 
bystry rozum. 

edjn'rffidJtigfeit, sf. 1) by
strość j. wzroku; 2) (obraz.) 
przenikliwość f. 

Edjn'rffinn, sm. ~(e)~, 
edjn'rffinnigfcit, sf. przeni
kliwość f., bystrość f. (rozu
mu); dowcip m.; = fillii; 
dowcipność /. j = fillivigfeit; 
intelligenPya f. 

ed)n'rffinnig, adi. przeni
kliwy, bystry; zmyślny; do
wcipny; adv. przenikliwie, 
bystro: zmyślnie; dowcipnie, 

edjn'rffllit;ig, adi. ostro
końezys1 y. 

edjii'rfung, llj. obacz 
'5ctiirfen. 

edJn'rf3ii~nin, adi. ostro
zębaty, 

edJn'rlncfJ, sm. i sn. •( e)s, 
pl. •e, 1) szkarłat m. (kolor, 
farba i materya); in - szkar-
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łatno; 2) roil'oer - l~piennik mii'~ler, sm. •s, pl. -, har
m., granatek m, (roślma); 3) cownik m. 
szkarlatyna f., płonica f.; 6d)nrnic'r, sn. •(e)9, pl. ~e, 
= eiń)atCac()fieber. 6djnrnic'rbnnb, sn. ,es, pl. 

6dJn'rlnd)nrtig, adi. szkar- ablinoer, nit m., wycięcie n. 
latnawy. 6d)ii'rpt, sj. pl. -n, szarfa 

6d)n'rlndjbnnm, sm. •(e)i!I, f., pas m. 
pl. 0 bdume, drzewo szkarła- 6dJOtlJiC', sj. szarpie pl., 
towe, szkarłat m. skubanka J: 

6djn'rlndJbccre, sj. pl. an, 6djn'rrc, sj. pl. •n, 6d)n'rr0 

szkułatka .f. clfcn, sn. ,s. pl. -, skro-
6dJn'rlnd)cn, 6djn'rlndjfnr• baczka t:, żelazko n. do 

ben, 6dJn'rlncl)rot, adi. ózkar- skrobania. 
łatowy. Gdjn'rrcn, I. va. (qa6en) 

6djn'rlndJfnrbc, sf. szkar- 1) grzebać, wygrzebać; = 
łat m. ~erausf itartett; in 'oie ~.be 

6dJn'dnd)fiirficr, sm. •!3, - zaj!'rzebać, pogrzebać w 
pl. - , szkarłatnik m. z~e~i, poch~wać; 2ł Z(!ar-

6djn'rlndjfiebcr, sn. •!3, mac, zgarnąc, garnąc; @e[D 
szkarlatyna f., p-łonica f. auf einen .\:)aufm - zj!'arniać 

6djn'rlndjflcib, sn. •(e)s, pieniądze na kupę; IL vn. 
pl. •er, sukni" szkarłatna. (qa6e~) 1) mit b;n ';yiiue~ -

6d)n'rlndJfilrncr, sn. pl. ob. •uwae, szurgotac, tupotac no-
eicl!arCac()beere. gami; 2) un.ter etro. - pod-

6djn'rlndjfrnut, sn. ,(e)s, garniać, podgaru~ć; :-1) na
pl. afrdutet, rzęśl/., szkarłat prać, paprzać, grzebać (o ku-
m., zwiesinosek m. (ziele). rach); 4) skrobać;= fdJa6en. 

6dJn'rlnd)lntt~, sf. obacz 6dJn'rrcn, sn. •!3, 1) su-
eic!ltlblaus. wauie n., szurgotanie n., tu-

6djn'rlnditot, sn. 0 ei!I, potanie n. (nogami); 2) skro-
6d)n'rlndjtiite, sf. szkarłat banina f., skrobanie n. 
m. (kolor). 6djn'r(rc)n, sm. •5, pl. -, 

6d)n'rlndjrot, adi. szkar- buda f. (z pieczywem), jatka 
łatny; - fdrbeit szkarłacić; f. (z mię~em). 
- werben szkarłatnieć. 6djn'rrcrbe,s/.ziemiazgrze-

6djn'dndjtndJ, sn. ~(e)i8, pl. bana skąd. 
•tiicfJer, szkarłat m. (materya). 6d)n'rrfu~, sm. obacz 

6djn'rlndjtunrm, sm. =(e)s, Sttatfu~. 
pl. •roiirmer, robaczek szkar- 6d)ll'rrntllll~, sf.pl. •m/iufe, 
łatowy, czerwiec m.; = G:ocf)e• k retomysz f. 
ni!k 6d1n'rrf djmicb, sm. obacz 

6dJnrmn'nt, adi. przyje- @:;c!lmieo. 
mny, miły, zabawny; adv. 6d)n'trfd, sn. =S, pl. -, 
przyjemnie, mile, zabawnie. oskrobiny pl., zeskrobiny pl. 

6dJnrmie'rcn, I. va. (~aben) 6dJn'rtc, sj. pl. an, 1) 
oczarowywać, oczarować, za- szczerb m.; ,n f>efommen 
chwycać; = be3aubern; II. wyazezerbić się; 2) obacz 
vn. (gaben) mit jmnbm - eicf)ieMc()arte; 3) (obraz.) skaz 
nadskakiwać komu, przymilać m., plama f., wada f.; eine 
się do kogo. - aui8roeten poprawić się, 

6d)ntmil'~d, sn. •S, pl. -, odzyskać sławę utraconą, 
potyczka f, utarczka f., od wetować; 4) sierpik far. 
harc m. bierski (roślina). 

~d)nrmil'tdn, vn. (galien) ~d)nrtc'fc, 11/. pl. =n, stary 
(mit i,mnl)m) ucierać się, har- 'azpargal (o meblach i ksilJŻ· 
cowac (z kim). 'kach); (przenośnie i żarto-

6djnrmut;ic'rcn, vn. (gaben) bliwie :) a[te - stary grat 
1) = fc!Jarmteren IL; 2) = (o kobiecie starej i brzyd-
jcł)armllteln. ki!\i). 

6dJnrmtt~ic'rcr, ~d)nr, 6djnrtc'fen~iinbler, sm. as, 

pl. -, handlujl}cy m. sta· 
remi książkami, antykwarz m. 

6djn'rtcnfrnut, sn. •( e)s, 
pl . • friiuter, sierpik m. (ziele). 

e:din'rtig, adi. szczerbaty; 
- mad)en wyszczerbić; aCiau 
f d)arf mac()t - co nadto, to 
niezdrowo. 

6djn'rtund)c, sf. pl. =n, 
straż f. (gromadą chodząca), 
patrol f. 

6djn'rtuiid)tcr, sm . • e, pl. 
-, strażnik m. (żołnierz). 

6djn'rtucrf, sn. •(e)s, pl. 
=e, szarawark rn., robota pań
szczyźniana, paf,szczyzna f. 

6dJn'rtucrfen, vn. (gaben) 
odbyw11ć p1tńsz,;,yznę; (obraz.) 
ciężko pracować. 

6d)n'ttcu, sm. •il, pl. -, 
1) cień m.; - fpenben, ge• 
ben, roerfen eień dawnć, rzu
cać; - gebenb cienisty; in 
- gil!Ien. mit - bebecfen 
osłonić, pokry6 cieniem; im 
- rugen w cieniu (t. j. w 
cienistem, cModnem miejscu) 
spoczywać; 2) cień m. (w 
malarstwie); ~rttei(ung be!S 
•S cieniowanie n.; )Bermi= 
fc()ung uon .\.lid)t unb - ja
snocitń m., cienie pl.; bie -
an leg en, verteiien cieniować; 
leic()te, tiefe, 'ounfCe - lekkie, 
grube, ciemne cienie; 3) j mn'on, 
etro. in ben - Hellen ( do
słownie: po3tawić kogo, co 
w cień, wcieuiu), (przenośnie:) 
przyćmić kogo, co, po7,0sta
wić k,)go, co w tyle, prze
ścignąć kogo, co; im - ftegen 
pośledne zajmować miPjsce; 
4) ciEń m.; = un~ertrenn" 
lic(jer )Seg[eiter; jmnbm wie 
ein - fo!gen chodzić za kim 

cień; ó) cień m., od
blask m., pozór m., ślad m.; 
straszydło n., mara j.; = 
@ef penft, 2arve; er fief)t aua 
roie f ein eigener - wygląda 

własny cień; eo ift faum 
ein - ber alten !JJlacfJt oe• 
b!ieben pozostał zsled wie chiń, 
odblask dawnej władzy; 'oai!I 
ff!eidj ber - królestwo cie
niów ; roie ein - uergef)en; 
rozwiać si~ jak <"ień; er gefJt 
umger roie ein - chodzi jak 
cień, jest jak cień. 
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6d)ll'ttcn, I. va. (gaben) J z cienia wzi~ty, odcieniowa- , •e 6acfJen rzeczy ocenne (pra
ocieuiać, ocienić; be• 1 nie n. czego, oddanie n. czego wo); :!) szacowny; ~ljre „n 
f d}atten; Il. vn. (~aben) cień ' w pierwszych zarysach, syl- ~uftriige Pańskie szacowne 
dawać, rzucać. I wetka f. zlecenia. 

6d)ll'ttenbilb, sn. •es, pl. ! 6d)ll'ttenfeite, sf. pl. •n, 6d)ii'~barfeit, sf 1) ocen-
•er, 1) o uraz ciemny, w cie- 1) strona cieniowa, cienista, ność f.; 2) szacowność /. 
niu przedstawiony; sylwetka zacieniona; auf ber - (ber 6d}a'~btamte(r), sm. ,en, 
f.; 2) (przenośnie:) cień m., 6trafle) geljen iść po stronie pl. •en, urzt}dmk skarbowy. 
mara/., odblask m.; einem cienistej ulicy, iść w cieniu; 6d}ll'~birnt, sf. pl. Pil, 
- non !Rugm nad}jagen za 2) strona od światła odwr6- mB6wka J. (owoc). 
marą sławy gonić; nur nod) eona, strona p6łnocna, ku 6d}a'~b1',U, sm. •!3, pl. •S, 
ein - ller alten ~reiljeit blieb p6lnocy zwrócona (g6ry, bu- bon m., przekaz m. k"sy 
ilbrig tylko cie{1 jeszcze da- dynku); 3) (przenośuie :) stro- państwow~j. 
wnej wolności pozostał. na niekorzystna, mniej ko- 6cljii'~d)tn, sn, •Ś, pl. -, 

6clja'tttnbhtmc, sj. pl. ""' rzystna, słaba, zła; bas ift dim. od IScfJat., mały skarb; 
pstroczek m. feine - to jego słaba strona. kochaneczka/., ukochanym.: 

6d)a'ttcubad), sn. •(e)s, pl. 6dJa'ttcnfi~, sm . .. e,s, pl. mein -! moje serduszko! 
,.i)iicf)er, ciennik m. "e, siedzenie ocienione, moja luba! 

6d)a'ttenfilrft, sm. •ett, pl. 6clja'ttenf.pitl, sn. •(e)!S, pl. 6d)a'~tn, va. (ljaben) pod-
•en, 1) książę m. cieniów, .. e, c1euiowa zabaw;;; fanta- dać ocenie. 
podziemia, Pluto m. (mito- zmagorya f. 6dja'~tn, sn., ®dJa'~ung, 
logia); 2) (przenośnie:) książę 6d)a1tttn1tI)r, sf. obacz sf. obacz 6cfJiitien, 6cf)iięun!-]. 
maCowany, panujl/,CY m. bez 6onnenu(Jr. @icljii'~tn, I. va. ((Jaben) 1) 
władzy. 6d)a'tttn1Dtió~tit, sf. pl. oceniać, ceuić; ba!S ~au!3 ift 

6d)ll'ttcng-tlll!J, ,9m. ..(e)!il, "en. marua, zuikoma ml/,drość. au [Joclj gcfc!Jiitlt dom jest 
pl. 0 !Jiin!-]e, chodnik cienisty. 6clja'tten1Dtlt, ef. pl. •en, przeceniony, wartość domu 

@idJa'ttcngebilbt, sn . .. !3, pl. 1) świat urojony, zmyślony; za wysoko oszacow:rno; bie 
-, ®dJa'ttengeftlllt, sf. pl. 2) = 6clJatten(anb. ~avaner - bas .\2eben niclJt 
•en, wizya f., mam/., str11- 6d)ll'tttn1Dtrf, sn. •(e)!S, pl. [Joclj Japończycy uie bardzo 
szydło n. .. •e, dzieło uroj,me, f:rntazye pl. cenil/, życie; 2) poważ11ć• 

6dJa'ttengt1DadJlł, sn . .. fea, 6d)a'ttcnwefcn, sń. •S, pl. szanować; = acfJten, gebillj-
pl. •le, roślma Cttń lnbiąca. -. istota urojona. renb roilrbigen, ljoc!Jgalten; 

6clja'ttenglillf, sn. •(e)s, @idJa'tten3ci!lCt, sm . • ,s, pl. jmnlln roett- poważać, sza, 
szczęście marne, pozorne, -, j!Domon m. nować kogo (wielce); jmnlln, 

6d,Ja'ttcngriif;t, sf. wielkość 6d)attit'rtn, va. ([Jaben) etro. geting- lekceważyć 
czcza, marna, pozorna. cieniować, przycieni11ć. kogo, co; filr etm. -'- uważać, 

6d}a'tttn~aft, adi. do cienia ed1attie'rcn, sn. •!3, 6dJllt• mieć za co; id} f c!Jlitie micf) 
podobny; marny, czczy. tit'rUlt!l, sf'. pl. •en, cienio- gliicf(icf), baji . . . jestem, 

6c1Jll'ttenfiinig, sm. •!3, pl. wanie n„ odcień m., cienie pl. czuj~ się szcz~śliwym, Żd ••• ; 
•e, kró1 malowany, kr61 bez- 6d)a'ttig, adi. cienny, cie- ic(J lcfJiille es filr eine &[Jet 
władny, cień m. kr6la. nisty; ,n Ort ciennik m., uważam, poczytuję za ho· 

6d,Ja'ttenlllnb, sn. •ei:!, kraj podcienie n. nor; ic(J fclJiitle an i[Jm ben 
m., dziedzina f. cieni6w. 6d)atn'Ue, sf. pl • .. n, szka- merftanll cenię jego rozum; 

6cljll'ttenliinge, sf. pl. •n, tuła .f. 3) uważać, Sl/,dzić; = [Jarten 
dług-ość f. cienia. 6d,Jal;, sm. •es, pl. Eicljiitie, filr; ic!J fc!Jii~e iljn auf 20 ;'sa~re 

6d)a'ttenlid)t, sn. •'.e)s, pl .. 1) sk11rb m.; dobro n., mie- sądzę, żerna 20 lat, przyznaję 
•er, jasnocień m., cienie pl.! nie n.; <6cljiitle fammeln i.ro- mu 20 lat; IC. gefcljiiJ;it, pp. i 

ed)a'ttcnlinie, sf. pl. •Il, i madziĆ skarby, skarbić; einen adi. szanowny; ;'sljr @-es 
linia cieniowa; szkic m. I - geben wykopać, wygrze- Pańskie szanowne pismo. 

6dJll'tttnlolJ, adi. i adv. I bać •karb; 2) (obraz.) skllrb 6d)ii'~tn, sn. •S, ed)ii'ł;UU!l, 
bez cienia. Im., kochanek m., kochanka sf. pt. =ett, 1) ocenianie f., 

edJa'ttenrtid), adi. wiele /.; mein -! mój skarbie! ocena/., oznaczanie n. war-
cienia mający, cienisty, I einen - gaben mieć koc han- tości; 2) (obraz.) poważanie 

ed)a'tttnrtid), sn. =(e)s, ka, kochankę; 3) skarb pu- n., szanowanie n. 
1tr61estwo n. cieniów. I bliczny, skarb pań9twa. 1 6dJii'~en0wert, edJa'i;en~-

edJa'ttenreidJtum, Sm, s(e)!S, 1 ecf)Q'~Qlltf, Sn. obacz (5cfoti, IDiltbi!l, adi. godny szacunku, 
cienistość f. lj.tUIÓ. i 6dJii'l;cr, sm. =s, pl. -, 

Gd)a'tttnrif;, sm. sff e!S, pl. Gd)a'l;bar, adi. uległy po- 1) taksator m., oceniacz 111.; 
=ffe, 1) obraz cieniowany, d11tko';?, ·· . 2) (obraz.) szanujący m., po-
czarno oddany; 2) kontur iSdJa'l;bar, adi. 1) ocenny; wabjący m. co. 



GdJa't,grnber, sm. •s, pl. 
-, poszukiwacz m. skarb6w. 

edJO'iJ{)Olh~, sn. •fee, pl. 
·~iiu1er, edJa't,fnmmcr, sf. 
pl. ,n, skarl> m., skarbiec m., 
pokładnira f., pieni~:1:nica f. 

6djn't,fan3lcr, sm. •i3, pl. 
-, kanclerz m. ~karhu. 

GdJn't,liiftdJett, GdJn't,lnft• 
leiu, sn. -~, pl. -, dim. 
od i5dJatfaften, szkatułka /. 
na pieniądze, na koszto
wnośc-i, sknrhonka f. 

GdJn't,fnftcn, s111. •iii, pl. 
-, skarbnir·a j. 

6dJO'~finb, sn. •(e)i3, pl. 
•er, złotko n., gagatek m., 
ulubiony dzieriaczek. 

6djn'~meifter, sm. •ll, pl. 
-, podsk11rbi m. 

6dJn't,meiftcramt, sn. ,(e)a, 
podskarbio•two n. 

6d)n't,ł)f(idJtig, adi. obacz 
i5c1Jaabar. 

6djn't,f d)ein, sm. •(e)s, pl. 
•e, ob1wz ®dJatbon. 

GdJa't,uug, sf. pl. •en, 
rozkład m,, pob6r m. podat
kowy. 

GdJii't,uug, sf. pl. 0 en, 
szacunek m., oszacowanie n., 
oc.enienie n, 

Sd)ii't,unge•, adi. szacun
kowy. 

6djii't,ąngeanf dJlng, sm. 
,(e)s, pl. •\cljliige, repartycya 
f, rozktad m. poilatk6w. 

SdJii't,ungewcrt, sm. ,es, 
pl •e, wartość szacunkowa. 

Sdjau, sf. pl. ,en, 1) wi
dok m, wystawa /., popis 
m.; etro. 0ur - fteUen, (egen 
wystawić co na widok; 3ur 
iiffcntlidJen - bafte~m być 
na widowni publicznej; etro. 
3ur - tragen wystawić co 
na widok; (obraz.) etro. µra~· 
(enb 0ur - tragen pokazy
wać się z czem, popisywać 
się czem; 2) przegląd m., 
1ewia ;: (wojska); bie -
(ab)~a!ten odbyć przegląd. 

Sd)au•aueftelluug, ef. pl. 
•en, pn bliczna wystawa. 

SdJaub, sm. ,ea,pl. 15cfJiiu'be, 
wiązka j.. snopek m. słomy. 

6d)au'bbadj, sn. •(e)s, pl. 
•blicfJer, dach słomą pokryty, 
strzecha f. 

6djau'begicr, sf. żądza f. 
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widzenia czego, patrzenia na drżączka f., ciarki pl.; = 
co. '5cljauber; przestrach; ein 

6dJau'begicrig, adi. chciwy ~ei!iger - crgreift meine i5ee(e 
widzenin, patrzellia. święty przestrach moją duszę 

6d)au'b~ut, sm. •eil, pl. przenika; 3) nawalny deszcz, 
• fJilte, słomiany kapelusz z nawałnica f.; 4) strzecha f., 
szerokiemi skrzvdłami. szopa f. 

6d)nu'brot, ;n. •(e)i!, pl. 6dJau'ergef dJidjtc, sf. pl. 
•e, chleb pokładny, chleb m. =n, historya straszliwa, stra-
obliczności. chem przejmująca. 

6d)au'bulle, sf. pl. ~n, 6d)au'(c)rig, adi. dre-
buil11 j:, w której co pokazuj a. szczem przejmujący, straszli

Gdja111bili)llC, sf. pl. ~ń, wy, okropny. 
scena f., widownia/. 6dJOlt'CtlidJ, adi. straszny, 

6dJn11'llcr, sm. ~i!, pl. -, okropny; adv. strasznie, okro-
1) dreszcz m., wzclrygnienie pnie. 
n.; ei3 illierlief miclj ein fJefti• 6dJau'ern, vn. (fJaben) 
get - silny dreszcz mnie drżeć, wzdrygać się (od zi
przejął, przeRzedł; 2) zgroza mna, ze zgrozy, ze strachu); 
f.; = 2lbfd)eu; strach m.; = \cfiaubern. 
= 6d)tccfen; - erregen, mit 6d)au'ern, vimpers. (fJa• 
- ctjilUen zgrozę, strach lien) ei:l jd)auert nawalny 
wywołać, zgrozą przejljĆ; - deszcz (z grRdem) pada. 
emµfinben być zgrozą prze- 6dJau'ernndJt, sj. pl. 
jętym; - erregenb straszny, •nlicfite, okropna, straszna noc. 
okropny. 6dJOU'crftille, sf. cichoęć 

6d)au'lltrbar, 6d)OU'ber• ponura, przerażająca. 
~aft, 6d1nn'ber1Joll, I. adi. 6d)a11'ertat, sf. pl. •en, 
1) dreszcz wzbudzający, zgro- ezyn okropny, zgrozą przej
zą przejmujący, straszny, mujący. 
okropny j bas ift - to rzecz ed)nu'erlloll, adi. pełen 
<'kropna, straszna, to okropne; okropności, okropny, przera-
2) (poufale:) bardzo zły; II. 1 :1:ająq; adv. okropnie, prze-
adv. ~trasznie, okropnie. j rażająco. 

6dja111berI1aftigfeit, sf. , 6d1an'cff c11, sn. •S, obacz 
okropnoś.:. f., straszliwość 1: 6c1Jaugeric1)t. 

6d1n11'bern, J. vn. (fJaben) 6d)au'fd, sj. pl. ,n, 1) 
trząść się, dr:l:eć, wzdrygać szufla f., łopata f.; ,ltofJlen
się; icfi ,re uor ,ltiiltc drżę, łopata do węgla, węgl6wka 
dreRzcz mnie przejmuje od f.; ~afenfcfJneib-, ~afen
zimna; II. vimpers. (fJalien) łopata do darni, darni6wka 
eil fct,aubcrt midi dreszcz f.; ed)Cacfen-, filfcljen- la
mnie przejmuje, przechodzi; pata do żużla; :l:użlówka f.; 
strach mnie ogarnia, cały 6cfinee- łopata <lo śniegu, 
się trzęsę, wzdryg-am •ię; es śnieg6wka j.; 6tid)- rydel 
fcljauberte if)m uor (albo lici) m., ryska! m.; - am 6cl)iffjj, 
bem @ebanfcn wzdrygał się , rab, 3JlilfJ(rab •krzydłon. u koła 
na tę myśl, myśl ta zgrozą: okrętowego, młyńskiego; 2) 
go przejmowała. ' poroże łopaciaste daniela i 

@:d)au'bern, sn. •il, obacz łosia (łowiectwo). 
15cbauber. ed)au'felartig, adi. łopa-

ed)au'eu, vn. i va. (~alien) ciasty; adv. lopaciasto. 
patrzeć, spojrzeć; zobaczyć; ed)a11'fclba9ger, sm. •!3, 
oglądać, oglądnąf; = óetrac!J, pl. -, ed)au'fclbaggcrmn• 
ten, óefe~en, um ftc!J - pa- f dJiue, sf. pl. •n, pogłębiarka 
trzeć naokoło; in bie Su• czerpakowa, pogl~biarka łyż
funft - patrzeć w przyszłość. kow~. 

Gd)au•er, sm. •s, pl. -, ed)au'felbanb, sn. •(e)i3, pl. 
I) ten, co patrzy, ogląd~, •bcinber, okucie szuflowate 
oglądacz m.; 2) dreszcz m., (ślusarstwo). 
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6dJnu'fclfiirmig, adi. szu- 6dJau'(uftig, adi. chciwy 6d)nu'miin3c, sj. pl. •n, me· 
1Jowaty, lopaciasty. wiozenia, lubiący sit] przypa- dal m., 11iemądz pamiątkowy. 

6djau'fclfiiijig, adi. lopa- trywać, ciekawy. 6dJOU'ntlDtin, sm. •(e)il, pl. 
tunog-i. 6djnunt, sm. •(e)il, pl. •e, wmu musujące, szampau m. 

6dJnn'felgc~iirn, 6d)nu'fcl· : @5cl)iiume, 1) piaua /.; - 6d)nu'nt1Dcifi, adi. biały 
,gCIDCi~, sn. =(e)il, pl. ,e, rogi ; geben, mac!Jen pienić się; fidj jak piana; biały od piany. 
<Zuf!owate, łopacia.te. mit - óebecfen zapieuić sit]; 6d1nu1m1Dirbcl, sm. •S, pl. 

edjnu'fclfteM, sm. •feil, pl. - entroicfelnb pieniący się; -, wir pieniący sii:. 
~fe, przezrocz m. ben - ab~eben, abfcl)B:pfen 6d)OU'~ln~, sm. ,es, pl. 

6djnit'fcln, va. (~aóen) zebrać piauę; - im 9Jlunbe =:pliil.le, miej8ce n. widowiska, 
szuflą, lopat>J, pracować, robić; ślina /. (z ust płynąca); = widownia J:, scena /., teatr 
szuflować, przerzucać, zgar- @eifer; <Eier ;u - f cl)lagen m.; ber - bes Striegeil teatr 
niać szuflą, łopatą. bić jaja na pianę; 3u - mer, wojny; uom •e aótreten ustą-

6cl)nu'fclrnb, sn. •(e)i3, pl. ben na pianę się zamienić; pić z widowni; (przenośnie:) 
•ti!Oer, koJo (młyńskie) skrzy- (przenośnie:) sptouąć, nie zi- opuścić stanowisko, ten świat, 
dlaste, łodziaste. ścić się; 2) szumowiny pl.; rozstać się, pożegnać sit] z 

6cl)nu'fcl1Dcifc, adi. i adv. ben - aófd)lipfen odszumować posadą, stanowiskiem, tym 
łoparnmi, szufl,uni. (n. p. rosół); i:riiume finb światem. 

6djau'fcnftcr, sn. •iil, pl. 6c[Jiiume sen mara. 6cl)nu'~U~~C, sf. pl. •n, 
-, okno wystawowe, wysta- 6d)nu'mii~nlid,l, 6d)nu'm• i dim. 6d)nul)ii~~d)CII, sn. =5, 
wa f. (n. p. sklepowa). nrtig, adi. piem.,.~ty. 

1 
pl. -, laleczka f. do kome-

6d)n111f(cr, sm. •i3, pl. -, ed)nu'mbebcclt, adi. pianą dyi, rnaryonetka f. 
1) zgartywacz m. (n. p. śnie- pokryty, zapieniony. 6d)nu'f~icl, sn. -(e)s, pl. 
gu), robiący m. łopatą; 2) 6d)nu'mbier, sn. •(e)il, pl. -e, 1) widowisko n., wirio
daniel m. ;--'-- @be[~ir\d), ~am~ •e, piwo musujące. wisko sceniczne, teatralne, 
~it\cfJ. 6dJnu'mbliied)cn, sn. =il, pl. igrzysko n. ; ini3 - ge()en 

6d/nn'nc~riingc, sn. 0 5, pl. -, 6d,lnu'111blnfc, sf. pl. •n, iść do teatru; bai! - br
-, parada f. (dla oka), wy- bańka .1: piany. fuc[Jen chodzić do teatru; 2) 
stawa f. (dla okazania 6d)iitt'mcu, I. vn. ((Jnben) widok m.; ein erbabenee -
świetności). pienić si~, pianę z siebie wy- wspaniały widok; 3) dramat m. 

6d)OU'gcrid)t, sn. 0 (e)i3,pl. •e, dawać; musować (o winie, 6dJnn'f~ic(nrtig, adi. sce-
potrawa dla oka postawiona, piwie); er fdjiiumt uor fillut niczny, teatraluy; adv. sce
do ustrojenia stołu ~łużąca. pieni się z wściekłości, nie nicznie, teatralnie. 

6d)nn'gerilft, sn. obacz posiada się ze zfości; II. va. 6d)nn'f~iclbid)tcr, sm. 0 s, 
@erilft Il). ([Jalien) &zumować, odszumo- pl. -·, poeta dramatyczny. 

6d)OU'fc(, sf. pl. 0 n, hu- wać (n. p. ros6ł). 6cl)nu'f~iclbid)tCrin, sf. pl. 
śtawka f. 6dJiill'ntCttb, adi. pieniący ,innen, autorka dramatyczna. 

6dJntt'fclbnUcn, sm. •iil, pl. się, musujący (o trunkach); 6cl)nu'f~iclbidJtuug, sf. pl. 
-, 6d)au·felbrctt, sn. •(e)1,1 (obraz.) rozzłoszczony, roz- •en. poemat dramatyczriy. 
pl. •er, huśtawka f. wścieklony; - nor fillut pie- 6cl)llU'f~lclcr, sm. 0 0, pl. 

6d)nn'fclu, I. va. ([Jalien) niący się z wścieliłości, nie -, aktor m., artysta drama
buśtać, kołysać; II. vn. posiadający się ze złości. tyczny, wykonawca m. sztuk, 
(~aóen) huśtać się, kołysać 6d)nu'mgcborcn, adi. z pia- utworów dramatycznych; ko-
się; cbełbotać, chełbotać się, ny zrodzony, powstały. medyant m. 
chybać się; bet .lta~n fcl)au- ecl)ntt'mig, adi. pieniasty, 6cl)nu'f~iclergcfcllf d)aft, sj. 
felt ł6dka kołysze się, cbeł- pienisty, pieniący się. •en, towarzystwo n. ar-
boce się; III. ficl) -, vr. 6d)ntt'mfcllc, sf. pl. •n, tystów dramatycznych. 
kołysać się, huśtać się, cheł- @id)Ott'm(jjffcl, sm. =s, pl. -, 6d)nn'f~iclerin, sf. pl. 
botać sie. warzęchew f., łyżka f. do •innen, aktorka /., artystka 

6cl)auifclu, sn. •i3, 6d)nu• szumowania. dramatyczna; komedyantkaf 
fclci', sf. pl. •en, huśtanie n. 6d)au'ntfraut, sn. =(e)!il, pl. 6d)OU'f~iclbntte, sn. ,feil, 
(się), kołysanie n. (się), chel- •friiuter, gniewosz m., smo- pl. 0 !Jliu\er, teatr m., dom m. 
botanie n. (łodzi, okrętu). lanka /., rzeżucha f. (ziele). I widowisk scenicznych. 

6d,lnttfcl~fcrb, sn. •(e)s, pl. 6d)nu'mqnirl, sm. =iii, pl. 6d1n11'f~iclf11nft, sf. sztuka 
•e, kouik m. do huśtania. =e, mątewkaj. do zapieniania ', dramatyczna. 

6d)n111fclftttb(, sm. •(e)s, płynów. i 6cl)nu'f~iclmiii}ig, adi. i adv. 
pl. =ftii{J[e, krzesło n. do bu- 6d)nn'mrutc, sf. pl. =n, obac„ 6cljau\pielartig. 
śtania. 6d}01t'ntf d)liigcr, sm. =il, pl. 1 @:id)OU'f~iC{f~tOd)C, sf. ję-

6d}01t'l1tft, sf. chęćf., ocho- ~, miotełka f. do bicia i zyk teatralny, mowa sceni-
ta .f. widzenia, ciekawość f. piany. I czna. 
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6d)au'f~iclwcf en, sn, •S, Gd)cc'lblidcnb, 6d)CC'{f C• (w oknie, do okna); = jyenfter= 
sprawy teatralne. ~cnb, adi. zyzowaty; (obraz.) jd)eilie. 

6d)an'fttlltn, va. (~alien) zazdrosny, zawistny. ed)ti'btuii~nlid), ed)Ci'btU= 
wystawiać, wystawić na 6dJt,t'.1fUdjt, sf. zawiść ;., nrtig, adi. krążkowaty, 
widok. zazdrosc /· 6d)ci'bcnarmntnr, sf. pl. 

Gd)nu'ftcUcr, sm. =a, pl. 6d)ce'lfiidJtilJ, adi. zawistny, •en, uzbrojenie krążkowe 
-, stawiający m. na widok, zazdrosny; adv. zawistnie, za- (elektr.) 
wystawca m. zdrośnie. 6d)ci'bcnbo~rcr, sm. •/3, pl. 

6djnu'ftcUung, sf. pl. •en, 6d)c'ffcl, sm. =s, pl. -, -, świder bednarski do wpra-
stawianie n. na wid,,k, wy- korczyk m., p6ł korca (miara); wiania dna. 
stawienie n., wystawa/.; po- ~roei - korzec m.; ~allier - 6d)ci'bcnbiid)fc, sf. pl. =n, 
pisywanie n. siEJ z czem. ćwierć f. (korca); :polnijc!Jer sztuciec m. do strzelania do 

6d)nu'ftild, sm. =(e)e, pl. - wiertel m.; @elb mit =n tarczy. 
=e, 1) przedmiot wystawowy, meff en pieniądze korcem mie- ed)ci'bcnfiirmig, adi. krąż-
ciekawy, godny widzenia; 2) rzyć, mieć tyle pieniEJdzy, że kowaty. 
medal m. = '5d)aumilnae; 3) liczyć niepodobna; fie ~alim ed)ci'bengln~, sn. =fee, 
dramat m., widowisko 6ce- miteinanber einm - 15ala szkło n. do okien. 
niczne. gegeffen zjedli z sobą ćwierć ed)ci'bcn~onig, sm. •S, miód 

6d)au'tortc, sf. pl. m, tort soli (poznali się dokładnie m. w plastrach, 
do przystrojenia stołu. przez długie obcowanie); 6d)ci'btnfiinfg, sm ... B, pl. 

6d)nu'turm, sm. =(e)!8, pl. man muji fein 2icf)t nic!Jt =e, król tarczowy, kurkowy; 
•iilrme, 6d)au'l1Jartc, .~j: pl. unter ben - ftellen nie na to = l5cfJiltenfiinig. 
,n, strażnica f., widownia f. światło, aby je kryć pod e..r.ci'bcnfunntlung, sł'. pl. 

ed)Oll'turucn, sn. •B, pl. korcem, UJ "'"' '.I· ""'-d ff l ~ ) d =en, sprzęgło krążkowe (me--, publiczne popisy gimna- ,,:, ~e' en, vn. (,1alien użo chanika). 
styczne. ziarna wydawać, plonować ""'-..r. ''b 11 l i 

6dJnU'llliltbig, adi. godny (o zbożu); ift e!!S nicl)t ge= d s:,b..,et cn"'hu IJtcr, 1 ~n. = ' 
'd · J d · f..r. ff (t f 'ft „ b ..r, 1„ff lt ro ny proc s r„tl mczy. 

w1 zema; og ą ama. ."'e. e .' o t .e"' o"' ge o e. 6d)ci'bcnrnb, sn. =(e)o, pl. 
6d)cbe de, sf. pl. ,n, sze: Jeśl.1 _me p~rme, to przynaJ- =tliller koło krażkowate. 

beka f., mały statek morski mmeJ kapie, ,,,.. '., • . 
(kors11rski). I 6d)t'ffclf ad, sm. •(e)B, pl. . ~d)Ct bcnmub, adi. okrągły 

~d)td, am. =(e)s, pl. =S, oflicfe, worek korcowy. Jak tar.~za, kr_ą~kowaty. 
czek m., przekaz płatniczy; 6d)t'ffclfteucr, sj. pl. =n, 6d)ct .benf dJtCffCU, sn. •&, 
= .Sa~lfcf)ein. podatek zbożowy, od zboża. strzelame n. do tarczy, 

6c1Jed, sm. •en, pl. =en, 6d)c'ffclwtife, adi. i adv. ~dJci'bcnf d)ii~c, sm. ,n, pl. 
ed)e'dt, sj. pl. •n, pstrokosz korczykami, na korczyki, on, strzelec tarczowy. 
m., pstrosz m., srokacz m., korcami, ćwierciami. 6d)ci'beuftnnb, sm. =(e)s, 
sroko6z m., srokaty koń. 6d)c'ffel3c~cnt, sm. •(e)s, strzelnica f. 

Gd)t'dtr, 6djii'fcr, sm. •a, pl. •e, dziesięcina f. w ziarnie. ~d)ti'beuwcrfcu, sn. •S, 
1>l. -, zły, niezdatny ogar 6dJCi'bdJCU, sn. •5, pl. -, rzucanie n. krążk1t (w po-
(łowiectwo), dim. od 6cfJeilie, 1) talarek wiet.rze). 

6d]e'dig, 6d}e'didjt, adi. m., krójeczka f. (okr11gła), 6d)ei'ben11Jcrfer, sm. •i3, pl. 
pstry, pstrokaty, srokaty; skibka f. (n. p. chleba, jabł- -, ciskacz m. krążka, dy
oa!8 •e, sn. pstrokacizna /.; ka); 2) szybka f, (w oknie); skob11l m. 
fid) !d)ecfig lad)en pękać ze 3) mah tarcza; 4) ki-ążek m. 6d)ti'big, adi. krążkowaty; 
śmiPchu. 6d)ci'be, sf. pl. ,n, 1) ta- adv. - jd)ndben krajać w 

6dJtcl, adi. zyzowaty, Jerzyk m., talarek m., kr6jka talarki. 
krzywy; (obraz.) zazdrosny; f., (okrągła) skibka f.; 2!µfel 6d)ti'bbnr, adv. oddzielny, 
=e !Sricfe krzywe, zazdrosne in •n fc!Jneiben jabłka w ta- odłączny, rozłączny. 
spojrzenia; adv. jmnbn - Jarki pokrajać; er befam eine 6dJci'bt, sf. pl. =n, 1) po
anf eljen krzywo, krzywem - lBrot dostał okrągły ka- chwa f.; futerał m. (na n6ż, 
okiem na kogo spojrzeć, świ- wałek, okrągłą skibkę chleba; na sztylet); bat! 15d)mert in bie 
derkiem na kogo patrzeć; - 2) piastr m. (miodu); 3) kolo - ftecfen miecz wsadzić, wło
au etro. f e~en krzywo na co n., k6łko n., krąg m. ( mec ha- żyć, wetknąć do pochwy; 
patrzeć. nika); '5onnen- krąg słone- bai.l 15d)roett aus bet - aie~en 

ed}tt'liiugig, adi. (rzadko:) czny; 4) tarcza f.; nad) ber miecza dobyć z pochwy; 2) 
zyzowaty; (obraz,) zazdrosny; - fd)ieten strzelać do tarczy; pochwa/., pochewkaf. (u ro
adv. zyzowato; zazdrośnie. mit ber - roerfen krążek ślin);3)pochwamaciczna(ana-

6djet'lbltitr3, sn. =eB, pl. ciskać; 5) goleń f.; = .!tnie, tomia); 4) rozdział m., prze-
•e, szelityn m. f dJei6e; 6) tafla j., szyba f. dział m., rozgraniczenie n. 
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GdJci'bcbaum, sm. obacz bet (Die) @efcljiebene rozwie- 'oilnne - przepierzenie n.; 
5::f)lllgbllum. dziony m., rozwódka f.; II. przepona J'.; = 3mercljfeU; 

~dJci'bcblid, sm. •(e)s, pl. vn. (fein) rozłączyć się, roz- (obraz.) przedział m., prze-
,e, spojrzeme pożegnalne, chodzić się, rnzejść się, roz- szkoda f. 

~d)ci'bcbricf, Bm. ,(e)o, pl. stawać się, rozstać się; od- Gd)ci'bcwaffcr, Bn. •5, ser-
•e, list pożegnalny; list roz- jechać= llbreijen; (po):!.egnać waser m., kwas saletrowy, 
wodowy (prawo). / się = fic!J tJCtllbfcfJieben; au!S azot.ny. 

Gd)ci'bccr3, an, •es, pl. •e, , ber Welt, uon ~innen - roz- GdJci'bcwcg, sm. •(r)B, pl. 
ruda obfita (w szlachetny Rtać s,ę, pożegnać się z tym •e, rozstajna droga, rozdroże 
krnszec). światem, zejść ze świata; llls n.; am •e na rozdrożu. 

~d)Ci'begolb, sn. •e!S, czyste łjreunbe - rozstać się w przy- 6dJCi'b1111g, sf. pl. •en, 1) 
złoto. jaźni, po dobremu; tJOn einem rozdzielanie n., rozdzielenie 

ed)ci'bcgrujf, am. •es, pl. Drte, einem !lnenf cl}en - opu- n., oddzielanie n., oddzielenie 
•gtili;e, · pozdrowienie poże- ścić miejscowość, jaką osobę; n., rozłączanie n., rozlącze
gnalne, całusm.na pożegnanie. mit finb gef cljiebene .l:leute nie nie n.; rozstanie n. sil}; 2) 

6dJCi'bejuugc, sm. •n, pl. I mamy już z sobą nic do czy- rozwód m.; auf-f(agen podać 
•11, klęzarz m. nienia, odtąd my się nie zna- o rozw6d, żądać separacyi; 

6d)ci'bcfunft, sf. chemia/. my; III. jiclj -, vr. (~abe11) 3) analiza j., rozpuszczanie 
6d)ci'bduif, sm. •ffe!3, pl. rozłą,·zać się, rozlączyc się; j n., rozbiór m. (chemiczny); 

=filfle, c11ł11~ pożegnalny. dzielić się, rozchodzić się, ro- 4) wydzieliny pl.; = 2lus0 

6dJCi'bclinic, sf. pl. ,n, zejść się; gier - fid} bie I fdJefoung. 
linia demarkacyjna, grauiczna, :lllege tu drogi rozchodzą się, Gd)ci'bung0cdc1111t11ill, sn. 
granica /. rozstają się; jiclj - laffen °ffeś, pl. offe, orzeczenie są-

Gd)ci'llCIIIOUCr, sf pl: •n, rozwodzić silj, rozejść się; dowe w sprawie rozwodowej, 
mur odgraruczający, przegra- bie !!Jli[clj fdjeibet fic!J mleko rozdziałowej, separacyjnej 
dzający, przedzielający, prze- się z~iada. (prawo). 
dzielnica f. 6d)ci'bcn, sn. 0 !3, rozcbo- @id)ci'bungegrunb, sm. ,(e)!S, 

6d)Ci'bcmittcl, sn. •S, pl. dzenie n, się, rozejście n., pl. =gtilnbe, przyczyna /., 
, środek rozczyniający pożegnanie n., odjazd m., powód m. do rozwodu, do se-

(chemia). rozrlzi:Jł n. I paracyi (prawo). 
edJci'bcmii113c, sf. pl. •n, GdJci'llcniibnlid), @id)ci'bcn= GdJci'bungeflagc, sf. pl. 

moneta zdawkowa, moneta artig, adi. podobny do po- =n, skarga rozwodow11, roz-
drohna. chwy. działowa, separacyjna, żą-

6dJci'bCII, ,be, =beft, ,bet, @idjci'bCllfOrmtg, adi. po- danie n. rozwodu, rozdziału, 
f d)ieb, ~eld)ieDen, I, va. (f)alien) chewkowy. sep11racyi. 
1) rozdzielać, rozdzielić, od- ~d)Ci'bCUbtlUt, sf.pl. =IJiiute, ed)ci'bu11geli11ic, s/. pl. =n, 
dzielać, oddzielić; podzielać, błona maciczna, przedzielnica J'. 
podzielić = teilen; odłączać, edJCi'bClllllOd,Jcr, sm. =!3, 6d)Cif, @id)cid), @id)Cd), sm. 
odłączyć = abtrennen; roz· pl. -, wyrabi11cz m. pochew. =5, pl. =!S, szech m. (arabski). 
łączać, rozłączyć (= merliun= Gd)ci'bcnmufdJcl, s/. pl. =n, ed)cin, sm. -(e)e, pl. ,e, 1) 
bene!S teilen); wydzielać, wy- nożeniec m. światło n., blask m. (= @[ana), 
dzielić = ali=, llU9f onbetn; 6djci'bcllogcl, sm. •S, pl. odblask m.; łuna /.; beim 
przedzielać, przedzielić; bie •tJogel, po~hwodzi6b m. - be/3 !Dlonbee, bet .l:lampe 
Spreu uom Weiaen - oczy- 6d)ci'bcl)u11ft, sm. •(e)a, pl. przy świetle księżyca, lampy; 
ścić ziarno z plewy; nut ber •e, punkt m., miejsce n. roz- lieim - 'oer 1Eio1111e przy, w 
'.tob fann fie - tylko śmierć stania się, rozłączenia się. blasku słonecznym; erfter, 
może ich rozłączyć; nur eine @idJci'bcr, sm. •!S, pl. - , bćimmeriger, fc!Jmacljer, mllttet 
bilnne Wanl> fc!Jeibet beibe wydzielacz m. - brzask m.; ein - am 
,8immet tylko cienka ściana 6d,Jci'bcftrid), am. •(e)a, pl. ~immel łuna na niebie; -
oddziela, przepierza oba po- =e, obacz 5cljeiDelinie. um bie stopfe ber .peiligen, 
koje; ba!S .l:lid)t f cljeibet '.tllg @idjci'bcftunbc, af. pl. =n, .peiligen- aureola f., święty 
unD !nacljt światło oddziela godzina f. rozstania, rozłą- obłok; ein - tJon ~offnung 
dzień od nocy; 2) analizować, czeni11 się, odjazdu. iskierka, promyk nadziei; 
rozbierać na pierwiastki, roz- ®d)ci'bctrunf, sm. •(e)s, ~ell'er - światłość j.; 2) po
czvniać, rozczynić (chemia); napitek pożegnalny, strze- zór m.; fa[fcf)et - fałszywy 
klezać, klęzować (rudę); 3) miennne n. pozór; bea iiufleten •ei! megen, 
@ge[eute - rozdzielać, roz- 6d)ci'bcwanb, s/. pl. -wiin, um ben - au retten dla po
dzielić, rozwieść małżonków; 1 be, ściana przegradzaj'łca, zoru, by ratować pozory; 
non ';tif d) unb łllett - roz-1 przegrodna, przedziałowa, ben -, ben iiuflet!icljen -
dzielić co do stołu i łoża; przegroda f, przedział m.; wa~ren zachować pozory r 
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ficf) ben - (albo lłln\d)ein) gejc!)ienen; 1) sw1ec1c; 
geóen udawać, nadawać sobie leucf)ten; bie eionne jcf)ien f)ell 
pozór; etro. ~um - tun czynić słońce jasno świeciło; bie 
co na pozór, udawać; etro. eionne jcf)dnt [)ei% f)erali słońce 
nur 5um - tun czynić co dla przygrzewa; bie r5onne jc!)eint 
formy; er f)atte es nur auf l>ir gerabe ins @efie!)! słońce 
ben - abgeje~en chciał tylko świeci ci wprost w twarz; 
oczy zamydlić; ber - jµrid)t 2) zdawać się, zdać się, wy
gegen if)n pozór przeciw nie- dawać siq; es jcf)eint mir 
mu przemawia; unter bem zdaje mi się; er fcfleint \ef)r 
•e ber jyreunbjc!Jaft pod pozo- gut au fein wydaje się bardzo 
rem przyjaźni; 5um •e gemacf)t dobrym; es jdjeint regnen au 
udany; bem •e nad) na pozór, z roollen zdaje się, że będzie 
pozoru, sądząc na oko; a II em •C deszcz, że się na deszcz za
nacf) według wszelkiego pra- biera; es jcf)eint (roof)l) nur 
wdopod.obieństwa; es [)at ben f o to się (pewnie) tylko tak 
-, am ob zdaje si 11, jak gdyby; zdaje; etro. - roollen chcieć 
B) wykaz m., rewers m., za- uchodzić za co. 
świadczenie n., poświadczenie edJti'nfrcnbc, sf. pl. •li, 
n. na piśmie; = j8c\cf)eini• raclość udawana, pozorna. 
gung; kwit m.; tłamożna f., ed)ci'nfrcnnb, sm. •(e)s, pl. 
karta tlumoczua; = @łµiicf• ,e, przyjaciel pozorny, fał
ld)ein; poświadczenie odbioru; szywy. 
= @mµfangsfc!Jeiu j cedułka edJti'nfrcunbf dJtift, sf. pl. 
f., kartka .f., bilet m.; = •en, przyjaźń udawana, po
,8,ttel, 3'rei3ettel; skrypt m., zorna, fałszywa. 
zapis dłużny j = eid)u[b: @idJci'nftiCbC, sm. •UG, po-
fc!Jein; bilet bankowy; kój pC>zorny, udany. 
iaaulf cf)ein. edJci'nfromm, adi. pobo-

edjci'nnbtl, sm. 0 s, szlachta żny ua pozór, na oko. 
fałszywa, nibyszlachta j. edJCi'1tfro11tmigfcit, sf. po· 

edjci'nnnbnd)t, sf. pobo- bożaość pozorna. 
~DOŚĆ udawana, pozorna. edJCi'nfntdJt, sf. udana 

edjci'nn11griff, sm. •(e)s, bojaźń. 
pl. •e, atak udawany, na- edJCi'ngcfCdJt, sn. •(e)s, pl. 
tarcie dla pozoru. •e, bitwa pozorna, udana. 

edjci'nbnr, adi. pozorny, edjci'ngclc~rf nmfcit, sf. 
udany; adv. pozornie, na po- poznrna uczoność. 
zór, na oko, wrz(e)korno, edjci'nglnn;, sm. •e!I, 
niby. blichtr m. 

ed)Ci'nbndcit, sf. pozor- edjci'nglnubc, sm. •ns, 
uość.f., udawanie n., udanie n. wiara udana, zmyślona. 

edjci'nbc~clf, sm. •(e)s, pl. edjti'ngliicf, sn. •(e)s, po-
•e, obacz ffiorro11nb. zorne szczeście. 

edJci11tbtll1Ci~, sm. 0 je!8, pl ed)Ci'ngolb, sn. •(e)s, ob. 
•fe, dowód pozorny; dowód ł)'(ittergolb. 
pozornie tylko prowadzony. edJCi'ngroflc, sf. pl. •n, 

edJti'ubilb, sn. =(e)s, pl. wielkość pozorna. 
•er, 1) bożyszcze n., bałwan edJCi'ngrnnb, sm. •:e)s, pl. 
m.; 2 ! mamidło n., wizya f. •grilnbe, powód pozorny, po· 

ed)Ci'ndjrift, sm. •CU, pl. zór m. 
,en, chrześcijanin pozorny. Gdjci'ugut, sn. •(e)s, pl. 

edJCi'1tbi1tg, sn. ,es, pl. •e, •gilter, dobro urojone. 
rzecz urojona. ed)ci'nlJnnblnng, sf. pl. 

GdJCi'ucbc, sf. pl. •U, mal· ,en, czynność pozorna, udana. 
żeństwo pozorne, udawane. Gdjci'n~cilig, adi. świeto-

ed)ci'ncbrc, sf. honor fał- szkowaty, obłudny. , 
szywy.. i Gd)ci'ntciligc(r), sm. •en, 

edjct'ncn,. Vn. , fcf)eine, I pl. •C)l, świętoszek m,, liży-
icfjetnft, jcfjemt, f cfjteu, fJaóe I obrazek m., aniołek m. 

ed)ti'nucr~tcnft 

z rożkami, baram,k m; w wil
czej skórze, obłudnik m. 

edjci'n~cillgc, sf. pl. •11, 
świ!)t,o,zka f., obłudnica f. 

Gd)ci'nbciligfcit, sf. świę
toszkostwo n., obl,1da f. 

Gdjti'n~cirnt, sf. pl. •en, 
małżeństwo pozorne, 

edJti'nfnmµf, sm. •(e)s, pl. 
•fiim:pjc, walka udana, po
zorna. 

Gdjci'nfnnf, sm. ,(e)s, pl. 
,fiiufe, kupno pozorne, udane, 
kupno na pozór (zawarte). 

Gd)ci'nfonig, sm. •(e)s, pl. 
•e, malowany król, król bez 
władzy. 

edjci'ufrnnfbcit, sf. pl. ,en, 
choroba udana. 

Gdjti'nltbcn, s11. •S, życie 
pozorne, niby-życie n. 

edJci'nlicbc, sf. miłość 
ud•n>t, zmyślona, 

edjci'nmittcl, sn. •5, pl. 
-, Środek pozorny. 

GdJci'n~lJilof o~b, sm. •en, 
pl. •m, pseudo'filozof m., 
sofi · ta f. 

edJti'nµlJilof o~bic, sf. pseu
dotilowfia f., sofi,tyka j. 

edJCi'uftrnfc, sf. pl. •n, 
kara pozorna, na pozór wy
mierzona. 

ed)ci'nftrcit, sm. =(e)s, 
pl. •igfeiten, sprzeczka udana, 
pozorna. 

Gd)ci'ntob, sm. ,es, spią
czka J:, zamartwica f., śmierć 
pozorna, lebrg m. 

edjci'ntot, adi. zamar
twiouy, p,:;zornie umarły, le
targiczny. 

edjci'ntriincn, sf. pl. łzy 
udane, łzy krokodyle; -
uergieeen wylewać łzy kro
kodyle. 

edjci'ntngcnb, sf. pl. •en, 
cnota udawana, pozorna. 

edjci'ntrcn, adi. wierny na 
pozór, udający wierność. 

ed)ci'ntrcnc, sf. wierność 
pozorna, udana. 

GdJCi'nilbcl, sn. ,a, pl. -, 
zło n., nieszczęście n. pozor
ne, urojone. 

edjci'nurf nd)c, sf. pl. ,n, 
przyczyna pozorna. 

ed)ci'nllcrbicnft, sn. •ei, pl. 
•e, zasługa pozorna. 
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edJei'nlJer~er, sn. ,(e)e, pl. ed)ei'teUinie, af. pl. -n, 6d,Ji'Ifen, va. (galien) oskuby-
oe, przesłuchanie pozorne, linia prostopadła, prosto- wać, oskubać, oparzyć, obłu
dla formy. ; padła /. pywać, obłupać, wyłuszczać, 

6dJti1n1Jednuf, sm. ,(e)e, edJei'ttln, va. (galien) dzie- wyłuszczyć; fidj -, vr. (ga• 
pl. ~fctuie, sprzedaż pozorna, Iić; rozczesywać, rozczesać ben) łuszczyć si(}, obłupywać 
udana. włosy (na głowie) na dwie si«:i, obłupać si«:i; odpadać 

ed,Jei'nlJcrtrag, sm. •(e)il, strony. (o skórze na ciele). 
pl. •triige, umowa pozorna, 6dJti'ttlł)unft, sm. •(e)il, 6d)c'Uacf, sm. -(e)a, pl. ,e, 
układ udany. pl. ,e, nadgłownik m., zenit szelak m. 

6dJCi'nlUCdJfcl, sm. =!3, pl. m. (astron.). 6dJC'Uc, sj. pl. on, 1) dzwo-
-, weksel pozorny, na po· 6d,Jci'tclredJt, adi. prosto- nek m.; bet' sta~e bie - an, 
zór wystawiony. padły; adv. prostopadle; = 9iingen przywiesić kotowi 

6dJti1111Uclt, sf. pl. ,rn, f enfmgt. dzwonek; 2) wietrznica f., 
świat urojony. 6dJei'tehmg, sf. - bet zawilec m.; = .!UicĘ)enfcljeUe; 

6d,Jei1111Ucrfcr, sm. 0 !3, pl. ~aate rozdział m., rozdziela- 3) policzek m.; = WłaU(• 
-, rewerber m., reflektor m. nie n. włosów (na głowie) fcljeUe; 4) łupa f. (:ziemnia-

6dJei1111Ucfen, sn. ~B, 1) na dwie strony. ków, jabłek); 5) dzwonka f. 
istota urojona; 2) pozorność f. 6dJCi'tcIIUinfel, sm. •B, pl. (w kartach); 6) •n, pl. kaj-

6dJei'n5n~I11119, sf. pl. •en, -, kąt wierzchołkowy (geom.). dany pl. 
zapłata pozorna, udana. 6dJCi'ter, s. pl. resztki pl., 6d,Je'Uen, vn. rnalien) dzwo-

6dJti'ijbrecf, sm. o bacz szczątki pl., zwaliska· pl.; nić, zadzwonić; nacg jmnbm, 
15d)eińe. szcząt~i pl. okr«:itu rozbitego. filt jmnbn - dzwonić na 

6dJei'ije, sf. 1) gówno n.; 6djet'ter~nnfen, sm. •B, pl. kogo; ei3 9at gef cljeUt dzwo-
2) sraczka /. . -, stos m.; jmnbn 3um - ni ono, ktoś dzwonił; an ber 

6dJCi'ijtn, vn. jdjelńe, fcgei• verurteUen na 8tos, na spa- Xilr - dzwonić przy drzwiach. 
ueft i lc1Jei~t1 f cfJiU, ~ave ge= lenie kogo skazać; auf bem 6dje'Uen, sn . .. 13, dzwonie
fcgiffen, Arać, fajdać. verbrennen spalić na nie n.; icf) galie baB - nicljt 

®djti'ijer, sm. =IS, pl. -, stosie. [ ge~i.irt nie słyszałem dzwonka. 
sracz m.; zasraniec m.; = 6dJti'ttrn, vn. (jein) 1) I 6dJC'Uennd)t, sf. ósemka 
i5cf)eiufer(. rozbijać Bi\), rozbić się (o dzwonkowa, gołka j. (karta). 

6dJCiijetei11 sf. pl. •en, okrętach); 2) (przenośnie:) 6dJt'Uenbnbe, sm. •n, pl. 
6dJei'f1en, sn. •!3, 1) sranie rozbić się, spełznąć na ni- •n, walet m., niżnik m. 
n.; sraczka /.; 2) rzecz /. czem; zahaczyć się, nie po- dzwonkowy (karta). 
bez wszelkiej wartości (gmin- stępować; = ina 15tocfen 6d)e'Uenbnme, sf. pl • .. n, 
nie). fommen; an feinem filliber= dama dzwonkowa (karta). 

6dJti'ij~nn~, sn. =\es, pl. ftanb jdjeitert jeber illetfuclj 6dje1Uenbll11~, sm. =fe!3, 
=IJiiuf er, wychodek m., pre· wszelka próba rozbija się pl. •biiu!e, as m., tuz m. 
wet m. o jego opór; gefcljeitette dzwonkowy (karta). 

6dJti'ijfed, sm. •!3, pl. =e, ~offnung zawiedziona na- 6d)t'UcngeflingeI, 6d)t'Uen, 
zasraniec m. dziej a; ein gefcljeiter~eil Unter• geliiute, sn. •51 brzęk m. 

6dJtit, sn. •(e)e, pl. ,e ne9men niedoszłe przedsii,- dzwonków. 
i •et, szczepa f., łupa f., wzięcie; gefcĘ)eiterte ąllline 6d)e'Uen~al6bllnb, sn. =(e)il, 
płatewka /., polano n.; ~0(5 zniweczone zamysły; etro. - pl. =liiinber, obroża f. 
in •e (albo ~lt ,en) fcĘ)fogen faffen, 3um 15cgeitern lirin• z dzwonkami. 
drzewo rąbać na łupy. gen rozbić co, uniemożliwić 6d,JC'ffenfn~ł)C1 sf. pl. •n, 

6dJti'teI, sm. •il, pl. -, co, udaremnić co. czapka f, z dzwonkami, 
1) wierzch m., wierzchołek 6d,Jti'tttn, sn. 0 51 rozbicie czapka błazeńska; = ~arren, 
m. (głowy), ciemię n.; uom n. się (okrętu); (obraz.) roz- fappe. 
- bie aur ,8e~e od stbp do bicie n. się, zawód m. 6d)c'Uenfo1tig, sm. •il, pl. 
głowy; 2) rozdział m. we 6djei't~oia, sn. •ee, pl. =t, .. e, król dzwonkowy (karta). 
włosa.eh; 3) szczyt m., wierz- łupkowe drzewo, polanka pl. 6dJt'Uenlnnt, adi. zuchwa-
chołek m. (góry, kf!ta). 6dJd, adi. obacz 15cljeel. ły, arogancki (poufale). 

6dJei'tdbcin, sn. •(e)e, pl. 6ÓJCi'tmn», sn . .. eB, pl. •e, 6d)e'Uenober, sm. obacz 
=e, kość ciemieniowa (ana· miara łupkowa. 15dJellenbame. 
tomia). 6djt'Ife, 6d,Ji'lft, sf. pl. 6dje'Uenf djlittcn, sm. =B, 

6d)ei'tdf(iidje, sf. pl. •n, •n, łupina /., skórka j., pl. -, sanki pl. z dzwo
płaszczyzna wierzchołkowa szupina/.; kawałek m. skóry neczkami. 
(geom.). odpalli.ającej (z ciała); llOll 6dje'Uentrommtl, sf. pl. 

6d)ti'telfrei~, sm. ,fes, pl. •n szupiniast.y, szupinowaty. =n, tamburino n., bębenek 
=le, koło wierzchołkowe. 6d)e'{ftrn, 6dji'Ifern, m. z dzwoneczkami. 
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ed)c'Ucnuutcr, sm. obacz madjen; zmyć komu głowi}; edJC'nfd, sm. •S, pl. -, 
5d)ellenóube. = jmnbn ijerunterma~en; 1) udo n.; aum - geijiitig 

edJc'Uenwcrf, sn. "(r)s, dawać obelżywe nazwisko, udowy; 2) ramię n. (kąta, 
kajdany pl. przezywać; = fdjmagen; da- geom.). 

edJC'Uiif dJ, sm. -es, pl. 0 e, wać komu (w żarcie) jaki ed)c'nfch adi. udowy. 
łupacz m., wątłusz m. (ryba). tytuł; man fann ign beegalf> edJC'nfclnbcrn, sf. pl. tę-

edJC'Ufrnut, sn. "(e)B, pl. I· nidjt - z tego nie można tnice udowe (anat.) . 
.. friiuter, jaskółcze ziele. mu robić wyrzutu; jmnbn ed)e'nfclbciu, sn. "es, pl. 

ed)clnt, sm. "(e)!I, pl. 0 e,' einen ~ieli, einen Xaugenicl)ti! ,e, udo n. (anat.). 
szelma m., łotr m., filut m.; 1 

- złodziojem, nicponiem ko- edJC'nfdbtUd), sm. ,(e)~, 
an jmnbm aum - werben go naz(y)wać; er liifit fic!J pl. "brilc!Je, 1) złamanie n. 
zdradzić kogo ; (poufale:) ćwik )Baron - każe się baronem uda; 2) opadnięcie n. trze w; 
m., szczwany m.; f(einer, tytułować; II. vn. łajać, bur- = ~otfall ber @ingewribe. 
Iofer - nicpoń m.; arn1er czeć, narzekać, zrzędzić; auf ed)c'nfd~nut, sf. pl. -~aute, 
- nieborak m., biedaczysko dro. - narzekać na co; auf błona międzyudowa (anat.). 
n.; er gat ben - im !Jlacfen jmnbn - burczeć na kogo; ed)c'nfcl~ii~lcn, sf. pl. pa-
albo ijintet ben Oijren to wygadywać na kogo;= ilf>er chy pl. (anat.). 
szczwany lis, to z głupia jmnbn Iosaieijen. ed)e'nfclfnod)en, sm. obacz 
frant; ber - fieijt i9m aus 6dJC'Ucn, sn. "il, łajanie 16d)enfe(óein. 
ben ~tugen szelmostwo z ócz n., burczrnie n.; nagana /., ed)C'ttfclntttefcl, sm. "s, pl. 
mu patrzy. przygana f.; = Sc!Jelte. •n, muszkul udowy (anat.). 

ed)e'lntcnnngcn, sn. pl. ed)c'Ucr, sm. •i'!, pl. -, ed1c'nfd,1J1tlenbcr, edJe'nfd, 
oczy szelmowskie, filuterne, lajacz m., zrzęda m., upo- f dJlngnbcr, sj. pl. •n, tętnica 
frantowskie, mniciel m. udowa (anat,). 

@:idJC'lmcngcfid)t, sn. 0 (e)B, ed)e'lterin, sf. pl. 0 nen, ed)c'nfdrtild, sn. "(e)s, pl. 
pl. •er, twarz szelmowska, łajaczka f., łajalnica f., 0 e, kawałek m. miesa ud 
filuterna. zrzęda f.; upomnicielka f. uda. • 

ed)t'lntcnlicb, sn. •(e)G, pl. edJC'ltf dJrift, sf. pl. •en, edJC'Uftn, va. (9aóen) 1) 
-er, i dim. ed)c'lmc1diclldJen, pismo łające; pismo obelżywe. darować, podarować, dać 
sn. •B, pl. -, piosnka zu- @;djc'ltlDOrt, sn. •(e)i3, pl. w podarunku j idj gaf>e bas 
chwała; piosnka ohydna; •e, wyraz łają.cy. l8udj gef cgenft 6efommen do
= (Sc!Janbiieb. @;djc'ntn, sn. •B, pl. •B i stałem tę książkę w poda-

ed)C'lntcnftrcid), sm., @:idJC'l, •ta, schemat m., wzór m,; runku; @!auli en - dać wiarę, 
mcnftiid, sn. •(e)B, pl. ~e, nadj bem - według wzoru. wierzyć; @egiit:~ - słuchać, 
szelmowski figiel, szelmowski ed)cmntific'tcn, rn. (9a6en) usłuchać; jmnbm mertrauen 
kawałek, psikus m., psota /., schematyzować, układać we- - ufać komu; imnbm bas 
filuterya f.; łotrostwo n.; - d!ug schematu, porządkować .Sef>en - darować komu ży-
5djurferei; o~zustwo n.; = według wzoru. cie; jmnbm eine 5trafe -
~etrilgerei. edjcmnti'emue, sm. -, pl. darować komu karę, ułaska-

ed)clmcrci', sf. pl. •en, ~men, schematyzm m. wić kogo j ba!3 biltfte bir nicl)t 
1) szelmostwo n.; -en treif>en @:idJC'lltCl, sm. •!3, pl. -, i gefc!Jenft fein nie ujdzie ci to 
szelmostwa robić; 2) dim. @:idJC'ntcldjen, sn. •!5,pl. zapewne bezkarnie; bie!5mal 
(Sdje(menftteidj. -, stołek m., stołeczek m. foll'B bir gefd)en!t fein tym 

edJC'lmifdJ,adi,szelmowski, edJC'ntCll, sm. •5, pl. -, razem będzie ci darowane, 
łotrowski, filuterny; adv. po cień m., mara f. przebaczone, ujdzie ci bez-
szelmowsku, po łotrowsku, edJcnf, sm. •en, pl. •en, karnie; einem .!tinbe bas 
filuternie, 1) szyukarz m., karczmar- .l!elien - porodzić dziecię; 

edJC'Uc, sf. pl. •n, (po·) czyk m.; 2) podczaszy m.; jmnbm feine l)'reunbjdjaft, 
łajanie n.; nagana /.; = = !l:nunbfc!Jenf. Sief>e, fein ,l;,era - udarować 
merwei!3, '.tabel; przygana f.; ed)cnt-, adi. szynkarski. kogo swoją przyjaźnią, mi-
= !Rilge; surowe napomnie- edJc'nfbnr, adi. 1) daro- łością, oddać komu swoje 
nie; = etnfte IDermagnung; walny, darowny; 2) zdatny serce; einem gefc!Jenften @auł 
zarzut m.; = morwurf; - do szyokowania; bas ~ier , f djaut man nic!Jt ins !l:naul 
óefommen dostać naganę. ift nodj nic!Jt - tego piwa I darowanemu koniowi nie pa-

edJt'lten, fdje!te, fdjiltft, nie można jeszcze szynkować. I trzą w zęby; 2) @etranfe -
fdjilt, \c!Jalt, 9aóe gefdjolten; ed)e'nfbicr, sn. •(e)~, pl. "e, ! szynkować, sprzedawać trunki 
I. va. łajać, burczeć; = aus, . piwo toczone prosto z beczki.

1

' (na szklanki); ~ier aus bem 
aanfen; ganić, naganiać; = ed)C'ttfC, sj. pl. "n, kar- .ftruge, fillein aui3 ber 3'(afc!Je 
verroeifen, tabe(n; przyganiać, I czma J., szynkownia J., in bie @!afer - nalewać pi
robić wyrzuty; = IDorroilrfe, s~ynk m. wo z dzbanka, wino z flaszki 
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do szklanek; 3) bie 9Jluttet I potłuc się, stłuc się; 2) do- nie obchodzi, to nie moja 
fdjenft i~tem (iijt) .!tinb matka I nica f., doniczka f., naczy- rzecz; = ange~en, filmmem; 
daje dziecku pierś. nie g-liniane. mai.I f djett micg bai.I? co mnie 

e>dje'nfennmt, sn. •ell, urząd ' Gd,Je'rbcl, sm. •i.I, pl. -, to obchodzi? 2) ficfi - , vr. 
m. podcza~zego, podczaszo- obacz €:idjetóen. a) umykać, umknąć, wynosić 
stwo n. ed,Je'rbcnberg, sm. •(e)!8, pl. się, wynieść się, iść precz; 

Gd,Je'nfer, sm. •li, pl. -, •e, góra ze skorup usypana. fdjet bidj! poszedł stąd! pójdź 
1) darczyńca m.; 2) szynkarz ed,Je'rbenblume, sj. pl. ,n, precz! fora ze dwora! umy-
m., przedawca m. napojów. kwiat doniczkowy, w doniczce kaj, pókiś cały! fdjet bidj aum 

ed)e'nfcrin, sj. pl. •nen, chowany. ,l;?enfer, aum ;teufe! ! idź do 
1) darczyniąca f.; 2) szyn- GdJC'rben9ctidJt, sn. 0 (e)ll, kata, do dyabła ! fdjer biq, 
karka f., przedawczyni f. edJt'rbenurteil, sn. •(e)i.1, pl. auli bem lillege I ustąp z drogi! 
napojów. •e, ostracyzm m., Sl}d sko- b) ftdj um etro. -, troszczyć 

ed,Je'nffnfj, sn. •ff ei.I, pl. rupkowy (historya grecka). 1 się o co, zajmować się, zajl!,Ć 
•fliffet, szynkfas m., stół kar- ed)e'rbtufobnlt, sm. •(e)ll, I się czem. 
czemny, szafel szynkowny skorupokrusz m. ed)e'rcnnff d, sf. pl. •n, 
(do trzymania flaszek w wo- edjerbe'tt, sn. =(e)B, pl. ,e, stonóg m. 
dzie), pomywacz m. obacz 6oróett. edje'renformig, adi. noży-

edje'nfgetcdJtigfeit, sf. pra- ed)e'rbecfen, sn. •!.I, pl. -, cowaty; adv. nożycowato. 
wo n., ·koncesya f. na utrzy- miednica balwierska, go- edJe'rcnf d)(cifer, sm. =i.I, 
mywanie szynku, na szynko- Jarska. pl. -, szlifierz m., oselnik m. 
wanie napojów. edjc'rbeutd, sm. •!.I, pl. ed)e'rcnfdjmicb sm. •(e)i.1, 

@id)C'UfijllU~, sn. obacz -, worek balwierski, go- pl. •e, ed)C'rtUfllbtifllUt, Bm. 
€:idienfe. Jarski (na przybory do go- •en, pl. =en, ed)c'rcnbcr• 

edje'nfmiilld)en, sn. •/3, pl. lenia). fiiufcr, GdJe'ren~iiubler, sm. 
, edJe'nfmnmf cU, sf. pl. ed)e're, sf. pl. ,n, 1) no- •13, pl. -, ·fabrykant m. no

=en, 1ziewczyna usługująca życe pl.; f!eine - nożyczki życzek, handlujl!;cy m. no-
w szynku, kelnerka./. pl.; 2) widełki pl. u wagi; życzkami. 

ed)e'nftcd)t, sn. obacz 3) - am lillagen widłak m., ed)e'renf d)nnbd, sm. ~!8, pl. 
6cf)enfgered)tigfeit. hołoble pl.; 4) •n, pl. drobne „fd)nlibe(, nożyconos m., krę-

Gd)e'nfftubc, sf. pl. ..n, skały w morzu. todziób m. (ptak). 
szynkownia .f. ed)e'rcn, I. va. fcfJere, ed)c'rcn3nnge, sf. pl. -n, 

edje'nftif d), sm . .. e18, pl. ,e, fcfJerft, fdjett, fcgor, galie ge• obcęgi krające. 
stół szynkowny. fdjoren; 1) strzydz, obstrzydz, ed)e'rcr, sm. -a, pl. -, 

ed,Je'nfung, sj. pl. ,en, da- postrzygać, postrzydz; ba/3 postrzygacz m. (sukna). 
ro wanie n.; darowizna f.; ,l;?aar - strzydz włosy; fura edJererci', sj. pl. =en, 1) 
nadanie n., donacya f.; -1- krótko obstrzydz; bie auf (także ~d)e'rcn, sn. •5) strzy
unter 2eóenben, filr ben ;to„ bie ,\;?aut - , gana fa~! - że nie n., postrzyganie n.; 2) 
bei!fa!I darowizna między ży- wygolić; ben ~art - ob- kłopotanie n., dokuczanie n.; 
jl!cymi, na wypadek śmierci. strzydz brodę, postrzydz przykrość f., trudność /.; 

~d)e'nf11n11~6rief, sm. ,(e)/3, brodę; = ftu~en; ogolić jmnbm •en madjen kłopot 
pl ... e, edJe'nfuug9nrfunbc, sj. brodę; = raftmn; ben komu robić; mit etro. uiel -
pl. •n, dokument donacyjny, 5cgeite! - wystrzydz, wy- galien mieć z czem wiele kło
akt m. nadania, darowizny. golić tonzurę; a!Ie ilóer einen potu, zachodu, przykrości. 

ed)e'nfwirt, sm. •(e)ll, pl. .l?amm - wszystkich jednym edjc'rf(ein, sn. •!3, pl. -, 
•e, właściciel m. szynku, go- grzebieniem czesać, obchodzić odrobina f.; grosz m.; fein 
spodarz szynkowy, szynkarz sii; ze wszystkimi r6wno; - au etro. lieitragen przyło
m., karczmarz m. ein 6djaf - strzydz owcę; żyć sil} do czego wedle mo-

Gd)e'nfwirtin, sf. pl. •nen, fein 6cglifd)en - obłowić żności; bae - ber armen 
gospodyni szynkowa, szyn- się; 2) 'l'.ucfJ - postrzygać lillttroe g-rosz ubogiej wdowy. 
karka f., karczmarka f. sukno; gefdjorenet 5amt ed}e'rf{ocfen, sm. pl. obacz 

ed}e'nfwirtf d)nft, sf. pl. aksamit strzyżony, postrzy- ScfJerrooUe. 
=en, szynkarstwo n., karcz· gany; II. fcf)ere, fcgerft i ed)c'rgnrn, sn. •(e)s, pl. 
marstwo n. fcgierft, fcgert i f cf)iert, gaóe •e, osnowa f. 
- ed)c'rbc, sf. pl. -n. I gefcf)ert; 1) va. uciskać, ucie- ed)e'rgc, sm • .. n, pl. -n, 

ed)e'rben, sm. =!3, pl. -, 1) miężać, gnębić; dokuczać;= zbir m., pachołek m. 
skorupa f. (ze stłuczonego na- óelafti!len, qul!Ien; roa! fdjert ed)e'rgennmt, sn. •e/3, 
czynia); naczynie nadtłuczone, albo fdjiett bidj bae co ciebie ed}e'rgcnbicnft, sm. ..es, pl. 
stłuczone; aui.l •n skorupiany to obchodzi? co ci do tego? .. e, zbirostwo n.; usługa 
adi.; in „n ge9en na kawałki bai.I fdjert midj nidjt to mnie zbirowska, pachołkowska. 
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edjc'rgcntum, BIi. •G, zbi
r(o)stwo n. 

edJt'rif, Bm. =G, pl. d8, 
szeryf m. 

edjc'rmtffcr, 811. •a, pl. -, 
brzytwa/. 

6dJt'rf~n1111u119, BJ. pl. •en, 
nati;żenie n. ścinania (me
chanika). 

edjc'rftnbc, 8/. pl. •n, go
larnia/. 

edjt'ftlld), Bn. •(e)i3, pl. 
. •tilcljef, ri;cznik ui!.ywany przy 
goleniu. 

edjerlllt'113tl, Bm. •G, pl. 
-, 1) nitnik m. (w kartach); 
2) nadskakiwacz m.; 3) obacz 
Stravfuf1. 

6d)ttlllt'113cl11, vn. (ga6en) 
nadskakiwać. 

edjc'rlllolfc, 8/. barwica /., 
barwiczka f., ostrzyi!.yny pl., 
kłaczki postrzygackie, kutner 
zestrzyżony. 

edjtt3, Bm, •Cli, pl. ,e, 
żart m., i!.arcik m.; facecya 
f.; = luftige ~ujierung, @r= 
31iglung; au!l, 3um - :!.artem, 
na :!.art, przez :!.art; ogne 
- bez :!.artu, seryo ; - bei• 
f eite żart na bok, mówiąc bez 
żartu; - macljen, treilien żar
tować; mit imnbm, mit etro. 
f einen - ~a ben, trei6en mieć 
z kim, z czem zabawi;, uba
wić się z kogo, z czego, :!.arty 
sobie "' kogo, z czego robić; 
einen - aui5 etw. macljen w 
:!.art co obrócić; - nerftegen 
znać się na :!.artach ; feinen 
- nerftegen nie znać si11 na 
fartach, wziąć żart na seryo ; 
etw. fllr - galten wziąć co 
za żart, ni a brać czego na 
seryo; auli iłem - einen @rnft 
macljen :!.art wziąć za prawdę; 
ben - lie6en lubić żarty. 

edjt'r3eit, sf. strzyi!.ka f. 
edje'qen, vn. (ga6en) i!.ar

tować; iclj f cljer3e nicl)t nie 
i!.artuje, mówię na seryo; 
facecy~nować; = mlitigell 
fagen, fvaMe1ft reben; bamit 
ift nicljt 3u - to nie są 
:!.arty; er C1iflt nicljt mit ficlj 
- niema z nim fartów; 
il6er, mit etw. - farty sobie 
z czego robić. 

6d)er3e11, sn. •li, iartowa
nie n., żarty pl. 
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edjc'r3eu9, sn. =(e)i8, sprzę- aus bem @atten - wypła-
ty golarskie, balwierskie. szać, płoszyć, wypłoszyć 

6djt't39tbidjt, Bn, •(e)S, pl. kury Z ogrodu j Oie @30tgen 
,e, wiersz żartobliwy, - oddalać, odganiać, odpę-

6djc'r3~nft, adi. i!.artobli- dzać troski. 
wy; śmieszny, ucieszny, za- ~djtU'tll, I. va. (gaben) 
bawny; •es !lnijinerftiinbnii5 bać się czego, obawiać si<,; 
zabawne nieporozumienie; unikać czego, stronić od 
adv. żartobliwie; śmiesznie, czego; = meiben; bie ~rbeit 
uciesznie, z1tbawnie. - lenić si~ do pracy, nie 

6dje'r3~nftigfcit, sf. żarto- lubić pracować; bas 2icf)t -
bliwość j.; śmieszność f., nienawidzieć światło, nie 
ucieszność j., zabawność f. módz znieść światła; feine 

edjt'qlicbt11b, adi. lubiący !lnll~e - nie szczędzić trudu, 
żarty, wesoły. starać się wszelkim sposobem, 

edje'qmndjcr, sm. •li, pl. wszelkich przykładać usiło
-. i!.artownik m., fartowniś wań; fdne @efagr - nie lq
m., figlarz m. się uiebezpieczeństwa; 

edJC'rannmc, sm. ,na, pl. tue recl)t unl> f cl)eue niemanb 
,n, imi<, żartobliwe, :!.artem czyniąc dobrze, nie bój się 
nadane. nikogo; II. vn. (~a6en) stra

edje'qo, (wym,: skerzo), chaĆ się, lękać Bi<,, płoszyć 
sn. •(!3), pl. ,s i •3i, scherzo się; III. ficlj -, vr. (!ja6en) 
n. (muzyka). nieśmieć, wahać się; bać się; 

6dJc'r3rcbc, sj. pl. •n, rno- ficlj nor jmnbm - wstydzić 
wa żartobliwa. się kogo; fic!J tJOt etw. -

edjt'ratucifc, adv. żartem, bać się czego i wzdrygać się 
w żarcie, czem, mieć wstręt od czego; 

6dje'r3wort, sn. ~(e)s, pl. = 2l~neigung emvfinben. 
•e, wyraz żartobliwy, słowo edjtU'Cr, sf. pl. •U, gumno 
żartobliwe. n., stodoła j.; in bie - 6rin• 

edjc'ttcr, sm. •li, pl. -, gen zwieźć do stodoły. 
płótno gumowane, klejone. edJtU'CtllUff C~tr, sm. •15, 

edjen, adi. nieśmiały, pl. -, gumienny m., kar
trwożliwy, lękliwy, stracbli- bowy m. 
wy, pierzchliwy, płochy, prze- edjcu'erbefcn, sm. ~s, pl. 
straszony; - macljen zestra- -, miotła j. (do szorowania). 
szyć; - f ein strachać się; 6djeu'erbilrfte, sf. pl. on, 
- werben zestrachać się; szczotka f. do szorowania. 
spłoszyć si<, (o koniach). 6d)CU'trfnf1, sn. •ff es, pl. 

edjcn, sf. !) bojaźń f.; =fiiffer, szaflik n. (do szoro-
~urcf)t; trwoi!.liwość f., wania naczynia kuchennego). 

nieśmiałość f.; = )Befangen• eil)cu'crfrnu, sf. pl. -en, 
ijeit; strachliwość /.; podej- kobieta f. do szorowania. 
rzliwość f.; = !JJli~trauen j 6djtU'trfrllUt, sn. •(e)s, pl. 
o~ne ~urd)t unb - bez bo- , =frliuter, skrzyp polny, strzę
jaźni i trwogi; bem !llferbe 

1

1 pka j., jedlinki pl., świńskie 
bie - 6eneijmen odzwyczaić orzechy, przęślica f. (ziele). 
konia od płoszenia się, stra- I edjcu'erlll~~tlll sm. •S, pl. 
chania się; 2) uszanowanie -, 6d)tu'CrlllifUJ, sm. •ei!, 
n., cześć /.; = mcl)tung; I pl. •e, ed)eu'crtud), sn. -<e)s, 
wstręt m.; = llUmeigung; - j pl. •tilcl)er, ścierka f., wiecha 
einflo~en wzbudzić bojaźń, ,j., wiecheć m. (do szorowa
uszanowanie, wstręt; onie-' nia). 
śmielić; o~ne - reben mówić edJtu'crmngb, s;.pl. ,mligbe, 
bez bojaźni, śmiało. dziewka f. do szorowania, 

edjeu'djc, sf. pl. •n, stra- pomywaczka /. 
szydło n., ploszydło n. edjeu'crn, va. (!ja6en) 1) 

edjtu'djcu, va. (!je16en) trzeć, ocierać; ber Jtragen 
straszyć, postraszyć; ~il!jner f cljeuert mir ben {,e1(ll koł-
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nierz. tr~e mnie w szyję; ~) '/., obrzydliw~ść f., okro- posyłać, posłać (szczególnie 
szorowac, trzeć, wycierac, pn ość j. o rzeczach); wysyłać, wysłać, 
myć (mydłem); mit @ianb - : ed)i'bbolct~, sn. •(e)e,pl. •e, wyprawić (szczególnie o oso
szorować piaskiem; ben 3'ut• i •!:I, cecha /., znak m. bach); in!3 taui3 - przysłać, 
bobett - ~zorować podłogę; ed)id)t, sj. pl. oen, 1) po- dostawić do domu j jmnbtt 
3) fidj -, (ljaben) trzee się, kład m. (geologia), warstwa ins \l.larfoment - wybrać 
drapcić się. j., ławica f., kupka f; stos k0go posłem; ba unb bort~in 

Sd)en'erofen, sm. •!3, pl. m. (drzewa wzdłuż ułożo- - rozsyłać, rozesłać; uier 
,iifen, szorownia f. nego); (obraz.) in ben oóeren - nasyłać; tlen !Bebienten 

Sd)cu'crf anb, sm. •(e)i3, ,en ber @efeUjdjaft w wyższych mit muftriigen an imnbn, 3u 
piasek m. do szorowania. warstwach, klasach społe- jnmbm - wyprawić służą-

5dJCU'trtag, sm. •(e)a, pl. czeństwa; 2) szychta f., czas cego ze zleceniami dla kogo, 
•e, dień m, szorowania, ro• do roboty przeznaczony; do kogo; ben @ioljn ina @hJm• 
bie nia porządków (w domu), Iange - szychta p6łdobowa; nafium - syna do gimna

tebige - szychta nadzwy- zyum posyłać; nadj imnbm 
Sd)CU'Crtcufel, sm. •6, pl. czajna (górn.); _ maqien - posłać po kogo, za kim, 

-, kobieta maJ·a.ca manie. , , h , ' l ( b dl 
przestac pracowac, zaniec ac wezwac rngo a y przysze ), 

robienia ustawicznie porząd- roboty, powołać kogo; nacń etro. -

ków. @id)i'dJtnrbcit, sf. pl. •en, posłać po co, k~zać co przy-
SdJCll'cttnifdJ, sm. obacz f. h · • ś' d ·' k ·' praca , szyc tarni. me c, sprawa zw, upJC; 

\5dJeueriaµpen. ed)i'd)ten, va. (~aóen) imnbn in bie anbm m:lelt -
6dJCU'Ctllltirtcr, 8 .m. "5, pl. kłaść, położyć jedno na dru- wysłać, wyprawić kogo na 

-, stodolny m, , , ś · b ·' k giem; układne, ułożyc war- tamten wiat, poz aw1c ogo 
Sd)cu'~cit, @Sdjcu'igfeit, sf. stwami, kopić. życia; etro. in bie fil!eit -

płochliwość/., bojaźliwość/. ec(li'djte11bilbtt119, sf. pl. wysłać co w świat, wydać 
Sd)cu'Ua~~c, sf. pl. •n, den, formacya f., tworzenie co (na świat); ein @ebet gum 

SdJCll'lcbcr, sn. •i8, pl. -, n. się pokład6w (geologia). .pimmer - wznieść modlitwę 
zasłona sk6rzana na oczy ed)i'd)tcuformig, adi. szych- do nieba; li. fid) -, vr. 
końskie, kapturek m. tarni, pokładami; adv. - (~alien) 1) fidj in imnbn, in 

edJCll'ttc, sf, pl. •n, ob. anorbnen obacz @idjid)ten. etro. - (za)stosować się do 
\5d)euer. ed)i'djt~ol3, sn. •e!3, drze- kogo, do czego, być dla kogo 

~d)Cll'ncnbrcjdjcr, sm. ~!3, wo w stosy ułożone. powolnym, ulegać komu; = 
pl. -, młocek in.; et fti!it ed)i'd)tlo~n, sm. d(e)a, pl. fidj filgen j fidj in jmnbs 
roie ein - (żre) je jak wilk, -rii~ne, dzienny zarobek (g6r- 2aune - znosić czyje hu-
je za czterech. nika), mory, grymasy; man muli 

ed)cu'ncn~lat,, sm. •ei3, pl. ~dJi'dJtutad)cu, sn. •!3, za- fidJ in bie Scit - trzeba 
•µIlitłe, gumnisko m. przestanie n. roboty (!l'órn.). stosować się do czasu; ficq 

edien'uentmue, sf. pl. ,n, ed)i'd)tmciftcr, sm. =!3, pl. nid)t in etro. - fiinnen niem6dz 
klepisko n. (w stodole). -, szychtmist.rz m., szych- przyzwyczaić się do czego; 

~d)eu'ncntJogt, sm. •(e)!3, tarz m. (górn.), :l) fidj 0u etro. - zdatnym 
pl. =uiigte, stodolny m. ed)i'dJtllng, sf. pl. •en, być do czego, być stosownym 

ed)CU'jnl, sn. =(e)a, pl. de, uławicenie n. do czego; = µaffen; er roiirbe 
potwór m., straszydło n., ed)i'd)tlDcif c, adi. warstew- fidj gut 3um ~eamten - był-
szkarada f., brzydota f. kowy, warstewkowaty; adv. by z niego dobry urzędnik j" 

.Sd)Cll'f cin, sn. •!3, płochość warstwami; - arlieiten pra- et f qiicft fid) 3u all em do 
/. (koni). cować szychtami (górn.). wszystkiego jest zdatny, do 

~d)Clt'jjlid), adi. potworny; @id)i'd)tlDolfcn, sf. pl. cbmu- ' wszystkiego użyć go można; 
obrzydliwy, szkaradny, okro- ry warstwowe. 3) gotować się do czego; = 
pny, odrażający; -ea ~et• ed)icf, sm. •(e)!3, 1) zn,- fidj anfd)icfen; fid) aut 9leife 
litedjen okropna zbrodnia j czność f., zdatność f., spra- - gotować się do podr6ży, 
=es !Biib, !Sudj szkaradny wność; = @ejdjicf(Iicf)feit); 2) wybiersć się w drogę; fid) 
obraz, obrzydliwa książka; skład m. składność/., zgra- 3ur m-róeit - zabierać się 
cea m:Jetter szkaradne powie- bność / . .' naa .!Ueit, ~at feinm do roboty; III. v. impers. 
tr-2,e; adv. potwornie; obrzy- tedjten '._ suknia nie ,lość (~aóen) 1) uchodzić, przysta
dliwie, szkaradnie, okropnie, zgrabnie leży; ~icf unb - wać, przystać; = fidJ At• 
odrażająco; - uer[eumben ~a ben być ładnym i skla- 3iemen, µnff en; e~ jqiicft ficf} 
s71karadnie oczernić; ficf} - dnym; 3) roieber in - óringen nid)t, f o au reben nie przystoi 
,iit!1tm dyabelnie się złościć. przyprowadzić znów do .J:adu, tak mówić; einee fdjicft fic!J 

Sd)CU'jjlid)feit, sf. pl. •tll, urzf!dzić na nowo. nicf)t fiir aUe nie wszystkim 
1potworność f'.; szkaradność edJi'dcn, I. va. (~ctócn) jedno przystoi; 2) wydarzać 
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się, wydarzyć się j es ~at fid) ed)i'df nlefiigung, 8/. pl. 
fo gefd)icft tak wypadło, tak •en, zrządzenie n. losu. 
się złożyło. ed,li'df ntegcfiibrtc, ed,li'lf~ 

ed,li'lflid,I, adi. stosowny; fnlegcnoffc, 8m. ~n, pl. •n 
sposobny, właściwy; = ge~ ed)i'lffnrngcfiibrtin, @5d)i'd; 
ei!\net; przyzwoity; = an• fntegcnoffin, 8/. pl. •nen, 
ftiinbig, fittfam; liei •er @e• towarzysz m., wspólnik m., 
Iegen~eit przy sposobności, towarzyszka f., wspólnic:oka 
w czasie stosownym; adv. W szcześciulnb nieszcześciu 
stosownie; sposobnie; przy- _6d)i'dfnleglnu{Jc, 8m: •nś; 
zwoicie, wiara /, w przeznaczenie 

ed)i'cflid)fcit, 8(. stoso- fatalizm m. ' 
wność f., odpowiedniość f.; 6d)i'df nlegtliu{Jigc(r), sm. 
przyzwoitość /. ,en, pl. •en, fatalista /., za-

ed)i'dlid)fcitegcfilbl, sn, bobonnik m., wierzący m. 
•(e)s, poczucie n. tego, co w przeznaczenie, 
wypada, taktowność f. @5d)i'df nlegottin, sf. pl. 

@5d)i'cff nl, sn. ,(e)il, pl. •e, •nen, bol!"ini f. losów. 
los m.; przeznaczenie n., edJi'df nle~riifung, sf. pl. 
udział m. i = ~eftimmung j .,n, ed)i'df nlefd)lng, sm. ,(e)!3, 
fatum n.; = [ler~iingnie; pl. •fdJliiRe, próba j., cios 
gilnftiges - los pomyślny, m. losu. 
szczęście n.; roibtige/3 - los @5d}i'cff nl(e)rcid), adi. pe-
zawistny; bas menfd)Iid)e _ łen przygód. 
losy ludzkie, przeznaczenie @5dJi'df nletrngobic, sf. pl. 
człowieka; unoetmeibCid)e/3 _ •n, tragedya f, fatalistyczna. 
nieunikniony los; bas - ~at @5dJi'dfnletildc, sf. pl. •n, 
es fo serool!t los tak chciał· kaprys m., okrucieństwo n, 
baś ift bas filletl be!! ,13 jest losu •. , 
to dzieło losu; mein - ru~t" @5d)t cff ll!01llCdJfcl, 817!, •il, 
in beiner tanb m6j los jest pl. -, zmiany pl., koleJe pl. 
w twojem reku; ein trnurigeil losu .. 
- erfa~ren; erlelien smutnego ecf}t'dung, sf. pl. ·e~, 
łosu doznać; mit feinem _ przeznaczeme .n., zrządzeme 
5uftieben fe in być zadowolo· 11;•, dopuszczeme n. i. etro. a!!3 
nym ze swego losu; bem _ eme .-. uon ~lien ~mne~me_n 
an~eimftel!en zdać na los; P;ZYJąc . co Jako zrządzeme 
ficb bem - an~eimgeben zdać ~iebos, Jak.o wolę boską; -
sie na los; etro. uom _ lie„ m ben filltl!m @ottee rezy-
f d)'ert er~alten dostać co w gnacy:i f, . . 
darze od losu; er n,itb uom @5djtC b{Jnr, adi. posuwisty, 
- verfolgt los go prześla- suwał~~· .. 
duje· roie baJ _ es roill jak 6d)tc {Jcbrucfc, sj. pl. •n, 
fos ~bee; 6d)lag beil •il cios (także ffloUbtilcfe 8{.) most 
m.; zrządzenie n. losu; bie suw:m;y; .. 
=e meineo .\:Mienił koleje (losu) 6d)tc {J~bubnc, sf. pl. •n, 
życia meo-o· .. e ~aben nie przesuwmea /., pomost su
mieć Azczęścia; ei! roar fein wany; ~am:pf-.przesuwnica 
-, 5u leiben cierpienie było paro~a; ~t)btaultJd)e - prze
jego przeznaczeniem, udzia- ?u~nrna hydrauliczna; oliet• 
łern; uom - lieftimmt prze- ttbtf dJe -, unoetfe!lfte -, 
znaczony; jmnbm fein _ o~ne mer\enfung, ~mo.etf al
tJotattsfagen przepowiedzieć przesuwmca w pozrnm1e; tlet, 
komu losy jego fenfte -, - mit !Berfenfung, 

""d ''cff l"b t. mit vet[ enftem @elei[e prze-
"" ~I Il " CU er~ 87!', •il, suwnica zql!"lebiona. 

pl. -, przepowiedmk m. ed)ic'{Jc{Jiibttcngrubc, sf. pl. 
przysz~ycb losów. •», @5djic'{Jc{JiiI)nCntJcr[ cnfung, 

~d)i iffnleb.~ll~ll, 81t. obacz I sf. pl . .. en, d6ł m. przesu-
6dJtdf arilttagobte. wnicy. 

6d,lic'{Jen 

@5djie'{Jcbccfel, sm. •il, pl. 
-, wieko wsuwalne. 

@5d)ic'{Jcfnftcn, sm.,@5dJicbc, 
lnbc, sj. obacz 6d)ulitaften, 
<6djulifobe. 

~d)ic'{Jclnttc, sf. obacz 
C5d)iebeftange. . 

@5d)ic'{Jcn, f d)ielie, fd)ielift, 
f d)ielit, f dJob, gefcf)oben, I. va. 
(~alien) 1) suwać, sunąć, po· 
suwać, posunąć; ben %ifcą an 
b11il g:enfter - posunąć stół 
do okna; Iiei[eite, auf bie 
6eite, - nsun'ć na bo!r, od· 
suwac, odsunąc, usuwac, usu
nąć; in bie %afd)e - wsunąć 
do kieszeni; il6et etro. -
przesunąć przez co, przesu
nąć wierzchem; unter etro. 
- podmykać, podemknąć; 
in bie ©o~e - posunąć do 
góry; auf bie an'om ®eite 
- przesunąć na drugą stro
nę; etro. auf bem %ifdje ~in 
Uttb ~et - suwać czem po 
stole; 2) einen Ratten uot fid) 
- pch:i,ć .taczki przed sobą; 
etn,. ~mem- wypychać co; 
jmnbn 311t %lir ~inaus- wy
pchnąć kogo za drzwi; Rege( 
- grać w kręgle; ~rot in 
ben Ofen - chleb w~adzać, 
wsadzić do pieca; gef d)oliene 
5.lettern włoskie litery, c1,cion
ki (drukarstwo); 3) (prze
nośriie:) ben [lerbad)t uon ficfl 
auf einen an'oeren - usunąć 
z siebie podejrzenie i skiero
wać je na kogo innego; bie 
6d)ulb auf jmnbn - wine 
składać, dożyć, zwalać, zwa: 
lić na kogo; ei11e 2!rbe!t uon 
fid) - usunąć się od ro boty; 
etro. lieif eite - odrzucić co; 
= a6roeif en; jmnbm etro. in 
bie '5d)u~e - zwalić odpo· 
wiedz~alność na kogo; etro. 
auf bte lange ~11nf - prze
ciągać w nieskończoność, 
odkładać na przyPzlość; einen 
merlited)et il6er bie @renae -
odstawić zbrodniarza za gra
nicę; IT. vn. 1) (~116en) 
bie ,8iiijne - mleczne zęby 
tracić ( o zwierzętach); pod
nosić się, róść w górę ( o ro
ślinach); ~liitlet - wypu
szczać liście; 2) (f ein) su
wać, sUDlJĆ (nogami); !Jf" 
fd)olien fommen nadejść, nad 
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biedz; III. fid) -, vr. (9,16e11) 6dJic'bcrftnn!lcnfcil, sm. 
usuwać się, URunąć się; od· •(e)il, pl. •e, klin m. trzona 
chodzić, odejść; f d)ie6 biclj ! suwakowego. 
idź precz! 6dJit'licrftn119c11foł)f, sm. 

ed)ic'licn, sn . .. ~, suwanie •e!3, pl. •fiipfe, krzytulec m. 
11., posuwanie 11.; - bea drątka suwakowego. 
,8uge~ popychanie n. pociągu 6d)lc'licrftcucrung, sf. pl. 
(kolejn.). •en, stawidło suwakowe. 

6d)ic'licr, sin. •il, pl. -, 6d)ic'licrftoł)fbiidJfc, sf. pl. 
1) suwacz m., posuwacz m., "n, szrzelnicll f. suwaka. 
popychacz m.; wsad zacz m. 6d)ic'bcriibcrbcdung, 6d)ic', 
(chleba do pieca); 2) zasuw- licriibcrlnł)ł)ung, sf. pl. sen, 
ka f., przesuw m., zatw6r występ m. suwaka, pokrycie 
m., suwak m., obartel m., n. suwaka; autere - wy
obartlik m.; ~ampf-, ®teu•: stęp suwaka zewnętrzny; 
er- suwak parowy (takte innere - wystep suwaka 
~ampftmtel(er sm.); @i;pan• 1 wewnętrzny. • 
fione- suwak rozpręhy, I 6d)ic'licr1Jcntil, sn. ..;e)!3, 
8UWak rozprętniczy, suwak pl. "e, wentyl suwakowy. 
ekspańzyjny (mechanika). 6d)ic'licr1Jorrid)tu11g, sf. pl. 

6d)ic'licrnb, sn. •(e)!3, pl. •en, suwak parowy. 
-raber, kolo posuwiste (w tar- 6djic'licrwcg, sm. -(e)il, 
takach). bieg- m. suwaka. 

6djlc'licrliiidjfc, 6to'ł)fbiidj• 6d)ic'licftnngc, sf. pl. •n, 
f C, sf. pl. ~n, dławnica suwa- zapora suwana. 

E d)ic'fcrnrtiR 

lubowny, pojednawczy; ,er 
2luafprud) obacz (5d)icbil· 
fpmdj. 

ed)ic'b~fł!rndJ, sm. •(e)a, 
pl. •f prild)c, wyrok poje
dna w czy, rozstrzygnienie n. 
sądu polubownego; cinen -
fii!Ien wydać wyrok poje
daawczy. 

6djicf, I. adi. krzywy; 
ukośny, pochylony, pochyły; 
koślawy; •e ~eine krzywe,· 
koślawe nogi; •er ~licf ukośne 
spojrzenie z pod oka; •e 
<§;6enc płaszczyzna pochyla; 
spadzista; •er mlinfcl kąt 
ukośny; ber •c ~urm gu \llif11 
wieża pochyla w Pizie; einen 
•en @anR gafJen koślawo 
chodzić, koślawić; ein •ei! 
!lnau( giegen wykrzywić usta 
skrzywić gębę; (przenośnie:) 
ein •Cr @ebanfe myśl koślawa, 
wypaczona; -e~ Urteir krzy
wy sąd; ,e 2lnfid)t mylne wy

kowa, szilzelnica f. Rnwaka. 6dJiC'lilnbc, sj. pl. 
6'1Jic'licrgcliliifcmnf d)iuc, kierownica f. stawidła, 

sj. pl. ,n, machina miechowa 6d)ic'litiir, sf. pl. •en, 
ze Anwakiem. drzwi zasuwowe. 

=n,, obratenie; II. adv. krzywo; 
ukośnie, pochyło; koślawo; 
- gegen, treten koślawić; 
__; macljen wykrzywiać, wy
lnzywić; - ttJerben kośla
wieć, paczyć sil,l; ble !ln!i~ę 
- tragen nosić, mieć czapkę 
na bakier; jmnbn - anf e9en 
krzywo, z ukosa na kogo pa· 
trzeć; - f cl)'rei6en krzywo 
pisać; (przenośnie:) etw. -

6dJ!c'licrgcgc119cltlidJt, sn. 6d)lc'lillln11b, sf. pl. •llldnbe, 
•(eJ!3, pl. •e, odciątek m. su- ściana przesuwalna, ruchoma 
wa ka. (teatr), 

ed)iC'btt~llb, sm. obacz 6dJiC'bfnd), sn., 6dJiC'bfn• 
6d)ieberroeg. ftCll, sm., ecl,tic'lilnbc, sf. 

edJiC'litrfnfttn, sm. •!3, pl. obacz poci (5cljub-. 
, skrzynka f. suwaka, 6d)IC'lifc11ftcr, sn. =!3, pl. 

skrzynka suwakowa. -, okno odsuwalne, do od, 
6dJic'bcrfnftc11bcdtl, sm. suwani11. 

•!3, vl, -, przykrywa j. 6djic'lifnrrc11, sm. ,s, pl. 
skrzynki suwakowej. -, tllczki pl. 

6dJit1bcrllnł)ł)c 1 sf. pl. •n, 6cl,tlc'brnb, sn. obacz ®cljie• 
klapa suwakowa. 6erno. 

6dJit'bcrlRł)łJC11, sin. pl. 6d)ic'lirnbmC11, sm. •il, pl. 
krysy pl. suwaka. -, rama zasuwowa. 

6d)ic'(Jcrrnbmt11, sm. •il, edJic'liricgcl, sm. ..f3, pl. 
pl -, rama J. Ruwaka, -, zasuwa f, 

!SdJic'(Jcrf dJ111icrIJnb11, sm. edjlc'Mtib, sin. •(e)a, pl. 
•(e)~. pl. •fJii[Jne, 6d)it'bCt• =e, przysięga odkazana. 
f dJ11ticr1Jnfc, sf. pl. •n, ma- 6djic'Mgcricl,tt, sn. •(e)a, p!. 
ź,1ic'Jlka f. s<1waka. •e, sąd polubowny, ~ąd po-

6d)ic'bcrfł)icntl, sm. ,s, pl. jednawczy. 
-, zwiereiadto suwakowe, edjlt'Mmn1111, sm. •(e)e, 
przylgnia f. suwaka. pl. •miinner, edjic'bóridjttr, 

eódJiC'bcrftRllllC, sf. pl. •n, sm. •!3, pl. -, sędzia polu
drążek suwakowy, trzon m. bowny, sędzia pojednawczy, 
suwnka. rozjemca m. 

eódJic'bcrftn11gc11fii~rn11g, sf. ed)ic'Mrid)tcrfolfcgium, sn. 
pl, •en, kierownica f. trzona, •(6), pl. =gien, kollegium n, 
kierownica drążka suwako- sędziów polubownych. 
We.50, edjic'MridJtcrlidj, adi. po• 

f egen krzywo co widzieć, nie
odpowiednio na co sie zapa· 
trywać; etro.J -· ańfangen 
niedobrze, niezgrabnie wziąć 
się do czego; ble ®adje 
ge~t - rzecz idzie koślawo, 
nie tak jak się nalety; etro. 
·- negmen tł6maczyć co na 
złą. stronę. 

edjic'fliugig, adi. kosooki. 
6djic'f(Jcinig, adi. koślawy, 

krzywonogi. 
edJie'fblntt, sn. -(e)!3, pl. 

0 6!1it1er, ukośnica f. (roślina). 
6djic'fc, sf. pl. ""• krzy

wo/ić /., ukośność f., kośla
wość f.; pochyłość f. (n. p. 
płaszczyzny). 

6djic'ftr, sm. •i3, pl. -, 
1) łupek rn., kamień łupny; 
2) drzazga f.; zagra f., źdźbło 
n.; - im @if en rozdwojenie n. 

edjie'fcrnrtig, adi. łupko
waty. 



6d1ie'fcrblatt 

ecf)ie'fcrblatt, sn. ··(e)B, pl. 
•bliittet, tablica f. łupku, 

edJiC'fcrblau, sn. ~o, kolor 
m. łupku, kolor niebiesko
czarny. 

edJie'ferbrcd)cr, 6d)ie'fcr• 
f d)UCibcr, sm. •!$, pl. -, łup
karz m. 

edJie'ferbrudJ, sm. •(e)i8, pl. 
•btilCl!r, łupkarnia /. 

edJie'ferbadJ, sn. •(e)fl, pl. 
,1,iicf;er, dach łupkowy. 

ed)ie'fcrbc!fer, sm. •?, pl. 
- , pokrywacz m.; = SDadJ• 
becfer. 

e dJie'fcrfarbig, GdJie'fcr• 
nrau, adi. łupkowego kolo,u. 

edJiC'fcrncbirłJC, sn. •S, pl. 
-, góra ,łupkowa. 

edJiC'fergeftein, sn. •(e)s, 
pl. •e, głaz łupkowy, skała 
łupkowa. 

ecf)ie'fcrig, 6d)ie'ferbaltig, 
edJie'fcrub, adi. łupkowy, 
łupkowaty. 

edJiC'feru, fidj -, vr. 
(~alien) łupać się. 

edJiC'fer,1.Jlatte, sf. pl. •», 
tablica /. łupku. 

ed)ie'fcrf,l.lat, sm. ·(e)s, pl. 
.e, szpat łupkowy. 

ed)ic'fcrftein, sm. •(e)s, pl. 
=t, kamień łupny. 

ed)ic'fcrftift, ~m. •(e)a, pl. 
.. ,, łupek pisanki, rysik m. 

ed)ic'fcrtafcl, sf. pl. •Il, 
tabliczka łupkowa. 

edJie'ferton, 8171, •(e)i8, pl. 
•e, glina łupkowa. 

ed)ie'fbarn, sm. ·f ei3, pl. 
•f/ii(ie, szyja wyk,zywiona, 
krzywa. 

edJie'fl)Cit, edJit'figfeit, sf. 
krzywość/:, ukośność f., po
chyłość/.;= '!::cf)iefe; (obraz.) 
- b,s Uttei!s nietrafność f., 
opaczność j. sądu. 

edjie'fbobcl, sm. ~a, pl. 
-, krzyw11k m. 

edJie'fliegrnb, adi. ukośny, 
pochyły. 

edJiC'fmiiulig, adi. krzywo
usty. 

edJie'fnafig, adi. krzywo
nosy. 

ecf)ie'frunb, adi. ni~równo 
okrągły (o perłach). 

edJiC'fllliUfelig, adi. uko
śnokątny. 
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ecf)ie'laugc, sn. •6, pl. •n, edJic'nenbcttung, sf. pl. 
oko zezujące. •en. podłoże n. szyn (kolejn.). 

edJie'liiugig, adi. zezowaty, edJie'ne11brcite, sf. pl. ,n, 
zezem patrzący. szerokość /. torn (kolejn.). 

6cf)ie'lCU, vn. (fJaben) zezo- ed)iC'nenbicgemaf dJiUC, sj. 
wać, zezowato, zezem patrzeć; pl. ,n, giętarka f. do szyn, 
nnc!J etm. - świdrować co prasa f. do wyginania ~zyu 
oczyma, z boku patrzeć na co. (kolejn.). 

6cf)ie'Icn, sn. •i:l, z,zowanie edJiC'nencinfiinfung, 1,f. 
n., patrzenie n. zezem. pl. ~en, ka, b m. szyny, za-

edJiC'lcnb, adi. zezowaty, karbienie n. szyny (kolejn.). 
krzywooki. ed)ie'ncnfil~rung, sf. pl. 

edJiC'lcr, sm. ,s, pl. -, sen, wodzid.fo proste (kolejn.). 
ed)ic'lCtill, sj. pl. snen, !2d)iC'ncnfufj, sm. •til, pl. 
zez m., zezek m. •fil\ie, stopa f. szyny (kolejn.). 

6d)iC'mann, sm. •(e)i8, pl. ed)iC'ncnlJCt3, sn. obacz 
•miinner, d, ugi łodnik, pumo- ~er,ftilcf. 
cnik m. lórlkarza (mary- 6dJiC'ncnfcrbc, sj. pl. ~n, 
narkll). karb m. 8zyny (kolejn.). 

6dJic'manncn, va. (fJaben) ed1ic'11cnfo,1.Jf, sm. •eo, pl. 
naprawiać liny, porządki okrt_l- •fiipfe, głowa f., grzbitt m., 
towe. korona f. szyny (kolejn.). 

6dJic'nbcl11, sn., (e)s, pl. •e, 6dJie'lmmagel, sm. -~, pl. 
giczAł m., goleń j., piszczel •nage!, szyniak m., szyual 
f.; 0um - geljiitig goleniowy. m., gwóźdź m. do szyn. 

6d1ic'nc, sf. pl. •n, 1) 6d1ie'neu,1.Ja11f d)clfeu, sn. 
blacha J: do uzbrnjania gu- ,s, żelaziwo szynowe. 
leni, nóg i rąk (dawnyc·h edJic'ncnriiumer, sm. •S, 
rycerzy); 2) ltlbkaf., leszczot• pl. -, zmiatak m., zmiatacz 
ka f., ob,ęcz j.; 2) szyua j. m. (kolejn.). 
(kolejowa) = (@ifen•)~uljn• ed)iC'llCUrCi!JC, sj. obbcz 
f djiene; 6reitóarige - szyuA !Sd)iettenftra~ g. 
szerokostopna ; vrattfiljiige - edJie'nrnridJtCU, sn. ·~ I 
rnyna płaskostopowa; ~igno[.. prostowanie n. szyn (kolejn.), 
- (wym.: winjol) szyna Vi- edJic'neuftcg, sm. •(e)il, pl . 
gnola; iSrilcfen-, ~rum[- •e, ścianka f., szyjka/. szyny 
szyna Brunela; jJfodj- szy- (kolejn.). 
na płaska; .Rnie-, jJiilgd~, 6d1ic'neuftofj, sm. ,es, pl. 
~om- skrzydło n. k,zyżo- •ftiijie, styk m., styk szyn, 
wnicy; 15atte[- szyna sio- zetknięcie n. szyn; fefter, 
dłowa; 15tuf}l- ,zyna sio- rnljen'oer - styk podparty, 
delkowa; einfiipfige - szyna połączenie podparte; f d)rot• 
grzybkowa; 3meifiipfige óenber, freier - połączenie 
szyna dwugłowa; ,8aljn- międzypodkładowe, styk mię
szyna zębata. dzyprogowy, styk między-

ed)iC'ncn, va. (ljaben) 1) próżny; uer[afc!Jter - styk 
w łubki wstawiar, wprawfać oblubkowany, połączenie ob
(chirurgia); 2) szynować; łubkowane; nermecf)ferter -
szyną żelazną obijać, szynę styk na przemian legły, styk 
dawać (kolejn.). na przewięź, po.J'ą<·zenie ua 

edJie'ncnabfiiUc, sm. pl. przemian ległe (kolejn.). 
odpadki szynowe. edJiC'nenftrang, sm. •(e)~, 

ed1ie'11cnabnilij11ng, sf. ście- pl. •ittiinge, SdJic'ncntci~c, 
ranie n. się szyn (kolejn.). , sJ: pl. •n, tok m. szyn; kolej f. 

edJiC'ncna11~3Ufi, sm, ,(e}s, edJiC'ncnftu~l, sm. ~(e)B, 
pl. ·ailge, SdJiC'nennu~glcit, pl. ~ftilb!e, łubek m., łubka 
sm. •eis, pl. •e, dokładka f., siodełko n. 
mostowa (kolejn.). edJic'ncntragc, sf. pl. ,n, 

ecf)it'UtUba~n, sf. obacz nosze p/. do Fzyn1 widły pl. 
15djienenftrang. , do szyn (kolejn.). 



e dJ ie' 11 c mtntetl n n ~l,llntte 

edJie'11c111111tcrlng~~lnttc, sf. 
pl. •n, podkładka j. 8zyny 
(kolejn.). 

edjie'l1CIIIJCtbi11b1111g, sj. pl. 
•en, P?łączenie n. szyn. 

edJtC'IICIIIUCg, sm. obacz 
edjienenf1tang. 

ed)iCt, adi. czy1ty j •C~ 
jy(eifdj effen samo mięso (nic 
jak mi~so) jadać; adv. pra
wie, ledwo nie, mało nie; za
prawdę. 

ed,Jic'rling, sm. •(e)s, pl. 
,e, cykuta f,, świnia we~z, 
świni kopr, wieprzyniec m., 
szczwół m.; gef(ecftet - bzdu
cha f., szaleń nakrapiany, 
pietrasznik plamisty (roślina). 

edjiC'rling~btd)Ct, sm. •tł, 
pl. -, 6dJic'rltng~trnnf, sm. 
,(e)s, kubek m. cykuty, z cy
kutą, nap6j zatruty sokiem 
cykuty; ben -óedjet reeten 
wychylić kubek cykuty, struć 
się cykułll, · 

edJic'i)bnr, adi. na odle
głość §ł.rzału; na co można 
polować; = jagb6a1·. 

edJic'i)bnumwonc, sf. ba
wełna strzelnicza. 

edJic'i)bcbnrf, sm. =(e)s, 
mnteryał strzelniczy, amuni
cya f. (wojenna). 

edJic'i)blld), sn. ~(e)!3, pl. 
~óildjer, instrukcya f. strze
lania (wojskow.). 

edjic'i)bubc, sf. pl. ~n, 
strzelnica f. 

ed)ici)cn, fdjiefle, fd;iefleft i 
fdjieflt, jd)o~, gef djoffev, I. va. 
i vn. (~aóen) 1) strzelać, 
strzelić, palić, wypalić; jmnbn 
- postrzelić kogo; jmnbn in 
ben ~eió, in bie !Bruft, vot 
ben stovf - strzelić komu 
w brzuch, w piersi, w l~b; 
jmnbm eine $tugel vot ben 
stovf - kulą komu w łeb 
strzelić; jmnbn tot- zastrze
lić kogo; nad) jmnbm, nuf 
jmnbn - s1l·zelać do kogo; 
jmnbn ilber ben Sjnufen -
trupem kogo p< łożyć, na 
miejscu kogo położyć; ein 
:tier - położyć, zabić zwie
rzę; eh1e jyefiung, cin 6d)iff 
in ~ttmb unb l8oben - for
tecę strzałami zburzyć, okręt 
postrzelać i zatopić; eine 
>atefdje in bie 9Jlaucr - zro-
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bić (strzałami) wyłom w mu
rze; nadj ber 6djeióe - strze
lać do tarczy; feg(-, votóei
chybić; mit einer \l!iftole, mit 
bem l8ogen - strzelać z pi
stoletu, z luku; mit Eidjtot, 
mit Stugern, mit Słnrtiitf djen 
- strzelać śrutem, kulami, 
kartaczami; órinb, fdjc1tf -
strzelać pustym, ostrym na
bojem; (obraz.) einen l8ocf 
- palnąć głupstwo, poszka
pić się; 2) !Brot in ben O fen 
- ws:,dzać chleb do pieca; 
,8icgd - cegły rzucać, rzu
cając z ręki do ręki podawać; 
II. vn. (9nlien) 1) kiełkować 
= feimen ; in bie ~i.i(Je -
(nagle) podrastać, podrosnlJĆ; 
bie \l!flnnae f djieut in bie ~iiije, 
in 6nmen roślina strzela 
(rośnie nagle) w górę, zabiera 
się na nasienie, rośnie w na, 
sienie; in 2igren - puszczać 
kłosy; in !3 Str aut - nać pu
szczać, w nać róść, naci do
stawać; wybujać. (także prze
nośnie); 2) mknąć jak strzała, 
skakać, lecieć; bas mlaffet 
f d)ie~t nuB bet Ouel!e woda 
(gwałtownie) ze źródl'a wy
tryska; bas !Bfut fdjo~ mir 
au Stovfe krew bucbn~ła mi 
do głowy; bie ,8iiger - [aff en 
puścić cugle; feinen Seiben• 
feyaften bie ,8ilger - fajf1 n 
puścić cugle swym żądzom ; 
aus ber ~uft- obacz ijera~• 
fd)ieten; %tiinen fcfJoff en igr 
au!3 ben 2lugen ł,y jej try
snęły, pu.foiły się z oczu; Ili. 
fidJ - , i·r. ((Jnóen) fidJ auf 
\l!ifto[en - strzelać się, po
jPdynkować się na pistolety. 

edJ le'i)tll, 811. =!3, strzela
nie n., strzelanina f. 

edJie'i)cr, sm. •!3, pl. -, 
1) strzelec m.; 2) ten, co wrn
wa pieezywo do pieca. 

edjlci)ml', sj'. pl. •en, 
strzelanina /. 

edJie'i)gmdJtigfcit,sj. przy
wilej m. polowania na obcym 
grunde. 

ed)iC'i)gtlUC~r, sn. •Ci3, pl. 
,e, strzelba f'., broń palu:,. 

ed)iC'i)gtnbcn, 8111. •!Zł, pl. 
-, rów, z którego się strzela, 
strzelnica j. 

ed)ic'l)~n110, sn. ,fes, pl. 

ed)i'fflinrtnRdJIIIIO 

~~iiufer, GdJic'i)lJiltte, sf. pl. 
•n. strzelnica f. 

GdJit'f)fugcl, sj. pl. •n, 
kula j. do strzelania, 

edJiC'filod), 8n. ,es, pl. 
•liictJet, ed)ie'i)f dJnrtc, sf. pl. 
~n, strzelnica f., oknu n. w 
murze do strzelania. 

edJiC'i)~ntronc, 8f. pl. ~n, 
nabój m., patrona J. 

edJiC'i)lJlnt;, sm. =es, pl. 
•PHite, ed)iC'i)~lnn, 8m. ~(e)s, 
pl. =vliine, strzelnica f., miej
sce przeznaczone do strzelania, 

ed)ic'i)~rii~nrnt, sn. •(e)s, 
pl. •e, ed)ie'f1111ntctlnl, sn. 
,e, pl. ,e, strzdiwo n. 

ed)ie'i)~tobc, 8J. pl. =n, 
pr6ba strzelnicza. 

edJiC'i)~rilgel, 8m. •!3, pl. 
-, •trzelba (żartobliwie). 

edJic'i)~ullJct, 8n. ,s, proch 
strzelniczy. 

edJiC'i)tCdJt, 8n, oeii!, prawo 
n. ~trzelania. 

edJiC'i)ro~r, sn. ~cil, pl. of, 
obacz 15c(Jiefl!1elllt~t. 

edJic'f)f d)cibt, sf. pl. •Il, 
tarcza m. 

edjic'i)f~ulc, sj. pl. =11, czó
łenko n., szpulka f. u tkaczy. 

edJit'fiftnub, sm. •t!3, pl. 
=fiiinte, miejsce, na kt6rem 
stoi strzelający do tarczy i na 
polowaniu, stanowisko n. 

ed)iC'i)iibUUR, 8j. pl. ,en, 
Ćwiczenie n. w strzelaniu. 

edJic'i)IUollc, sf. obacz 
15c(J1e1ibaun, molle. 

ed)ic'i)3cit, sf. obacz Sagb, 
3eit. 

edJi'ff, sn. =es, pl. ~e, 1) 
okręt m., statek m.; Ueineil 
- łódź f.; er ift 3u edjiffe 
nad) ~an3ig gmiit puścił się 
okrętem do Gdańska; au =e 
ge(Jm .. \':siąść na okręt; 3um 
,e gefJo.ttg okrętowy; 2) czółno 
n., czo-łenko n., czółoek m., 
(u tkaczy, przy maszynach do 
szycia); 3) nawa/. (kościelna); 
4) obal'z 6cf; iffdJen 3). 

ed)i'ffbnr, adi. spł11 wny, 
zdatny do żeglugi (rzel<a); 
- mad)en spławnym uczynić, 
uspławnić, 

edJi'ffbntfcit, sf. spła-
wność n. 

edJi'ffbnt11tlld)Ull!J, sf. uspo• 
sobienie n. do żeglugi. 
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ed)i'ff(e)bnu, sm. ;,es, bu- ed)i'fftrtrndJt, 8{. pl. •en, ed)i'ff(e)mnuu, sm. •ej, pl. 
dowa f., budowanie n. okrę- ubranie n. marynarzy, żegla- •miinner, obacz Eic!Jijier. 
tów. rzy; kostyum marynarski. GdJi'ff(e)mobclf, sn. ,(e)s, 

ed)i'ff(e)bnufuuft, sf. bu- ed)i'ffn~rcr, sm. •il, pl. -, pl. ą, model okrętowy. 
downictwo n. okrętów, stat- żegfarz m. edJi'ff(0)lJntro1t, sm. •5, pl. 
ków. ed)i'ffn~rt, 8/. pl. ,en, •t, obacz Eic!Jiff!i~m. 

edJi'ff(e)bnumciftcr, sm. -i!, ed)i'ffn~rtci, 8/. żegluga f. ed)i'ff(e)lJumlJc, sf. pl. •n, 

P!· -l I ed)bi'dff(e)b~ucr, k8m. ed)i'ffn~rtegcfd(f d)nft, sf. po~~at''fof(~r)ęrtoof:,a, s·""· pl. •n, 
.,,, P · -, u owmczy o rę- pl. ,en, towarzystwo n, że- sa>u1 " • ~ 
towy. . lślugi. obacz )!llinbrofe. 

edJi'ffbdn, 811, •(t)s, pl. •t, eil}i'ffn~rtefunbc, sf. zna- edji'ff0nh11n11nd), sm. •S, 
kość łódkowata, jomośćf., znawstwo n., umiejE_l- pl. •t, kalendarz okrętowy. 

@;dji'ffbd(cibung, sj. pl. •en, tność .f. :f:eglugi. edJi1ff0nr3t, 8m, ,es, pl. 
obicie n., okucie n. okrętu. ed)i'ffn~rt(0)rcgc(11, 8/. pl. •iinte, lekarz okr~towy. 

ed)i'ffbo~rcr, sm, •i!,pl. -, przepisy nawiga<'yjne, że- edJi'ffebnUdJ, 8m. •t/5, pl. 
@;d)i'ffbo~rlJ.lurm, 81n, •tli, pl. glarskie. •6auClje, wnętrze 11., wydrą-
•roilr1J1er, czerw okrętowy. !Ed)i'ffa~rttrcibcnb, adi. żenie n. okretu. 

!EdJi'ff(e)boot, 811. -eś, pl. uprawiający żeglugę. ed)i'ffi!bcbarf, sm. ,(e)i!, pl. 
•e, szalupa /.,czółno okrętowe. !Ed)i'fformig, adi. podobny -e, zapotrzebowanie okrętowe. 

edJi'ff(ll)trot, 8n. •?5; pl. do okręru, w formie okrętu. ed)i'ffebcfrad)tcr, 8m. •ii, 
.. e, obacz EidJiffeavie6ncf. ed)i'ff(e)gcriit, 811. -ee, pl. pl. -, spedytor okrE_ltowy. 

ed)i'ffbrlldJ, sm. -ee, pl. ,e, przybory okrętowe. ed)i1ff0bd(cib11n9, sf. ob. 
o6tilct)e, rozbicie n. okrętu; ed)i'ff(e)gCrilJlJC, 8 n. •5, eidJif!befLeioung. 
- cr!eiben rozbić się (o okr(l- pl. -, zrąb m. okrętu, szkie- edJi'ffebcntc, 8/. pl. •n, 
tach); (obraz.) nie do,iść do let m. okretu, zdobycz f. okrętu, 
skutku, mieć niepowodzenie. ed)i'ff(0)9r11nb, 8m. -e~, ed)i'ffebclJ.lcgunncn, 8. pl. 

edJi'ffbriid)ig, adi. rozbity pl. •gtilnbe, edji'ffebobcn, 8m. ruchy pl., mauew10wanie n. 
na morzu. •il, pl. ,óoben, dno n. okrętu. okrętu. 

edji'ffbriid)iQC(t),sm. •tn,pl. edi)i'ff'(e)'•nfCII, sm. •S, pl. ed)i'ffe(Jorb, 8111. "Pil, pl. •t, 
•en, rozbitek m. " pokład okrętowy. 

edji'ff(Jrlhfc, 8/. pl. -n, -, hak okrętowy, kotwica/. ed)i'ffld)ncdc, sj. pl. •n, 
most m. na czajkach, ly- edJi'ffe~crr, sm. "", pl. •en, ślimak okrętowy. 
żwach, pontonach. właściciel m. okretu. ed)i'ffebod, 811. •il, pl. •il, 

edJi'ffd)cn, 8n. •ił, pl. -, 6d)i'ff(e)jungc, ·sm. "n, pl. obacz ~ocf. 
l) okręcik m., mały statek; •n, chłopak okrętowy. edji'ffecigcntiimcr, 8m, "f.l, 
2) cz6lenko 11., iglica (tkacka); eil}i'ff(e)fncd)t, sm. ,eil, pl. pl. -, obacz 6c!Jiff~err. 
3) fodyżka f. lechtkipl. (roś!.). •e, obacz 6c!Jifferfne.djt. @;d)i'fflcil, sn. •ei!, pl. -e, 

6dJi'ffcu, (~ll6tn) 1) va. 6dJi'ff(0)fodJ, 8m. •eil, pl. lina okrętowa, cuma f. 
przewieźć, przewozić na stat- ,foc!Je, kucharz okretowy. edJi'ff0f{nggc, sj. pl. ,n, 
ku, okręcie; 2) vn. (~nlien) edji'ffeforb, 8m .• •(e)a, pl. flaga .f., bandera okretowa. 
płynąć, popłynąć okrętem, -fi.irbe, kosz okrętowy. edji'ffefiibrcr, 81n, • •ii, pl. 
statkiem; 3) mocz oddawać. ed)i'ff(e)frnnf~cit, sj. pt -. kapitan m., sternik m. 

@;dji'ffcn, sn . .. f.l, żegluga/, ,en,chorobaokretowa,morska. Eil}i'ff0gcbiiubc, 8n. "i!, pl. 
edJi'ffcr, 8m, •9, pl, I ed)i'ff(e)fiid)i, 8f. pl, ,n, -, gmach Okrętowy, 

żeglarz m., łódkarz m., ło- kuchnia okrętowa, wikt okrE_l- eil}i'ffegc~nu, 8m. •'.e)ii, po-
dnik m., marynarz m. towy. jemność f. okrętu. 

ed)i'ffcr~ut, 8m. •(e)s, pl. edJi'ff(e)fuubc, 8(. @;dji'ffi!· edji'ffegdcgcnbcit, 8f pl. 
•bille, kapelusz marynarski. funft, sf~ obacz <5djiffagrte" •en, okazya /. do wyjazdu 

@;dJi'ffcdncd)t, sm. •(e)il, pZ. funbe. okretem. 
•e, parobekm. marynarski,fh- ed)i'if(e)(nft, sf. pl. •en, ła-. ~d)i'ffegcriit, sn. ·(~)ii, pl. 
sak m. dunek m., ciębr m. okretowy. ! •f, przybory okrętowe, 

e;dJi'ffcrlicb, sn. ,es, pt. ed)i'ff(e)lntcrnc, sf. pl. ,n, i Sd)i'ff09cridJt, sn. •(e)i!, pl. 
•tr, pieśń marynarska, bar- latunia morska. ! •e, sąd morski. 
karola f, @;djj'ff(cill, 81t. •01 pl, - 1 I ~d)f'ff0QCffł)łJC, 811 • .,9, pl, 

~dji'ffcrlo~n, sm. •eii, pl. obacz 6cf)iifcben. -. zrl}b m., szkielet m. 
•!ligne, 1) płaca j. maryna- ~d)i'ff(e)(cinc, sf. pl. -n, okrętu. 
rzy; 2) obacz i\'ii~rgeib. lina okrętowa, ~d)i'ff09cf dJii~, s11 • .,eii, pl. 

ed)i'ffcrflJrndJC, 8/. mowa ed)i'ff(e)(cutc, 8. pl. mary- •e, armata okrętowa, 
j. marynarzy, :f:eglarzy, fli- narze pl., ekwipaż okrętowy, ~d)i'ffegcjdJlJ.lnbcr, sn. •9, 
saków. załoga okrętowa. pl. -, eskadra okrętowa. 
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!Sd}i'ffilgrufi, sm. ,eil, pl. ed}i'ffilł)rollinnt, sm. •(e)iil, I edJi'ft3ic~cr, sm. ,/il, pl. -, 
.gtfif!e, powitanie okrętowe. pl. •e, zapasy pl., prowiant holownik m. 

ed)i'ffiJ~tlft, Bj. uwięzienie okrętowy. $d}iftl'UC, sj, pl. •U, szy-
n., przytrzymanie n. okrętu. ed}i'ffilrnum, sm. 0 es, pl. kana j., dokuczanie n. 

IEdJi'ffil~intertcil, sn. ..eil, •tiiume, wnętrze n. okrętu, E:dJi'fnnie'rcn, va. (~a!ien) 
pl. •e,. tył m. okrętu. d6ł m. okrętu, pomost m. szykanować, dokuczać. 

edJt'ffil~ol3, sn. ,ee, pl. !Sd}i'ffilrecbcr, sm. •il, pl. IEd}ifnnii'il, adi. dokuczliwy. 
-~iil3er, budulec okrętowy, -, przedsiębiorca m., właści- IEd}ilb, I. sn. ,es, pl. •er, 
drzewo zdatne na okręty, ciel okrętowy. szyld m., tablica/. z napisem, 
statki. IEd}i'ffilrił)ł)e, sf. pl. •n, godło n.; II. sm. •eil, pl .• e, 1) 

ed)i'ffejournnl, sn. ·!3, pl. wręga f. w okręcie, szpąga f. tarcza/., puklerz m., pawi;i:a 
•e, dziennik okrętowy. !Ed}i'ffilrumł)f, sm. •ee, pl. f.; einen ~ii1uen im - fil~ren 

IEd}i'ffilfnlcnber, sm. •'8, pl. •rilmpfe, tulów okrętowy. mieć lwa w herbie; ber ~err 
-, kalendarz okrętowy. !Ed)i'ffilfd)Utlbcl sm. -~ pl. ift mein - Bóg mi tarczą; 

IEdJi'ffilfnł)itiin, sm. •i!, pl.

1

,f d)nii!iel,. dziób okrętowy'. au - unb ~dm· gef>oren f ein 
"'e, kapitan okretowy. @;m''ffilfd b być szlacheckiego rodu; elm. 

IEdJi'ffilfnrtc • s-1'. pl. •n °""11 ~rnn c, sf. pl. •n, 6d)Cimmeeim,efil~tenmiećzle 
' 'J ·) • ' śruba okrętowa. 'I 

1) mapa morska; 2 bilet m. $.of•i'ffilfolbnt l zamiary, knować coś dt>go; 
jazdy okretem. "I . ' sm. •en, P · 2) skorupa/. Młwia; 3) skrzy-

lEdJi'ffilfcffcl, sm. •!8, pl. •en, ż?,lmerz m. okrętowy. dła bdancie. 
- kocioł okretowy. ~djt t~~fł,lur, sf. pl. -en, ~;1.·,tb"J. 1·;1. ~"'"'lb" t· 

(Gd}i'ffilficl, sn. •(e)e, pl. ,e, ob~~i~m~~ffe\m •es pl. adi.u:~rc!i!1;: !~tob:; '9~ 
stę,,g~/ff~f . ,ł' l b •e, smoła ok;etow~. , tarczy . 
.. ~ .. ,t „ OJt, SJ. p . -n, o . ed}i'ffiltrctthe, sf. pl. -n, IEdJi'lbnbtcihtn!J, sf. pl. ,en, 
"'01e 1'1' pole tarczowe . 

.,,,:..,.,ff"f schody okretowe. ""m' J"" 
,;,.,1t „ ran, sm. •(e)s, pl. IEdJi'ffiltrtlmmcr 8 pl. ~zer~- "=" .. ,t' uuauer, sm. "e, pl. 

ae, ki;an okretowy. . ' ' 7 •n, wolny kmieć. 
""mt''ff"labc'r, sm. -.", p'. tk1 pl., okrętu. . ""m''lb"" " l 
,;:/UJ ,, " • 6d i ffil t t I ( )a s;;u,t uurger, sm . • ,,, p . 

- robotnik ładujący towary ) UU er Ct ' sn. • e ' -, (śmieszny) małomieszcza-
, pl. "e d6ł m. okretu. 

na okret, tragarz okretowy. e,r;.,ff b • nin m. 
iEd)i'ffiJfaUf, Sm. :ee, pl. "11 iJIJtt Cif, sn. ,(e)s, pl. fild)i'Jbdjtn, Sn. •!8, pl. -, 

•Iiiufe, bieg m. okretu. •e, ,Jdi0 ~/ffa"dll okf rę:fwy. ,, mała tarcza. 
IEdJi'ffilhtfc, sf. • pl. 0 n, ,;, li " er rn .. , er, sm. .,,, 6dJi'lbbriif c, sf. pl. •n, gru-

okienko n. na okrecie luka pl.-, obacz €:>qHffebeftad)ter. czol tarczykowy, tarczyra j. 
okretowa. • ' iEdJi'ffilllorbertcil, sn. •ee, IEd}ilbmi', sf. pl. "en, 1) 

(SdJi'ffilmaat, sm. •es, pl. pl. •e,.,przód m. okrętu. malowidło n., obraz m,; 2) 
-e drugi pomocnik okre- ed,Jt ffilllJnd}c, sf. pl. ,n, ob. ®djilberung. 
to~y. • straż okrętowa. IEdJi'lberer, sm. •D, pl. -, 

eid}i'ffilmndJt, sf. potęga !Ed,Ji'ffilUrnllten, s. pl. obacz opisywacz m., opowiadacz m. 
okretowa. fillanten. IEdJi'lbcrgnft, sm. •eil, pl. 

IE'd)i'ffilmaflcr, sm. •!!, pl. ~d)i'ffilllJtrft, sn. •ei!, pl. -e, •giifte, obacz ®d)ifbmad)e. 
-, ajent okrętowy. iEdJtffilllJcrfte, sj. pl. •n, IEd}i'lbcrtnttil, sn . ... fee, pl. 

iEd)i'ffilmnnnf dJnft, sf. za- warsztat okrętowy, spust m. -~iiu\er, strażnica /., budka 
łoga l okretu ekwipaż okre- okręt6w. strażnicza. 
towy .• , • ' • IEd)i'ff~llJerg, Bit. "(e)a, pl. IEd)i'lbcrlJCbllU!J, . sf. wy-

lEd)i'ffilmnuiilJcr, sn. ,B, pl. "e, kłaki pl. używane na zwanie n. do boju, wypo-
- manewr m poruszenia okretach. wiedzenie n. wojny. 
pl.' okrętn. ., ' e'd)i'ffil!Utf Cit, sn. •s, ma- IEdJi'lbern, I. va. (~af>en) 

!EdJi'ffiloffi3icr, sm. •( e)s, rynar~~ f.,. żeglarstwo n. opisać, przedstawić, kreślić, 
pl . ... e, oficer m. okrętowy. IEd)t ffil~tnbe, sj. pl. •n, odmalować, opowiadać; in 

IEd)i'ffilł)nrf, sm. •(e)i3, pl. obacz .:5r!Jtffi8fran. Ieó~aften jjaróen - opowia-
•e, park okrętowy. IEdJt ffilllJurm, sm. :-(e)s,pl. dać w żywych barwach, bar-

ed)i'ffilł)nfi, sm. ,ffeil, pl . ... wurmer, obacz 6d)tffóo9rer. wnie; II. vn. (~af>en) 1) stać 
,piifie, paszport okrętowy. ed)i'ffilaimmermnnn, sm. na warcie j 2) bie !Jłe!i9il~ner 

IEd)i'ffilł)cd,J, sn. •(e)a, pl . ... (e)e, pl. •miinner, cieśla ~a!ien gefd)ilbert kuropatwy 
•e, •moh okrętowa. okrętowy. opierzyły się, porosły w g~ste 

iEdJi'ffilł)oft, sf. pl. •en, edJi'ffil30U, sn. •(e)s, pl. pierze. 
poczta okrętowa. =aii!Ie, cło okrętowe. iEdJi'lbern, sn. ~'8, ed)i'lbc" 

edJi'ffilł)rcblgcr, sm. •B, pl. iEdJi'ffil311Jiebnd, sm. ~(e)i!, rung, sf. pl. •en, opisanie n., 
-, kapelan okr~towy. pl. ~i, suchary okrętowe. opisywanie n., odmalowanie 
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n., opowiadanie n., skreśla- ed)i'lfbccfe, sf. pl. •n, ed)i'lltlltelgrnu, adi. siwa-
nie n., przedstawianie n. 6d)i'{fmnttc, sf. pl. =n, ro- wy. 

SdJi'lber11119~tnlcnt, sn. ,es, góżka j., mata sitowa. edJi'mmcl~CIIQft, sm. ,es, 
pl. ,e, talent m. opisywania, ed)i'lfbicfid)t, sn., ed)i'lf„ pl. 0 e, ogier siwy, biały. 
opowiadania, odmalowywa- gcbiif d). sn., sitowisko n. ed)i'111111elidJt, ed)i'111111eli9, 
nia. ed)i'lfgrn~, sn. ,feil, pl. adi. spleśniały, pleśni wy; 

edJi'lbforntiQ, adi. tarczo- -grlifer, sitowina /., sitowie - werl>en zapleśnieć, na-
waty, mający kształt tarczy. n., mokrzycznik m. pleśnieć, spleśnieć; - f dJmef= 

ed)i'lb~nltcr, sm. ,(!, pl. 6d)i'lfen, edji'lfig, 6d)i'l• fen mieć smak spleśniały, 
- , l) zwierz trzymający I fidJt, adi. sitowiasty, sitowy, pleśni, stęchły. 
tarczę herbową; 2) giermek m. trzciniasty, trzcinny. 17'!. 

6dJi'lbj11ngfrn11, sf. pl. ,en, edji'lfro~r, sn. •(e)s, trzcina ~dJi'llluteln, vn. (ljaben) 
walkirya f f., ostrzyca f. pleśnieć. 

edji'lbflifer, sm. =9, pl. -, 6djill, sm. •(e)a, pl. ..e, edji'mmcr, sm. =5, pl. -, 
tarczyk m. sandacz m. (ryba). blask m., połysk m., brzask 

6dji'lbfnnlJ.lJC, sm. •n, pl. edji'Ucr, sm. =9, pl. - , t) m.; ein - uon '.troft, ~off= 
,n, giermek m. ob. ~dJiUerfarbe; 2) ob. nung promień m. pociechy, 

ed)i'lbflcc, sm. •5, edji'lb• @?d)irrerwein. nadziei; iqi ljabe feinen -
frnut, sn. •(e)a, tarczyca f., edji'Uerfnrbc, sf. pl. =n, bauon nie mam pojęcia o tern; 
tarczyca większa, hełmik m. kolor m., blask m. mieniący fa(fdJer - fałszywy blask. 

edJi'lbfnorlJcl, sm. pl. -, się. 6cfJi'mmcrglnn3, sm. =es, 
chrząstka tarczowata. edji'llcrclbcdJf c, sf. pl. ,n, obacz ~qiimmer. 

edji'lbfrot, sn. •(e)s, pl. kameleon egipski. edji'mmcrn, vn. (ljalien) 
=e, szylkret m., skorupa f. edji'llcrfnrbcn, eclji'llcr= błyszczeć, połyskiwać, migać, 
żółwia. fnrbig, ed)i'llcrig, adi. mie- lśnić sie. 

SdJi'lbfrotc, sf. pl. •n, niący się, lśniący się. edJi'mmcrn, sn . .. 5, miga-
żółw m. edji'llcrn, vn. (Oaben) mie- nie n. się, błyszczenie n., 

eclji'lbfrotrn, adi. szylkre- nić się, zmieniać kolory; ppr. polyakiwanie m., lśnienie n. 
towy. f djirremb, adi. mieniący się, się. 

ed)i'lbfrotcnr.nng, sm. •(e)s, lśniący się. edJi1111mcrnb, adi. i ppr. 
pl. 0 91inge, Młwi krok. eclji'llcrn, sn. •5, zmie- od fc!Jimmern, błyszczący, po-

ed)i'lbfrotcnf dJnlc, sf. pl. nianie n. się, zmienianie n. ł'ł'skujący, lśniący, migający; 
,n, skorupa żółwia. kolorów, lśnienie n. sie. em =er fillit\ świetny dowcip; 

edji'lbftotrnftcin, sm. •re, ed)i'llcrfcibc, sf. pl. •li, =e5 @Ule? szczęście pozo~ne, 
pl. •e, żółwi kamień. jedwab mieniacy, lśnincy sie. mamiace. 

Sd1i'lbfrotC11f1tlllJC, sf. pl. 6dJi'llctflJnt, sm . .:ea, pl. 6cljimlln'nf c, sm. =n, pl. 
•n, zupa f., rosół żółwiowy. 6d)i'Ucrftci11, sm. •(e)a, •n, szympans m. 

6clji1lbln110, sf. pl. ,Uiuje, •e, miganiec m., mignik m. edJimł,lf, sm. •es, pl. =e, 
czerwiec m., kiermes m. edji'llcrftoff, sm. •eiil, pl. hańba/., obelga f., obraza/., 

ed)i'lbł,lntt, sn. ,(e)~, pl. oe, tucznik m. krzywda f., sromota f.; 
0 e

1 
szylkret m. eclji'Ucrtucin, sm. ,es, pl. jmnbm einen - nntun wy-

edJi'lbł,lnttcn, adi. szylkre- "e, wino jasnoróżowe. rządzić komuś obelgę, shań-
towy. edJi'Uing, sm. ,s, pl. =e, bić go; - unb 6djanbe ern• 

Sdji'lbtrngcnb, adi. no- 1) szyling m. (pieniądz an- ten, docz~kać się wstydu i 
szący tarczę. gielski); szeląg m.; pół ko- han by; Jntnbn mit - unb 

edji'{btriiQCf, Sm. •5, pl. pejki j 2) uderzenie n. rózgą, <5d)anbe bauonjagen napędzić 
-, tHrcznik m., giermek m. trzcinką; jmnbm einen - gelien kogo sromotnie; einen -

6d)i'lbtund)c, sf. pl. ,n, dać komu w skórę. auf fid) fit\en foff en schować 
straż f., stójka/., stójko.wy edji'mmcl, sm . .. (I, pl. -, obelgę do kieszeni; in - unb 
m., warta f., szyldwach m.; 1) pleśń f.; 2) siwosz m., , Cl;rnft na żart i na seryo. 
- fte~en stać na warcie; siwek m., bialosz m., biały : edJi'mllfcn, I. va. (~alien) 
auf - ~ie~en zaciągnąć war- lub siwy koń; 3) szablon m., I lżyć kogo, besztać wymyśllłĆ1 
tę_;, - ablofen zastąpić, zmie- utarty zwyczaj; nad) bem - , wygadywać, azkal~wać, obra
mc, z)uzować wa,tę. arbeiten pracować bezmyślnie, żać kogo; jmnbn einen epit\• 

edjtlf, sn. •(e)ś, pl. .e, wedle utartych wzorów. , li u ben - przezywać kogo 
sitowie _n., sit m., trzcin'l j. ed)i'mmclnrtiQ, adi. ple- łajdakiem, gałgar,em; II. vn. 
w ;:o~,z1~. ro~nąca,;. ., . ~niasty, pltśniowaty, do ple- (ljabe11) lżyć, szkalować, obra-
. ed)t lfn~nh~J, edJt lfntttQ, sui po.~obny. żać, ha11bić; ilóer jmnb, et w. 

s1.towrnsty, sitowaty, trzc1- 6d)t lltlltClQCtlldJ, am. •5, - wygadywać, wymyślać na 
masty. pl. ~tilcfJe, zapach m. pleśni. kogo, co. 
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et{Ji'mpfen, an. •5, lżenie eine .\laus um bes faaiges ben - auf•, auf pannen otwo
n., wygadywanie n., obr a- ttJiIIen nie stanie mu skórka rzyć, zamknąć parasol; @:Son• 
:!.anie n., szkalowanie n., za wypra~ę; II. fid) -- nenfd)irm parasolka f.; Ofen• 
besztanie n., wymyślanie n. vr. męczyc się, mitrężyć fcgirm parawan m., ,,kran m.; 

ed}t'mpfer, sm. •5, pl. -, si<,; fid) - unb p!agen za• .ilic!Jtfd)itmumbrelkaf., abdur 
ten co lży, beszta, wymyśla. męczać się. m.; mlinbf c!Jirm parawan m.; 

et{Jimµferei', sf. pl. ,en, ecl)i'nbcr, sm. •5, pl. , 2tugenfd)irm daszek m. na 
besztanina f. 1) oprawca 111., rakarz m., oczy; 2) baldaszek m. (roś!.); 

@ld}imµfic'rcn, va. i vn. hycel m.; gelj aum -· idź do 3) zasłona f., osłona/., ochro-
(ljaben) zbezcześcić. kata; baji bid) ber - niech na f., obrona/.; jmnbn in 

ed}i'mµflid}, adi. ohydny ci<, kaci wezmą; 2) (przano- @:Sd)ul,l unb - neljmen wziąć 
obelżywy, sromotny, hanie- śnie:) zdzierca m.; 3) obacz kol?O ~od swoją opiekę. 
bny; fie entfamen burd) •e 15d)inbmltljre. @id)! rmd)en, sn. •5, pl. -, 
~lucljt ratowali się haniebną ed)inberct', sf. pl. •en, 1) parasolik m., parasoleczka /. 
ucieczką; fie ftarlien eine!I obacz 6~inberljaui3; 2) zdzier- @idji'rmbadj, sn. •(e)5, pl. 
•en Xobei3 umarli haniebną, stwo n., łupienie n.; 3) za- •'oltcger, dach m. dla ochrony od 
sromotną śmiercią. męczanie n., mitręga J:; 4) słońca, deszczu, baldachin m., 

@idji'mµfltd}feit, sf. pl. •en, obdzieranie n. ze skóry. daszek m. 
haniebnośc m., ohydność /., edjt'nbcr~auB, sn. •feil, pl. edji'rmbolbc, sf. pl. •n, 
sromotuość f. •ljiiufer, rakarnia f. obacz @:Sdjirm I!). 

@idji111tµflieb, sn. •eś, pl. @id)f'nbergrube, sj. pl. •Il, @idji'tlltCII, I. va. (ljalien) 
,er, pieśń obelżywa. d6ł hyclowski, ścierwisko n. ochraniać, zasłaniać, obronić; 

et{Ji'lltµfnnme, sm. •nil, pl. et{Ji'nberfnrrcn, sm. •ś, pl. II. f dJirmenb, ppr. i adi. 
•Il, wyzwisko n., przezwisko -, wóz hyclowski. feine •e ~anb jego opieka f. 
obelżywe. @id)f'u~er(~)fntdJt, sm. •e5, ed)i'rmer, sm. •!3, pl. -, 

@idji'mµfreben, sf. pl. mo· pl. •e, rakarczyk m., hycel m. obrońca m., opiekun m.; ten 
wa obelżywa. ed)i'nbcrmiifilg, adi. po co tarczą osłania. 

edjt'mµfwort, sn. •ei3, pl. hyclowsku, hyclowski. ed)i'rmfabrif, sf. pl. ..en, 
•tUiirter, obelga /., wyraz obe- edji'nbcrmeff er, sn. •5, pl. fabryka f. parasoli. 
lży wy; er roarf i~m ein - au -, nóż rakarski. edji'rmfabrifnnt, sm. •en, 
cisnął mu obelgę. @idjf'nbfracfe, sf. pl. •n, pl. •en, fabrykant m. pa-

@it{Ji'nban~, sn . .. fes, pl. ,fe, obacz 6cliinbmiiljre. rasoli. 
t) ścierwo n. bydlęcia odar- ed}i'nblubcr, sn. •B, pl. -, ed)i'rmfiirmig, adi. 
tego ze skóry; 2) (jako wy• obacz 15djinbaas. w kształcie parasola, balda-
raz obelżywy:) hycel m., @idJf'nbmiibtC, sf. pl. •n, chinowaty. 
hyclówka f., bestya f., ścier- szkapina f., chude szkapisko, @idji'rmfutternl, sn. •O, pl. 
wo n. hetka /. •e, futerał m., pokrowiec m. na 

ed)i'nbanger, sm. •Ś, pl. ed)i'nfen, sm. =5, pl. -, parasol. 
-, Rcierwowisko n., ścier- szynka /. 6d)i'rmgcfteU, sn. ,es, pl. 
wisko n. ed)i'nfcnbein, sn. •(e)i3, pl. -e, szkielet m. parasola, 

@idj!'nbel, sf. pl. •n, gont =er, kość f. od szynki, (druty i laska). 
m., szkudł'a f, dranica /. @id}f'UfCUbtOt, Bn, -es, pl. @id)f'tllt~Ctt, Bm, =n, pl. 

ed}i'nbelbndj, an. •(e)s, pl. •e, chleb m., bułka f. ze -en, protektor m., opiekun m. 
•biid)er, dach m. z gontów, szynką. edji'rmbcrrf dJnft, sf. pro-
szkndlany, e,d}i'nfenf{eden, am. pl. la- tektorat m. 

ed}i'nbdbeder, sm. •5, pl. zanki pl. ze szynką. ed)i'rmbut, sm. -es, pl. 
-, ten, co pobija dachy gon- @idji'nfcnf d}nittc, sf. pl, ,n, -~ilte, furażerka /. z dasz-
tami, gonciarz m. kawałm.,okrawekm.zszynki, kiem. 

edji'nbeln, 1•a. (~a6en) po• edjinn, am. ..(e)i3, pl . .. e, edji'rmlcber, sn. •5, pl. -, 
bijać dach gontami, : @idji'nnc(n), s. pl. łupież f. fartuch skórzany (przy po-

6d)i'nben, fdjinbe, f cljunb, głowy. wozach). 
gefd)un'oen j I. va. (~alien) ze ed}i'nnig, adi. pełen ł'u-1 ed)i'rmmnd)er,' sm. =il, pl. 
skóry obdzierać, drzeć, łupić, pieży. -, parasolnik m. 
oprawić j fidj bm ~Uji fieim @id}f'łJłJC, aj. pl, •n, obacz @idji'tlltł)R{mC, sf, pl. "'n, 
faUen - zedrzeć sobie skórę 6d)ilp:pe. niebochronka /., palma wa-
na nodze przy upadku; einen ed}i'µµcl, sm . .. 5, pl. - , chlarzowa, latania f. 
~afen, ein !Jlelj - oprawić, - .paare pęk m., garść /. ed}i'rmµf{anaen, sf. pl. ro-
obedrzeć ze skóry zająca, włosów, pukiel m. włosów. śliny baldaszkowate. 
sarnę; bas ~lle~ - bydło @idjirm, sm. •dl, pl. •e, 1) ed)i'rmftiinbcr, sm. -il, pl. 
niszczyć, męczyć j er fcljinbet parasol m., parasolka f.; -, sztelaż m. na parasole. 
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edji'rmiibtr4ug, sm. •es, pl. zdatny do zarznięcia (na ed,Jln'djtftrtig, adi. gotowy 
•3iige, 1) pokrycie parasola; 2) mięso). do bitwy. 
obacz 6cljirmfuttera!. $djln'djtbtil, sn. •(e)s, pl. edJln'djtfcft, sn. =es, pl. 

ed)i'tlltlltdiittftr, edji'rm• •r, rzeźniczy topór. •e, obacz 6dj1aditeffen. 
~iinblcr, sm. ='3 ,pl.-, parasol- edjln'dJtblod, sm. •(e)s, pl. edJln'djtgtmiilbt, sn. ,s, pl. 
nik m. =6llicfe, pień m. do bicia by- , obraz przedstawiający 

ed)i'tm\Jogt, sm. -es, pl. dła, do ucinania głowy. bitwę. 
=e, obrońca m., protektor m., @idjln'djtcn, I. va. (~a&en) 6d)ln'djtgcf nng, sm. ,es, pl. 
patron m. rzezać, zarzynać, rznąć, bić, =gefiin9e, śpiew bojowy. 

6dji'tm\Jogtci, sf. pl. -en, zabić; ein eicljroein 6dJln'djtgcfdjrci, sn. •e!S, 
protektorat m., patronat m. zak-ruć wieprza; ein ~u[Jn - pl. •e, krzyk bojowy. 

@idJi'rmlllnttb,aj.pl. •m!inbe, zarznąć kurę; bief er ®dJiiidjter I @idjln'djtgctiif c, sn. •S, pl. 
parawan m. fcljladjtet 5meima! bie mlodje -, wrzawa bojowa. 

6dji'tmlllttf, sn. •es, pl. =e, ten rzdnik bije dwa razy 6d)ln'djtgctiimmcl, sn. •S, 
wał obronny, szaniec m. w tygodniu; II. vn.j ([Ja6en) pl. -, 6djln'd)il!Clllimmcl, sn. 

@idji'rrcn, va. (~a6en) obacz fit f djfadjtet naclj iljm fillutter =s, pl. -. 6dJln'dJtgc11Jiibl, sn. 
jllnfdjirren. wda.fa się w matkę. •le)!3, pl. •e, zgiełk bojowy. 

edji'trbol3, sn. ,ee, pl. 6d)ln'd)tctt, sn . • ~, 6dJln'd)= 6d)ln'd°Jtl)llllii, sn. =fee, pl. 
•!JiH3er, drzewo kołodziejskie. tung, sf. pl. •en, rzeź f., za- ·~!iufer, 6dJln'djtlJOf, sm. •es, 

edJi'rdJllftn, sm. •S, pl. rzyuanie n., rznięcie n., za- pl. ·~life, rzeźnia /,, rzeźnica 
-, hak zaprzęgowy. bijanie n.; ein - roar'e, nicf)t f., ślachtuz m., jatki pl. 

edji'rrmcifter,sm. #s,pl. -, eine 6dj!acljt au nennm była 6dJln'djtlieb, sn. ,es, pl. 
przełożonym. nad pociągami, to rzeź, nie bitwa. •er, pieśń bojowa. 
sprzężajami, podwodami; kon- @ióJlll'djtenbummlcr, sm. =s, 6dJln'djtlinic, sf. pl. •n, 
duktor pocztowy, szyrmajster pl. -, żołnierz m. z zamilo- linia bojowa. 
m., pocztarz m. wania, kondotyer m. edJln'djtlo~n, sm, =(e)e, pl. 

edJi'rtiug, sm. •(e)!il, pl. •e, edJ(n'djtcttbCllfcr, sm. =il!, •IiHJne, zapłata f. od rzezi. 
szyrting m., p,rótno baweł- pl. - , głęboki strategik. ed)ln'djtmtff cr, sn. •s, pl. 
niane. 6djln'djtcngott, sm. ,ee, pl. -, nóż m. do rzezania bydła. 

edji'ómn, sn. 0 e, pl. ,men, ,gotter, bóg m. bitew, Mars m. @id)ln'dJtOóJfC, sm. 0 n, pl. 
szyzma f., odszczepieństwo n. 6d)lll'djtcnj1111gfrn11, Rj. pl. 'i 

0 11, ~dJlnd)t'odjó, sm. •fen, pl. 
edJiómn'tifcr, sm. •9, pl. ,en, walkirya f. •fen, wół rzeźny. 

-, szyzmatyk m., odszcze- edjln'dJtcnlcnfcr, sm. •s,, SdJln'djtoł,lfcr, sn. •il!, pl. 
pieniec m. -, komendant m., jenerał m. ' -, ofiara krwawa, t. j. z za-

@idJiómn'tif dJ, adi. szyzma- @idjln'dJtcnmnlcr, sm. o!.!, rzniętego bydlęcia; osoba, któ-
tyczny, szyzmatycki. pl. -, malarz malujący bi- ra jest ofiarą, straceniec m. 

6d)iff, sm. 0 ff e!I, pl. •ffe, twy, batajlista m. edJln'djtorbnunn, sf. pl. 
dryzd m. @idJlii'dJtcr, sm. •9, pl. •en, szyk bojowy; in - auf• 

ed)lll'bbcrig, adi. gębą cią- rzeźnik m. ftellen uszykować do boju; 
gie ruszający; - eff en, Mn• edjliidJtcrci', sf. pl. -en, t>reifadje - aufftellen ustawić 
fen, jeść, pić tak, że się aż rzeźnia /., jatki rzeźnicze; potrójny szyk bojowy. 
po brodzie leje. rzeź f., zabijanie n., zarzy- ed)ln'd)tł,llnn, sm. -(e)e, pl. 

ed)ln'{Jbcru, vn. (lja6en), nanie n. 0 µ!ii11e, plan m. bitwy. 
1) jeść nieporządnie, mlaskać; 6dJlii'djtergcf cll(c), sm. •n, @idjln'd)trcibc, sf. pl. •n, 
2) ciągle gadać, paplać. pl. ,n, 6d)lii'djtcrb11rf dj(C), sm. szyk m. wojska ustawionego 

edjlnd)t, sf. pl. =en, 1) I •n, pl. •n, chłopak, czeladnik do bitwy. 
bitwa/., bój m., potyczka f.; I rzeźnicki. edjln'dJtro», sn. ·ff ei3, pl. 
eine - !iefern wydać, sto- @idJlii'djtct~nttbllJCrf,sn. •es, =ffe, koń wojenny. 
czyć bitwę; bem ijeinbe eine pl. 0 e, rzeźnictwo n. Gdjln'djtruf, sm. •es, pl. •e, 
- an6ieten wyzywaćnieprzy- 6d)lii'djtcrlnbcn, sm. •e,pl. okrzyk bojowy, wezwanie bo
jaciela do boju; geroonnene, oldben, jatki pl., ławka rze- jowe. 
uerrorene - wygrana f., prze- źnicza. 6djln'djtf dJll1Cd, sn. ,ee, pl. 
grana /.; 2) grobla f.; 3) @idJlii'djttrmciftcr, sm. •s, •er, or~ż wojenny. 
obacz @e\d)lec[Jt, mrt. pl. - , majster rzeźnicki. 6djln'dJtftcucr, sf. pl. •li, 

@idJ(n'djtbnnf, sj. pl. •Dlinfe, @ióJln'djttfftll, sn. •s, pl. opłata f. orl rzezi bydła. 
rzeźnia j., jatka rzeźnicza; -, uczta/. z powodu zabicia @idjln'djtftiid, sn. •ee, pl. 
(przenośnie:) rzeź f.; bie 60{• wieprza. •e, obacz ®djladjtgem!iibe. 
baten ~ur - fii~ren poprowa- edjln'djtfclb, sn. ,ee, pl. edJ(n'djttng, sm. ,ee, pl. 
dzić, wydać żołnierzy na rzeź. ' =er, pole n. bitwy, pobojo- •e, dzień m. rzezi, bicia by-

@idjln'djtbnr, adi. rzeźny, 1 wisko n. dła; dzień m. bitwy. 
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Gd}la'd}ttare,\af. pl. •li, I Am wybić ze snu; biefe 91adjt wolny; •e Ogren obwi~le, 
obacz 15dl!acl)tfteuer. ift fein - in meine 2lugen zwieszone uszy; •es 15ei! 

e:d)la'd)tuic~, an. (e;a, bydło gefommen oka nie zmrużyłem nit!wypr~żona lina; - ge„ 
rzeźne. tej nocy; im •e teben mówić n,orbene !Dlusfern osłabłe 

6d)ln'dJt3UJang, sm. •(e)s, ze snu; in - fingen uśpić. muszkuły; ein •er 15tenge( 
przymus m. rzezi bydła w rze- śpiewając; ber ewige - wie- [ łatwo się zginająca łodyga; 
źniach publicznych. czny sen, śmierć; - be• er ift ein •er !!Jlenf cfj to jest 

6dJ{alf, adi. obacz 15dj!aff. fi:lrbernbeB !!Jlitte( usypiający człowiek bezsilny, bez ener
Gdjla'lfbarm, am. •(e)!łl, pl. środek; bas ift mir nidjt im gii; •e @runbfo~e słabe, nie 

•t, obacz !!Jlaftl>1trm. -e eingefallen ani mi się śniło; surowe zasady. 
e:d)!a'cft, sf. pl. •n, żużel ber @ott bes •es Morfeusz m.; 6djla'ff~eit, sf. pl. -en, m., zędraf, zendra/., szlaka 2) pl. @:ń)Ciife, ob. 5cf)Hife. obwisłość/., wątłość/., wiot-

j., odmiot m., skwara /., 6dJfa'fbnlf am, sm. •il, pl. le- ko~ć f, ospałość f., nieru-
stróżka J. karstwo n., balsam m. na sen. chomość f., słabość f. 

e:dila'cfeu, vn. ll.Jabm) 1) 6djfo'fbanf, sf .,,7. 0 biinfe, 6d)la'ffiebcr, an. •i!!, go-
żużlować, żużle wyda- szlaban m.; ławk~ , cladana rąc~ka śpiączkowa,śpiączka/. 
wać; 2) vimp. es fcfJ!acft do spania, tapczan m. 6dJfo'ffUJcrben, an. •B, 
albo es fdj(acfert deszcz bez- 6dJfo'ftcfiirbernb, eidJfo'f· osłabienie n. 
ustannie pada. bringcnb, 6d)la'fcr3e11grnb, eid)fa'fgiingcr, sm. •iil, pl. 

6dJla'cft11ii~nlidJ, GdJla'cftn• adi. usypiający, nasenn.v. -, 1) lunatyk m.; 2) mie-
artig, adi. żużlowaty, żuże- eid)lii'fd)cn, an. •!3, pl. - , czkający m. kątem. 
lasty. drzemka /.; ein - tun uciąć 6dJlll'fgaft, am. •ea, pl. 

$dJ1n'dcnbilbnng, sf. pl. sobie drzemke. 0gćifte, gość nocujący, nocle-
•en, tworzenie n. się żużli. 6d)la1fco11~6, sn. •B, pl. gujący. 

$dJln'cfe11gt11be, sj. pl. •n, •S, przedział sypialny. Gcf)la'fgcfii~rtc, GdJla'ffa• 
rów m. do zrzucania żużli. 6djlii'fe, sf. pl. •n, skroń J. IIICtall, sm. •en, pl. 0 en, to-

eidJln'cfCll~albc, aj. pl. •n, 6dj{a'fen, fcfjCafe, f cfJliifft, warzysz m. snu, podzielający 
kupa f. z żużli. f cfJCiiit. jcl)!tef, gefcf)[afen, vn. łózko. 

6dJla'cfenofcn, sm. •!3, pl. (fjaben)spa6,sypiać; auf beiben 6dJ1n'fgelb, sn. •es, pl. 
•ilfen, piec m. do topienia Ofjten - wyspać się na dwa •et, zapłata f. za nocleg. 
żużli. boki; roie eine !Jlatte, wie ein Gd)fo'fgott, sm. •eB, bo-

6dJla'cfenf dJaufel, sf. pl. ,n, 15acf - spać jak kamień; - żek m. snu, Morfeusz m. 
łopata /. do żużla. gel)en p6jść spać; ftcfJ - Iegen 6djfo'fgemad), sn. •eo, pl. 

Gd)la'dcnftnub, sm. ,ei3, kłaść się spać; auf bem !Jlilcfen =miicf)ei:, sypialnia /., pok6j 
pył rn. z żużli. - spać na wznak; meine sypialny, łożnica f. 

GdJ{a'cfenftctn, sm. •eiil, pl. ,tianb, mein )yUji f ń)(iift ręka, Gd)la'f~aubc, sf. pl. •en, 
•e, żnżelokrusz m., kruszec noga mi ścierpła; eine 1) obacz ~ladjtl.)aulie; 2) czł'o
kobaltowy. 15acfje - !aff en dać jakiejś wiek ospały, bez energii, sa-

6dJln'cferig; adi. dżdżysty, sprawie zasnąć; bie 9łacfje f fanduła m., dziamajda m., 
wilgotny. fcfJCiift nidjt zemsta nie śpi; basałyk m., ślamazarnik m., 

GdJln'cfcrn, vn. (fjalien) 1) wet fcfJ!iift, filn'oigt nicf)t przez drzymał'a m. 
poruszać się opieszale, nie- sen niema grzechu; bet ;teufeI 6d)lafi'ttd)en, sn, ~a, pl. 
dbale; 2) es f cfJCacferl, vimp. fdjCiift nicf)t dyabtł nie śpi. -, jmnbn beim - ftiegen, 
(l.)aben) jest plusk m., pora 6d)ln'fcn, sn. •B, spanie n. faff en uchwycić kogo za kol-
słotna i błotna. 6djlii' eubcin, an. •(r)iil, pl. nierz, za połę. 

6d)ln'cfcnlllcttcr, sn. •B, ,e, kość skroniowa. eid)fo'ffammer, sf. pl. •n, 
pog-oda dżdżysta, wilgotna. eidjla'fengc~cn, sn. •iil, kła- obacz eiń)!aff!emacfJ. 

6d)la1cfi9, eidJla'didJt, adi. dzenie n. się; beim - przy eidjfo'ffranf~cit, sj. śpiącz-
żużlowaty. układaniu się do snu. ka f. 

6d)la1cflll1ttft, sf. pl. ,wilrfte, 6d)la'fcn1l3cit, sf czas m. 6dJla'ffraut, am. •eiil, pl. 
serwelata f., serdelka /. do spania, pora /. do spania. ,ftiiuter, błekot m. 

6djlaf, sm. •es. 1) sen m.; Gd)lii'fer, sm. •iil, pl. -, eid)la'fHcb, sn. 0 ee, pl. •er, 
Ieicf}ter, fur3er - lekki, kró- śpiący m., śpioch m. kołysanka /. 
tki sen; ficfj be!il •es, niń)t et• GdJlii'fcrin, sf. pl. •r.en, 6d)la'f{o1l, adi. bezsenny; 
wel.)ten fi:innen nie módz si!J śpiąca f., śpioszka j. eine •e 91acfJt fja6en mieć bez
opędzić senności; im •e pod- 6djlii'fcrn, vimp. (l.)aben) es senną noc; fie miiffen fic!j 
czas snu; im tiefen •e Iiegen fcfJCiifett miń) jestem senny, feine •en 91iicfJte macf)en może 
być pogrążonym w głębokim śpiący, chce mi się spać. Pan spać spokojnie. 
śnie; icfj ~abe - jestem sen- GdJlaff, adi. obwisły, zwie- eid)la'f{ofigfcit, sf. bezsen-
ny, śpiący; aua bem ,e btin- szony, wiotki, slaby, wątły, ność f. 
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ed)ln'fntittcl, sn. •il, pl. edJln'fltlidcnb, adi. usy- żem i 8) w muzyce: takt m., 
-, środek usypiający, leki piający, działający na sen. uderzenie 11. taktu; ben -
nasenne, narkotyk m. 6dJln'f3cit, sf. pl. ,en, czas filf)ren wybijać takt; 9) po-

ed)ln'fntii~c, sj. pl. •n, m. do spania. rąb m., r~b m., poręba f. 
1) czapeczka nocna, duchen- ed)ln'faintntcr, sn. •iii, pl. (w lesie); ben filla!b in 8cl)liige 
ka /., szlafmyca/.; 2) obacz -, sypialnia/., pok6j sypiał- einteiren podzielić las na po
Scb!af[Jaulie 2). ny. ręby; 10) baryera j., koby· 

6d)ln'ftnttt, Bf, pl. •n, ed){R!J, Sm, •(e)i!, pl. lica/., rogatka/, Z'lmykająca 
~d)lnf'tlll}C, sf. pl. •en, l5c!Jliige, 1) uderzenie n., raz drogę; 11) drzwiczki pl. o 
świstak m.; śpioch m. i m.; cięcie n.; ber - bei! powozu; 12) część f. roli, 

edJln'frcbtn, sn. •S, m6- ~ammeri!, .j?er3eni!, \jJulfei!, irruntu; ber \ltcfer ift in brei 
wienie n. ze snu, ~onneri!, uderzenie młotem, 15cf}liige getei!t grunt m., 

@::dJln'frtbncr, sm. •il, pl. serca, pulsu, piorunu; ein rola f. podzielona na trzy 
-. mówiący ze snn. eleftrifd)er - uderzenie elek- cześci. 

@::d)lii'frig, adi. sp1ący, tryczne; ein - mit ber 3'auft /scf)ln'gnbtr, sf. pl. =Il, ar-
senny, ospały; ein •er !!Renjcl) auf ben :tifcl) uderzenie pięścią terya f., tętnica f.; grofle -
ospały, leniwy człowiek; o stół; mit bem ,l?ammer fecl)i! aorta f. 
man muli feine @efcl)ii[te nicl)t 15cl)!iige tun sześć razy ude- 6d)ln'gnbmnt3ii11b11ng, sf. 
- óetreilien nie trzeba za- rzyć młotem; Scl)liige óefom= pl. •en, zapalenie n. arteryi, 
sypiać sprawy; eine •e @r• men dostać bicie, w skófl.); tętnicy. 
3ii!Jluna nudna powiastka. 15cfJliige austeilen bić na @::d)ln'gnbcrgcf d)ltllt(ft, sf. 

@::dJlii'frigfcit, sf. senność wszystkie strony; ficl) einen pl. •en, tętniak m., ane-
f., ospałość f. - tun uderzyć się; naci) wryzm m. 

@::d)ln'frod, sm. •ei!, pl. bem 3e!Jnten „e fiel ber @::dJln'gnnfnU, 11m. •(e)s, pl. 
•tlicfe, szlafrok m. ~aum za dziesiątem cięciem •f iiUe, apoplekaya f., paraliż 

ed)ln'ff nnl, sm. •ei!, pl. drzewo się powaliło; auf ben m., udar m., (po)rażenie n. 
-fale, sala sypialna. erften ~cl)lag od pierwszego Gd)ln'gnl)l)nrnt, sm. •(e)!~, 

edJln'ffofn, sn. •i!, pl. -il, razu; 2) cios m.; bai3 ift ein pl. ·e, przyrząd m., mechanizm 
kanapa /. do spania, otoma- f cl)roerer - to ciężki cios; m. do bicia, dzwonienia (przy 
na j. ee fo[gte - auf - nastąpił zeirarach). 

6dJ(n'fftiittc, Gd)lll'ffttUc, cios po ciosie, raz po razie; I 6d)ln'Allrtig, GdJln'gf{uij• 
sf. pl. •n, ł6żko n., miejsce 3) bicie n. zegarka, dzwonu; ! nrtig, ed)lll'Oiibtdid), adi. 
f, do spania. id) óin mit bem •e filnf bott apoplektyczny, udarowaty. 

6djln'fft1tbc, sf. pl. ,n, ob. z uderzeniem piątej przybędę Gd)ln'gbnU, sm. •S, pl. 
Scblafgemad). tam; mir f:peif en - 3rolilf U[jr =biiUe, piłka f. do podbijania. 

6d}ln'ffud)t, sj. śpiączka jadamy z uderzeniem, punkt!1- Gd)ln'gbnr, zdatny do ścię-
/., drzymota f., ospalstwo n. alnie o dwunastej; 4) śpiew m. cia (drzewo). 

ed)ln'ffiid)tig, adi. senny. ptaka; ber - bes 2ocfoogels 6d)ln'9bnum, sm. "(e)i3, pl. 
ed)ln'ftrnuf, sm . .. ei!, pl. lokowanie n., wabienie n. pta- .. [>aume, rogatka f., ko bylica 

pl. •ttiinfe, 6d)ln'ftt11nf, ka; ber -bet 2erd)e, !Rad)tigaU f., zapora f., baryera f., za-
sm. •ei3, napój m., trunek śpiew skowronka, słowika; ó) padka f. 
usypiający, na sen. bicie n., stempel m.; @db nom ed)ln'gbtrcit, adi. gotów 

6d)ln'ftr1111fcn, adi. roze- biei!jii[jrigen •e pieniądze pl., do uderzenia, bicia. 
spany, snem zmożony. moneta /. tegorocznego bicia, ' 6d)lll'gbtgtn, sm. ,s, pl. 

6d)lll'ftrunfcnbcit, sf. odu- stempla; 6) gatunek m., rasa -, szpada f. 
rzenie n. z rozespania, roz- f., rodzaj m.; bai! ift ein gan3 GdJlii'9tl, sm. ..13, pl. -, 
marzenie n., senność/. eigenattiger - non ~enjcl)en 1) dobnia f., obijak m., ubi

ed)ln'fvorrid)tung, sf. pl. to całkiem dziwaczny rodzaj jak m., pobijak m., młot 
•en, urządzenie n. do spania. I ludzi; ein !!Renf cl) nom tild)~ drewniany, tłuk m., palica j. 

@::djln'fltlll!Jtn,sm.•il,pl.-,, tigen °e dzielny człowiek; do wbijania, kafarek m., baba 
wóz sypialny, powóz sypialny. • er ift nom alten •e jest to f.; 2) pośladek m., kitka f. 

6dJln'fltlnnlldn, sn. •i3, człowiek starej daty; ein 6d)ln'!Jtn, f cl)lage, fcl)liigft, 
somnambulizm m., lunatyzm f djliner - \j:lferbe r&dna rasa fd)lii~t, fcg!ug, gefcl)lagen; I. 
m. koni; Ernte eine!I •ei3 ludzie va. (~alien) 1) bić, uderzyć; 

6d)ln'fltlnnblcr, sm. •!I, pl. jednego kalibru, jednego sta- jmnbn ini3 @eficl)t - uderzyć 
-, lunatyk m. da; 7) udar m., (po)rażenie n., kogo w twarz; er fcl)(ug mit 

6d)ln'f1t1n11bltri1t, sf. pl. apopleksya /,, paraliż m.; bem .!to;,f e an bie ill.lanb bil 
•nen, lunatyczka f. ber - gat if)n getil~rt, bet głową o ścianę; jmnbn braun 

@::djln'f1t1ci3en, sm. •e, ob. - gat i~n !1dtoffen został unb lilau - zbić kogo na 
2old). rażony apopleksyą, parali- kwaśne jabłko; f>effet - alf 
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fiń) - laff en lepiej bić niż w papier; in 3'effe[n - okuć bet~ )J3npier iskra elektryczna 
być bitym; ben ®acf - un'o w kajdany; bie 2fugen in bie przebija papier; bie 3'(nmme 
bm @fe( meinm w jednego Sjii!Je - wznieść oczy do f d)!/igt gegen bm Sjimme[ pł:o
mierzyć, w drugiego uderzyć; góry j in bie 6djanle - za- mień bije, wznosi się ku niebu; 
~inter bie Of)ren - dać ko- ryzykować coś; in @:5tilcfe - ber lB!it ~at in bie @idje ge• 
mu policzek, wy policzkować; rozbić na kawałki j etro. in , f cfJ[agen piorun uderzył w dąb; 
tot- ubić, zabić; Slupfer ben !lllinb - nie troszczyć I bas !lllaffer fcfJliigt in bas 
bilnn - rozklepać miedź; si~ o coś, nie zwracać uwagi @:icf)iff wuda wnika w okręt; 
lBiiume, &jo[~ - drzewa ści- na coś; mit lBiinbf)eit - ber o'roft ift mir in bie GHie= 
nać i rąbać na sągi; eine oślepić; il ber einen 2eiften ber gef djfogen mróz mnie 
lBrlicfe - wystawi(- most; brać na jedno kopy- przeniknął; brr \j3reis ber 
)8utter robić masło; to; bie )8eine ilóereinan'oer• !lllnre fcfJtiigt in bie .plif)e cena 
@:5af)ne, @ier, @:5cf)nee - bić - zał:ożyć nogi; au lBoben towaru poszła w górę; bai! 
śmietankę, jaja, piant.l; 2) - zwalić na ziemię; bie f cfJl/igt nicf)t in mein 3ad) 
bie .llaute - grać na lutni; ,8infen 3um .Rapita( - do- to nie wchodzi w mój zawód, 
ben i:nft - wybijać takt; liczać odsetki do kapitału; zakres działania; bief 1 3'aróe 
bie %romme! - bębnić; aum !J!itter - pasować na fcg[/igt inil @rilne kolor ten 
einen i:ril!er - wywodzić rycerza; II. vn. (cyaóm i f ein) ma odcień zielvny; @emjm 
tryle; 3) pobić, zwyciężyć; 1) uderzyć, bić; mit ber - in bie .\?iige kozice wspi
einm o'einb - pobić nieprzy- ~auft auf bm 1:ifc!J -· ude- najl!, sit.l w g·6rt.l; fi! f cfJliigt 
jaciela; in bie ł)'fuc!Jt, aui3 rzyć pięścią w stół; mit bem fe()r nacij igrer mutter wdała 
bem 3'e!be zmusić do .\?ammer aufi3 @ifen - kuć się bardzo w matkę; mit .\?lin= 
ucieczki; eine @:icf)!acfJt - żelazo; auf jmnbn, nacfJ jmnbm ben unt j)'iljien um fic!J -
stoczyć bitwę, walki.li 4) - zamierzyć się na kogo; wybijać rt.lkoma i nogami na
jmn'om bie 2lber - puścić mit ben 3'Iilge!n - trzepo· około siebie; ber fct!te !Brani> 
komu krew; 2Hnrm -- ude- tać, macLać skrzydłami; 2) ift aur !lllun'oe gefdjłagen zimna 
rzyć na alarm; !8aI[ - rzu- baij .\?er3, ber jj!u!il f cfJ!iigt gangrena przystąpiła do rany; 
cać piłkę; !8liitter - wy- mir serce, puls mi bije, puka; bai3 fc!Jl/igt i9m 3um @(ile? 
puszczać liście; \"5euer - roz- bas @eroiffm fdJ[/igt if)m ma (aui3) to mu wyjdzie na szczę
krzesać ogień; @elb - bić wyrzuty sumienia; 8) bas śde; fopfilóer - wywróciĆ" 
~nett.l; bie .Rarten - wy- @:5µrengf djoji 9at gut gefdJ[agen kozioł:ka; ein 2tnf dj[ag fclJ[ligt 
kladać karty, kabałę; ein wystrzał dobrze rozsadził; 3urilcf zamach nie udał 
.!treu3 - przeżegnać 'się; 4) śpiewać; bie !llladjter fcfJiagt się; UI. ficfJ -, vr. (9aben) 
2/irm - narobić hałasu; przepiórka zwabia,.bije; ó) bić, bić się; 1) er f)at 2ujt, fidJ 
O! - wybijać, wytłaczać, dzwonić ( o zegarze, dzwonie); 3u - ma ochotę bić się j 
prasować olej; ein @:5c!Jnipp= eil ijat 3roii[f U~r gef cfJfogen ficlj auf @:i/ióe[, jj!ifto!en -
djen - spłatać figla; ein dwunasta wybita; bie @!oc?e pojedynkować sit.l, bić sit.l na 
!J!ab - zakreślić koło; einen f clj(/igt in Ian gen ,8roif cljen= pałasze, pistolety; ficfJ mit 
@:>tein - przybić kamień r/iumen dzwon dzwoni, ude- @ril!en - trapić się uroje
(w warcabach); eine 3'igur - rza z dłagiemi przerwami; niami; ficlj fe!lift - pobić 
zabrać, wziąć figurt.l (w ~za- ble U9t fc!J!iigt feinem @Iilcf= siebie samego; 2) fidj Iinfil, 
chach); eine starte - przy- licf)en szczt.lśliwy nie odczuwa recf)til - wziąć sit;, udać sit.l 
bić, zabić kartę; bie Uf)r upływu czasu; feine 6tun'oe na lewo, prawo; gier fc!J!iigt 
f cfJl/igt bie @:5tunbm zegar [)at gef cfJ!agen jego godzina fidj ber !llleg Iinf!ll tu droga 
bije godziny; !lllunben - wybiła; er roeifi, mail bie @Iocft zbacza, skrt.lca w lewo; ficlj 
zadawać ran)'.; !llluraełn gefd)[agen ~at rozumie, o co in bie ~ilfd)e - skryć sit.l 

zapuszczac korzenie; sit.l rozchodzi; 6) an etro. - w krzakach; ficfJ au ben ~er• 
5) an!3 .Rreu3 - ukrzytować; uderzać o coś; ber !Jłegen fcfJrootenen - przejść nastront.l 
eine 2t6gabe, einen ,8oll auf etro. fctj[ug nn bie @:5djei6en deszcz sprzysit.lżonycb, ziłosić akces 
- nałożyć opłatę, cło na coś; uderzał: o szyby; ltelilic!Je %line do spr..ysit.lżenia; fict) burcfJB 
bie stoften auf ben ~teis - fc!J[ugen an mein O~r miłe 2elien - przebijać sit.l przez 
wydatki doliczyć do ceny tony obijały się o moje uszy; życie; ficij inil Wlitte! - po
towaru; fidj etro. aus bem bie !llleUen - an bas @:5cljiff średniczyć; ber junge mann 
@:;inne - wybić sobie coś fale biją w okrt.lt; ber !!lelie! fdj[ug au uni3 ten młody czł:o
z głowy; burd} ein 6ieó - fdjl/igt auf bie !Bru ft mgła spa- wiek przyłączył się do nas; 
przetrzeć przez sito; einen da na piersi; 2iebe fcf)!iigt aus IV. fdjfogenb, ppr. i adi. eine 
!Jlage[ in bie !lllanb - wbić feinen 2tugen miłość bije mu -e2tntroortdobitnsodpowiedź; 
gwóźdź w ścianę; lBier in z ocz11; auil ber 2trt - wy- bai! nenne ic!J mit eine =e 
o'liffer - piwo zlewać do rodzić si~, odrodzić się; eirt @:5dj!u[lfo[gerung oto trafne 
beczki; in \j3aµier - owinąć e[eftrif cf)er 3'unle f c!Jl/igt burdj wnioskowanie; ber -e ~ia!og 

3 n len ber, ll)eutfdj,polnlfdje~ llllorterbadj. 22 
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przyspieszony dyalog; •e 
!liletter gazy kopalniane, wy
buchające gazy; •e ~am mer 
drgawki u dzieci; V. ge= 
fcl)Cagen, pp. i~ bin ein •er 
9Jlann zginałem, ju:1. po mnie; 
bm g<maen • •en '.tag caluteńki 
bo:l.y clzień. 

6d)lll'grn, sn . .. 5, bicie n., 
uderzenie n., obicie n., po
bicie n. ; śpiew m. ; dzwoniellie 
n.; wybijanie n. 

iSd,Jlngeub, adi. obacz 
<6d)Iagen IV. 

6d)lll'ger, sm. •s, pl. -, 
1) w grze w karty "maczek" 
ósemka i dziewiątka; 2) naj
efektowniejszy ustęp mowy 
lub dzieła; 3) najefektowniej
sza, najmodniejsza nuta, pieśń. 

6d,Jlli'gcr, sm. •13, pl. -, 
1) rębacz m., bijący m., szer
mierz m.; 2) szpada f., rapir 
obusieczny; 3) ptak śpiewa
jący. 

6d)liigerei', sf. pl. •m, bi
jatyka f., bójka 1: 

6d)lll'gctot, sm. zabijaka 
m., człowiek bardzo silny, 
który uderzeniem mógłby 
zabić, 

6d)ln'gfnUc, sf. pl. =n, 
łapka zapadająca. 

6d)ln'gfn», sn. •ffes, pl. 
.. fi\ff er, beczka /. do opako
wania. 

6d)lll'gfebcr, sf. pl. •n, 1) 
pióro lotne ( w skrzydle 
ptaka); 2) sprę:1.yna spustowa 
w strzelbie; sprę:1.yna bijąca 
w zegarze. 

ed)lll'gfcrtig, adi. gotowy 
do bicia; cięty, przytomny; 
fie giót =e 2tntroorten odcina 
się dobrze, daje cięte, przy
tomne odpowiedz;, 

6djln'gfcrtigfeit, sf. 1) go
towoś6 f., sprawność /. do 
bitwy, do walki; 2) ciętość 
f., przytomność j. 

ed)lll'gf{uij, sm. •ffeil, apo
pleksya f., parali:!. m., ra
żenie n. 

ed1ln'ggc11Jidjt, sn. •es, pl. 
=er, waga bijąca przy ścien
nym zegarne. 

ed)ln'ggolb, sn. -es, złoto 
malarskie, pozłótka /. 

6djln'!l~Ol3, sn. •es, pl. 
=~ii!3er, drzewa pl. do wyrębu. 
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iSd)ln'ginftrumcnt, sn. •es, 
pl. •e, przyrząd m. do pu
kania, instrument perkusyjny. 

iSd)lngfrllm~c, sf. pl. •n, 
podbijak m. (kol.). 

iSdjln'gleiftcn, sm. •S, pl. 
-, przymyk m. 

6djln'glot, sn. •es, pl. -e, 
lutowiny złotnicze. 

iSdjlll'gne~, sn. ,es, pl. •e, 
rakieta/. (przy tenisie), siatka 
f. do podbijania wolanta; sieć 
rybacka. 

6d,Jln'g11otc, sf. pl. •n, ca.J'.a 
nut.a, taktowa nuta. 

6djln'grn~m, sn. •S, bita 
śmietana kwaśna i śmie
tanka f. 

iSd)ln'grnfctt, sn. •s, pl. •S, 
rakieta/. 

iSdjln'gregen, sm. •S, gwał
towny, ulewny deszcz. 

iSd)lll'grute, sf. pl. •n, 
rózga f., dyscyplina f.; mio
tełka f., montewka f. do bi
cia piany. 

6d)ln'of n~ne, sf., iSdJltlg, 
obet~, sn. bita śmietanka, 
krem m., bijanka f. 

iSd)ln'gf nmen, sm. ,fJ, pl. 
-, nasie1,ie n. na olej. 

6djln'gf djntten, sm. •13, pl. 
-, cień rzucony przez przed
miot silnie oświetlony. 

6djln'gf djll~, sm. -es, pl. 
0 fcfJate, opłata mennicza. 

6d)ln'gftolf, sm. .-ee, pl. 
•ftiirfe, 1) palestra f. do pod
bijania piłki; 2) - ber ,ffupfer, 
fd)miebe kowadfo n. do kucia 
miedzi. 

6djln'gu~t, sf. pl. •en, ze
gar bijący. 

iSdjln'gltlnlb, sm. =es, pl. 
,roa[ber, las m. do wyrębu. 

6d,Jln'gltlnff er, sn. •S, pl. 
•Wliffer, lawtndogra f., woda 
lawendowa. 

iSdjln'gltleite, s/.odległość/. 
działania iskry elektrycznej. 

iSdjln'gltletf, sn. ,es, pl . • e, 
przyrząd bijący w zegarze, 
werk bijący. 

6djln1g111ort, sn. ,es, pl. 
,roiirter, hasło n. 

iSdjlll'g1t111nbe, sf. pl. ~n, 
rana pochodząca od stłucze
nia, kontuzya f. 

iSd)lll'g~eit, sf. pl. •en, po-

iSd1ln'mmuulfn11 

ra f. do poręb11; pora, w któ
rej ptaki wi1,cej śpiewają. 

6d)lllmm, sm. •es, muł 
m., namuł m., :1.nł m., błoto 
n., ślam m., szlam m., ka
łufa f.; im •e fterfen b{eiben 
ugrząźć w kału:l.y, w Mocie; 
ruda płóczkowa ;(obraz.)-ber 
!llloUuft kałuża j. rozpusty. 

6dJln'mmbab, sn. •es, pl. 
•Óaber, kąpiel mułowa. 

iSdJln'mmbeiij(f)er, sm. •,\ 
pl. , piskorz błotny, 
wiun m. 

iSdJlll'mmboben, sm. •i.l, pl. 
•biiben, grunt mulasty. 

6d)la'mme11, vn. (~alim) 
zamulać sie. 

iSd)lii'mmen, va. (~aben) 1) 
szlamować, wymulić, oczy
szczać z mułu lub innych 
nieczystości (rów, staw); pła
wić, spławiać kruszce; 2) 
gruntować, bielić wapnem 
ściany. 

6d)lii'mmcn, sn. •s, szla
mowanie n., oczyszczanie n. 
z błota, mułu, szlamu; płu
kanie n., spławianie n. rud, 
gliny. 

iSd)ln'mmerbe, sf. ziemia 
mulista. 

~d,Jlll'mmgrnbcn, sm. ,s, 
pl. •Rrillien, rząp błotny. 

iSdjln'mmotnnb, sm. -ea, 
pl. ,grilnbe, obacz 6cfJiamm• 
boben. 

~dJln'mm~nltig, iSd,Jlll'm• 
mig, adi. mulisty, błotnisty. 

6d)ln'mm~erb, sm. -es, pl. 
•e, pławnisko n.; unberoegfic!)e 
,e skrzynie sitowe nieru
chome. 

iSdjln'mmigfeit, sf. muli
stość f., kalność /. 

iSd)lll'mmfrillfe, sf. pl. ,n, 
pławidło n., pociask m. 

6d,Jln'mmlod), sn. •es, pl. 
•liidjer,otwórm. c'o czyszczenia 
(przy maszynach). 

iSdjln'mmnet;, sn. •es, pl. 
-e, iSdjln'mmriiumer, sm. 0 s, 
pl. -, siatka/. do szlamo
wania. 

6djln'm~fil~e, sf. pl. "", 
kału:l.a błotnista. 

ed,Jln'mmf d1nede, sf. pl. 
•n, błotniarek m., nieruch m. 

6djln'mmu11Iftl1t, sm. .-il, 
wulkan mulisty. 
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6d}ln'mmllltrf, sn. •eiil, pl. •n, węże oko; lepczyca le- 6d}ln'ngtnflug, adi. chytry, 
oe, szlamownia f. żaca. ostrożny jak wąż. 

e~lnntlln'm,ptn, vn. (~aben) -edJln'ugeuOnlg, sm. ·eB, ed,Jln'ugenUug~eit, sf. węża 
hulac, birbantować, jeść i pić pl. •biiCge, skóra f. z weża. przebiegłość. 
bez miary. 6d)ln'ngtn0ef d}rei0ung; sf. ed}ln'ngenfo,pf, sm. -ee, pl. 

ed,Jlnm,pnntlJtrti', sf. pl. pl. •en, obacz (1:idjfongenfunbe. 0 fiipfe, głowa J; węża, wężo
-en, hulanka J., birbantka f. ed}ln'ngtnOtf dJWiirtr, sm. głów m. 

ed}ln'm,pt, sj. pl. -n, .. 5, pl. -·, zaklinacz m. wę- @id}ln'ngtnfrnut, sn. •eiil, 
flądra J., kllwa /., flejtuch żów. pl. 0 frituter, weżownik m. 
m., szlam pa f., niechluja /., @id,Jln'ngenOiij, sm. •ff ei3, pl. @id,Jln'ngtnfuitbe, sj. nauka 
kobieta niechlujna, niepo- •ffe, ukąszenie n. węża. f. o węfach, ofiologia f. 
rządna; = eidjlitmpe polewka 6d}ln'ngtn0rut, aj. węży Gd,Jln'ngenlaud}, am. •eiil, 
dla bydła, psów. ród, płód, wężowe, gadzinowe' pl. •e, rokambuł m., hiszpań-

6d}ln'm,ptn1 vn. (~alien) pl~mię. ski czosnek, 
chłeptać; jeśc Ruto. 6d}ln'11gt11bienft, sm. •eil, 6dJln'119enlnuf, sm. •eiil, 

ed}ln'm,per, sm. •5, pl. -, pl. 0 e, obacz li:?;d)(angenan• ruch krE_lty (parowozu), bieg 
brudas m., kopciuch m., nie- lietung. WE_lżykowaty. 
chluja m. 6d}ln'ngt11tibed}f e, sf. pl. 6d}ln'nge11linit, sf. pl. •n, 

@id,Jlnm,ptrti', sf. pl. •en, •n, jaszczurową.ż m. wężownica /., linia wężyko-
uieporządek m., niedbalstwo 6d}ln'11ge11eff er, sm. •S, pl. wata. 
n., niechlujstwo n. -, wężojad m., wężojadca m. ed}ln'ngenmenf dJ, sm. -en, 

6d}ln'm,pig, adi. 1) pomy- 6dJin111gtnfif dJ, sm. 0 es, pl. pl. •en, 6d,Jln'nge11mn11n, sm. 
jowaty; •elil @ffen pomyje; "e, wężownik m. 0 eB, pl. omitnner, 1) wężo-
2) plugawy, niechlujny; 3) 6d)ln111ge11fiirmig, adi. wę- wnik m. (astron.); 2) człowiek-
słotny, błotny; ein =eiil fl]etter żowaty, serpentynowaty. wą.ż m. 
słota f. 6d}ln111genfreff er, sm. ,a, 6d)ln'11ge11morb, sm. •en, 

6d)In111gt, sf. pl. •n, 1) pl. -, obacz eid)!angeneff er. pl. ,e, wE_lzymord m. (rośl.). 
wąż m.; fleine, giftige - @id)ln'ngengef d)led)t, sn. @id}ln111gen.pf nb, sm. 0 eB, pl. 
żmija .l; fielienflipfige - •(e)i3, pl. -er, pokolenie węże, •e, ślad m. węża; serpen-
hydra f.; fid) mie eine - gadzinowe. tyna /. 
minben wić się jak wą.ż; giftig @idJln'11gengetui11be, sn. •il, 6d,Jln'11gc11ro~r, sn. •es, pl. 
mie eine - jadowity jak ga- pl. -, serpentyna/. ,e, wężownica/., rura WE_lŻO· 
dzina; eine - an feinem 6d,Jln'nge11ge3ifd), sn. ,(e)il, wato skręcona; piszczałka/. 
18ufen nli~ren wyhodować sykanie n. węża. przy organach. 
wE_lża; 2) wE_lżownica /., śmi- 6d}ln'11ge11ge3iidJt, sn. •(e)il, 6d}ln111ge11f d}ilbfriite, sj.pl. 
gownica /. (działo dużego pl. Ge, obacz eic!Jfongenlirut. •en, żmijoż6łw m. 
kalibru). 6d}ln'11ge11gift, sn. ,(e)s, pl. 6d)ln'nge11fttin, sm. -ee, 

6d)lii11gelei', sj. pl. •en, 0 e, jad m: WE_lŻa. pl. •e, serpentyn m., kobraf., 
6c!Jlii'11gch1, sn. •il, 6d}lii'n• ed}ln'ngenglntt, adi. gładki wężownik m. (rodzaj marmu-
gtlung, sj. pl. •en, wężyk o- jak wąż; (przenośnie:) chy- ru). 
watość f., zakrl}t m., bieg m., try, podstępny. 6dJln'11ge11triiger, sm. "il, 
ch6d wężykowaty. 6d}ln'nge11grne, sn. ,(e)s, pl. -, wężownik m. (astro!.). 

6d}lii'11gdig, 6d}lii11g(C)• pl. ..gritfer, serpentyna j., I @id}ln'ngentJereijm, sm. •i8, 
lid}t, adi. wężykowaty, kościeniec m. 'pl. -, obacz 6C1Jlangenan" 

6d}lii111geln, I. vn. i vr. 6d}In111geng11rfe, af. pl. "n, beter. 
fic!j -, kręcić się, wić się; turecki ogórek. 6d,Jln'noentJerc~ru11g, sf. 
fic!j um etm. - okręcić siE,l, @idjln'ngen~nnr, sn. -(e)i3, pl. •en, obacz '6d)!angenan" 
wić się naokoło czego; II. pl. •e, włosy pl. z węż6w. lietung. 
fc!j[lingelnb, ppr. i adi. fic!j edJln'ngen~nu,pt, sn. =(e)i8, 6dJln'11gentJogtl, am. •il, pl. 
- ftieg bie !Jłafete in bie pl. -~liupter, głowa /. węża; "uiiqe(, wężówka f. 
~iilje kręcąc się wE_lżykiem; głowa /, Meduzy, Gorgona, 6d)la111ge11weg, sm. •eiil, pl. 
raca wzniosła się w górę. wężogłów m. •e, droga wężykowata, ser-

6d)ln'11gc11ii~1tlidJ, 6d}ln'n- 6d}ln'11gen~n11t, sf. pl. pentyna f. 
gennrtig, adi. wężowaty, jak -~itute, obacz eicf)CangenliaCg. 6d,Jfn'11ge11tuinbu11g, sf. pl. 
wąż. 6d}ln'nge11~tr3, an. ,ens, ,en, skręt wężowaty, serpen-

6d)ln'11gennnOeter, sm. •i8, pl. =en, serce n. jak u węża. tyna/.;kręceniesięn.jakwąż. 
pl. -, wE_lżochwalca m. 6d)ln'11gen~ol3, sn. =es, pl. @idJ!n'nge11wur3, sf. pl. •e, 

6djln'ngenn110tt11ng, sf. •ljii(3er, kulczyba /. wężymord m., wężywstręt m. 
WIJŻOchwaJstwo n. @id)la'ngtltfnftU0, am. "ffei3, @id,Jln'UQCU3«~U, Sm. ,es, pl. 

6d}ln'ngennugc, sn. •S, pl. pl. -ffe, kaktus wę!okrętny. -ait~ne, zą.b WE.lży. 

22* 
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ed}lll'ngcn5ungc, sf. pl. ,n, j l)ier l)eiflt es - jein tu trzeba 
język m. węża. się mieć na baczności. 

@;dJlllnf, adi. Emukły, wy- 1 @;d)Inu'bcrgcr, sm. ~s, pl. 
smukły, szczupły. . 1-, ed)lau'fo,llf. sm. •es, pl. 

Ed)ln'nfl)Cit, sf. smukłość ,liiµfe, ed)lllu'mcicr, sm. oi3, 
f., wysmukłość f., szczu- pl. -, chytry człowiek, frant 
płość f. m., ćwik m., filut m., cby

ed)lnnfltlC'g, adv. po prostu, trek m., szczwany lis, na 
otwarcie. cztery nogi kuty. 

ed)la,ll,ll, adi. obacz !Ed)[aff. ed)laud), sm. •(e)(l, pl. 
ed)(ll',lll)C, sf. pl. •n, 1) j !Ed)Iiiud)e, 1) cewa/., skórzany, 

strata f., klęska f., porażka kauczukowy wąż u sikawki; 
f., szkoda f., uszczerbek m.; 2) skórzany wór na płyny; 
eine - erleil:len poni-,ść kię- 3) brzuch m., kałdun m.; 
skę, porażkę; 2) pantofel m. otyły, brzuchaty człowiek. 

ed}lll'l),l)CU, vn. i va. (~a~ ed)lllu'd}ndig, ed)lnu'd), 
óen) 1) obacz !Ed)Ialillern 1); li~ulid), Gcl)lau'd}fiirmtg, po-
2) obwiśle wisieć (ubranie); dobny do rury. 
3) szurgać pantoflami. ed)lnu'd)~ii(fc, sf. pl. ~n, 

ed)(n',l)l)crmildJ, sf. obacz mufa f., nasuwka/. do węża. 
6d)!idetmiid). Gd)lnu'd)f,llri~c, sf. pl. ~n, 

ed)ln',ll,llcrn, va. i vn. sikawka /. z wężem. 
(~aben) obacz !Ed)Ialiliern 1). Gd)lnn'bcr, sf. pl. .n, 1) 

Gd)ln',ll,ll~Ut, sm. •es, pl. obacz E,d)Iumµ; 2) obacz 
-I;iite, miękki kapelusz o sze- !Eclileul:ler, 
rokich kresach. ed)lnu'~cit, ed)llllt'igfcit, 

6d)ln',ll,llf d)lllllU3, sm. •es, sf. pl. •en, przebiegłość f., 
pl. ~f cl)miin3e, ciemięga m. chytrość f. 

ed)(ll',ll,l)O~r, sn. •es, pl. edJ(llU'fii,l)fig, adi. obacz 
•en, obwisłe ucho, klapo- !EQJfou. 
uch m. ed)lnumticrti', sf. pl. 

ed)(R,l),ll~, sm. ~fes, pl. ,fe, •en, obacz eidJ[au[)eit. 
mazg·aj m. ed)(cd)t, I. adi. zły, nie-

ed)ln',ll,llf d)u~c. sm. pl. dobry, lichy, niepoczciwy, 
miękkie, szerokie pantofle, niegodziwy; •et gorszy; 
pa pucze pl. •efie najgorszy; •er [nen\d) 

ed)ln',P,llfig, adi. obwisły, zły człowiek; eitt ,er !Rat 
zwieszony, sfaby. niedobra, zła rada; •es 

edJfol'.ll'ffC, sm. •U, pl. "n, fille!ter niepogoda f., słota 
gnuśnik m., darmozjad m., f.; - werben psuć się; ein 
leniuch m., pasibrzuch m., •et l3a9n popsuty, dziurawy 
rozlazluch m. ząb; imn'on - macgen ob-

ed)lnrn'ffcnlnnb, sn. -es, mówić, oczernić kogo ; ,e ,8eiten 
kraj m. darmozjadów, pasi- złe, ciężkie czasy; ~es @e[b 
brzuchów, pr6żniaków. moneta fałszywa; bas ift ein 

ed}lnrn'ffenlcbcn, sn. •5, •er %roft to słaba pociecha; 
życie próżuiacze, gnufoe. •e @ef dJiifte maÓ)en robić złe 

ed)lnrn'ffin, sf. obacz interesa; •e @efunl:l~eit słabe 
6 dJforaffenCanb. zdrowie; imnl:lm ,en ;J)anl 

ed)ln'rfc, sf. pl. -n, pa- roiffen nie odwdzięczyć się 
tynki /. pl., pantofle pl. bez komu; bas 15d)Iecl)te an ber 
obcasów. iEaÓje zła strona rzeczy; in 

Gń}ln'rfcn, vn. (~alien) ,en ~er~liltniff en Ielien żyć 
klapać patynkami przy cho- w złych, opłakanych stosun
dzeniu, szurgać, szurgotać kach; II. adv. źle; •er go
patynkami. rzej; am •eften najgorzej, 

Gd)lnu, adi. i adv. prze- niedobrze, licho, nikczemnie, 
biegły, przebiegle, filuterny, niegodziwie; es ge~t il)m -
filuternie, chytry, chytrze; źle, niedobrze mu się powo
ein "er ijudJs szczwany lis; dzi; mir ift f o - tak mi 

jest źle, niedobrze; - aUi8• 
\eqen źle wyglądać; - ge= 
Iaunt fein być w złym hu
morze; e!l ge9t i9m immer 
•er pogarsza mu się co
raz bardziej; idJ fann mit 
bas nut - l:lenfen tiudno mi 
to pomyśleć; imnl:ln - lle• 
9anbeln nikczemnie, nieuczci
wie z kim sobie postąpić, 
maltretować kogo; bas ift -
ausgefaUen nie udało się, źle 
wypadło; - gefinnt źle uspo
sobiony; (f dJ!icf)t) - unl:l re! t 
prosto i uczciwie; - ent3ilcl:t 
von etro. fein nie być wcale 
zachwycony czem. 

ed)!e'd)tcrbing~, adv. ko
niecznie, bezwarunkowo; -
ttid)t wcale nie, żadną miarą, 
bynajmniej. 

edJlc'd)tgdnunt, edJlc'dJt" 
gcfiuut, adv. w złym humo
rze, źle usposobiony. 

Gd)lc'~tl)Cit, sf. pl. 0 en, 
1) lichośc f, złość j., depra
wacya /.; 2) zły uczynek, po
dłość f.; 3) zły stan, zły 
gatunek, 

Gd)lc'd)t~iu, adv. po pro
stu, prosto. 

edJ(C'dJtigfcit, sf. pl. ,en, 
złość f, podłość /., nikcze
mność f., nieuczciwość f. 

edJlC'dJtltlC!J, adv. po pro
stu; f agen ełie nur - ;;)~re 
9Jleinung niech pan tylko 
po prostu wypowie swoje za
patrywanie, 

ed}lt'dcu, vn. i va. (l)alien) 
1) lizać, l:lie \Jinger - obli
zywać palce; 2) łakomić się 
na przysmaki; von uer6ote• 
tten @enilflen - zakosztować 
owocu zakazanego. 

ed)lc'cfcr, sm . .. 5, pl. -, 
edJ(CcfC'tlUllUl, sn. •(e)e, pl. 
=mliuiet, obacz 2ecfet, 2ecfet• 
maul. 

Gd)lcdmi', sf. pl. ,en, 
obacz 2ecferei. 

ed)lc'dcriu, sf. pl. =nen, 
obacz 2ecfermau[. 

ed)lc'cfcrn, vn. i va. (l)a• 
óen) obacz !Ed)Iecfen. 

edJle'gcl, sm. •S, pl. -, 
obacz e'>cf)Iiige[. 

6d)lc'9cln, tm. {9aóen) 
zrobić omyłkę f., pomyłkę f• 
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6d}lt'~bnum, sm. •ei3, pl. cany, kontrabanda /., prze
•lićiume, 6d)lt'~buf d), sm. •eil, mycanka f. 
pl. •liilfc!je, 6djlt'~born, sm. ed)lti'd)~iinblcr, sm. •!3, 
•(e)i3, pl. •t, tarnina f., tarń f. pl. -, przemytnik m. 

6d)lt'~t, sf. pl. •n, tarka 6d)lei'd)tre~~c, sf. pl. •n, 
f., tarnka f. schody tajne, ukryte. 

ed)lc'~cngcftril~~. sn. •es, ed)lci'd)lllnrc, sf. pl. •n, 
pl. •e, tarnisko n., tarnina /. towar przemycany. 

6d)lci(c), sf. pl. •n, lin rn. ed)lci'd)lllt!l, sm. ,ei3, pl. 
6d)lti'djt, sf. pl. •n, pa- ,e, manowiec m., droga ubo-

dalec m. czna, skryta, kręta; auf •en 
@,djlci'd,Jtn, fc!jleic!je, fc!jleid)fł, f eine 2l6fic!jten emicf;en ma

f c!jlict), gefdl!ic!jen, I. vn. i nowcami dążyć do celu, k,ę
vr. (f ein) łazić, leźć, chył- temi drogami usiłować dojść 
kiem,ukradkiem thodzić, skra- do celu. 
dać, wkradać ei~, wynieść, wy- 6djlti'tr, sm. •!3, pl. -, 
mknąć się; fic!j in rin {)nus - kwef m., welon m., woallrn f., 
ukradkiem wejść, wkraść się zasłona f.; ben - [Jerunter• 
do domu; ber ijuc!ji3 fc!j!ric!jt laffen spuścić welon, woalkę; 
nac!j bem {)il[Jnerftall lis I bie m:la[jr[Jeit o[jne - bar• 
skrada się do kurnika; ic!j ftellen przedstawić prawdę 
fa!J t[Jn aui3 brm @arten - bez zasłony; ben - ne[Jmen 
widziałem go wykradającego, zostać zakonnicą, wRtąpić do 
wymykającego się z ogrodu; klasztoru; ben - ber illrr• 
fic!j itJi,. imnbs illertrauen - geff en[Jeit liber ftro. roerfen 
wkraśl! się w czyjeś zaufanie; puścić co w niepamięć; unter 
ber !Bac!j fc!jleic!jt burc!j bie bem - ber ~ac!jt pod osłoni} 
m:liefe strumień snuje, wije nocy. 
się przez łąkę; trćigeiii !Blut ed)lti'trtult, sf. pl. •Il, 
fc!jleic!jt in feinen ~bern leni- edJlti1ctfnu3, sm. •e!3, pl. 
wa krew 8ączy mu się w ży- •fliU~e, sowa pfomykowata, 
łach; bie !Boi!l[Jeit, bie im edjlei'trf(or, sm. •i3, pl. 
frinftern f c!j(eic!jt złośr, co pełza ,e, gaza/. na kwefy, welony, 
w ciemności; II. va. (fjaben) rąbek m. 
einen lilif en m_\eg - chodzić edjlci'cr~nft, adi. podobny 
złem i, krętemi drogami; do welonu; tajemniczy, nie
m.laren in i>ie 15tabt f c!jleidjen wyraźny, z11mglony. 
przemycać towary do miasta. ed)lci'cr~nubc, sf. pl. •n, 

15djlti'd)cnb, adi. pełzaj!}cy, ed)lti'crfn~~c, sf. pl. =n, 
snujący, wkradający się; =e!3 czepek m. z kwefem, 
@ijt trucizna powolnie dzia- . ed)lci'crn, va. (fJalien) ob. 
łająca; •es ijie6er febra prze- illrrfct)leietn. 
wlekła, powolna. edjlti'crtnube, sf. pl. •ll, 

Gd)lti'djcr, sm. •6, pl. -, kwefów ka J.; gołąb skalny. 
1) człowiek skryty, hipokryta ed)lei'fbn~n, sf. pl. •en, 
m. j 2) zwierzę pełzające; ślizgaw~a j. 
3) cichy wiatr żołądkowy. edJlet'fbnuf, sj. pl. •lilinfe, 

Gdjlcid)trti', sj. pl. -en, szlifiernia/., bwa szlifiersk11, 
skryte, podstępne działanie. szlifiars~a. 

6dJlci'djficbcr, sn. -s, go- edjlct'fbrctt, sn. ,,a, pl. 
rączka przewlekła, powolna. •er, przyrząd m. do szlifo-

Gd)lti'd)gnng, sm. ,e~. wania. 
chód skryty, tajemny, posu- 6d)lci'fc, sj. pl. ,n, 1) 
wisty. , kokarda f.; fontaź m., mo

e,d)lci'd}gift, sn. ,es, pl. ,e, i tyłek m.; 2) pętlica f.; 3) 
trucizna powoli dział•jąca. ! sanie pl., smyk m., wl6ka f.; 

ed)lci'd)gut, sn. ,es, pl, I 4) obacz eidjteppe; 5) spust 
•gilter, towar przemycony, m. na drzewo. 

edJlei'dj~nnbcl, sm. ,s, I ed)lei'fcn, I. fdjleife, fdj(eifft, 
handel ukradkowy, przemy- f c!jiei\te, 11efdj(eijt, va. i 1,n. 

6dJlti'fftcin 

(ga6en, fein) 1) wlec po ziemi, 
ciągnąć za sobą, bai3 l.!3ferb 
fdjCeifte ben !Reiter koń włó
czył jeźdźca po ziemi; er 
f dj!eift ben \yUJl nac!j ciągnie 
nogę za sobą, utyka na nogę; 
jmn'On uor ben !JHdjter · -
wlec kogo do sądu; 2) bu
rzyć, zburzyć, rozrzucić, zrÓ· 
wnać z ziemią, znosić, znieść; 
eine ijeftung - z burzyć, 
znieść twierdzę j 3) ślizgać 
się, suwać nogami; zrobić 
węzeł, kokardę; 2aute, 
Stone, !Buc!jftalien - miękko 
wymówić, łączyć tony, litery; 
II. fc!jleife, fdJieifft, fc!j!iff, ge• 
fc!Jliffen, va. i vn. (~a6en) 1) 
szlifować, szlufować, ostrzyć, 
polerować, gładzić; ein 9.Jleff er 
- ostrzyć nóż; einen :Din= 
mant rznąć, szlifować 
dyament; 2) okrz8sać, ogła
dzić kogo; er mul'l noc!j ge• 
f c!j!iffen merben musi się je
szcze ogładzić, nabrać ogłady. 

ed)lci'fcn, sn. 0 !3, 6djlti'• 
fung, sj. pl. ,en, 1) wlecze
nie n. po ziemi j 2) burzenie 
n., znoszenie n.; 3) ślizganie 
n., suwanie n.; 4) ostrzenie 
n., polerowanie n., rznięcie 
n., szlifowanie n.; 5) ligo
wanie n. (tonów). 

edjlti'fcnnrtig, adi. w ro
dzaju węzła, kokardy, fon
tazia ; •e .Rurue wężowata, 
krzywa linia. 

edjlti'fcnblumc, sj. pl. •n, 
ubiorek m. 

edjlti'fcr, sm. •S, pl. -, 
1) s:difierz m., szlufierz m. ; 
2) suwany taniec (walc); 3) 
w m~zyce dwie lub więcej 
nut J,gowanych. 

Gdjlcifcrei', sf. pl. ~en, 
szlifiernia j., tłoczarnia f. 

edjlci'ffnotcn, sm. •6, pl. 
- , pętlica j. przy uzdzie. 

6d)lci'fmnf dJinc, sf. pl. •n, 
maszyna f. do ostrzenia. 

edj{ct'fmiltlc, sf. pl. •n, 
szlifiernia/., młyn szlifierski. 

e({Jlci'fnnbd, sf. pl. ~n, 
szpilka /. do włosów. 

Gdjlci'frnb, sn. •(e)s, pl. 
•r1iber, koło szlifierskie. 

edjlci'fftcin, sm. -ea, pt. ,e, 
kamień m. do ostrzenia, szli
fowania, toczydło n., toczak 



GdJlei'fuug 

m., brus m., marmurek m., 
osełka f. 

Gd)lci'fuug, sf. pl. ~en, ob. 
E,cf)[eifen. 

ed){ci'f3cug, sn. •( e)s, pl. 
•e, narzędzie n. do ostrzenia, 
szlifowania. 

ed)leim, sm. •(e)s, pl. •e, 
1) śluz m., flegma f,, śliz m., 
lepki płyn; 2) kleik m. 

Gd)lei'mnbf onbcrnb, adi. 
wydzielający ślllz, flegme. 

Gd)lei'mnbfonbcrun11, sf.pl. 
•en, wydzielanie n. śluzu, 
flegmy. 

ed)lti'mnrtig, 6d)lei'mbnl• 
tig, Gd)lti'mig, adi. flegmisty, 
śluzowaty, ślizowat.y, kleisty, 
klejowaty. 

Gdjlci'mnu011mrf, sm. •eB, 
pl. •miitfe, plwocina śluzowa, 
ekspektoracya f., wydzieliny 
f. pl. śluzu, flegmy. 

edjlti'mbliitig, adi. limfa
tyczuy, fleirmatyczny. 

Gdjlti'mbliitigfcit, sj. uspo
sobienie flegmatyczne, limfa
tyczne. 

Gdjlti'mbrilf c, sf. pl. •n, 
gruczoł śluzowy. 

Gdjlci'ntcn, vn., va. i vr. 
rnnlien) bie @rnupen - f cl)on 
już klej z kaszki wychodzi; 
flegmę sprawiać; oczyszczać 
ze śluzu, ślizu (n. p. rybę); 
ficl'l - złościć się. 

Gd)lci'mcr3cugcub, adi. wy
twarzający śluz, flegmę. 

Gdjlei'mf!cbcr, sn. •B, go
rączka tyfusowa, tyfus, dur 
brzuszny. 

Gd)lei'mfff d), sm. •es, pl. 
~e, plaskowąs m., ślizga f. 

ed)lci'mf{ufj, sm. •ff es, pl. 
•fliiff e, śluzopłyn m., śluzotok 
m., katar m. 

ed)lei'mbnut, sf. pl. -~iiute, 
błona śluzowa. 

Gdjlei'mbnutcnt3ilnbung, sf. 
pl. •en, zapalenie n. błor,y 
śluzowej. 

ed)lci'mbnutwud)crung, sf. 
pl. •tn, nowotwór m., polip 
m. na błonie śluzowej. 

GdJltimi11, adi. ob. ®cl)[eim, 
nrti9. 

Gd)lti'mftnr, sm. •(e)B, pl. 
•e, katarakta śluzowa. 

Gd}lci'mfnppc, sf. pl. •n, 
kleik m. 
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Gd}lci'mticrc, sm. pl. mię
czaki pl. 

ed)lei'milbcr3ug, sm. •( e)B, 
pl. •3il9e, powłoka śluzowa. 

ed}lci'm3ucfcr, sm. •!l, cu
kier w płynie, glukoza f. 

ed)lci'fjt, sf. pl. ~n, 1) 
szczepka f., łubek m., smolna 
drzazga, gont m.; 2) sku
banka /., szarpia /. 

ed}lci'fjtn, f cl)leibe, fcl)[eijieft, 
f c!J!iji i jcl)Ieiflte, gelcl)!iff en i 
gefcl)[eiut, I. va. (~alien) od
dzierać, skubać; ~ebe,:n -
drzeć pierze j ,i)ora, E>teine -
drzewo, kamienie łupać; 
!ninben - obdzierać korę; II. 
vn. (f ein) ficl) - vr. drzeć 
się, wycierać się (jak sukno). 

Gd)lci'fjfcbcr, sf. pl. ~n, 
pierze n. do darcia. 

ed}lei'fjbnnf, sm. •ee, ko
nopie międlone. 

Gd)lti'fjbol3, sn. -ee, pl. 
•IJiil3et, drzewo n. aa drzazgi, 
szczepki. 

ed}lti'fj311Jitbcl, sf. pl. , n, 
cebula zimowa. 

ed)lcmi'bl, sm. •9, pl. oe, 
niedołęga m., mazgaj m. 

ed}ltmm, sm. •(e)a, pl. -e 
i ,e, szlem m. w grze wista; 
- macl)en, werben dać, do
stać szlema. 

ed}lc'mmcn, I. vn. ([Jnóen) 
hulać, birbantować, używać, 

i pić bez miary; II. va. 
obacz edj!iimmen 1). 

Gdjlc'mmcn, sn. •e, Gdjltm• 
mcrci', sf. pl. •en, żarło
ctwo n., łakomstwo n., hu
lanie n., birbantka /. 

ed}lc'mmcr, sm. ,e, pl. -, 
birbant m., hulaka m., pasi
brzuch m., brzuchopas m. 

Gd)lc'mmcrbnft, 6d}lcm10 

mcrif d), adi. po hulacku. 
ed)lt'nt,IJC, sf. pl. •n, wy

war m., braha /. 
edjle'nbcr11nug, sm. -ee, 1) 

chód powolny, rozlazły; 2) 
obacz E,cf)[enbrian. 

ed}lc'nbcrn, vn. (~a6en i 
f ein) łazić, chodzić wolnym 
krokiem, wałęsać się, prze
chadzać się, bruki zbijać. 

ed)lc'nbrinn, sm. -e, sta• 
rodawuy tryb, zadawniony 
zwyczaj, nałóg zakorzenioPy; 
ba ift ber a!te - roieber 

tam wszystko po dawnemu, 
staremu się dzieje; am a!ten 
- feft~a!ten iść utartym 
torem. 

Gd}lc'nfcrbnnf, sm. •(e)s, 
konopie krótkie. 

ed)lc'uftrig, adi. obacz 
E>d}lotterig. 

ed)lt'nfcrn, I. va. ([Ja6en) 
ciskać, miotać czemś; er 
jcl)Ienferte es in ben )lliinM 
cisnl}ł to do kąta; ettu. uon 
ficl) - odrzucić coś od siebie; 
II. vn. (~aóen) machać, ru
szać, kiwać, kołysać; er jd}[en, 
fett mit ben g:!ijien macha, 
drynda nogami; um etmas 
[Jerum - motać, się koło 
CZ0/('0. 

Gd)lC'ufcrn, sn. ~s, ed)lcu• 
fcrci', sj. pl. •en, miotanie 
n., ciskanie n., machanie n. 
cwmL I 

GdJlC,IJ,IJ, sm. -(e)s, pl. •e, 
ogon; m.; tren m.; Ocl)f en
ogon woli. 

ed}lc',llllbnbn, sf. pl. -en, 
droga żelazna dojazdowa, do
wozowa. 

Gd,ilc',IJlJboDt, sn. •eB, pl. •e, 
łódź holownicza. 

Gd)lc',llllbnntpfboot, sn. •es, 
pl. •e, ed)lCWbnntpfcr, sm. 
0 e, pl. -, parowiec holowni
czy, holownik m., remor
kier m. 

Gd}lcp,IJbicnft, sm. 0 ee, pl. 
,e, służba holownicza, remor
kierstwo n, 

Gd)lc',IJ,llt, sj. pl. •n, 1) 
ogon m., tren n. u sukni; 2) 
czótko n. (strój kobiety na 
głowę); 3) powolność f. 

Gd)lc'p,IJcn, l) va. (~aóen) 
wlec, włóczyć, ciąg;,ąć za sobą; 
holować; bie \Jlferbe fonnenben 
!lllagen foum - konie ledwie 
mogą wóz ucil}gnąć; bae 
$t!eib nuf bem lBooen - wlec 
suknię po ziemi ; er f cl)[eppt 
immer benje[lien ~naug ciągle 
nosi to samo odzienie; 2) 
ficl) - vr. wlec się, włó
czyć się; ficl) mit ei ner .Rtanf• 
[Jeit - m~czyć się jakąś cho
robą; ficl) miibe - wlec się 
do upadłego; fidj mit jmnbm 
- włóczyć się z kimś; 3) 
vii. ([Jaóen) bae .!tleib - Ioffm 
dać się sukni wlec po ziemi; 
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ben 2lnfet - !affen ciągnąć' edjlcu'bcrmnf djinc, sf. pl. edj(C'Uftnfliigd, sm. =13, pl. 
za sobą kotwicę; 4) fd}Ie:p:penb, •n, kusza f. - , skrzydła pl. śluzy. 
ppr. i adi. rozwlekły, powłó- edjlcu'betn, I. va. (ijaben) edjlcu'f cngdb, sn. =es, pl. 
czysty, powolny; ein „er 5til rzucać,ciskać;miotać; er fd}Ieu• •er, śluzowe. 
rozwlekły styl; eine =e 15timme berte iijm einett ei tein an 'oen eid}lcu'f cngcrinnc, sn. •a, 
powłóczysty głos. ,!topf rzucił, cisnął mu ka- pl. -, trąba upustowa. 

ed}lc'~~en. sn. •i3, włócze- mień o głowę j fie jdj[eubetten ed}lcu'f cnmciftcr, sm. =fl, 
nie n., wleczenie n.; holo- @e'djoffe miotali pociski; ben pl. -, dozorca m. śluzy. 
wanie n. ~annfludj, 2ln?lagen gegen eid}lcu'f cntor, sn. =tfl, pl, 

ed}lc',,enb, adi. obacz imnbn - rzucić na kogo •e, brama /. u śluzy. 
(5d)[qipen IV. klątwę, miotać oskarżenia ed}lcu'f CUbCntil, sn. =s, pl. 

edJlc',,cnlJnltcr, edjle'~• przeciw komu; II. vn. (~il• ,e, wentyl śluzowy. 
,cntrngcr, paź m., który nosi ben) z pośpiechem i nie- ed}lcu'ftnltlcbr, sf. jaz 
tren sukni; paź m. (klamerka dbale coś robić; er f d}Ieu• upustowy. 
do podnoszenia sukni). bert mit bet ill.lare pozbywa 6dJlCU'f C1130U, sn. =ei!, pl. 

edjlt'~,cr, sm. •fl, pl. -, się towaru byle za co, sprze- •aolle, opłata /. od śluzy, 
) k k da;·e J'ak można, byle się śluzowe n. 1 woza m., remor ier m., . 

holownik m.; 2) ciemi~ga m. pozbyć. edj(~dj, sm. =(e)i3, pl. •t, 
edjlt~,erti', sj, pl. •en, edj{CU'bCt~tCi~, Sin, =fee, 1) kryJ~wka f, _skryt~ ~roga, 

włóczenie n., zwlekanie n. pl. =le, Cfna /. niżej kosztów. m~nowiec m., ta;emna scieżk.a, 
edjlc',~nnrn, sn. =(e)i3, pl. edjlcu'bcrf dJcibc sf. pl. ,n I d.zmra f., kąt m. i aUe •e I~ 

r,,::.if, l ' . ' emem ~auje fennen znac •t, ,;;,..,lc',,nc~, s11. •ee, p • tarcza f. do podrzucama. tk' 1 ·, k' k 
łók r,,:,."'l , f i; wszys 1e cry;ow 1, za a-

•t, w m. ,;,U/ CU ber dJ~11, sm. ~ff~!3, marki, kąty w domu; 2) pod-
edjlc'~~flcib, sn. •(e)s, pl. pl. ·ldJil~fe, po~1dk m. z p10cy. stęp m., intryga f.; ~inter 

-er, suknia/. z trenem, ogo- edjltll ~crftctn, sm .. •e!3, pl. imnbi3 •e fommen przejrzeć 
nia<ta, powłóczysta. =e, 6d)ltu bcrgc{d]ojj, sn. =U1fl, czyjeś krętactwa, kruczki; 

edjlc'~~f nbcl, sm. •il, pl. pl . . ·ff e, karmeuny pomsk, id} fenne feine •e znam jego 
-- , szabla zwiedzająca się na po~sk ~· . . . . kruczki; er mei& bie recljten •e 
ziemi. edjltu ~IR, ~di. 1 a1v: spie- zna wszystkie kręte drogi; 3) 

edjlc',~fnlf, sm. •(e)i3, pl. szny? sp.1eszme; .. pospieszn;r opłóczki pl., szlich m.; 4) 
=f iicfe, obacz \Sclj[eppgam. pośp1eszme; (I~~) prt}dk1, obacz 6clj!icf. 

edjlc'~lJf djiff, sn. ,ejj, pl. •e, pr_ędko; (fofor!t~) . nat.ych- 6dJlidjt, adi. prosty, na• 
holownik m„ remorkier m. ?1111stowy;, na):Y.chm1ast; Ci! turaluy, uiewymuszony,otwar-

edjlc',~f djiffnbrt, sf. pl. !ft ,e ~t!fe nohg potrzeb_ną ty, szczery, skromny; ein ,er. 
,en, holowuictwo n., remor- Jest pośpieszna, nat.ychm~li- 9Jlenfdj człowiek skromny, 
kierstwo n. stowa, rychła pomoc i e~ tne6 prosty; ein •er 2tnaug skromne, 

edj{c',lJfCil, sn. •(C)!3, pl. Ul1!3 3U, •!t ł°Ylu,djt z.musi~ n:is zwykłe ubranie; bai'.l ift meine 
,e, obac" 15cl)!eµptau. do po~p1eszneJ. 1~c1eczk1; m .e meinung to jest moje 

6dJlc',~tnu, sn. =ei'.l, pl. •t, =ft.er <Et!e ~ naJ większym po- szczere zdanie; ,e ~aare 
cuma f., pletnia f., lina holo- śp,echu; mtr na~men •ft 2tb• D'ładko uczesane włosy• =er 
wnicza, abucht m.; ein' 15cl)iff f dj.ieb pożegnaliśmy s!ę w P~- \inenfcl)moerftanb natur~lny, 
ins - ne~men holować okręt spie~hu; . a.ufa •fte Jak n~J- prosty, zdrowy chłopski ro-m., statek m,, wziąć okręt pośpreszmeJ, zum. , 
lll\ linę; fidj uom anbmn 6djlc11 1nigfeit,s/.pośpiech m. edjli'djtnrt, sf. pl. •ni;te, 
ins - ne~nten !aff en dać się ed){CU'f C, sf. pl. "n, śluza edjli'djtbei{, sn, =(e)s, pl. =C, 
kim powodować. f,, upust m., jaz m., zastawa topór m. do obciosywania (u 

edjlcu'bcr, sf. pl. •n, proca f.; eine - 611uen ślu~ę cieśli). 
f., ciska w ka /. i opaska ra- zrobić, wystawić; ce off· ed}li'd,Jtbnr, adi. łatwy do 
kowRta (med.). neten fidj bie •n bei! S)im, ułożenia n. 

edj!CU'beter, sm. =e, pl. -, me(i8 deszcz lunął i er offnete edjli'dJtC, sf. pl. •n, śli-
1) procarz m., procnik m., bie =n feinet fBerebf amfeit pn- ehta f. 
procownik m.; 2) za byle ścił wodze swojej wymowie, ed}li'dJte, sn. •n, edJli'dJt
jaką cenę sprzedaj~cy. edjlcu'f ennuffc~cr, sin. •6, bcit, sf. prostota f., natural-

e(blcu'bcrbnft, adi. i adv. pl. -, dozorca m. ślozy. ność .f., skromność f. 
niedbały, niedbale, nieporzą- edJlC'Uf C1tbnu, sm. ,ea, pl. edjli'djtcif Cit, sn. •6, pl. 
dny, nieporządnie. •ten, stawianie n. śluz, robił'· -, edjli'djt~obel, sm. =i!, pl. 

edjlcu'bcdunft, sf. sztuka nie n. upustów. -, hebel m. do gładzenia, 
m, rzucania z procy, bali- eidJleu'fenfafl, sm. ,(e)i!, pl. półdrapacz m., strug ró-
styka j. •fiiUe, spust m. śluzy. wniak m. 
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edJli'd)ttn, J. va, (~a[ en) edJ{ifijC, Bj, pl, •n, za- kończy RiE} hislorya j bie ~Otfe 
1) (glcitten) r6wnać, gładzić, mek m., zapora f,; zasuwka/.; fdj[oji feft przy zamknięcu 
szlichtować; 2) prostować, przewłoka f. kotwy, klucz gi~łdy usposobienie mocne; 
einen ~tnljt - wyprostować m. kotwy; (kol.) klamra /. 3) (iolgern) wysnuć wniosek, 
drut; 3) ustawiać, układać; GdJliC'ijtn, fd)Iiejif, fd)Iie~ wnioskować; von einer @:ladje 
4) rozstrzygnąć, z~godzie, za- jiefti jdJliejit, \dJ{oji, gefdjloffen; nuf etro. - z czegoś wy
łagodzić, załatwić; elnen I. w. (~alien) 1) zamknąć, snuć wniosek; von fic!J auf 
!Streit - załatwić, zagodzić zamykać; bie !llugen, l:5'enftet, an'oere - osądzać drugich 
sp6r; II. vr. fidj -; - tfcie %ilren - zamknąć oczy, wedle siebie; bas Iiijit auf 
fidj bas ~oat ułóż sobie, okna, drzwi; rrenn id) einma{ e:ne gule @e[unbljeit - to 
zaczesz sobie włosy. bie !llugen fdJlieee z chwilą każe przypuszczać dobre 

edJli'd)tcn, sn. •B, GdJli'dJ~ gdy umrę; mit einem 15dJ!ilfiel zdrowie; bnraus Hiilt ficlJ nidjt 
tung, sf. równania n., gb- - zamknąć na klucz; jmntn gut auf ben 3ufilnftigen @ang 
dzenie n., szlichtowanie n., I an jein ~er3 - wziąć kogoś be!3 @efdJiiftes - według tego 
prostowanie n.; ustawianie w objęci11, przycisnąć do trudno rokować temu przed
n., układanie n.; ro,.strzyganie serca; jmnbn in je in ~erg - siębiorstwu powodzenie; Ili. 
n., załagodzenie n., zała- pokochać kogo, przylgnąć rlo fidJ -, vr. (~aben)zamJkać się; 
twienie n. kogo; einen @efangenen in bie \ltugen, bie ~[umen - oczy, 

edJli'djtcr, sm. •i!, pl. - 1 .ltetten - wii:źnia okuć W I kwiaty zumykają się; b1e 
układający m., równacz m.; kajdany; in ficb - rozumieć, fillunbe fdJliejit fic!J rana goi, 
rozjemca m., rozprawca m. mieścić w sobie, zawien:ć; zaskl~piafię;bus~n~t\d,)liejit 

edjli'd)tfeUe, sf. pl. •n, nlld) bem mJortfaute - wno-1 fidJ rok kończy się; bas 
pilnik m. do polerowania, sić z brzmienia; 2) (3ufam• \dJ!le\it fidJ non \e(lift to samo 
wygładzania, mrnfd,)(ieten, in fidj llli~ z siebie wypływa; IV. g<[djlo[• 

edJlid, sm. •ei!, pl. =e, fdJliejien) bie @lieber, bie fen,pp. iadi. eine•e@e\eU\dJnjt 
tłusty muł. !Jlei~en - ścisnąć szeregi; zamknięte kółko towarzy-

edJli'dboben, sm. •i!, einen .«re bil - zrobić koło; skie; ein ,er .lheis prywatne 
Gdjlt'lfgruub, sm. , es, pl, (befcl)liejien, lieenbi!len) eiren koło, k6łko; eine •e .8eit ogra
•gtilnbe, grunt szlamowaty. )Brief - zakończyć list; eine niczony czas; •e. ,8alj( ozna

edjli'dtrig, adi. tłusto mu- mer~an'o(ung - zakończyć czona, pewna liczba; fie 
listy, szlamowaty, szlamisty. rozprawę; 'oie 1l!or[efungen - bilten ein =eg @an3ei! tworzą 

Gdjli'dctmifd), sf. zsiadłe zakońezyć odczyty; 3) an zamkniętą w sobie całość; 
mleko, etro. (an)fc!Jliejien przyłączyć =e @lieber ściśnięte szeregi; 

Gd)li'dcnt, vn., va. i t'1'. do czego, dodać; 4) (,1li• ,es ~nni>roetf cech oznaczony 
. (~aben) 1) zsiadać się, skrzep- fdjliejien) zawrzeć, zawiązać; (co do liczby). 
nąć(o mleku); 2)ob. ed;liltfen. ~reunbtdJaft m.it jn,nb~ -; edJlit'fien, sn. =?, Gd)lit'= 

ed){i'cffiingCt1 sm. •S, pl. ZflWrzec Z • kim pr~yJaźn j ijttllQ, sf'. pl, =en, zamknięcie 
- , 6dJli'd3nun, sm. ~(e)i!, pl em,e @ge -:-- zawr~, c ma_ł- n.; eine vorliiufige - ber 
0 3iiune, płotki namolne, że~stw?; e1~en l:5'neben, em Unioerfitiitm tymczasowe 

edjli'dlnull, sn. =es, mu- fl\un'omi!, emen merttnft - zamkniecie wszechnic. za-
lisko n. zawrzeć poliój, traktat, kon- wa,cie • n., zakończenie n., 

GdJlief, sm. •(e)i!, pl. =e, 1) trakt, umow<:,;; 5) (fofgern) zawiazanie n. 
kurzawka f.; 2) zakał m., wnosić, wnioskować; bafi e~lie'ficnb, adi. (i ppr. od 
zakalec m. !ann man fdjon bnra~i! - fdJ!ieflen). 

GdJliC'fbobUt, sm. ~i8, rnpy JUŻ, z tego, mo~na wmosko- edJliC'ffCt sm. •il l. _ 
pl., eapowisko n. wac, wysnuc wmosek; Il. vn. ) ' kl ' \ ' 

edjlie'fig, adi. zakalisty, (ijaben) 1) zamykać sie, do- 1 zamykacz m., uczm m., 
k I ( bi I ) kl · k • · d h d , , • b' stróż m., portyer m., dozorca za a cowaty, c e J aJstro- my ac sie, oc o ZIC; te · , f 2) b 

waty (klusek, ziemiak)·, rn- %iit f,r,[ie"t ni""t gut drzwi więz.ienny,_ sza arz m. i O 
• 

. "'I P "'I. • edjhef;muafel. 
powaty (ziemia). me dochodz!J, me domykają . , 

ed)lit'finnfer, sm. ~s, pl. się; bief e @:>djadjte[ \c[)lieflt gut „ edJltC ficrnmt, sn. -eś,. pl. 
-, ankra J:, klamra ciesiel- pudełko szczelnie się zamy- ·~m;er, urząd m. kluczmka, 
ska do spinania drzewa. ka; bai! .!Uci'o jdjlieflt gut szafarz.a. , 

Edjlic'fibnr, adi. zamy- suknia dobrze sie dopina ed)hc'ijcrm, sf. pl. ,nen, 
kalny, dający się zamknąć; dobrze i gładko iEŻy. be; klucznica f., szafarka .f. 
dający się wnioskować. !Jleitet f dJ(ieflt jeździec ~10cno edJliC'ijQ~~nrat, Bm. •eS, 

6d)lic'fibnum, sm. •eil, pl. siedzi na koniu, przycitika pl. •e, przyrząd m. do zamy
•liiiume, zapora f., rogatka f. nogi; 2) (enbigen) kończyć, kania. 

Gdjlic'fiblcdj, sn. •es, pl. zakończyć; ijie, f d)Iiejit bie 6dJlit'fi~nfcn, sm. •il, pl. 
•t, obacz @:>d)lieji~afen. @efcgidjte w tern miejscu , klamra /. u hamulca. 



ed]lie'»lidJ, adi. ostate
czny; ein •er @runb osta
teczny powód; adv. nareszcie, 
wreszcie, nakonie(', w końcu, 
ostatecznie; - 6emerfe idj 
nodj wrernde dodaję jeszcze; 
- uer!egte ei; fidj aufi'S fllitten 
nakonite, w końcu zaczął 
prosić. 

ed]lie'»muefd, sm. •G, pl. 
•n, zwieracz m., mi~sitń za
ciskający. 

ed]lic'»uagcl, srn. ·!3, pl 
•Ui:i~e!, gwóźdź m. do zamy
kania. 

edJlie'»tiegd, sm. •/3, pl. 
-. zasuwka /., rygiel m. 

ed]lie'»11110, sf. pl. •en, 
obacz '5cfJ!ieaen. 

Ed)liff, ses, pl. •e, szlifu
nek m., szlif m„ wyszlifo
wanie n.; bas Wleff er ~nt 
einen guten - nóż dobrze, 
pięknie wyszlifowany; okrze
saność m., polor m.; imn'om 
ben redjten - ge6en nadać 
komu właściwy polor. 

ed)limm, 1) adi. zły, nie
dobry; ein •er @efe!Ie nie
dobry człowiek; (f djrec?lidj, 
graufam) e'ne ,e '.tat niedo
bry postępek; (il6er, frant) 
er ~at •e 2!ugen ma chore 
oczy, Lól oczów; mir ift -
- jest mi niedobrze; eine •e 
lEtfiiltung brzydkie, silne prze
ziębienie; ein • er ,l?anbe[ zły 
interes, przykra sprawa; eine 
,e '5ndje paskudna rzecz, 
przy kra rzecz; •e ,8eitert 
złe, 8mutne czasy; a!Ies 
uon ber ,en @ieite auf• 
faff en pojąć w,zystko z 11aj
gorszej strony; ben ,ften 1ra!I 
anne~men przypuścić naj
gorszy wypadek; im~ften l)'alle 
w najgorszym razie; bas 
roirb ein -es @nbe ne~men to 
się źle skończy; ee gibt nidjts 
•eres ais . . . niema nic 
gorszego aniżeli . . . ; ,er 
werben pogorszyć się; bas 
faun - werben to może sie źle 
skończ) ć; fidj in einer· 0 n 
.8aA e befinben hyć w złem po
łożeniu; bas Słinb ift -
dziecko jest 11iegrzeczne; 2) 
adv. źle; im n: er •er coraz 
gorzej; am of!en najgorzej; 
er ~iitte es nodj ,er iteffen 
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fiinnen mógł jeszcze gorzej założyć ramiona; bie 2!rme 
natrafić; f o - . als moglid) um jmnbo ,\';)ais - objąć 
o ile możności n~jgorzej; kogo za szyję; jmn'om einen 
er ift - baran źle na tern 6tric? um ben ,\?am - po
wyjdzie; urn fo ~er tero go- wruzem komuś opasać szyję; 
rzej; fo - roat'l.'S nidjt ge, jmnbm einen Sorbmfran~ urn 
meint nie było tak źle po- bie '5titn - uwieńczyć kogo 
myślane; es ift nidjt fo - , laurem; ~Humen - wić kwia
roie man benft nie jest tak ty; 2) połykać, łykać; er 
źle, jak się wydaje; nie tak f clj(lngt bas ~ff en f o gierig 
straszny dyabeł,jak go malują. połyka żarłocz11ie jedzenie; 

edJli'mnte, sn. •n, zło n, 3) fid) -, vr. wić się, 
ed)li'ntmetltJCtbCII, sn. •!!l, kręcić, okręcać się naokoło 

po1?orszenie n. czego; ein ]5'aben ~at ficlj um 
ed)li'ntnt~Cit, sj. pl. 0 en, ben \°rU~ gef dj(ungen nitka 

obacz ecglecfJtinfeit. owinęła, zamot11.fa się o nogę; 
ed)li'mntfte, sn. •Il, naj- ber ~ad) fcl)lingt fid) burcg bas 

gorsze; bas - fommt nocg ~al strumyk wije, snuje się 
ńadj najgorsze jeszcze przyj- przez dolinę; fie f c!)lingt ficlj 
dzie; auf bai!l - gefa~t f ein im %an3e pląsa w tańcu. 
być przygotowanym na naj- ed)li'ngen, sn. ~a, owijanie 
gorsz<>, na wszystko. n.; wicie n. się; połykanie n. 

edJli'mmftenfaUe, adv. w edJli'11nenlege11, sn. •S, na-
najgorszym razie. stawianie n. sideł. 

ed)ll'ugnlJlJntat, sm. •(e)s, ~d)li'ngenleger, sm. -s, pl. 
pl. •e, przełyk m., przewód -, obacz ~ol)elfte!Ier. 
przełykowy. ed)li'ngern, vn. (~aben) być 

edJli'llgbanm, sm. •ei!, pl. przerzucanym, rniotanym z je
•biiume, kalina f. hordowina, dnej strony na drugą (okrl}t), 
hordownik m., sumak m. ~d)li'nget:11, sn. •il, prze

ed)li'11gbcfd)1tJetbc11, sf. pl. rzucanie n., miotanie n. z je-
trudności pl. w łykaniu; utru- dnej strony na drugą. 
dniony przełyk. edJli'1tgfabe11, sm. ,s, pl. 

ed)li'ugc, sf. pl. •n, 1) ·f 1iben, nitka do owinięcia. 
kluczka f., pętla f., pętlica edJli'IIRRCIJJOd)0, sn. ,es, pl. 
j., pętelka /.; mit einer •e, edJli'1tglJf(a113e, sf. pl. on, 
'5cf)linge fef!~alten przytwier- roślina wiją"a się; powój m. 
dzić, przymocować pętelką, emli'11nm11efd, sm. •i!, pl. 
kluczką; er ~at bm ł!trm in "' " . ~n. muszkul przełykowy. 
etner - ma rękę na tembla- edJli'1191tJed3e11ge, sn. pl. 
ku; 2) sidło m., pęto n., d , 1 • 
arkan m.; •Il fie!Ien nasta- narzą m. P0 •Y rnma, orga-
wić sid-ta; mit ber - fangen na przełykowe. 
złapać w sidł'a; jmnbm eine edJlillf, sm. •e!3, pl. •e, 
- leAen sidła Dl\ kogo za· obacz ~rbrutf cf). 
stawić; fidj aua ber - &ie~en edJli'~~e, sf. pl. ~n, 1) po-
wywinąć się z matni. dołek m.; 2) poły surduta; 

edJlt'ltgel, sm. •B, pl. -, 3) Oblicz :BranbAaffe. 
nicpoń m., hultaj m., chly- 6dJli'lJlJt11ba11b, sn. •ei!, pl. 
stek m.; ein fauler - le- •6iinner, zawiasa tarczowa. 
niurh m. edJli'~lJCtmildJ, sf. obacz 

edJlillgtlei', sf. pl. •en, '5cf)Cic?ermild). 
hultajstwo n., łotrostwo n. edJlill~, sm. ,[ei!, pl. •!e, 

ed)li'ngel~nft, adi. i adv. krawatka f, fontaź m. 
hultajski, gałgański, ehłyst- ed)litta·ge, sf. pl. =n, szlich-
kowaty, łobuzowski. tada j., przejażdżka sanna, 

ed,Jli'11ge11, !cblinge, fcf)lin!jft, kulig m, sankada j. 
fclj[an~. gefcf}!ungen, 1) va. edJli'tten, sm. ,a, pl. -, 
i vn. (~a6en) owinąć, owijać, l sanki pl., sanie pl., załubnit> 
wić; bie 2!rme ineinanber- I pl.; - fa9ren sankować się. 



@>djli'ttcnbal,n 

@>djli'ttcnbal)n, sf. sanna j. 
@>d)li'ttenfa~rcr, sf. pl. - , 

jadący m., jeżdżący m. sa
niami. 

6djli'ttcnfa~tt, sf., @>dJli't, 
tcnl)aftic, obacz @>d)(ilta!Je. 

6d)li'ttt11fnfc, sf'. 1Jl. ~n, 
sanie pl. 

6djli'ttcnf d)cUe, sf. pl . .. n, 
dzwonek m. u sanek. 

6djli'ttcnftrom, sm. ,ea, pl. 
•e, prąd elektryczny. 

6dJli'tterba~n, sf. pl. ~en, 
ślizgawka/, 

@>dJli'ttcrn, vn. (~a6en i fein) 
ślizgać się. 

@>djli'ttf djn~, sm. •ei3, pl. 
oe, łyżwa/.; - fa~ren, rauren 
ślizJ?aĆ się, łyżwować. 

6djli'ttf d)Ul)ba~n, sf. pl. ~en, 
ślizgawka f'. 

6djli'ttf d)Ul)IR1tfc11, sn. •a, 
łyżwo wanie n., ślizganie n. się, 

6djli'ttf d)1tblii11fcr, sm. •a, 
pl. - , łyżwiarz m. 

6djli'ttf dj11blii11fcrin, sf. pl. 
•tlen, liżwillrka f. 

6dJliij, sm. •ee, pl. oe, 1) 
rozpór m., rozporek m.; ein 
- im .\'jembe rozporek w ko
szuli; 2) ryndenka.f. (budowni
ctwo); 3) ein - im l)'dfen 
szpnra w sknle. 

6djli'ijauge, sn. ~B, pl. •n, 
oko Hkośne, 

6d)li'ijitugig, adi. sko
śnooki. 

6djli'ijbrcnncr, sm. 0 0, pl. 
-, rodzaj palnika gazowego. 

6dJli'ijbliitterig, adi. o li
ściach zębatych. 

~djli'ijcn, va., (gali en) ro~
pru c, przerznąc, rozplat1c; 
jmnbm ben ~auc!J - rozpmć 
komu brzuch ; einen 2hmer 
-- zrobić rozp6r w rękawie; 
f c!Jon gefqilivte m:ugen pięknie 
wykrojone oczy. 

6d)li'ijformig, adi. wcięty, 
jak rozporek. 

6dJl!'ijgrabcn, sm. •a, pl. 
--, wąziutki rów. 

6d)Ii'ijfcilbanr, sf. pl. 0 n, 
klinink m. 

6d)Ii'i,lmtff cr, sn. ,s, pl. 
-, nóż m. do rozpruwania skó
ry; lanceta f. 

@>djto·rter, sm. •a, pl. - , 
scyzoryk m. bez sprężyny. 

346 6d1ro·tterh1fcit 

6d)lo'bllltifj, adi. bialn- ślusarstwo n.; 2) ślusarnia 
tenki. f., warsztat ślusarski, 

6djlo',l)en, va. (~alien) ro- 6djlo'fjfeber, sf. pl. •n, 
zebrać okręt popsuty. sprężyna w zamku, 

6djlt1fj,sn.•ffea,pl. 5dJ(offer, 6djlo'fjfrnu, sf. pl. ,rn, 
1) zamek m. do zamykania; pani zamku. 
etm. unter - unb !JHegel @>djlo'fjgartcn, sm. •tł, pl. 
~a6en mieć coś pod zamknię- giitten, ogród zamkowy, park 
ciem, pod kluczem; ~inter - m. przy zamku. 
unb !Jliegel flten siedzieć 6dJlo'fjgraben, sm. •il, pl. 
w więzieniu; ein -· vot~iin• =gtiióen, rów m. naokoło 
gen, vorlegen zawiesić kłódkę; zamku. 
2) zamek m., pałac m.; ein @>djlo'fjl)Oll,lltmann,sm.•(e)a, 
artes - zamczysko n.; fil• pl. •miinner, burgrabia m., 
niglidjea - zamek królewski; horodniczy m., kasztelan m., 
6cl)Hiffer in bie .2uft bauen przelofony m. nad zamkiem. 
budować zamki na lodzie, @>djlo'fj~of, am, •ea, pl. 
domy z piasku; @:idj!offer auf ·~life, . podwórze zamkowe, 
jmnbn liauen komuś zupełnie dziedziniec m. 
zaufać; na kimś zupełnie po- @>djlo'fjfn,lleUe, sj. pl. •n, 
legać. kaplica zamkowa. 

@>djlo'fjauff c~cr, sm. •S, pl. 6djlo'fj11a9el, sm. •a, pl. 
-, dozorca m. zamku, ka- ~niigel, gwóźdź zamkowy. 
sztelan m. 6djlo'fj,11Ia~, sm. ,es, dzie-

@>djlo'fjbenmte(r), 8'1Jło Dni dziniec zamkowy, 
pl. •n, urzędnik pałacowy. @>djlo'fj,llrcbiger, sm. •S, pl. 

6djlo'fjbtfdjlaR, sm. •etl, pl. -, kapelan zamkowy. 
•liefd)!iiAe, skówka zamkowa. 6d)lO'fjriegd, sm. •5, pl. 

@>djlo'fjberg, sm. -ca, pl. •e, -, zasuwka zamkowa. 
góra zamkowa. @>dj{o'fjllerlllaltcr, sm. •S, 

6d)I0'fjbc111obner, sm. ·!3, pl. -, 6dJlll'fjllogt, sm. ,es, 
pl. -, mieszkaniec m. zamku. pl. •lliigte, obacz 15qilojjgaupt• 

6d)lll'fibtlllllb1ttrin, sf. pl. mann. 
,nen, mieszkanka j. zamku. 6d)lO'fj1Jer111aU11ng, sj. ,en, 

6djlo'fjbled), sn, •(e)a, pl. kasztelania/., bu~grabiostwo; 
•e, blaszka zamkowa, tarcza zarząd m. zamku. 
/. do zamku, 6d)lo'fj1Jogtti, sf. pl. -en, 

6djlo'fjdjen, sn. •i8, pl. -, obacz l5c!Jlotmrwartung. 
pałacyk m., zameczek m. @>djlo'fjlllad)C, sj. pl. ,n, 

6dJIO'fjt, sf. pl. •n, grad, straż pałacowa, zamkowa, 
ziarnko n; •Il, grad (w wiei- 6d)lO'fjllltifj, adi. biały jak 
kich ziarnach spadający). grad, 

6djlo'fjcn, es fc!Jloflt, ge• @>dJlot, sm. •ea, pl. •e, t) 
f dJ!obt, vimp. (~alien) es f c!Jlojjt rnra kominQwa, komin; 2) 
grad pada. rura f. do odprowadzania wody. 

6d,Jlo'fjcnforn, sn. •es, pl. 6d)lo'tfcger, sm. •a, pl. -, 
=fiimer, ziarnko gradu. 6dJIO'tfCl)tcr, sm. 0 01 pl. -, 

@>djlo'fjcnUJetter, an. •S, kominiarz m. 
gradowa pora. 6d)lO'tte, sj. pl. •ll, 1) liść 

6djlo'fjc111110Ife, sj. pl. =n, szydłowaty u szczypiór ka; 
gradowa chmura. 2) obal'z 5djalotte; 3) obacz 

6d)lo'f[er, sm. •i8, pl. -, E:djlot 1). 
ślusarz m. @>djlo'ttergang, sm. =CB, 

6d)lll'f[erarbeit, sf. pl. •en, chód chwiejący ,i~. 
robota ślusarska. 6d)Io'ttcrig, adi. niedbały, 

6d)lo'ffernefeU(e), sm. •e», rozlazły, niedbale wiszący, 
pl. ,en, czeladnik ślusarski. nieporządny (ubranie). 

6djlo'ff er111tiftcr, sm. •a, 6dJI0'tteri9feit, sf. pl. ,en, 
pl. -, majster ślusarski. niedbalstwo n., nieporządek 

6dJloffmi', sf. pl. •en, 1); m., cb6d chwiejny. 
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6d)lo'ttcrmildJ, a.f zsiadfe 6d)(u'dcu, an. =i!, 1) ły-
mleko. kanie n., połykanie n.; 2) 

· led,llo'ttcrn, vn. (l)af,en) obacz @':djludj3en. 
trząść, chwiać się, niedbale edj(u'dcr, am. •i!, pl. -, 
wisieć, drgać; bie ijil~e, bie 1) żarłok m.; łakomiec m.; 
.!lnie fcljlottem iijm nogi, ko- 2) atmer - biedak m., chu
lana mu się tr:tęsą, chwieją; dy pachołek m., chudeusz m., 
llai! R!eib fdjfottert auf i~r gołysz m., golec m.; 3) dla
suknianiedbalenaniej wisi,jak wil!"ad m. (ptak). 
worek; er fd;fottett im @e~en edjlu'd)f cn, vn. (~af)en) 
chodzi kiwając, chwiejąc się. obacz 6cljlucl),en 1). 

edJlO'ttcru, an. =i!, obacz ed)lu'dWtif c, adi. i adt•. 
'6cb!otteri11feit. łykami, haustami, po trosze 

edJlud)t, 8(, pl. sen, wą- (pić). 
wóz m., parów m., wądół m., ed)(u'bcrig, adi. obacz 
jar m. 6dj lotterig. 

ed)fn'd)acn, I. vn. (~alien) edJlnft, af. pl. 6dj[ilfte, 
1) czkać, mi~ć. czkawkę; 2) ubscz 6d)htdjt. 
1kać, szlochac; II. va. (ijalien) ed)(u'mmcr, sm. =ś, <lrze
er fdjludj3te bai! ret te ~eóe• .m11nie n., drzemka f,; in -
n,o~( z łkaniem wyrzekł osta- finfen, tiegen zdrzemnąć się; 
tniA pożegnanie. drzemać. 

edjlu'd)acn, an. •s, edjlndj• ed)lu'mmcrllctiiullt, adi. 
acrci', aj. pl. •en, czkawka odurzony drzem11niem. 
f.; łkanie n., szlochanie n., ed)(u'mmcdiff cn, an. =!il, 
szlochy pl. pl. -, poduszka f. 

6d)(u'd)3cr, sm. •S, pl. -, edj(u'mmcdiirner, an. pl. 
1) ten co szlocha, łka; 2) nasienie senne, ziarnka n. pl. 
szlo<·h m., westchnienie n. maku. 

iedJ(Ud, am. =(e)a, pl. •e, edj(U'mmcditb, sn. =ei!, pl. 
łyk m., haust m., łyknięcie =et, kołysanka f. 
n.; einrn - tun raz łyknąć; iedJlU'mmcrn, vn. (~aben) 
in einem - jednym łykiem, i vimp. drzemać, zdrzemnąć 
na jeden łyk, haustem; lieim się; feine 2(n(agen - nodj 
,erften - za pierwszym łykiem, jego zdolności są jerncze 
łyknięciem; ein - mlaffer uśpione, nierozwinięte; miclj 
kropla f, odrobina f. wody; fcfJ[ummert jestem śpiący, 
,einen - il6er ben ~utft trinfen senny. 
przebrać miarkę, upić się; ed)lu'mmcrroUe, sf. pl. •n, 
-einen - ne9men łyknąć. okrągła poduszeczka, wałek 

edjlU'da.)J.)Jarat, sm. •ei!l, m. do spania. 
pl. •e, przyrząd przełykowy. ed)fum.)J, sm. •(e)s, pl. •e, 

edjfn'dauf, am. •9, czka w- traf m., przypadek m.; -
ka f. gaben mieć szczęście, szanse. 

edjlil'ddjcn, sn. •S, pl. ·-, edjlu'm.)Jc, sf. pl. ,n, ob. 
łyczek m. 6cb[amµe. 

edjlu'dcn, vn., va. i vr. edjlu'm.)Jcn, edj(u'm.)Jcrn, 
(ljaóen) połykRć, łykać, prze- vn. (~alim i fein) przypad
tykać; gieriQ - pożerać, po- kiem się wydarzyć; wisieć, 
chłaniać, łakomie, żarłocznie włóczyć się; es fdj[umµt aliei3 
połykać; ~e(eibigungen ~erun, an i~t wszystko na niej wisi. 
ter- połknąć obelgi; er n,irb !Sdjlu'm.)Jig, adi. i adv. 
ttidjt uid ba6ei - nie będzie niechlujny, nieporządny, nie· 
miał z tego wielkiej korzyści; chlujnie, nieporządnie. 
er n,irb ben @eminn - on edjlu'm.)Jigfeit, af. pl. =en, 
z tego skorzysta; ftdl uo!I - niechlujstwon.,nieporządekm. 
objeść się, przejeść się, upić edJ(Unb, am. •es, pl. 
się; bie ~rbe fdj(ucft baa \illaf• SclJlilnbe, 1) gardziel m., prz~
fer in fidj ziemia pochlania, łyk m.; paszcza j.; 2) 
wsiąka wodę. otchła{1 f., przepaść f., otwór 

m. pieczary, paszcza f.; bie 
eijernen (5dJ({inbe fµien uer, 
gemnbei!l aeuer spiżowe pa
szcze zionęły niszczący ogień; 
3) topiel f., nurt m. 

edjlu'nbllriiune, aj. pl. =n, 
angina f., dławiec m. 

ed)ln'nbfo.)Jf, sm. •ei!, pl. 
,fiiµfe, gardło n. 

edjln'ubfo.)Jfcnt~iinbung, aj. 
pl. •en, zap11.!eoie n, g11rdła. 

ed)lu'nbfo.)Jff djnitt, sm. ,eo, 
pl. •e, przecięcie n. gardła, 
lluyngotomia f. 

6djht'nbmnilfd, am. •a, pl. 
=tt, mięsień gardłowy. 

edjht'nbrii~tc, af. pl. • n' 
przełyk m. 

!Sdjlu.)J, af. pl. •e, obacz 
6cf)aluµµe. 

ed)lu.)Jf t Sm. ,ff!,pl, 6djrilµfe I 
skrytka f, kryjówka f'; smy
knięcie n., szustnięcie n. 

!Sd)lil'.)Jfen, !Sd)fn'.)Jfcn, vn. 
(fein) przesunąć się, wy
mknać sie, wyślizoać sie, wy
suną6 się; in ein' Eod) 
czmychnąć do dziury; ber 
2l:al fdj[Uµfte mir aui! ber 
tanb węgorz wyśliznął mi 
się z ręki; er fdjWµfte fcf)ne!I 
in f einen 6djlafroct wdział 
szybko szlafrok; bai! mlort 
f dj[ilµfte mir unbe'oadjt liber 
bie ~iµµen to flowo wy
mknęło mi się tylko z ust; 
aui!l bem @i - wykłuć sie 
z jaja. • 

!Sdjlii'.)Jfcn, !Sdjht'.)Jfen, sn. 
•i!, wymknięcie n., wyśliz
ni~cie n. się. 

edjlii'.)Jf(c)rig, adi. i adv. 
1) śhzki, śliz ko; es ift f eljr 
- jest bardzo ślizko; ll) 
ślizki, niepewny, niestały, 
krętacki; ein =er IDlenf dj 
człowiek niepewny, używa
jący wybiegów; •er ~ewei!il 
dowód niepewny, ślizki; 3) 
tłusty, nieprzyzwoity, gor
szący, dwuznaczny; •C mlite 
dowcipy tłuste, nieprzyzwoite, 
dwuznaczne. 

!Sdjlii'.)Jf(c)rigfcit, sj. pl. ,en, 
ślizkość f. ; nieprzyzwoitość 
f., nieobyczajność j., dwu
znaczność f. 

iedJlU'.\)fgang, sm. ~es, pl. 
~giinge, droga tajna, skryta, 
kryjówka f. 



ed)lu'~fl)nfcn, sm. •i8, pl. 
-l)iifen, przystań ratunkowa. 

ed,Jlu'~!fiifcr, sm. ~!J, pl. 
-, obacz 1JJlelJlfiifer. 

Gd,Jlu'~flod,J, sn. •(e)i.1, pl. 
• [jjcf)er, dziura, przez którą 
się można wymknąć, prze
mknać. 

@;~lu'~flllCfłJe, sf. pl. •n, 
wydrzyk pasożytny. 

ed,ll1t'łJf11Ji11fel, sm, •i8, pl. 
-, kryjówka ;:, scbronie1Jie 
n., miejsee n. ukrycia siE_!, 
skrytka/. 

@>d)lnrf, sm. •(e)ę,pl. 6c!Jlilt• 
fe, obacz 6djlucf. 

ed)lil'tfen, I. va. (l)aben) 
cmokać, chłeptać, zwoln'.l pić, 
żłopać; er f cIJlilrft beim G:ff en 
ber 6uµpe tmoka, chłepcze 
jedząc ro~ół; er fcfJliltft mit 
1Sel)agen feinen fillein pije 
zwolna, z przyjE:mnością wi
no; II. vn. (l)aben) szurgać 
nogami; I!I. i:r. fidJ f att -
nasycić się, najeść się do 
syta. 

®djlii'rfcn, sn. •6, cmo
kanie n., chłeptanie n., picie 
powolne, żłopanie n.; ~zur
ganie n., szurgotanie n. 

edjln'rrc, sj. pl. •n, roz
chodzony trzewik, pantofel. 

6djlt1!1, sm. •ff ei!, pl. 
6d)lilffe, 1) zamknięcie n., 
beim 6c!Jluff e bea ;toreB 
zamknięciu bramy; 
%enfter !)at feinen gufen -
okno nie domyka dobrze; 2) 
(u jeźdźca), ber !Reiter !)at 
feinen guten - jeździec nie 
dobrze nogami ściska konia j 
3) zamknięcie n., zakończe
nie n., koniec m., am 6d)Iuff e 
be!3 ~riefei8 w końcu, n11 za
kończenie listu; beim 6d)Iuff e 
bes erflm 2Utei8 na końcu pierw
szego aktu; 3um 6cf;Iuff e fom• 
men dojść do końca; 3um 
6d)(uff e bringen zakończyć 
coś; 3um <5djiuff e jage idj nodJ 
w końcu dodaję; - ber ~e
batte lieantrngen wnieść za
mknięcie dyskusyi; 4) konklu
zyaf., wniosek m., wnioskowa
nie n., uchwałaf.; 0um 6djiuff e 
fommen dojść do konkluzyi; 
einen - mndjen (auil elttl.) 
z czegoś (wy)wnioskować; 
6cfJiilff e 3ie~en wysnuwać 
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wnioski; - ~om 9U!gemeinen 
aufs ~ef onbete wnioskować 
z ogólnego na szczególne; 
fogifc!Jer - logiczny wniosek; 
faifd)er - mylny, zwodny 
wniosek, sofizmat m.; UOt• 
eiiiri einen - 0ie~en lekko
myślnie wnioskować; e!3 f\nb 
roic!Jtige 6dj[Uff e burd)gegnngen 
zapadły ważne uchwały; ó) po
stanowienie n., przedsięwzię
cie n.; mein - fte~t feft 
mam si11Je postanowienie. 

6dJlu'!1nfforb, sm. =ei!, pl. 
=e, akord końcowy. 

Edjlu't1n11trag, am. ,es, pl. 
,friige, "niosek końcowy; 
wniosek m. na zakończenie 
(posiedzer,ia lub 1·ozprawy). 

ed)ht'!1nrt, sf. pl. =en, 
sposób n., tryb m. wniosko
wania. 

edjlu'»bnlfrn, sm. ,!J, pl. 
-, siestrzan m. (u cieśli). 

6djl!1'ijbcmcdu11g, af. pl. 
=en, uwaga końcow11, 

6djl111fibiln113, sf. pl. •rn, 
bilans końcowy. 

ed,Jlu'ijbricf, sm. •(e)l'.I, pl. 
=e, terminatkaf., umowa pi· 
semna o dostawę. 

@;djlll'ffdjOt, sn. •Ci!, pl. 
, dji:ire, chór końcowy. 

6d)lt1'»effcft, sm. =e!3, pl. 
,e, elekt m., wrażenie n. koń
cowe. 

ed)lil'ffcl, sm. ,a, pl. -, 
1) klucz m.; ein Ueiner -
kluczyk m.; mit bem - uer• 
f c!Jlieten zamknąć na klucz; 
bie l)eiligen - ąletti klucze św. 
Piotra; ben - au ei nem ~anbe 
erobern zdobyć twierdzę 
strzegącą granice kraju; 2) 
klucz w muzyce; 8) klucz 
m., komentarz m.; - iu 
elner @e~eimlcl)tift klucz do 
deszyfrowania tajnego pisma; 
- au einem 2tutor komen
tarz m. do autora. 

edJlii'ff elbnrt, sm. =ei!, pl. 
•liiitte, pióro n., ząb m. u klucza. 

ed)lil'ff elbciu, sn. •(e)il, pl. 
•e, obojczyk m., kluczka f, 

6d,Jlil'ff clbc11JlllJrcr, sm. =!3, 
pl. -, klurznik m. 

ed)lil'ff clbcwn~mitt, sf. 
pl. •nen, klucznica f, 

Ed)lil'ffclbledJ, sn. •(e)s, pl. 
•f, obacz li:5djiobbiecfJ. 

G d,Jlu'»rcbe 

edJlil'iiclblumc, sf pl. •n, 
pierwiosnek m., kluczyk m. 

EdJlil'ff elb1111b, sm. •e!3, pl. 
=liilnbe. pęk m. kluczów. 

6dJlil'fjtlgtlb, sn. •eil, pl . 
=er, porękawiczne n. 

EdJlii'ff cl~nfen, sm. •!3, pl. 
-, 1) hak m. do zawie,za
nia klucz ów; 2) klucz m. do od
jęcia główki płodu (chir.). 

Ed,Jlii'ff cUodj, sn. =ei8, pl. 
•li:id)er, dziurka /. od klucza. 

6d)lil'iftlłJUllft, sm. =es, pl. 
•e, ważny punkt strategiczny, 
od zajęcia którego zawisł 
wynik bitwy. 

6d,Jlil'if tlri11g, sm. •ei!, pl. 
•e, kółko n. na klucze. 

ed,Jlil'ff tlro~r, sn. •eś, pl. 
•e, trzon m. klucza. 

edjlil'ffclfdJilb, sn. •eil, pl. 
•er, szyldzik zamkowy, bla
szka f. do zamku. ' 

ed)ln'»fnU, sm. =es, pl. 
•fiiUe, kadencya f. (w muzy
ce); doczynienie prawne. 

eci,Jln'»f olgc, sf. pl. -n, 
ed)ln'»folgcrung, sf. pl. =en, 
wniosek m., wynik m., kon
kluzya f. 

edjlu'»f ormcl, sj. pt ,n, 
formuła końcowa. 

6djht'!1gcbet, sn. =ei!, pl. 
•r, modlitwa końcowa. 

edjlu'figmdJt, adi. logi
czny, dobrze wywnioskowaoy, 

ed)ltt'figcf nng, sm. =(e)s, pl. 
.. gejiinge, finał m., śpiew koń
cowy. 

6d)lii'ffig, adi. zdecydo
wany; - werben zdecydować 
się, postanowić, uchwalić. 

6d)lt1 1fifnłJitel, sn. •a, pl. 
-, rozd~iał końcowy. 

6djl11'!1ft1r~, sm. ..fełl, pl. 
•\e, kurs hońcowy (giełda). 

6d)l11'!1lciftc, sf. pl. 0 n, 
winieta końcowa ( druk.), li
stew ka graniczna. 

6d)lt1'!111ngd, sm. •s, pl. 
•IliiAef, sworzeń m., tylnik m. 

6d)l1t'fi~u11ft, sm. •ta, pl. 
•e, punkt ostateczny; kropka 
końcowa. 

6djlu't1rcd)111111g, sf. pl. ,en, 
rachunek ostateczny, końco• 
wy. 

SdJlt1'fircbc, sj. pl. •n, 
mowa końcowa, epilog m. 
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Gd}lu'ijrcim, sm. -es, pl. strasznie mi się pić chce, nie kogo; jmnbn einen ~ieó -
•e, rym końcowy. mogę wytrzymać od pragnie- przezwać kogo złodziejem. 

Gd}lu'fff11t;, Bm. -es, pl. nia; jmnbn - laffen drę- ~d}mii'~cn, sn. s!l, ~d)mii'• 
•lli~e, konkluzya /., zdanie czyć kogoś niepewnością; im ~ung, aj. pl. •en, obelga j., 
zamykające wniosek; finał m. Gleflingniffe - jęczeć w wię- obraza f, shańbienie n., blas-
(w muzyce). zieniu. femia J:; €:>c!Jmli(jungen nui!• 

Gd}lu'ijfign11l, sn. •(e)!l, pl. Gd}m111d}tcn, sn. •!l, tę- ftof;en ciskać obelgi. 
,e, sy~nał koń•!owy. sknota f., pragnienie n., la- ed}mii'~cr, sm. •S, pl. -, 

Gd}fu'»fi~tmg, sf. pl. •en, knięcie n. lżycie! m. 
posiedzenie końcowe, sesya Gd}m11'djtcnb, adi. spragnio- Gdjmii'~crin, sf. pl. •nen, 
ostatnia. ny, łaknący, stęskniony; •et , lżycielka /. 

Gd}lu'»ftcin, sm. ,e!l, pl. musbtud, se !JJłiene rozma- I ed}mii'~lidJ, adi. i adv. 
•e, kamień zamykający skle- rzony wyraz; ,et l!l!icl głę- haniebny, haniebnie, obelży
pienie, kliniec m., zwornik hokie, tęskne spojrzenie. wy, obelżywie; es ift - §eif, 
m., zawornik m., zawór m.; @:;cljmii'ćf,Jtig, adi. smukły, jest okropnie gorąco; bn!l 
(przenośnie:) zakończenie n. . wysmukły, szczupły, chudy. I foftet ein •ei3 @e(b kosztuje 

Gćf,Jlu'pftitd, sn. =es, pl. =e, 9dJUtii'ćf,Jtigfcit, sj. pl. •en, stra,zne pieniądze. 
finał m., zakończenie n. I smukłość /., wysmukłość /., Gcljmii'd)licljfcit, sf. pl. •en, 

~dJlu'uurtcil, sn. s(e)ś, pl. szczupłość /. obacz E:idjmac!) i E:ic!)linb(ic!)feit. 
•e, wyrok ostateczny, koń-' Gd)mn'd)tla4141cn, sm. •a, Gd}mii'~rcbc, sf. pl. •n, 
eowy; zdanie ostateczne. pl. -1) biedak m.; 2) człowiek mowa obelżywa, obraza f., 

GdJht'Ubtt~llnbfung, sf. pl. sentymentalny. oszczerstwo n. 
•en, 1·ozprawa ostateczna j Gćf,Jm11 1d)tlodc1t, sf. pl. ~djminf dJrift, sf. pl. •Cli, 
rozprawa główna. dlui?ie wiszące loki. pismo obelżywe, paszkwil m. 

Gd)lu'pbcril, sm. •[e!l, pl. Gd)m11'dJtricmcn, sm. •!3, tSćf,Jmii'~fucljt, sf. skłonność 
•[e, zwrotka końcowa; ostatni pl. -, rzemień do podpasa- f. do złorzeczenia, lżenia, wy-
wiersz. nia brzucha; (obraz.) ben - gadywania. 

~dJln'pltlibrig, adi. nielo- umfc!Jna((en milff en musieć edjm!i'~filćf,Jtig, adi. zło-
giczny, niekonsekwentny. ściągrnJĆ pMa (żeby nie czuć rzeczliwy, wygadujący; eine 

edJltt'ijltlibrigfcit, sf. pl. głodu). •e ,\'.lanb[ung czyn uwłaczający. 
•en, nielogiczność /., niekon- Gd)m11'dJbOU, adi. hanie- edjmii'IJung, sf. pl. •en, 
eekwencya f. bny; adi-. haniebnie. o hacz E:ic!)mliI;en. 

Gd)lu'pltlort, sn. •es, pl. ~dJmlld, sm. •eB, 1) sumak GdJmii'IJltJOrt, sn. •es, pl. 
•e, wyraz końcowy; zakoń- m. (drzewo); 2) obacz @e, •e, obacz E:ic!)mliI;tel>e. 
czenie n., epilog m. [djmacl. edJmllf, fc!Jma(et,amfd)ma(, 

edjft11p5c!djcn, sn. ,s, pl. Gćf,Jm11 1 d~nft, adi. smaczny, ften, i f djmiiler, lltn f djmlilften, 
-, znak m. zakończenia. smakowity; mający smak adi. i adv. 1) wązki; ein ~ei3 

ećf,Jfn'p0 cttd, sm. •S, pl. jakiś; ein •et l!liff en smaczny l!lanb wązka wstążka; ,er ma~ 
-, obacz E:ic!)!u~órief. kąsek; adv. smacznie, smako- c!)enzwęzić;ein,eii@efidjtf;aóen 

Gd)l1t'paicr11t, sm. •es, pl. wicie. mieć wązką, szeznpłą twarz; 
•e, obacz 6cv(u~Ieifte. ed)m111d~11ftfgfcit, sf. sma- se l!lacfen óelommen zeszczn-

Gdjmnd), sf. hańba /., czność /., smakowitość j. pleć na twarzy; 2) szczupły, 
obełgaj., zelżenie n.; jmn'om Gcljm11'dloll, adi. obacz skąpy; •e l!liffen szczupłe, 
eine - antun hańbę, watyd, @efc!)madloi3. skąpe kąski; ein •e!l @inf om• 
krzywdę wyrządzić komu. Gdjmll'bbcr, sf. pl. •n, 1) men skromne dochody; e!l 

edjm11'dJbebcdt, Gd)mn'd)~ obacz E:ic!Jnuµµe; 2) bazgra- geI;t óei iI;m - Ęet bardzo 
bel11btn, adi. hańbą okryty, nie n. u niego · skąpo, nie może 
shańbiony. Gd}nt111bbcrbudj, sn. •es, pl. związać końców. 

~djm11'd)rcbc, sf. pl. sn, •liilc!)er, brulion m., raptu- 6d)m11'Ib11dig, adi. szczu-
mowa obelżywa, hańbiąca. larz m. pły, chudy na twarzy. 

GdJm11'dJtcu, I. vn. (I;nlien) ećf,Jmn'bbcm, sm. •iii, pl. ~dJmll'lbliitt(c)tig, adi. 
pragnąć, tęiknić, łaknąć, za• -, bazgracz m. wązkolistny. 
mierać, schnąć (z głodu, Gdjm11'bbtr1t,va.ivn.({Jaf>en) ed)mn'fbrilftig, adi. obacz 
pragnienia, miłości); llOt ~i~e bazgrać,gryzmolić, nabazgrać, @ni:ibtilftiA. 
- zamierać z gorąca, nie nairryzmolić coś. Gd)mii'Icn, vn. i va. ({Jaóen) 
m6dz sobie dać rady od go- GdJmii'bbricf, sm. •ei3, pl. 1) zrzf:ldzić, wygadywać na 
rąea; t>Ot meóe - schnąć •e, list obelżywy. kogo; 2) beczeć (kozioł). 
z miłości; nadj etro. - nie- edJmii'~cn, va. i vn. ({Jaóen) I ed)mii'lcn, sn. •G, 1) zrz~
zmiernie czegoś pragnąć; id) lżyć; jmnon - i auf jmnbn dzenie n., wygadywanie n.; 
f<vmac!Jte nac!J einem ;trunf lżyć kogo, wygadywać na 2) beczenie n. (kozła). 
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ed}mii'fern, I. va. (~a6en) 
zwę~ić, uszczuplać, uszczu
plić, ścieśniać, ścieśnić, przy. 
kracać, ukrócić, ujmować, 
ująć, uwlaezać; jmnb5 guten 
!Ruf, ~erl>ienft, 2Cnfe~en, 9łu~m 
- uwłaczać czyjejś reputa
cyi, zasłudze, powadze, sła
wie; imnl>!I @infilnfte 
zmniejszyć, uszczuplić czyje 
dochody; II. fid) - , vr. zwężać 
się, uszczuplać siE.J, zmniej
szyć się; ograniczać się. 

ed}mii'lern, sn. •!, ed)mii', 
lernng, sf. pl. •en, uszczu
plenie n., njma.f., uwłaczanie 
n., zmniejszanie n. 

edjmn·t~nni!, sm. ~feii!, pl. 
-~iinfe, sknera m., liczykrup,i 
m.; ~ier ift - ffitd)enmeifter 
skąpo tu jeść dają, tu kuchnia 
bardzo biedna. 

ed}mn'l~cit, sf. wązkość 
f., szczupłość f. 

ed)mn'lflJUt, sj. wązki tor 
kolejowy. 

6d)mn'lf 4)nrig, adi. wązko
torowy; •e ~a~n wązkotoro
wa kolej. 

ed)mn'lte, sf. szmalta f., 
smalta f., zieleń/. kobaltu, nie
dokwas m. kobaltu, zeszklony 
kobalt. 

ed)ma'ltblau, sn. niebieska 
farba wydobyta z mielonego 
kobaltu zeszklonego. 

edjmn'Uier, sn. •(e)e, pl. ,e, 
jelonek m., danielek m., ła
niczka f. 

edjmnl3, sn. •ee, sma• 
lee m., tłuszcz m., okrasa/.; 
o~ne /Sa[3 unb - bez wszel
kiej okrasy, bez smakuj im 
- fi~m opływać w dostatki. 

6d)mn1I3birne, sf. pl. •n, 
zimowa gruszka, bera zimowa. 

edjmn'l3blnmc, sf. pl. -n, 
obacz ~uttet6lume. 

edjmn'l3brot, sn. •ee, pl. 
•e, chleb ze ~malcem. 

ed)mn'l3bntter, sf. topione 
masło. 

edjmn'l3cn, ed)miil'3en, va. 
(~aben) omaścić, smalcem 
okrasić; weber gef al3en noc!) 
gefdjmal3en ani słone ani 
pieprzne, ni takie ni owakie, 
bez smaku. 

ed)mn'l3ig, adi. wiele tłu
szczu w sobie mający, tłusty. 

ed}mn'l3fnd)en, sm. •6, pl. 
-, fryta taf., rodzaj naleśnika. 

edJmn'l34Jfannc, sf. pl. ,n, 
patelnia f. 

edJmnnb, edjmnnt, sm. 
•tES, pl. •e, 1) śmietanka f.; 
2) mączka świdrowa. , 

ed)mnro'~en, vn. (~«óen) 
wyjadać z cudzej kuchni, 
:!:yć cudzym kosztem, piecze
niarzyć; ( o zwierzętach i ro
ślinach) żyć na iune zmwierzę
ciu, na innej roślinie. 

edjmnro',en, sn. ,e, paso
żytnictwo n., wyjadactwo n. 

ed)mnro'~er, sm. •S, pl. 
-, darmozjad m., paso:!:yt 
m., wyjadacz m., pasibrzuch 
m., pieczeniarz m. 

edjmnro,erci', af. pl. -en, 
obacz /Sd)maro~en. 

ed)mnro'~crbnft, edjmn, 
ro',erif dj, adi. i adv. pasoźy
tny i pa~o:!:ytnie. 

edjmnro'~erleben, sn. •e, 
życie pasożytne, pieczeniar· 
skie. 

ed)maro',er4)f{nnae, sf. pl. 
,n, roślina pasożytna, na
rośl j. 

ed,Jmnro',ertier, sn. •(e)e, 
pl. "e, wierzchniak m. 

edjmnro',ertnm, sn. •6, ob. 
®d)m«ro~en sn. 

ed)mn'rre, sf. pl. ,n, bli
zna f., kresa f. 

edjmn'rren, va. (~a6en) 
blizn~ kom11 zadać. 

edjmn'rrig, adi. bliznami, 
kresami okryty. 

edjmn'r(rc)n, sm. 1) rodzaj 
omletu w kawałkach; 2) po
włoka z przysmażonej bułki; 
3) głupstwo n., bagatela f. 

Gd,Jmn'f dje, sf. pl. •n, młode 
baranki (futro). 

edjma,, sm. •e!I, pl. 
/Sd)mii~e, całus głośny ,cmok m. 

ed)mii',dJtn, sn. •B, pl. -, 
całusek m. 

edjmn·,en, vn. i va. (~aben) 
mlaskać (jedząc), cmoktać; 
całować głośno, cmokać. 

ed)mn',en, sm. •5, pl. -, 
strzępia n. pl. 

ed)mnnd}, sm. •(e)e, dym 
duszą.cy. 

ed)mnn'djen, va. i vn. 
(fjalien) dymić się, kurzyć, 
kopcić, ćmić. 

edjmeidjclei' 

ed}miin'd,Jcn, va. (fjaben} 
wędzić, wykurzyć; bie ~ie= 
nen, ben \3'UdJ!8 - wykurzyć 
dymem pRzczoły z ula, lisa 
z nory. 

edjmnn'd}er, sm. =!8, pl. 
-, palący m. dużo tytoniu. 

Gdjmnn'd,Jig, adi. pełen 
dymu, zadymiony. 

edjmnni!, sm. ·fee, pl. 
/SdJmiiufe, uczta f., biesiada 
f., bankiet m., gody pl.; bai8 
ift ein roa~rer - fiir mic!J to 
prawdziwa przyjemność dla 
mnie; ein ()~renfcf)mau!I uczta, 
rozkosz dla uszu. 

edjmnn'f en, I. va. (fj«6en) 
zajadać smaczne kąski; II. 
v1i. rna6en) biesiadować, 
ucztować, jeść. 

edjmnn'f er, sm. •B, pl. -, 
biesiadnik m. 

ed)mnnfmi', sf. pl. •el1, 
biesiadowanie n., bułanka /. 

edjme'dbnr, adi. dający 
się odczuć smakiem, 

edJmC'den, I. va. (fj«6en) 
kosztować, skosztować; ~«6en 
®ie ba5 @emiir3 an bief er 
®auce gef d)mecft? czy wyc„ułeś 
Pan korzenie w tym sosie?; 
- ®ie bief en fillein skosztuj 
Pan to wino; II. vn. (fjaben) 
smakować, smakiem pozna
wać, trącić czem; naci} etro. 
- trącić czem; t1etbtannt -
czuć,. trącić spalenizną; ber 
\llubbmg f c!Jmecft nac!i meijr 
ten pudyń rozbudza większy 
apetyt; n«dj niqits - nie mieć 
smaku; bitter, f il!i - mieć 
smak gorzki, słodki, sma
kować gorzko, słodko; fiqi 
etro. - laffen z lłpe1ytem 
jeść, pić; er liijit fidJ'e gut 
- dobrze zajada, nie :!:ałuje 
sobie jedzenia; bie 2trbeit 
roi!I ifjm nidjt - niechce mu 
sil} robić, robota mu nie sma
kuje; foll er nur -, roie eii! 
mir au IDłute ift uiech tylko 
dozna, zasmakuje, jak mi jest. 

ed)me'der, sm. =s, pl. -, 
1) smakosz m.; 2) einen guten 
- ~a6en mieć delikatne pod
niebienie; 3) geba /. 

6d)meid,Jdei1
,· sf. pl. 0 en, 

pochlebstwo n., pochlebne 
słowa, komplement m.; burd) 
- imnbn geroinnen pozyskać 



kogo pochlebstwem; einem 
!Dllibd)en =en f agen pannie 
komplementy prawić. 

ed)mci'dJcl~nft, adi. po
chlebny, chlubny; ein ~es 
2lneróieten pochlebna, chlubna 
propozycya; bas ift filr miel) 
feijr -, to dla mnie bardzo 
pochlebne. 

ed)mci'dJelfn~e, sf. pl. •n, 
edJmci'd)elfii~d)en, n. pochle
bniś m., pochlebnisia f., kotek 
liżacy sie. 

@id)mei'dJelfilnfte, sf. pl. 
sztuka /. pochlebstwa. 

6d)mci'd)cln, I. vn. (gaben) 
pochlebiać; jmnbm - po
chlebiać komu; bas f djmei• 
ąie!te feiner @itelfeit to po
chlebiało jego próżności; 
biefer Spiegel fd)meiąielt to 
lustro pochlebia; II. va. (f)aben 
i f ein) id) óin gefd)meidjelt 
ei8 !)at midj gefd)meid)elt czuję 
się pochlebionym; burcf) biefe 
mebe f d)meidjelte er fie bei• 
f eite pochlebną mową zwabił 
ją w bok; III. vr. id) f d)meid)• 
Ce mir mit ber ,tloffnung po
chlebiam sobie nadzieją. 

ed)mci'c(Jdn, sn. •s, po
chlebianie n. 

ed)mei'd)dnnme, sm. =ns, 
pl. •n, piesz<'zotliwe imie. 

ed)mei'd)dnb, adi. po~hle
bny, pochlebiający. 

edJmci'd)elrebc, sf. pl. ~n, 
mowa pochlebna, pochleb
stwo n. 

ed)mei'd)cbuort, sn. ,es, 
pl. =e, pochlebstwo n., wyraz 
pochlebny. 

ed)mei'd)Icr, sm. =s, pl. 
-, pochlebca m., liznn m. 

6d)mci'd)lcrin, sf. pl. •nen, 
pochlebnisia /., lizunka f. 

ed)mci'd)Icrif d), adi. i adv. 
pochlebczy i pochlebczo. 

ed)mci'big, adi. ob. @e~ 
fd)mei'oig. 

@id)mei'bigcn, va. (f)aben) 
robić giętkim, potulnym. 

6d)mci'ffen, fdjmeijie, f djmei• 
jie~ i fclimeijit, f djmeijit, fdjmiji, 
gefdjmiffen; va. i vn. (f)aben) 
1) rzucać, ciskać, śmig11ć; 
anf jmnbn mit 15teinen -
rzucać na kogo kamieniami; 
jmnbn ;u l8o'oen - rzucić, 
śmignąć kogo o ziemię; 2) 
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bić, udel'zyć; jmnbn ijinter 
bie Of)ten - uderzyć kogoś 
w twarz; 3) (o ptakach, owa
dach) wyrzucać z siebie, 
jajka znosić, fajdać; bie 
fjliegen f)aóm f)ier gefdjmiffm 
muchy tu popstrzyły. 

ed)mci'"jliegc, sf. pl. •n, 
mi~śniczek m., nawozowicc 
m., plujka /. 

6d)md3, sm. •ti8, pl. •e, 
szmelc m., polewa /., szkli
wo n., oszklenie n., emalia 
f., powłoka szklista; mit -
iiber3ieljen szmelcować, broa
Iiować; ber grilnę - ber 
!ffiiefen bły~zcząca zieleń łąk. 

6d)mc'I3nrbcit, sf. pl. •en, 
6dJmc'l3nuftrngen, .m. •s, 
emaliowllnie n., robota szmel
cowana, emaliowana. 

6d)me'I3nrbc1tcr, sm. •a, 
pl. -, sżmelcer m., emalier 
m., powlocznik m., polewacz 
m., giser m. 

6d}me'l3bnr, adi. topliwy, 
topuisty, roztopny. 

6d)111e1I3bnrfcit, sf. topli
wość f., topnistość f., roz
topność f. 

ed)mc'I3buttcr, sf. topione 
masło. 

6d}me'l3c, sf. pl. 0 n, 1) 
topienie (kruszcu, lodu); 2) 
obacz 15d}mef3~iltte. 

Gd)me'l3cif en, sn. ,a, że
lazo przetapiane. 

Sd)me'l3en, I. va. (~aóen) 1) 
topić, stopić, roztopić, rozpusz
czać; !Dletalle pławić 
kruszce; bie 15onne f d)meiat 
ben 15djnee słońce topi śnieg; 
bie l5'arbm - kolory sta
phć; 2) szmelcować, ema• 
Jiować, oszklić szkliwem, 
powlekać; II. vn. (fein) 
fdjme!3e, fdjmeC3eft i f d)melat, 
fdjmil3t, fdjmol&, gefdjmol• 
3en, topnieć; ber 15d)nee 
f djmil3t in ber 15onne śnieg 
topnieje w słońcu; in %tli• 
nm - tonąć we łzach; bas 
,tiera f djmilat mir uor .\lielie, 
l5'reube serce mi się rozpły
wa z miłości, radości; bie llle• 
fat}ung f djmola auf 100 !mann 
załoga stopniała na 100 ludzi; 
li. ,b,ppr. i adi. topniejący, 
rozpływający się; •e !Birne 
gruszka rozpływająca się w 

ed)mer 

ustach j oe %one melodyjne 
dźwięczne tony. 

Gd)me'l3ctt, sn. •B, 6dJmc'1• 
3uug, sj. pl. -en, topienie n., 
roztopienie n.; szmelcowanie 
n., emaliowanie n.; zlewanie 
n. kolor6w, tonów. 

ed)me'I3cnb, adi. obacz 
15d) m el3en III. 

6d}mc'l3cr, am. 0 s, pl. -, 
topicie! m., pławicie! m. kru
szców, powłócznik m., pole
wacz m.; szmelcer m., szmel
carz m. 

Gd1mel3erei', sj.pl. 0 en, ob. 
15c{jmel3arbeit i 15djmel3~ 
ijiitte. 

6d)mc'I3cff e, sf. pl. 0 n, ko
min m. do topienia miedzi. 

6d)mc'l3fnrbc, a/. pl. •n, 
emaliowy kolor; farba f. do 
malowania ua szkliwie. 

6d)111c'I3gcmiilbc, an. 0 a,pl. 
-, malowidło n. na emalii. 

ed)mc'I3grnb, sm. 0 ea, pl. 
•e, stopitń m. topliwości. 

ed)mc'l3!lfUbC, sf. pl. •n, 
6dJme'I3fcff cl, sm. •il, pl. 
-, kocioł m. do topienia. 

6d)me'l3~ii}c, sf. pl. 0 n, ob. 
15cf)mel3grab. 

ed)mc1I3~ilttc, sf. pl. -n, 
szmelcarnia /., huta f. do to
pienia kruszllÓW; odlewnia 
f., rudnica f:, rudnia j. 

ed)mc'I3funft, sf. pl. •lilnfte, 
emalierstwo n., sztuka f. 
emaliowania. 

6d)me'I3mnlcrei, sf. pl. ,en, 
malarstwo emaliowe. 

6d)me'l3mittel, sn. •s, pl. 
-, środek m. do podnie•ionia 
topliwości, 

6d)mc'I3ofcn, sm. 0 '81 pl. 
•iifm. piec hutniczy. 

6d)me'l3l)erlen, s/: pl. perły 
weneckie. 

6d)mc'l3l,Jfnnnc, sf. pl. =n, 
panewka f. do topienia. 

6d)111e'I3i,ro3eff, sm. •ffee, pl. 
•ff e, proces m. topienia. 

6d)me'I3ftein, am. =(e)~, pl. 
•e, topień m. (minerał). 

6d)me1I3ticgcl, sm. =il, pl. - , 
tygiel m. do topienia kruszc6w. 

6d)mc'I3wcd, an. ,ee, pl. ee, 
zakład m. do topienia krusz
c6w i 2) obacz 15djmeraarbeit. 

ed)mcr, sn. -(e)s, sadło n.; 
smarowidło n. 



@:>d)me'rbnnd) 3ó2 ~ cf1mit'bbnrfcit 

@;d)me'rbn1tcf), sm. <e)s, pl. \ dzo mi przykro, że nie' ~d)mt'r3loó, adi. i adv. 
•liiiu(!Je, ed)mt'rlllnnft, sm. ,ea, mol!'ę tego zrobić. 1 bez botu, niebolesny. 
pl. ~roiinfte, brzuch opasły ; ed)mt'racn, sn. ,s, bolenie ed)mt't3lofi9fcit, sf. brak 
człowiek opasły, pasibrzuch m. n., doleganie n., ból m. m. botu. 

ed)me'rgcl sm. •5 pl. - ecf)me'qenb, adi. i adv. : ed)me'qlloff, adi. obacz 
1) kaczyme~ m., 2) szmer'. boles?y? boleśnie, dotkliwy, ; 6djmeraerfi.iUt, @?djmeralie0 

gie! m. (gatunek rmly że- dotk!twie. laben. 
laznej), proszek korundu do edJ.~e'racnónnfnlf, sm. -ee, ed)mc'tttn, sm. ~\ śmie-
polerowania. pl._..taae1 napad m. holu. I tana f., śmi0tanka f. 

@;d)mcrl, sm. ~(e)3, pl. •e, t.:::>d)mc raenób.otf d)nft: .sf. pl. ' ecfJmc'tttrling, sm. •(e)s, 
ed)mt'rlt, sf. pl. ,n, drzem- •en, bolesna w1adomosc. pl. ~e, motyl m. 
lik m., kobusek m. (gat. @;d)mc'r3cnógclb, sn. •ee, pl. ed)mc'ttcrliugónrtig adi. 
jastrzębia). •er, ba.sarunek m., w.l'.na· motylkowaty, motylo:aty. 

@:>~mc'rlc, sf. pl. 0 n, śliz grodzeme n. za 161, nawiąz- Gcfimc1ttcrlin90b111men, sf. 

m.k~IZJ~{~- (roś!.). l ka ',ł,lltC't•CltÓJ"U1t"frn1t 8(, pl.,@;cf)utt't,terlittg0blilt1Ct, Sm. 
'='"llltt r tng, sm. •5, P · •e, ,.., ''I, o t1 , pl. -, rosimy motylkowate. 

1) obacz 6djmetle (zoo!.); 2) ed)mc,raenómut_ter, sf., @;d)mt'tterliugófunbe sj. 
mchownik m. ed)mc r3e11(0)retcf)C, sj. matka nauka f. o motylach. , 

, @;cf)111er3, s11;. ~es, pl. ,eni bo~i~e'rienóJcl..r, sm. -es pl. ecf)me'.tterlingónei;, sn. •ea, 
boi m., boleśc f. (fizyczna 1 k' I' ho ...,, ' pl. •r, s,atkR. j. na motyle. 

1 ) d I I' " J =e, 1e 1c m. goryczy. C'!d 'tt 1. .., 11 1111 • 
~ora. na_ o eg 1wosc :• @;d)me'r3cnefinb, sn . • ea, pl. ~ JutC er 1119,,"'u~t"e, sJ. 
c1erpien~e n., żal m.; geroal.tt: •er, dziecko n. boleści. pl. •n, P,oczw:arka f. motyla. 
g_e •en 1m 2lrm g~lien m,ec @;d)mc'qenólnger sn .• 13 10_ ecfJmc ttcr1t~q(ó)lnmml11ng_, 
silne hole, boleśm w rn- ż b 1 • . 1 ' sj. pl. •en, zb1or m. motyli. 

. . "t t' I (b e n. o esc1. ""'cf 'tt I (r b ) ~ienm; mt te1em •e me e @:>d)mc·racnóf d)rei sm. •(e)s '<:I ime . ern, . va.. Ja en 
tdj 3l)nen baoon donosze panu 1 1 k ,_ k I b 1 , .' gwaltowme, z trzaskiem ude-

' b k' ż 1 ._t p. nzy m.,o~rzy m. o esc,. , h , .• . 
z g,ę o un a em; ,.,,e •en emme'r•enótou 5 l nyc, popc nąc, rzucie; tn 
ber @?eele finb oft empfinb"' to"ne..., , 0 b , 'sml · •ł 'tp · 6tilcfe - rozgruchotać na 
I'dj i~ ._. ._ ,. fil~ • • , g10R otesny, amen m. k lk' . b '° b 
t er a."' ':'Le • ,.,e,, •wrper„ E,cfJmc'qenoacit, sf. czas m. awa 1 i, 1mn ~. au '<.Jf en 

bole, cierpiema duszy są b 1 , • . , k' - rzucrn, obalic kogos na 
t b d . . d I 1. o esm, c1ez I czas. . . II (" < • f , ) 

częs o ar zteJ o eg I we @;di lltt'r · e f!i"t d. . d z1em1ę; . vn. 'laven 1 em 
aniżeli bole, boleści ciał~; b 11 , .3 r uż 'i a ib. 11 ~ v. trzeszczeć,trzaskliwie brzmieć, 
"dj t r. ·t w o esm w ~ u, o eJąc, d . dź . k d , t erroar e 1te mt •en wy- ż 1 rgaJący .w1ę wy awac; 
cz~kuję ją z niecierpliwo- ro@>~~i'racrregenb adi. o- mit bem stopfe an bie, ~anb 
śc1ą; unter "'en w holach; wodujacy ból ' P - gmchnąc głową o scianę; 
fte~enber, . lirennenber @;~me'r3gcflll)l sn. •(e) 1 pl. ber . ~onner f (Ę)mettert ge• 
kluJący, piekący ból; •e, uczucie n. b;lu. ' roa[tt_g grz.mot huczy gwal-
lJe~urf acĘ)enb. bolesny, ~o!e- @:>d)me'r

3
~nft, adi. i adv. towme; bte '.J::ro~peten, \130: 

śme, dotkliwy, dotkliwie; b I b I ś . b 1 , faunen - brzm1a traby 1 
" b "". f , b o esny, o e me, o o 11,y, k , . f"' tł • b • "' 'la en ,;..;le eme an eren dotkl" d tkl' . d I I'- ot.y; em ... ,me ern er .... on 
•en? czy ci sie niczego wie- iw/•1 1~ . iwie, f "0 eg I ton silnie drżacy; bie 91a(Ę)• 

• • q h · • ? frember wy, 0 eg iwie i e,,r •e tigaU fdjmeftert l 'k 
ceJ me z ~ mewa i .ltranfgeit choroba bardzo bo- . 8 owi 
- geljt m~t ans ~era c.u- lesna, dole liwa; ein •et śpiewa. 
dzy b61 me dolega; getet[• 2lrm bolac/3 gramie. @icfJ11tt'fttr1t, sn. •!8, trza• 
te,r - tft. ga[(ier - skarga @;d)mctr31icfJ, ddi. i adv. skanie n., gruchotanie n., 
boi łagodzi. bolesny boleśnie dolegliwy zdruzgotanie n., rzucanie n.; 

,:,,C,i, I 1. { S. "'cf I 
1 7 7 b O 

• d • • ' '='!'1UIC r3u~ nucn, '<:I )lltC ta= dolegliwie, przykry, przykro; rz~1eme n., rgame n.; sp1e-
btln1tet, ad.i. drllczony, nę- eo fonnte mir nid)ti3 @?djmera• wame ~-
kauy boleśc1ą, zbolały. [idjere3 gef djeqen nic przy- @;cf)ntteb, 9.m. ~e~, pl .. -e, 

@;d)mc'racn, vn. (ijaben) 1) krzejszego nie mogło mi się kowal m. i. ieber 1ft .fetne/3 
boleć dolegać sprawiać wydarzyć· •e 6orgen dole- @[ilcfes - Jak kto sobie po
boleś6, zaboleć;' mein 2luge, gliwe, prz'ykre troski; jmnbn ściele, tak się wyspi i liJff er 
mein .!łoµf fdjmer3t oko, gło· - lieflagen ubolewać nad kim; - . a~e aum . Scljmtebef 
wa mnie boli; 2) przykrość, etro. - entóe~ren boleśnie ~eqen lep1eJ udać się do pana 
boleść sprawiać; fein Unglilcf odczuwać brak czego. 1ak do podpanka. 
fdjmerat miclj jego cierpie- @;d)mc'qlinbernb,@:>d)mc'ra• @;d)mie'bbnr, adi. dający 
nie boli, dolega mi; ee ftiffenb, adi. łagodzący, się kuć. 
fdjmera.t midj tief, bai iclj uśmierzający, uspakajający, @;~11tic'bbndcit, sj. zda-
ba/3 mdjt madien fann bar- kojący b61. tnośc f. do kucia. 
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Gd,Jmic'bc, sf. pl. •n, ku- @::dJmic'bcaunft, sf. pl. bas !!Jlaut mit ,t)onig - wziąć 
źnia f.; uor bie recljtc - •ailnfte, cech kowalski. kogo na słodkie elowa; 2) 
gegen chwycić się dobrej Gd)mic'gc, sf. pl. •n, wę- smarować, mazać, bazgrać, 
dro~i. gielnica stolarska, ukośni- gryzmolić; etro. uoll - wy-

Gd,Jmie'llenmbof), sm. •ffes, ca f. smarować, obazgrać, zabaz-
pl. •ffe, kowadło n. Gd,Jmic'gen, I. va. (~a6en) grać co; 3) jmnbm - sma-

Gdjmie'benrbeit, sf. pl. ,en, ustawiać podług węgielnicy; rować komu, dawać komu ła-
robotl\ kowalska. ber @feu f cljmiegt bie ,Smeigc powe, łapówkę; jmnbm bie 

Gd)mie'bcbnlg, sm. •eB, pl. um bie !llleibe powój wije ga- ,t)iinbe - wściubić komu coś 
0 6ii(!le, miech kowalski. łęzie około wierzby; II. fidJ w łapę j bas ge~t roie ge, 

Gd)mic'beeifen, sn. 0 0, pl. -, vr. naginać się, giąć się fcljmiert idzie jak po maśle; 
-, żelazo kute, kowne, wedle potrzeby; ble !Jłe6e mer gut fcljmiert, ber gut 

GdJmie'llceffe, sf. pl. =n, fdjmiegt ficlj um bie <Stan(le fiigrt kto smaruje, ten jedzie; 
komin m. w kuźni. latorośl giętko wije się około 4) jmnbm ben ~uc?e[ - wy-

Gd)mic'befcucr, sn. =il, patyka; bie <Sclj!ingblume łoić kogo, dać komu w skó-
ogień m. w kuźni. jcljmiegt ficlj an bas @if en• rę; 5) ben !lllein - zapra-

Gd)ntie'llcgcf cU, sm. 0 en, pl. gitter powój pnie się po że- wiać, fałszować wino. 
=en, ko walczyk m., czeladnik laznej kracie; ficlj an jmnbn Gd,Jmic'ren, sn. ~s, Gd)mie• 
kowalski. _ przylgnąć do kogo, przy- rcrei', sf. pl. -en, smarowanie 

GdJntie'bc~nmmer, sm. •9, cisnąć się do kogo; ficlj _ n.; mazanie n., bazgranie n., 
pl. -, młot, kowalski. unb liiegen poniżać się i pła- bazgranina f., gryzmoły pl., 

Gd,Jmic'llc~nnlllucrf,sn.,(e)s, szczyć; ficlj in dnen !lllinfe! ramota f. 
pl. •e, kowalstwo n. - wcisnąć się do kąta. Gd,Jmie'rcr, sm. =e, pl. -, 

Gd,Jmie'llcfunft, sf. pl. Gd)mic'gf nm, adi. obacz 1) smarownik m.; 2) baz-
0filn11e, sztuka kowalska, @efcf)meillig. gracz m., bazgrałit m., baz-

GdJntie'llcmnfd}ine, sf. pl. !Sdjmic'gf nmfeit, sf. obacz gra.i m., mazacz m., pismak m. 
•n, maszyna /. do kucia. @efct)meibiqfeit. GdJmie'rfinf, sm. ,en, pl. 

Gd,Jmtcbemcifter, sm. •e GdJmic'lc, sf. pl. •n, mie- -en, ed,Jmic'r~nmmcl, sm. ,s, 
pl. -, maj~ter kowalski. tlica /., miotła j. (roś!.). pl. -, Gd,Jmic'rmnlj, sm. =ee, 

Gd)mie'llcn, va. (~aben) edjmicr, sf. pl. •en, pl. =miill~, plugawiec m., kop-
kuć, kować; fillaffen - kuć ""m · , f l ) ciuch m., smoluch m., sma-' · ·r "' k , <:Ju,mtc re, s . p • •n, 1 sma-bron; Ut @t en, "etten - o uc , ź f ( ro wóz m., fleituch m., kocmo-l k 'd r. t rowid10 n., ma . ; przeno- • 
w że azo, aJ auy; er „a śnie:) in ber - fi~en siedzieć !uch m. 
ficlj feine .ltetten fe!6ft ge• w błocie; 2) trupa f. aktorów Gmmic'rig, adi. 1) mitzisty, 
fcljmiebet z własnej winy "' 
stracił niezawisfość; an etro. węlłrownych; 3) - liefommen gęsty i tłusty jak maź; 2) 
_ przykuć do czego; ein dostać w skóre. smolący, brudzący, walający, 
.ltompfott, merrat _ knować Gd,Jmicrn'licit, sf. pl. pi- tłuszczl!CY; ein •C 2lr6eit ro
spisek, zdradę i merje, !Jłeime śmidło n., bazgranina /., bota, przy kt6rej się wala, 
_ kuć wiersze, rymy, rymo- gryzmoły pl. brudzi; ein =er !!Jlenfc!j plu
wać; er fcf)miebet jein @::dJmie'rnł)ł)nrnt, sm. =es, gawy człowiek; ein =er @ei3• 
eigenes Ungtilc? sam sobie pl. =e, przyrząd m. do Amit- ~am kutwa m.; ficlj - macljen 
zgubę gotuje i amei 9lligeI in ro wania. powalać, zabrukać się; 3) 
tiner ,t)ive _ przy jednym Gd)mic'rbud), sn . .. e9, pl. miękki do smarowania. 
ogniu upiec dwie pieczenie; •bild)er,brulionm.,raptularzm. Gdjmic'rigfcit, sf. smaro-
man muji bas G;i[en -, [O• Gd)mic'rbild)f c, sf. pl. =n, witość f.; brudota f. 
fong ee geifl ift trzeba kuć maźnica f., rnaźoiezka f. Gdjmic'rflif c, sm. •B, pl. 
żelazo, dopóki gorące. ed)mic'rbnttcr, sj. masło -. ser m. do smitrowania. 

Gd,Jmie'llcn, sn. =!3, kucie ziłczale. Gd)mic'rfnr, sj. pl. =en, 
n., kowanie n.; knowan;e n.; Gd)mic'rcn, I. va. (gaben) leczenie n. zapomocą wcie-
wierszowanie n. 1) smarować, nasmarować, rania, Azmi1k1t j. 

Gd,Jmic'llcfdJlncfe, sf. pl. posmarować; einen !lllagen, ed,Jmic'dnł)ł)CU, sm. •!3, pl. 
=U, żużel kowalski. eine 2lcljfe - smarować wóz, -, 1) ścierka brudna, za-

ed)mic'llcllledftntt, sf. pl. oś; !8rot mit !8utter - po· smolona; 2) ob. 6cljmietfinf. 
•ftiitten, warsztat kowalski, smarować chleb masłem; einen / Gd,Jmic'rmittcl, sn. •5, pl. 
kuźnia. Ofen mit .Se~m - wysma- -, środek m. do smaro

GdJntiC'llc3nnge, sf. pl. =n, rować piec gliną; einem 1· wania. 
obcęgi kowalskie. .ltinbe ben ~rd in ben !!Jlunb ed,JmiC'tJiJ, Sit, •tG, pl. •t, 

@::d,Jmic'bc3cug, sn. ~es, pl. - dziecku papkę dawać; mit oliwaf. do smarowania (n. p. 
~e, narzędzie kowalskie. 1rett - wymaścić; jmnbm maszyn). 
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6d}mic'rf albe 354 6d}mu'dloe 

6d}mie'rf albe, sf pl. ~n, I 6d}mi'rgeln, sn. ,s, szmir- ,to:pfe, rynka /., garczek m. 
maść f. do smarowania, wcie- glowani~ n., szm~rglowanie n. do duszenia, rondel m. 
rania. 6d}mt rgelł,}Rł,Jter, sn. •i8, 6d}mu, sm. •9, obrywka f., 

6d}mie'rf djaf, sn. •es, pl. , pl. ,e, papier m. do szmir- obłów m., skórb f., sikorka 
•e, owca parszywa. glowania. f.; bu roirft baóei. aucfJ -

6djmie'rf eife, ef. mydło 6djmi», sm. •fies, pl. •ffe, madJen i tobie siEJ przy tern 
do smarowania, szare mydło. 1) ciEJcie n., jmnbm •ffe óei• coś oberwie, obłowi, 

6djmie'rftiefd, sm. •S, pl. óringen zadaw~ć ~o~u cięcia; 6djmucf, sm,:(e)s, oz.doba 
-, but, który siEJ smaruje 2) rzut. m., c1ŚmEJc1e n.; 3) f. i okrasa f., stroj m.; kleJnoty 
tłuszczem, ł'ojem, tranem. uderzen~e n. /pl.im feft!id;en-wuroczystym 

6d}mie'rllloUe, sf. weł'na 6djmtij, 8m. •ei8, pt. •e, stroju; ein - von !Ruóinen 
z nieczystych, parózywych uder:oenie n. rózgą, prętBm; strój rubinowy; jfler!en- gar
owi1,1c. ,e auf bie tringer óełommen ni turm. pereł'; 3uroeien- klej-

6d}mi'ufbol)UC, sf. pl. •n, d_ostać po P!lcach; 1mn~"! noty; (przenośnie:) bie ~aume 
fasola wijąca się, dolik m., emen - an~angen przyp1ąc finb i~res •ei3 betaul>t drzewa 
wspięga f. komu łatkę. pozbawione swej krasy, stroju; 

6djmi'nfbiid)f e, 8f. pl. •n, 6d}mf'ije, .'if. pl. •n, trza- einer 6adJe 3um - gmict)en 
puzderko n. na barwidło. ska w ka f., koniec m. bitza. być czegoś ozdobą; etne !Rebe 

6djmi'1tfe, sf. pl. -tt, bar- 6d)mi'ijm, I. va. ({Jaóen) o{Jne - mowa bez kraRy, 
wiczka f., farba /, barwidło 1) zacinać, chłostać, ciąć, o:odób; 3um - bienenb ozda
n., szminka f,, rumienidł'o n., śmignąć biczem lub rózgą; biający, zdobiący, ozdobny, 
rote - róż m.; meif3e - 2) zwalać, zbrukać, splamić; dekoracyjny. 
blansz m.; (przenośnie:) bie II. vn. (~aóen) puszczać farbę, ed)mucf, adi. ładny, śli-
mlagrgeit o~ne - batftellen brud:,;ić, brukać. czny, ozdobny. 
przedłożyć, ]Jrzedstawić pra- ed)m~'der, sm. •i8, pl. -, 6djmil'cfcn, r. va. ozda-
wde hez zabarwienia. stara ks,ążka, stary szpargał. I biać zdobić stroić ustroić 

!Śd)mi 11tfC1t, I. va. (~alien) 6dJ.mil'dern, ?a· i ~n. ({Jal>en) przystroić; krasić; 'ben s:;>a!~ 
różować, blanszować (twarz) czytac stare ks1ążk1; grzebac I mit )arillanten - przystroić 
barwiczka malować, szmin- w starych szpargałach. szyję w brylatJty; Simmer, 
kować; Ii. vr. fid; - różo- 6djmo'Ucn, I. vn. (galien) .!?trc!Jen - ozdobić, przystroić 
wać, blanszować się, różo- dąsać się, gniewać się na pokoje, kościoły; jmnbn mit 
wać, zabielić, szminkowAć, kogo; mit jmnbm - dąsać einem Orben - udekorować 
malować się i III. gefdJminft, się na kogo; er fdJmollt za- kogo, nadać komu order; II. 
PP· i adi. i (przen.:)gefc!Jminfte dąsał się; Il. fdJmoUenb,ppr. i fic!J -, vr. stroić siEJ; fie 
mlorte nieszczere słowa; ge• adi. dąsający •ię, zadąsany. f dJmilcft fic!J gem lubi się 
f dJminfte ireunbf dJaft udana 6djmo'Uen, sn. oi8, dąsanie stroić; (przenośnie:) fidJ mit 
przyj,iźń. się n., dą,y pl. fremben ifoern - szczycić 

6djmi'nfen, sn. •!8, blan- 6djmo'Uie, sn. - ttinfen się pożyczonemi piórami. 
szowanie n., różowanie n., pić braterstwo n. (u stu- 6dJmii'den, sn. ,!3, 6dJmii'f# 
malowanie n., barwiczkowa- dent6w). fung, 8,: pl. •en, ozdabianie 
nie n., szminkowanie n. . . . . 

6d)mi'ttffunft, sf. sztuka f. 6dJmo'Ufiimmerdjcn, sn. •S, ' n., stroJen!e n., przystraJ~me 
malowania, szminkowania się. pl. - 6dJmo'Uftiibd)en, 8n. I n., kraszemen.,dekorowamen. 

6dJmi'nfmittcl, sn . • 13, pl. 0 13, pl.'-,. 6dJmo'Ullli~tą, sm. edJmtt'dgegenftiinbr, . sm. 
-, kosmetyk m., szminka j. •i8,pl. ~, izdebka f., k~cl~ m., pl. przedmwt.y pl. do stroJu, o-

6dJ1tti'1tfł,Jf{iifterd}ett, sn . • 5, gdzie ,się można oddawac sa- zd:_by pl;, ~!żuterye pl. _ 
pl.-. muszkaf., plasterek m .. motnosc,., 6dJntU cf~anblrr, sm. •S, 

edjmi'UftOt, 8/L •(e)S, róż! 6d)~t0 t~tRtCU, Sm. •91 pl. pl. -, J?bile_r m. . 
m. czerwienidło n. -, p1eczen dnszoua, sztu-, 6djmtt dl)ttt, 8f. elegancya 

~dJmi'nftol,Jf, sm. •e<3, pl. fada f. . f·, s,.yk m ... 
~tiivfe, słoik m na blansz i róż. 6C!Jmo'ren, t'a. 1 vn. (flalirn) I 6dJntU'cffnftdJttt, sn. •i!, 

6d)mi'ufweiij, sn. 0 ei8, dusic; gefdjmorMl ~!eifdJ pl. -, 6dJut1t'cffafteu, sm. -~, 
blansz m., bielidło n. duszone mięso; dusić się, 'pl. - szkatułka f. na b1-

6dJuti'rgel, sm. ~a, pl.-, smarzyć się; bai8 ~Ieifc!J ·in~ 1 żuter;re, 1. klejnoty; ifJr. 13im~ 
szmer~iel m., szmirgiel m. ilunfte - Iaff en mięso dusi mer 1ft em ma!Jrei! - JeJ po-

edjmi'rgeln, va. (!Jalien) I. się w parze; (obraz.) bafilr kó.i to istne cacko. 
szmirglować, czyścić, pole- f oll er in ber S)olle - żeby 6dJ11tU'dlabc1t, sm. ~s, pl. 
rować szmirglem; II. vn. za to w piekle gorzał. •I1ibm, sklep jubilerski. 
([)nóen) trącić dziegciem, ził- 6d}uto'rł,Jfanne, sf. pl. •n. 6dJmu'dloe~ adi. b~z ozdo-
czałem masłem. 6d)mo'rtoł,Jf, sm. ~es, pl. by, prosty; mewykwmtny. 



6il)n111'dlofinfcit 355 6djnn·uen 

6djmn'cUofigfcit, sf. pl. I 6djmuiJcrci', sf. pl. -en, jego gąbki; mit bem -
oen, niewykwintność /., pro- brudota f., niechlujstwo n.; picfen dzióbać; ein fecfer -
stora/. skąpstwon.;nieprzyzwoitośćf. pyskaty człowiek; - bes 

6c!Jmn'dunbcI, sf. pl. •n, 6djmu'tjfnrbc, sf. pl. =n, 6diiffei3 dziót okrętt1. 
szpilka ozdobna. brudny kolor; kolor nie ła- 6djnn'bclii~nlic!J, 6djnn'bc{o 

6c!Jmn'df nd)cu, sf. pl. ob. two się brudzący. nrtig, adi. dzióbasty, w ksztal-
6cf)mucfgegenftiinbe. 6djmu'1Jfinf(c), sm. "en, pl. cie dzióba, dzióbowaty. 

6djmu'drcbc, sf. pl. =n, ~en, obacz 6<flmul.lbarte[. 6djniibclci', sf. pl. ,en, 
napuszysta, wykwintna mowa. 6d)mu'1Jf{cd, sm. oe!li, pl. cmokanie n., całowanie n. się. 

6d)mu'ggcl,sm. •i3, 6d)mug, •e, brudna plama, plama /. 6c!Jnn'bclfif d), sm. ,ee, pl. 
gclci', sf. pl. •en, przemyca- z brudu. =e, dłngopysk m., mieszek m. 
nie n., przemytnictwo n. 6d)mU'iJ~llmmcl, sm. "5, 6dJUll'bclformig, adi. dzió-

6c!Jmu'ggcl~llUbCl sm ,i3 pl. -, obacz 15d)muvliatter. bowaty, kształt dzi6ba ma
handel m. przemyo6nym\ t/ 6c!Jmu'1Jig, a~i. i adv. br.u- jący. 
warami. dny, brudno, meczysty, me- 6c!Jnn'bcl~icb, sm. •ei3, pl. 

6c1Jmu1ggcl~iinblcr, sm. "B, c~ysto,. niechlujny, niechluj- oe, uderzenie n. dzióbem. 
pl. - , handlarz m. przemyco- me i em . =ei3 ~emb brudna 6c1Jnnbclic'rcn, va. i vn. 
nymi towarami. k?szula i em •ei3 fil:etter slota f., (~alien) zajadać smaczne 

6dJmu'ggeln, va. vn. mepogo~a .f.; eB tft - auf. ber kaski. 
(~aben) przemycać. ~traj3e Jest błoto n~ ulrny; ·6d)nii'bcln, I. va. (~alien) 

6c!Jmn'ggclfc!Jiff, sn. ..eiJ, ftd), - maclje.~ po_walac, zab~u- dzióbem opatrzyć; II. ficf) -
pl. •e, okręt przemytniczy. k~c, oM?CIC SI'; ,e fill)ve całować się j fie - ficfj wie 

, meobyczaJne, meprzyzwo1te bt'e °"aulien ies · · k 
6c!Jmu ggcltllnrc, sf. pl. •n, dowcipy; ein •es !8ene~men gołąbki. P zczlł się Ja 

~w~r /przemycany, kontra- postępowanie nikczemne, nie- 6djnn'llclfd)iff, sn. oei3, pl. 
an a ·, . _ uczciwe; ein ,er !!Renfclj bru-

!EdJmU gglc_t, sm, -B, pl. dny, skąpy cztowiek. •e, okręt m. z <1zióbem. 
-, prze?1ytmk m. !Ed)mu'iJigfctt, aj. nieczy- !EdJ~ll'bdf c!Jn~,. sm. •es, pl. 

!Ec!Jmu ~glcrtn, sf. pl. onen, stość f. brudota f. niechluj- •e, spiczasty. bucik. 
przernyt.mozka f. t. ' ' 6c1Jnn'bclttcr, sn. •eB, pl. 

6d)mu'gglcrif dJ, adi. prze-
8 6dJ~U'iJlnlJlJCn, sm. ,,61 pl./ "e, dzió~ak m: 

mytmczy. - szmata do ścierania ' 6djnn bcIUJctbc,s/. smaczny 
6_dJmu'_n3cl~, vn. ~aben} br~dów. I kąsek. , 

uśm1ecbac się; wdz1ęczyc ""d,mu'uni·cfcl „ l !Ed)nn bcl3nngc, sf. pl. •n, . ·1 ' • <al • " , sm. ..,,, p • b • -BH,, przyrn1 ac s1ę. _ obacz @5cf)muvbattef. O cęgi szpiczaste. 
IE~mu'n3cln, s!f, ,s, ~śmie- ~dJmn'iJrinnc, sf. pl. ,n, !Ec!Jnnd, sm .. •(e)B, gadul-

chame n., wdz1ęczeme n., rynsztok m. stwo n.; dowcip m., żart m. 
przymila~ie n. się. !Ec!Jmn'iJromnn, sm. ..(e)s, . ,IEc!Jnn'dcn, vn. (~~lien) ba

lEdJ!11U rg~IU, vn. (~alien) pl. •e, nieobyczajna powieść. Jao,, bzdurzy(>; paplac; żarto-
kurzyc tyton. !Ec!Jmu'iJf cttc sf. pl. •n wac, figlowac. 

6dj~tuiJ, snz,., •es, 1) brud 6djmu'iJtitcI, ;m . • 9, pl. -'. 6c!Jnn'dig, ~d)nn'rfertg~ adi. 
m., meczystosc /., plug~- pierwsza kartka tytułowa zabawny, śmieszny; medy
stwo /., Moto n. ; tJom "e tet• ksiażki dla ochrony głównej skretny. 
nigen oczyszczać z brudu, kartki tytułowej. 6djnn'fc, sf. pl. ,n, 1) ko
hłota; tJollet - pełe!1 _hrudu, !Ed)mu'iJllliif djc, sf. brudy mar ~-; 2) wodna żmija; 3) 
zabrudzony; (przenosme :) es pl. brudna bielizna. dowcip m., żart m., zabawny 
ift - an bief er 6ad)e to nie- E,c!Jmu'iJtllnff er, sn. •9, pl. koncept. 
czy Ata sprawa j 2) brudota f., ,roiiff er, pomyje pl. 6djUll'fig, E,c!Jttll'fjf d), adi, 
skąpstwo n. 6d)nn'bcl, sm. "5, pl. >1abawny, śmieszny, figlarny. 

!Edjmu'iJiirmcI, sm. •B, pl. 6cljniibel, dziób m., pysk m.; 6c!Jnn'Uc, sf. pl. ,n, 1) 
-, r<:lkaw m. do wciągania er ift noclj gelli urn ben - sprzączka f., spinka f., kłam
przy pisaniu. to jeszcze żółtodziób; ~art raj.; 2) klamka/.; 3) prztyk 

6djmn'l;bnrtcl, sm. •G, pl. ben - stnl g(lbę, milcz; m. palcami; trzaśnięcie n. 
- , !Edjmn'iJfinf, ,en, pl. -en, jmnbm eine auf ben - gelien z bicza. 
smarowóz m., niechluja m. uderzyć kogo w twarz, wyciąć 6c!Jnn'Ucn, I. va. (~aben) 

!Ec!Jmn'l;bogcn, sm. •iil, pl. komupoliczek;teben,mieeittem ściągnąć, zapiąć na sprzączkę; 
=lili~en, maknlatura j. ber - geroac!jfen ift nie sadzić II. vn. (galien) trzaskać, przty-

6c!Jmu'iJCU, vn. (~alien) bru• się na wykwintne słówka, kać. 
dzić, walać; brudzić się, wa- mówić prosto z mostu; bai3 ift 6dJUll'Ucn, sn. •B, ściąga
lać się. mas filr feitten - to kąsek dla I nie n., spinanie n. sprzączką. 
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6d)n1t'Ucnborn, sm. •es, pl. EdJ1t1t'l)0(mbbd, sm. ,i!, pl. · 6d,Jnll'ttcr~lln~, sm. =f eG, pl. 
•e, szpilka u sprzlłczki. -, edJUll'lJilfllljd,JC, sf, pl. =n, ,~iinje, trzepacz m., klekot m., 

6d,Jn1t'Ucn~nnblcr, sm. 0ś 1 butla J., flaszka f. na w6dkę. terkot m., gaduła m. 
pl. 6dJ1t1t'UcnmudJtc, sm. =ś, 6d,J1tll'l)0l)nUc, sf. pl. •n, 6dJUll'ttcrtllf d,Jc, sf. pl. ,n, 
pl. -, sprzączka,z m. butelka J'. wódki, na wódkę. obacz 6d)natter~ani! i Eicl)nat, 

6d,Jnll'Ucnf d,Ju~. sm. : =es, 6d)un'l)0d)cn, sn. =i3, pl. -, terQanśl. 
pl. ,e, trzewik m. ze sprzą- wódeczka f., gorzałeczka f. ed)Ull'ttctbllft, 6d)Ull'ttcrig, 
czką. 6d,Jnll',l)fcn, vn. (~af>en) 1) adi. gadatliwy, gadulski. 

6djnll'l3en, vn. (~alien) mia- pić wódkę albo inny mocny 6d)Ull'tterbllftigfeit, sj. ga-
skać (językiem), trzaskać (bi- trunek; 2) rodzaj gry w karty. dulstwo n., gadatliwość f., 
czern), prztykać (palcami); ein ed)nll',1)0glll0, sn. •fil.!, pl. terkotanie f. 
jcl)na(3enber .l.laut głos kła- •gliijer, kieliszek m. 6dJUll'ttern, vn. (gaf>en) gę
szczący. 6d)Ull1,1)0b!iltb{Ct, Sm. •l.!1 pl. gać, gggotaĆ j klekotać, SZCZe· 

6d)Ull,l),I) ! 6d)Ull,l),1)0! interj. -, ed)Ull'lJ01lCrf!iufcr, sm. •S, biotać, trzepać, terkotać. 
hop! trzask! (jako sn.) einen pl. - , szynkarz m., han- Ed)Ullttcrn, sn. =S, gęganie 
- tun chapnąć pyskiem (pies). dlarz m. wórlka. n.; klekotanie n., trzepanie 

6d)Ull',l),l)C, sf. pl. ,n, 1) 6d)Ull',1)0UllfC; sf. pl. •n, n., terkotanie n. 
pysk m., gęba f.; 2) szczutek czerwony nos. 6d)Ullll'bcn, jcl)naulie, 
m. 3) płachta myśliwska; 4) 6d,Jnll',l)efnufcr, sm . • 5, pl. jcf)naubft, \d)noli i fcl)nauf>te, 
obacz \j:leitfdJenjc!Jmi1Je. -, obacz 6cf)naµsbru'oer. gef :f)nof>en i ge\cl)Mubt; I. vn. 

6d)n~',l),l)cn, ,vn. (~af>et;) 6d)nll',l)etrinfcr, sm • • 5, pl. (gaf>en) 1) parskać, parsknlJć, 
trzasnąc; łapac, chwytac; -, obacz 6c!jnaµsbruber. sapać, dychać; nor fillut -
bai! %afcl)enmeff er f cf)navvt ~d)nll'tdJCII, vn. (~af>en) sapać, parskać ze złości; !Jład)e 
scyzoryk składa się; eine g:e„ chrapać. - zemstą pałać, dyszeć; 2) 
ber jcl)naµµt sprężyna od- 6dJUll'tdJCt, sm. ,il, pl. -, złościć się, fukać, hałasować; 
skakuje, chwyta; nad) .\luft chrapula m., ten co chrapie. li. ficl) -, vr. fid) 'oie 91a\ł 
- chwytać powietrze; ber Gd)Ull'rtbnf1, sm. •flei!, pl. - wysiąkać się . 
.punb fd)naµµt nad) \yliegen =biiff e, 0 bacz ~rummbaji. 6d)Ull1t'bcn, sn. •i3, par. 
pies muchy łapie pyskiem; ,kanie n., parsknięcie n., sa-
(przen. :) naąi etro. - uganiać Gd)nll'rrc, sf. pl. •U, l) panie n., dyszenie n.; fuka-

' grzechotka f., terkotka f.; 2) . 
się za czem, polowac za rzem. obacz ID'l!fte!'oroff el. me n,, hałasowanie n.; sią-

6d)Ull',l),l)Ct, sm. •i3, pl. -, ~d , (~ " ) l) kanie n. 
1) wielkopaszcz m.; 2) spręży- 1;::;, ~nil rrcu, vn. "aven GdJUllU'fcn, vn. (~af>en) sa-

grzechotać; 2) wydawać chra- , , 
na f. pliwy ton, chrapliwie brzmieć pac,! oddychac, dychać; bie 

GdJll!i',l),l)cr, sm. •i3, pl.-, (jak trąba); skrzypieć; 3) \l.lferbe - konie sapią; nicf)t 
k~!~)~adlo n. (do puszczania charczeć w mówieniu; eine !j~~dde!t:~~n nie módz wię-

6dJUll',l),l)fcbcr, sf. pl. =n, f ąinarrenbe '5timme char- 6dJllllU'fcr, sn. •S, sapanie 
czący głos. 

spręzyna spustna. n., oddechanie n., dy Jhanie n. 
6d)nll'.)).))blltn, sm. •(e)i8, 6d,Jnn'rrcr, sm. •il, pl. -, Gd)nn11'3bllrt, sm. ,ei3, pl. 

pl. =~ii~ne, 1) rzezimieszek m., grzechotacz m. j ten co char- ,f>lirte, wąs m.; stary mruk. 
lapikura m.; 2) kurek za- czy; chróściel m. (ptak). 6d)Ull1t'3bnrtigfcit, sf. opry-
skakujący. Ed)Ull'rt.))oftcn, sm. •S, pl. skliwość f. 

6dJUll',l),l)mcffcr, sn. •51 pl. -, warta f. pr~ed odwachem. Gd)UllU'3biirtig, adi. wą~a-
-, 1) obacz 6c!Jniiµµer; 2) ed)Ull'rtllCUttl, sn. •i3, pl. ty; opryskliwy. 
n6ż składany, kozik m. , •e, klapa warnząca. edJnn1113d,JC11, sn, •il, pl. 

6d)nll',l),l)f ĆIJ(Of1, sn. •fiii!,pl. ~d)~ll'rtllllld)tcl, sf. pl. •n, -, mordeczka f., mordka f., 
•fd)[off er, zatrzask m. chrośc1el m. pyszczek m. 

6dJnll,I)~, sm. •\ei!, pl. 6dJ1tll'rr111crf, sn. =ei!, pl. 6dJUll1t13c, sf. pl. •n, 1) 
6cf)niiµfe, wódka f., gorzałka ,e, mutacya warcząca (w or- pysk m., morda f., dzi6b m., 
f., kieliszek m. wódki, filjier ganach). gęba .f., twarz f.; bie - bal• 
- likier m. 6d,J11nttcrci', sf. pl. ,en, ten milczeć, stulić gębę; 

6d,Jnll',1)0br11bcr, sm. •O, obacz @ejcl)natter. jmnbm iiber llie - geben dać 
pl. •btilber, 6d)1tll',1)0f!i11fer, 6d)Ull'ttcrcutc, sj. pl. •n, komu w twarz j fie ~at eine 
6d}1tn',l)etrinfcr, sm. =!3, pl. kaczka grzechot.ka /. ' gute 6cl)nau3e ma pysk wy-
-, pijak m. 6d)Ull'ttcrgnn0, sf. pl. parzony, wyszczekany; .\Jang• 

ed)Ull',l)~bullc, ed,JUll',1)0• •giinfe, 6d}111t'ttcrlicfc, sf., f ~nauaen zwierzęta o wydłu• 
boutique, eid)Ull'l)etucil)e, sf. 6d)1tll'ttcrmllnl, sn. =il, pl. I żonym pysku; 2) dziób m., 
pl. ..n, szynk m., wy- =miiu(er, terkotka/., klekotka dzi6bek m. garnuszka; 3) 
szynk m. f., gaduła f. rurka/., którą się płyn wylewa. 



6d)nnn'3en, vn. (~aben) i 
vr. hukać, fukać się; być 
opryskliwym; obacz !/ln• 
fdJnaugen. 

6d)niin'3en, va., vn. (~alien) 
i vr. sif!ka~, wysi!jkać się, 
smarkać, wysmarkać się, 
utrzeć Robie nos; ba f cljniiu0t 
fidj ein \Stern wyiHkrzyła siE.J 
gwiazda; ein 2idjt - obja
śnić świec':), utrzeć knot; 
jmnbn wyłowić komu 
grosze; oszwabić go. 

6d)nn11'3er, sm. •!3, pl. -, 
ob11cz 6c1J11au3liart. 

6d)nn11'3ig, adi. gburowaty, 
szorstki, pyskaty, opryskliwy. 

6dJne'cfd)en, sn. •iii, pl. -, 
ślimaczek m, 

6d)ne'cfe, sf. pl. •n, ślimak 
m.; (w anat.) wnętrze n. ucha; 
zawój m., ślimacznica f., 
wężownica f. (budownictwo); 
ścieżka wokoło góry; wiorek 
m.; schody kręte; śruba /. 
Archimedesa; pieczywo w 
kształcie ślimaka, 

6dJne'cfennttig, 6djnc'cfen• 
formlg, adi. ślimakowaty. 

!Sd)ne'cfenn11gc, sn. •!3, pl. 
•n, ślimacze oko, 

6dJne'cfcnbo~rcr, sm. •s, 
pl. -, świder ślimakowaty. 

6dJne'cfenformig, adi. ob. 
e d)necfen attig. 

6dJne'cfengnng, sm. •es, pl. 
•giinge, ścieżka f. w ślimaka 
idąca; kanał m. ślima I< a, 
chód ślimaczy; żółwi krok j 
przech6d m. ślimaka (anat.). 

ed)ne'cfengc~iillf c, sn. •0, 
pl. -, skorupa/. ślimaka. 

edJltC'cfcngeltJinbe, sn. •!3, 
pl. -, gwint ślimakowaty. 

6djnt'cfengc1tJolbe, sń. •01 

pl. - , kolebka ślimakowata. 
6djne'dcn~n11~, sn. ,fea, pl. 

•tiiufer, obacz e5dJnecfen• 
ge~iiuf e. 

6djnc'cfen~orner, sn. pl. 
ro!!"i pl. Rlimaka, 

6djnc'cfenfegef, sm. 0 01 pl. 
- , stożek ślimakowaty. 

edjne'cfcnf(ee, sm. •!3, lu
cerna /., koziorożnik m., me
dy ka f., szezoilrak m. 

edjnc'cfenfinie, sf. pl. •n, 
lini'< ślimakowata, ślimacza. 

edJnc'cfcnmnrmor, sm. -0, 
marmur ślimakowaty. 
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6djnc'cfe1tn11tf djef, sf. pl. 
•n, muszla ślimakowata, 

edjne'cfen~oft, sf. pl. -en, 
:!:6łwia poczta; mit ber -
fa~rm leźć jak rak, żółw, 

6d)nc'lfenrnb, sn. •e0, pl. 
•tiibet, koło ślimakowate; tur
bina f. 

6d)ne'cfenf djnfe, sf. pl. •11, 
skorupa /. ślimaka. 

6d)nc'cfenftiege, sf. pl. •n, 
kręte schody. 

6dJne'cfenlllinbung, sf. pl. 
•en, obacz \5dJnecfmgewinbe. 

edjne'cfcn3ug, sm. ,e0, pl. 
•ailge, manowczyk m., werte
bek m., meander m., maraz 
m, ślimaczym krokiem; rys 
(piórem) ślimakowaty. 

6djnec, sm. •(e)0, śnieg m.; 
bet - i~retl ~uf ens białość f. 
jej łona; (pn.en.:) ber - be0 
~Utertl siwizna /.; 2) bet -
von @;iroeifl piana f. z białka. 

6djnce'nmmcr, st. pl. =n, 
śnieguła m. (ptak), 

6djnce'bn~n, sf. pl. "m, 
sanna f., droga utorowana do 
sannej jazdy. 

6djnec'bnll, sm. •i3, pl. 
,fliiUe, 6djnee'bnllen, sm. •s, 
pl. -, 1) kula j. ze śniegu; 
śnieżka f.; 2) kalina zwy
czajna; 3) rodzaj leg-n miny, 

6d,nce'bebecft, ed)ncc', 
gefront, adi. pokryty śnie
giem, uwieńczony śniegiem, 

6djuee'berg, sm. •(e)i:1, pl. 
"e, g6ra pokryta śniegiem; 
kupa /. śniegu, 

6djncc'blinb, adi. oślepiony 
blaskiem śniegu. 

6dJnec'bf11me, sf. pl. •n, 
sasanka /., śnieguła f., prze
biśnieg m., śnieżka f., po
świerka/., przylaszczki pl. 

6djnee'brille, sf. pl. =n, 
ciemne okulary. 

6djncc'brudj, sm. ,es, pl. 
,briid:)e, śniegołom m., łamanie 
si~ gałęzi n. od śniegu. 

@idjnee'bnmm, sm. =e0, pl. 
=biimmr, wał odśnieżny, wał 
odśniegowy. 

6djncc'cule, sf. pl. •n, so
wa śnieżna. 

6ifJncc'fnll, sm. •(e)s, pl. 
•f1illr, śnieżyca/., śnieżnicaj. 

6 djnee'Ie~nc 

6djnee'fefb, sn. •e0, pl. 
=er, pole śniegowe. 

6djnec'finf, sm. •en, pl. 
,en, łuszczak m., zięba Śnie
żyk m. 

6d)nee'f{iidje, sf. pl. •n, 
płaszczyzna śnieżna. 

6djnec'f{odc, sf. pl. -n, 
płatek m. śniegu. 

6djnec'f{o~, sm. •(e)i3, pl. 
•fli:i~e. śniegulik m. ( owad). 

6djnee'gnn~, sf. pl. •giinf e, 
gęś śnieżyca f. 

6djnee'gebirge, sn. =0, pl. 
-, pasmo n. g6r śniegiem 
okrytych; góry śnieżne. 

6djnee'gefilbe, sn. •i3, pl. 
-, pola śniegiem zasłane, 

6d)ncc'geftober, sn. •0, pl. 
-, Śnieżyca f., zadymka/., 
zamieć f. 

6d)nee'glocfdjen, sn. •0, pl. 
-, 6djnee'gfolffein, sn. •il, 
pl. -, obacz lf::>dJneef>!ume. 

6djnce'gren3e, sf. pl. •n, 
obacz @sci)11eelinie, 

6djnce'grttbe, sf. pl. •n, 
d6ł zasypany, napelnlony 
śniegiem. 

6if)nec'bnf e, sm. •n, pl. •n, 
zając bielak m, 

6if)nec'~n11be, sf. pl. •n, 
sieć f. do chwytania kur pol
nych w śniegu. 

6dJIICC'bnufen, sm. •0, pl. 
-, kupa /., zaspa f. śniegu. 

6if)nec'becfc, sf. pl. •n, 
plot żywy, przeciwśnieżny, 
żywopłot odśnieżny (kolejn.). 

6drnee'borbc, sf. pl. =n, 
plecionka odśnieżna. 

6djttce'fJUIJU, sn. 0 0, pl. 
,~ilbnet, pardwa /. 

6d.rnee'ig, 6dJnce'idjt, adi. 
śnieżysty, śnieżny, biały jak 
śnieg; adv. śnieżysto, śnieżno. 

6dJnee'ffum~en, sm. ·!3, pl. 
- , bryła .f. śniegu. 

6d,Jnee'fonig, sm. •i3, pl. 
, 1) obacz ,8aunfi:inig; 

2) bdwan m. ze śniegu. 
6d)nee'fo,ll~e, 6djnee'fn~~e, 

sj". pl. =n, śnieżka /., śnie
żny szczyt góry. 

6d,Jnec'fnnbf djnft, sf. pl. 
=en, krajobraz zimowy. 

6d,Jnee'fnllline, sf. pl. =n, 
lawina śnieżna, śniegozwał m. 

6djncc'fcbne, sf. pl. =n 
śniegozwal m. 



6d,mec'Hnic 

6d)ncc'linie, sf. pl. •n, 
linia stanowiąca granicę 
atmosfery śnieżnej. 

6djnce'mnnn, sm. •ei!, pl. 
•mlinner, bałwan m. ze śnie
g u. 

6djnee'mnff e, sf. pl. •n, 
masa f. śniegu. 

6dj11cc'mcif e, sf. pl. =n, 
sikora ogoniasta. 

6djnce'mildJ, sf. pianka /., 
śmietanka z białkiem ubita 
na piankę. 

6d)nee'monnt, sm. •i!, śnie
żny miesiąc ( w francuskim 
republikańskim kalendarzu). 

6djncn1f1ug, sm. •ei!, pl. 
=µflilge, pług m. do rozbijania 
zaspy śnieżoej, pług m. śnie
gowiec (kolejn.). 

6d)nee'rtiumer, sm. ,i!, pl. 
-, śniegowczyk m. 

6djnee'region, sf. pl. -en, 
strefa f,, pas m. śniegu. 

6dJnec'rof c, sj. pl. =n, rób 
syberyjska, różanecznik żółto
kwiatowy. 

6djnce'f ciJnufd, sf. pl. ,n, 
łopata j. do śniegu, śnie
gówka /: 

6d)nce'f djn11ffcr, sm. •!3, pl. 
-, zgarniacz m. śniegu. 

6d)ncc'f dJi,l.l,l.lc, sf. pl. ..n, 
obacz \5d)neefd)aufel. 

6djnce'f dJ11ij, sm. =i!, pl. 
•e, 1) berlacze pl. na śnieg; 2) 
narty pl. 

6d)uee'fturm, sm. -es, pl. 
=ftiltme, zadymka j„ śnie
życa f. 

6d)nce'ft11r3, sm. •es, 
masy śniegu staczające się 
z gór, lawina f., śniego
złom m. 

6dj11ee'tunfjcr, sn. •i!, śnie
gówka;., śoieżnica f. 

6d)nte'tut!ij, adi. biały 
jak śnieg. 

6d)ec'tuel)tll, sn. ·/3, 6dJ1tte', 
ucrtutlJttug, sf. pl. =en, zaspaf., 
zamieć śnieżna. 

6d)IICC'IUttter, sn. =iil, śoie
życa f., śnieżny czns. 

6d)nec'tuittdJen, sn. •S, 
śnieżka t: 

ed)ntt'tuolfc, sf. pl. =n, 
chmurn śoie!(owa. 

edjnee'tunrm, sm. •ti8, pl. 
,n,iirmer, majka f., kantary
da/. 
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6djnci'llbnr, adi. dający 
się krajać, przekroić. 

6djnci'bt, sf. pl. •n, 1) 
ostrze n.; ein !!Jleff er mit awei 
•li nói o dwóch ostrzach; 
2) - eines @ebirgei! grzebień 
góry; 3) bie - bei! @ei~ei! 
ostrze ducha. 

6djUCi'lle{Jncfcn, sm. •s, 
pl. -, narzynki pl. 

edjuri'llcbnnf, sf. pl. •blin• 
fe, ławka bednarska, stru
galnia /. 

Gdjnei'llcboijncn, sf. pl. 
zielona fasola w strączkach. 

edjnci'llcbrctt, sn. -ee, pl. 
=er, stolniczka f. 

6djnci'llccif cn, sn. 0 i!, pl. 
-, świder półokrągły, ma
szyna/. do wyrzynania zębów. 

6djnci'llt0I3, sn. =ei!, pl. 
090!,er, drzewo dające się 
łatwo ciać. 

Gdjncibdiot;, sm. •ei!, pl. 
•flote, kloc m. do rąbania 
drzewa, mięsa; pniak m. 

6djnei'llcmnf djinc, sf. pl. 
"n, maszyna/. do przecinanin, 
obrzynania; maszyna do sie
kania miesa. 

6dj11ci'be111cfjer, sn. •i!, pl. 
-, nóż m. do krajauia; ta
sak m., siekacz m., nóż ka
błąkowaty z dwiema rękoje
ściami do siekania. 

6dJUCi'llcmiiijit, sj. pl. =n, 
obncz eagemil[J(e. 

6djnci'llcn, fcl)neibe, fcl)nei• 
beft, fd)nitt, gef d)nitten, I. 
va. ([Jalien) krajać, rznąć, 
dąć; ~ola -· rąbać. drzewo; 
in etilde. flei.n - pokra
jać, pociąć w kawałki; }Brot, 
)J(eifd! in 6cljeilien - na
krajać chleba, mięsa; eine 
3'eber, einen lBleiftift 
zadąć pióro, zatemperować 
ołówek; @etreibe żąć 
zboże; ben m:leinftocf, bie 
Obftliaume - obcinać, obrzy
nać wino, drzewa owocowe; 
bie ~aate - strzydz, spuszczać 
włosy; jmnbn - operować ko
goś; ein ~ferb - wałaszyć 
konia; (przenośnie:) jmnbn 
- okpić, oszwabić kogo; es 
f d)neibet mid) im .8eibe mam 
rznięcie w brzuchu; bie 
G:our - rznąć koperczaki, 
smalić cholewki; Glefid)ter -

edJncillmi' 

stroić minki, robić grymasy i 
@e(b bei etw. - zarabiac 
przy czem pieniądze, łnpić, 
zdzierać; II. vn. (()aben) Da/3 
!Uleffer f d)neibet gut nóż tnie, 
kraje dobrz~; ber m:linb 
fcl)neibet ini! @efid)t wiatr 
tnie w twarz; bas fcl)neibet 
mir ine ~eq serce mi się kruje, 
to mi holem serce prze
nika; bas fcf)neibet in ben 
l8eutel to dużo kos:1Jtuje, to 
sprawia wielki koszt; in 
~ola - rytować na drzewie; 
in 5tein - ryć, wyrzynać 
w kamieniu; III. fid) -, 
zaciąć się, skaleczyć Mię; fic\) 
in bie ~anb - skaleczyć Fię 
w ręk<,; (przenośuie :) er gat 
ficl) gefd)nitten, orznął, oszu
kał, pomylił się; amei .8inien 
- fid} dwie linie przerzy
nają się; IV. !'lefd)nitten, pp. 
i adi. fo unb fo - tak i tak 
krajany, przykrojony; ein 
f ein °ei8 @efid)t twarz o deli
katnych rysach ; er ift feinem 
)tlater wie aui3 bem @efid)t -
podobny do ojca jak dwie 
krople wody, wykapany 
ojciec, 

edjnci'llcn, sn. os, krajanie 
n., rznięcie n., cięcie n.; 
- bei3 m:laff eri! oddawanie 
moczu bolesne, rzeżączka f. 

6djuci'llc11ll, adi. ostry, 
cięty, przenikający, przeni
kliwy; ein „er m:linb ostry, 
przenikliwy wiatr; -e g:arben 
kolory nie zlewające się z 
sobą; •e %one, m:lotte prze
nikliwe, przenikające tony, 
wyrazy. 

6d)uci'llcr, sm. •iil, pl. -, 
krawiec m.; ten co kraje ; 
ein arm[eliger - krawieczyn1t. 
m.; 2) aus bem - f ein mieć 
więcej jak trzydzieści punk
tów (w grze skat); fie ift 
aui8 llem - [Jeraui8 ona ma 
przeszło trzydzidci lat; 3) 
jelonek m. 

6djnci'llcrnrbcit, sf. pl. 
•en. robota krawiecka. 

ed)ntillmi', sf. pl. 0 en, 1) 
krawieczyzna /., krawiectwo 
n.; wir [Ja!ien [Jeute - im 
~auf e mamy dziś krawcowę, 
krawca w domu; 2) warsztat 
krawiecki. 



· 6d)nci'bergef d)iift 35.9 6dJne'ffmcjjfnnft 

6d)nei'bcrgef dJiift, sn. •ee, (przenośoie :) ea ~at i~m in .ieJ z ręki; bie fil1acre fd)neirte 
pl. ,e, warsztat, sklep kra- bie fBube gejdjneit zdarzyła in bie ,\)o~e waga wzniosła. 
wiec ki. mu się nieprzy,iemna rzecz; •ię szybko do góry; mit bem 

6d)nci'bcrgef ell(e), sm. •n, er ift mir vlii1.!Iidi ina ,l?aus fBogen - wystrzelić z łuk n; 
pl. ,n, czeladnik krawiecki. gefdj11.eit wpadł mi niespodzia- mit ben '/yingern - przty-

6dJnti'ber~llft, ed)nei'ber, nie do domu; menn ei8 11(eidj kać, prztyknąć palcami. 
miif,ilJ, adi. po krawiecku. eite! ~ifdjofe fdjneite gdyby 6d)ne'Uen, sn. •!8, podsko-

6d)nei'ber~llttbl11Crf, sn. •S, z nieba spadać mieli sami czenie n., podrzucenie n., 
rze'llioslo krawiei,kie. biskupi. szybkie puszczenie. 

6d)nei'ber!Jelb, sm. •en, pl. 6d)nei'en, sn. •ś, padanie 6d)ne'Uer, sm • • 6, pl. -, 
•en, tch/,rz m. n. ilniegu. · 1) prztyknięcie (palcami); 

6d)nei'berin, sf. pl. •nen, 6d)nei'f e, Gd)nci'jjc, prztyczek m., szczutek m.; 2) 
krnwcowa j. Grunen'fe, sf. pl. •n, I) miot cyngiel m. (u strzelby), 

6d)11ci1beri111111111J, sf. pl. m., drożyna J. w lesie; 2) spust m; 3) p:idstęp m., wy-
•en. cech krawieek,. sidła pl., potrzask m. kręt m. 

Gd)nci'bcdar~fcn, sm. •!8, 6d)11ei
1
td11, va. (~a6en) GdJne'Ufa!Jtcr, sm. •a, pl. 

pl. -, śledź m. obcinać (drzewa). bk · d ( ź , 
""'di ·,. f .,. ""'"' " a· ~k -, szy o Ja ący wo mea, ~ ~net'uer retue, sf. pl. •n, ~ .. ,neu, I. a l, prę\l i, wóz, parowiec). 

krMka krawiecka. szybki, nagły, zwinny, po-
6d)ltCi'bedc1•rbnrfd1(C), sm. spieszny; im -en :temvo w @ldJt1c'Ufeber, sf. pl. ..n, 

'I ' sprężyna f. -en, pl. •en, krawczyk m., szybkiem, przyspieszonem 
chłopiec krawiecki. tempie; ein •er @n.tf ct1[u& Gd)nc'lffcncr, sn. •!!, szyb-

Gd)nei'berfol)ll, sm. -es, pl. prędka decyzya; •er :tob kie Htrnelanie. 
-lohne, z11płatll krawiecka, n11gh śmi~rć: •e :Jufti3 szyb- . 6d)ne'lffingcrig, adi. obacz 

6d)nei'berntiibd)en, sf. pl. ka sprawiedliwość; -en 2[b, '/ytnQerfertiq. 
-, szwaczka f., 1hiewczyn11 fai,! finben mieć szybki od- Gd)ne'Ufittnerigfeit, sf. ob. 
j. n krnwcowej. byt; ein •es lj1f erb koń do- 3'inqerferti11feit. 

6dJttCl'berntamfeU, sf. pl. brze idący; fdjnel!er ge)en Gd)ne'lffiljjig, adi. szybko-
-en. obacz ISd)neinermlibdjen. przyspieszyć kroku; IL adv. nogi, chyżonogi, szybki, 

Gd)nei'bermeifter, sm. •il, prędko, szybko, nagle; f o - rączy. 
pl. -, majster krawiecki. am miigiidj j,1k najszybciej, ~d)ne'Ufiifji!J,f~it,. sf. szyb; 

Gd)ttei'bermn~fcI, sm. 0 6, najprędzej; madjt es -, ee kose f., HJCZOSC f., chyżośc 
pl. -, mięsień n •j ~luższy ift fdJon fµiit zwińcie się, ho /., szybkonożoość f. 
(w n~zie). już późno; au - mtei!en ""'d 

Gd)nci'bcrn, I. i·a. (~aóen) osądzać z& szybko. ~ )lte'Ugalgen, sm. •ił, pl. 
""'"' t<t. fd · -, estrapada f., szubienica 

przykrawywać; II. vn. (~nben) ~u1ltC1uuC )llllltgt, adi. do prędkiego wieszania, 
krawczyć, wykonywać rze- szybkoskrzyMy; (prz"nośnie:) 
mioało krawieckie. szybko ulatający. 6d)t1e'Ui1JfCit, 6d)ne·U~eit, 

6dJnti1bcrred)nun9, sf. pl. Gd)ne'Ubinbenb, adi. -er sf. prędkość f., szy bknść /., 
•en, rachunek krawiecki. 3ement cemeut prędko krze- chyżość f., zwinność f. 

Gd)nci'berfcele, sf. pl. ,n, pnący. Gd)ne'Ufiifer, sm. ,0, pl. -, 
zajęcza dusza, tchórz m. 6d)ne'Ublrid)e, sf. pl. •n, kowal m. (chrzą,zcz). 

6dJttCi'berl11Crfftatt, •ftiitte, blich chemiczny. 6d,ne'Ufiit1ld)tll1 sn. •a, pl. 
sf. pl • .. ftatten, warsztat kra- 6d)ne'Ubote, sm. •n, pl. , 6dJ1tCl1'fiigeld)cn, sn. •S, 
wiecki. •n, obacz @i[bote. pl. -, kub bilardowa. 

6dJnti'beq11nft, sf. pl. 6d)nc'Ubam~fer, sm. •ś, pl. 6d)nc'11fraft, sf. ela•ty-
•ailnfte, cech krawiecki. -, po•pieszny parowiec. czuość /., spreżystość j.; d,y-

6dJ1tci'be111crf, sn. -es, pl. .Ed)ne'Uc, sf. pl. •n, 1) żość f. , 
,e, maPzyna f. do rąbauia, ohacz '5d}ne!IigFeit; 2) spad Ed)ne'11friifłi1J, adi. ela~ty-
łupania. m. wody, katarakt m. czny, spręży•ty, chyżv. 

6d)11ei'be3a~n, sm. •es, pl. 6d)ne'llcn, I. v~. (~a6e~) Gd)ne·uanf, sm. ~(e)s, pl. 
•3lihne, ząb si„czoy, siekacz m. szybko <'Zem rzucac, obracac, •!ćiufe, szybki bieg. 

Gd)nci'bilJ, adi. o~try; machać; etm. mit ben ';yingern 6dJnC'Uiittfcr, sm. •ś, pl. 
(przenośnie:) cięty, kuty, - prztyknl!Ć co palcami; -, azyhkohieg(acz) m. 
energ-iczny, rezolutny. i jmnbn - ORzukać kogo; II. ed)nc'Uot, sn. -es, pl. •e, 

6d)nei'binfeit, sf. energia vn. (9a6en i fein) szybko wzle- Int. blacharski, spójkowie 
/., r.iętość f. cieć, wznieść się do góry, od- cynowe. 

6d)nci'tn, es fclineit, imp. skoczyć, puścić, spuścić; bas Gd)nc'Untejjfttnft, sf. tacl1i-
(9aben) 1) śnieżyć, prószyć, @ummilianb f djnel!te i9r au!! , m~trya /., metoda skróc,Jnych 
śnieg pada; 2) ((Ja6en i jein) ber ,l?nnb gumka onskoczyla I wymiarów. 



6d)nt'Uv~otogrovbic, 8/. 
pl. •n, fotografia /. na po
czekaniu. 

6d)nt'll~oft, sf. pl. •en, 
kuryerka j., szybki dyliżans 
pocztowy. 

ed)nc'llVtcff t, sf. pl. ,n, 
prasa ręczna, tłocznik m. 

ed)nc'Uf dJrcibdnnft, 
ed)ne'llf d)rift, 8/. stenografia 
/., tachigrafia f. 

ed)ne'llf d)ritt, 8m. •ei!, pl. 
•e, szybki, przyspieszony 
krok. 

@idJUC'llf dJili}c, Bm. ,n, pl. 
on, 1) czółenko latajljce 
(u tkaczy); 2) strzelec m. 
(wojskowy). 

ed)nc'Ufcglcr, sm. •iil, pl. 
-, szybko żaglujący statek. 

ed)nc'Ufci}mi, 8f. pl. 0 en, 
tachitypi a f. 

@idJnc'UIDogc, Bf. pl. •n, 
bezmian m., przezmian m., 
przyspiesznik m. 

@id)nc'U3ug, Bm. 0 iiil. pl. 
•&il[\e, pociąg pospieszny, ku
ryerski, kuryer m. 

@id)nt'U3uglofomoti1Jc, 8/. 
pl. -n, parowóz m., lokomo
tywaj. poRpieszoego pociągu. 

@id)nc'U3iingig, adi. szybkc-
języczny, wymowny, 

@id)nc'll3ilngigfcit, 8/. wy
mowność f. 

@id)nc'*, sf. pl. •n, 1) 
bekas m., krzyk m., samo
tnik m.; junge - bekasiątko 
n.; !Dloorfd)ne:pfe bekas ba
gnisty; .\)eerjd)ne:pfe bekas 
krzyk m.; 2) prostytutka f, 
kokota f. 

@id)ne'~fcnortig, adi. w ro
dzaju bekasa. 

ed)nc'~fcnbrccf, sn. •ei!, pl. 
,e, wnętrzności bekasie przy
rządzone jako pasztet. 

@id)nt'~fcnf ong, sm. •es, 
połów m. bekasów. 

@idJUt'~fcufif dJ, sm. ,ei!, pl. 
"e, bPkaśnik m. 

@idJnC'~fcnf{icgc, Bf. pl. •n, 
wujek m. 

edJne'~fcuf{ug, Bm. •eill, pl. 
•flilge, ed)ne'l)fenftrid), sm. 
•ei!, pl. •e, @idJUC'~fcn3ug, Bm. 
•ei!, pl. ,3ilge, przelot m., 
przeciąganie n. bekasów. 

@id)nc'Wnjagb, sf. pl. •en, 
@id)nc'~fcnfang, Bm. =es, pl. 

360 

ofiinge, polowanie n. na be
kaRy, połów m. bekasów. 

!Sd)nt'*nftridJ, sm. -eiil,pl. 
oe, obacz 6cbnepfenflug. 

ed)nt'~~c, ed)nc'bbc, sf. pl. 
•U, 1) obacz ectJne:pfe; t) klin 
m. u czółka wiejskich ko
biet; klin przy pa8kac·h, sta
nikach w kobiecych sukniach. 

@id)nc'vvcnbaubc, sf. pl. -n, 
czepek m., czepeczka j. 
z klinem. 

ed)nc·~vcntoillc, sf. pl. •n, 
stanik wydłużony w klin. 

@id)nt'~~cr, Bm. •S, pl. -, 
obacz 15d)nlipper. 

@id)ncu'f c, sf. pl. •U, ob. 
6cbndfe. 

6d)ncu'3cn, va. i i·r. ob. 
Scbnliu,en. 

!SdJni'cffdJnacf, Bm. •(e)s, 
bzdury pl. 

@idjnie'bcn, va. i vn. rnaben) 
parskać; obacz Sd)nnuben. 

@id)nic'gcln, I. va. (9a6en) 
muskać, wymuskać; II. 
fid) -, vr. stroić, muskać, 
krygować się; gefd)niegelt 
unb ge6Ugelt wymuskany, 
wystrojony. 

GdJni'~fcl, sm. •iil, pl. -, 
!Sd)ni'~fcld)cn, sn. 0 s, pl. -, 
obacz 15d)ni:pµe(. 

@idJni~~, @id)navv ! interj. 
łaplłj ! 5c!Jm:p:p, jd)na:p:p, 
f c!Jnurr, zabawa dziecinna; 

!Sd)nivv, sm. ,ę, pl. •le, 
prztyk m., szczuttk m. 

iSdJni'VVdJtn, Bn. •S, pl. 
-, prztyczek m., szczutek m., 
klaskanie n. palcami; jmnbm 
ein - f dJ(agen zażartować 
z kogo, wywieść kogo w pok 

@idjni'~~d, sm. =!3, pl. -. 
1) kawałeczek m., odcinki 
pl.; 2) frnk m. 

@id)ni'~vcrn, va. (9nlien) 
ciąć na kawałki. 

@id)ni'~~cn, va. i vn. (ijnben), 
klaskać, prztykać palcami; 
skrzypieć czem; nożyczkami 
ciąć na drobne kawałki; ci
skać czem; mit bem 6cf)roa113e 
- ruszać ogonki"m (u be
kasa). 

@idJni'~vifd), adi. śmiały; 
fie antroodete - śmiało się 
odcieła. 

@i~ni'tfdf dJncrfc, sj. pl. =n. 
ślimak m. 

6d)ni'ttbnnblung 

@idjni'rrc, sf. pl. •n, ko
karda f., fontaź m. 

Ed)nitt, Bm. , es, pl. ,e, 1} 
krajanie n., rznięcie n., cię
cie n.; einen - in etro. 
mad)en zaciąć coś,nadkroić coś; 
2) rznięcie n., żęcie n. zboża; 3) 
krój m. ; nad) bem neueften 
- według najnowszego kro
ju; 4) kawałek m., kromka 
f, skrawek m. (chleba, pie
czeni), skiba f. ziemi; ein -
1llier p6ł szklanki piwa; 5) 
obrywka/., zysk m.; feinen 
- bei eitu. mnd)en mieć przy 
czem obrywkq; feinen - uet= 
f1e9en umieć korzystać :.1e 
sposobności do obłowienia 
się; 6) brzegi oberzniętej 
książki; ein !Bud) mit @o(bo 
- książka ze złoconymi brze
gami; 7) ostrze n. dy11ment11. 
którym szklarze szkło krają; 8) 
miejsce, gdzie coś ·zostało 

nadcięte; 9) (~urd)fd)nitt) 
eekcya f., intersekcya f. 

@idJni'ttbobncn, sf. pl. ob. 
6dmeibe6o~nen. 

ed)ni'ttbrcnncr, Bm. •iil, pl. 
-, obacz 15d)!i~brenner. 

edJni'ttd)en, sn. •Ś, pl. -, 
kawdeczek m., kromeczka 

zrazik m., skibka f.; skra
wek m. 

@id)ni'ttc, sf. pl. -n, obacz 
6cbnitt 4). 

ed)ni'ttcr, Bm. •i3, pl. , 
żniwilłrz m., żeńca m., ko
siarz m. 

@id)ni'ttcrin, sf. pl. 0 nm, 
żniwiarka j'. 

!Sd)ni'ttcrfcft, sn. ,ei!, pl. 
•e, obrzynki pl. 

@id)ni'ttcrlc.bn, sm. •es, pl. 
•lii~ne, zaplataj. żniwiarzom. 

@id)ni'ttermiibd)cn, sn. • s, 
pl. -, obacz 6c!Jttittetin. 

@id)ni'ttf{cif d), sn. ,ei!, pl. 
•e, mięso krajane, higos m. 
z mięsa, frykas m. 

@idJni'ttfiibrung, sf. inter
sekcya f., przekrój m. 

@id)ni'ttbanbcf, sm. •i3, ob. 
E,cl)nittroarrn9anoeL 

!Sd)ni'ttbiinbfcr, sm. •iil, pl. 
-, ob. 6cf)nittronren~iinbler. 

ed)ni'ttbaubhmg, 8/. pl. 
~en, ob. e~nittroarrnl}ann• 
!u11g. 



ed)ni'tt~ol3 

ed)ni'tt~ol3, en. #eil, pl. 
-~iilier, drzewo n. do wyrę
bu; budulec tarty. 

ed)ni'ttlaud), sm. •(e)s, 
szczypi6rek m. 

ed)ni'ttling, em. #e, 1) 
szczypiórek m.; 2) szczep 
winny; 3) zr11z m., rozsadka/. 

ed)ni'ttlinic, sf. pl. #n, 
sieczna f. 

ed)ni'ttmcff er, en. #5, pl. 
-, nóż m. uu strugania, 
ośnik m. 

ed)ni'ttmet~obc, sf. pl. ,n, 
metoda f. kroju. 

edJni'ttmuftcr, en. •e, pl. 
-, patron m., krój m. 

ed)ni'tt~unlt, sm. •eil, pl. 
•e, punkt intersekcyjny, prze
krojowy. 

6d)ni'ttrcif, adi. dojrzały 
do żniwa. 

ed)ni'ttf alat, sm. •es, sałata 
wczesna, rzymska, długo-
Iiściowa. 

6d)Ui'ttlllOtCU, s/. pl, to
war łokciowy. 

ed)ni'ttUJnren~nnbcl, Bm. 
•51 handel towarem łokcio
wym. 

edJni'ttUJartn~iinblcr, em. 
•il, pl, -, handlarz towarem 
,fokciowym. 

6d)ni'ttUJarcn~anblung, ef. 
pl. •en, magazyn towaru ł'o~ 
kciowego. 

ed)ni'ttUJeif e, adi. i adv. 
po kaw11łku, na kawałki. 

ed)ni'ttUJunbc, "/. pl. ,n, 
rana cięta. 

ed)Ui~, Bm. •eil, pl, •e, 
cienko' ukrojony kawałek 

(mięsa), kromka f., zraz m., 
talarek m., okrawek m.1 

wiorek m. 
edJni'~nrbcit, sf pl. •en, 

robota rzeźbiarska, 
e d)ni'~bnnf, sf. pl, -biinfe, 

ława /. do obst,ugiwania 
drzewa. 

6d)ni'~cl, sn, •il, pl. -, 
1) sznycel m.; ein ge~acftes 
- siekany, faszerowany szny
cel; ein \Jlatur- bity, natu
ralny sznycel; zraz m.; ~) 
Fkrawek m. papieru, obrzyn
ki pl., wiorek m. z ostrużyn. 

ed)ni'~clbnnf, sf. pl. #liiinfe, 
obacz €,d)nitJlianf. 
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6d)ni'~cljngb, sf. pl. •en, 
wyścig myśliwski ze skraw
kami. 

ed)ni'~dn, va. i vn. (~alien) 
drobno krajać, strugać, wy
cinać, wyrzynać; (przen. :) er 
~at brei :tnge baran gefdjnitielt 
dłubał, majstrował' nad tern 
trzy dni. 

ed)ni'~Cll, va. i vn. (~a6en) 
1) wyrzynać, rznąć, rzeźbić, 
strugać; er fdjnitit in ,t,0!3 
ro bić sny<'erskie ro boty z drze
wa; ~) (przen. :) er ift auil 
~iirtmm ,tiora gefdjnitit ais 
bie anbeten ma twardsza od 
innych skórę, jest wytrzy
malszy od innych. 

ed)ni'~cr, sm. ~iii, pl. - , 
1) snycerz m., rzeźbiarz m.; 
2) strugacz m, (nóż do stru
gania); 3) błąd m., byk m. 

ed)ni~crei', sj. pl. •en, 
robota snycerska, rzeźba f. 

ed)ni'~funft, sf. pl. •filnfte, 
sztuka snycerska, rzeźbiarska. 

6d)ni'~meff cr, sn. -s, pl. 
- , nóż n. do wyrzynan111, 
strugania, ośnik m., strug m. 

ed)ui'~UJctf, sn. -eś, pl. 
•e, snycerska ro bota, rzeźba f. 

6d)no'bbcrig, adi. szorstki, 
impertynencki. 

edJIIO'bbcrigfcit, sf. pl. -en I 
szorstkość f., impertynen
<'Ja f. 

6d)nii'bc, adi. 1) marny, 
lichy; eine - m3elt marny 
świat; um •il @etb za m11rny 
pieniądz; 2) pogardliwy, lek
ceważący, hardy, zuchwały, 
niegodziwy; eine - 2tntmort 
zuchwała odpowiedź; eine -
!Beganblung lel<ceważące, nie
godziwe postępowanie. 

ed)nii'bigfclt, sf. pl. ,en, 
pogardliwość f., niegodzi• 
wość /., hardość /., zuC'hwa
łość f., impertynencya • /., 
marność/. 

6d)nii'tfcl, sm. =ii, pl. -, 
esy floresy pl.; wąsowica f., 
wasionka f. (arch.), skrętek 
m., zawój m., ozdóbka wy
kwintna, znkrętas m. 

ed)niirfclci' I Sf, pl. oen / 
obacz @efdjniirfel. 

ed)nii'rfel4nft, ed)nii'rfc• 
lig, adi. esowaty; •e 6djrif t 
pismo w zakrętaPy. 

ed)nii'tfcht, vn. i va. (~aóen) 
robić ozdoby w zakrętasy, 
esy floresy. 

ed)nii'rfclf d)rift, sf. pl. =en, 
pismo n. w zakn:t11sy. 

ed)nii'tftl3ug, sm. •(e)s, 
pl. •0ilge, zak• ętas m. 

Eid)no'rrcn, vn. (gnben) pro
sić o jałmużnę, naciągać. 

ed)lt0 1fftt, Bm. •51 pl. -, 
żebr11k m. 

ed)nu'cfe, sf. pl. •li, owca 
z paszy. 
6d)1111'rfcn, vn. (galien) 

szlochać. 

ed)nil'ffcln, I. va. i vn. 
1) węszyć, wietrzyć; ber 
,t?unb f d)nilffelt im @attm 
pies Wflszy, wietrzy w ogro
dzie; er f djnilffelt illierall 
~erum węszy wszfldzie, wści
bia nos we wszystkie kąty; 
2) mówić przez nos, sapią
cym głosem, 

ed)nil'fflcr, sm. •5, pl. -, 
szperncz m.; szpieg m. 

edjnu'l)f en, vn. i i;a. (ąa• 
tien) 1) zażywać tabaki, 
niuchać; (przenośnie:) bauon 
roitft bu nidjt - nie sko
sztujesz, nie powąchasz nic 
z tego; 2) sapać przez nos; 
3) bie ,8edje f djnupft kopalnia 
staje sill nieproduktywną. 

edjnn'l)fcn, sn. •S, zaży
wanie tabaki. 

6dJUll'l)fcn, sm. •i!, katar m., 
nieżyt m,, sapka j.; ben -
ljaben być zakatarzonym; 
fidj einm - ~u~iegm zaka
tarzyć się, przeziflbić ei ę. 

(5dJnu'~fcnii4nlid), ed)nu'~, 
fmnrtig, adi. kataralny, ka
tarowy. 

edjnn'l)fcnficber, sn. •s, 
gorączka katartilna. 

ed)nn'~fe113uftanb, sm. ,(e)iil, 
stan kataralny, grypa /., 
infloenca /. 

6d)11n'~fcr, sm. =il, pl. -, 
tabaczarz m. 

6dJ1t1t'~feri11, sf. pl. =nen, 
tabaczarka /. 

ed)nu'~fig, adi. kataralny, 
zakatarzony. 

ed)nu'~fmittcl, sn. •9, pl. 
-, tabaka f.; środek m. na 
katar. 
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6d)1t1t'.llftnllaf, 8m, •S, tlł-1 ~djnil'rcn, I. va. (gaóen) 
baka /.; mit - bejdjmuJJt sznurować, zasznurować, 
zatabaczony. przysznurować, wiązać, ob-

6d)1tll'.)Jftallaf~bof c, ,9/. pl. wiązać, trocz1ć; ei~ .!t(e!b 
~n, tabakierka f. - sznurowac suknHc)j etn 

6d)1tll'.pft1td), sn. •CS, pl. \j:laf!t - ob~iązać, i\mągnąć 
•tild)er, chustka j. do nosa. pakiet sznurkiem; ben Włante[ 

6d)1t1t'.p.pc, sf. pl. •n, 1) an b~s· \j:lferb - pr~yszn:i
knot spalony od świecy; 2) rowac płaszcz do kom~; em 
?bacz. 15ternfcljnu.ppe; 3) baG \j:l_!er~ . - ze.sznurow~c ko
tft mir - jest mi obojętne, mow, Jądra;,1mnbm b1e .ll:elj!e 
kpię sobie z tego. - pognęb1c kogo, przyc1-

!fłidj1t1t'.p.pc11, va. i vn. (lja• sł!ąć, do muru; ~er[en - ua-
lien) obacz 15dinu.pfen. uiza~, naw.lekac,yerly; (prze-

6dj11111.p.pcrn, vn. (911lien) nośm~ :) fe:n ~unilel. -;, s~a-
obacz l5c!Jnilffe[n. kowac ~anat!'.'• wymesc się; 

lfłid)1t1tr ,91: pl. 15c!jnilre bas fdJnilrt m!r, b_11s ~era au• 
1) n ' r6 ' fammen to m1 smska serce; 

s~ ur m., pow z m., Ir (lj ~ ) b , Ili 
postronek m., konopnik m., . · vn. lluen rzęczy?; . : 
uwieź J.; bilnne _ sznurek f!dj - 1 v~. sznurowac się, 
m., ~zpag-at m.; !!liiume nacf) 1~e fdjniltt {tdj 0u ftatf zanadto 
ber - J C!len sadziĆ drzewa SI', szn~~UJe, 
pod SZnUTj bllS ,lł[eib mit ei_djltU fCU, Sn. :s, SZ[lll~0-

1!:,djnfiten lief cuen obszyć, po- wa'!ie n., troczeme 11., w1ą-
wyszywac'.:, wyszemerować, zamP. n. 
RUknię sznurkami, SUtaziem j edjUU:tfCUCt! Sn. •~1 Szta-
2) eine -- Stotaffen, \j:ler[en czny 01nen, fa1erwerk m. 
sznurek korali, pereł; Sto• 6djnu'rformig, adi. szna-
ra[[en auf bie - aujfiibefo rzysty. 
nanizać korale na sznurek; ed)nu'rgcrabe, 6djttu'r• 
3) ołowianka j. (w mular- glcid), adi. i adv. prosty, 
stwie); sznur mierniczy r6wny jak sznur, prościuteńki. 
(geom.); (przenośnie:) nacf) 6djuil'rl)afeu, sm. ~a, pl. 
llel; -, nadj bem 6djnilrdjen -, sprzączka .f., :igrafa f. 
[elien prowadzić życie bardzo przy sznurowadle. 
regularne; il&er bie - ~auen edinii'rln~, sm. ~eil, pl. =e, 
przebrać mi11rę, zanadto so- 6d)Ufi'rlcib, sm. •(e)s, pl. •e, 
bie pozwolić; uon ber 6djuil'rfcilld)Cll, sn. ,13, pl. 
;e~ren żyć z kapitała; 4) -, 6d)Uil'rmlcbcr, 8n. =13, 
(przestarzale) synowa; pl. , sznurówka f., gor-
(Sc!Jmiegertoct;ter. set m. 

ed)nii'rllanb, sn. =es, pl. 6djnii'rleibutadJcr, 8111, ,a, 
=biinber; ed)ltii'rucftd, 8{. pl. -, g-orseciarz m. 
pl. •n; edJllii'rf cufcl, sm. edjuil'rlcibutndjcrin, sf. pl. 
•/8, pl. -, sznurowadło n., •nen, gorseci~rka /. 
tasiemka f. do sznurowania. ed)llil'rlodj, sn. -es, pl. 

6djnu'tbef n~, 8m. -ea, ob- •liidjer, dziurka f do sznuro
szycie n., sznurowanie n. waliia. 
sutaziem; posamenterya f. ed)UU'r11tad)cc, sm. =tł, pl. 

edJllii'rboben, 8m. •tł, pl. -, powroźnik m. 
=óooen, strych teatralny. 6djuii'ruabcl, sf. pl. •n, 

ed)nii'rbrnft, 8f. pl. ,!irilfte, igliczka /. do przewlekania 
sznurówka j., gors_et m. sznurk6w, tasiemek. 

edJ1til'rdjc11, sn. •S, pl. -, !fłidjUU'tlJCrlCII, sf. pl. perły, 
sznurek m., sznureczek m., paciorki pl. do nawlekania, 
szpagat m. j etro. am - gaf>en edjnu'rrllart, sm. =es, pl. 
mieć coś po swojej woli; es •blirte, wąs m., w13sy pl.; 
11e~t mie am - wszystko idzie ein !Ulann mit einem grotcn 
gładko. w13sal m. 

!fłidjltU'rrfliirfd)CU, sn. •!31 pl. 
-, W(łsik m. 

6d)UU'rrlliirtig, adi. wąsaty. 
@idJnu·m, 8/. pl. •n, 1) 

grzechotka f., terkotka ./: ; 
2) figiel m., żart m., fraszka 
f., zabawna powiastka; 3) 
morda bydlęca; 4) st6jkowy 
m., strażnik policyjny, st.róż 
nocny, 

6d)lll.t'mn, vn .• ([Jalien) ~) 
mruczec, brzęczyc, warczec, 
burczeć, grzechutnć, furczeć ; 
bie Sta~e fd)nunt kot mru
czy; bas 6pinnrab f djnurrt 
kołowrotek furczy; bie 
t)'liege f djnurrt mucha brzę
czy; 2) opowiadać z.:.bawne, 
krotochwilne powiastki, aneg
dotki. 

Gdiuu'rrcn, 8n. •fl, mur
cztinie 11., brzęczenie n., war
czenie n., grzechotanie n., 
furczenie n. 

ed)Uii'rrcr, sm. •S, pl. -, 
obacz 15d)norrer. 

Gd)nii'rricmcn, sm. •s, pl. 
-, rzemyk m. do sznuro
wania. 

edjnu'rrig, edinu'rf am, 
adi. śmieszny, zabawny, po
cieszny, krotochwilny. 

edjnil'rrorf, sm. -ea, pl. 
=rilcfe, czamara .f. 

ed)mt'rr.pftifmi, sf. pl. 
•en, bzdurstwo n.; michałki 
pl. 

eid)Uil'rf djU{JC, sm. pl. trze
wiki pl., buciki pl. do sznu
rowaniH. 

6d)uil'rftiefcl, sm. •/8, pl. 
-, but sznurowany. 

ed)nil'rftift, 8m, -ea, pl. 
•e, skówka metalowa przy 
sr.nnrowndle. 

edjnu'rftrarf!l, adv. wnet, 
natychmiast, wprost, r6wno; 
- 0umiber albo entgegen 
wbrew, wprost przeciwnie. 

eidjltU'tC, sf. pl. •U, pysk 
m., morda f., gęba f. 

ed)o'llcr, sm. •il, pl. -, 
stóg m. (siana), br6g m. 
(zboża), sterta f.; in 
ftellen ustawiać w stogi, 
brog-i, sterty. 

ed)o'bcrtt, va. (talien) usta
wiać w stogi, brogi, sterty. 

edjorf, 8/i •(r)e, pl. -e, 
kopa /.; ein - @lltben ko-



IEd)o'den 

pica /.; - fd)rom IJłot do 
kroćset dyabl6w. 

@:idjo'dcn, I. va. ([Jalien) 
w kopice ustawiać, układać; 
podrzucać jedną ręką; II. 
vn. ([Jalien) kopować (o zbożu); 
bail @etreibe fd)ocft gut zboże 
wydało wiele kop snopów, 
zboże kopne. 

@:idjo'dll.lcif c, adi. i adv. 
kopne, w kopach. 

@:idJo'fd, 6d)o'f elig, adi. 
kiepski, podły, gałgański, 
nikczemny. 

6d)o'fclinnrc, sf. pl. •n, 
towar kiepski, gałgański. 

6dJii'ffc, sm. •n, pl. •n, 
ławuik m. 

6d)ii'ffcnnmt, sn. =es, pl. 
•amter, urząd ławniczy. 

6d)ii'ffcnflnnf, sf. pl. •lianfe, 
miejsce n. dla ławnik6w. 

6d)ii'ffcngcrid)t, sn. =eil, pl. 
•r, sąd {awniczy. 

6d)ofoin'bc, sf. obacz ~go• 
colabe. 

6d)0In1r, sm. •B, pl. =e, 
uczeń szkolny. 

6d)oln'rd), sm. •en, pl. 
=en, przełożony szkól. 

6d)oln'ft, sm. •en, pl. =en, 
scholastyk m. 

6d)olti'ftif, sj. scholasty
ka j., uczoność szkolna. 

6d)oln'ftifer, sm. •!3, pl. 
-, scholastyk m.; kanonik 
n., ~złonek m. kapituły. 

6d)oln'ftif d), adi. schola
styczny. 

6d)o'Hc, sf. pl. =n, scholia f., 
krótkie naukowe objaśnienie 
wyraz6w. 

6djo'Ue, sf. pl. 0 n, skiba 
/., gleba /., ziemia /., rola 
f.; an ber - Uelien być 
przywiązanym do ziemi, 
gruntu; bie - liear!ieiten 
uprawiać glebę, r >11,; 2) @is• 
- bryła lodu; 3) flądra f. 
(ryba), płaszczka f. 

6d)o'Uettbted)Ct, sm. •51 pl. 
-, obacz ~iilbted)et. 

6d)o'Uig, adi. 6d)o'Uid)t, 
bryłowaty, do bryły podobny, 
brylnsty. 

6dJii'Ufrnut, sn. -eil, jask6ł
cze ziele, ro&topaść f., trę
downik mniejszy. 

6djon, adv. już; - jett 
już teraz, zaraz; - n,ieber 
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:imowu; ba fommt er -
roieber oto powraca zn6w; 
id) fenne fte - feit 3a!Jren 
znam ją już od wielu lat; 
wenn er nur - fame gdyby 
już tylko przyszedł; eil ift -
genug dość tego; - gut, mein 
.ffinb dobrze, uspokój si1, moje 
dziecko; 2) fo - już tak; 
er ift fo - unglilcflid) genug 
on już tak i tak bardzo nie
szczęśliwy; er roirb - wieber, 
fommm on i tak wróci; 
bail wirb fid) - finben . zo
baczymy, to si':) okaże; id) 
~elf e mir - felbft sam sobie 
pomogę; er faun ficf) bief 1;1t 
.2u~uil - erlaulien może sobie 
pozwolić na taki przepych; 
icg fiinnte bail - tun m6gł
bym to zrobić; - miiglicg 
możliwe; 3) bail ift - n,a~r, 
alier • • • jakkolwiek to 
prawda, to jednak • . . ; 
fommen n,irb er -, aóer ..• 
wprawdzie przyjdzie, je
dnak ... ; l:>ail mare i~in -
red)t, aber • . • toby mu si1, 
podobało, ale • . . ; er mujite 
- !iefennen musiał się je
dnak przyznać; 4) (b!ofi) sam, 
na sam; - ber 2tnblicf na 
sam widok; - lid bem @e= 
banfen na samą myśl; -
be0roegen dla tego samego; 
5) n,enn id) ei3 - tun mttfi 
jeśli to już zrobić muszę. 

6d)iin, I. adi. 1) pi1,kny, 
ładny, nadobny; bai! =e @e• 
fd)(ed)t pi':lkua płeć; •eil )l((ter 
ładny, sędziwy wiek; einen 
=en guten %ag! dziei1 dobry; 
eineil ,en %agei3 pewnego 
pi1,knego dnia; •es filletter 
pogoda f.; bas filletter wirb 
roieber wypogadza się 

znowu; fic[j - mad)en wy
stroić, opiększyć się; ,en 
~anf dziękuję pigknie; 2) 
(gilnftig) dobry, piękny, od
powiedni; 6ie ~a ben jett bie 
~fte @elegen~eit ma pan teraz 
najlepszą, najodpowiedniejszą 
sposobność; 3) ein •er filnfang 
piękny, dobry początek; bas 
ift eine =e @ef d)icgte a to d 
piękna historya; bai3 roare 
mir - a toby mnie się po
do bało; bail n,are nodJ •er 
toby jeszcze lepiej by.to; 4) 

6d)o'ncn 

ber stud)en f djmecft - tort 
bardzo smaczny, dobry; 5) 
- ift, roer - tut pięknym 
jest, kto jest dobry; 0 e .2eute 
~a!ien ,e 6adjen pigkni ludzie 
mają piękne rzeczy; bas 0 fte 
fommt 3u(ei1t co najpię
kniejsze, przychodzi na:końcu; 
II. adv. pięknie, ładnie, do
brze; - ge!iaut dobrze zbu
dowany; bail [)aft bu - ge• 
mad)t a toś dobrze zrobił; 
ba n,Urbe idJ - anfommen 
a tobym się ładnie wybrał; 
,er werben wypięknieć, wy
ładnieć; - tun przymilać, 
umizgać się do kogo; mitb 
es - lileilien? czy pogoda 
się ustali? banfe - ! dzię
kuję!; !iitte -! proszę I 6ie 
~aben - reben dobrze, łatwo 
panu mówić; bafiir roilrbe id) 
micf) - !iebanfen podzięko
wałbym za to, nie przyjął
hym tego; grUjien E>ie i~n 
- uon mir niech mu się pan 
pięknie ukłoni odemni"; er 
n,irb - erf dJrecfen a to się 
przestraszy; f cfjiin ! dobrze! 
ei!! ift -, bafi bu gefommen 
liift dobrze, żeś przyszedł. 

6dJii'nbrud, sm. •ei3, pierw
sza strona arkusza wydru
kowana. 

6djii'nc, sf. •n, pl. =n, t) 
o bacz <6dJiin~eit; 2) piękna 
kobieta, piękność /.; meine 
- ! moja kochana! 

6dJii'nc, sn. =n, piękno n.; 
er fU~lt nid)t bail - an ber 
@:iadje nie odczuwa piękności 
zawartej w tern; bu roirft bir 
roail •es uon mir benfen bę
dziesz miał dobre wyobraże
nie o mnie. 

6dJo'ncn, I. va. i vn. ([Ja= 
!ien) szanować, ochraniać, 
oszczędzać, delikatnie si~ 
obchodzić; f d)one beine filugm 
szanuj oczy; id) jc!Jone 
meine 6acf)en szanuję moje 
rzeczy; jmnbn - oszczędzać 
kogo; bail fillirb, bie 3'ifd)e 
- chronić zwierzynę, ryby; 
er fd)ont bas @en, nid)t jest 
rozrzutny; II. ficg -, vr. 
szanować, oszczędzać się; 
id) ld)one mid) j1t1r nid)t wcale 
się nie szanuję; III. idio
nmb, ppr., adi. i adv. <leli-



katny, delikatnie; umiarko
wany, umiarkowanie; in •er 
!Il.leife w delikatny spos6b; 
mit jmnbm - umge~en ostro
żnie, delikatnie z kim po
stc;pować; jmnbm - etw. 
miftei{en komuś coś ostrożnie 
z>1komnnikować. 

6d,lo'ncn, va. (fjaóen) kla
rować, czyścić wino. 

6d,lo'ner, sm. •i!, pl. - , 
1) ten co szanuje, oszczE_ldza; 
2) okrE_lt długi i wązki; 3) 
pokrowiec m., powłóczka f. 

ed,Jo'nfiirbeu, sn. •i!, 1) 
farbowanie n., delikatnych 
materyalów; 2) (obraz.) upięk
szanie n. 

6d,Jo'nfiirber, sm. •5, pl. 
-, farbiarz m. delikatnych 
materyalów; ten co przedsta
wia coś w korzystnem świetle. 

6d,lonfiirbmi', sf. pl. -en, 
zakład farbiarski, farbiarnia 
f. ; farbowanie n. ·delikatnych 
materyałów; (obraz.) upięk
szanie n., przedstawianie n. w 
korzystnem świetle, 

6d,Jo'nfarbig, 6d,lo'noe· 
f iirbt, adi. ładnie zabarwio
ny, farbowany. 

6d,lo'ngeift, sm. -ei!, pl. ,er, 
esteta m., pięknoduch m. 

6d,Jongeiftmi', sf. upodo
banie n. w e•tetyzmie. 

6d,Jo'ngeiftfg, adi. mający 
upodobanie w estetyzmie, 

6d,lo'nbeit, sf. pl. -en, 
piękność /., piękno n., uro
da f.; eine 3'rau uon fe!tener 
- kobietaf. o rzadkiej urodzie, 
piękności; - uerge~t, :tugenb 
beftefjt piękność znika, mija, 
cnota pozostaje; id') fjaóe 
alle •en fennen gefernt po
znałem wszystkie piękności, 
urodziwe kobiety. 

6d,Jo'nbeitefcbler, sm. •i!, 
pl. -. bląrl m. w piękności, 

edJo'nbtitencfiibl, sn. •(e)s, 
edio'nbeitefinn, sm. ,ei!, po
czucie n., zmysł m. piękna, 
pic;kności. 

Gd,Jo'nbcitillebre, sf. e•te
ty ka f. 

!Ed,Jil'nbciti!mal, sn. -ei!, pl. 
,r, znamię piękności. 

edJo'nbcitilmittd, sn. •i!, 
pl. -, kosmetyk m. 
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6d,lo'nbcite~f{ltfter, 6d,lo'n• 
beiti!~f{iifterd,lcn, sn. ,s, pl. 
-, muszka/., plasterek m. na 
twarzy. 

6d,lii'nbeitil~tlege, sf. ko
smetyka f. 

6d,Jo'nbeitillll1tff er, sn. •i!, 
woda kosmetyczna. 

6dJo'nlcifte, sj. pl. ,n, 
winieta j., kartusza f., li
stewka ozdobna, 

6d,lo'nmn(er, sm. •i!, pl. 
-, m:darz malujl}CY wszyst
ko na piękno, 

6d}onmalmi', sf. pl. =en, 
upiększanie n., przedstawia, 
nit. n. w korzystnem świetle, 

6d,lo'nrebner, sm. ,a, pl. 
-, krasomowca m., dekla
mat.or m. 

6d,lonrebnmi', sf. pl. ,en, 
krasomowstw,i n., dekla
macya f. 

ed,Jo'nf d,lreibdunft, sf., 
6d,lo'nf d,lreiben, sn. oil, kali
grafia f, 

6d,Jo'nf d,lreiber, sm. •i!, pl. 
-, kaligrĄf m. 

6d,Jo'nftene, adv. jak naj
piękniej, jak najlepiej, 

6d,Jo'ntuer, sm. oj!, pl. -, 
pochlebca m., robiący kom
plimenty. 

6d,lo'ntumi, sf'. pl. ,en, 
galanterya f., karesowanie n., 
umizganie n. 

6d}o'nung, sf. 1) szano
wanie n., oszczędzanie n., 
ochranianie n.; mit - beo 
fjanbe{n postępować z kim, 
traktować kogoś bardzo deli
katnie, względnie; 2) zagaj 
m„ zagajenie n., zalesienie n. 

6d,lo'nungilbebiirftig, adi. 
wymag-ający względności, 
pierzołowitości, 

ed,lo'nungebrille, sJ. pl. 
on, okulary pl. dla zakonser
wowania oczu. 

6d,lo'nunge3eit, 6d,Jo'n3eit, 
sf. czas ochronny (w którym 
polować i ryb łowić nie 
wolno). 

6d,lo'nllliffenf d,laftlidJ, adi. 
belletrystyczny. 

6d,loo'ner, sm. os, pl. -, 
obacz 6d)omt :l). 

6d,lo~f, sm. =ea,pl. 6d')opfe, 
cz1, b in., czupryna f,; ein 
fieiner - czubek m.; óeim 
•e faffen wzi!!Ć, złapać za 
czuprynę; (przenośnie:) bie 
@e!egen§eit óeim -e ergreifen 
skorzystać ze sposobności. 

6d,lo'~fartig, adi. czubiasty, 
czubaty. 

edjij'~fbOt, adi, dający SiE_l 
czerpać. 

@idjij'~fbrunnen, sm. oiil, pl. 
-, studllia f. z wiadrem do 
czerpania. 

6d}o'~fbntne, sJ. pl. •n, 
tama chwytna, tama czer
piąca. 

6d,lo'~feimer, sm. =il, pl. 
- , wiadro n. do czerpania, 
czerpadło n. 

6d)ii'Wn, I. va. i vn. 
(~aben) 1) czerpać, nabierać; 
!Il.la ff er - czerpać wodę; 
!Dlild) mit bem iliiffd - na
bierać łyżką mleko; ID:tem 
- odetchnąć głęboko; ftif d')e 
iluft - oddechać świeżem po
wietrzem; ber sta~n f d)i.ipft 
!Il.laff er łódka nabiera wody; 
bie 6onne [c!Ji.ivft !Il.laffer 
słońce pije; bat! i\'ett uon ber 
euvve - zebrać tłu~zcz z 
rosołu ; ben !Jla~m von bet 
!Dlirdj - zebrać Śmietankę 
z mleka; (przenośnie:) !Il.la ff er 
mit bem 6iebe - czerpać 
wodę przetakiem; 2) aua 
uer[d)iebenen Ouellen - za
czerpnlJĆ z rozmaitych źró
deł; ,tioffnung, !Dłut - na
brać nadziei, odwagi; mer= 
bad)t - podejrzywać; !Jluten 

ed,Jo'nnngi!loe, adi. i adv. aui! etw. - wyciągną;ć zysk 
nielituściwy, bezwzględny; z czego. 
nielitościwie, bezwględnie, 6d,Jo'~fcn, sn. oi!, czerpanie 
nieilelikatny, niedelikatnie. n., nabieranie n.; pompowa-

6d,IO'nunge(ofigfeit, sf. pl. nie n. (okrE;tów). 
oen, bezwzględność f, niede- @idjij'~ftr, sm. =ii!, pl. -., 
likatność f. 1) Stwórca m., stworzyciel 

6d,lo'nungeuoU, adi. i adv. m.; tw6rca m., sprawca m., 
pełen wzrlędów, delikatności, I autor m.; ojciec m.; er ift 
wyrozumiały; delikatnie. 1 ber - meinea @!ilcfes jest 



6d)ii'.pfcrin 

sprawcą, twórcą mego szczę
ścia; 2) ten co czerpie; czer
pak m., czerpadło n. 

6d)ii'.pfcrin, sf. pl. .nen, 
stwórczyni /., twórczyni /., 
stworzycielka f., sprawczyni f. 

6d)ii'.pfcrgcift, sm. •ei.l, 
duch twórczy. 

6d°Jjj'.pfcrbnnb, sf. pl. ,ljanbe, 
ręka twórcza. 

6d)ii'.pfcrif d), adi. twórczy. 
6d)ii'.Pf crfrnft, sf. siła 

twórcza. • 
6d)ii',llfermndJt, sf. potęga 

twórcza. 
6d)ii'.Pf crlDort, sn. •es, pl. 

•e, słowo 1i. Stwórcy. 
6d)ii'.Pf gcfii», sn. •e!l, pl. 

•e, czerpadło n., naczynie n. 
do czerpania. 

6d)o'.pfgćicr, sm. •!l, pl. 
-, sęp wucetowy. 

6d}o'.Pfbnnr, sn. •ei!!, pl. 
•e, czub m., czubek m. 

~d)O'.)Jfig, adi. czubaty. 
6d)o'.pflcrdJe, sf. pl. •n, 

obacz ,t,uuben[er~e. 
6d)O'.)Jfmcif c, sf. pl. •n, 

sikora czubata. 
6d)ii'.pfliiffel, sm. •il!, pl. 

-, chochla/., warząchew/. 
6d)ii'.Pffcllc, sf. pl. 0 n, 

czerpak m., wiaderko n. 
6d}ii'.pffnnnc, sf. pl. ,n, 

wiaderko j., koneweczka n. do 
czerpania. 

6d}ii'.pfmnf d}inc, sf. pl. •n, 
pompa hydrauliczna. 

6d}ii'.pfrnb, sn. 0 e!l, pl. 
•tlil>er, elewator m. 

6d)ii'.pff d)n11fcl, sf. pl. •n, 
szufla n. 

6d)o1.pftn11bc, sf. pl. •n, 
czubacz m., gołąb czubaty, 
długoczuby. 

6d)ii'.pf1111g, sf. pl. •en, 
stworzenie n., utwór m., 
twór m. 

6d}ii1.pf11ngilnft, sm. •e!3, pl. 
•e, akt m. stworzenia. 

6d)ii'.pf1111gilgcf d)fd)tc, sf. 
historya .f. stworzenia. 

6d)ii'.pf11ngiltng, sm. •ei!!, 
pl. •e, dzień m. stworzenia. 

ed)ii'.pf11ng~1Dcd, sn. •e!3, 
pl. •e, dzieło n. stworzenia. 

6d)o'.)Jf1Dnd)tel, sf. pl. •n, 
przepiórka czubata. 
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6d)ii'.PflDCrf, sn. •es, pl. 
,e, przyrząd m. do czerpania; 
maszyna hydrauliczna. 

6d)ii'.p.pc, sm. •n, pl. •n, 
obacz l5ctJ.offe. 

6d)o'.P.Pcn, sm. •6, pl. -, 
1) szopa f.; 2) kufel m., 
kubek m., kwarta /.; rooUen 
15ie einen - Q3iet mit mir 
trinfen? czy chcesz się pan 
napić ze mną kufla piwa?; 
3) Rzopy pl. (futro). 

6dJo'.P.PcnlDcff c, adv. na 
kufle, kuA11mi. 

6d)ii'.PB, sm. 0 f ea, pl. •fe, 1) 
skop m., baran m.; 2) głu
piec m. 

6d)ii'.Pf cnbrntcn, sm. -a, 
pieczeń barania, skopowa. 

6dJii'.Pfcnf{cif d), sn. •ea, 
6d)Ji.)JfCfllCil, SIi. baranina f., 
skopowina j. 

6d)ii'.Pf cnbnft, 6d)ii'.Pfig, 
adi. głupowaty, barani. 

6d}ii'.Pf cufcnlc, sj. pl. ,n, 
6d)ii'.pfcnf d)Ic9cl, sm. •a, pl. 
-, udziec baraui, skopowy. 

6d)o'rc, sf. pl. •n, pod
pora f., pale, piloty ubezpie
czające g-roble. 

6d}orf, sm. •(e)s, pl. •e, 
strup m., ciemieniucha f., 
parchy pl. (u bydląt). 

6d)o'rfii~nlidJ, 6d)o'rfnrti9, 
adi. strupiasty. 

6d)o'rfbilbung, sf. pl. 0 en, 
zestrupienie n. 

6d)o'rfi9, adi. strupiasty; 
parszywy. 

GdJiirl, sm. •(e)e, pl. re, 
turmalin m. (min.). 

6d)o'rnftcin, sm. 0 (e)a, pl. 
oe, komin m. ; (przenośnie:) 
eine 6~ulb in ben - f d)rei6en 
zapisać dług w kominie. 

6djo'rnftcinbrnub, sm. •ea, 
pl. •btlinbe, pożar kominowy. 

6d)o'rnftcinfcgcr, sm. o!3, 
pl. -, kominiarz m. 

6d}o'rnftcinfln.p.pc, sf. pl. 
~n, 6d)o'rnftciniiffn11n9, sf. 
pl. •en, utwór m. komina, kap· 
turm. 

6d)o'rnftcinrobr, sn. =(e)a, 
pl. •1, ed}o'rnftcinriibre, sf. 
pl. =n, rura kominowa. 

ed)o1mftcinr11», sm. =es, 
pl. ,e, sadz,, f. z komina, 

6dJo'rnftcina11g, sm. •ea, 
przewiew kominowy. 

6d)of1, sm. •ff ea, pl. ·fie i 
•off e, 1) latorośl f.; 2) obacz 
@ef d)oil; 3) szos m., podatek 
od domów. 

6d}of1, sm. ..ea, pl. •iif>e, 
1) łono n., podołek m.; baa 
~tnb auf ben - ne[)men 
wziąć dziecko na kolana; 
im 6~oile f einet lrami!ie na 
łonie rodziny; in ben - bet 
S?ir~e aufne[)men przyjąć na 
łouo kościoła; bie ~lin'oe in 
ben - legen założyć ręce, 
nic nie robić; bas liegt im 
,e bet ,Bufunft tu zawisło od 
przyszłości; in fil6ra[jams -
na łono, na łonie Abrahama; 
bem @lilcfe im oe fi~en być dzie
ckiem szczęścia; bas ift i[jm 
in ben - gefauen to mu z 
nieba spadło; im •e bet G:rbe 
w wnętrzu ziemi; 2) pola /. 
(u surduta); fi~ an imnba 
<6djoile flammem uczepić Rię 
czy.ie.i poły. 

6d)0!1, sf.,pl. •en, spódnica, 
6d)o'ijbcin, sn. -ea, pl. •e, 

kość łonowa, krokowa 
(anat.). 

6d)o'ijb11d), sn. 0 ea, pl. 
•6ilcf)er, katastr m. 

6d)o'ffcn, I. va. i vn. ([)a• 
6en) opłacać podatek; IL vn. 
(ljaben i fein) schodzić, źdźbła 
wypuszczać, kłosy wypusz
czać. 

6d)ii'ffcr, sm. •!3, pl. -, 
poborca m. podatku grunto
wego. 

6d)o'»frci, adi. wolny od 
poiłatku. 

6d)o'»~nnb, sm. 0 ee, pl. 
•e, 6d}o'f1bilnbdJCl1, sn. •a, pl. 
-, ulubiony piesek, piesek 
faworyt m., mały piesek, któ
rego na ręku się nosi. 

edJO'ijjncfc, sf. pl. 0 n, ża. 
kiet m. z połami. 

ed)o'»jiingcr, sm. =i.!, pl. 
-, uczeń ulubiony. 

6d)o'ijfi11b, sn. •e!3, pl. 
~er, pieszczoch m., pieszczo
szek m., benjaminek m., po
ciecha /. j - bei3 @!ilcfea 
dziecko n. szcz<,Ścia, ulubie
niec m. fortuny. 

6d}ii'f1Ii119, sm. ~(e)s, pl. •e, 
latorośl f., wyrostek m., 
wypustek m., maczużka f.; 
socznik m. 
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edjo'fjpf{idJtig, adi. obo- edjtnffic'tcn, va. i vn. edjtn'nfe, sf. pl. 0 n, 1) 
wiązany do opłacania po- (~alien) kratkować, cieniować baryera /., kobylica f., szran-
datku. liniami. ki pl.; in bie „n treten wstą• 

ed}o'fitebe, sf. pl. •n, ob. ed}rnffic'tcn, sn . .. ~, edjtnf• pić w szranki (na turniejach); 
!Reben\d)ojj. fic'rung, sf. pl. ,en, kratko- in bie •n forbern wyzwać 

ed}o'fjrcgiftet, sn. 0 !!, pl. wanie n., cieniowanie n. na ręktj; fiir jmnbn in bie 
- , o bacz Eidjojiliudj. liniami. •U treten stanąć w czyjej 

@::d}O'f)tei~, sn. "fei8,pl. •fer, @::d}riig, @::d}rii'!JC, I. adi. obronie; l>Ot ben °n (Des 
ob~cz @:SclJiillling. ukośny, skośny; II. adv. na @erią1te0) erfd)einm stawać za 

ed}o'f)filnbe, sf. pl. ..n, skos, ukośnie, skośnie, na kratami, stanąć w sądzie; 2) 
grzeszek m. ukos; - gegeniilier naprze- granica /., karby pl.; jmnbn 

edJO'fitniUC, sj. pl. 0 n, ciwko w skos j bie !Dlilte in ben •n ~a[ten trzymać 
stanik m. z połami. auffeten nasadzić l'zapkę na kogo w karbach, w ryrde; in 

edJii'tdJCn, sn. ..(!, pl. bakier. bm 0 n lilei&en hamować 
strączek m. edjtii'gbnlfcn, am. •i3, pl. się; bie •U iilietfd)reiten prze-

@::djo'tC, sj. pl. •U, strączek -, belek poprzeczny. kroczyć granicę; in feinen 
m., strąk m.; griine •li, zie- ed}rii'gc, sf. edjtii'g~cit, "" bleilien trzymać się 
Jony groszek, strącze pl. sf. ukos m., ukośność J; w swoim zakresie; ~~rer 

ed,Jo'tcnnrtig, adi. strącz- ed,Jrn'gcn, am • .. (!, pl. -, @rojimut finb feine 0 n ge„ 
kowaty, strączkowy. 1) kozioł m., kobylica f. i 2) fett nie kładzie się tamy 

6d,Jo'tcnblumc, sf. 'Pl. 0 ll, stragan m., ławka f. przeku- pańskiej wspaniałomyślności; 
zawilec 11lpejski, sasanka j. pnia; 3) tapczan m.; 4) einer 15acf)e "" feten tamę 

6d,Jo'tcnborn, sm. 0 ei81 pl. (~a~re) katafalk m.; ó) po- położyć czemu; feinen ,8orn 
0 e, akacya f. trójny sążeń drzewa, stos in °n ~alten hamowa6 gniew. 

@::dJO'tenerbfc, sj. pl. 0 n, trzysążniowy. ed,Jtii'nfcifcn, sn. •5, pl. 
groch strączkowy. ""'if. .. , er. li ) k -, nazębek m., pilnik pi-

edJO'tenfiirmin, adi. stra,cz- s:::;,,.Jfll gen, va. "a en u o-
tł - śny kierunek <'zemu nadać. ło\\'.Y· 

kowaty. -if. .. , ""'if. .. , 6d,Jrii'nfcn, I. va. (~alien) ""'d•o'tc119e"'n" ih~, sn. •fe", ~ .. 1rn gen, sn. •!!, ~ .. ,tn. • , ~ , w "I"' "' nnng ,+ l en k · · złożyc, założyc na krzyż, 
Pl. •le, rośliny str,..czkowe. tł , 

8
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r,,,,,r, fl „ n., cięcie n. na ukos. krzyżowac n. p. ręce, nogi; 
~..,o'ten ce, sm. •il, głąbi- ed,Jtii'gfcnftct, sn. •il, pl. bie Eiiige - zęby u piły na-

groszek m., komonica f., ko- -, ukośne okno. prostować; II. vn. (~aben) 
monika pospolita·, gefingetter r,,,,..r, .. "'"d w hod · no · k „ 
- sowia strzała. e';'/r~·or,a ~e,. sf. pl. 'li, staw~ać. zie g, na rzy .. 

@::d,Jo'tenpfeffcr, sm. "il, ~d,JtllQ fa1tte, sj. pl. •n, uko-
. h' , k. . l sna płaszczyzna. ed,Jrn'nfcnloo, adi. bez-pieprz 1szpans 1, me u- · b · · k. 

szczouy. I 6d)riig'fantig, adi. ukośno- gramczny, ez mmry, meo rnł-
@::dJO'tenpf(an;en, sf. pl. ob. brzeżn:i;:, . . . zany; adv. bezgranicznie. 

@:Scf)otengen,iictJfe. . edJrn,oltmc, sf. pl. ,n, h- ed,Jrn'nfcnlofigfcit,' sf. pl. 
k Gen, bez0araniczność j., bez-

6d,Jo'tCttłtagcnb, adi. noszą- ma u ?.s, na. 
cy strączki. @:i,d,J~n gmnf), sn: .. ~il, pl. , mierność f.; rozluźnienie n. 

edJott, sm. o(e)il, pl. •e, pe, sm,ga f;,. węg1elmca ru- ed,Jrn'n3e, sm. •li, pl . .. n, 
przepierzenie n z desek (na chowa, ukosmca f. pi,cczeniarz m., pochlebca m.; 
o kretach). · 6d,Jrii'gf dJnitt, sm. ,es, pl. ~of- pieczeniarz, pochlebca 

· ( ) · · k ś dworski. ed,Jo'ttcr, sm . .. 6, pl. •t, pr~~, c1ęc1.e u o ne. 
żwir m., szutr m. ed)tll gfttetfcn, sm. •il, pl. @::dJrll11t3cnnrt, sj. sposób 

ed,Jo'ttetbctt, sn . .,eś, pl. -, pa~ ukośuy. pochlebczy, pieczeniarski. 
•e, łożysko n. szutru. @::dJrn'mmc,sf.pl. •n, kresa ed,Jrn'n3en~nft, adi. po 

@:id,Jo'ttergrnbe, sf. pl. •U, f., szrama f., rysa /., blizna pieczeniarsku. 
żwirowisko n., kopalnia j. f., cięcie n., ocios m. @:idJrn'n3entnm, sn. •(e)i3, 
żwiru. ed,Jrn'mmen, va. (fJalien) pieczeniarstwo n. 

ecfJO'ttcrn, va. (fJaben) żwi- kresę na czem zrobić, szra- @::dJfll'pe, sf. pl. •n, skro-
rować, szutrować. mować, podciosać, zaciąć, badlo n., drapaczka/.; zgrze-

@:idJO'ttcrnng, sf. pl. "en, zadrasnąć. bło n. 
żwirowanie n., szutrowanie n. @:id,Jtn'mmig, adi. pokryty ed,Jtn',pen, va. i vn. (fJalien) 

ed,Jo'ttetlnllgen, sm. •!3, pl. bliznami, szram&mi. skrobać, drapać; (przen. :) bar· 
on,iigell, żwirówka /., szu- ed)tllnf, sm. ,ea, pl. dzo oszczędzać j auf ber @eige 
trówka f. Eid)riinfe, szafa /., szafka j. - rzępolić. 

6d,Jo'ttif dJ, sm. polka edJrii'nfd,Jen, sn. "il, pl. ed,Jrnpne'U, sm. i sn. •s, 
szkocka. -, szafka f., szafeczka f. pl. •5, szrapnel m. 



@idjra'.pf el, sn. •B, pl. 
oskrobiny f. pl., wiory, od'. 
rzynki pl. 

edjtnu'be, sf. pl. ,n, śruba 
/., śrubka /., wkrętka /.; 
etro. mit =n beieftigen pr~y
twierdzić śrubami, przyśrubo
wać; bie - an3ie~en śrubę 
mocno wśrubować; eine -
oijne Cfobe nieustająca śruba; 
śruba /. bez końca; - an 
einer \j3reffe przełoga f.; 
(przen. :) bi~ 6acf)e fte~t auf 
•n rzecz bardzo się chwiejz, 
jest niepewna; in f ei nem 
.!topfe ift eine - ros brakuje 
mu klepki; eine arte - sta
rowinka; jeir.e fillorte auf =n 
ftellen dwuznacznie się wy
rażać, wykręcać się. 

edjrau'ben, f c!jraube, 
fd)raubft, id)rof> i fclJrauóte, 
gef d)rof>en i gej dirau6t; I. va. 
(~aben) śrubować; bie .8amµe 
~erunter- skręcić lampę; 
(przen. :) imntm - docinać, 
dopiekać, dogryzać komu, 
brać kogo na fundusz, na 
kawal; obdzierać, wyzyskać 
kogo; ben \j3reis [Jiiger -
znacznie podwyżizyć, wyśru
bować cenę; f eine 2lnjµrilcf)e 
niebriger - zmni?jszyć wyma
gania, pretensye; Il. gefc!Jto= 
ben, pp. i adi., gef cf)roben 
fprecf!en, f c!Jreilien mówić, pisać 
nienaturalnie, wymuszono; 
gef cf)roliener 15ti[ sty I wymu
szooy, nienaturalny ; gef d)rau6, 
tes fil.\efen, ge!djraulite !I.Jlanie• 
ren sztywność f., napuszy
stość f., sztywne, napuszyste 
wzięcie, zachowanie się. 

@idjrau'benartig, adi. śru
bowaty. 

@idjrau'beubatfeu, sm. =S, 
pl.-, mutra, macica stalowa. 

@idJrau'beubaum, sm. ,es, 
pl. •bćiume, pochutnik m. 

Gdirau'beubn~rer, sm. 0 ii!, pl. 
-, gwintownica f, krętak 
m., świder m. do wiercenia mu
ter do śrub. 

6d)rau'benbrcmf c, sf pl. 
=n, hamulec śrubowy. 

edJrau'bcnbam,pfcr, sm. ~s. 
pl. -, 6dJrau'beubam,pff djiff, 
srt. =e!ł, pl. •e, śrubowiec pa
rowy, parostatek m, o śrubie. 
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edjrau'beubrc~banr, sf. pl. I edjrau'beuf djiff, sn. •ei3, 
•liiinfe, śrubarnia f. pl. •e, śrubowiec n., okręt 

6djrau'benftiidjc, sf. pl. =n, śrubowy. 
powierzchoica J: skrzydeł u 6djra11'be11f djliiffel, .~m. •i3, 
śruby okrętowej. pl. -, klucz m. do śrub, do 

6djrau'beuformig, adi. śru- muter, śruboklucz m., śrubo-
bi11sty, w kształcie śruby. krl}t m., dłutko n. 

edjrau'beugang, sm. •ei3, pl. 6dJrau'beuf djucde, sf. pl. 
•gitnge, gwint r,,., chód m., •n, śrubownica /., terebra /. 
spust m. śruby; totet - krok (waga); rodzaj ślimaka. 
martwy śruby. edjrau'beuf djneibemaf djinc, 

ie,djtQU'bCUgCllJiUbC, Srt. =i3, sf. pt. =n, gwiutor:1.eźma f. 
pl. -, gwint m. 6dJrau'benf,piubd, sf. pl. 

edjrau'ben~nrnf d)nede, sf. =n, wałek m. śruby. 
pl. ,n, zawiska f. 6djrau'beufteiu, sm. =es, 

6djrau'bcnfn,pf~alter, sm.

1 

pl. •t, skamieniałości w kształ
•iil, pl. -, przygłówek m., cie śrub. 
pazur m. śruby. 6djra11'beuuerfidjer11ng, sf. 

6djrau'bc11Uu,p,pe, sf. pl.

1 

pl. •en, zahaczenie n. na
•n, śrubownica j., gwinto- śrubka, zahaczenie n. mutry. 
wnica wielka. 6djra11'bemuiube, sf. pl. 0 n, 

6djrau'beufu,p,pel, sf. pl. winda śrubowa. 
=n, sprzęgło śrubowe, łącznik 6djra11'be111Diubung, sf. pl. 
śrubowy (kol.). =en, obacz 6d)raulien!inte. 

6djrau'benf11,p,pclbiigel, sm. 6dJrau'beu3ic~er, sm. •i3, 
•i3, pl. -, kabłąk m. sprzę- pl. -, odkrętak m., śrubnik 
gła (kol.). m., dłuto n. 

6d)ra11'bcufn,p,pcl~ebel, sm. 6dJrau'ben31Dingc, sf. pl. 
=!3, pl. -, rączka /. sprzęgła •n, śruba stolarska, szpona/., 
(kol.). ściskacz m., kleszcz m. 

edirau'bcnfu,p,pellaf dje, sf. ediraubmi', sf. pl. •en, 
pl. •li, łubki sprz'iglowe, ed)rau'beu, sn. =il, śrubo
wiAszadlo łącznikow~ (kol.). wanina f., śrubowanie n. 

edjra11'benf11,p,pelflnnbd, sf. ed)tOU'bftntf, sm. •CG, pl. 
pl. =n, śruba sprz<::gła, wrze- ,ftocfł, śrubsztak m., imadło 
ciono n. sprz\jgła śrubowego n., kleszcznik m., ścieśniacz m. 
(kol.). edJrau'bftnd3ange, sf. pl. 

6djra11'benf11iJ,pel11ug, sf. •n, szpona J:, obcęgi pl. 
pl. •en, sprzljżenie n. śrub. u śrubsztaka. 

edJrau'benlinie, sf. pl. ,n, I 6djrtd, sm. •!ł, 6djre'den, 
linia w kształcie śruby krę- sm. •i3, strach m., przestrach 
eona, spiralna. m., trwoga f., popłoch m. ; 

6djrau'benmutter, sf. pl. ein µanifd)er - paniczny, 
=n, śrubołoże n., mutra j., wiellri przestrach; einen -
muterka /. do śruby, osada befommen nastraszyć, prze
f. śruby, biegun m. u śruby, straszyć się; jnm'oni einen -
naśrubek m. einiagen napędzić komu stra-

6dJra11'bcuf11,p,pdu119em11ff, chu; in - geraten przelę
sm. =es, pl. •t, tarcza /. przy knąć się; ber - ift mir in 
sprzęgle śrubowem. bie @lieber gefa~ren strnch 

6d)rau'bennagcl, sm. •9, pl. mi przeszedł po kościach; 
•nii~er, gw6źdź śrubowy. jmn'om - uerurfacflen prze-

edjrau'beu,patrnue, sf. pl. razić kogo, nabawić go strachu; 
,n, obal'z 6rilraur,engang. bie - bes %obes, bee .Rrie• 

edjrau'ben,preflc, sf. pl. Aeiil okropności, straszliwości 
•n, prasa śrubowa. śmierci, wojny; ein - ette• 

6d)ra11'be11,prn,peUer, sm. ,i3, genbes 15c!Jauf piel przerażające 
pl. -, prnpeler śrubowy. widowisko. 

6djrau'benrab, sn. =ei3, 6djrc'dbar, adi. lękliwy, 
,rnber, turbina f. bojaźliwy, nieśmiały. 
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@idjrc'dbndcit, sj. lękliwość I @idjrc'dlid)fcit, sf. stra- f c!jreilit nid)t gut to pióro nie-
f., bojaźń f, nieśmiałość /. szność /., okrnpność /. dobrze pisze; IIJ. fic!J - , vr. 

6d1rc1dbflb, sn. ,es, pl. -er, @idjrc'dnHl, sn. "ffeil, pl. piRać się; mie fń)reilit er fic!J? 
straszydło n., widok przera- -ffe, strach m., okropność f. jak on się pisze?, jak on się 
żający. 6d,m'dfdinfi, sm. -ffeil, pl. nazywa?; mo~er fc!)reibt fic!J 

@idjrc'dcn, I. vn. (iein) 1) •f dJilffe, wystrzał m. na po- biefe ~ac[Jric[)t? skąd pochodzi 
strachać, lękać się; pęknąć strach; (przen. :) postrach m., ta wiadomość?; unf ere &reunb, 
z trzaskiem, zerwać się krzy- fałszywy alarm. fc[Jaft f c[)reilit fłc[J f c!Jon feit 
cząc; II. va. (~aben i jein) 1) @idjrci, sm. •eil, pl. 0 e, unf erer ~ugenb ~er nasza 
straszyć kogo; 2) polewać co, krzyk m., okrzyk m., krzy- przyjaźń datuje się jeszcze 
zanurzać w zimnej wodzie; knięcie n., hałas m.; einen - od młodości; er fc!Jreibt fic!j 
!!llaffer - domieszać gorącej tun, ausftoflen krzyknąć, wy- mit einem b pisze się przez 
wody do zimnej. dać okr,;yk. b; f c[Jreilie bir ~inter bie 

!Sdjre'dcn, sm. ..5, obacz @idjrei'bnlg, son. -es, pl. Ogren zapamiętaj to so-
<5cf)recf. ,f>lilge, krzykacz m., krzykli- bie dobrze; IV. gefń)tie!ien, 

Gdjre'denllhote, sm. -n, pl. wy bachor. pp. i adi. pisany, napisany; 
„n, zwiastun in. strasznej no- 6djrei'bnrt, sf. pl. ,en, l>iefe !illorte finb mir tief ins 
winy. sposób m. pisania; styl m.; tera - słowa te wryły mi 

@idjrc'dcnllhotf d)nft, sj., pisownia f. się w serce. 
GdJre'denllnnd)ridjt, sf. pl. 6d)rci'IJIJcbnrf, sm. ..es, @idjrci'beu, sn. •il, pl.-, 1) 
•en, straszna wiadomość. @idJrti'IJgeriit, sn . .. es, pl. •t, pisa(\ie n.; bes )}ef ens unb •fi 

!Sd)rt'dcullgeftnlt, sf. pl. przybc,ry pl. do pisania. unfunbig analfabeta m., nie-
•en, obacz 16d}recfbi[b. edjrc'ib(c)hrlcf, sm. •til, pl. umiejący czytać ani pisać; 

6d)rc'dcnll~crrf d)nft, sf. ter- •e, list m. 2) pismo n., list m., odtzwa f.; 
roryzm m. 6d)rci'IJ(c)hnd), sn. "ell, pl. bipfomatifc[)eil - nota dyplo-

6djrc'denllfnnbc, sf. pl. •n, •óildJet:, zeszyt m., poszyt m., matyczna. 
obacz <5cf)mfeneliotfdJaft. skryptura f., kajet m. @idjrci'bcnllnnfunbig, adi. 

Gd}rc'dcnllmnnn, sm. -eil, ed)rci'b(c)fli~lg, adi. zdoi- ten co nie umie pisać, Anal-
pł. •leute. terrorysta m. ny, zdatny do pisania. fabeta m. 

6d)rc'denllnnd)t, sf. pl. 1 !Sd}rci'IJ(c)fnnft, sf. sztuka 
=niidjte, noc j. strachu, I j., pisauia, hligrafia f. e,d)rei'IJ(C),llult, 811• •eil, pl. 

Gdjrc'dcttllrcgieruug, sf. pl. Gd)rci'hcn, f dJreilie, jd}t:eibft, •e, pulpit m. do pisania. 
•en, obacz <5c[Jrecfenii~errfd)aft. fdJt:ieb, ~af>e gefc!Jrieben; I. va. Gd)rci'her, sm. •il, pl. -, 

Gd)rc'dcnllruf, sm. -es, pl. pisać, napisać; eine gute, pisarz m., autor m.; ber 
•e, okrzyk m. przerażenia, prze- 1d}(edjte, beutrid)e tanb - - bief eil !Brief es autor listu; 
strachu, mieć dobre, złe, wyraźne pi- ein - lieim 2lbuofaten pisarz 

Gd)rc'dcnllfl)ftcm, sn. •(e)il, emo; einen guten (5ti( - u adwokata, mundant m.; 
pl. •e, system terrorystyczny. mieć dobry styl; wie geftod)en armfe(ig~,r - pisarczyk m., 

@idjrc'dcnlltng, sm. ,es, pl. - pisać jak wyryto; eigen= . 6dJ.~ct he.rnmt, sn. ,es, 
.. e, dzień m. strachu. f)linbig - własnoręcznie pi- i ed)tC!,bCtbtenft, sm, =es, 

Gdjrc'dcnllwort, sn. •eil, sać; ini3 reine - przepisać; 1· @idJtCt bcr,llofteu, urzą_d m., 
pl. •e, wyraz m. strachu. ilf>er eilu. auefil~r(icl) - roz- służba (;, posad;J, f. pisarza. 

Gd)rc1dcnll3cit, sf. pl. =en, , pisać się o czem; nnc!J jmnbm, . edjm bC:~rbctt, sf. pl. =en, 
czas m. trwogi. um jmnbn - pisać po kogo; , robota (· piq~rza. 

6d)rc'dgcf.)Jcnft, sn. •eil, pl. jmnbm etro. gut- zapisać Gd)tCt_bcm, sf.. pl_. .. en, 
•er, obacz 16c!jrecff>i!b. coś na czyją korzyść, na czyje 1) p1san1" n., 2) p1sanma f, 

Gdirc'd~nft, Gd)rc'dig, adi. dobro; jmn'Om etm. auf ~ed) .. gryzmol! pl. 
1) lękliwy, lękający si~, stra- nung - zapisać coś na Gd)rct'hc.rn, I. ?n· (~alien) 
chliwy; 2) obacz 6d)recf[idJ. czyj rachunek; in ben e>anb ~ykonywac zaw_od p1sar~a, 

Gd)re'd~nftigfcit, sf. pl. - pisać na piasku; mit Sheibe hter~ta; 11. v. imper~. m:dJ 
•en, Jękliwośc /., trwożli- an bie Stafel - pisać kredą fdJretóet\mam gust ~o p1sa?1a. 
wość f. na tablicy; fiber etm. - pi- G~m.bfnul, adi. lemwy 

Gdjrc'dlid), adi. 1) str a- sać o czem · ein ml ort grot do pisama. 
szny, straszliwy, okropny; f!ein - pi~ać słowo dużą; . ,GdJrti'hfebe~, ~f. pl. •n, 
•er 9JlenfcfJ straszny człowiek, małą literą; mail - mir p1oro n. do p18ama. 
~e Zat okropuy czyn; 2) adv. 9eute? kt6rego dzisiaj mamy?; @id,lrci'hfcl)ltr, sm ... ,s, pl. 
strasznie, straszliwie, okro- idJ f cfJreif>e if)r oft często do -, błąd pisarski, ortogra
pnie; er fie~t - auil wyglą- niej pisuję; IL vn. (9a6en) - liczny. 
da strasznie, okropnie; er ift fiinnen umieć pisać; - lernen Gd)rci'bfcrtig, adi. wpra-
- grofl on jest bardzo duzy. uczyć się pisać; bie ~eber wny w pisaniu. 
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6d}rei'bfertigfeit, sf. wpra- 6d}rei'btaid, sf. pl. "'n, 
wność j. w pisaniu. tablica /., tabliczka f. do pi-

6d)ret'bgebraudj, sm. 0 ei$, sania. 
tJl. •briiud)e, ortografia /. 6djrei'btitfdd,ieu, sn. •!3, pl. 

6d}rei'bgebil~r, sf. pl. •en, - , tabliczka f. do pisania. 
@id,Jreib'gdb, sn. •eiil, pl. •er, 6d,irei'btif d), sm. -es, pl. 
zapłata f. za pisanie. •e, biurko n., st6ł m. do pi-

6d)rei'bgriffd, sm. •S, pl. sania. 
-, sztyft m., rysik m. do pi- @:id}rei'biibung, sf. pl. •en, 
1lania. ćwiczenie. n. w pisaniu, za-

6d)rei'b~eft, sn. •es, pl. danie kaligraficzne. 
•e, zeszyt m. do pisania. 6d}rti'buug, sf. pl. "'en, 

6d}rci'bframlJf, sm. •es, spos6b m. pisania. 
'{Jl, •friimpfe, kurcz pisarski. 6d)rci'bllorlnge, sf. pl. •n, 

6d}rei'bfuuft, sf. sztuka f. 6d}rei'bllnrf d}rift, sf. pl. •en, 
pisania, kaligrafia f. wzorki pl. do pisania. 

6dJrci'ble~rer, sm. •S, pl. 6d}rci'bltlut, sf. obacz 
-, kaligrat m., nauczyciel 15cbreibfudjt. 
m. kali1?rafii. 6d}rei'baeug, sn. -es, pl. 

6d}rei'blef efibd, sj. pl. •n, •e, kałamarz m., przybory pl. 
elementarz m. dla nauki pi- do pisania. 
sania i czytania. 6d}rei'baimmer, sn. •9, pl. 

6d}rei'blefemet~obe, sj., -, obacz '5djreif>ftulie. 
ed)rd'blef en, sn. •9, r6wno- 6d)rei'en, f djreie, fdjreieft 
czesna nauka pisania i czy- i fdJreift, fc!Jtie, gef djtien, 
tania. vn. i va. (~alien) krzyczeć, 

6dJtei'bluft, sf. ochota/., wrzeszczeć, wykrzykiwać; 
c,bęć /. pisania. au~ u o Ilem ~ll[f e - krzyczeć 

6d}rei'blufttg, adi. uspo- na całe gardło; mie ein ~e-
1tobiony, chętny do pisania. feffener - krzyczeć jak opę-

6d)rei'bmniJlJC, sf. pl. •n,, tany; 8eter un'D !I.Jlorbio -
teka j. do pisania. kr1.yczeć gwałtu; g:euer -

6d}rei'bmnf d}iue, sj. pl. •n, wołać, że gore; !Jłlldje, um ~iCfe 
maszyn~ .f. do li'is:Lnia. - woła6 o pomstę, o pomoc; 

6d)ret'bmntertnlteu, sj. pl. nlldj )Brot - wołać o chleb; 
;przybory pl. do pisania. aum ~immel - wołać do 

6d)rd'bmnterialieu~nub• nieba; imn'Dm bie O~ren uoll 
OCuug, sf. pl. •en, skład m., ma- - 20agłuszyć kogo krzykiem; 
gazyn m. papieru, przybor6w illier etm. - lamentować, za
do pisania. wodzić nad czem; mie man 

6d)rei'blJniJier, sn. •S, pa- in ben młlltb ijineinf djteit, f o 
pier m. do pisania. fdjllUt ea roieber ~etllUS jakie 

6djrei'bf d}rift, sf. pl. 0 en, wołanie, takie echo, 
-o bacz 15d)riftbrucf. 6d,Jrei'eu, sn. •S, krzycze-

6djret'bf djule, sf. pl. •n, nie n., krzykliwość /. 
szkoła /. pisania. 6djrei'eub, adi. krzyczacy, 

6d)rei'bf dig, adi. obacz hałaśliwy; (przen. :) ,e Un• 
6chrei6[uftig. geredjtigfeit rażąca, krzycząca 

6d)rei'bftift, sm. -es, pl. I niesprawiedliwość; ,e łrllt6e 
~e, obacz 6djreiligtiffel. kolor krzyczący, jaskrawy, 

6d)rci'bftube, sf. pl. 0 n, wpadający w oko. 
·biuro n., pok6j m., gdzie 6d)rci'er, sm. •S, pl. -, 
piszą. krzykacz m., krzykała m. 

6d}rei'bftuube, sf. pl. ,n, 6d)rtierti', sj. pl. ,en, 1) 
lekcya f. kaligrafii. obacz 15djteien; 2) obacz 

6d)rei'bf ud)t, sf. mania f. i!Jlllrftf djreimi. 
pisanfa, grafomania /. 6d}rei'eriu, sf. pl. snen, 

@idjrei'bfiid)tig, adi. żądny krzykaczka j. 
pisama, opanowany grafo- 6d}rci'erif d), adi. krzykli-
•.uianią. wy, wrzaskliwy. 

3 n len ber, Slleutfdj,~olnlfdjei l'!llorterlmdj. 
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6d)rei'~nl~, sm. •fes, pl. 
.. ~iilfe, krzykacz m., krzy
kliwe dziecko. 

6djrein, am. •(e)s, pl. •e, 
1) szafa /., skrzynia /.; 2) 
trumna/., katafalk m.; 3) ~e, 
liąuien - relikwiarz m. 

6djrci'uer, am. ,a, pl. -, 
obacz %ifc(jler. 

6d)rei'teu, f djreite, f djritt, 
gefdJtitten, vn. (iein) kroczyć, 
stąpać; iilier etm. - prze
kroczyć co; przestąpić przez 
co; et f oll mit nic!Jt illier bie 
15djmelle - niechaj nie przej
dzie, przekroczy mojego progu, 
nie postanie więcej w moim 
domu; uormiirts- postępo
wać; tiicfwiirts- cofać się; 
meitet- iść naprz6d; i16er 
eine !Briicfe - przejść przez 
most; (przen. :) 0u ehu. -
przystąpić do czego; mir 
mollen 0ur 6adje - przy
stąpmy do rzeczy; 5um m!etfe 
- wziąć się, przystąpić do 
dzieła; bas ~aua f djteitet bet 
moUenbung entgegen dom ma 
się ku ukończeniu; 0ur amei• 
ten ~~e - przystąpić do 
powt6rnego małżeństwa, 

6d,Jrei'IJ1Jgd, sm. •B,pl. •tło• 
gel, dwuczub m., krzyczek m. 

6d)reu3, sm. ,es; •l)al)icr, 
sn. •iii, cienki papier do opa
kowania, bibuła /, 

6d)rift, sj. pl. "en, 1) 
pismo n., litery pl.; et ijllt 
eine gule - ma dobre pismo; 
in !llteinif cijer - łacińskiem 
pismem, hcińskiemi literami; 
mit tunber - rondem; mit 
fetter - tlustemi czcionkami ; 
!lt6brucf uot ber - pierwsza 
odbitka; 2) pismo m., publi
kacya /.; eine - !luff eten 
skoncepować, ułożyć pismo ; 
feine •en ijetllUSge6en wydać 
swoje dzieła; :periobifdje -
czasopi~mo n.; bie .\)eilige -
Pismo Swięte, biblia /. 

6d}ri'ftnbf ntJ, sm . .. es, pl. 
,f iijJe, ustęp m. w piśmie. 

6d)ri'ftnltertiimer, sn. pl. 
antyki graficzne. 

6d}ri'ftnrt, sf. pl. ,en, ro
dzaj m. pisma. 

6d}ri'ftnu~leger, sm. ,s, 
P.l, -, wykładacz m. Pisma 
Swiętego; grafolog m. 
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ed)ri'ftoue(cgung, sf. pl. 
oen, komentowanie n., wykła
danie n. Pisma Świętego. 

edJti'ftbclllcie, sm. ·I ei8, pl. 
•fe, dokument m., dowód m. 
na piśmie. 

edjri'ftbruct, sm. "e/8, pl. 
•e, kursywa f. 

edjri'ftenbcltlo~rcr, sm. •/8, 
pl. -, archiwaryusz m., 
ten co przechowuje doku
menty. 

edjti'ftcnfommcr, sf. pl. 
0 n, archiwum n.; registra
tura f. 

ed)ri1ft(cn}t11m, sn. •Il, )i. 
teratura f., piśmiennictwo n. 

edjti'ftctfllitUUIJ, sf. pl. 
•en, obacz 6ctJtiftaui3legu11g. 

edjti'ftfod), sn. ,ee, pl. 
•fćic!Jer, oddział m. w kaszcie. 

edjri'ftf orf d)ung, sf.ś pl. 
•en, badanie n. Pisma wi\J· 
tego. 

ed)ti'ftfii~m, sm. •9, pl. 
-, sekretarz m. (stowarzy
szeniR, ze brania). 

edjti'ftgcbtoudj, sm. •eil, 
zwyczaj utarty w piśmien
nictwie. 

edJri'ftgclc~rf omfcit, sf. 
pl. ,en, ucz9ność f., biegłość j. 
w Piśmie Swietem, 

ed)ti'ftgclc~rtc(r), sm. 0 en, 
pl. -en, uczonym., obeznanym. 
w Piśmie Świ\jtem. 

6djri'ftgicijcr, sm. •i8, pl. 
- , giser m., odlewacz m. 
czcionek. 

edjri'ftgicijmi, sf. pl. ,en, 
gisernia /., odlewarnia /. 
czcionek. 

edjri'ftgliiubig, adi. wie
rzący w PiRmo Świ\jte. 

edjri'ftfoftcu, sm. 0 13, pl. 
•fciften, kaszta drukarska. 

edjti'ft(citct, sm. •il, pl. 
-, redaktor m. 

edjti'ftlcitung, sf. pl. •en, 
redakcya /. 

6d)ti'ftlid), adi. i adv. 
pisemny, pisemnie, na ~i
śmie; •e \l3rilfung egz a mm 
pisemny; •er ~efe&[ rozkaz 
na piśmie; gd>en 6ie mir bas 
- daj mi to pan na piśmie. 

6d)ri'ftmiif;ig, adi. i adv. 
stosowny i stosownie do Pi
sma Swiętego; zgodny, 
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zgodnie z Pismem Świ\jtem, ed)ti'ftltlibrig, adi. sprze-
wed.fug_ Pisma Świętego. czny z Pismem Świetem. 

6d)tt'ftmctoU, sn. •i8, pl. 6d)ti'ftlllort, sn. • •ei3, pl. 
,e, metal m. do odlewania •e, słowo należące do j\jzyka 
czcionek. literackiego; ust\jp m. z Pisma 

6djti'ftmnttcr, sj. pl. "n, Świ\jtego. 
matryca j. 6djti'ft&cid)cn, sn. •il, pl. 

6d)ti'ft,l)robc, sf. pl. "n, -, znak pisarski; litera/.; 
próba /. pisma; wzór m. burd) - bargeftellt przedsta-
czcionek. wiony ~raficznie. 

6djri'fttollc, sf. pl. "n, 6d)ri'ft&cng, sn. •(e)/3, 
zwój m. r\lkopisu. obacz \EictJtiftmetall. 

6d)ri'ftfolj, sm. -e!3, zac m. 6!(Jri'ft3ug, sm. •(e)e, pl. 
6d)ti'ftf d)ncibct, sm. •il, pl. -ailge, zarys m. w pisaniu, 

-, wyrzynacz m. czcionek. r\jka f., charakter m.; bie 
6djri'ftf citc, sf. pl. •n, 1) •ailoe pismo n. 

zadrukowana, zapisana strona 6djri'U, adi. ostry, prze-
(papieru); 2) napisowa ~trona raźliwy, przenikliwy. 
monety. 6!(Jri'llcn, vn. (~aben) wy-

6djri'ftf cljcr, sm. 0 13, pl. dawać tony przeraźliwe, prze-
-, zecer m., składacz m. nikliwe, świergotać, ćwierkać 

6d)ri'ftf,1Jt1lQ)C, sf. język (o świerszczu). 
piśmienny, literacki; język 6dJti'tt, sm. •le)i8, pl. •e, 
biblijny. krok m.; ben - lle)dJ[eu• 

6d)ri'ftftcllcr, sm. •B, pl. nigen przyspieszyć kroku; 
-, pisarz m., literat m., Ueiner - kroczek m.; -
autor m. geijen iść zwolna, noga za 

6d)riftftcllmi', sf., 6d)ti'ft• nogą; - f aijren jechać krok 
ftcllcrf djoft, sf., edjti'ftftcllcr, za krokiem i - reiten jechać 
tnm, sn. •S, piśmiennictwo stępo, noga za nogą; mit 
n., literatura/., autorstwo n., f dJnel!en •en szybkim kro
zaj\jcie literackie, zawód m. kiem; Mnen - aus bem 
literata. ~aufe tun ani na krok nie 

6djri'ftftcffetin, sf. pl. wyjść z domo, nie ruszyć 
•nen, literatka f., autorka/. się z domu; - ijalten do-

6d)ri'ftftcffcrifdj, adi. i trzymywać kroku; imnbm auf 
adv., pisarski, literacki, po - unb '.tritt fo[gen iść za kim 
literacku, autorski, po autor- krok za krokiem, prześlado
ska; er ift - tiitig zajmuje wać kogo jak cielę, ani na 
Bi\) piśmiennictwem, litem turą. krok kogo nie odst\jpować; 

6d)ri'ftftcllcru, vn. (ijaben) fid) jmnbn brei - uom .8eibe 
trudnić si\) piśmiennictwem, ijalten nie poufalić się z kim, 
autorstwem, literaturą. trzymać kogo zdała od sie-

6d)ri'ffftcm,l)d, sm. -a, pl. bie; b!eibe mir brei •e uom 
-, cecha f., stempel m. na .13eilie ! nie zbliżaj si\) do 
czcionkach. mnie I dRj mi spokój I; idJ tue 

6d)ri'ftftiict, sn. •eil, pl. ben ciujierftcn - robię osta-
"e, pismo n., dokument m. teczne krol<i; ijaben 6ie fdJon 

6d)ti'fttcrt, sm.. 0 ei8, pl. bic nlitigen •e getan? czy 
•e, tekst m. Pisma (Swi\jtego), wdrożył pan już odpowiednie 
biblijny. kroki?; bie erften "e tun wdro-

6d)ri'ft(bcr}fiilf djcr, sm. / żyć przed wstępne kroki; ben 
,,3, pl. -, fałszerz m. pism. erften - tun przełamać lody; 

ed)ri'ft(bcr}fii(f !(Jung, sf. I ber erfte - ift ber fd)werfte 
pl. •en, fałszowanie n. pism. początek najtrudniejszy. 

6djri'ftlllort, sm. -eil, pl. 6d)ri'ttgiingcr, sm. -11, pl. 
,e, obacz 15c(Jriftfil§rer. -, stępak m., szłapak m. 

~d)ri'ftlllcd)f d, sm. -13, pl. 6d)ti'ttliuge, adv. krok za 
-, wymiana f. pism, kore- krokiem, noga za nogą, stę-
spondencya f, pem. 



edjri'ttmoif}cr 

eif}ri'ttmodJer, sm . .. ij, pl. 
-, ten co idzie, jedzie przo• 
dem dla oznaczenia chyżości 
kroku. 

edjri'ttmcff er, sm. -0, pl. 
I edJritt'aliblcr, Sm. •5, pl, 

-, krokomierz m. 
edjri'ttfdJUb, sm. •(e)i3, pl. 

-e, obacz 6d)ltttfdju~. 
eif}ri'ttfteiu, sm. ,ei!, pl. 

•e, chodnik m.; kładka f'. 
na wodzie z kamieni. 

eif}ri'ttwcif e, adi. i adv. 
krok za krokiem, na kroki; 
stopniowo. 

edjroff, adi. 1) stromy, 
spadzisty; 2) szorstki, chro
pawy, (przenośnie:) nieprzy
stępny, przy kry; ein •et 
!!Jlenf dJ szorstki, nieprzystę
pny człowiek; ein -ei! )Be• 
ne~men szorstkie zachowanie 
się. 

ei(Jro'ffc, sf. pl. 0 n, skala 
spadzista, spadzistość j, 

edJro'ffbeit, sf. pl. -en, 
stromość f., spadzistość j.; 
szorstkość j., nieprzystę· 
pność /. 

ed)rii'~fcif eu, sn. =i!, pl. 
, edjrii'~ff dJuli~~er, sm. 

•!li, pl. -, baniecznik m. j 
nacinadło n., lanceta f. do 
robienia cięć przy stawianiu 
baniek. 

ed)rii'*u, va. (ija!ien) 1) 
stawiać bańki; 2) sierpem 
z wierzchu kosić, odrzeć 
kwiat z liścia; 3) (przeno
śnie:) orznąć, ograć, oszukać 
kogo; imnlm - wyciągnąć 
z kogo ostatni grosz. 

edJrii'~fcn, sn. •il, edjrii'~· 
fuug, sf. pl. "en, stawianie 
n. baniek; koszenie n. z 
wierzchu; (p!'1lenośnie :) oszu
kiwanie n. 

eif}rii'~fglll~, sn. -f ei!, pl. 
•gliifer, edJrii'~ffo~f, sm. •tiil, 
pl. -fovfe, bańka /. 

ed)rii'~ff d)ułtt, sm. •ei3, pl. 
=e, nacięcie n. do stawiania 
baniek. 

edjrii'~faeug, sn. •ei3, pl. 
-e, narzędzie n. do stawiania 
baniek. 

eil}rot, sn. •(e)i!, 1) od
cinek m., odrzynek m.; od
cięty pień drzewa, blok m., 
kloc m. ; 2) pr6 ba /. metali; 

371 ed)ub 

waga mennicza monety; 3) edJro'tmcbl, sn. ,ei!, mąka 
śrut m. ( do strzelania); 4) razowa, krupiasta. 
grubo zmielone zboże; 5) @;d)ro'tmei»el, sm. •i!, pl. 
(przenośnie:) ein Wlann non -, dłuto n. do przecinania, 
a(tem - unb .l?orn człowiek przecinak trzonkowy, przeci-
starej daty. nak przykładkowy. 

edjro'tart, sf. pl, -a~te, @;djro'tmil~Ie, sf. pl. -n, 
top6r do rębania. młyn m. do śrubowama zbo-

edjro'tbeutcl, sm. •i3, pl. ża, ziarna. 
-, worek m. na śrut, śru- @1d)ro'tfligc, sf. pl. ,n, pila/. 
tnica f. do rznięcia grubego drzewa. 

@1djro'tbrot, sn. •(e)s, @1d)ro'tf djm, sf. pl. •n, 
chleb razowy. nożyce pl. do cięcia twardych 

@;if}ro'tbildjf e, @;djro'tf(inte, rzeczy (blachy, drutu). 
sf. pl. 0 n, śrut6wkaj., strzel- 6if}ro'tfeil, sn. •ei!, pl. •e, 
ba do śrutu. lina/. do spuszczania ciężar6w 

@;djro'tetfeu, sn. 0 !8, pl. -, (beczek do piwnicy). 
1) dłubacz m., dłuto do od- edjro'tlUage, sf. pl. •n, 
cinania; 2) gnyp szewski. poziomnica f. 

ed)ro'ten, va. (ija6en) 1) 6djru'bben, va. (ijaflen) 
pogryić zębami na drobne szurować, wycierać ostrą 
kawałki, zmiażdżyć; 2) śru- miotłą; z grubszego heblo
tować zboże, grubo zemleć; WllĆ, 
3) rąbać, rznl}Ć, krBjać, ciąć @1djtU'fJfJCt, Sm, 0 i!, pl. -, 
na kawałki; 4) przekopywać 1) ten co szuruje, hebluje; 
się przez ziemię do kruszca, 2) ostra miotła, szczotka f. do 
wiercić skały; 5) wciągać, szurowania. 
windować, dźwigać ciężary @;djru'Ue, sf. pl. ~n, 1) 
(na w6z); beczki spuszczać kaprys m., grymas m., dzi
do piwnicy i wydobywać z wactwo n.; 2) arte - stary 
piwnicy. 'oryginał, dziwak; starowinka 

@1d)rii'ter, sm. ,s, pl. -, m. i f. 
1) ten co tnie, przerzyna, @1cljru'Uen~aft, edjru'Uig, 
kraje w mennicy, ten co adi. kapryśny, grymaśny, 
sztaby srebra przerzyna na dziwaczny. 
monetę; 2) ten co beczki ed)ru'm~d, sf. pl. •n, 
spuszcza lub wydobywa z zmarszczka f. 
piwnfoy; 3) jelonek m., ogni- 6d)tu'm~feu, vn. (~aóen i 
czek m. fein) i vr. marszczyć siE_l, 

edjro'tfabrif, sf. pl. •en, kurezyć się, także o mleku, 
fabryka f. śrutu. kiedy się na uiem kożuch 

ecijtO'tf{fUtC, sf. pl. •n, robi, kiedy się zsiada, O WO• 
obacz 6c1Jrotbilcljfe. dzie zaczynającej marznąć; 

@;djto'tform, sf. pl. •en, fidJ - marszczyć, skurczyć, 
forma na odlewanie śrutu. ściągnąć siE_l, 

@1d)to'tgieijmi, sf. pl. 0 en, @1djru'mWc)lig, ed)ru'm~-
gisernia f. śrutu. fig, adi. skurczony, zmar-

@;djro't~obel, sm. ~a, pl. szczony. 
-, hebel m. do okrzesywa- edJru·m~flcbcr, sf. wątro-
nia z grubszego. ba marska. 

@1d)ro'tforn, sn. •(e)s, pl. @1djru'm~fniere, sf. nerka 
•fiimer, 1) ziarnko n. śrutu; 2) marsk11. 
zboże grub<> mielone, @1d)r111ube, sf. pl. ~n, 

@;d)ro'tleiter, sf. pl. •n, szpara f., rozpadlina f.; pę
drabinka f, do wtaczania knięcie n. (sk6ry). 
ciężar6w, legar m. 6d)ru'ubig, adi. szparowa-

@;d)rii'tliug, sm. ~(e)e, pl. ty, popękany, rozpadły. 
=e, kawałek odcięty, ode- @;if}ub, sm . .. es, pl. 6djii6e, 
rznięty metalu na odbicie mo- 1) pchnięcie n., pop~hnięcie 
nety. n., posuwanie n.; imn'om 
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einen - (i 15cfJuli9) gelien po- 1 2) robić gałgaństwa, lajda
pchnąć poszturkać kogo; 2) I ctwa. 
rzut m'. kuli (przy kręglach); Gd)u'fttnftrdd}, sm • .. e5, pl. 
einen - ma[IJen raz rzucić, •e, Gd}ufttrti', sf. pl. •en, 
zrobić jeden rzut; ein - ed)n'ftigftit, sf. pl. •en, łaj . 
.l?egel partya j. kręgli; 3) dactwo n., gałgaństwo n., 
ein - j8tote5 jedno pieczy- szujostwo n. 
wo chleba; ber - be5 j8rote5 Gd)u'ftig, Gd}n'ftifd}, adi. 
wsadzanie n. chleba do pieca; szubrawy, gałgański, podły, 
ein - ełenatoren masowe łajdacki. 
mianow.ani~ seuator6w; \~ @:id)u~, sm. •(e)5, pl. ,e, 1) 
fam mit emem - aur %ut obuwie n. trzewik m. bu
~inein jednym susem dosta- cik m. • aitei: aett:iff en/t -
łem się przez drzwi do chodak' m.;' bie •e an, 
środ~a;, 4) _przymusowe. od- ~ie~en wdziać, wzuć trzewiki, 
staw~eme, ciupa~. m._; mtt - buciki; bit •e aui83ic~en 
alifd;tden odstawie cm pa.sem; zdjąć trzewiki, zzuć buciki; 
5) przegródka /., przedziałka bie •e mec{)fe[n przezuć buciki; 
j. do wysuwania. 2) (przen. :) jmnbm et1u. in bie 

Gd)u'lifad), sn. -e5, pl. •t fc{)ieben złożyć, zwalić coś 
•flid}er. 6

1
dJu'lilabt, sf. pl. na kogo; id) wei~, wo i~n 

•n, Gd)u'lifafttn, sm. •5, ber - brilcft wiem, co mu do
pl. •fliiten, szuflada f., szuflRd- Jega; an ben •en etw. ab• 
ka f,; skrzynka/. z przegród- (aufen domyślić sie czego; 
kami do wysuwania, aUe •e filier einen· 2eiften 

ed)u'lif_arren, sm. •!3, pl. f dJfogen robić wszystko na 
-, tac~k~_pl. _ jedno kopyto; idj mlid)te 

Gd)u lif1mntr, sm. •S, pl. I nid)t in feinen •en fteden nie 
-·, tac~k~rz m. chcidbym być na jego miej-

6d)U lirttgd, sm. •5, pl. sen; jmnbm bie •e austreten 
- , zas~wa /,, zasuwka j. wyrugować kogo; 3) stopa 

_ed)u ~fad,, sm. •t5, pl. j. (jako m_iara); ae~n - _rang 
"flicle, kie.szen /., torba f. na dziesięc stóp długości; 4) 

Gd)u'litilr(e), sf. pl. "", okucie n. na końcu jakiej 
drzwi zasuwane. rzeczy• 5) siodełko n. 

ed)n'liiad, ed)u'~li(e)iad, edju'~alifat,, sm. -e5, pl. 
sm .. •(e)5, pl. •e, łaJdak m., •flitie, obcas m. 
szu.1a f; . Gd)u'~aijlt, sf. pl. •n, 

Gdjn lif tn, va. )mnbn - szydło n. 
P?PY~hać, potrącac, posztur- ed)u'~lianb, sn. =e5, pl. 
kiwac ~og~. =lilinber, tasiemka j. do bu-

~d)u liltlCtf t, adv. posuw~- cików, sznurowadło n. 
';aJąc j po trosz~, garstkami j ed)U'bli{att, sn. =e5, pl. 
cmpa?em; -;-- emlaJfen wpu- =liliitter, przód m. trzewika. 
szczac .po kilka o~ó~ na .raz. Gd)n'~lilumt, sf. pl. •n, 

~d)~ d)tern, ~di. meśmi.ały, chińska róża. 
b0Jaźl,1~y, lękh:"Y, pł'o~hh~y. ed)n'~liilrftt, sf. pl. •n, 

iędJil d)tt.rn~~tt, sj. meśmi~- szczotka j. do trzewików. 
łośc /., boJaźh~oś~ /·· lękh- ed)n'~bra~t, sm. -es, pl. 
wość f., płochhwosc J. , =briif)te dratwa f. 

ed)u'ddn, Va. i V», (f)alien) I : 
1 

, 

1) obacz 15d)aufe[n; 2) ob. ed)u ~ffed, ~d)n ~fltden, 
<Scliiltte(n. sm. •(e)i8, fl· •t i -, przy-

edju'ffdll, va. (galien) ob. sz.czepka J., latka /. u trze-
6djaufeln. vnka. 

edjuft, sm. =(e)5, pl. =e, iSdJU'~ffidtr, sm. :5, pl. 
szubrawiec m., gałgan m., -, łatacz m. 
łajdak m. ecf.JU'~~orn, sn. ..e5, pl. 

6d)u'ftc11, vn. (f)alien) 1) =!Jorner, łyżka f. do wciągania 
ciijżko pracować, harować; trzewików. 

6dju'bfnii,1Jf{cr, sm. •5, pl. 
-, zapinacz m. do bucików. 

@:id)U'~fobtll, Bm, •5, pl. 
•liiben, sklep m. z trzewikami. 

ed)n'~ltiften, am. •5, pl. 
-, kopyto n. 

Gd) u'~mad)er, sm. •5, pl. 
-, szewc m. 

ed)tt'~mad)erin, Sf, pl. =nen I 
szewcowa f., szewczycha f. 

ed)u'tmad)ergtf dl, sm. -en, 
pl. ,en, czeladnik Rzewski. 

ed)ub'mad)er~anbwerf, sn. 
•ei8, pl. •e, rzemiosło Hzew
skie, szewstwo n. 

ed)u'bmad)edntif, sm. ,(e)a, 
pl. =e, nożyk m., gnypak 
szewski. 

edJu'~mad)crmtifter, sm. 
•5, pl. -, majster szewski. 

ed)u'bntad)crtutrfftatt, sf. 
=ftiitte, warsztat szewski. 

@idju'bmadjtrltlerfaeug, sn. 
=e5, pl . .. e, narzEJdzie szewskie. 

Gdju'~mad)craunft, sf. pl. 
=3ilnfte, cech szewski. 

edju'~marft, sm. •e5, pl. 
=mćitfte, targ m, na buciki, 
trzewiki. 

G((lu'~nagd, sm. -a, pl. 
=niige(, kolek m. do butów. 

G((ln'ijnabt, sf. pl. •nii~te, 
szew m. w buciku. 

edjU'~.IJtd}, sn. =5, smoła 
szewska. 

edju'~ł,lut,er, sm. ,5, pl.-, 
czyaciciel m. butów. 

ed)n'~ricnttn, sm. ·!8, pl. 
-, rzemyk m. do bucików, 
sznurowadło n, 

ed)n'~roft, sf. pl. •n, 
Gd)u'brof ette, sf. pl. •n, 
6d}U'bf ń)ltife, sf. pl. =n, ro
zeta /., kokardka f. przy 
trzewiku. 

Gd)u'ijfdjmim. sf. pl . • n, 
obacz 16d)uf)roidjf e. 

Gd)n'~f d)nallt, sf. pl. •n, 
sprzączka j. przy trzewiku. 

ed)n'~f cf)Wiirat, sf. obacz 
15cliuf)midJf e. 

ed)u'~f o~lt, sf. pl. •n, po
deszwa f. u trzewika. 

edjn'~f łlitJe, sf. pl. =n, 
kończyny pl. bucików. 

Gdju'~n, sm. ..5, pl. ,e, 
obacz Uf)u. 

Gd)u'~ltltrf, sn. -ee, edju'~· 
aeug, sn, •eś, obuwie n. 



~d)U'blllid)f e, sf. czernidło 
n., szuwaks m. 

ed)u'blllid)f er, am. ..ij, pl. 
-, czyścibut m. 

Eid)u'balllclfc, af. pl. ..n, 
ćwiek m. do butów. 

Eid)u'lamt, sn. -eB, pl. 
,iimter, urząd szkolny; urząd 
nauczycielski. 

@id)u'lamt~faubibnt, am. 
.. en, pl. ,en, kandydat, apli
kant. nauczycielski. 

@idju'lnuftalt, sf. pl. ..en, 
zakład szkolny, szkoła f. · 

EidJu'larbdt, @id)u'Iaufgabc, 
af. pl. •en, zadanie szkolne, 

Eid)u'latlao, am. ..f ei!, pl. 
,atlnnten, atlas szkolny. 

Eid)u'lauff a~, sm. =ei!, pl. 
„fiille,· zadanie, wypracowanie 
szkolne. 

@id)u'lauff cbcr, am . .. 9, pl. 
-, dozorca szkolny, szkoły, 

@id)u'lauffidJt, af. dozór 
szkolny. 

@id)u'lauff{d)tobcborbc, sf. 
pl. ,n, władza nadzorcza, 
szkolna. 

@id)U'lbefud), sm. •ei!, uczę
szczanie n. do szkoły. 

Eid)U'lbcaitf, sm. ..el!, pl. 
•e, okręg szkolny. 

Eid)u'lbilbung, sf. wykształ
cenie szkolne, 

@id)u'lbrubcr, sm. 0 !!, pl. 
.[>ttiber; bie •6tiiber bracia 
szkolni (zakon). 

ed)n'l(Jub(c), sm. -en, pl. 
-en, chłopiec uczęszczający do 
szkoły, uczeń m. 

@id)u'llludj, sn. -ei!, pl. 
.. !iild}er, książka szkolna, pod
recznik szkolny. 

'Eidju'lbildjcrticdag, sm.•(e)ł!, 
nakład m. ksiałek szkol-
nych. • 

@id)u'lbud)banbluug, sf. pl. 
.. en, księgarnia szkolna. 

@idjulb, I. sf. pl. •en, 1) wi
na /. ; vergi[> une unf ere 
,en, odpuść nam nasze winy; 
nn mem liegt bie Sdjulb? 
czyja to wina?; ficl) bie -
3ujdjreilien przypisać sobie 
winę; einem Umftnnbe -
geben przypisać winę okolicz
ności; nuf f mnbtt bie - ma( .. 
,en zwalić na kogo winę; 
jmn'om bie - [>eimeffen przy
sywać komu winę ; fidj etm. 
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au ,en fommen laffen zawinić Eid)u'lbbrlcf, am. •eiil, pl. 
wczem, dopuścić się w cz11m „e, oblig m., obligacya /., 
winy;beriibel!lril~teiiliftbie- skrypt m., rewers m., list 
najgorszem dem jest wina; dłołny. 

2) dług m.; eine fcl)melienbe - @idju'lbbud), sn. ..(e)B, pl. 
dług wiszący; nuBfte~enbe - ·bildjer, księ~11 J. długów. 
należytość f.; eine ttlg[>are - @idju'lbcinforberung, sf. pl. 
dług amortyzacyjny; •en -en, ściąganie n. długu, żąda
madjen robić, zaciągać długi, nie n. zapłaty. 
zadłużać się; in •en geraten po- @idjulllcn, va. (~n6en) być 
paść, zabrnąć, zaszargać się dłużnym, winnym; me!Jr - , 
w dłu1,ri, zadłużyć si~; wie" aliil man ~at, być więcej dłu
uiel ,en lnften auf biefem żnym, aniłeli się posiada; 
~nuje wiele długu cięży na jmnbm ~cf)tun(ł, .melie -, po
tym dornie; idJ bin nodj c1mwać si() do uszanowania 
in ~~ter - jestem je- i miłości wobec kogoś. 
szcze dłułnikiem pańskim, @imu'lllcnbelaftet, adi. ob-
(przen.:) mam si() jeszcze ciąż~y długami. 
panu odwdzięczyć; lii!ll liber @imu'lllcnfrci, adi. wolny 
bie O!Jren in •en fteclen być "' 
zadłnżonym wyżej usz6w; fUr od długów i ein •ei! ,llllUiil dom 
eine _ einfte~en, liilrgen rę• nie obcil!żony, wolny od dln
czyć za dług; feine •en lie0 gów, bez hipoteki. 
an~(en uiścić się z długów; @idju'lbculaft, sf. pl. •en, 
bie - ber ~nnfliatfeit dług ciężar m. długów. 
m. wdzięczności; bie - nn 6d)u'lbc11madjer, sm. •iii, 
bie !natur lieaa!J[en spłacić pl. -, lubiący robić długi, po
naturze dług; mer f eine „en życzalski m. 
bean!JU, verbeffert f ein mer• @idju'lbcnmaff c, sf. pl. •n, 
mogen kto długi płaci, mają- masa J:, huk m. długów. 
tek poprawia; II. adi. zamiast @idju'lllcutilguug, aj. pl. 
jdjulbig;bal!Wetterift-baran, •tli, umorzenie n. dłue-ów, 
ba& id) nidJt gefommen liin Eidju'lllc11tilg11ngofaff e, sf. 
z powodu złego powietrza pl. •n, kasa f. umorzenia, 
nie moglem przyjść; bieiil mar , amortyzowania długów. 
- bnrnn, bn& er fottgejngt ! Eidju'lllcu11Jcfcn,an.•!8, spra
n:>Urbe to było powodem, że wa t: zadłnżenia; dług pn
go wypędzono ; id) liin - nn bliczny. 
biefem merjiiumniil jam winien Eidju'lbcnaablung, af. pl. 
tego zaniedbania, zawiniłem ,en, płacenie n. długów. 
to zaniedbanie, moja w tern @idju'lbcl,lutation, sf. pl. 
wina. •en, depntacya Mzkolna . 

r,,t.;i, 'lb b r,1 1 Eid)1t1lbcrlaij, sm. •ff eiil, pl. 
~uJU a aa„ uug, sf. P · .. rnffe, @imu'lllcdaffung, s". 

0 en, splata f, długu. u1 'J · 

@idjn'lb(cn)arrcft, sm. •eiil, pl. •en, 1) odpuszczenie n. 
pl . .. e, areszt m., więzienie n., winy; 2) uwolnienie n. od 

ż dł dłUl{U, 
wie a ~- za ugi. . @idju'lbforbctung, sf. pl • 

@id)~ lbbnr, adi. obacz ; -en. należytość /., pretensya 
6d)ulbtg 1). i/., dług m. 

Eidjn'lbbcf(clft, 6d)u'lllbcla• ed)u'lbfrci adi 1) obacz 
ben, 6dJU'.lb(Jdnftct,. adi. ska- 6cl)ulnlos; 2) ob~cz 6cf)ul• 
lany, obmążony wmą. benfrd. 

edju'lbbdcnnt~io, an. o~ełł, Eidju'lllgcbung, sj. pl . .. en, 
pl. ~ne, zeznani(, m. wmy, obwinienie n. 
długu. ! Eid)U'(bgcfiiuguio, an. •ff ei!, 

6dJu'tbbcllleio, sm. ·fes, pl. I pl. -ne, obacz Sc!Julbnrreft. 
.. fe, dowód m. winy. I ~d)u'lllgenofi, sm. -ff en, pl. 

EidJu.'lblJClllllffłfCiU, sn. si!, .. ffe1i, s~ólnik m. winy, spół-
poczucie n, wmy. wmowaJca m. 
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@:id,Ju'lbgenoffin, sf. pl. Gd,Ju'lbircftor, sm. •il, pl./ @:id,Jil'lcr, sm. •il, pl. -, 
=nen, spólniczka j. winy, =en. dyrektor m. szkoły. uczeń m., żak m. 
spółwinowajczyni f. @:id,Ju'lbflngc, sf. pl. =n, @:id)il'lcrnrbcit, sf. pl. ,en 

6d)u'lb~nft, sf. przyare- skar/!'a f. o dlui:. robota J .. zadanie n. ucznia 
sztowanie n., areszt m. za 6dju'lbloo, adi. niewinny, niedoirzała robota. 
długi. wolny od winy, bez winy. G~il'lcr~nft, adi. szko-

Gd,Ju'lb~crr, sm. •n, pl. 6dju'lblofigftit, sf. niewin- larski, studencki, żakowski; 
-en, wierzyciel m., kredytor m. ność f., hrnk m. winy. ein •ea l8enegmen zachowanie 

Gdju'lbicucr, sm. •il, pl. -, 6dju'lbncr, sm. •il, pl. -, sie żakowskie. 
służącyszkolny,sługaszkolny, dłużnik m. '6d)il'lcrin, sf. pl. =nen, 
tercyan m. 6dju'lbucriu, sf pl. •nen, uczennica f. 

@:idju'lbicuft, sm. =eil, pl. =e, dłużniczka f., dluznica J. 6d)il'lcrliftc, sj. pl. -n, 
słutba szkoln11. 6d,Ju'lbrcgiftcr, sn. =il, pl. spis m. uczniów, katalog m. 

@:id,Ju'lbig, adi. 1) winny, -, rejestr m. win; rejestr m. @;djil'lcrmiiijig, adi. obacz 
winien; eines !lRotbeiJ, ~ieb= długów. i 6ruiiler~aft. 
ftll~(eil - winny morderstwa, Gd,Ju'lbf djciu, sm. •es, pl. 6d,Jil'lcrf d,Jnft, .'if. pl. 0 en, 
kradzieży; ficfJ - befennen =e, oblil!'acya/.,skryptdłużny. uczniowie pl. 
przyznać się do winy; - be• 6d,Ju'lbfummc, sf. pl. ,n, Gd,Jil'lcrftrcid,J, sm. •eil, pl. 
funben werben zostać uznany suma, kwota dłużna. •e, psota /., wybryk ża-
winnym; ficfJ eineil merf e~enil 6d,J111lbt11rm, sm. =ee, pl. ko wski. 
- macfJen stać się winnym =ntt.~t.me, oba.cz 6d}ulbgef/ing 0 @:imu'lcr_ nmcu, sn. •il, pl. 
przeoczenia, pomyłki; ficfJ - ,, "' " 
fur.ren poczuwać sie. do winy,· Gmu'lbllcrfmrcibuug 8 , -,egzammszkolny;=li:5cfJu(, 

'I "' • "' ' • 'J • vrnfung. 2) jmnbm bie -e ~cf)tung et= pl.•en, zapis m. długu, obhgm. Gdju'lf ·c f 
aeigen okazać komu należyty 6d)U'lblloU, adi. obacz t „ kc~ r, 8 • urocz;ir-
szacunek; bie ,e 6trafe er= <5dlulbi!l 1 ). 8 o~c s~ 0

• na. 
leiben ponieść, wycierpieć 6d,Ju;lb3cttcl, sm. •B, pl. _, e,dJ~ lfctertag, sm. • eil, pl. 
należytą, zasłużoną karę; 3) obacz li:5cl)ulbfcf)ein. •e, sw,~to ~zkolne. 
dłużny, winien i jmnbm etro. @:idJU'lc sf. pl. =n 1) szkoła 6riju lfmeu, s.pl. wakacye, 

f · ' k ' dl ' ' ferye szkolne - em byc omu cos u- f.; bte ~OfJe - uniwersytet m., @;di , • _ 
żnym, być czyim dłużnikiem; akademia f. · elenbe - baka- 111 lfeft, ~m. •ee, pl. "e, 
maB bin id) - ? ile ja winien, łarnia f. · au'r - gegen cho- obacz ~ń)ulfetet. 
ile mam płacić?; - b(eiben dzić, uc;eszczać do szkoły; 6d)u lfrnge, sf. pl. ,n, 
pozostać dłużnym; jmnbm - ~lllten' odbywać naukę, kwestya ~zkolna. 
:::Danl - f ein być komu zobo- uczyć; bie - freigelien nie 6d,Ju'lf~cu~b, sm. •eil, pl. 
wiązanym; (przen. :) feine 2tnt• uczyć, ogłosić wakacye; bie =e, przyJamel m. szkoły; 
ro ort - bleilier. nie po1:ostać abf ofoieren ukończyć ko leg-a szkolny. 
dłużnym odpowiedzi. szkołę; bie fcf)ro/inaen 6d,Ju'lf~cu~bf d)nft, sf. pl. 

@:idjU'lbig, sn. •il, werdykt chodzić poza szkołe · einet =en, prnyJaźn szkolua. 
zasądzający,skazują~y; bai3- ber au fril~ ber - e~Uaufe~ _@:>dju'lfud,Jo, sm. •feil, pl. 
ausfµreń)en orzec winę. ift niedowarzony; 2) szkoła; sfilcfJfe, 1) pedant m.; 2) żak 

Gdju'lbigc, sm. i .f. •n, jj![llto unb f eine - Platon m., szkolarz m: 
pl. •n, winny m., winowajca i jego szkoła; bie ufrainifcl)e 6djulfudJftret', sj. pl. •en, 
m.; winna/., winowajczyni/. (:::Diń)ter)- szkoła ukraińska; pedauterya f. 

@:idju'lbiger, sm. 0 18, pl. -, 3) igre li:5timme ~at menig - .~diU'lgnug, sm. ,eo, pl. 
I) obacz 16cfJulbner; 2) wino- jej głos ma mało szkoły, .. gange, 1) oba~z li:5cljulroeg; 
wajca m.; mie toir unferen mało zna prawidła śpiewu; 2) chód m. koma w maneżu. 
=n uergeben jako i my odpu- er tat eine - filr bie mioline ~d,Ju'lgnrtcu, sm. =il, pl. 
szczamy winowajcom uaszym. ~erauagegef>en wydał podrę- •g/irten: ogr.?d szkolny. 

@:idjU'fbigCtfliitllll9, sf. pl. cznik gry skrzypcowej; 4) llUiJ @:idjU {gebnUbt, sn. ,iJ, pl. 
=en, werdykt, wyrok skazu- ber-fcl)roaten.zdradzać, wyja- -, budynek, gmach szkolny. 
jący. wiać tajemnice; 5) maneż m.; 6d)u'lgcbrnudj, sm. =eil, pl. 

6d)u'lbigfcit, sf. powinność bie go~e - reiten jeździć we- sliriiud}e, zwyczaj szkolny; 
/., obowiązek m.; feine iłlf(icljt dł'.ug prawideł wyższej szkoły; fBilcljer 11um - książki do 
unb - tun zrobić swoją po-, 6) (ogrodu.) szkółka ogrodni- uż,vtku szkolnego. 
w!nność, wyrelnić swój obo-' cza: ~num- szkółka /. !Sń)u'lgelb, sn. seil, pl. -er, 
wu~zek; eil .1ft nur feine - 6d,JU'lcu, va. (ljaben) uczyć 1,zesue n., oplata szkolna; fofl 
to Jest tyl}to J.ego powinnością. kogo, ćwiczyć, tresować kogo; bir bein - attrilcfgef>en Im! 

6djulb1gf cm, sn. wina J.; eht ~ferb - tresować, ćwi- sobie zwrócić pieniądze za 
dług m. czyć konia. naukę. 
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@id)u'lgdcbrf nmfcit, sf'. 
umiejętność, erudycya szkol
na. 

@idju'lgelcbrtc(r), sm. •en, 
pl. 0 en, posiadający umieję
tności szkolne, erudyt szkolny. 

@idju'lgmd)t, adi. i adv. 
stosowny, stosownie do pra
wideł ar.koły. 

@idju'lgcf c~, sn. 0 es, pl. •e, 
ustRwa szkolna. 

@idJu1Igc11Jiif dj, sn. ,es, pl. 
,e, gadanina szkolarska. 

@idJU'lgcaiinf(C), sn. ,es, 
sprzeczki szkolarskie. 

@idju'lgrnmmntif, sf. pl. 
•en, grnmatyka szkolna. 

@idju'l~nltcr, sm. •5, pl. - , 
utrzymujący szkołę. 

@idju'lbnltcrin, sf. pl. •nen, 
utrzymująca szkolę. 

@idju'lbnue, sn. =fes, pl. 
-~au\er, obacz 6~u[gebaube. 

@id)u'l~cft, sn. •e!l, pl. ,e, 
zeszyt szkolny, kajet m. 

@idjn'lbcrr, sm. -n, pl. 
,en, dyrektor m., rektor m. 
szkoły; patron m. szkoły. 

@id)u'lbof, sm. •eill, pl. 
.. ~bfc, podw6rze szkolne. 

@idju'lb~gicnc, ef. hygiena 
szkolna. 

@idjtt'ljnbr, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
rok szkolny. 

@idju'linflJcftor, sm. •ill, pl. 
,en, inspektor •zkoloy. 

@idju'ljugcnb, sf. młodzież 
szkolna. 

@idJU'ljungc, sm. •n, pl. 
"'n, uczeń m., żak m. 

@idjn'Unmcrnb, sm . .. en, pl. 
,en, towarzysz szkolny; współ
uczeń m. 

@id)u'lftnntniff c, sf. pl. 
umiejętność szkolna. 

@idjn·lfinb, sn. oe\l, pl. •et, 
dziecko chodzące do szkoły. 

Gdju'Ifnnbt, sm. •li, pl. 
"n, obacz 6ctiuljunge. 

@id)u'lfrnnf, adi. chory na 
szkolna chorobe. 

@idJu'Urnnfbeit, sf. pl. ,en, 
udaua choroba, by nie pójść 
do szkoły. 

ed)u'l{tbrer, sm. •ill, pl. 
-, naucz.yciel szkolny. 

@id)n'Uebmin, sf. pl. ,nen, 
nauczycielka szkolna. 

@idJu'Ut~rcrf cmhtnr, sn. =!3, 
pl. ,e, semiuaryum nauczy-
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ciel.kie; = ~e~minnenbil• @id)u'llJlnn, sm. •(e)il, pl. 
bungaanfta[t. •µlane, 1) podział m. godzin; 

@idju'UtbrcrftcUc, sf. pl. 2) plan szkolny. 
•n, posada f. nauczyciela @idju'{lJrogrnmm, sn. 0 (e)e, 
szkolnego. pl. "e, protlram szkolny. 

@idJ1t'Ueiter, sm. 0 a, pl. - ; @id)u'll!tiifung, sf. pl. 0 m 
Gdjn'Ueitcrin, sf. pl. -nen, egzamin szkolny. 
kierownik m., kierowniczka @idju'lrii113d, sn ... 13

1 
pl. -, 

J. szko!Y· @id)U'ltn1t3CU, sm. 0 il, pl. -, 
@id)u Uofnl, sn. •(e)l3, pl. , torba szkolna. 

•e, lokal szkolny, szkoła /. , @idju'lrnt sm -es pl 
@idjn'Uofnlitiit, sf. pl. •en, ' oriite 1) ra'da szkolna·' ilan~ 

ubikacya szkolm,. bes....'. krajowa rada szkolna· 
@idju'lmiibd)cn, sn. 0 0, pl. }Be5irfl3- okre„owa r. s '. 

- , dziewczyna chodząca do (5tai>t-, ber '"ftabtifdje ..:.2 
szkoły. miejska r. s.; Drte- miej

@idju'Imnnn, sm. •eill, pl. ecowa r. s.; 2) radca szkolny, 
.manner, pedagog m. członek m. rady szkolnej. 

@idjtt'ImnlJlJC, sf. pl. -n, @idju'lrebe, sf. pl. 0 n, mo-
teka szkolna. wa szkolna. 

@idju'lmiif1ig, adi. i adv. eidju'Ircgnlntill, sn. •(e)a, 
szkolny, stosowny, odpowie- pl. •e, regulamin szkolny. 
dni do szkoły; po szkolnemu. @idJU'lrcitcn, sn. •il, @idjtt'l• 

@idjtt'lmcifter, sm. •ill, pl. rtiterci, st'. jazda j. według 
-, nauczyciel szkolny, ba- wysokiej szkoły. 
kalarz m.; pedant m. @idju'Ircittr, sm. •il, pl. -, 

@idjulmciftcrei', sf. pl. •en, jeździec według wysokiej 
bakalarstwo n.; pedanterya szkoły. 
j.; ciągłe strofowanie, popra- @idjn'lreiterin, sf. pl. ,nen, 
wianie kogo. jeżdżąca według wysokiej 

@idJ1t'lmciftcri11, sf. pl. •nen, szkoły. 
nauczycielka szkolna; baka- Ełdju'lfnnl, sm. •(e)!3, pl. 
łarka f.; pedantka f. •fii[e, sala 8zkolna, klasa /. 

eidju'lmeiftcdidj, adi. i @idju'lf ndjc, sf. pl. =n, 
adv. bakalarski, po baka- sprawa szkolna; bie =n przy-
łarsku. bory szkolne. 

eidju'fmcjftcrn, va. i vn. @idjn'lfdjiff, .m. •?ił, pl . .. e, 
((Ja6en) 1) odbywać naukę, okręt szkolny. 
trudnić si~ nauczycielstwem; @idjn'lf dj11Jcfter, sf. pl. •n, 
2) krytykować, strofować. zakonnica nauczycielka j. 

@idJ1t'lmełftcrton, sm. ,es, @idju'{flJrndje, sf. pl. -n, 
dl. •tone, ton nauczycielski. mowa szkolna, język szkolny. 

6dju'Imctbobe, sf. pt •n, @idjtt'Iftnub, am. •(e)s, ben 
metoda szkolna. - nbf c!Jiltte[n pozbyć się 

@idju'Inndjrid,Jtcn, sf. pl. szkoły. 
wiadomości szkolne. @idjtt'Iftcucr, sf. pl. "n, 

@idju'lorbnttng, sf. porządek podatek szkolny. 
•zkolny. @idjn'lftrnfc, sf. pl. •n, 

@id)u'{lJfcrb, sn. ,ee, pl. ,e, kara szkolna. 
koń cyrkowy, z maneżu. @idjn'{ftreit, sm. =eil, pl. 

@idjU'{lJflidjt, sf. pl. •en, .. e, sprzeczka f., kontrowersya 
obowiązek szkolny. /. szkół. 

@idju'll!flidjtig, adi. zobo- 1 @idjn'lftubc, sf. pl. •n, 
wiązany chodzić do szkoły; i izba szkolna, klasa f. 
i>iefeill .ltinb ift no~ nicfjt - , @idjn'lftnnbe, sf. pl. -n, 
dziecko nie jest jeszcze w godzina szkolna, lekcya /,; 
wieku szkolnym. czas m. do szkoły. 

@idjn'l,IJ~ilof O,lllJie, sf. filo- ' @id)u'ltnfcl, sf. pl. •n, 
zofia szkolna. I tablica szkolna. 
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@id)u'ltcr, s/. pl . • n, ramię I ed)u'luntmid)t, sm. ·(e)e, 
n. plecy pl., bark m., nauka szkolna. 
(b~ry pl.), łopatka/.; auf bie @idju'lung, sf. wprawienie 
•n ne~men wziąć na plecy, n., nauka f., wprawa f. 
barki; (przenośnie:) er ~at @idju'lbcr~iiltniff c, sn. pl. 
fi~ eine f ~were Saft auf bie waruuki, stosunki szkolne, 
-n ge[aben wziął na siebie @id)u'lbtrf iiumnie, sf. pl. 
wielkie ciężary, ci'=!żące obo- •ff e, nieobecność f. w szkole. 
wiązki; fiber bie - geijiingt @id)u'lborftnnb, sm. •( e )!8, pl. 
tra gen przewiesić coś przez ,~anbe,przełozeństwo szkolne; 
ramię; jmnbn fiber bie - kierownik m. azkolny. 
anfe~en pog11rdliwie na kogo ®d)u'lborftc~tf, sm. •S, pl. 
patrzeć; breite •n ~alim mieć -, przełozony m. s•koly, 
szerokie plecy; (przenośnie:) dyrektor m., kierownik m. 
wiele znosić; - an - ramię szkoły. 
do ramienia. ed)u'lborftc~crin, sf. pl. 

@id)u'ltcrbanb, an. 0 (e)a, pl. ,nen, przełożona f. szk(!ly, 
•liiinber, wiązadło ramien11e, dyrektorka f. szkoły, 

@idju'Ucrbcin, sn. 0 ee, pl. . @id)u'llUtg, sm. •t!!, pl. •t, 
"f., kość ramienna; (u zwie- dro~a f. do szkoły. 
rzęcia) tuczec m., łopatka /. @idju'llUCHl~cit, s/. pl. •en, 

@id)U'ltCtbCIUCgnug, sf. pl. mądrość szkolna, scholasty
•en, poruszenie n., ruch m. ka /. 
ramionami, @id)u'llUcf en, sn. 0 !81 szkol-

@id)u'Ucrbinbc, aj. pl. •n, nictwo n., organizacya szkol
przepaskaf., opaska szelkowa. na. 

@idju'Ittrblntt, sn. •ea, pl. @idju'llUi~, sm . .. ee, pl. 0 e, 
•li!iitter, łopatka j. talent szkolny; anegdota 

@id)u'Ucrblcd), sn. •ei8, •e, szkolna; dowcip szkolny. 
naramiennik m. @id)u'l3c, sm. •n, pl. •n, 

®d)u'Utrbrcitc, .~/. szero-1 ob11cz ed)urt~ei%, 
kość /. plecbw. · @idJU'l3clt,s/.pl ... en,czasm. 

@idju'Uergclcnf, sn. 0 eil, pl. p6jscia do szkoły; lat a spę
•e, staw ramienny, barkowy. dzone w szkole, 

@idjn'ltcr~iibt, sj. szczyt 6dju'l3cugnie, sn. •ffea, pl. 
łopatkowy. ..ff e, świadectwo szkolne. 

@idju'ltcdrnncu, sm. ·'3, pl. @id)u'l3immcr, sn . • ij, pl. 
•łrligen, @id)u1Ucr11tnutcl, sm. -, obacz <5d)uiflu6e. 
,e, pl. 0 miintel, peleryna f. 6d)u1l3udjt, sf. karność 

@idju'ltcrmu~lcl, sm. •i, szkolna. 
pl. ,n, mięsień barkowy. 6d)u'l31Unng, sm. •ee, priy-

®dju'Ucrn, va. rnaben) brać mus szkolny. 
co na ramię; f c(Juitert'!3 @e- @id)u'mmcln, vn. (~aven) 

@id)u'ubfiinig, sm. •i, pl. 
•e, (iron.) kanalnik m. 

~if)u'nb.pnlf, sn. ...(e)!3, ho
łota f. 

@id)u'nb.prde, sm. •fes, pl. 
=fe, nizka, zła cena. 

eif)u'nblUnrc, sf. pl. -n, to
war najgorszy, do niczego. 

ed)n.p.p, sm. =(e)!3, pl. 
•e, 1) popchnięcie n.; 2) obacz 
~afcfllilir. 

ed)il'.IJ.pd)cn, sn . • ~, pl. -, 
łuseczka J; 

@id)u'.p.pe, sj. pl. "'", !) 
łuska 1: ; (przenośnie:) bte 
=n fin'o i~m non ben 21:ugen 
gefallen spadła mu zasłona, 
łuska z oczu, przejrzał; 2) 
łnpież f., skbra łaszcząca 
się. 

ed)u'.IJ.IJC, sf. pl. •n, 
szubkielnia f. 

ed)u'.p.pcn, sm. =e, pl. -, 
1) szopa f., remiza /.; 2) 
zadzior m., zadra f. 

@::djU'.IJ.IJCU, I. va. (~aben) 
łuskać, łuszczyć, skrobać łu
skę (z ryby); jmnbn - po· 
pyehać, trącać kogo; '.II. vr. 
fi~ - 1) łuszczyć si~, łupać 
się; 2) pchać, trącać się. 

@idjU'.IJ.IJCUllrtig, adi. łuszcz
kowany, łuskowaty, nakształt 
łuski. 

@idJU'.IJ.pcnnuef n~, sm. -ee, 
pl. "'fiite, trąd grecki, lepra 
/., toczeń łuszczą<·y się. 

@idju'.p.pcncibcd)f c, sf. pl. 
"'", łuszczatka f. 

@idjU'.IJ.IJCUf(cd)tc, sf. pl. •n, 
1) liszaj łuszczasty, łuszczy· 
ca/.; 2) płucnica /., rol(a• 
czkaj:, mech islandzki (roś!.). 

@id)U'.IJ,IJCnfiirmig, adi. ob. 
=!3, eic!Juvpennrtig. 

@id)u'.p.pcngrinb, sm. ,ee, 
o pl. ,e, obacz <5d)upvenflec{Jte 1). 

@id)u'.p.pcnlcttc, sf. pl. =n, 
łańcuch łuskowaty. 

@id)U'.IJ.IJCII.\JllU3Cr, sm. ...a, 
pl. -, pancerz m. z łusek. 

@id)u'.p.pcnticr, sn. -ea, pl. 
...e, łuskowiec m. 

ed)u'.p.pcnbcr3icrung, sf. pl. 
•en, ozdoba f., przystrojenie 

me~r! na ramię broń! oszukiwać w grze, cyganić; 
@idju'ltcrricmcn, sm. •!!, pl. obacz 1llefd)ummeln. 

adi. 

-, bandolet żołnierski. @id)u'mmcr, sm. 
@id)u'Ucrftillf, sn. •ee, pl. 1.mierzch m. 

•e, kawal mięsa od łopatki, @id)u'mmcrig, 
@idJU'ltCfbCrrcnfung, sf. pl. zmierzchu. 

•en, zwichnięrie n. barek. ed)u'mmcrn, I. vimp. ee 
@idju'UCrlUc~r, sf. szaniec fqiummert zmierzcha się; 

ochronny przed ogni6m bo- Il. va. (~aben) cieniować 
cznym. (w rysunku). 

@id)u'lt!Jtiij, sm. •en, pl. @id)u'mmcrftuubt, sf. pl. 
•m, ®d)u'{3(r), sm. •n, pl. ,n, •n, zmierzch m., godzina f. 
sołty• m., wójt m. zmierzchu, szara godzina. 

®d)u'Uon, sm. •(e)il, pl. ed)nnb, sm. 0 ee, 1) od-
•iiine, ton •zkolny. padki pl. ze skór; 2) zły 

ISd)u'lilbung, sf. pl. •en, towar, wybi6rki pl., rzeczy do 
ćwiczenie n., zadanie ~zkolne, niczego. 

n. z rusek. 
@id)u'.p.pcn1tmr3, sf. pl. •e, 

łuskiewnik m., świetlec wielki, 
gniazdosz m. (rośl.) 
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15dju'l)l)ig, 15dju'.\).\)idjt, adi. I 15d)ii't!lllbcl, sf. pl. "",' 16d)u'r3fell, sn. •(e)i8, pl. •e, 
łuszczasty, łuskowaty, łu- Sdjii'r~afen, sm. •il, pl. -, zapastnik m., zapaśnica f., 
skinowaty. widły, obc12gi pl. do roznie• nabrzusznik m., szurcfel m., 

15dju'ł,J!Jf en, fcljupµfe, fcljupp, ca~a og~ia, pogrzebacz m. szuszf~l m., fartuch skórzany 
f eft i jdJuvvft, va. obacz edju;ngdn, va. , (~nlien) robotmków. 
\Srnulifen. , droczyc, szykanowac, zam12- 1 15djuij, sm. -ffes,pl. ed)ilffe, 

15d)ur, sf. pl. •en, 1) Rtrzyż czać kogo. i 1) strzał m., wystrzał m.; 
m., strzyża f., strzyżka, czas m. 15dju'rfc! sm . .. n, pl. ,n, I einen - tun, abgelien wy
strzyżenia owiec; 2) strzyż ł'otr m., łaJdak m., szelma/., strzelić, strzelić; auf ben 
m., strzyża f, = wełna gał1?an m. erften - na pierwszy strzał; 
ostrzyżona; 3) fcljiecljte - 15d)u'tfenltbeu, sn. •!3, ży- man ~litte einen - fallen 
bes Zucf)es złe strz;i:żenie cie łaj~ackie, ~otrowskie, słyszano wystrzał; eil fie( ein 
sukna; 4) er tut es mtr aur 15d)u rfenftrctdj, sm.. -es, - ktoś (wy)strzelil; jmnbm 
- on to robi mi na prze- pl. •e, obacz ecf)utferet. in ben - fommen wejść ko
kór, dla dokuczenia mi. 15djuderei', sj. pl. •en, mu na cel; er ~at dnen -

15d)ii'rbnum, sm. ,es, pl. łajdact'!'lo n., szelmostwo n., inil .!tnie l>efommen postrze
-l>llume, 15d)ii'rclf eu, sn. 0 il, fotrostwo n. łono go w kolano; von einem 
pl. -, pogrzebacz m., po- 15dju'rfifdj, 15dJU'rfen~nft, - getroffen fein być ugo
grzebak m., grzebak m., adi. faj dacki, szelmowski, dzony strzałem; (przenośnie:} 
graca .f, , gałgański, łotrowski. jmnbm in ben - fommen 

15d}ii'rtn, va. (~al>en) 1) 15d}ii'rrtn, va. (~al>en) z dosiać się w czyje 1ęce; 
rozniecać (ogień, węgle), grze- ~zelestem sypać coś na d6ł'i feinen - ipu(ner wert fein 

. bać w ogniu; 2) podnieCIIĆ, vn. (~alim) szurać, szurgotac nie być wart torby sieczki, 
judzić; ,8wie!tadJt - siać (nol?arni). nie wartać ani złamanego sze
niezgodę. 15djii'rf d}nufd, sf. pl. •tt, ląga; er ~at einen - jest 

15d)ii'rer, sm. "il, pl. -, 15d)ii'rftnugt,łopataj., drągm. postrzelony, pomylony; bie 
1) palacz m., sularz m.; 2) do rozgarniania ognia. \Jlflan3e ift im - roślina wy
obacz „s~ilteif en. . 15dju'rlllollc, sf. pl. •tł, strzeliła w g6rę; 2) pęd m., bieg 

15d)u'rcn, sn. •i!, rozme- wełna strzyżona. m. (wody, konia, ptaka); 
canie n., rozżarzanie n., grze- 16d)ur3, sm. •eil, pl. •e, 1) in - fommen nabyć szybkiej 
banie n. w ogniu; podnie- fartuch m. (robotniczy', za- wprawy; 3) pieczywo n. (tyle 
canie n., judzenie n. paska f.; 2) obacz 9łaucf;~ ile sie na raz do pieca wsadza), 

~.djurf, sm. ..es, pl. fa~gmantel; 3)_ łańcuch przy 15~u'ijbnrtd, sm . .. 5, pl. -, 
@5d)utfe, ; ) otwór m., wydrą- wmdr~~h górmczych, roztrzepaniec m., postrzele-
tenie n. w ziemi; szurf m., 15d)u'qangc, sj. pl. "n, ob- niec m., bzik m. 
mAły szybik poszukiwalny, cę11:i pl. do rozniecania ognia. 15djil'ff cl sf. pl „n miska 
śladoż.y!e n.; ~) obacz Sdjotf. 16djii'r3e, sf. pl. ,n! fartuch /., misa }, 'półmis~k m., 

15d)ii rf~rbcd, sf. pl. ,e~, m., fartuszek m.; ,1eb!t - fleine _ miseczka j'., pM
szurfowam~ n._, wydrążame nacf)(aufe!' puszczac się za miseczek m.; eine _ uoll 
n., poszuk1wame n. (górn.). lada kobrntą. pełna miska· n!Ie "" bes 

!Ed}u'rfbrief, sm. •eil, pl. 16d)ii't3en, fcf;ilt3e, fd)ilr!eft 9Jlittagil ws~ystkie dania 
.. e, pozwole.nie n . . poszuki- i. jd)ilr3t j I. va. \~.n.ben) 1) obiadu. fa!te _ zimne mie
wania górniczego, hst, poszu- etnen .Rnoten - zrob1c węzeł, siwo· bas ift eine - aui8 
kiwal~,Y, s~urfbryf m. pętlicę, związać co na węzeł; feine; .Rild)e to jest jego kawał' 

15d)u'rfttftn, sn. ..a, p_l. ben .Rno~en ber ~anb(u_ng sztuczka. ' 
-, drapaczka /., narz12dz1e zawiązać a~cyę, in- 15d}il'ff dbtett, sn. -es, pl. 
ogrorlJ?ic7.e, trygę,; 2) bas . .lt(!tb - P.0 d; •et miśnik m. miśnica f. 

15d}ii'tten, va. (~nl>!n) 1) kasa~, po~wmąc, podmeś~ półka m., gdzi~ sie ustawi~ 
szurfowac,, poszuk1wac, . ko- s~km12; II. fJdJ.-, vr. po~k!sac półmiski. taca f. 'do poda
pać, drążyc za rninerał:;m1; 2) się, zakasac Blęj III. ge1cf)ur3t, wan·a 1 

zadrasnąć (aójcf)ilrfen). \ pp. i adi. ubrany w fartuch; ,.} :., 
15dju'rfgelb, sn. ..es, pl. podkasany; fut3 -e 9Jlufe .~dju ffdd}en, sn: •il, pl. -, 

-er opłata J. za prawo po· podkasana muza. m1sec~~" f., p6łm1seczek m. 
szu'kiwań górniczych. 16d)ii'r3cn, sn. -s, 6d)ii'r• 15dju'ffclfreunb, sm. •eil, pl. 

15d}u'rfrcdjt, sn. ..e6, pl. , &UUIJ, sf. zawiązanie. n., ! "e, ża~~ok m., smakosz m. 
•e prawo n. poszukiwania gór• I wiązanie n.; podkasanie n., 15d)u'ff dglodc, sf. pl. •n, 
niczego. \ zakasanie n. 15d)il'ff clftiiqt, sf. pl. =n, 

16d)t1'tfj d)cin, sm. =eil, pl. I 16d)il't3CUbllUb, sf. 'pl. •llnn, klosz m., nakrywka /. na 
•e, 6d)u'rf3dtcf, sm. =~, pl. i bet, wstążka /., tasiemka f. półmiski, sito druciane do 
-, obacz @5d)urf6tief. przy fartuszku. nakrycia. 
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~d)il'ffclltdtr, sm. =5, pl. / panie majster, polityka to 
-, obacz 6d)maroter. nie klajster; 2) (przenośnie:) 

6djii'fftlf djncdc, aj. pl. •n, a) ein tedjter - prawdziwy 
rodzai m. ślimaka. pedant, dziwak m.; b) (2tn• 

@;djil'ffdf djranf, sm. ,es, geber) denuncyant m., fagas 
pl. =fd)rlinfe, szafka f. na m.; c) (6treber) ambitny 
miski, miśnik m. człowiek, karyerowicz m. 

6djii'ff tltndj, an. "'es, pl. 6djn'ftcrarbtit, aj. pl. =en, 
=tildJer, ścierka /. do półmi- robota szewska. 
sków, ~ieek... 6dju'ftcrbub(c), am. •en, pl. 

6djil ff clluarmcr, sm. =il, •en chłopak szewski szew-
pl. --:- :przyrzl}d do grzania czyk m. ' 
półmi~~ow. .. 6djuftmi', sf. pl. •en, 

6djil fftlluaf djcrln, sf. pl. ~dju'ftcr~anbwcrf, sn. ,es, pl. 
=nen, ~umywaczka_/. =e, szewstwo n., rzemiosło 

6djn ff er, am. •il, pl. - , szewskie 
kamienna, glinja~a kula do 6dju'ftCtRCfcl(, sm. •en, pl. 
zabaw~ dla• dz1ec1. ..en, 6dju'ftcrjunoc, sm. •Il, 

6dju ff crbaum, sm. =eil, pl. pl •n czeladnik szewski 
=bliume, klęli: m. (roś!.). sz~wczyk m. ' 

6d)u'ff cm,. vn. (~nlien) grać 6d)n'ftcriu, sf. pl. •nen, 
w kule kamienne. szewcowa f. szewczycha f. 

6d)u'jjfcrtig, adi. gotowy 6ciju'ftcdnci,ll, sm. =(e)il,pl. 
do strzału. =e, gnyp szewski krawacz 

6dj111fjfcft, adi. pewny ~d m. ' 
strzafu, ~,tórego strzał me 6dju'ftcrn, vn. (ąnben) 1) 
może ramc. trudnić sie szewstwem· 2) 

6d)U'fjfrci, adi. bezpieczny, (przenośnie:) obacz .!tnauf ern. 
zdała od strzału. 6dj11'ftcr,llcd), sn. •il, pl. 

6d)11'fjgclb, sn. -eil, pre· ,e szewska smoła 
mia .f. nd strzału. '6d)u'ftcrwcrfftatt, =ftiittc, 

6dj11'fiocrcdjt, adi. odpo- sf. pl. =flatten, warsztat 
wiadający prawidłom strze- szewski. 
lania; na strzelczą reke. ""di 't ,-I' l """'ii't 

6dj11'fjgcf d)WinbigfĆit • sf. s;, ~li c, s., · P · • n, ,;,u, c, 
h Ż Ś ' t t ł ' sf. pl. •n, 1) żelazna łopata; e y o c . wys rza u. 2) k 

I 
f 

. ~Ó)lt'fjlinlc, sf.. pl. =n, ii~il't~nfnl)m, sm. •il, pl. 
!mia strzałowa, hma my- k t ·k fi" T k -, sz u m m., 1s m., 
S !WS a. ł 

6d)11'fjlodj, sn. ,(e)s, pl. ory m. 
•riidJer dziura wystrzelona. 6Ó)lltt, sm. "eil, l) gruz 

6d)ń'f)Waffc, af. pl. ..n, m., gruzy pl.,. rumowisko n., 
broń plllna. . zwalisko n.; !",1 ·.e ~egrnlim 

6d)ll'»Weif t, adv. rzutami. werben zn~leźc sm1erc w gru-
6d)11'ijWeite, sf. odległość zach, zwaliskach; 2) zapłata 

f. strzału; strzelbiszcze, n.; · (- ~ zbożu j 3) l'.otr~ebna 
aufm: - fein znajdowac się 1loilc słodu do warki piwa. 
poza donios-łością strzału; fidJ 6d)11:.ttablagc,llla~, sm. ,es, 
nuf - nii~ern zbliżyć się na P~· "'µlate, plac m. na rumo-
(wy)9trzał. w1sko. 

6d)n1fjw11nbc, sf. pl. =n, · 6dj111ttablagcr1111R, sf. pl. 
rana f. od strzału, postrza- =en, zwożenie n. rumowiska. 
łowa. 6d)il'ttboben, sm. =13, pl. 

6dJn'ftcr, sm . .. s, pl. -, "'biiben, zsypka f. zboża na 
1) szewc m.; auf =il maµµen porlda8zu. 
reiten maszerować pieszo, 6d)il'ttc, sf. pl. •n, 1) 
jeździć na kiju; -, breió bei kupa usypana (zboża); 2) 
beinem .9eiften ! szewcze, pil- -wi~zka ·f., snop m. (słomy). 
nnj kopyta, nie imaj się 6djil'ttdfroft, sm. ..es, 
rzeczy, której nie rozumiesz; dreszcz m. wotrząsający. 

6d)il'ttern 
----

6d)il'tttln, I. va. i vn. 
rnaben) trząść; tnit bem .lłoµfe 
- potrząść, pokiwać głową j 
jmnbm bie ~anb - uścisnąc 
czyją rękę; bie mirnen vom 
maume - strząść gruszki 
z drzewa; .!Heiber-wytrzepać 
suknie; ł)'liiffigfeiten - za• 
kłócać płyny; im fillagen ge• 
f djilttelt werben być przetrzę
sionym w wozie; (przenośnie;) 
ben'..!toµf ilóer etw. -dziwić się 
czemu, ganić coś; etw. auEi 
bem ~rmel - wytrząść coś 
z rękawa; Il. fidj -, i:r. 
trząść się; bniil t)'ieber f djiittelt 
midj febra trzęsie mnie; fid) 
bie ~iinbe - uścisnl}Ć sobie 
ręce, przywitać się; fidJ vor 
.9adJen - trząść się, pokła
dać sie od śmiechu. 

6dJii'ttcln, an. ,il, 6dJil't= 
tel11119, sf. trzęsienie n., po· 
trząsanie n., strzl'_lsanie n.; 
kiwanie n. 

6djil'ttclobft, sm. •eil, strzę
sione owoce. 

6d)il'tten, I. va. (~nlien) 1) 
lać, nalewać; auil einem @e= 
fliji ins anbere -- pr~elewać; 
in ein @!nil - nalać do 
szklanki; auf bie @rbe -
rozl:H:, wylać, przelać na zie
mię; 2) sypać, wsypać, na
sypać; bai! @etreibe nus bem 
@;nef in bie SHfte - przesy
pać zboże z worka do skrzy
ni; f dJiltte uocfJ etw. ba3u do
syp jeszcze trochę j einen 
~amm - nasypać, robić na• 
syp; 3) ber lBnum f cf)iittet 
z tego dn:ewa opadają liście; 
II. vn. (f;aben) gut, f d)ted)t 

dobrze, źle plonować; 
bn!l @etteibe f d)ilttet reid)rid) 
to zboż~ jest mlotne, dobrze 
wydało przy młóceniu; III. 
vimp. es f dJilltet deszcz leje, 
chlapie. 

6d)ii'ttcn, an. ,il, 6d)il'tt11ng, 
s.f. pl. •en, Ianie n., nalewa
nie n.; wylewa.nie n.; sypanie 
n., nasypywanie n., przesypy
w1mie n.; untere - podsypka 
f.; oóere - nasypka f. (kol.). 

6cl)ii'ttcr11, I. va. (f;tlben) 
(erf djilttern, f djiltteln) trząść 
czem, wstrząsać co j II. vn. 
(f;nóen) (3ittern) trząść się 
( od zimna, śmiech u). 
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~d}u'ttgut, sn. ~es, pl. 
"giitet, towar sypny. 

~d)u'tttnlbe, sf. pl. ..n, 
warpisko n. 

~d)u'tttnufen, sm. •s, pl. 
-, kupa f. grnzów, rumo
wiska. 

~d)u'ttfnrreu, sm. "s, pl. 
-, wózek o dwóch kołach 
do wywożenia gruzów, 

~d)u1ttft9d, sm. •s, pl. -, 
stotek wulkaniczny. 

~d)ii'ttoftu, sm. =i3, pl. <i\fm, 
obacz g:ilUofen. 

eid)ii'ttftrot, sn •(e)~, słań
sko n., podściół m., pod
ściółka f., trzęsianka f. 

eid)uę, sm. "'es, 1) obrona 
j., opieka /., osłona j., 
ochrona f.; imnbn untet f einen 
- tte~men wziąć kogo w swoją 
opiękę; iidJ unter jmnb!li -
fteUett udać się pod czyją 
obronę; ber' - bes etaatetl 
ochrona panstwowa; unter 
jmnbs - leben żyć pod czy
ją ochroną; aum - gegen bie 
S'tli!te dla ochrony od zimna; 
ber ~11um fte~t im - drzewo 
stoi w miejscu osłonionem; 
(od wiatru); 2) @ott ift unfet 
- unb 6d)irm Bóg naszą 
tarczą; ber 3'[Ucl)Uing fan'o -
in unlerem ~11u[e wygnaniec 
znalazł przytułek w naszym 
domu; unter 'ocm "e ber @e„ 
fcte pod osłoną prawa; cin 
~iinbnis 0um - unb '.trut 
sojusz odporno-zaczepny. 

~dju'ęiirmcl, sm. ,s, pl. -, 
wierz•!hny ręka w dla osłonięcia 
spodniego rękawa. 

eidju'ęóefotltne(r), sm. •cn, 
pl. ,en, polecony czyjej opiece, 
w opiekę komu oddany, klient 
m., protegowany m. 

eidju'ęót~id, sm. •CS, pl. 
~e, okrę/! ochronny. 

~d!u'ęblntt, sn. •CS, pl. 
.. óldtter, potnik m.; zewnę
trzna kartka tytułowa. 

~dju'ęólntttru, sf. pl. ospa 
ochronna; l>ie - łinimpten 
szczeµić kogo. 

~d}u'ęblntteruimł)ftmg, sf. 
pl. •en, szczepienie n. o~py. 

~d)u'ęblntterull)m~~e, sf. 
pl. •n, krowianka f. 

~d}U'~brttt, sn. •et!, pl. 
er, deska służąca. z a zasłonę; 

zastawidło n. (w śluzach), 
zasuwa f., zastawa f. 

eidju'ęótief, sm. ,ee, pl . .. e, 
list glejtowy. 

eidju'ęóriUe, sf. pl. •n, oku
lary pl. dla chronienia oczów. 

~d)u'ęóuub, sm. ,es, pl. 
0 óilnbe, 6d}u'ębiiubnii3, sn. 
•ff es, pl. •ffe, przymierze dla 
wzajemnej obrony, przymierze 
odporne. 

~dju'tbndj, sn. oei!, pl. 
,biid)er, dach ochronny; szopa 
wojenna. 

Gd)u'tbntum, sm. ,es, pl. 
•blimme, ~dJu'ębcidj, sm. •e!.l, 
pl. •e, nasyp m., gro!Jla 
ochronna. 

eid)u'ębedt, sf. pl. •n, po
krowiec m. 

6dju'ębeid}, sm. •ei3, pl. 0 e, 
obacz 6dJu!loamm. 

eidjii'ijr, sm. •n, pl. ,n, 1) 
strzelec m. ; ~ogen\dj!U,\e łu
cznik m.; er bient bei 'oen -en 
,luty przy strzelcach (wojsko); 
2) strzelec niebieski (konste
lacya); 8) płocha /.,: iglica f.; 
4) stawidło n. (w młynie). 

~djii'ęen, I. i·a. (~a6en) 
bronić, osłaniać, obraniać, 
ochraniać, zabezpieczyć; 
jmnbn gegen @eroa!ttlitig• 
feiten - bronić, zasłaniać 
kogo od gwałtów; bas 
.!tin'o nor Rli!tc, Rranf~eit 
- ochronić, zabezpieczyć 
dziecko od „imna, choroby; 
@ott fdjil~e bid) niech ciebie 
Bóg ochroni, obroni; 'oa!\l 
!lllaff er - wstrzymywać, za
trzymywać bieg wody; Il. 
ficli -, v1·. bronić, obronić, 
osłonić, zabezpieczyć się od 
czego; ficb gegen eine @efa~r 
- zabezpieczyć, ochronić się 
od niebezpiecz<'ństwa; III. 
fdjil!Jenb, ppr. i adi.; ein =er 
@ngel anioł opiekuńczy, 
ochronny, anioł stróż; IV. ge„ 
fdJil!Jt, pp. i adi. zasłonięty, 
osłonil}ty, ochroniony, zabez
pieczony; an •et 15te!Ie w miej
scu chronionem; in •et Sage 
w położeniu osloniętem. 

6d)ii'~cn. sn. •S, ~dJil'ęu119, 
sf. pl. 0 en, obacz '5c!JU!l 1). 

~djil'ęenótuber, sm. •!'.l, pl. 
•Ótilber, członek m. towarzy
stwa strzeleckiego. 

6djil'tenfeft, sn. •ee, pl. 
•e, uroczystość f., festyn 
strzelecki. 

6d)u'ęengcl, sm. ~ii, pl. -, 
anioł m. stróż. 

6djii'ętngefellf djnft, sf. pl. 
•en, bractwo, towarzystwo 
strzeleckie, kurkowe. 

6djii'ęcngilbe, sf. pl. •n, 
obacz 6djil!Jengefellfdj11ft. 

eid)ii'ęcubnui3, sn. •I ei.i, pl. 
•bćiufer, eidjii'ten~of, sm. •es, 
pl. -~life, strzelnica .f. 

ei(!Jii'ęenfiinfg, sm. ,s, pl. 
=e, król kurkowy. 

~djii'tenmcifttr, sm. •ii, pl. 
-, mist.rz m. w •trzelaniu. 

eid}ii'tJtnł)lnn, sm. •eii, pl. 
•plline, ~dJii'ęenł)lnę, sm. "es, 
pl. •plii!Je, plac strzelecki. 

6djii'tcnftnnb, sm. ,es, pl. 
•ftćinbe, •tanowisko myślilv
skie. 

~d)il'ęenilóung, sf. pl. •en, 
Ćwiczenie strzeleckie. 

eidjil'ęer, sm. ,fi, pl. -, 
obacz ~efdjil~er. 

6d)ii'ętrin, sf. pl. •tten, 
obacz ~efc!Jii!lerin. 

6d)u'ęfnUt, sf. pl. •n, za
stawidło 11., zastawa f. (przy 
śluzach). 

eid)u'ęgntter, sn. •S, pl. 
-, krata .f., pogródki pl. 

ed)u'ęgetft, Sm. •IS, pl. ~er, 
duch opiekuńczy . 

ed)u'ęgtliiuber, sn. •0, pl. 
- , pori;cz ochronoa, para
pet m. 

~d)u'ęgcleit, sn. 0 es, pl. ,e' 
konwoj m., ochrona f., straż f. 

~dju'ęgercd)ti9felt, sf. pra
wo n. dawania opieki, prawo n. 
protektoratu. 

6d)u'ę9ittcr, sn. ,a, pl. -, 
krata ochronna. 

eid)u'ęgott, sm. -es, pl. 
•giitter, patron m.; bbstwo 
opiekuńcze; •giitter, penaty pl. 

~dju'ęgottttlt, sf. pl. ~en, 
obacz @?d)ut~ott. 

eidju'tgiittiu, sf. pl. •nen, 
bo!?ini opiekuńcza. 

6d)u'ę~nui3, sm. of es, pl. 
·~iiujer, eid)u'ę~iittc, sf. pl. 
.n, schronisko n. 
, ed)u'ę~eiligc, sf. pl. ~n, 
swięta patronka. 

6d)u'ę~tilige(r), sm. =en, pl. 
=en, święty patron. 



380 
----·------------ --------------

@id,lu'i}bciligtum, sn. =!&, @id,lu'i}~otron, sm. •s, pl. 
palladyum n. ,e, obacz ®cl)uf@ert i ~Ut!• 

6d,Ju't;bcrr, sm. •n, pl. ,en, ~eiliger. 
protektor m., obrońca m., pa- 6d}u'i}~otronin, 8/. pl. •en, 
tron m. ob. @:cf}ulJ~min i Scf)u"eilige. 

Gd,lu'i}btrtin, 8f. pl. -nen, @id,lu'i}~odcn, 8/. pl. obacz 
protektorka f., patronka f. ®dml!b!attern. 

@id)u'i}bmlid,I, adi. protek- @id}u'i}rcd,lt, 8n, •es, pl. •e, 
toralny. obacz Sd)u\jgered)tigfeit. 

ed,lu't;bmlid,lfcit, 8/. pl. @id,lu'i}rcbt, 8/, pl. •n, ob. 
•en, @:d}u'i}bcrtf d,loft, 8f. pro- 1lłerteibi11ungarebe. 
tektorat m., patronat m. @id}u'i}tcbncr, 11m. •!!, pl. 

@id}u't}biillt, sf. pl. =n, oslo- -, obroń~a m. 
na f. @id}u'i}f d}rift, sf. pl. •en, 
~ pismo bronił!<'<', w obronie, 
ed,lu'i}fricg, 8111. -es, pl. apologia t: 

•e, wojna obronna. ~ f 
~"' '"l l ,;::,d}U'i} crum, an. -a, suro-
1;1..,U"' tbcr, 8 n. =9, P · -, wica ochronna. 

1) fartuch skórzany w powo- z 
zie ; 2) plastron skórzany przy @id}u'i}tud,I, an. •ee, P · 
szermierce. •tiid)er, pokrowiec m. 

~"' 1 @id,lu'i}lltrbiiltnio, 8n • .. ff es, 
1;1..,U'i}lciftnng, 8 f• P · -en, pl. •ffe, stosunek protekcyjny. 

J.'rotekcya f. ~"" ., "" ..r. 
@:d,lil'i}ling, 8m, •e!l, pl. •f I l;/UJU' .,Wou,c, 8{. ob. 5"JU1il• 

protegowany m., faworyt mannf d)aft. 
m., polecony czyjej opiece, 6d,ln'i}llJoffc, sf. pl. •n, 
klient m. broń f. 

~..r, ,.,1. · ·" l t @id}u'i}Wogcn, 8m. •!l, pl. 
1;1..,U •1 lntC, 8J • P • •n, 8 a- •roiinen, wóz ochronny (kol.). 

nowisko obronne. " 
@idJU'i}lo~, adi. i adv. bez @id}u'i}llJolb, am. •e!l, pl. 

opieki, obrony. •mlilber, @i('@u'i}llJ~lbuug, . sf. 
@id,lu'i}lofigfdt, 8f. brak m. pl. :en~ las chroml!<'Y od wo-
. k" b k • dy 1 wiatrów. 

opie 1, o rony, prote cyi. @id}u'i}llJoll, am. •es, pl. 
~dju'i}monn, ~m. -ei, P!· -.. wlille, wd ochronny. 

•mltnner, str~żmk m., stóJ- @id,lu'i}Wonb, sf. pl. -roli n be, 
kowy m., pohcyant m. b e;..r.u" ue„ l) 

- "'n'"monnfdi aft s+ pl O acz ""'"" vma • · eu, ., . ~ ., v' · @id,ln'i}Wcbr, sf. przedmurze 
•en, straż j. bezpieczeństwa, • h b a j r 

1 n., wa~ oc ronny; o ron • 
po :._cya, • 6d,lu'i}acugc, sm. •n, pl. ~n, 

ed}u ijmodc, sf. pl. •n, świadek odwodowy. 
marka /., znak ochronny, @id,IU'i}aoff, am. r(e)i.:I, pl. 
fabryczny. ·aolle, efo ochronne. 

@>d,lu'ijmoj)regd, 8/. pl. •n, ed,lu'i}~iiffncr, sm. ..a, pl. 
środek ochronny. -, zwolennik m. cła ochron-

6d,IU'i}moucr, sj. pl. -n, 1) ne~o. 
mur obronny; 2) wał m., @id,IU'i}aiiffncrif d,I, adi. akła
szaniec m.; (przen. :) przed- nia:iący się do ochronnych ceł. 
murze n., obrona f.; bief e @id,lu'i}3offgcf ci}, 8n. -es, 
Stabt mar eine - gegen bte pl. -e, ustawa /. o cłach 
2tnfiil!e ber %ataren to mia- ochronnych. 
sto było przedmurzem bro- 6d,lu'ij3off~odci, sf. pl. 
niącem od napadów tatar- -en, stroi,nictwo n. ceł ochron-
skich. nycb. 

6d)u't}mltttł, an. =a, pl.-, 6d,lu't;3off~olitif, 8/. poli-
środek chroniący, ochronny; tyka f. cel ochronnych. 
ochrona f. @id,lu'i}aollfl)ftcm, system m. 

@id,lu'ijort, 8m, ,es, pl. "e, ceł ochronnych. 
schronienie n., schronisko f., 6d,111J01ilidcf', sj. pl. ~en, 
przytułek m. gadulstwo n., paplanie n. 

6d,111Jo'liliclig, adi. 1) ga
dulski, gadatliwy; 2) (roeidj, 
f d)Cnff) •laby, miękki, obwisły. 

@id,lllJo'liliclmidJd, 8m. -s, 
pl. -, @id,lllJO'bli(c)lcr, am. ,s, 
pl. - , gaduła m., papla m. 

6d,111Jo'blicln, vn. (ijaben} 
paplać, pleść; chełbotać. 

~d,lllJo'lilicr, am. =B, pl. -, 
1) miotła f. do szurowania 
okr!jtów; 2) pomywar,z okr!j
towy. 

@id,IWo'blicrn, va. (fjaben) 
sznurować, myć okr!jty. 

@id,lllJo'lic, sf. pl. •n, kara
kon m., szwab m.,karaluch m. ;. 
= .IHidjenfcf)abe. 

@id)Wii'lirln, vn. (~a6en) 
mówić dyalektem szwab
skim; wymawiać, zaciągać po 
szwabsku. 

@id,lllJO'licnoltcr, an. -e, doj
rzały wiek, czterdzieści lat. 

@id,111Jo'licnf~icgd1 am. ,a, 
pl.-, dawny kodeks prawny. 

@id,lllJll'lienftrcid,I, 8m. -ea, 
pl. •e, głupi figiel. 

6d,lwod,I, (fdJmlid)er), adi. 
1) słaby, Wl!tły, szczupły; 
- roerben osłabnąć, zesła
bnąć; •e !ltugen, ,ea @eblid)tnis 
słabe oczy, słaba pami!lć; 
ein ,er 9Jlenfdj, fillein słaby 
człowiek, słabe wino; ,ee 
.Rinb wątłe dziecko; bae •C 
@ef c!l(eq,t płeć słaba; eine ae 
lllef at1ung nieliczna załoga; 
iq, bm au - uno muf! nad)• 
geben jestem za słaby, sła
bego charakteru i musz!l 
ustl!pić; fo1>iel in meinen •en 
.Rriiften ftefjt o ile to w mo· 
jej mocy; (przenośnie:) er 
ftefjt auf •en \yilflen być w 
przy krem położeniu, być za
chwianym w swej egzysten
cyi; fein @ef djlift fte~t auf 
•en i)'ilflen jego interes źle 
idzie; •e ,t)offnung słaba na· 
dziej'1; baa ift feine •e <5eite 
to jest jego słaba stron" ; 
id) bin - in !lłaturgefd)icĘ)te 
jestem słaby, mało umiem z. 
historyi naturalnej ; ein -er 
\yaben słaba, cienka nitka; 
adv. ein - reuc!ltenbe!l il!djt 
słabo oświetlające światło; 
- roirfenbes Wlittel słabo 
dzialajl!CY środek; - be• 



@id)lllii'd)C 

t>lllfert mało zaludniony ; -
f>ejle~rt mało pożądany. 

@id)lllii'd)c,sf.pl. •n, słabość 
f., niedoł«}Stwo n., nieudol
ność j.; wątłość/.; niemoc f. ; 
a(s bie @egner unf ere - lie• 
merften gdy przeciwnicy zo
baczyli nasze słabe siły; fie 
ift fid) i~m - beroujit 
czuje swoją nieudolność; bas 
liringt bie - bes lll!ters mit 
fid;) to są skutki niedoł«}stwa 
starości; id) tat biea aua -
zrobiłem to ze słabości ( cha
rakteru); ein jeb er ~at feine 
~n każdy ma swoje wady. 

6djltlii'd)cn, va. oełabiać, 
osłahić, nadwątlić, nadwerę
żyć; einen eid)lag - osłabić 
uderzenie; bm jjeinb 
osłabić nieprzyjaciela; f eine 
@efunbijeit i~ gefd)roiid)t jego 
zdrowie nadwątlonej bu ~aft 
lieim eid)teilitif d) bie \jilf3e 
gefd)rolid)t nadwyrężyłeś nogi 
przy biurku; eine ~ungfrau 
- pannie prawic?Jeństwo 
odebrać, pozbawić wianka j 
fid) -, vr. osłabić się. 

6d)lllii'djen, sn. •i3, 6djlllii'• 
d)nng, sf. pl. •en, osłabianie 
n., osłabienie n., nadwątlenie 
n., nadwerężenie n. 

6d)ltlii'd)c311ftnnb, sm. -e!8, 
pl. •11/inbe, stan m. osłabienia. 

6d)ltln'd)gliiubig, adi. 
chwiejny w wierze, 

6d)llln'd)~cr3ig, adi. sła
beg-o sercH, ducha. 

6d)ltln'd)~cr3igfcit, sf. pl. 
•en, słabość f. serca, ducha. 

@id)ltln'd)fołlt, sm. -e!8, 
.rovfe, niedołęga m. . 

6d)ltltt'd)fiiłlfi9, @id)ltln'd)• 
finnig, adi. nieudolny, nie
dołę:lmy, tępy. 

@id)ltln'd)fiiłJfigfcit, sj. nie
dołestwo umysłowe, nieu
dol~ość f. 

ed)lllii'd)lid), adi. słabo
wity, wątły, niewytrzymały, 
mdławy. 

@id)lllii'd)lid)fcit, sf słabo
witość /., wątłość f., mdla
wość J. 

6d)lllii'd)linn, sm: •(e)s, pl. 
~r, człowiek słabego zdrowia, 
słabego charakteru, słabeusz 
m., cherlak m., chuchrak m., 
niedołęga m. 
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@id)ltlnd)mn'tifn~, sm. pl. I @id)lllii'ijcr, sm. •!8, pl. -, 
•ffe i ~tici, obacz ®d)roiidjlin11. i (wyraz przestarzały) świekr 

@id)ltlnd)mn'tif d), adi. ob. m., teść m. 
eicbroiidjlidJ. ed)lllii'ijcrtn, sf. pl. •nen, 

@id)ltla'd)mnt, sm. •e!3, nie- (wyraz przestar1,ały) świekra 
śmiałość f., brak odwagi, f., teściowa f. 
przyl,!'llębienie n. @id,lltlni'IJC, sf. pl. •n, ob. 

ed)llln'd)miitig, adi. nie- 5enn~iltte. 
śmiały, bojaźliwy, przygnę- ed)lllii'lbd)cn, sn. ,9, pl. 
biony. -, jask6łeczka f. 

@id)ltln'd)fid)tig, adi. sla- @id)ltla'lbc, sf. pl. en, 1) 
bego wzroku, niedowidzący, jask6łka /.; eine - mad)t 

@id)ltltt'd)fid)tigfcit, sf, sła- fe!nen Eommer jednajask6łka 
bość /. wzroku, niedowidze- nie robi Jata, nie robi wsi 
nie n. jedna chata j 2) (D~tfeige) 

@id)llln'd)finn, sm. •(e)!8, policzek m. 
6d)ltln'd)finni11fcit, sf. obacz @id)ltln'lbcn, va. (~a!ien) 
eid)roadjfiipfigfeit. w budownictwie okrętowem 

@idjltlnb, am. •en, pl. •en, spajanie budulca w kształcie 
1) manna f. (roś!.); 2) pokos ogonił j11skółczego. 
m.; bd ~tr~tbł !if!Jł 1mf 61lj1Ua'U,engt~tt1itf d)cr, sn. 
bem - i in eicljwaben zboże •5, świergot m., świergotanie 
leży na pokosach, na gar- n. j11sk6łek. 
ściach. @id)llln'lbcnfrnnt, sn. •e!8, 

@id)lllnbcn, sm. •!3, pl. -, pl . .. ftiiltler, jask6lcze ziele, 
1) obacz eid)roab; 2) para J., glistnik m., glist.ewnik m. 
wyziewy pl., ~zad m., wy- @id)ltln'lbcnncft, sn. -es, pl. 
buchające gazy; 3) ogon •er, jask6łcze gniazdo, 
jeleni. @id,lltln'lbcnf d)ltlnn3, am. • es, 

@id)ltln'bcngrn~, sn. ~fes, pl. 0 jcl}roiin3e1 1) ogon ja
pl. •griifer, trawa manniana, sk6lczy; 2) paź m. kr61owej 
manna f. (motyl); 3) pęp kaniasty, łapa 

ed)llln'bcnlcgcr, sm. 0 9, pl. f., kania f. (arch.). 
-, kosiacz m. @id)llln'lbcnf djlllnn~nrtig, 

6d)wn'bcnwcifc, adv. na @id)ltln'lbcnf d)wnn3fiirmig, 
pokosach, w pokosach, na adi. i 11dv. w kształcie, w ro-
garściach, dzajn jaskółczego ogona. 

ed)wnbro'n, sf. pl. -en, 6d)ltln'lbcnf d)wnn3fnmm, 
szwadron m.; in •en otbnen sm. ,(e)s, pl. •fiimme, jcljroa[• 
ust:twić szwadronami. lienf d)roan3fllrmige ~erf/im„ 

ed)lllnbro'ncnltlcif C, adv. mUn!J, wrąb m. w kanię, wrąb 
szwadronami. m. w jask6lczy ogou (techn.), 

ed)lllnbroncu'r, (wym.: @id)ltln'lbcnf d)ltlcif, sm. ,(e)s, 
-nor), sm. •s, pl. •!3, fanfa- pl. •e, ob.15ct,roalbenjcl}wan; 1). 
ron m., g-aduła m., blagier m. @idjltln'lbcnftciu, sm. •es, 

@id)lllnbronic'rcn, vn. (~a· pl. •e, rodzaj achatu (min.), 
lien) fanfaronować, blagować, @i~ltln'lbcnwur3, sf. pl. •en, 
głośno rozprawiać, szwargo- tojeśc pospolit11. 
tać: przechwalać się. @id)ltla'lbcrid), am. ~s, pl. 

@id)ltlngcr, sm. 0 !8, pl. •e, Ramiec jask6łczy. 
eicl}roiiger, 1) szwagier m.; @id)lllii'lblcin, sn. •il, pl. 
krewnym., powinowaty m,; 2) -, obacz 15d)roli[6djen. 
pocztylion m. @id)lllnld,l, sm. •(e)s, pl. •e, 

@id)ltlii'gcrin, sf. pl. •nen, 1) otw6r w piecu w giserni, 
szwagrowa f., bratowa f. I przez który płomień prze

ed)lllii'gcdid,l, adi. i adv., chodzi nlł kruszce; 2) obacz 
szwagierski, po szwagiersku. 5dilunb 1); S) dym m., para .f. 

@id)lllii'gcrfd)nft, sf. pl. ,en, @id)lllnlg, sm. •(e)s, pl. •e, 
szw11grostwo n., pokrewień- 1) obacz eid)maU; 2) obacz 
stwo, powinowactwo n. eidjroal~ 1). 
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6djlUll'lfCU1 l. va. (ljaben) edjlU1t'mmfcift, Bj, pl. on, 6djllJllU91 Bm, 0 (e)i1, 1) ob. 
obacz 15d}walben; II. vn. mydło dziurkowate. ScfJrotngung; 2) zwyczaj m,, 
(f ein) trudnić sii:i korsarstwem, 6dj1Un'mmftein, sm. •(e)i!, moda J., ćwiczenie n.; in -
wałęsać się po morzu. pl. •e, kamień gąbczasty, litingen wprowadzić w zwy-

6djlllllU, sm. 0 (e)s, kupa komorecznia f. czaj; in - fommen wejść w 
f., tłum m., mnóstwo n.; ein 6dj1Un'mmtiece, sn. pl. modę; im 0 e f ein być w 
- · uon fillotten potok m. gąbczaki pl. powszechnem używaniu. 
słów. 6dj1Un'mmtorf, sm. =ei!, 6dj1Un'ngbnum, sm. ,(e)i!, 

6dj1Ualm, sm. •(e)il, pl. =e, torf gąbczasty. pl. •biiume, dyszel m., ho-
1) obacz 6cf]roal6e; 2) obacz 6djllln'mmaucfcr, sm. of!, lobie pl.; dźwignia J.; wa-
6dlroarr. cukier m. z manny; hacz m. 

6djlllamm, sm. •eil, pl. ~annaaucfer. 6djtun'ugbttt, sn. ,ei!, pl. 
€::c(Jroiimme, 1) gąbka/.; (prze- 6djtunu, sm. o(e)il, pl. •en, hamak m. 
nośnie:) er filuft wie ein - 15cfJroiine, łabędź m. 6dj1Un'ugtr, adi. brzemien
pije, ciągnie jak gąbka; - 6dj1Un'utn, vn. (ljalien) i na, ciężarna, w ciąży; -
btil6er milczmy o tem; 2) vimpers. 1) es fcfJroant mir werben zajść w ciążę; -
grzyb m., purchatka j.; 3) nid)til @utes mam złe prze- f ein być w ciąży; uon imnbm 
grzybień m., narośl grzy- czucie; mir fdlroant Unljei[ nmben zajść, zostać w 
bowa, bedłka f. (na języ- przeczuwam, przewiduję nie- ciąży z kim; ljocg - blizka 
ku); 4) hubka /. (do zapa- szczęście; ei! fd)roant mit, aii3 połogu; 2) (przenośnie:) mit 
lania); 5) grzyb (toczący ob icf) iljn gefeljen ljlitte zdaje gro~en ~[iinen - geljen ukła
dom); 6) (przenośnie:) ber mi się jakby przez sen, żem dać, knować wielkie plany, 
gan0e - ten cały kram. go widział; 2) wyparować, nosić się z wielkimi plana-

6dj1Ua'mmii~1didj, wywietrzeć (o winie). mi; =e Wo!len chmury pełne 
6djltln'mmnrtig, 1) naksztalt 6dj1Ua'nennrm, sm . .. (e)fS, deszczu. 
grzyba, grzybowaty, grzy- pl. •e, ramię łabędzie, labę- @idjtuii'ugeru, va. (ljalien) 
biasty; 2) gąbczasty, gąbko- dzi~j białości, brzemienną uczynić; zapło· 
waty, porowaty. 6dj1Ua'ncnartig, adi. łabę- dnić; nasycić; .Ralf mit m.laff er 

6djltln'mmii~nlidjfcit, dziowaty. gefcljroiingert wapno nasycone 
6dj1Un'mmnrtigfcit, 8{. grzy- 6dj1Un'utnbttt, sn. 0 es, pl. wodą. 
bowatość /-; gąbczastość f., =en, pościel z pi6r łabędzich, 6dj1Uii'ugern, sn. =!il, 
porowatośc /. . łoże n. z puchu. 6djtuii'ugcrung, sf. pl. ~en, 

6dj1Ua'mmbildjf c, 6dj1U1t'ueubuf tu, sm. =i!, pl. zapłodnienie n.; nasycenie n., 
6dj1Un'mmllof t, sf. pl. ~n, -=-, pierś łabędzia, biust la, przepełnienie n. 
puszka/. na gąbkę, hubkę. będzi. 6dj1Un'ngerf djnft, s.f. pl. 

6djltlii'mmd)tn, sn . .. jj, pl. 6dj1Un'nt1tbnuncu, sf. pl. •en, ciąża /., ciężarność /., 
-, gąbeczka/.; grzybek m.; puch łabędzi. brzemienność f.; im let)ten 
pieśniarki pl. 6dj1Un'ue11ftllcr, sj. pl. =n, monat ber -- fte~en być w 

6djltla'mmformig, adi. ob. pi6ro łabędzie, dziewi~tym miesiącu; źre-
15d)roammłi!jn[irIJ, 6dj1Un'nc11f{aum, sm. ~(e)a, bność f. (u klaczy); cielność f. 

6dj1Ua'mmgcfd)1Uulft, sf.pl. obacz <6cljroanenbaune11. (u kr6w, łań, sarn), kotność 
=fcgroil!fte, 6d)ltln'mmgc1Uiidj~, 6d)ltl1t'nengn11~, sf. pl. f. (u owiec i kóz); prośność 
sn. =fes, pl . .. fe, narośl grzy- =giin1e, gęś syberyjska, f. (u świń); szczenność /, 
bo wata; wyrośl gąbczasta. edj1D11'ncugcf ang, sm. ,(e)s, ! (u zwierząt drapieżnych i 

edjtua'mm~anbter, sm . • jj, pl. 0 1ange, śpiew łabędzi, I ps6w). 
pl. -, gąbkarz m. śpiew ostatni, ostatnie dzieło. 6djlUllUf, sm. =ei5, pl. 

edjlUa'mmid)t, 6dj1Ua'm~ 6d)1Un'11cn~nl~, sm. =fes, pl. 15.J}roiinle, fraszka f., figiel 
mig adi. gąbc~asty, poro- =ijiilfe, 1) szyja łabędzia; m., baraszka /., krotochwila 
waty· grzybiasty, grzybo- 2) żelazko n. na dzikie koty f.; uoller 5qiroiinfe fein figle 
waty'. miekki pulchny (jak i lisy. opowiadać, fig-lować. 
gąbk~). • ' 6d)1Ull'1tculieb, sn. ~ei8, pl. 6dj1Ua11f, 6djtua'nfig, adi. 

6dj1Un'mmlgfcit, sf. pl. •er, obacz CScf)roanengef ang. giętki, chwiejący się, nie-
=en, gąbczastość J., porowa- 6dj1Un'ncnorbcn, sm. =!il, pl. pewny ; mit =em 6ct;rltt z 
tość/.; grzybowatość/. ;mięk- -, order m., dekoracya f. chwiejącym się, niepewnym 
kość f., pulchność /. (legu- łabędzia. krokiem. 
mina). 6dj1Un'ncuritter, sm. =il, pl. 6djtun'ufcn, vn. (~alien) 

6dj1U1t'mmfornUe, sf. pl. -, rycerz m. o łabędziu 1) chwiać się, kiwać się, ko-
•n, wykipnia f., niebedlik m. (Lohengrin). łysać się, bujac5, balansować; 

6dj1Un'mmln11t,1Je, sf. pl. •n, I 6if)1Un'ntn1Uciij, adi. biały bai! 5cfJiif fcfJroanft okrf}t się 
lampa gąbkowa, ligroinowa. jftk łabędź. kołysze; er jcgroanlte an 
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einen 6eff e( chwiejąc sil} ogonek m. u nuty (9łoten• 
zbliżył sil} do krzesła; bie f d}wan3); 4) dureń m., głupiec 
l)'eber f d}wanlt am ~ute pióro m., niedołęga m.; 5) einen Ian• 
buja na kapeluszu; 2) wa- gen - mit ficfJ ~a!>en wlec 
hać się, być niezdecydowa- za sobą wielki orAzak, wiele 
nym, niestałym; et fdjwanft ludzi. 
in feinet !JReinung jest chwiej- @iif}llln'n3nffc, sm. •n, pl. 
nym w swoich pojęciach i on, małpa ogoni11sta. 
3roifdjen ~a unb 9!ein @iif}1t1n'n3bcin, sn. ~(e)s, pl. 
wahać się; bet stamµf f djroanft oe, kość ogonowa, gastrzyca 
nodj bitwa jest niepewna, nie f., i?Uzica f. 
przechyla się na żadną stro- @iif}1t1n'n3bilf if}cl, sn. •13, pl. 
nę; 3wifdjen l)'Utdjt unb ~off0 

-, kosmyk m. przy ogome. 
nung - być w zawieszeniu 6if}1t1ii'n3if}cn, sn. •i8, pl. 
między obawą. a nadzieją.; -, ogonek m., ogoneczek 
3) bet @elbfuts fdjroan?t kurs m., chwostek m. 
pieniędzy zmienia się, jNt @;if}1t1ii'n3cln, vn. (gaI>en) 1) 
niestały; bie \llteif e -- ceny ogonem wywijać, machać, 
są chwiejne; 4) bie 6cl'Jtei6• kiwać, krl}cić, wiercić się, ko
art bea fillottei8 f djroan?t pi- łysać się w biodrach; 2) po
sownia tego wyrazu jest cblebiać, łasić się; obacz 
chwiejną; 5) eine ~cingematte ec!)erroenge!n. 
fdjroanft hamak kołysze się, 6if}1t1ii'nacl~fcnnig,sm.•(e)~, 
balansuje. pl. oe, obrywek m.; koszy-

@iif}ltJn'nfcn, sn. •il ,@;if}\tln'n• kowe n. 
fnng, sf'. pl. •en, 1) chwianie 6if}1t1ii'n3cn, va. i vn. 
n.,, kiwanie n., kołysanie n., (gaben) l) przyprawić komu 
bujanie n.; 2) wahanie n., 
nad) !angem _ entfcl'Jieb et lub czemu ogon; 2) bie 6c!Ju!e 
fidj po długiem wahaniu zde- - chodzić po za szkołę; er 
cydowal się; 3) niestałość f., [)at brei ~or!ef u n gen gefdjt11cin3t 
zmienność /., niepewność /. nie był na trzech wykładach; 
(w cenach); 4) balansowanie, 3) zemkn:!Ć, sprzątnąć, skrt.l· 
poruszanie wahadłowe; 5) _ cić, ukraść, mieć obrywki (na 
- bell !JRonbes zboczenie n. zakupnach). 
księżyca, perturbacya j. 6dj1t1n'n3fcbcr, sf. pl. •n, 

@iif}ltJn'nfcnb, adi. 1) chwie- pióro n. z ogona. 
jący, kołyszą.cy się; 2) waha- 6if}lt1n'naffoffc, 6if}1t1n'n3• 
jący się, niepewny, zmienny, ffofHcbcr, sf. pl. •n, skrzele 
niezdecydowany; chwiejny; ,e m. u ogona. 
@efunb~eit niepewne, chwiejne 6if}1t1n'n3~nnr, sn. •ei.I, pl. 
zdrowie; •e @tunbliite •t, włosień m., sierć /. z ogona. 
chwiejne, zmienne zasady; 6if}1t1n'n3lo~, adi. bez ogo
•e jpreif e niestałe, zmienne na, bezo goni. 
ceny; ein =er !JRenf dJ chwiejny 6d)\tln'n3lofigfcit, sf. pl. 
człowiek. ,en, brak m. ogona, bezogonia-

6if}1t1n'nfmnif}cr, sm. •i8, stość f. 
pl. -, figlarz m.; autor fra- @iif}ltJn'nameif c, sf. pl. ,n, 
szek scenicznych, sikora ogoniasta, ogoniczek 

6dJ1t1nn3, sm. ,ei.I, pl. m., długochwostek m. 
6d)roiin3e, ogon m., chwost m.; @;dj1t1n'n3ricmcn, sm. •18,pl. 
mit einem •e vetfe~en ogo- , @;if}1t1n'n3gurt, sm. -es, 
niasty; bem ~unbe auf ben I pl. •e, podogonie n. 
- treten psa za ogon cią- I 6if}1t1n'n3ting, sm. ,e/8, pl. 
gną.ć, drażnić kogo; ben - · •e, pierścień m. na ogonie węża. 
ftreidje(!)n pochlebiać komu, @iif}ltJn'nafiigc, sf. pl. •n, 
łasić si\j; @e[b auf ben - n;czna pila. 
f[Ol)fen mieć obrywki, brać @iif}1tJO'U3f djtnUbC, sf. pl, 
koszykowe (kucharki); 2) ugon ,n, śruba tylna u strzelby 
m., miotła f. u komety; 3) (stanowiąca tył lufy). 

6if}wiirmcrci' 

eif}1t1n'n3ftcrn, sm. -es, pl. 
.e, kometa /. 

Sif}1t1n'n3ftild, sn. ,eil, pl. 
,e, kawałek w. od ogona, ogon 
m. (n ryby); ognzie n. 

6if}1t1iir, sm. -(e)i3, pl. •e, 
6if}lt1ii'rcn, sm. •i.I, pl. -, 
@idjltJii'rc, sf. pl. -en, wrzód 
m., ropień m. 

6dj1t1ii'rcn, ei.I lcl'Jrolirt i 
fdjroiert, fdjrocitte i fcfJmor, ge, 
fdjmcirt i gef djruoren, vn. 
(fiali en i f ein) zbierać, nabie
rać, obierać, nabrzmieć, ropić 
się, jątrzyć się. 

6if}Wii'rcn, sn. •i.I, @iif}1t1ii', 
rnng, sf.pl. ,en, nabieranie n., 
obieranie n. (palca), obrzmie
nie n., ropienie n., jątrzenie n. 

6if}lt1ii'rig, adi. nabrzmiały, 
ropiący, jątrzący się. 

6il}\tlarm, sm. •(e)s, pl. 
6d;rocitme, rój m., ku paf., mnó
stwo n. ; gawiedź /., czereda 

ein - von i8ienen, !JRilden, 
pszczół, komarów; ein -

von stinbem czereda dzieci; 
ein - von @ebanfen roje my
śli; einen - gaben mieć bzika, 
dziwaczvć. 

6if}1t1ihmcn, vn. (~alien) 1) 
roić się; bujać; bie i8ienen 
- um ben Stocf pszczoły 
roją. się naokoło ula; ber 
6djmetterling f djwiirmt um 
bie i8!ume motyl buja około 
kwiata; 2) wałt,lsać się, pro
wadzić życie hulaszcze, hulać; 
3) illiet einen ą3unft - mieć 
urojenia eo do jednego punktu; 
uon jmnbm - marzyć o kim'; 
idj f cl'Jrocirme feine eitlen %riiu0 

me to nie są. tylko u mnie 
urojenia; 4) vimpers. ei8 
fdjrocirmt von !JRenfd)en roi się 
od ludzi. 

@iif}1t1ii'rmcr, sm. ,s, pl. -, 
1) hulaka m., niestały ko
chanek; 2) marzyciel m., 
fantasta f., zapaleniec m., fa. 
natyk m., entuzyasta m.; ein 
rdigiiif et - zelota m .; 3) 
szmermel m. ( ogień stuczny); 
4) obacz \nadjtfaiter; 5) lata
jąca ko~6rka;, 6) ćma/. 

6if}lllnrmcrct', sf. pl. oen, 
6if}\tlii'tmcn, sn. ,s, 1) hu
lanka f., wałęsanie n. się po 
nocach; 2) rojenie n., bujanie 
n; 3) marzenie n., urojenie n., 
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~ntuzyazm m., fantastyczność wić sobie wszystko w czarnych , ed)tun1r3born, sn. 0 (e)s, pl. 
f.; in - uerfa!ren popaść kolorach; etroas - auf n,eiji 1 ·e, tarnina/., tarń f., tarka/., 
w stan fantastyczny, rozma- ~aben mieć coś czarno na tarnośliwa f. 
!l'ZeDIR, " • białem, n3; piśmie i - flitlien . @:id)tullt'3btOfic(, sf. pl. •U, 

~d)1Ua'rmcrc1fcr, sm. •!il, zafarbowac na czarno; pesy-1 obacz E,djn,araamfel. 
fanatyzm m., ~orhwość fana- mistycznie przedstawi~ć; bas ed)tuii'r3c, sf. 1) czarność 
tyczna, zapalencza. ,e 58rett czarna tabhcn, na f. czerń f. kolor czarny· 

ed)tuii'rmcrif d), adi. fanta- I której przylepiają obwie9zcze-12) czarna farba czernidło n.'. 
styczny, marzycielsk.i,, entu- ?ia; jmnbn an ~ie •e %~fe(f 

1 
3) (obraz.) - ei~ei! ~ebanfenlil: 

zy_asty
1
czny, pełen uroJen, prze- tnil 0 e lBudj f d)'~etbe!ł ~a~1sac I ei ner %at okropnośc f. myśli, 

widzen, zapalny, romantycz- kogo do czarneJ ks1ęg1 (Jako nieg-odziwość f. czynu. 
ny, mi~tyczny; jmn'on - ~ie ben podejrzanego) ; e!3 rout'o~ mi! ed)tun'r3c, sf. pl. •n, mu
kochac kogo zapalczywie. - l.10t ben 'llugen zrobiło m1 rzynka f. · fieine !ieblidje -

ed)tuii'fm!lcift, Bm, oe!3, pt. się Ciemno przed Oczyma, CZ8rnUSzk: f. I 

•er, ob~~z E>r!Jmlir!!1er 2). ~łowa mi się z.aw;óciła; ed)tuii'racn, jdjrolirae, fdjrolir• 
e~~nrmoc!ftcrct, sf. ob. 1mnb~ - ~alen opt~ac. kogo reft i fdjroar5t, I. va. (ljaben) 

6mroctr~eret 1i). . z naJgorszeJ str~~y • Jmn~n czernić, czernidłem smarować, 
.edJtun r~l11Ctf c, a~v. roJa- - madjen oczennc kogo i 1.~ czarno pomalować; 2) prze

,m,, ku~~m1, t!umarm. b.er E>onne - mer'oen opahc mycać; 3) obacz anfd)roliraen; 
. ~d)~n rm3c1t,sf. czas m. ro- s~g; m:lare1! fommen - ljer• II. ficf} -, vr. zaczernić aie. 
JeDia się, pszczót _ em towar Jest !rzemycanr Gd)IUii'qcn, sn. ~a, ($d)111li'r~ 

edjtun rtc, . sf. pl. -n, 1) ed)111nr3, 8~- es, edjllJ~ ,rac, 3nng sf. pl. •ell, 1) czernie-
pokla.d modz1elowaty, błona sn. 0 n, czern /., <:za!·nosc f., nie ~i. zaczernienie n.. 2) 
.modz1elowata; skórka, skwa- kolor czarny; balil 0 e tm !lluge r e ' nie n ' 
r~k tw~rdo przypi~czony na ź~euica /.; 5nlil ~e treffen .tra- P ~ifu':.rac(r) · am. •en pl . 
. p~eczem; (przen. :) 1.mnbm a~f fic. w cel i 1tdj tn - f.[!ti,en •en l) murzy~ m .• 2) ' _ 
bte - fropfen, gtetf~n, p,:ila ubierać się czarno, nos1c fa- .ll'affee czarna kaw;. 
gel~,, ljctuen, baji fte lnadt łobę. ed)l11ii'r3cr, am. ,s, pl. -, 
wahc kog~. aż skóra trze- ed)tun'ranmfcl, sf. pl. •n, 1) farbiarz farbujący na czar-
szczy; 2) et~e a(te - .s,tary drozd m., kos m. no; 2) przemytnik m. 
szpargał; ksU!JŻka "'. śwmską ed)111n'r3nugc, sn. oB, pl. edj111n'r3fiirbcr, sm. •9, pl. 
skórę oprawl!a;, erne .arme ,n, (dim. '5djroar01iugletn) -, obacz E>d)roliraer, l); 2) 
gute - roczc1wma. m. i f. czarne oko, osoba /. O (obraz.) pesymista m. • 

ed)l111l rtcnmngcn, 8ffl, •9, czarnych Oczach. I •• • 

pl. •mligen, •alceson m. ed)111n'r3iin!li9, adi. czar- edj111.n rafnrbcrct, .sf. ,en, 
6d)tun'rtcnfł)cd, sm. -(e)s, nooki. !) farbrnrma f., gdzrn farb~-

pl. ,e, słonina ze skórką. , .. . ,Jl} na czarno; 2) farbowame 
ed)tun'rtig adi pokryty ed)l111l qbnrt1g, adi. czar- n. na czarno; 3) pesymizm m. 

grubą skóra.' . nobrody., .. . edj111n'r3fnrblg, adi. czar-
ed)111nr3 • (fdjroliraer) adi ed)tun r3bnnd)lg, adi. czar- neg-o koloru, czarny. 

) , . .... • nobrzuszny. edjtun'r•ł'fcdi!l adi czarno-
1 czar~y, ciemny:,,- ma"łen el'ijtun'r>bliittcrfrnnt sn. I · o!• ' . 
zaczermć poczer01c · bet fannft O '"k P am1•t.y. 
;. ' t' b's b' - roi ''t •es, pl . .. frauter, kopytni m., ed)111n'r3f{iig(c)lig,adi.czar-
"u mar en, 1 u r,, 11rzylaszczk11. f k dl 
możesz czekAĆ tak długo, ażci ' , · . . nos rzy y. 
oko pobielt,;e · -eo 58rot chleb ~djtun r3b(nn, adi. merono- edj111n'r3fnd)0, sm. •fes, pl. 

, ' granatowy fil"'f k ' · k t żytni; .. e 2lugen czarne oczy; 
1 

• • ..., e, on c1emno- asz ano-
•e ~linbe, m:llif d)e, brudne rę- ed)IUll r3(J(cd), sn. -ei!, pl. waty. 

1 
• • 

ce, brudna. bielizna; _ geljen -e, blach_a żel~zna, czarlla. e~l111l r3gnll1g, adi. melan-
nosić tylko czarne ubrania ed)l111l r3blc1cr3, sn. ,es, pl. chohJny. 
ubierać się czarno; -e Strei; oe, ruda, w~glow 0 - 0!0 wiana. ed)1Un'r3~cf~rcnlclt, 
bung czerń f.; uom maucf}e ed)111n .r3bliltlg, adi. czarną ed)1Un'r3gctiił)fclt, adi. czar-
- werben zakop cieć; •e!S ~ferb k, ew maJący. nona kra piany. 
kary koń; 2) •e ~ocfen czar- ed)111n'r3brnn11, adi. cie- GdJtun'ra!leftrcift, adi. czar-
na ospa; ber •e !Dlann komi- mnobrunatny; śniady; ein -eB nopasiaty, w czarne pasy. 
niarz m., bobak m.; bie •e ~ferb karogniady koń; ein ed)111n'r3gran, adi. bury, 
.ltunft czarnoksięstwo n., ma- •et! \Ułlibdjen brunetka. f. czarna.wy. 
giR f.; 3) ein •es !Uerbredjen 6d)1Un'r3briinnlid), adi. śni a- 6dj111n 1r3ijnnrig, adi. czar-
występekzbrodniczy, zbrodnia. dawy. nowłosy. 
okropna; •e @ebanfen czarne 6d)111n'r3brot, sm. ,es, chleb ed)11Jn'r3ijn(fig, adi. mający 
,myśli; aUelil - fe~en wysta- m. :tytni. czarną szyję. 
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6d)1Un'r3fc~ld)cn, sn. •!8, pl. 
-, czarnogardl m., Elowik 
murowy, popek m. 

6d)IUn'qficfer, sf. pl. ,n, 
jodła czarna, 

6d)1Un'r3fo4Jf, sm. =ei3, pl. 
„flipie, czarna głowa, osoba 
czarne włosy mająca. 

6d)1Un'qfo4Jfig, adi. czarno· 
głowy, 

6dj1Un'qfiimmel, sm. •tł, 
pl. -, czarnuszka j. (rodzaj 
kminu). 

6d)wn'r3funft, sf. czarno
księstwo n.; sztuka magiczna. 

6dj1U1t'r3fil11ftlcr, sm. •i!, 
pl. -, czarnoksiflŻnik m., 
mag-ik m., kuglarz m. 

6d)1Un'r3tuttc, sf. pl. •n, 
klerha m. 

6dj1Uii'r3lidj, adi. czarna
wy, czarniawy; adv. czar
niawo. 

6dj1Un'r3meif e, sf. pl. •n, 
czarnogł6wka f. 

6dJ1Un't34Jn4'4Jcl, sf. pl. •n, 
jasiokor m., topola sokora /. 

6dJIUR't3tOd, sm. •is, pl. 
=tiicfe, czarny surdut, czarna 
odzież; ksiądz m., pastor m. 

6dJ1Un't3f dJCdc, sm. •n, pl. 
=n, koń czarnosrokaty. 

6dJ1Un'r3f d)immcl, sm. =!3, 
pl. -, czarnosiwy koń. 

6dJIUn'qf d)niitclig, adi. 
czarnodzi6by, 

6dj1Un'qf d)1Uiin3ig, adi. 
o czarnym ogonie. 

6d)1Un'r3f etcnb, adi. pesy
mistyczny. 

6d)1Un'r3f c~cr, sm. •tł, pl. 
-, pesymista m. 

6d)wnr3fc~mi', sf. pl. •en, 
pesymizm m. 

6d)Wn'qtnnne, sf. pl. •n, 
jodła f. 

6d)wa'r3wcrben, sn. •tł, 
poczernienie n., zczernienie n. 

6d)1Un'r3Wilb(brct), sn. 0 ei!, 
czarna zwierzyna, dziki pl., 
nierlźwiedzie pl. 

6d}wn'r3w11q, sf. żywo
kost. m. 

edjwnij, sm. =ei!, pl. =e, 
pogadanka /., gawfldka /., 
gadanina f. 

6d)Wll'ijbnf c, sf . . pl. •n, 
trajkotka f. 

ecljwn'ijcn, 6d}Wii'ijcn, 
va. i vn. (~n6en) gadacS, bzdu-

~85 6dj1Ut'fclnrf Cit 

rzyć, gawędzić, trajkotać, unosi sifl nad wodą; iljr 
gwarzyć, prawić, pleść, ba- ~Hb fdjroebt mir immer vor 
jać; fie fdjrontt gem ona ~ugen jej obraz ciągle stoi 
lubi gadać, rozprawiać; roll! mi przed oczyma; mein @eift 
fdjroatt er bn? c6ż on tam f cf)roebt in ~iiljmn !Jłe~ionen 
plecie?; bummei8 8eug - m6j umysł buja w wyższych 
pleść trzy po trzy, koszałki sferach; ci8 fdjroebt mir nuf 
opałki; bie ~[te f djrontt viel ~er 8uttge .kręci mi sill na 
stara trajkocze; aui8 bet JEJzyku; 3ro1fdjen \YUtdjt unb 
Gdju[e - zdradzać tajemnice; ~offnung - byc w za
fie ljnt gefdjrontt popełniła wieszeniu pomiędzy obawą 
niedyskrecyą, wygadała eo; a nadzieją; bie gan3e ~nge• 
ini8 ~Caue ~inein - paplać [egen~eit f djwebt nodj cała 
na wiatr. sprawa toczy się jeszcze, 

6dj1Un'i,lcn, sn. •i8, @id)Wii't• waży się. jeszcze; bet ~ob 
3c11, sn. •B, @id)IDnijerci', fdjroelit 1mmet ilber utti8 
6dj1Uiiijcrci', sj. pl. •en, ga- śmierć zawsze nad nami wi
danie n., gadanina f., gwa- si; biefei8 ein3ige illlort f cbroebt 
rzenie n., prawienie n., roz- mit im @ebiidjtnii8 to jedyne 
pr11wianie n., bajanie n., traj- słowo snuje mi się w pamięci; 
kotanie n. itt UngeroiMeit - zostawać 

6d)Wii'ijcr, sm. •i!, pl. - , w niepewności; iii @efaijr -
gaduła m., bajacz m., bredam. być w niebezpieczeństwie. 

6d)1Uii'ijeri11, sf. pZ. 0 nen, 6d)1Ue'bC1tb, adi. wiszący, 
gaduła f., bajarka /., traj- zawieszony, unoszący sill; 
kotka f., świegotka f. •e ~ngeCegenljeit sprawa za-

6d)IUn'ij~nft, adi. gada- wieszona, w zawieszeniu; 
tli wy; adv. g-adatliwie. •e '5djulb dług bieżący, wi-

Gdjllln'ijtnftigfcit, sf. ga-, szący; .. e ~tilde most wi-
datliwość /, szący; •e @iirten wiszące 

6clj1Un'ij111n11l, sn. ,fl, pl. ogrody; ein •et @ang lekki 
•miiu(er, @;djltJO'ijlllidjcl, Sm, krok, Unoszący Siflj adv. -
=S, pl. -, obacz @;cf)roiit1er, •in. geijen, tan3en ehodzić, tańczyć 

6d}1Un'i,lf11djt, sf. obacz lekko, unosząc się, 
'5djmat~~ftigfeit. . . edJIUC'bcr, sm. •tł, pZ. -, 

6d)IUC Ile, sf. zaw1eszeme = .!foei6ri. 
n.! unoszenie. n~ sifl ~ po- 6d}ltlc'llcfdjritt, sm. ,ei8, pl. 
w,etr~u; uno_s,1dł~ n.; m ~er ,e, krok balansujący, lekki. 
- fem unosie s1~ W: powie- ed}ltlc'b1111g, sf. pl. ..en, 
trz~, utrzymywac się w ró- drganie n. 
wnowadze; (obraz.) bycS w za- , 
wieszeniu; etro. in ber _ eto 6djWC be,. sm. ,n, pl . .. n, 
ljalten utrzymywać co w za- (Sz_wed m. ,) n[ter - stary 
wieszeniu. wyJadacz. 

6d)Wc'bcbn~11, sf. pl. •en, 6d}Wc'bcnfo~f, sm. •te, pl. 
kolPj powietrzna, =fiipfe, głowa szwedzka, z 

6d)1Uc'bcbn11m, sm. ,ei8, pl. krótko słrzy:l.onymi włosami. 
•biiume, belka pozioma (w 6d)WC'fcl, .sm. •!3, ~ia!ka 
gimnastyce). j.; nndj - rtecf)en czuo siar-

6d}WC'lldn, vn. (~nlien) ką, trącić si.~rką; lller6inbung 
gadać niestworzone rzeczy, einetł meta!IeB mit - siar-
rezonować. czan m. 

6djWC'bClt, vn. (~nlien) być @:id}Wc'ftlnllbtud, sm. •te, 
zawieszonym, wisieć, unosić pl. •btilcfe, odcisk m. na 
się, bujacS; bie ilampe fdjmelite siarce (n. p. medalu, monety). 
ilbet bem '.tif dj lampa wisiała @:idJIUC'fdnbcr, sf. pl. •n, 
nad stołem; bie !IDoifen - żyła siarczana. 
in ber ilu ft chmury zawisły 6d)1Uc'fcllltf en, 6d)WC'fd· 
w powietrzu; ber 9leliel arf cntf, sn. siarczek m. ar
f djroebt il6er bem !IDnffer mgła senu, tr6jsiarczek m. arsenu. 

3'n Ie nb et, ~eutfc!)'l1olnlfcf)e~ 1ll36rterbucf). .25 
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ed)ltJC'fclartig, Gd)11JC'fel 0 ed,JltJe'ftl~iltte, sf. pl. ~n, I ed,JUJC'ftlregttt, sm. 0 i, 
taft, adi. siarkowaty. huta siarczana, siarkowniaf. siarczysty de•zcz. 

ed)IDC'ftliit~tr, sm. •!3, eter ecl)IDe'f(t)lid,Jt, ed,JIDt'f(t)• ecl)IDt'ftlf albt, sj. pl. •n, 
zwykły, etylowy. lig, adi. siarczysty, siarkowy; siarczana maść. 

Gd,JIDt'ftlatttimott, sm. •ii, fct)roeflige 15iiure kwas siar- Gd,JIDt'fclf al3, sn. •tiS, pl. 
antymon surowy, siarczyk kawy. =e, sól siarczana. 
m. antymonu, ed,JIDt'ftlfalittm, sn. •5, Gd,JIDC'felf autr, adi. z kwa-

Gd,JIDC'fclbab, sn. =(e)!3, pl. siarczek potasowy. sem siarkowym połączony; 
•biiber, kąpiel siarczana; ed,Jlllc'felfammer, sf. pl. =eil 6a(3 siarkan m. soli; =es 
kąpiele siarczane, miejsce ,n, miejsce gdzie n. blichują G;ifenoi;t)'o siarkan żelazowy; 
kąpielowe z zród.fami siarcza- wełu~. =ei! ~if enoi;l)bU( siarka n że
nemi. ed,Jlllc'fclficil, sm. =fei3, pl. Jazowy, witryol zielony, ko-

ecl)lllc'ftlbattbc, sf. pl. -n, =fe, miał siarczany, dwusiar- perwas zielony; oes .lłu:pfer 
banda f. łotrów, podpalaczy. czek m. żelaza. siarkanm.miedzi,sinykamień, 

ed)lllC'ftlbtrg, sm. -ei3, pl. ed)lllt'ftlfotlcnftoff, sm. witryol niebieski, koperwas 
=e, kopalnia f. siarki. •(e)ś, pl. =e, dwusiarczek m. niebieski. 

@3djltJC'felbfti, Sn. o( e)S, siar- Wljgla. @3djltJt'ftlfiiUrt, Sj. pl. •n, 
czek m. ołowiu. ed,JIDt'fclfUlJftr, sn. •!8, kw"s siarkowy. 

~d,JlllC'felblumttt, ed,JltJt'ftl• siarczek m. miedzi. 6d)ll1C'ftlflJitfiOla1t3, sm. 
blilten, sf. pl. kwiat siar- Gd,Jlllt'feUtbtr, sj. siarczek •es, edJIDt'ftlf.picfiglail, sn. 
czany, siarki pl., treść f. m. potasu, wątroba siarczana. 0 fei3, gtauet - autymon m.; 
siarki, siarka czyszczona. ed,Jllle'felmangan, sn. ·!3, roher - antymon surowy. 

ed)ltJC'ftlbrunnen, sm. •!8, siarczek m. manganu. GdJIDC'ftlftangc, sf. pl. •tt, 
pl. -, woda •iarczana (do I ed)lllC'ftlmctall, sn. ,s, pl. laska f. siarki. 
picia); kąpiele siarczane. ,e, piryt m. edJIDe'ftlung, sj. obacz 

edJllle'fclbamlJf, sm. •ti3, Gdjwe'felmild,J, sf. osad m. 15cfJroefeln 1). 
pl. ~oa111:pfe, para siarczana. siarki, siarka osadzona. ed)IDe'ftlbtrbinbung, sf. pl. 

6d)IUC1ftlb1111ft, sm. •eiS, pl. ed,JlllC'ftlminc, sf. pl. •n, ,en, aiarczek m., siukan m. 
•bilnfte, wyziew m. siarki, kop„lnia f, siarki. 6d,J1Dcfcl1Da'ff erftoff, sm. ,ee, 
siarczany. ed,Jlllc'ftlu va. 1) siarko- pl. ·e, Gd,JllltftllDa'fftrftoff= 

Gd,Jlllt'felcift11, sn. · •!8, pl. wać, nasiarkować; bie !roein• one, sn. =fes, pl. •fe, siarko-
-, siarczek m. żelaza. ftiicfe - siarkować winugrad; wodór m. . 

ed,JltJC'fclcrbt, sf. ziemia, ba(! .8immer - wysiarkować edJltJe'fchucrf, sn. =eś, pl. 
ruda siarczysta. pokój; 2) blagować, bredzić, •e, zakład, gdzie siarklj pro-

6d,Jlllt1fclcr3e, sn. pl. siar-1 ecl)lllc'feln, sn. •&, 1) siar- dukują. 
czaki pl. kowanie n., wysiarkowanie 6d,Jtuc'fclll11tr3, sj. pl. ,e, 

6d)ll1C'f clfnben, sm. •6, pl. n.; 2) blagowanie n., bre- wieprzyniec m., gorycznik m. 
•fciben, nitka w siarce macza- dzenie n. edJltJC'Otl, sf. pl. 0 n, 
na, siarczyk m., siarnik m., ed,Jlllc'fcliil, sn. ,(e)!8, pl. ed)lllic'ocl, sj. pl. •n, pi-
lont siarkowy. •e, witryol m., kwas siar- szczałka f. 

Gd)IUC'felfarbc, sf. pl. =n, czany. edJltJe'bltn, obacz 15djroe{en. 
kolor siarczany, siarczysty. ed,Jllle'fclorl)b, sn. •(e)i3, pl. 6d)ll1Ci'Clt, vn. (fJalien) krę-

Gd,Jllle'ftlfnrbcn, Gd)lllC'ftl• 0 e, siarkan, cić Silj naokoło kotwicy 
farbig, 6d)IUe'ftlgelb, siar- edJlllt'fellJfannc, sf. pl. on, (o okrętach). 
czystego kolom, żółty jak panwia f. do siarki. ed,JIDCif, sm. ,es, pl. •e, 
siarka. edJltJC'ftllJfllf)l, sm. •e!il, pl. ogon m., chwost m. 

ed)lllt'ftlgerud,J, sm. =(e)s, ·~, (obraz.) otchłań piekielna, ' ed)tuti'faffc, sm. •n, pl. 
pl. •tildJe, zapach m. siarki. piekło n. ; ,n, kotomałp m. 

ed,JIDe'fclnrubt, sf. pl. • n, ed,JIDe'ftllJiUttt, sf. pl. 1 edjltJCi'ftll, I. va. (ljalien) 
kopalnia f. siarki. pigułki siarczane. 1) wyrzynać obłączyRto; 

Gd,Jllle'ftl~altio, adi. za- ed,Jllle'ftllJUlber, s11. •s, ben !Rocf muji ber 15djneiber 
wierający siarkę. siarka proszkowana. meljr - krawiec musi surdut 

Gd,J1De'ftlbol3, sn. =ei3, pl. Gd,Jlllt'felqualm, sm. •(e)s, więcej wciąć; 2) płukać 
•ljii!3er, ed)1Dt'ftlbill3d,Jt11, sn. pl. •e, swąd m. z siarki. i (bitliznę); Il. vn. (fein) bujać; 
~~, pl. -, zapałka f., siar- edJIDe'felqtttlle, sf. pl. =n, · mein l8Iicf f djroeift il6et XiHer 
mk m., patyczek m. zródło siarczane, zdrój siar- unb ~ilgc( mój wzrok buja 

6d)1De'felbol3fabrifa11t, sm. czany. po dolinach i pagórkach; III. 
•en, pl. •en, fabrykant m. ed,JIDt'ftlraud,J, sm. •(e)s, gefdjroeif t, pp. i adi. 1) z 
zapałek. obacz 6djroefe('ounft. ogonem, ogoniasty; 2) wcięty, 
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wycięty, oblączysty; 3) płu- 6d,Jll.lei'gf nm, 6dJll.lei'g· I 6d)llJei'nebunb, sm. •ei.I, pl. 
kany. fdig, adi. milczący, cichy, •e, 6d)ll.lei'nferl, sm. ,(e)s, pl. 

6d)11Jei1fen, sn. •5, 6d)11Jei'• małomówny, dyskretny. •e, świntuch m., flejtuch m., 
fuug, sf. pl. •en, 1) wyci- 6d)ll.lei'gf nmfeit, sj. milkli- plui?awiec m. 
nanie n., wyrzynanie n. wość j., małomówność f., ed,Jwei'nefnbeu, sm. ,5, pl. 
obłączysto, wcinanie n., dyskrecya f. -, obacz EicfJweineftaU . 

. wcięcie n. (surduta); 2)_buja- 6d,Jwein, sn. •ei3, pl. •e, ~d)Wei'nemarft, sm. -ea,pl. 
nie n.; 3) płukanie n. 1) świnia /., wieprz m., ,miitfte, targ m. na świnie, 

6d,Jwei'fi9, adi. ogoniasty. mnnnlicfJei3 - wieprz m.; niuo~aciznę. 
6d,Jwei'friemen, sm. ,5, pl. meiblicfJei3 - świnia/., locha 6d,J11Jei1uemnft, sf. tuczeniu 

-, obacz 6djro11n3tiemen. m., maciora f.; ein tuilbei3 n. świń. 
ed}Wei'ffiige, sf. pl. ~n, ą.zik m. i ein ffeine!3, edJWCi'nemift, sm. •e!3, 

pila f. do obłączystego wy- jungei3 - prosię n.; •e, pl. świński gnój. 
rzynania, krzywica j. n~erogaciz':1a J. i tJom, •!, ~e~· 6d,J11Jei'ne~d3, sm. -es, pl. 

6dJ11Jei'fftern, sm. =e!3, pl. ril9re~i>. wieprz0 ":f• swms~i; •e, obacz ®cfJmeine9unb. 
•e, kometa f. 2) ś~mia J., śwmka /., _me- 6d,J11Jeinerei1

, sf. pl. •en, 
6d)Wei'fung, sf. pl. •en, chlu;na, brudna, obrzydliwa, świństwo n.. nieprzyzwoi-

obacz ®cf)meifen l). 8kąpa osoba; 3) szczl_lście tość f. ' 
6d)1Dei'f11Jcbelu, vn. (ijaben) n., szans m., fortuna f. 6cfJ1Dei'nern adi. świi1ski, 

machac' orronem. pochlebi'ac' grojies - 9alien być bardzo wieprzowy. ' 
" I • 6d)Wei'fwebler, sm. •i3, szczl_lśliwym i 4) (,IUecfs) żyd 6dJ11Jei'uerne(~), sn. •en, 

pochlebca m. m., plama/. z atramentu. wieprzowe n., wieprzowina f., 
6;,f,Wei'g(e)gelb, sn. ,ei$, 6d)11Jei11tadig, adi. w ro- świnina f. 

"' dzaju świni. pl. •er, zapłata/. za milcze- ,,,,,;,f, ed)IDei'nef dJliid}ter, sm. ,!$, 
nl·e, łapo'wka f. s::>u11lJCi'ud,Jeu, sn. •il, pl. -, pl , . k . k . -, masarz m. 

SWID a J,, wieprzy m., pro- edjllJCi'1tef;,f,{iidJterti, sf.pl. 6dJ11Jei'ge11, I. vn. (911ben) siE_l n. "' 
milczeć; icfJ roiU lieber - 6dJIUCi'1tcbef diauer, sm. ~a, •en, rzeźnia f. na nieroga-
wolę milczeć,· ilber etm. - ' cizne. . pl. -, oglądacz m. niero- ""d'ii",•1·'11cfd11n1nl•, 5 zamilczeć o czem, fcf)roeig ! gacizuy. ~ ,w• , o sn. •e , 
milcz I; jmnbn - l)eijien naka- """' ·, ,. t smalec wieprzowy. , ~..,IUct neum en, sm. ·!3, ""d:111Jei'11•fdJ"'nrt•, sf.. pl. zac komu milczeni,i; ;u etm. - pl. -, pieczeń wieprzowa. s::, , • w • 
nie odpowiedzieć, nie ode- edJIUCi'ueff en, sn. ~n, ,n, wzeskwirzona słonina. 
zwać się, nie odpisać na co; 6dJIDei'uefntter, sn. ~.B, 6dJ11JCi'neftnU, sm. 0 ei3, pl. 
llor jmnbm - nie wspominać ""d ·, f r, ś ·, k •ftnUe, chlew m. , 6 s::> ilUCt ne ra,1, sn. •e!3, wms a 6d•IUCi'netreibcr, sm. •&, 
przed kim o czems, nie ro • 8trawa, żer m. dla wieprzów; ' 
wić nic o czem w czyjej (przenośnie:) plugawe, złe pl.-, zaganiaczm., poganiacz 
obecności; er fdjweigt wie jadło. m. świń. 
ein @rab milczy jak gr6b, 6dJ11JCi'1tefett, sn. ~ea, edJllJei'netrng, sm. •(e)!3, 
jak zaklęty; ber Enrm,'J bet smalec wieprzowy, sadło n., pl. ~triige, koryto n. dla świń. 
@ef ang f d)meigt hałas, śpiew tłu Rzez wieprzowy. 6d,J11Jei'11e3e11g, sn. ,!J, świń-
ucichł; wer fdjweigt, beja~t 6d)1uei'nefinne, sf. pl. •n, stwo n. 
kto milczy, potakuje; 11. va. wą!?r m. ed,J11Jci'11c311d)t, sf. chów m., 
(~aben) etm. tot- zamilczeć 6d)11Jei'11ef{eif dJ, sn. •e!3, hodowla f. nierogocizay. 
o czem, uśmiercić coś przez wieprzowina f„ świnina J. 6d,J11Jci'ne3iid,Jter, sm. •!3, 
zamilczenie; III. fdjmeigenb, 6dJllJCi'11cf{eif d)11Jareu, sf. pl. -, hodowca m. nieroga
ppr., adi. i adv. milczący, pl. wyroby z mięsa wieprzo- cizoy. 
milcząco, milczkiem; - iu• weito. 6d,J11Jei'Uigel, sm. ,!3, pl. 
IJiiren milcząco przysluchi- ed)luei'ucbnnbd, sm. -s, -, 1) jeż ryjowaty; 2) jeż 
wać się. handel m. nierogacizna. morski, jeżowiec m.; 3) HWi-

ed,JtDei'geu, sn. -~, milcze- , ed)luei'nebiinblcr, s'm. ,!3, niak m., świntuch 111, 

nie n.; jmnbn 3um - bringen pl. -, wieprzarz m., han- 6d,J11Jei1tigelci', sf. pl. •rn, 
zmusić kogo do milczenia, dlarz m. wieprzów, nieroga- obacz EirfJweinetei. 
zatkać komu gębę; - auf• cizną. 6dJ11JCi'uigefu, vn. (~aben) 
erlegen nakazać milczenie; 6dJ11Jei'nelJerbc, sf. pl. •n, mówić nieprzyzwoitości, 
- ift @olb trzymać język trzoda f. świń, wieprz6w. świństwa. 
za zębami jest to cnota nad 6dJIUCi'ncbirt, sm. ~en, pl. 6dJ11Jei'1tif dJ, adi. świński; 
cnotami. •en, 6djluei'nebiitcr, sm. •.6, adv. po świńsku. 

6dJWei'ger, sm. ~il, pl. -, pl. -, świniopas m., pastuch edJIUei'nenuge, sn. •i3, pl. 
milczycie! m., milczek m. m. świń, świniarek m. ~n, świńskie oko. 

25* 
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6d)111ci'neblnf c, sf. pl. ,n, 6d)l1lci'fjbab, sn. •eil, pl. 6d)lllci'fjfta~I, sm. •(e)s, 
pecherz świński. ~óabet, obacz 15d)roi1Jóab. stal spawalna. 

'6d)111ci'neblut, sn. "eil, 6d)wci'fjbar, adi. spa- 6dJl1!Ci'fjftcllc, sf. pl. "n, 
krew świńska. walny. miejsce n. spojenia, luto-

6d)lllci'1tllborftc, sf. pl. •n, 6d)l1lci'fjbarfcit, sf. spój- wania. 
szczeć f., szczecina wie- ność j., spoistość f., spawał- Gd)lllCi'fjf udjt, sf. potnica 
przowa. ność f. f., ciągłe pocenie się. 

6d)111ci'110brot, sn. "eil, pl. 6d)111ci'fjbcbccft, adi. spo- 6djwci'fjtrcibcnb, adi. spra-
•e, bulwa f., fiołek alpejski. eony. wiBjący pot.y, oapotny. 

6d)111ci'110fcbcr, sf. pl. "n, 6dJl1lci'fjbcforbcrnb, 6d,lwei'fjtricfcnb, adi. po-
kolce żelazne na murach. 6d)l1lei'fjcrregcnb, adi. wy- tern oblany, z którego pot 

6d)Wci'ne~a~, sf. pl. •en, wołujący, wzbudzający poty. się leje. 
6d)111ci'110jagb, sf. pl. •en, 6d)lllci'fjbllittcr, sn. pl. po- 6dJl1lti'fjtro~fcn, sm. ~s, pl. 
polowanie n. na dziki. tniki, podpaszki pl. -, kropla f. potu. 

6d)Wci'nefo~f, sm. •d, pl. 6d)l1!ci'fjbriifc, sf. pl. "", 6d)l1lci'fjtud), sn. •(e)il, pl. 
:fii~Je, głowa wieprzowa, gruczoł potowy, potny. •tild)er, chustka /. do ocie
swm~ka. 6djl1!Ci'fjeif en, sn. •il, pl. rania potu; chustka, w kt6rą 

6d)Wei'nefotclctt, sn. "(e)s, -, żelazo spawalne. owijano umarłego. 
pl. •S, kotlet wieprzowy. 6d)lllCi'fjcn, I. va. (f)aten) 6dj1Dei'fju11g, swajs m., 

6d)IDCi'nefrc[fc, sf. pl. "n, dwie sztuki żelaza zbijać w spajanie n., spawalność f. 
, · · ż h f , . . jedna, spaJ'ać, szwajsować·, 6""1llti'•cr, sm. •S, pl. -, swmrn rze uc a ., swrn1e - "' o 
b II. vn. (~aben) 1) krwawić, szwajcar m., portyer m.; żoł-agno, rozmaryn czeski. 'I 

6d)lllci'nelcbcr, sn. •!3, zakrwawić się, ciec; 2) spa- nierz m. z gwardyi papieskiej. 
sk6ra świńska. jać, lutować, spawać się; baś:! 6d)Wti'3cr, adi. i adv. 

@ijen f dJrueif;t f d)on żelazo szwajcarski, po szwajcar• 
6d)lllCi'110o~r, sn. ,ea, pl. zaczyna przechodzić w stan sku. 

-en, ucho świńskie, wieprzo- topny. 6d)lllci'acrart, sf. pl. ,en, 
we. 6d)lllCi'fjficbcr, sn. "ś:!, go- sposób szwajcarski. 

6d)lllCi'1teri~~C, sf. pl. "", rączka potna. 6d)lllci'3crbu11b, sm. •e!ll, 
zioberko wieprzowe. · 6d)lllti'fff11d)0, sm. "fes, pl. związek szwajcarski. 

6d)IDCi'110riicfc11, sm. •B, ,fildJfe, koii bułany, deresz m. 6d)wci13crbcgc11, sm. ,B, pl. 
pl. -, czomber, mostek wie- 6d)Wei'fjgang, sm. =es, pl. -, typograf biegły w skła-
przowy. •giinge, 6d)Wel'j'jfanal, sm. daniu i drukowaniu. . 

6d)lllci'110rilffcl, sm. •s, pl. =!3, pl. •faniHe, ~d)wci'fjlod), 6djlllci3erei', sf. pl. =en, 
-, 6d)Wti'110f d)11au3c, sf. pl. sn.. -es, pl. •IildJer, pory pl. j szwajcarnia f., mleczarnia f. 
=n, świński ryj, świńska 6d)lllci'fjgcrudJ, sm. •(e)!il, na sposób szwajcarski. 
morda. pl. •gerild)e, odor m., zapach 6djlllci'3crbnue, sn. =feB,pl. 

6d)lllCi'l101llUrft, sj. pl. m. z potu. "~iiujer, 6d)lllCi'3Cr~iiUed)cn, 
•roilrjte, kiełbasa wieprzowa. 6d)Wci'fibiljc, sf. pl. •n, sn . .. a, f_l. -, willa f. 

~d)tucifj, sm. •e!il, pl. •e, gorąco spawalne. 6djlllCt'3crfiifc, sm. ,s, ser 
1) pot m., poty pl.; in - ge= 6d)lllci'fjijunb, sm. 0 ea, pl. szwajcarski. 
raten spocić się_; - fJeruor= •e, pies do ścigania postrze- 6d,Jlllci'3crlJoU, sn. •ee, 
rufen wywołac poty; fidJ lonego zwierza, farbotrop m., Szwajcarzy pl., naród szwaj-
in - auf(i:ifen, in - ge6abet pies kopytny. carski. 
fein być zlany potem; idJ I ~d)Wci'fjig, adi. 1) zapo- 6d)lllti'3er111adJC, sf. straż 
ija6e 6ei biefer 2lt6eit nie! - eony, spocony, spotoiały; 2) papieska. 
nergoff en wiele znoju ponio- zakrwawiony. 6d)Wc'lcn, I. vn. (~a6en) 
słem przy tej robocie, wielem 6d)WCi'fjlcbcr, sn. ,(!, cerata tlić się, palić się bez pło
się namęczył; im ,e beil 2m, /., skórka f. we wnętrzu mienia; naffe!il ~ora fdiroert 
gefid)te!il w pocie czoła; (prze- kapelusza męskiego. mokre drzewo tli się; II. va. 
nośnie:) bail ift mein faurer 6d)Wci'fjmittcl, sn. pl. -, (~aóen) palić, wypalać; $e~ 
- to krwawy pot mój, to środek m. na poty, lekarstwo - pędzić smołę; Stoijlen -
com w pocie czoła zapraco- wzbudzające poty. wyplłlać węgle. 
wał; ber farte - zimny, ~dJWci'fjofen, sm. 0 s, pl. 6d)llle'Igcn, vn. (ija6en) 
martwy, śmiertelny pot, zi- •iifen, spawalny, wygrze- hulać, z~ytkować, używać 
mne poty; 2) krew f.,juchaf., walny piec, piec płomienny, sobie; im it6etfluffe, im @lilcfe 
posoka f.; bem "e nadjge~en piec żarowy do spajania. - opływać w dostatki, w 
iść za śl:1-dem krwi (łow.). ~d)lllci'fj4Jrobc, sf. pl. •n, szczęście; in ber @eieijrfam" 

16d)llltt'fjauebrud), sm. •(e)ś:!, próba J. spawalności, spój- feit - pławić się w uczo-
pl. •6rild}e, wybuch m. potu. ności. ności; in ber !mufif - roz-



koszować się muzyką, upajać 
się muzyl<ą. 

6d)Wc'lr.cn, an. •!!, hulanie 
n., zbytkowanie n., opływa
nie n., rozkoszowanie n. 

6d)Wc'lgcr, sm. =!3, pl. -, 
hulaka m., marnotrawca m., 
birbant m., rozpustnik m. 

6d)Wdgmi', af. pl. =en, 
hulankaf, marnotrawstwo n. 

Sd)Wc'lgcrif d), adi. hula
cki, hulaszczy, birbancki, 
marnotrawny. 

6d)Wc'Ut, sf. pl. •n, 1) 
pr6g m., przycieś f. ; id) 
roetbe nie me~r f eine - ii6et, 
fdjreitm nie przestąpię nigdy 
więcej jego progu; an ber -
nes @ra6es nad grobem; 2) 
próg kolejowy, podkład m. 

6d)Wt'Ucn, I. va. i vr. 
sprawić, ażeby coś napuchło, 
napęczniało, wezbrało, na
brzmiało, wydęło się; ber 
fillinb f djroellt i>ie Segel wiatr 
napiął, wydął żagle; bai! 
@!ile? f ~roellt i~m i>ie ~ruft 
szczęście rozsadza mu piersi; 
ber ITTegm ~at bm \}Iu& ~e= 
fdjroellt od deszczu wezbrnla 
rzeka; ll. fdjwelle, fdjroillft, 
fdjrooll, gef c!)wollen, vn. (f ein) 
1) puchnąć, spuchnlJ.Ć, na
puchnąć, nabrzmieć; ber lllrm 
f djroillt i~m ramię mu pu
chnie; er ~at gef djwollme 
lllugen!ii>er ma spuchnięte, 
nabrzmiałe powieki; 2) we
zbrać; ber i5'(ua f dJlllillt rzeka 
wzbiera; baa .f)et3 fdjwirrt i~m 
uor fillonne serce wzbiera mu 
rozkoszą; bie stnofpen - in 
ber E:ionne pączki pęcznieją 
w słońcu; ber 9.r.ut f djroillt 
odwaga rośnie; bie @aere 
jdjwillt i~m ż6łć mu się po
rusza, wpada w gniew. 

~d)wc'Ucn, sn. ·!8, ed)Wt'l= 
lung, sf. pl. =m, puchnięcie 
n., puchlizua J., nabrzmienie 
n.; wezbranie n.; rośnięcie 
n., wzniesienie n. 

GdJlllt'Ucnb, adi. puch
nący; bie ,en .ffnofven pę
cniejące, pękająr:e pączki; 

hie cen \Jlolfter pulchne po
duszki. 

6d)Wc'Uton, sm. •(e)il, pl. 
otiinr, ton pełny. 
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ed)Wc'Uung, af. pl. cen, 
obacz Sdjroellen. 

6d)Wc'mmc, sf. pl. on, 1) 
pławienie n. (koni) i miejsce, 
gdzie pławią konie, pławisko 
n., pławnia f., pław m.; 2) 
izba gospodna, szynkowa przy 
większej restauracyi (w 
Austryi), szynkownia f. 

6d)Wc'mmcn, va. (~a6en) 
pławić, spławiać; płukać; 
bas -1;)0!3 - spławiać drze
wo;· \łlfetbe - pławić konie; 
hen Sd)mu~ von ber @rbe -
spłukać wodą brud z ziemi; 
ba!! fillaffer ~at an bas Ufer 
uiel Sanb gef djwemmt woda 
naniosła dużo piasku na 
brzei;!', 

6d)ltlt'mmcn, sn. ,.!J, pła
wienie n., spławianie n.; 
płukanie n., myeie n. 

6d)Wc'mmlnnb, sn . .-e!I, na
mulona ziemia. 

6d)Wc'mmf nnb, sm. •es, na
mulony piasek. 

6djltlt'1tgcl, sm. •il, pl. -, 
1) wahadło n., wahacz m. 
barczyk m., dźwignia f., gi
baczka j., ruchadło n., drą
żek zamachowy; @locl:en• 
idjwenge{ serce n. u dzwonu; 
~runnen- ż6raw f. u stu
dni; Uqr- wahadło n. u ze
gara; \]3uml)en- drąg m. u 
pompy; 2) ob. ilabenf c!Jroengef. 

6d)Wc'ngctbrnnncn, sm. •i:l, 
pl. -, studnia f. z ż6ra
wiem. 

ed)tuc'ngcl~nm~c, af. pl. =n, 
pompa f. z drągiem. 

6dJlllt'ngcl~rcffc, sf. pl. ~n, 
prasa j. z korbą. 

6d)Wt'ngclftiilje, aj. pl. sn, 
podpora f. drąga przy pompie. 

6d)Wc'nfcn, I. va.. (6a6en) 
1) machać, kiwać, wywijać, 
obracać czem; bie i5'a~ne -
powiewać chorągwią; fillaf• 
fen - wywijać bronią; mit 
bem .f)ute - wywijać, machać 
kapeluszem; bas @ras - wy
płukać szklankę; filllif c!Je -
płukać bieliznę; 2) imnbn 
von bet 6djule -- wyrzucić 
kogo ze szkoły ; II. vn. i fidj 
- vr. 1) zachodzić, zajść, 
obracać się; mit bem \llferh f 
- obrócić konia; linfa fc!Jroenft 
eudj na lewo zwrot; 2) f eine 

@efinnung - zmienić prz~
konanie. 

ed)Wc'nfcn, sn. •il, 6d)Wt'n, 
f11n91 aj. pl. •en, 1) macha
nre n., kiwanie n., wywija
nie n., obracanie n., powie
wanie n.; 2) płukanie n.; 3) 
obrót m., zwrot m. 

6d)Wc'nf~tmft, sm. -es, pl. 
•e, punkt zwrotny. 
. 6d)wcr: I. adi. 1) ciężki, 

CI~żący, em =et .l?aften cieżka 
szafa; bie •C ilaft ber Sorg en 
ciężar m. trosk; ein ,er !Dłantel 
ciężący, ciężki płaszcz; 2) 
trudny, uciążliwy; •e ~ltliei• 
ten trudne roboty; -e \JlflidJten 
ciężące obowiązki; ba!! ift ein 
•ei8 Unteme~men to trudne 
przedsiębiorstwo, przedsię• 

wzięcie; bnil ift nidjt f o -
to nie bardzo trudne; 8) eine ,e 
Strafe ostra kara; eine, hie •e 
!!Renge wielka ilość; eine 
•e .ffranf~ei! poważna, ciężka 
choroba; em •es fJJer6redjen 
ciężka zbrodnia; etw. f ilt f ein 
-es @elb faufen kupić coś za 
grube pieniądze; •es @ef c!JiiV 
ciężkie działa; (przen. :) •CB 
@efdjilV anfa~ren ruszyć cięż
kimi argumentami; =e ,Si• 
gatte, •et fillein ciężkie, ostre 
cygaro, ciężkie, mocne wino; 
•e <5l)eife niestrawna potrawa; 
ic!J fann f eine @igen~eitm -
uetbauen nie znoszę jego dzi
wactw; ein •et llltem ciężki 
oddech; eine •e .f)anb, ein •er 
@ang ciężka ręka, ciężki 

chód; et ~at f djon eine •e 
sunge mówi już trudno, już 
mu się język plącze; einen 
0 en .!tovf. ~aóen mieć ociężałą 
głowę; em •er ~taum przy
kry sen; ein ,er Sc!J[af twar
dy, głęboki sen; fie ~at einen 
•en .ffamvf gefiimpft staczała 
zaciętą walkę; er gin,1 mit 
•em .f)etaen weg ciężko mu 
było odchodzić; imnhm bas 
,ł)eta - madjen 2a3mucić 
kogo; jmnbm etw. - madjen 
utrudnić komu co; bas wirh 
- fallen, - 6arten to bedzie 
trudno; imnbm bas Ee6en -
macfjen utrudnić komu życie; 
es witb mir-, e!3 au g!au6en 
trudno mi w to uwierzyć; 

von ~egtiffen być tę-



Gd)ltlt'rntmig 

pym, trudno pojmować; wie 
- ift ba0 jf.lafet? ile waży 
ta paczka?; C6 fan n fUnf .!{i= 
Iogr11mm - fein może ważyć 
pięć kilogramów; II. adv. 
ciężko, uciążliwie, trudno, 
poważnie, ostro; - verftiinb• 
Iicl) trudno zrozumiały; -
franf ciężko, poważnie chory; 
er Iiegt - (franf) banieber zło
żony jest ciężką niemocą; fie 
~at ficl) - verjilnbigt ciężko, 
bardzo zgrzeszyła; etw. - ne~
men traktować coś poważnie; 
bas Iiegt mir - am ,l)eraen 
to mi cięży na sercu ; -wie• 
genb ważny, donośny; •e 
@rilnbe ważne, donośne po· 
wody; - ~iiren niedosłyszeć, 
być głuchym; ficf) - au etw. 
entf cf)lielien trudno się na 
co zdecydować; jmnbn -
óeieibigm ciężko kogo obrazić. 

GdJltJC'rntntig, adi. ciężki 
oddech mający, dychawiczny, 

Gd)ltlt'rntmtgfeit, sf. cięż
kie oddechanie n., dycha
wiczność f. 

GdJIUt'rbelnllcu, Gd)11Jc'rbc· 
lnftct, adi. ciężko obłado
wany, mocno obciążony. 

GdJIUC'rbctrilbt, adi. ciężko 
zasmucony. 

Gcf)11Jt'rbe11Jnffnct, adi. cięż
ko uzbrojony. 

Gd)wc'rbliitig, adi. ciężką 
krew mający, ociężały. 

@:id)11Jc'rc, sj. I) ciężkość 
f., cięzar m., siła f, ciązenia; 
@oib ~at eine griiuere - (ein 
griiuerei3 jpe3ifif cf)el3 @ewicl)t) 
am ~!ei zlotJ ma większy 
ciężar gatunkowy aniżeli ołów; 
bie .!tiirper fafle n vmniige iijrer 
- ci11fa opadaja siła cieżko
ści; 2) trudność /., ni'ozolność 
f., ostrość f. 

@i dJltJC'rcntcff er, sm. =!8, pl. 
-, przyrząd m. do mierzenia 
ciężaru; barometr m. 

Gd)11Je'renot, interj. tam do 
kata; do stu piorunów! 

Gcf)l1le'rcnotcr, sm. •i:l, pl. 
, wpniw11dzający m. w 

kłopot, w ambaras. 
Gd)1uc'rcrllc, sf. baryta f.; 

fcl)roeteC[aure - baryt m. 
GcfJUJt'rftiUig, adi. ociężały, 

ciężki, rozlazły; - fd)reilien 
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mrnc ociężały styl; ein ,er 
.!topf tępa głowa, 

@idj11Jc'rfiilligfcit, sf. ocię
żałość f., ciężkość /., rozla
złość f., powolność f. 

Gdj11Jc'rf(ilffigfeit, sf. ciężko
płynność /. 

Gd)11Jc'rf11~r11Jcrf, sn. •(e)0, 
pl. =e, ciężkie wozy. 

Gdj11JC'rgcb11rt, sf. pl. -en, 
trudny poród. 

Gd)11Jc'rg11t, sn. =( e)i:l, cięż
kie frachty, 

@:idj11Je'rbiirig, adi. mający 
tępy słuch, niedosłyszący, 
przygłuchy. 

@idjlUe'rborigfcit, id. tępość 
j. słuchu, niedosłyszenie n. 

Gd)11Je'rfrnft, sf. siła f. 
ciąż 0 nia, siła /. ciężkości. 

Gd)IUc'rlid), adv. trudno, 
z truduością; icl) werbe -
fortfommen fiinnen z trudno
ścią będę się mógł wydostać, 
trudno mi się będzie wydo
stać. 

@:id)11Jc'rm11t,sf.,@iclJ11Jc'rmil= 
t!gfeit, sj. melancholia f., za
duma f. posępność f., ponu
rość f. ·umysłu; in - ner• 
finfen p•Jpaść w melaucholię. 

Gd)lllc'rntiltig, Gd,JUJC't• 
ntttł(~)lloU, adi. melall<lholijny, 
smutny, posępny, zadumany. 

Gd)IUt'rlJttnft, sm. •ei8, pl. 
,e, punkt m., środek m. cięż
kości; (przen, :) ben - auf 
etro. !egen oprzeć się na 
czemś, główną wagę przy
wiązywać do czego. 

@:idJl1lt'tflJnł, sm. =(e)0, pl. 
=e, baryt m., brzemień m., 
apatyt ciężki, 

@idJIUCrt, sn. =ei:l, pl. •er, t) 
miecz m., kord m., oręż m.; 
bai:l aiegen, entb!ii&en, 
miecza dobyć; bai:l - in bie 
6djeibe ftecfen miecz schować 
(do pochwy); bie 6djneibe, bie 
15cl)lirfe be0 •ei:l ostrze n. orę
ża; mit ijeuer unb - ogniem 
i mieczem; bae - gu filgren 
verftegen dzielnie whdać mie
czem; mit bem =e ~inriń}ten 
ściąć mieczem; aweif ń}neibige!S 
- dwusieczny miecz; bai;! 
- mag entf djeiben niechaj 
miecz, oręż rozstrzygnie; 
er ift ba9 befte - im 
2anbe najdzielniejszy to w 

Gd)ltlt'fter 

kraju żołnierz; ba0 - ber 
@erecl)tigfeit @otte0 miecz m • 
sprawiedliwości Bożej; eine 
.Sunge gaóen wie ein - mieć 
jljzyk jak brzytwę; 2) kle
paczka /. (do lnu i konopi). 

@idjlUc'rtbliittcrig, adi. ma
jący liście mieczykowate. 

GdJIUt'rtboIJnt, sf. pl. • n, 
fasola tyczkowa, francu~ka. 

@:idj11Jc'rtel, sm. •!:l, pl. -, 
kosaciec m., liliowy korzeń; 
ftinfen'oer - staropłodzień 
m., mieczyk smrodliwy. 

@:idJ11Jc'rtertnn3, sm. 0 e!3, 
pl. ,tlinge, taniec m. z dobytymi 
mieczami, taniec wśród mie
czów; walka f, na pałasze. 

Gd)11Jc'rtfeger, sm. =!3, pl. 
, miecznik m., mieczo

wnik m. 
eid)tuc'rtfif d), sm. =e!3, pl. 

•e, ostropysk m., mieczyk m., 
miecznik m. 

@:idJIUt'rłfiirmig, adi. mie· 
czowaty, mieczykowaty. 

Gd)wc'rtgcflirr, sn. •6, 
szczek m. mieczów. 

G~ltJC'tłbicb, sm. ,(e)!3, pl. 
=e, cięcie n. mieczem, pała
szem. 

@idj11Jc'rtlilic, sf. pl. "'", ko
saciec ogrodowy, irys f.; 'wi!be 
- kosaciec błotny albo żółty, 
kosacz m., okrążek m. 

GdJ11Jt'rtmnnnen, sm. pl. 
wojownicy pl., bojownicy pl. 

Gd,J11Jc'rłf cfJlng, sm. •(e)i8, 
pl. -fcl)llige, uderzenie tł,, ci~
cie n. mieczem. 

ecfJ11Je'rłftrcid,J, sm. 0 ei3, pl. 
,e, o bacz 15ń}roertf dj Iag, bie 
6tnbt wutbe ogne - genom• 
men miasto zdobyto bez do
bycia or~ża, bez przelania 
krwi. 

@:idj11Jc'rttnn3, sm. -es, pl. 
=tlin;e, o bacz 15cl)roettettan3. 

@idj11Jc'rttriiger, sm. •6, pl. 
-, miecznik m., urzędnik m. 
dworu niosący przed królem 
miecz. 

GcfJIUe'ftcr, sf. pl. •n, 1) 
siostra f. ; Ieió!icl)e - rodzo
na siostra; ~nif>- przyrodnia 
siostra; fieine - siostrzyczka 

2) (óarm~ir3ige) - zakon
/., siostra miłosierdzia; 

bie neun •n Muzy pl. 
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6!1)11JC'ftcrd)C1t, sn. •il, pl. dniały, odciśnięty, modze- ed)llli'mmn~~nrat, sm. =ei!, 
-, s10st1zyczkaf., siostrunia/. lowaty. pl. ,e, pływak m., przyrząd 

6d)l1Jc'ftcdinb, sn. =e!il, pl. 6d)llliC'mcl, sm. •!il, pl. -, m. do pływania. 
,er, siostrzeniec n., siostrze- 1) obacz 15cfJwinbeI; 2J 11'::. 

nica f. 11:\djwiem(e)ler, sm. =il, pl. s:;,d)IUi'mmbnb, sn. =ci!, pl. 
11'::. ihllJC'ft 1· ,i; d · · d • •óiiber, pływalnia /. s:;,.., er t"1,a i.1a v.s10- -, birbant m., libertyn m., 11'::..t • 

strzyn, siostrzan, siostrzeński, hulaka m. s:;,u)IUt'ntmblnf C, sf. pl. •n, 
· t ' k f' ih (' I) pławka f., pławaczka f., pę-

po s1os rzens u; 1...., - teben 6,i;lllicmclci', s". pl. ,en, h ł · 
kochać sięJ·ak siostry·, •e6 G;di~ ż . "1 "· c erz P awczy (u ryb); 2) 

'( - ,ycie n. hulaszcze, niere- pecherz m do ł · 
tet. siostrzyna część (przypa- gularne, • · P ywama. 
dająca na siostrę i po siostrze ed . , ( )1 6d)~i'mmbo!l, sn. •il, dok 
odziedziczona); =e 2ie6e mi- °" JIUtC m C er, sm. •il, pl. ptywaJl}cy. 
lość siostrzeń3ka. -, oh. l5djroiemel 2). 6d)1ui'mmcn, 1. fd)roimme 

6,i; 'ft ~dJIDic'mclig, adi. 1) ob. f d)rotmmft, f..ł.roamm, gef..r.wom; 
",we crmnnn, sm. =(e)o, 11:\c!Jtomblig; 2) podpity, pod- "' "' 

pl. ,manner, mąż m. siostry, chmielony; 3) hulaszczy, bir- men, vn. (~a6en i fein) pły-
szwagier m. bancki. wać, płynąć; ii!iet ben 3'(ufl 

6d)IDC'ftcrmorbcr, sm. =!J, - przepłynąć , rzekę; ans 
pl. -, siostrobójca m. 6dj1Dic'mcln, vn. (~a!ien i Ufer - dopłynąc, przypłynąć 

6dJ.~C'ftcr(n)~nu~, sn. ,fe!l, f~in) 1) zataczać się, chwiać do brzegu; auf bem ITTilcfen _ 
pl. ,~auf er, ,klasztor m., za- się c~10dząc; 2) zesłabnąć, pływać na wznak; gef (Ę)room= 
kon m. sióstr miłosierdzia, omdlec. men fommen przypłynąć; ber 

6dJIUC'fter(n)f dJnft, sf. pl. 6d)1Uie'ri9, adi. i adv. 1) ł}ifdj f(Ę)roimmt in )Butler ryba 
=en, 6d)IDe'ftcrorbcn, sm. =13, trudny, utrudniony, oporem; pły"'.a w maśle; (przen. :) 
pl. -, siostrzeństwo n. ei.ne •e. 2lufgabe trudne zada- tm it6etfluffe - opływać w 

.. 6dJ1Dc'Jterf o~n, sm. •ei!, pl. me; etn.e ~e 3'rage trud11;a dostatki; in %rlinen - zale-
=fobne s10strzeniec m. kwesty a, ba!il =fte !ja6en totr wać się łzami, to nać we łzach· 

6djUJe'fterfl)rnd)c, sf. mowa il6erfta.nben. przebyliśmy naj- mit j(Ę)roammen • im fillein; 
pokrewna siostrzana I gorsze, er tft f e!jr - bardzo mieliśmy wina aż do zbytku· 

6d)IUC'ftcrftnbt,sf.pl. ,ftabte, tru.?no go, .zado"'.olić; bie im ~lute - kąpać się w~ 
mi11sto siostrzane ®lau6iget ,3e1grn ft(Ę) feljr - krwi; bas ~(ut f djroamm auf 

„6dJIDC'ftert~dJtc'r, sj. pl. wierz~?iele robią wielki_e tru- ben ~oben krew płyneła 
,todJter, siostrzenica j. dności, bas ~uc!j !jat Utele •e strumieniami po podłod;e, 

ed)IUi'bllogcn, sm. es, pl. 15tellen ta ks1,żka ma wiele krew zala!a podłogę; bet 
•!iiigen, obłęk m., lęk odpo- trudnyc.h, .zaw1ł~ch ustęp?w; 2(bler fcfJrotmmt in bet .l!uft 
rowy, arkada J., obłączyna ber '5tet~ tft-; tm. ~earbet!en orzeł pruje powietrze; bie 
f., brama sklepiona. ten kam1en .~aJe s)ę_ źle, tru- ID.late f c!jroimmt towar jest 

6d)IDi'dJtcn, va. (!ja!ien) dno ~brob1c; b1e1e 2lnge• w. drodze; (przen.:) bet l)'ifd) 
dwie napn;żone liny trzecią ~eg~nljett ge!jt - spraw:i ta rotU - ryba chce pływać; 
łączącą je linewką silniej na- )dzie opo~em; 2/ spu?hmę~y, II. vimpers. e!J fdjroimmt mir 
piąć. Ją~rzący s11:;, rop.1ący się, obie- uor ben \llugen oczy moje sie 

~dJIUie'gcrcltcrn, spl. te- raJący, owrzodziały. mącą; III. f(Ę)roimmenb, ppr.; 
ściowie pl., teściostwo n. 6dj1Dic'rigfeit, sf. pl. .=en adi. i adv. płynąc, pływa-

6d)IUfC'gerfiub, sn. oe!J, pl. trudność f., objekcya /., za~ jący, płynący, wpław; et 
•et, obac~ e>cljroiegerfo!jn i wa~a f.; et madjt grof!e =en !jat - bai! ~anb meidjt pły-
15dJroiegertodjter. robi wielkie trudności; man nąc przybił do ładu; •e !Briicfe 

6dJIUie'gcr111nmn, 6dJIUie'~ mufl alle •en il!ierroinben t1ze- pływający most: 
!JCtmuttcr, sf. pl. •!3, •milttet, ba przezwyci~żyć, uprzątnać 6d)1Di'111111cn, sn. =!J, pły
teściowa f. wszystkie trudności; =en fn wanie n.; 6eim przy pły-

6d)11Jie'gcrf o~n, sm. ,(e)s ben :lBeg legen czynić, robić waniu. 
pl. ·f6()!1e, zięć m. ' trudności, przeszkody; et fin= I edjlUi'ntn!Cnb, adi. i adv . 

.. 6dJIUtc'gcrtod)tcr, sf. pl. bet ii6.erall •en on potyka obacz 15cfJrotmmen III. 
=toc(Jter,. ~ynowa j. '":szęclz10 . na przeszkody; 6dJIDi'm111cr, sm. =5, pl . 

. ~dJIUtC !JCt\J~tcr, sm. ,5
1 

pl. ~tet ftecft bte - w tem S(lk; -, 1) pływacz m., pływak 
•oatrr, _6dJIDt,e'gcr~nl)n, sm. ~lle.!il ge~t o!jne =m wszystko m.; er ift ein guter - jest 
•S, - pl. '.'~, teśc m. 1dz1e g~adko. dobrym plywakifm; 2) pły-

6d)IDtC le, sf. pl. =n, mar- 6dj1Ut'ntll1RU3ll0 sm. =5 pl. wak m. (mech.); 3) pieniadz 
twak m., modzel m., dęga j., •ailge, kostyum 1;1, do pły- z jednej strony wklęsło .;,y. 
guz m., twarda skóra. wania. cisniety. 

6d)wie'lidJt, edJIDic'liO, adi. 6dJIDi'mmnnftalt, sf. pl. -en, 6~1Di'ntntcrin, sf. z1l. ~nen, 
guzowaty, odparzony, stwar- pływalnia f, pływaczka f. 
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6cfJ111i'mmer4n4n, sm. =(e)B, 6dJIUi'nbcl, sm. •B, 1) za-
pł. ~bii~ne, kurek m. u ply- wrót m. głowy; 2tntunnb[un• 
waka. gen uon - bn6en mieć lla-

6dJIUi'mmfii4ig, adi. zda- pady zawrotu głowy; 2) 
tny, zdolny do pływallia. oezustwo n., cygaństwo n.; 

6cfJIUi'mmfii4igfett, sf. pl. ben - fenne idJ znam te 
~en, zdolność f., zdatność /. wykręty, wybiegi, to cygań
do pływania. stwo; 3) bet 911n3e - ift nicfJt 

ecfJltli'mmfeber, edJIUi'mm= uie[ roett cały ten kram nie 
f{ofle, sj. pl, •n, pMwa /. wiele wart. 
(U ryby), opłRWa j. edjlUi'UbClQUfQ{f, Bm, •(e)il, 

edj1Ui'mmf11fi, sm. •ea, pl. pl. •nnfiiUe, napad m. zawrotu 
•fii~e, noga pływna, blo- głowy. 
niasta. ecfJ1Ui'1tbtlbnnf, sf. pl. -en, 

ecf)IUi'mmfilfi(l)er, sm. pl. bank oszukańczy. 
płetwonogi pl. ecf)IUinbelei', sf. pl. -en, 

ed)ltli'mmglirtcl, sm. ,!3, wykręt m., krętactwo n., 
pl. -, pas m. do pływaDia, oszustwo n., matactwo n., 
pływaczka/. szachrajstwo n., cygaństwo 

ed)1Ui'mm4n11t, sj. pl. n., szalbierstwo n. 
-~iiute, błonka /. u llÓg, ed)lni'nbelgefil4l, sn. •(e)s, 
pletwa/. uczucie n. zawrotu głowy. 

ed)IUi'mmbof e, sf. pl. •n, 6d)lll'inbclgeijt, sm. =es, pl. 
majtki kąpielowe. •ft, duch krętacki, matacki, 

6d,l1Ui'mmfiifer, sm. •il, pl. oszuknńczy. 
-, wodnik m., chrząszcz ed)lni'nbclgcf djiift, sn. •eil, 
wodny. pl. •e, intere~ polegający na 

ecf)lni'mmfnnft, sf. sztuka szachrajstwie, oszustwie. 
f. pływania. edjlUi'nbdgcf cf)icf)te, sf. pl. 

ecfJtui'mmfrnbbc, sf. pl. •n, h1storya wymyślona, zmy-
•U, zorzak m. ślona. 

~cf)lni'mmlcbm, $d,llni'mm, ecf)lni'nbclbnfcr, sm. •s, 
mctf~er, sm. •5, P!· -, nau-1 kąkol roczay, sałamina f., 
czyc1el m. plywama. durnica f. przepad m. 

edJIUl'mmiiblc, sf. pl. •n, edjlni'nbcl4nft, adi. oszu-
mł!n·pływak m., młyn pły- kańczy, matacki, krętacki. 
waJący. 6d,l1Ui'nb(e)lig, adi. 1) odu-

e~~l'mmncij, sn. ·!i8, pl. rzający, głowę zawracający; 
•e, siec _rybacba pływaJąea. 2) mający zawrót głowy; mit 

edJIUt'm.m.~lnij, sm. •eil, pl. tuirb - głowa mi się kr1sci; 
=Vlłite, m1eJsce n. do p!y- (przenośnie:) bnB ljat i~n -
wania. gemad)t to go oszołomiło, 

6d)t11i'11tm~robc, sf. pl. =n, upoiło; 3) wykrętny, krętacki, 
pr6ba /. pływania; próba matacki, oszukańczy. 
płucna. edJIUi'nbelfo~f, sm. •eil, pl. 

edJIUi'mmring, sm. ,e~, pl. =fliµfe, 6d,l111i'nbclmcicr, sm. 
•e, p•~rścień okrętowy. =S, pl. -, obacz l15c!Jtuinbler. 

ed)ltli'mmf dJnedc, sf. pl. ed)llli'nbeln, I. vn. (ljnben) 
•U, rozdepka /., spławik m. l) bałamucić, cyganić, oszu

ed)llli'mmf d)nle, sf. pl. •n, kiwać i vr. fid) um etro. 
pływl\lnia /. ljerum- wycyganić się, wy-

6dJ1Ui'mmft11nbc, sf. pl. •n, kręcić się; 2) mieć zawrót 
lekcy a f. pływania. głowy; mein !lovf fd)tuinbelt 

edJltli'mmuoge{, sm. •S, pl. głowa mi się kręci; Il. 
•Uoge!, ptak wodny, pletwo- vimp. eil fd)tuinbdt 
nóg m. głowa mi się kręci, mam 

ed,lltli'nl)e, sf. pl. •U, liszaj I zawrót głowy. 
m., ostudy n. pl., opryszcz- ed)lni'nbelnb, adi. spra-
ka f. wiający zawrót. 

6dJ1t1i 'nbf lidJtigfeit 

6cf)1t1i'nbelfucf)t, sf. 1) za
wroty pl. głowy; 2) mania f. 
zmyślania, wymyślania, oszu
kiwania. 

ecf)ltli'nben, fdJroinbe, 
fd)tuano, bin gef d)rounben, 
vn. 1) niknąć, znikać, zalli
kać; bie 115onne fdJtuinbet 
słońce zachodzi, chowa się; 
meine frtte ~offnung fd)n,inbet 
ostatnia moja nadzieja znika, 
niknie; lab bie ~offnun~ nidJt 
- nie trać nadziei ; bie 115inne 
f cf)manben mir straciłem zmy
sły; bie ,8eit fd)tuinbet czas 
uchodzi; bie .!triifte - imnier 
meljr siły opadają, zanikają 
coraz bardziej; 2) oie jJ!if3e -
im llod)en grzyby kurczą się, 
zanikają w gotowaniu; irbene 
@efliae - uieI im Ofen na
czynia gliniane zasychają 

się w piecu; eine łYorberung 
- Iaff en zrzec się pretensyi; 
3) chudnąć, schnąć, więdnąć, 
zanikać. 

ed)ltli'nbcn, sn. •S, zani
kanie n., zanik m., niknięcie 
n., znikanie n.; chudnięcie 
n., u;chanie n.; ubywanie n.; 
omdlewanie n., atrofia f. 

6d,l1Ui'nbf{CdJte, sj. pl. =n, 
obacz 115d)minoe. 

6cf)lni'nblcr, sm. ,a, pl. -, 
kn;tacz m., matacz m., sza
chraj m., cygan m., szalbierz 
m., awanturnik m., oszust 
m., obieżyświat m. 

ecf)1Ui'1tblctin, sf. pl. •nett, 
szachrnjka /., awanturnica f'., 
krętaczka f., szalbierka /. 

ecf)lni'nblerbnnbe, sf. pl. 
=U, banda f. szachrajów, 
oszustów, cyganów. 

6d)1Ui'1tbf11d)t, sf. suchoty 
pl.I; zamk m., uwiąd m.; 
3m - neigen mieć inklina
cyę do suchot; nn - Ieiben 
mieć suchoty; galoµpierenbe 
- galopujące suchoty; t>ie 
- im jlleutel ~af>en mieć po-
suche w kieszeni. 

edJIUi'nbflicf)tig, adi. su
chotniczy, mający suchoty. 

edJIUi'nbflicf)tigc(r), sm. •n, 
pl. =n, suchotnik m. 

ecf)lni'nbf ildJtige, sf. pl. 
,n, suchotnica f. 

6dJltli'11bfiicf)tigfeit, sf. stan 
suchotniczy. 



:Sd)Wi'nbf nd)telanbibat 

$d)Wi'nbf nd)tefanbibat, sm. 
~en, pl. •en, kandydat m. na 
suchotnika, zagrcfony m. 
suchotami. 

$d)Wi'ngbntt, sn. 0 ei8, pl. 
~er, obacz e:ptUnglirett. 

:Sd)llli'ngc, sf. pl. •n, skrzy
dło n.; auf ben •n bei3 
fillinbei3 na skrzydłach wia
tru; 2) klepacl!lka /. (do kle
pania lnu); 3) kobiałka f., 
opałka j. do czyszczenia 
zboża z plew, 

:Sd)llli'ngcn, f d}winge, 
f d}wingft, fdjruang, ~a!ie ge• 
fdJruu11gen, I. va. 1) machać, 
poruszać, wywijać, kręcić, 
powiewać czem; bie ~lilgd 
- machać skrzydłami; bie 
g:nte im stanae - hasać, 
wywijać nogami w tańcu; 
bie g:a~ne - powiewać cho
rągwią; ben '8edjet - wnieść 
puhar do g6ry; 2) er f djruann 
fie auf f ein \Jlferb podsadził 
ją na swego konia; etw. ii!iet 
ben .!to:pf - przerzucić co 
po za siebie, przez głowę; 

eine fillutf[cfJei!ie - podrzucać 
tarczę; II. vn. (~a!ien) poru
szać, kołysać, wahać, drgać, 
bujać, machać się; bie 15aiten 
- .struny drgają; bas \llenbel 
fc!Jruin11t wahadło kołysze się; 
III. fidJ , vr. wznosić 
się, wskoczyć, wznieść się, 

kołysać się; fidi auf bai3 \llfetb 
- wskoczyć na konia, do
siąść konia; ficlj auf ben ;t~ron 
- dostać, wznieść się na 
tron, osiąść na tronie; fid} im 
;tan3e - kołysać się w 
tańca. 

$dJllli'nncn, sn. •6, :Sd,Jllli'n• 
gung, sf: pl. ~en, 1) waha
nie n., kołysanie n., poru
szanie n., machanie n., wy
wijanie n. czem. 

:Sd)llli'ngtnb, adi. drgający, 
poruszający, wahający, ma
chający się; in -e !Beruegung 
tJetfeuen rozkołysać, rozma
chać coś. 

ed)llli'ngfcber, sf. pl. •n, 
:Sd)Wi'U!Jfrnft, sf. obacz 
~mruungfebet i eic[Jruungftaft. 

edJltli'notebc, ef. pl. •n, 
o bacz ,Pebe. 

:Sd)1ui'n911ng, sf. •en, po
ruszenie n., machnięcie n., 
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drganie n., wibracya f.; na wskrbś przepoconym; 
wieDiel 0 en, madJt k'ai3 \llenbel 3um einneljmen wz1ąc, 
in ei net 6tunbe ile poruszeń zażyć na poty; liei einer 
robi wahadło na godzinę; 2!t!ieit - pocić się nad ro
ble ~en bei8 !8obeni3 bei einem botą, męezyć się nad pracą; 
(grblie!ien wahadłowy ruch bie %enfter - okna, szyby 
ziemi przy trzęsieniu ziemi. zaszły parą, pocą się; bas 

$dJ1t1i'ng11ngebe11Jcg11ng, sf. @etteibe fd)wiut zboże paruje; 
pl. •en, obacz 6cljruingung. II. miel} f djruilit, vimpers. pocę 

:Sd,Jlui'ngungebogcn, sm. się, zgrzałem się; III. va. 
•i3, pl. ~biigen, łuk m. drga- (~a6en) przez poty eo odda
nia. wać; er fdjruitt !B(ut krwią 

:Sd,Jllli'ngungebnucr, sf. si9 poci; bai3 .8eber - sk6rę 
czas m. drgania. parzyć, zaparzać. 

:Sd,J1Ui'ng11nge11JcUc, sj. pl. :Sd)Wi'~cn, sn. oi3, pocenie 
on, fala /. drgania. n., poty pl. 

$dJ11Ji'UQUUQ0o0lJ{, sf. pl. $d)llli'~fg, adi. pOCl}CY się, 
•en, Jirzba /. drg~ń. spocony, spotniały, zapocony. 

$dJIUi'UQUUQ0oCit, sj. obacz $d)llli'f,fnmmtf, sf. pl. •n, 
15cbruingungi3oauer. :Sd)Wi'~faftcn, sm. ..!3, pl. 

:Sd,Jllli~.)J', I. interj. ciach! •faften, parnia f., izba /., 
klaps! pac!; II. adi. zręczny, skrzynia f. do pocenia. 
giętki. :Sd,Jllli't,mittcl, sn. •i3, pl. 

$dJIUi'~~e, sf. pl. -n, 1) -, środek m. na poty, lek 
koniec m. bicza; 2) giętki ko- pot.ny, napotny, 
niec wędki. :SdJllli'Nmluer, sn. ,i8, pl. 

$d)llli'~~cn, I. vn. (~alim -, proszek m. na poty. 
i fein) kołysać, huśtać się; $dJlllO'bcfa», sn. •ffei8, pl. 
mit bet @ette - trzaskać ·fliffer, beczkaf, z wapiennym 
z r6zgi; II. va. zginać coś rozczynem w garbarni. 
sprężystego, wywijać, ciskać. :Sd)ltlo'bcn, va. (~a6en) wa-

6d)llli~(~)e, sm. ~fei3, pl. piennym rozczynem srnaro
•fe, einen - ~alien być pod- wać skórę, aby sierść oblazła. 
chmielonym, podpitym. :SdJltlO'fCU, I. f c[Jrniite, 

:Sd)llli'rbel, sm. •i3, pl. -, fc[Jwilrft, f djruut i fdjruot, ~a6e 
obacz 6d;niinbe( 1). ge[ct, moren, vn. i va. 1) przy-

:Sd,Jltli'ncn, vn. (~aben) si<.,gać, zaprzysiądz, kląć się; 
warczeć, skwierczeć, furczeć, et f djruilrt liei jebem fillorte 
brzmieć, brzęczeć, świstać, przysięga przy każdem sło
ćwier kać; ber .!topf fdjruitrt wie; einen @io - uroczys1ą 
mir Don all bem rarm w gło- zlcżyć przysięgę; imnbm etw. 
wie mi burzy z tego hllłasu; zaprzysiądz komu co; 
bet \llfeil f{og f djruittenb a!i auf jmnbi3 ~aupt - przy
strzała świszcząr, warcząc wy- sięgać na czyją głowę; idj 
leciała; bas ~eimdjen fdJn,int miidJte batauf -, bafl •.. 
świerszcz ćwierka; bie .ltlifer przysiągłbym, że ..• ; faljdj 
- chrząszcze brzęczą; ber - przysięgać krzywo; ~odj 
.Rteifel fc[Jroitrt bak brzeczy. unb teuet - przysięgać, za-

6d)1Ui'ntn, s11: •S, ~ar- klinać się na wszystkie świę
czenie n., brzęczenie n., tości; icf} ~a!ie f cgon im 2!mte 
brzmienie n., świstanie n., gef dJruoren jestem już zaprzy
ćwierkanie n., furczenie n. siężony w urzędzie; (prze-

$d)1Ui'i7bnb, sn. •(e)s, pl. nośnie:) auf jmnbn - ślepo 
•61iber, łaźnia parowa f, par- komuś ufać, przysięgać na 
nia f., potnia /., pocilnica f. czyjąś uczciwość; au imnbs 

$dJ1t1i'~cn, f djwive, fclJruiUtft g:a~ne - przysięgać na czyjś 
fdjwiut, J. vn. (lja!ien) pocić sztandar, na czyje hasło; li. 

się; er f cl)rui~t an ben ~lins fidJ -, vr. zaprzysiądz się 
ben ręce mu się pocą; burdj komu, czemu; fidJ 3u jmnbi3 
un'o burdj gef cl)wiut f ein być .!tnec[Jt - zaprzysiądz się 
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komu na sługę; 1ą. gef 4)1,t1oren, ed}UJn'ngbaft, ed,JUJn'ng- er ~at bie uier =en ma cztery 
pp. i adi. er tft mem ge= reidJ, edJUJu'ngtJoff, adi. szóstki; liei meiner ,e ! dali
fcfJroorener {)'dnb jest moim wzniosły, z polotem, entti- bóg! 
nieubłaganym nieprzyjacie- zyastyczny. eed,Jen'd}ttltaft, sm. •es, pl. 
Iem. ed,JUJu'ngfraft, siła odśrod- =e, takt sześcioósemkowy. 

edJUJii'rcn, sn. =9, przy- kowa, rozpędowa. ee'd}enrmig, adi. sześcio-
sięganie n., zaprzysięganie ed,JUJu1n9fugeI11, sf. pl. ramienny. 
n., zaklinanie n. gałki rozpędowe. ee'dJ0bliitt(e)ri9, adi. sze-

edJUJill, adi. i adv. duszny, ed}UJu'ngloe, adi. bez po- ściolistny. 
parny, duszno, parno; mir lotu, bez zapału. ee'd,Jecd, sn. (e)s, pl. =e, 
rourbe gana - zrobiło mi się ed,JUJu'ngrab, sn., =(e)!I, pl. sześciokąt m., sześciobok m. 
duszno. =rlioer, koło zamachowe, roz- ee'd•ecdig, adi. sześcio-

""dJUJii'le, sf,. duszność /., pe"owe ko'owrot m ' 
s;, ,'' ·, • • kątny, sześcioboczny. 

parność .f., upal m. ed,JUJu1119riemcu, sm. =5, ee'd,Jeenber, sm. =il, pl. -, 
ed)UJulitii't, sf. pl. •en, pl. -, rzemień m. u resorów, trzyletni jeleń (którego rogi 

ambaras m., przykra sytua- targaniec m, u karety; trans- mają trzy koniuszki). 
cya, trudność j. misy a .f. ee'd)f er, sm. =5, pl. -, 

edJUllllft, sm. =CS, pl. ed)lllUt, sm. •(e)s, pl. 1) szóstka /.; 2) szóstka f,, 
6djroil(fte, 1) oba~z • @e= ~cf)roilre, 1) pr~ysię/:'a f.; s:1.óstak m. ( ieniadz). 
f djroulft; 2J nadętośc f., na-' C!nen -. tun przys1ęgac, P;ZY- ec'dJfcrlci p adi. sześcio-
puszyst~.śćf (stylu), I 81ądz; etnen fa(f ~m - letftm raki. 1 

ed)UJu'lJtl!J, adi. nadęty, krzywoprzysięgac; 2) klątwa ' , 
napuchnięty, napuszysty. ! /.; 6cljtuilre ausftof3en prze- ee dJf,cr3ug, s~. ·~~, P?· 

ed)UJii'lftigfcit, sf. napu-1 klinać, zaklinać. =3ilAe~ szos tka ko
1
m, ~.~e~c koa~. 

szystość j. @id)UJU'tbriidJi9, edJUJll't• . ee d)efadJi ee d)efnht!J, a~i. 
ed}UJ111tb, sm. •ei!, zanik tJcrgeffcu, adi. wiarołomny, l adv: sześc10krotny, sześc10-

m., uiknięcie n.; ~utera- niedotrzymujący przysięgi, krotn~e; - 3_uf all!men[egen 
n wiąd starczy; !!Rui.\M- niepomny na przysięgę. zlożyc w sześc'.~ro; etro; -:
zauik m. muszkułów, mięśni. edJUJU'rfinger, sm. pl. pal- lie3n~~en zapłacie co szesc10-

eid)UJ1111g, sm. ~ee, pl. ce, które się podnosi przy krotme. 
6cfJroilnge, 1) ruszanie n. się, przysiędze. , _eie'dJl!fnd)c(e), sn. •en, sze-
poruszanie n. Si<.) j etlll, in - edJllJlt1f!JCtid,Jt1 81l, •e51 pl, SC!Ok~Otne„ n.. . I • , 

liringen rozruszać, rozkołysa~ •e, Rąd m. przysięgłych. ~e. dJl!f(ndJtg, e~ dJl!f Ctttg, 
co; in - fommen rozmachac edJIIJU'rgcrid}t0~0f, sm. •C5, szesc~cboc~uy, sześciostronny. 
się, wejść w ruch; 2) roz- pl. •9iife, trybunał m. są,du ee dJl!~~dJ.tter, sm. •S, pl. 
pęd m., zamach m.; pod- przysięgłych, -, sześc1oscian m, 
skok m., wzlecenie n., wzlot eciro'cco, edJiro'Uo, sm. =13, ec'd)l!fiif1ig, adi. sześcio-
m.; mit einem - roar er auf siroko m. nożny, sześciostopowy; ein 
bem ~fetbj~dnym podskokiem, ecccffio'u, ec3effio111, sj. pl. •es %i er sześcionożne zwie
susem dosiadł konia; ber •en, secesya /., wyodrębnie- rzę; ein =er mera sześciosto-
mogeC na~m einen ~iigeren - nie n. powy wiersz, Leksametr m. 
ptak wzb1l, wzniósł się wy- emf fioui'ft, ee3cffio1ti'ft, ec'd)egcfl)anu, sn, •(e)s, pl. 
żej; 3) polot m., wzniosłość/., sm. •en, pl. •en, secesyoaista m. •e, obacz eecljfer3ug. 
fautaz1a f., zapa_ł m., po~ęd .,e:cccmoui'ftif dJ, ~c3cffio= ee'd)0~ltltbcrt, num. sześćset. 
m. i ft~e. ,6adje I~ - !ittn= lit ftlf dJ, adi, secesyomstyczoy, ee'dJ0bUllbCrtfte, num. sze-
~en puseic w o~rot,. w ~uch odrębny. , . ściosetny. 
Jakąs rzecz; btef e @ebtcf)te eedJ, sn. •(e)!!, pl. •t, kroJ ec'dJ0iiibrig adi. sześcio-
finb mit - gef djtieóen poe- m. u pługa, naróg m., so- letni 1 

zye te pisane z polotem; sznik m. ', . . . 
bai! gab feiner %1itig'eit einen eedJ0, ee'dJfC, num. sześć, ee dJl!fnnt19, ,ar/,i, ~z:ścw-
neuen - to na nowo ożywiło sześciu, sześcioro; um - gran~y, . szescwkanciasty, 
jego działalność; 5) obacz (Ugr) o szóotej godzinie; sześci,owęgielny. , , 
6ciiroingung. roir fin'o unierer - jest nas ~c. dJem~l, adv. szesc razy, 

ed)UJu'ugbcUJcguug, sf. pl. sześciu, sześci~ro, s~eść, mit szescwkroc. , . , . 
•en, drganie n., ruch m., po- fed)f en fa~ten Jechac szóstką, ee'dJemnltg, adi. szescio-
ruszanie n. sie. w sześć koni. razowy, sześciokrotuy; eine ,e 

edJUJU'Ugbre'tt, sn. •es, pl. etdJO, sf. pl. •fen, ee'dJf c, ®rma~nung napomnienie po-
=er, obacz Eµrunglirett. sf. pl. =n, szóstka f.; eine wtórzone sześć razy. 

ed)UJtt'll!Jftber, sf. pl. ,n, boµµeCte - roerfen podwójną ec'd)0lltiilllti9, adi. sześcio-
lotka /., pióro n. do latania. szóstkę odrzucić ( w kartach); pręcikowy (roślina). 



Eic'd)emonatig 

6e'd)0mo11ntig, adi. sze
ściomiesięczny; semestralny, 
półroczny; 6c'dJ0mo11ntiid), 
sześciomiesięcznie, semestral
nie, półrocznie. 

6c'dj0\)fli11ber, sm. •5, pl. 
-, działo sześciofuntowe, 

6c'dj;l\)fii11big, adi. sześcio
funtowy, sześć funtów, trzy 
kilogramy ważąey. 

6c'djereibig, udi. sześeio
rządkowy, sześć rzędów ma
jący. 

6c'd)Bruberi!l, adi. sześcio
wiosłowy, sześć wioseł ma
jący. 

ee'd)ilf nitig, adi. o sześciu 
strunach, 

395 

6c'd)ftc110, adv. po szóste. 
Eit'djeunbf edj3ig, sn. gra 

w karty. 

6C'd)01Jiertcltnft, sm. •ei!, 
pl. •e, takt sześcioćwier
ciowy. 

6c'dj01Deibig, adi. sześcio
słupkowy (bot.) 

6C'd)01Dinf(e)lig, adi. m
ściokątny. 

6C'dj01DodJ1tCrht, sf. pl. 
•nen, położnica f. 

15c'dJ03Cilig, adi. 1) sześcio
wierszowy; 2) sześciorządko
wy; •i @erfte sześciorak m. 

6c'd)3c(Jn, num. szesnaście. 
6c'dj3cbncrlci, adi. szesna

ścioraki. 

Eic'd)3cfJ11fndJ, 6c'd)3cb11fiil· 
tlg, adi. i adv. szesnastokrotny, 
szesnastokrotnie, 

Eic'd)ilfiiulig, adi. sześcio
słupowy, o sześciu kolumnach, 

6c'djijf eitig, adi. sześcio
stronny, sześcioboczny. 

1$c'dJilfilbig, adi. sześcio- 6c'd)3ebnfliid)ig, ec'd)3ebn• 
zgłoskowy. f citig, adi. szesnastoboczny, 

6c'd)0f\)iiu11cr, sm. •5, pl. szesn~stostr?.:1DJ'., . 
-, powóz m. w sześć koni. 6c dJ3CbttJnbr1g, adi. sze-

6c'djilf\)iinnig adi. sześcio- snastoletni. 
konny, poszóst;y, I 6e'dJ3clJniiib!igc(r), sm .. ·en, 

6C'd,Jilftimmi!l, adi. sześcio- pl. •en, chłopiec ~-, dzrnw
głosowy, na sześć głosów czyna szesnastolet[lla, 
ułożony. . 6C'dj3cbnliltig, adi. szesna-

ec'dJilftihtbig, adi. sześcio- stołutowy; •ei8 eiirner szesna-
godzinny. stołutowe srebro. 

6c'dj0ftil11blidJ, adi. co sześć 6c'd)3cbu~filubcr, sm. •i8, 
godzin. pl. -, działu szesuastofun-

6C'd,Jiltiigig, adi. sześcio- towe, 
dniowy, sześciodzienny. ee'd)3cbntc, num. szesnasty. 

~c'd)iltiiglid), adi. co sześć 6c'dj3cbntcl, 6c'dJ3cbntci1, 
dm. , sn. •l,3,pl. -,'•e, szesnasta część, 

15c djetaft, sm. ,e5, pl. •e, szesnastka f 
takt sześcioósemkowy. - , ' 

6c'd,Jetnuf cnb, num. sześć ~c d)3cb11tclformnt, sn. •C5, 
t · pl. •e, szesnastka f. 
y;ęc~~etnuf cnbftc, num. sze- 6c'd)3cbntcl11otc, sf. pl. •n, 
, . t . szesnaatka j. 
sc10 ys1eczny. ~ ,..r, 1, t /ól d 

ec'd,Jftc, num. szósty; ber ~c .. ,3c.,n en,,, a v. po sze-
cr- ·c ' " b soaste. - ...,it szos ta częsc; et , . , , . . 

- suri szósty lipca. 6~ di~% n!'m. szescdz1es1ąt, 
6c'dJftc, sj •n, pl. •n, I sześ;dz!esu;cm. , , . . 

szósta f., szóstka f.; seksta 6c ~~tij, sf. szescdz,es,ątkaj. 
r. szósty sekwens w kartach.I ee dJ31gcr, sm. ·il, pl. -, 

'6e'dJ0(C)lJnlb, adi. p6ł- czlowi~k mający sześćdzie.siąt 
szosta. lat; em ftatfet - maiący 

6c'dJiltcilig, adi. sześcio- zwyż sz~śćdziesiąt lat .. 
częściowy, z sześciu części. ec'dj31gcr, sf.' ,Pl·. t.n ben 

6C'd)ftcl, sn. "5,pl. -, szó3ta - Sagren w szescdz1es1ątych 
część; brei - trzy szóste. latach, 

6c'dJftclfrei0, sm. "ei8, pl. 6c'd,J3igcri11, sf. pl. ,nen, 
•e, seksant m., sekstant m.,I kobieta mająca szetlćdzie-
sz6sta część koła. 1 siąt lat. 

6cc'nncmone 

ec'd)3igfad), 6c'd)3igfiiltig, 
adi. i adv. sześćdziesięciokro
tny, sześćdziesięciokrotnie, 

6c'dj3igjiibrig, adi. sześć
dziesiecioletni. 

ee'i(J3igjiil)rigc(r), sm. -en, 
pl. "en, obacz eiedjaiger. 

6c'd)3igftc, num. sześć
dziesiąty. 

6c'dj3igftcl, sn. •a, sześć
dziesiąta część, 

6c'd,J3igftc110, adv. po sześć
dziesiąte. 

eccic'rcn, 6c3ic'rcn, va. 1) 
pokrajać, rozebrać zwłoki, ro
bić sekcyE,, obi!ukcyę; 2) 
szczegółowo rozbierać, anali
zować. 

eccic'rf lllll, 6c3ic'rf lllll, sm. 
"e5, pl. •f ii[e, sala sekcyjna, 
prosektoryum n, 

6clfn'nt, adi. dokuczliwy. 
eclfntn'r, sf. pl. •en, se

kat,1ra f., dokuczliwość f. 
ecdcl, sm. •5, pl. -, ob. 

eiiicM. 
Gcdic'rcn, va. (galien) se

kować, dokuczać, 
ecbnti'llf nl3, sn. •C5, pl. 

•e, sól sedatywna, kwas bo
rowy. 

6cbc'3, ecbqformnt, sn. 
..(e)s, pl. •e, ob, 6ecl)0egnteC• 
format. 

6cbimc'nt, sm. •(e)5, pl. •e, 
osad m., pokład osadowy. 

ecbimcntii'r, adi. osadowy. 
6cbi01Jnfll'113, sf. pl. •en, 

sediswakancya f,, opróżnie
nie n. tronu apostolskiego, 
biskupiego, 

6cc, I. sf, pl. •(e)n, morze 
n., ocean m.; auf goger - na 
pełnem morzu; in - gegen pu
ścić się na morze; aur - gel)en 
wstąpić do marynarki; aur -
fagren jechać morzem; il~H 
- gegen wyjechać za morze; 
~ur -· na morzu; II. sm. 
( •e)s, pl. •(e)n, jezioro m.; 
staw m. (w Tatrach). 

ecc'nnf, sm. •e!3, pl. •e, 
węgorz morski, węgożoryb m. 

6ce'nblcr, sm. ,s, pl. -, 
orzeł-bielik m. 

6cc'iibnlid), adi, podobny 
do jeziora, morza. 

6cc'n11cmo11c, sf. pl. •n, 
rodzaj polipów morskich. 



Gce· nff durnna 

6cc'aff dnra113, sf. pl. =en, 
ubezpieczenie n. okrętów, 
asekuracya morska. 

6ec1nn0brulf, sm. •(e)il, pl. 
•btilcfe, wyrażenie marynar
skie. 

6cc'bab, sn. ,(e)o, pl. •bliber, 
kąpiel morska; kąpiele 
morskie. 

6ec'bitr, sm. •en,' pl. -en, 
rybożer m. 

Gcc'battc, sf. pl. •n, bar
wena f. 

6cc'bar0, 6cc'bnrf c{J, sm. 
•ei!, pl. -, mnogolin m. 

!Sce'bautcn, sf. pl. budo
wle morskie, 

6cc'bcbiirbe, sf. władza 
morska. 

!Sec'bcf c{Jitbigung, sf. pl. 
,en, uszkodzenia okrętowe, 
hawarya f. 

6ce'bef c{Jreibnng, sf. pl. 
•en, hydrografia /. 

!See'bcute, sf. pl. •n, zdo
bycz morska. 

!See'bcf dJitbigt, adi.' uszko
dzony przez hawaryę. 

6te'be3itf, sm. •ei8, pl. =e, 
okręg morski. 

6ee'blume, sj. pl. =n, grzy
bień m., bączewie n. 

6ce'btnfftn, sm. =s, pl. -, 
klinoryb m. 

eec'bticf, sm. -(e)s, pl. ,e, 
paszport morski. 

6cc'brif c, sf. pl. =n, po
wiew morski. 

ece'baml,lftr, sm. =9, pl. 
-, 6cebaml)ff djiff, sn. -ei!, 
pl. ,e, parowiec m.; parowiec 
kursujący po jeziorze. 

ece'bieuft, sm. ,ei!, służba 
morska. 

6ec'einbotn, sn. •(e)s, pl. 
=e, narwal m., zęborożec m. 

6te'fllbtcnb, adi. żeglu
jący. 

eee'fabret, sm. =i'l, pl. -, 
żeglarz m., marynarz m. 

eec'fabrt, sf. pl. ,en, 1) że
gluga f.; 2) podr6ż f., jazda 
morska albo jeziorem, 

ece'fnbracug, sn. ,ei!, pl. 
=e, okręt morski. 

eee'feft, adi. wytrzymały 
na morze. 

eCC'fif dj, sm. •eB, pl. =e, 
ryba mors·.rn. 

Gcc'Iamt 

6ec'fif djmi, sf. pl. =en, [ ecc'bcct, sn. •eo, pl. =e, 
rybołostwo morskie. _ marynarka f. 

6ce'f{ottc, sj. pl. ,n, flota/. eee'belb, sm. •en, pl. •en, 
6ce'foteUe, sf. pl. =n, bohater morski. 

pstrąg morski, pstrąg m. 6te'btrtf djaft, sf. panowa-
jeziorowy. nie morskie. 

6cc'fra!(Jtbricf, sm. •(e)a, eee'bunb, sm. =eo, pl. =e, 
pl. •e, list przewozowy, okrEJ,· pies morski, foka j. 
towy. 6ce'bunbófnng, sm. =(e)s, 

!Sec'fteibcuter, sm. =!3, pl. obława f. na foki. 
-, konarz m., pirata m. 6ce'bunb0fcU, sn. ,ea, pl. 

!Sec'gnng, sm. -ea, falowa- -e, eec'tunMlcbct, sn. =iS, 
nie n., fale morskie. sk6ra f. z foki. 

!Scc'gebraudj, sm. 0 ei'l, pl. 6ee'igel, sm. •iS, pl. -, 1) 
=brliud)e, użytek m., zwyczaj jeż morski; 2) echinity pl. 
morski. (skamieniałości skorupiaków). 

!Sce'gefnbr, sf. pl. •en, nie- 6ec'jnngfcr, sj. pl. •n, 
bezpieczeństwo morskie. syrena j., świtezianka f., 

6ce'gefecf)t, sn. •ei!, pl. =e, nimfa f. 
bitwa ,morska. 6ce'fabett, sm. •en, pl. •en, 

6ee gegenb, sf. pl. •en, kadet m. marynarki. 
okolic~ mo~ska, nad Jeziorem. 6ee'fnlb, sn. =(e)s,pl. ,rac, 

eec gemalbc, . sn. •il, pl. 6er, ciel(} morskie, foka j. 
-, obraz morski. eee'fnrtc, sf. pl. -n, mapa 

6ec'gcri!(Jt, sn. ,ee, pl. =e, f., karta morska. 
sąd morski. 6cc'farte113eidJnet, sm. .ę,, 

!See'gerndJ, sm. •(e)i'l, pl. pl. ~' hydrograf m. 
•tUc!Je, zapach morski, morza. 6ce'fenn11n9, sf. znajomość 

6cc'gef ctJ, sn. •eo, pl. =e, f. gl"ębi morza. 
ustawa morska. 6ec'fobl, sm. , (e)~, jaśli-

6ec'gcf c~bu!(J, sn. -(e)i!, pl. nek m. 
-bildjer, kodeks morski. 6ce'foml)aij, sm. •ff eo, pl. 

6ce'gcf~enft, sn. •eiil, pl. sfie, kompas morski, 
,er, widmo morskie. 6cc'fritbe, sj. pl. •n, 6cc' • 

6ec'gcftabe, sn. •6, pl. -, miitue, s/. pl. ,n, mewa śmie
brzeg m., wybrzeże n. morza, szka /. 
jeziora. ece'frauf, adi. mający mor-

eee'gctuitdje, sn. •fei3, pl. sk:; chorobę. 
•[ e, roślina morf ka, wodna. 6ce'ftllltfl)Cit, sf. pl. •en, 

6ee'gra0,sn. •fea,pl. =gtlifer, choroba morska. 
trawa morska, webło n., mor- 6ec'frcb0, sm. •[ eiS, pl. •fe, 
szczyzna f., morzolist m. rak morski, homar m. 

6ec'grnnb, sm. •ei!, obacz 6ec'ftleg, sm. ,(e)o, pl. •e, 
~eereegtunb. wojna morska. 

eee'griin, adi. ob. ~m- !Sec'fticgefunft, sf. taktyka 
griln. wojenna morska. 

eee'bafcn, sm. -i3,pl. ·~lifen, !Scc'friitc, sf. pl. =n, rodzaj 
port morski, przystań morska. ryby podobnej do żaby. 

ece'bnbn, sm. ,(e)e, pl. 6cc'f1tl), sf. pl. •filge, kro-
•glif)ne, cierniogłów m. wa morska, brzegowiec m., 

6ce'banbcl, sm. •il, handel suchogrzbiet m. 
morski, ecc'fuube, sj. nauka /. o 

6ce'bllnbf djub, sm. =!3, pl. morzu, nautyka J, 
•e, rodaj m. gąbki. ece'fiiftc, sj. pl. ,n, brzeg 

6cc'baf e, sm. •n, pl. =n, morski, nadbrzeże n., przy
zając morski, ozada f.; ro- morze n., wybrzeże morskie. 
dzai ślimaka morskiego. !See'lamt, sn. "eo, nabo-

6cc'bcdjt, sm. =ei8, pl. •e, żeństwo zaduszne, za dusz(} 
szc,mpak morski. zmarłego. 



6cc'ftlternc 397 6ce'fcrfreucnb 

6cc'lntcrnc, sf. pl. ~n, la- maUonek m. duszy, Jezus 6cc'lcumcffc, s/. pl. on, 
tarnia morska. Chrystus. msza zaduszna, żałobna. 

6cc'ld)cn, sn. ,s, pl. -, 6cc'lcnbunb, Bm. •ee, pl. 6cc'lcnmorb, sm. -ee, pl. 
duszyczka, duszka f. 0 bilnbe, związek m. dusz. -e, morderstwo moralne. 

6cc'lc, sf. pl. -n, 1) dusza 6cc'lcnbutd)mcff cr, Bm. •s, 6cc'lcnnot, 6cc'lcul)cin, 
f.; eine gute, brane - pocz- pl. - , kaliber m. (u działa). s/. udręczenie n., katusze 
ciwa, dobra dusza; idJ traf 6cc'lcnfoltcr, Bf, pl. •n, pl. duszy. 
bort feine - nie zastałem katusze pl., tortura /. duszy. 6cc'lenqunl, sf. męczarnia 
tam ani żywej duszy; feine 6ec'lcnfotfd)cr, am. •iii, pl. f. duszy. 
@emeinbe 5ći(Jlt (Junbett •n -, badacz m. dusv., psycho- 6cc'lcnru~c, af. spok6j 111. 

jego gmina liczy sto dusz; 1 log m. duszy; spokojność f., fleg-
ein @ebet filr bie •n ber ~er• · 6cc'lcnforf d)11119, aj. pl. matyczność f. 
ftorbenen modlitwa za duszę •en, b~daoie n. duszy, psy- 6CC'{Cnf dJmCt3, sm. oene, 
zmarłych; f eine 12\ee!e aue• cholog,a f. pl. •en, obacz 16ee!e11f111nmer. 
(Jaud)en wyzionąć. ducha; idJ 6ce'lcnfrc1111b, sm. -eiil, pl. 6cc'lcnf d)llliid)c, sf. mało-
liebe i[Jn non ganaer - ko- •e, przyjaci~l m. od serca. duszność f. 
cham go z całej duszy; ~cc'lcnfmbcn, sm. 0 /S, po- 6cc'lcnftiidc, af. siła f. 
mit 2db un'o - jmnbm er• k6J m. duszy. duszy, charakteru, energia f. 
geben f ein być komu oddanym 6cc'lcnfro~, adi. urado- 6cc'lcnftiimngcn, sf. pl. 
duszą i ciałem; biefe ;tat wany z całej duszy. I choroby umysłowe, zamące-
Iiegt mir f d)roer auf Der - 6cc'lcngemiilbe, sn. 0 iil, pl. nia pt funkcyi moralnych. 
czyn ten ci~ży mi na duszy; -, ob,raz p~ychologicz~y. , 6cc'lcntng, sm. •e!S, obacz 
in jmnbiil - Cefen czytać w 16cc lcngrof)c, af. w1elkośc 2rllerfeelen. 
czyjemś sercu; fie ift bie ełeele f. duszy, wspaniałomyśl- 6cc'lcntnub~cit, af. glu-
be!S ~auf ee jest duszą domu; n ość f. chota psychiczna. 
f>ei meiner - ! na moją du- 6cc'lcngut, adi. serdecznie 6cc'lcntob, sm. •es, śmierć 
sze I; bas ()aft bu mir aue dobry, poczciwy. moralna. 
kier ~eeCe gefpro~en powie- 6cc'lcngiitc, sj. dobroć f. ecc'lcntroft, sm. =ee, po-
działeś to, jak gdybyś czytał duszy, serca. ciacha f. duszy. 
w mojem sercu; ei8 tat mir 6cc'lcn~nft, adi. obacz 6cc'lcnllergnilgt, adi. obacz 
in ber - me~ to mi serce Eee!enuoll. 6eerenfro[J. 
dusz'} przenikło; i~ ~abe ei . 6~e'lcnteU, sn. •B, zba- 6cc'len1Jedii11fcr, sm. =iii, 
i[Jm auf bie - gebunbtn za- w1eme n. duszy, wieczne pl. -, 1) handlarz m. dusz; 
przysiągłem go na to; i~ bin zbawienie. 2) lekkie cz6łno, bardzo nie-
mit i~m ein ~er~ unb eine - 6cc'lcn~cilf11nbt, sf. psy- bezpieczne. 
być z kim w zupełnej zgo- chiatrya /. 6cc'len1Jcrtra11t, adi. zau-
dzie; e'oCe •n finben fi~ pię- 6cc'lcn~itt, · sm. •en, pl. fany. 
kae dusze się spotykają; mm •en.!. p~sterz "?· dusz. 6cc'lcnllcrlllllllbt, adi. po
~at bie nrme - ffiu~e teraz ~CC lcnijobttł, sf. obacz krewny duszą, sympatyczny. 
mogę (możesz, możemy) być 6ee!engriif;e. 6cc'lC1tlJCtlllllnbtf d)nft, sj. 
spokojnym (spokojnymi); 2) .. 6cc'lcnfam.pf, sm. =e!S, pl. pokrewność f. dusz, sympa-
kaliber m. działa. ,lampfe, walka f. du1zy, tya f. 

6tt'ltbcn, an. •5, życie walka wewnętrzna. 6cc'lcnlloU, adi. serdeczny 
morskie, na morzu. 6cc'lcnfraft, sf. siła f. tkliwy. 

6Ct'lCUUllbcl, sm. ,!8, szla- duszy. 6CC'lCUlllllllbCrung, s/. pl. 
chetność f. duszy. 6cc'lcnfrnuf, adi. chory =en, przechodzenie n., wę-

6cc'lcnamt, s11. •es, obacz na umyśle, duszy. dr6wka f. dusz metempsy-
6ee!amt. 6cc'lenfrnnff)cit, a/. pl. choza .f. ' 

=en, choroba j. duszy, cho- · 6cc'lcnllliirmcr, sm. •il, pl. 
6cc'lcnnngft, sf. utrapi1,nie roba umysłowa. -, szlił haczkowany noszony 

n. duszy. 6cc·1cnfummct, sm. -e, I na krzyż. 
6cc'lcnnr3t, am. =ee, pl. strapienie n. duszy. 6cc'lcnlllcibc, sf. pokHrm 

=iirate, lekarz m. w cierpie- ecc'lcnfnnbc, 6cc'lcnlcijrc, m. duszy. 
niach duszy. s/. psychologia/. 6cc1lcn311ftnnb, Bm. ,(e)e, pl. 

6te'lcnblilf, sm. •eiil, pl. 6ce'(enlcibcn, sn. =iii, cier- •ftćinbe, stan m. duszy. 
•e, spojrzenie wyraziste, z pienie n. duszy. 6cc'lcn3łllang, sm. -eiil, 
głębi duszy pochodzące. ecc'lcnlo~, adi. i adv. przymus wewnetrzny. 

6cc'lcnbrnut, sf.pl. ,briiute, pozbawiony dnszy, bez duszy. 6cc'lcrfrc11cnb, 6cc'lcr= 
wybranka /. duszy. 6cc'ltnl11ft, sf. rozkosz m. quilfcub, adi. radosny dla 

6cc'lcnllrii11tignm, sm. =!3, duszy. duszy. · 



6ee'teud)te 

6ee'leud)te, sf. pl. ,n, ob. 
.13eud)tturrn. 

~ee'leutt, s. pl. majtkowie 
pl., marynarze pl. 

Gtc'lig, adi. obacz @:Seiig. 
Gee'lif dJ, adi. duchowy, 

psychiczny. 
Gte'lotfe, sm. =n, pl. .n, 

obacz .13otf e. 
Gee'lollle, sm. -n, pl. =n, 

lew morski. 
Gee'lf orge, sf. duszpa-

sterstwo n. 
Gee'lforger, sm. =s, pl. -, 

duszpasterz m. 
6ce'{f orgernmt, sn. •etl, 

obacz 15eel[orge. 
Gtc'luft, sf. powietrze 

morskie. 
Gec'mnd)t, sf. pl. =miid)te, 

potęga, siła morska, mocar
stwo morskie, marynarka f. 

Gee'mnnn, sm. -ea, pl. 
=miinner, żeglarz m., mary
narz m., majtek m. 

6ee'mii1111if d), adi. mary
narski. 

6tc'mnun0foft, sf. wikt 
marynarski. 

6ce'mnnn0f1111ft, sf. pl. 
•filnftc, żeglarstwo n. 

6te'mnn110lcbt1t, sn. =ii!, 
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eee'otter, sf. pl. •n, wy- 6tt'f dJlffn~rt, sf. pl. =e»r 
dra morska. żeglllga morska; żegluga j . 

Gte~n,llngei, sm. 0 (e)il, pl. po jeziorze. 
=C, papuga morska, gren- Gte'f d)iffn~rt~gefeUf d)nft, 
landzka. sf. pl. •en, towarzystwo n. 

6tt',llnf!, sm. •ff e/3, pl. =piiff c, żeg-lugi mor~kiej. 
paszport morski. Gce'f d)ilbfrote, sf. pl. -n, 

6tt',llftrb, sn. =eil, pl. =r, żółw morski. 
ob11cz fillalroji. 6tt'fd)lnd)t, sj. pl. ,en, 

ete'.)lferbdjeu, sn. =il, pl. bitwa morska. 
-, komk morski, ściętobr6cl Gee'fdjlnuge, sj. pl. =n, 1) 
m, wąż morski; 2) kaczka dzien-

6te',1Jf(nn3e, sf. pl. -n, ro- nikarska. 
ślina morska. 

~cc'~ol~,l.1, sm. -ett, pl. ===en, 6ce'fd,Jnclfc, sf. pl. •n, 
pierśrieniopletw m. 

polip morski. ""et'f"'ne"fe f l =n, 
6et',lloft, sf. pl. •en, poczta <;;:;> "' " , 

8 
• P · 

mo,;ska. r. be~ae~·fcfJ°;Ie~i. sf. pl. ,n, 
<;;:;>Ct'rnvc, sm. •n, pl. =n, szkoła nautyczna. 

kormoran m. "" at 6ee'f cljltlnlbe, sf. pl. -n, ,:i;,CC'rnt, sm. •(e)ij, pl. =t c, latacz m., rybitwa f. 
rada marynarska; radca ma- eee'f djwnmm, sm. •(e)il, pl. 
rynarski. •[d)miimme, gąbka morska. 

6ee'rntte, sf. pl. •n, szczur Gte'fieg, sm. •ti.l, pl. .e, 
mor~ki; stary marynarz. 

eee'raub, sm. ,ee, See'= zwycięstwo n. na morzu. 
riiuberei, sj. pl. •en, korsar- 6te'fignnl, sn. -(e)s, pl . • e, 

syg-nał morski. 
stwo n., rozbój m. na morzu. eee'ffor,llion, sm. •(c)il, pl. 

6ee'riiuber, sm. •il, pl. -, k . k' korsarz m. =t, sz orpIOn mors 1, 

"" .. ,. 'f,'(, kor- Gtt'f olbnt, sm. •en, pl. 
<;;:;>CC'taltvCrt •JJ, adi. ,en, żołnierz m. marynarki. sarski. 
e; .. b fd 'ff ( ) 6ee'f,llit9el, sm. =~, pl. -, 

życie marynarskie. 
6ct'mnnn~orbnung, 

regulamin marynarski. 
ecc'mnmt~f d)ule, sf. pl. 

=n, szkoła marynarska, mrn
tyczna. 

ee'rnu er Jt , sn. • e fi, powierzchnia/. morza, jeziora. 
pl. •e, okręt korsarski. 

sf. 6ee'riinberunltlcf en, sn. =il, 6te'f,llinnc, sf. pl. =n, ob. 
"" .. r. !meetf pinnc. 

6ec'mnnollcr, sn. =il, pl. 
-, manewr nautyczny. 

6ee'mcilt, sf. pl. =n, mila 
morska. 

Gte'mcff tr, sm. •13, pl. -, 
przyrząd n. do mierzenia 
morza. 

Gte'mhtt, sj'. pl. =n, mina 
morska. 

Gee'mhtifter, sm. ,/3, pl. 
-, minister m. marynarki. 

Gee'moltlc, sf. pl. =n, obacz 
15eefrii[Je. 

ieiee'muf d)el, sf. pl. •n, 
muszla morska. 

6ee'1ttff tl, sf. pl. =n, po
krzywa morska, grzyb morski. 

6ee'obrigfeit, sf. władza 
morska. 

eee'offi3ter, sm. •i8, pl. "e, 
oficer m. marynarki. 

<;;:;>te'rnuvertum, korsarstwo n. 6ec'f"rn"'e, si', żargon m. 
6cc'rtdJt, sn. •(c)il, prawo ,. "' 'J moHkie, marynarzy, wyrazy mary· 

narskie. 6ee'reife, sf. pl. •n, podróż 
morska. ece'ftnnt, sm. ,es, pl. -en, 

6ee'rttt11ng011Jef en, sn. •iil, p~ństwo morskie. 
system ratunkowy morski. 6ce'ftnbt, sf. pl. •ftiibte, 

eet'robbt, sf. pl. •n, ob. miasto mor~kie, portowe. 
15ee{Junb. eec'fted)lmg, sm. •(e)iil, pl. 

6ee'rof e, sf. pl. =n, bą-
1 
,e, eee'fticljling, sm. •(e)s, pl. 

czewie n., gąska J., grzy- ,e, obacz 15eeottcr. 
bień m. eee'ftern, sm. '(e)il, pl. •t, 

6ee'rilft1111g, sj. pl. •Cn, ro~gw\azda f., g~si~la j,, od-
uzbrojenie morskie. m10nn1k m., odmiemkwmt m., 

Get'f nl;, sn. =ei!, pl. •t, pająk morski. 
sól morsk•. 6et'ftrnnb, sm. •til, wy-

6ee1f nl511Jerf, sn. •eil, pl. brzeźe morskie, plaża f. 
=C, salina morska. Get'ftrnf!e, sf. pl. ,n, droga 

Gee'f nnb, sm. •ea, piasek wodna. 
morski. 6ee'ftiicf, sn. •(e)s, pl. ,e, 

eee'f cljnben, sm. •il, pl. obraz morski. 
•fd)ltben, uszkodzenie n. stalka, 6ee'fturm, sm. •(e)il, pl. 
!nb ładunku jego na morzu. •ftilrme, burza morska. 

6tt'f d)llllffi, sm. •Cil, piana ete'tllftif, sf. taktyka 
morska. morska. 



ecc'tnng 

ecc'tnnn, sm. =es, pl. -e, 
morszczyn m., szuwar m. 

ecc'tnud}cr, sm. ,s, pl. -, 
obacz 15ee~a~n. 

ecc'tnufc, sf. pl. =n, chrzest 
morski. 

6CC'teufel, sm. •S, pl. -, 
żaboryb m. 

eee'ticfcnmcff er, sm. =fi, 
pl. -, zgłębnik m., bato
metr m. 

ecc'ticr, sn. ,e(!, pl. 0 e, 
zwierze morskie. 

ecdonnc, sf. pl. =n, ob. 
\lla!e. 

ec'ctorf, sm. =es, torf 
morski. 

ecc'trcffcn, sn. •5, pl. -, 
pot.yczka morska. 

ece'triftcn, sf. pl. przed
mioty przez morze po roz
biciu okrętu wyrzucane: 

6cc'frifti1J, adi. na morzu 
niesiony; przez morze wy
rzucony. 

ecc'troml)cte, sf. pl. =n, 
muAzla morska, 

ecc'trul)l}Clt, sf. pl. żuł
nierze pl. marynarki, 

eee'tiidJtig, adi. wytrzy
mały na podr6ż morską. 

@ice'tild}tinfcit, sf. wytrzy
małość n. oa podróż morską. 

ecc'ufcr, sn. ,a, pl. -, 
brzeg m. morza. 

6cc'11IJr, sj. pl. =ett, zegar 
morski, żeglarski. 

6cc'1111fnll, sn. •a, pl. =fiitre, 
wypadek m. na morzu. 

ece'ungc~cucr, sn. •9, pl. 
-, 6cc'11ngctiim, sn. ,a, pl. 
•t, potw6r morski. 

eee'uutauglidJfclt, 6cc'1111 • 
tiidJtigfeit, sf. niewytrzyma
łość n. na morzu (okrętu). 

ecc'bcrfe~r, sm. 0 (e)s, 
ruch m. na morzu. 

ecc'ucrfid}cruug, sf. pl. 
•ett, ubezpieczenie n. na 
wypadek w czasie żeglugi 
morskiej, asekuracya moraka. 

6cc'bogcl, sm. =B, pl. 
•tli\1er, ptak morski. 

6cc'1J0If, sn. =es, obacz 
15ee[eute. 

6cc'111nttc, sf. pl. =n, ob
serwatoryum morskie; latar
nia morska. 

eCC'llliirtl5, adv. ku morzu, 
ze strony morza, od morza. 
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eCC'tllnffcr, sn. =a, woda 6c'gcUci1tC1t, s11. •iii, ee'= 
morska. 1JCllcimoa11b, sf. płótno ża-

6CC'tllcg, sm. -(e)s, pl. ,e, glowe; sz:mi płótno. 
droga morska; auf bem •e 6c'gcUol5, adi. bez żagli. 
drogą morską, morzem. ec'gclmnd}cr, sm. ,B, pl. 

6CC'tllc~r, sf. fortyfikacya -, żaglownik m., żagielnik 
morska; rezerwa/. marynarki. m., tkacz m. żagli. 

ece'lucf en, sn. •5, mary- 6e'gclmaqicrci, sf. pl. ,ett, 
narstwo n., marynarka j. wyrób m. żagli. 

ece'111inb, sm. ,e13, pl. =e, ec'gclmciftcr, sm. •0, pl. 
wiatr morski. -, żeglllrz, kt6ry ma dozór 

6cc'tlliffe1tf d}nft, sf. pl. =ea, nad żaglami. 
umiejętność nautyczna. ec'gcln, I. va. (~a6en) ża-

ece'tllolf, sm. -ea, pl. glować; ein 15c!Jiff in ben 
=ttJiilfe, 1) zębacz m.; 2) wilk @rnnb zatopić okręt 
morski (stary marynarz}. uderzywszy o niego gwał-

6CC111l11tm, sm. •(e)s, pl. townie; II. vn. ([jaben i fein) 
•ttJiltmer, robak morski. żaglować, płynąć z żaglami; 

6cc'3eug~nu0, sn. =fes, pl. mit bem fillinbe - płynąć 
,EJ<iufer, arsenał morski. z wiatrem; nac!J 91ormegen 

6cc'311g, sm. •(e)s, pl. ,3ilge, - popłynąć do Norwegii; 
wyprawa morska. burc!J bie .2ilfte - pruć po-

6ee'31111gc, sf. pl. ,•n, flą- wietrze, bujać w powietrzn. 
dra f., fląderka f., płaszczka/. ee'gcln, sn. =a, żaglowanie 

ec'gcl, sm. ,a, pl. -, 1) n., płynil}cie n. żaglami. 
żagiel m.; bie - aufaie[jen, ee'gclorbttung, sf. porzą
auf[µannett zaciągnąć żagle; dek m., wedle którego żaglują. 
bie -- aui3fµannen rozpiąć eC'!Jelf dJiff, sn. =es, pl. •e, 
żagle; bie - ein3ie[jen zbie- żaglówka f. 
rać, zwijać żagle; unter - eC'!Jclftllll!JC, sf. pl. =n, 
ge[jen puścić się na morze, drąg- żaglowy, rej m. 
wyjechać z portu, odpłynąć i ec'gcltntt, sn. ,es, pl. =e, 
bie - ftreicfJen epuścić żagle; lina ź~glowa. 
mit uollen •n fa~ren płynąć ecgcUttdJ, sn. =(e)B, płótno 
z rozpiętymi żaglami j 2) żaglowe, płachta j.; szare 
skrzydła pl. u wiatraka. pl6tno. 

ec'gcllJoot, sn. ,es, pl. ,e, ec'geltllcttcr, sn. oi.i, pogo-
żagl6wka /. da korzystna do żaglowania. 

ec'gclbnml)ff dJiff, sn. -es, ec'gcu, sm. =a, błogosła-
pl. ,e, okręt parowy zaopa- wieństwo n.; ilóer jmnbn bett 
trzony w żagle. - f µrecfJen, jmnbm ben -

6c'gclfn~rt, sf. pl. =en, erteiren pobłogosławić kogo, 
jazda f. żagl6wką. udzielić komu blogosławitń-

6C'!Jclfcrtig, 6C'!]Clflllt, stwa; - auf ben !!Beg niech 
adi. got6w do puszczenia się Bóg szczęśliwie prowadzi; 
na morze, ilo odpłynięcia; feinen _ 3u etttJ. geben zgo
ein 15c!Jiff ift - okręt stoi dzić się na co, pobłogosławić 
pod żaglami, gotów do od- czemu; ben - liber etm. 
płyniecia. fµrec!Jen wypowiedzieć nad 

eetgclfii~runn, sf. źaglo- czem błogosławieństwo; @ot• 
wanie n. tea - ilóer biclj niech ci Bóg 

6c'gclfn~n, sm. ,ee, pl. błogosławi; 2) ea Hegt fein 
•fiihne, łódź f. z żaglami. - auf i[jrer &róeit Bóg nie 

6c'gclflnr, adi. obacz. błogosławi jej pracy; ber -
15e~eltertig. I ber ielber błogosławieństwo 

6C'1JCif1tttbig, adi. znający urodzaju; miige es euc!J 3um 
się na żegludze. ' - gereic!Jen niechaj wam wyj-

6C'!JClltt11ft, sf. sztuka /. dzie na dobre; 3) (.8auóer~ 
żaglowania. . formel) zażegnanie n. 
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6e'geueformel, sf. pl. ~n, 6e'gnen, sn. •s, 6e'gnuug, 
formuła f. błogosławieństwa, sj. pl. =en, błogosławienie n., 
zażegnania. błogosławieństwo n.; bie 15eg, 

6e'ge110fiiUe, sf. pełnia f. nungen bee 3'riebene błogo-
bło ioslawieństwo. slawieństwo n., korzyści pl. 

6e'ge110~nub, sf. błogosła- pokoju. 
wio o a r11ka. 6e'~nd)f e, sf. pl. •n, oś /. 

6e'geuefrtiftig, adi. skute- widzenia. 
czoy w błogosławieństwie. 6e'IJbnr, adi. ob. 15idjtbar. 

6e'geuf~enbenb, adi. udzie- 6e'~bnrfeit, sJ; ob. 15id)t= 
łający błogosławieństwa. barfeit. 

ee'genereidj, adi. blogi, 6e'~eu, felje, fieljft, fieljt, 
pełen błogosławieństwa. f alj, ljabe gef e~en, I. va. wi-

6e1genef~r1tdj, sm. pee, pl. dzieć; (unterf djeiben) odr6żnić, 
•fl)rild)e, błogosławieństwo n. rozpoznawać, spostrzegać; ee 

6e'geuettmnf dj, sm. ,es, pl., iit fo bunfel, man fieljt nidjt 
•ll)ilnfcl)e, obacz 6egensfvrucfJ. bae geringfte jest tak ciemno, 

6e'gge, sj. pl. =n, turzyca że nie można nic rozpoznać; 
f., łącz m., rzeżucha /. bas mocl)te id) einma( -
(roś!.). roollen I chciałbym to widzieć!; 

6e'g{er, sm. =g, pl. -, 1) bas fieljt man to si11 widzi; 
ż~glarz m.; 2) żagl6wka /.; bet ~rief, ben 6ie bier - list, 
3) jerzyk m. kt6ry pan tu widzi; ee ift 

6cgme'ut, sn. •(e)s, pl. ,e, bort nidJis &u - niema tam 
odcinek m., skrawek m. nic do zobaczenia; er fieljt 

6e'gncu, I. va. (ljaben) 1) f eljr vi1t @efellf cfJaft liei ficfj 
błogosławić kogo, co; dawać przyjmuje wiele towarzystwa 
błogosławieństwo; id) f egne u siebie; bas roirb man -
biefe ł)'rau filr bie ertuiefene zobaczymy; jmnbn fommen 
filloljltat błogosławi11 tl_l kobie- - widzieć kogo nadchodzą
tę za wyrządzone dobrodziej- cego; ein Ung!ilcl fommen -
stwo; @ott fegnete f einen przewidzieć nieszcz11ście; ljier= 
~[eifł, fein ~emii~en Pan aue fieljt man, bafł . • . stąd 
Bóg pobłogosławił jego pil- wniosek, że ..• ; Il. vn. (ljalien) 
ność, jego zabiegi; 2) mit widzieć, patrzeć, spojrzeć; 
etro. - obdarzyć czem, za- fcf)arf - bystro widzieć, mieć 
opatrzyć w co, użyczyć czego; bystry wzrok; f o roeit icfj -
@ott ~at i~n mit @iitern ge• fann jak daleko okiem do
f egnet Pan B6g obdarzył go sięgnąć mogę; roenn id) recfjt 
majątkiem; feine @~e mar f elje jeśli dobrze widzEJ, jeśli 
nid)t mit .Rinbem gefegnet mnie oczy nie mylą; jmnbm 
B6g nie dał jego małżeństwu in bie 2{ugen - spojrzeć ko
dzięci; 3) bae 3'euer, bae mu w twarz; jmnbm in bie 
~ielj - zażegnywać ogień, .!tarten - patrzeć komu w 
bydło; bae ,8eitricfje - roz- karty, zaglądać w karty; fie 
stać siEJ z światem, pożegnać Hi[lt ficlj jett gar nid)t meljr 
świat; Il. ficfJ -, vr. że- - nie pokazuje si11 teraz 
gnać siEJ, przeżegnać si EJ; III. całkiem; in bie[em ,t;,ute fan n 
gef egnet, pp. i adi. ein ~ee ~aljr er ficfj - foffen w tym kape
błogosławiony, szczęśliwy rok; luszu może siEJ pokazać; fie 
0 e !Dla~[0eit ! niechaj wyjdzie !ie[! fidJ am l)'enfter - uka
na zdrowie!; •en mnoen, zała s:11 w oknie; icfj mufł 
fen!:! błogosławionej pami11ci; nad) etro. - muszę za czemś 
in ,en Umftlinben fein być popatrzeć, uważać na coś, 
w błogosławionym stanie, pilnować czego; nad) bem 
w _ciąży;_ eine •e @rnte obfite @ffm -- do~lą.dnąć, zajrzeć 
ż~1wo; f em Unttmeljmen ljatte do jadła; nad) bem !Jłed)ten 
emen •en @rfo[g jego przed- - dopilnować porządku; fie 
si11wzięcie miało poruyślny fie~t barauf, ba[! aUee in 
skutek. gutem ,8uftanb fei jej zależy 

6c6'felb 

na tern, stara si11 o to, aby 
wszystko było w dobrym sta
nie; aufe @e[b - być oszczę
dnym, trzymać pieniądze w 
kupie; naci) ber U~r - pa
trzeć na zegar; in bie ,Su• 
funft - patrzeć w przy
szłość; id) fann miel) baran 
nicfjt f ntt - nie mogę siEJ 
temu dość napatrzyć, nie mogę 
się nasycić widokiem czego ; 
jmni>m a~nlicfj - być podo
bnym do kogo; bae fieljt bir 
li~n[icfJ to podobne do ciebie, 
tego się można po tobie spo
dziewać; (przen. :) jmnbm auf 
bie 'i)'inger - mieć kogo na 
oku; jmni>m burdj bie ~inger 
- pobłażać komu, patrzeć 
przez szpary; auf f einen 
9'1uten - patrzeć na swoj11 
korzyść; er roirb nici) t au -
f ,in nie b11dzie go można wi
dzieć, będzie niewidzialnym ; 
foll)eit idJ - fann ... o ile 
ja widzę •.. ; fo[I - ! pokaż, 
niech zobaczEJ, niech popatrzEJ ! ; 
fie~ bod)! patrz no I popatrz 
tylko! 

6t'6cu, sii. •i3, wzrok m., 
widzenie n.; patrzanie n.; 
id) fann nidJt urteHen nacfJ 
bem - nie mog11 tego osądzić 
z widzenia; ei3 verging iljm 
,t,oren unb - przeszła mu 
ochota do wszystkiego. 

6c'~enb, adi. widzący; 
nut auf einem muge - je
dnooki; bie ~linben - mad)en 
przywrócić wzrok ciemnym. 

6t'6e110wert, 6t'~enll111iir0 

big, adi. godzien, godny wi
dzenia. 

ee'~cuewiirbigfeit, sf. pl. 
,en, rzecz godna widzenia, 
osobliwość J. 

6C'6er, sm. •iS, pl. -, ten 
co widzi; wieszcz m., prorok 
m., astrolog m. 

6e'~erblicf, sm. ,es, pl. •t, 
wieszczy wzrok. 

6e'~crgnbe, sf. pl. •n, dar 
proroczy. 

ec'~eriu, sf, pl. 0 nen, ta 
ro widzi; wieszczka f., pro
rokini f. 

ee'~erif dj, adi. wieszczy. 
6e'~fdb, sn. •fee, pl. •et, 

obacz @e[icfjtefdb. 



6C'bglae, sn. ·fes, pl. •g !iif er, 
obacz '!łlu~engfos. 

6t'binftrumcnt, sn. •( e )s, 
pl. •e, instrument optyczny. 

6C'bfraft, sf. wzrok m. 
@ie'bfrnftmcff cr, sm. •s, pl. 

-, optometr m. 
@ie'bfreie, 8111, =fes, pl. •fe, 

obacz @eftd)ti8frei!3. 
6c'blcbrc, sf. optyka f. 
@ic'blinic, sf. pl. 0 n, oś f. 

widzenia. 
6c'blinf c, sf. pl. ,n, so

czewka /. w oku, soczewka 
optyczna. 

6c'blodj, 8n. •(e)e,pl. •liidjer, 
1) źrenica j., otwór wzroko
wy kości klinowej; 2) obacz 
·@ucflodj. 

@ic'bmcff er, 8m. •!3, pl. -, 
wizyometr m. 

@ic'bnc, sf. pl. 0 n, 1) ścię
gno n., ścięgacz m. (anat.); 
2) cięciwa .f. (w luku). 
. 6e'bncn, fidj - v,·. (~a6en) 
tęsknić do kogo, do czego ; id) 
f etne midj nadj meiner ~eimat 
tęsknię za moją, ojczyzną; idJ 
fe~ne midj n1tdJ meiner filłutter 
tęsknię za moją matką. 

@ic'bncn, 8n, =!3, tęsknienie 
n., tęsknota j. 

6c'bncnartig, adi. ścię
gnisty. 

6c'bnenfnbcn, 8m. 0 s, pl. 
•fii'oen, struna ścięgnista. 

6C'bnenbnut, 8/. pl . • ~liute, 
powięź f. 

@ic'bnenbil~fen, sn. =i8, 
6C'bnenf ~rtngen, 8n. 0 il, pod
rywanie n., podskakiwanie n. 
ścięgien, 

6c'b1tcnfniid)cld)cn, s11. pl. 
strzeszczka j. 

6c'bncnmcff cr, 8n. ,ei!, pl. 
-, tenotom m. 

@ie'bnmf d)cibc, 8/. pl. =n, 
pochewka /. śeięgna. 

6C'bnenf djnitt, sm. -e~, pl. 
=e, przecięcie n. ścięgna, te
notomia f. 

6c'bncnucrliiirtung, sf. pl. 
=en, stężenie n. ścięgien. 

6c'bncrll, sm. •(e)!3, pl. 
=en, nerw m. oczny, widzenia, 
wzrokowy. 

@ie'bnid)t, ~C'bnig, adi. 
ścięgnisty, ścięguowy, żyło
waty, żylasty, silny, muszku
larny. 
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@ic'bnlidj, I. adv. pożądany, 
upragniony; baił ift mein 
feijnlic!Jfter mlunfdj ,to jest 
moje naj~orętsllle życzenie; 
ein =e!3 meriangen nad) etro. 
~a6en mieć niepohamo
waną, gorą,·ą żądzę czego; 
II. adv. z upragnieniem, 
gorąco, zywo, z niecierpli
wością; etro. - roilnfdjen 
gorąco czego pragnąć, sobie 
życzyć ; nadj jmnbm - uer= 
langen silnie za kim tęsknić; 
- ei ner SdJe entgegenf e~en 
z nie~ierpliwością 01.ego wy
glądac. 

@ic'bnf udjt, 8/. tęsknota /., 
upragnienie n., żądza f., 
pragnienie n. czego ; jmn'ott 
mit - erroarten oczekiwać 
kogo z niecierpliwością; idj 
ij1tlie - n1tdj ber ~eimat 
tęsknię za domem; id) fil~le 
eine grojie - nad) 'oir od
czuwam wielki} żądzę widze
nia ciebie. 

6c'bnfild)ttg, 6c'bnf nd)te· 
IJOU, adi. i adv. upragniony, 
stęskniony; z upragnieniem, 
z tęsknotą. 

6c'borgn1t, s11. •(e)ii, pl. ,e, 
narząd wzrokowy. 

6cbr, adv. bardzo, nader, 
wielce, mocno ; - f djiin 
bardzo ładny; fie gefiillt mir 
- ona mi się bardzo podo
ba; idj 6in - erfreut wielce 
jestem uradowany; idj f1tnn 
gar nidjt f agen, roie - id) 
erf djrocfen li in nie mogę na
wet opisać, jak wielki był 
m6j przestrach; fo - id) micf) 
audj friinfe, 'oafł • . . jakkol
wiek się tero bardzo mar
twię, to ... ; 5u - zanadto, 
za dużo, za wiele; 'oanfe -
dziękuj~ pięknie; - uer= 
6unben nader zobowiązany. 

@ic'brobr, 811. =(e)s, pl. •e, 
obacz Betttgl1t!3. 

6e'W d)iirfc, 8/. bystrość/. 
wzrol!:u. 

@ic'bllcrmiigcn, 8n, •&, ob. 
@iebfraft. 

@iC'blllcite, 8/. dalekość /. 
wzroku. 

@ic'blllinfcl, sm. =s, pl. -, 
kat m. widzenia. 

'6ci'd}c, sf. mocz m., uryna 
/. u bydląt. 

3 n len ber, llletttfclj•l,lolnifclje! l!lliirterbuclj. 

eei'bmbnmnft 

@ici'd)cn, vn. (~aben) mo
czyć, urynować. 

6eid)t, adi. 1) płytki; ber 
3'[ufł ift an bie[er 15telle -
rzeka jest w tern miejscu 
płytka; 2) p tytki, powierz
chowny; ein •er !J.Jlenf dj płytki 
człowiek; einen 15toff -
6e~1tnbeln traktować materyał 
powierzchownie. 

@ici'd)t~ctt, 6ci'd)tigfcit, 8f. 
płytkość f., miałkość /.; po
wierzchowność f. 

@ici'bc, sf. pl. =n, jedwab 
111.; ro~e - surowy jedwab; 
gana uon - czysto jedwa
bny; ein ~unb, ein 15trang -
motek m.jedwabiu;'o1tliein,irb 
er feine - f pinnen nie wzbo
gat:i się na tero. 

@ici'bcl, sn. •S, pl. -, 
zajdel m., kufelek zawierający 
trzecią część litra. 

@ici'bclbnft, sm. •ei8, pl. -e, 
łyko wilcze; rosmarinbllitt• 
riger - prześlągwa f. 

@ici'bcllucif c, adi. i adv. 
na zajdle, zajdlami, kufelkami. 

@ici'bCII, adi. jedwabny; 
•e eitoffe jedwabie pl. 

@ici'bcnnlJfiiUc, 8m. pl. od
padki, odcinki pl. z jedwa
biu. 

6ci'bcnnr1Jcit, sf. pl. 0 en, 
wyr6b jedwabny; robota j. 
na jedwabiu, 

6ci'bcnar1Jcitcr, sm. =!3, pl. 
-, ten co wyrabia jedwab. 

6ei'bcnnr1Jcitcrin, 8f. pl. 
=tten, ta, co wyrabia jedwab. 

$ci'bcnartig, adi. jedwa
bisty. 

6ci'bcnatlne, 8m. •ff e!3, pl. 
=ffc, atłas jedwabny. 

@ici'bcnbnnb, 811. •es, pl. 
•61in'oer, wstążka, tasiemka 
jedwabna. 

6ci1bcn1Jn1t, 8m. 0 es, 
jedwabnictwo 11., uprawa /. 
jedwabnictwa, chów m. jedwa
bnik6w. 
· @ici'bcnbnncr, 8m. 0 !3, pl. 
-, oprawiającym. jedwabni
ctwo. 

6ei'bcn1Jmit1t1tg, sf. fabry
kaeya f. jedwabiu. 

6ci'bcnfofon, 8m. =!3, pl. 
,,13, kokon m. jedwabnika. 

6ci'bcnbnntnft, 8m. =eił, pl. 
=e, adamaszek jedwabny. 
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eci'llcnllocfc 

eci'lltnbocfc, sf. pl. =n, 
zwój m., motek m. jedwabiu, 

eti'bcnbrc~cr, sm. •il, pl. 
-, ten, co jedwab skręca, 

eti'bcnbrncf, sm. •(e)s, pl. 
•e, druk m. na jedwabiu. 

6ci'bcncrntc, sf. zbiór m. 
jedwabiu. 

6ci'bcnfabrif, sf. pl. •en, 
fabryka f. jedwabiu, jedwa
biarnia f. 

eci'llcnfabrifant, sm. -en, 
pl. •en, fabrykant m. jedwa
biu. 

reci'bcnfabrifation, sf. fa
brykacya f. jedwabiu. 

!Eci'bcnfabcn, sm. ,s, pl. 
=fliben, nitka f. jedwabiu, 
jedwabna. 

!Eci'bcnfiirbcr, sm. • s, pl. 
-, farbiarz m. jedwabnych 
materyi, 

eci'bengarn, sn . • ( e )ił, pl. 
•e, nić jedwabna. 

!Eci'bcngc~iiuf c, sn. •il, pl. 
- , !Eci'llcngcf ,llinft, sn. "eil, 
pl. •e obacz 15eibenfofon. 

!Eci'llc11gc111cbc, sn. -s, pl. 
-, tkanina jedwabna. 

!Eci'bcnglana, sm . .. es, po
łysk m. jed"abiu. 

!Eci'bcn~aar, sn. •(e)s, pl. 
=e, włos jedwabisty. 

!Eci'bcn~anllcl, sm. •il, 
handel m. iedwabiem. 

!Ect'bcu~tinbtcr, sm. •ił, pl. 
-, handlarz m. jedwabiem. 

eci'bcu~a11btu11g, sf. pl. 
"en, sklep m. z jedwabiem, 
skład m. jedwabiu, sklep 
bl!łwatny. 

eci'bcn~af c, sm. =n, pl. 
•n, zając królik m. 

Gti'bcn~afl)d, sf. pl. =n, 
przyrząd m. do nawijania 
jedwabiu. 

!Eci'bcninbuftrit, sf. prze
mysł jedwabmczy. 

eci'bcnfraut, sn. =es, pl. 
•ftiiuter, jedwab polny, ka
ninnka /., włos Panny Maryi. 

Gci'bc11f11ltur1 sf. pl. ,en, 
chów m. jedwabników. 

Gei'bc11tabt11, sm. =il, pl. 
•liiben, obacz ełeibentanb• 
!unq. 

eti'bcnma1111faft11r, sf. pl. 
•en, obacz E>eibenfabrif. 

eci'bcnlJalJicr, sn. =s, pl. 
=e, papier cienki, jedwabny. 
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eci'bCUlJillf cljcr, sm. •51 
pl. -, pincz m. o włosach 
jedwabistych. 

eci'llClllllllJ,l)C, sf. pl. •en, 
poczwarka /. jedwabnika. 

eci'bc11raulJC, sf. pl. •n, 
jedwabnica /, 

eci'llcnf amt, sm. =es, pl. 
•e, aksamit jedwabny. 

eci'bc11f djn11r, sj. pl. 
•f djnilre, sznur jedwabny. 

eci'bcnf djwana, sm. 0 es, pl. 
=fc!Jmnnae, jemiołucha /. (ga
tunek kwiczoła). 

eci'bcnflJillllCr, sm. =il, pl. 
-, 1) obacz EeibenrauJJe; 2) 
ten, co przędzie jedwab. 

eci'llcnfl)innmi, sf. pl. 
,en, przędzalnia jedwabiu. 

eci'llcnftidmi, sf. pl. ,en, 
haft m., haftowanie n. na 
jedwabiu. 

eci'bcnftoff, sm. =eil, pl. •e, 
jedwab m., m"-teryajedwabna, 

eci'bcnftrii~nc, sm. pl., 
eci'bcnftrang, sm. •es, pl. 
=ftrlinge, motek m., pasemko 
n. jedwabiu. 

eci'bc111Uarc, sj. pl. •n, 
towar jedwabny, ·bławatny; 
jedwabie pl. 

eci'llcnwarcn~iinblcr, sm. 
"ił, pl. -, bławatnik m., 
kupiec bławatny, 

eci'llcuwcbcr, eci'llcn• 
IUirfcr, sm. =S, pl.-, tkacz m. 
jedwabnych materyi. 

eci'llcnwcbcrci, eci'bcn• 
IUirfcrci, sf. pl. =en, fabryka 
f. tkanin jedwabnych. 

eci'benweidj, adi. miękki 
jak jedwab. 

eei'llcnwurm, sm. •ei!, pl. 
•ltliirmer ,jedwabnik m.,jed wa
bnica /. 

eci'llenltlilrmcr511djt, sf. ho
dowla f. jedwabników. 

eei'bcnotllg, sn. 0 es, 'pl. =e, 
obacz E>eibenftoff. 

eci'llen511djt, sf., eci'bcn• 
oiidjtcrci, sf. pl. •en, obacz 
E\eioenliau. 

eei'bcnoildJtcr, sm. •il, pl. 
- , obacz 15eibenliauer. 

eci'big, adi. ob. 15eii>en= 
artig. 

eci'fc, sf. pl. •n, mydło 
n.; graue - szare mydło; 
- fod)en, fiei>m warzyć my
dło; mit - einreilien namy-

eci'fenwuracl 

dlić; ein Stiict' feine, mog(. 
riecf)enbe - mydełko n. 

eci'fcn, va. ([Jalien) 1) 
mydlić co; 2) myć, czyścić 
(złoto). 

eei'fcn, sn. =a, mydle
nie n. 

eci'fcniif111tidJ, eei'fcnnr· 
tig, adi. mydlasty. 

eei'fcnarbcit, sf. (górn.) 
mycie n., czyszczenie n. mine
ral6w. 

eci'fcnaf djc, sf. popiół my
dlarski, 

eci'fenbab, sn. -ea, pl. 
,!iliber, kąpiel mydlana. 

!Eci'fe11ba11111, sm. ..ea, pl. 
=lićiume, mydłodrzew m. 

eci'fcnbmitung, sf. fabry
kacya f. mydła. 

eci'fcnblaf e, sf. pl. •n, 
bańka mydlaua. 

eci'fcnbriif)C, sj. mydli
ny pl. 

eei'fcncrbc, sf. miękisz m. 
eei'fcnfabrif, sf. pl. •en, 

mydlarnia ;., fabryka f. 
mydła. 

eti'fcnfabrifant, sm. =en, 
pl. •en, fabrykant m. mydła. 

eci'fcn~aUig, adi. zawiera
jący mydło. 

eei'fcnfraut, sn. •ea, pl. 
•frliuter, mydlnica /., mydel
nik m. 

eci'fcnfngcf, sf. pl. =n, 
gałka .f., kula j. z mydła. 

eci'ft11Iaugc, sf. ług my
dlarski. 

ec'ifcnl)ffajtcr, sn. •S, pl. 
-, plaster mydlany. 

eci'fCUlJU{IJcr, sn. •a, pro
szek mydlany. 

eci'fc11f cljaum, sm. •(e)s, 
piaua /. z mydła. 

eei'fcnficbcr, sm. =a, pl. 
-, mydlarz m. 

eci'fcn[icbmi, sf. pl. •en, 
1) mydlarstwo n.; t) my
dlarnia f. 

eci'fcnfl)iritu~, sm. spiry
tus mydlany. 

ecifcnftein, sm. ,(e)s, pl. •e, 
mydleniec m., mydlak m., 
kamień mydlany. 

eci'fcnlllaff cr, sn. •a, my
dliny pl. 

eei'fc11u111r5d, sf. pl. .n, 
łyszczec m., korzeń mydlany, 
mydlnicy. 
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eci1feu3iil)fd)eu, sn. 0ś, pl. 0 e filqren [affen dać się wo- •filnfte, sztuka f. skakania, tań-
-, czopek mydlany. dzić na pasku; jmnbm ba5 czeuia J18 linie; kuglarstwo n. 

eei'fi!J, adi. mydlast.y, mięk- - illier ben .!?o:pf roerfen pu- Gei'ltrieb, sm. =e5, pl. =e, 
ki i śliz ki jak mydło. dejść kogo sztuka, zła- przenośnia, transmisya lmowa • 

. eei'fuer, sm. •!3, pl. -, pać f!O. • Gei'huerf, sn. =C5, powrozJ 
ten co myje, czyści minerały. Gei'lartilJ, adi. linowaty. pl., liny pl. 

Gei'lJCU, va. obacz 6ei9en. eei1Inuf3ug, sm. •(e)a, pl. eeim, sm. •C5, płyn gęsty 
eei'ger, sm. 0 s, pl. -, 1) •3ilge, wyc1ągnia linowa, ele- jak galareta; gęsty kleik; 

obacz 18leiCot; 2) skazówka wator linowy. I patoka /. 
f. i a) zegar m. (piaskowy, eci'lbn~u, sf. pl. •en, ko- eei'meu, va. (ljalien) cedzić, 
wodny); 4) cedzidło n.; ó) lej linowa, na linach, kolej czyścić, klarować (n. p. 
przełożony m. w salinach. wi~ząca. miód). 

Gei'gcr, adi. pionowy eei'ler, sm. •a, pl. -, po- eei'm~ouig, sm. •5, pil to ka f. 
(w górn.). wrożnik m. eei'mid)t, eei'mig, eii'mio, 

Gei'gcrabtrciber, sm. 0 s, eei'lerarbcit, sf robota adi. kleikowaty, gęsty. 
pl. -,· eci'ocrarbeitcr, sm. powroźnicza. eeiu, (liin, bift, ijt, finb, 
•Iii, pl. -, wytapiacz m. eci'lcrbn~u, sj. miejsce n., feib, fiub, mar, liin geroejen), 

eei'gcrbn~n, sj. spad pio- gdzie kręcą powrozy, plac po- t·n. być; 1) er ift f(eiflig on 
nowy. wroźniczy. jest pilny; 6ie fino ein .\)e[b 

eci'gcrer, sm. •5, pl. -, eci'lbriicfe, sf. pl. •n, most pan jesteś bohaterem; er ront 
obai:iz eiei~erabtreiber. linowy, most peruwiański. matrofe on był majtkiem; 

eei'ger~iitte, sf. pl. • n, ecilcrei', sf. pl. •en, eci', finb 6ie es 1 czy to pan?; 
huta f, gdzie wytapiają miedź. ler~nublllerf, sn. •(e)s, pl. -e, fei bod) flug miejże rozum; 

eei'gcru, I. va. (~auen) 1) 1) powroźnictwu n.; 2) plac 2) er ift nid)t megr już nie 
odtapiać, wyt11piać; 2) obacz powroźniczy. żyje więcej; es tit ein @ott 
e5ei~en; 3) wiercić pionowo 6Ci'lerlnbeu, sm. •!J, pl. jest Bóg; jung, biilifclj - być 
(górn.); II. vn. (fein) obacz •tiiben, sklep, magazyn po- młodym, pięknym; es ift falt, 
eiicfern. wroźniczy. roatm jest zimno, ciepło ; es 

eci'gcru, sn. •5, eei'geruug, eci'lerwnre, sf. pl. =n, to- ift 12 Uijr jest dwunasta go-
sf. pl. •en, 1) wytapianie n., war powroźniczy. dzina; roie f:piit ift es? która 
od ta pianie n.; 2) filtrowanie:n. eci'lcqeug, sn. •(e)a, na- godzina?; roie a[t liift bu i' 

eei'gerofcu, sm. =!3, pl. rzędzia powroźnicze. ile masz lat?; gu ter ~inge, 
,i.ifen, piec m. do odtapiania. eci'lfiilJrc,sf,pl.•n,promm. guten !Dłutes - być dobrej 

eei'~c, sf. pl. =n, 1) ce- na linach. myśli; aujier fidj, nid)t liei 
dzidło n., sitko n. do cedze- iSci'l~iiublcr, sm. •5, pl. 6innen - nie być przy peł
nia, sączek m., filtr m.; 2) -, powroźnik m.; handlarz I nych zmysłach; guter ilaune 
osad m., fusy pozostałe pu , m. powrozitmi. - być w dobrym humor1<e; 
przecedzeniu. eci'lmad)cr, sm. •5, pl. -, gana naqe baran -, eine 

eci'~ebeutd, sm. •5, pl. obacz 6eiler. 6ac!Je 3u edebigen być blizkim 
-, eci'~efnd, sm. •(e)13, pl. eei'lrnb, sn. •ea,pl. •riiber, załatwienia sprawy; id) liirt 
•flide, eci'~(e)trid)tcr, lim. =Iii, kolo pasowe, rzemienne. im jBegriife ... mam zamiar; 
pl. -, eci'~etud), sn. =(e)s, eei'lcnml)c, sf. pl. •n, idJ liin baóei, bies au tun za
pł. •tild)er, worek m., płat eci'lebcue, sf. równie. pochył>L bieram się do zrohienia tego; 
m. do cedzenia, cedzidło n., z wyciąg-nią linową. id) bin nic!;)t roi[[ens mitau• 
sączek m., powązka j. eci'lf d)cibe, sf. pl. •n, tar- ~aUen nie mam ochoty do 

Gci'~Cll, va. (l)aben) cedzić, eza /. u przenośni, transmisyi udziału; vor~anben - być, 
przecedzać, filtrować. linowej. istnieć, znajdywać się; es 

eci'~Cll, sn. •13, eei'~UU!l, eci'{f d)iffn~rt, sj. pl. że- werben uie!e menfdjen bort -
sf. •en, cedzenie n., pr1<ece- glug-a f. na linach. tam będzie wiele ludzi; auf 
dzanie n., filtrowanie n. eci1Itnu3, sm. =ea,pl. ,tau~e, f einer ~ut - być, mieć się 

eci'~cr, sm. •s, pl. -, eci'ltnu3cu, sn. =a, eei'Uiiu= na baczności; es ift fd)on 
cedzidło n., sitko n. do ce- 3crci, sj. tańcowauie n., tań- [ange ~er to już bardzo da
dze nia, filtr m. czenie n. na linie, taniec m. na wno; roie ift bir? jak ci jesr, 

eei'l)Cttid)tcr, sm. •iil,' pl. linie, kog-Jarstwo n. jak sil;) masz? j fovie[ an Urtś 
-, lejek m. do cedzenia, eei'ltii113cr, sm. •ill, pl. -, ift co do nas; Iaji ba5 - I 
filtrowania. linoskoczek m. zostaw to, daj za wygrane!; 

ecil, sn. -es. pl. -e, po- eei'ltiin3criu, sf. pl. -nen, I etro. - Iaffen dać pokój cze-
wróz m., lina /·; auf bem •e linoskoczka f., tancerka f. mu, poprzestać na czem; idj 
tan0en tańczyc na linie; bil n• na linie. roeiji nicf}t, roornn icf} bin nie 
nes - linewka f.; fidj am eei'ltiiu3crfuuft, sj. pl. 1 wiem, czego się imać; es. 

2G* 



!Scin 

ift an lm Sacf)e gat nidjls 
nic na tern niema; n,as ttJćire 
ba au tun coby tu można 
zrohić; ba finb ttJit ot6ż i my; 
es mag - niechaj będzie; 
es fei benn, baij man mid) 
autiicfgći[t chyba gdyby mnie 
zatrzymano; fei bem, n,ie es 
molle niechaj będzie, jak chce; 
bas n,lire ! to byłoby; bas 
fann unmiig[icfJ - to niepo
dobne, niemożliwe; es ift lieff er 
to lepiej; es ift nid)t ba nie
ma tego; et ift nid)t ba nie
masz go; mit igm ift nid)ts 
anaufangen niema z nim co 
począć; bas ~ucfJ ift nur in 
bief er ~ucl)ganb[ung au liefoma 
men książki tej można tylko 
nabyć w tej księgarni; er ift 
nirgenbs nu finben nigdzie go 
nie można znaleźć. 

!Scin, sn. •!3, bycie n., byt 
m., istnienie n.; egzysten
cya f.; bie 2egre vom -
ontologia f. 

!Sein, •es, •e, pron. poss. 
fein, jeine, f ein, 1) jego; -
~reunb jego przyjaciel; •e 
treuen ~ienfte jego wierne 
przysługi; 6eine IDlajeftćit ber 
Raijer Jego Cesarska Mość; 
einer •er ~reunbe jeden z 
jego przyjaciół; nid)t mein 
l8ruber, f onbern ,er gat ei3 
gefagt nie mój, ale jego 
brat to powiedział; 2) swój, 
swoja, swoje; er [)at •en 
15tocf genommen wziął swoją 
laski}; je ber gat •e 3'eg[er 
każdy ma swoje wady. 

~ei'ne, sm., sf., sn. pl. •n, 1) 
bas 1!3einige, jego, jego wła
sność; jeb em bat! - każdemu 
to, co mu się należy; ba!3-, 
eleinige tun robić, co do niego 
należy; 2) mann wirb er fie 
bie - nennen łiinnen kiedy 
będzie ją już m6gł nazwać 
swoją żoną?; id) liat ign, 
bie ~n 0u gtiilien prosiłem 
go, by pozdrowił'. wszystkich 
swoich (t. j. krewnych, do
mowników). 

!Sci'nerf cit 0, adv. z jego 
strony. 

Gcincóglei'd]en, adi. er 
fudjt - szuka sobie równego; 
mit jmnbm wie mit - um• 
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gegen obchodzić sie z kimś 
jak Z r6wnym RObie, 

!Sci'net~nlben, !Sei'net• 
tuegen, !Sei'nettuiUen, adv. 
dla niego, z jego powodu, 
z jell'o przyczyny; dla siebie. 

!Sei'nigc, ber, bie, bai!!, 
pron. poss. jego; mein S;,aus 
unb bas - mój dom i jego 
dom. 

Gei0mogrn',!.l~, sm. •en, 
pl. ,en, seismograf m. 

6ei0momc1ter, sm. i sn. 
•S, pl. -, seismomtotr m. 

!Seit, I. pmep. od, odkąd; 
- bem ~age, baj3 • . • od 
dnia, że • . , ; - fongen 
~a~ren od szeregu lat; -
fur3emodnied11wna;-roann? 
odkąd? II. conj. = f eitbem; 
- icf) bicfJ fa[) od kiedy, od
kąd ciebie widziałem. 

!Seitn'b, adv. z boku, 
osobno. 

!Sei'te, sf. pl. ,n, 1) stro
na f.; nad) biejer unb nad) 
jener - ge~en iść w tł} i w 
tawtę stronę; laf3 mid) auf 
bie anbete - ge[Jen pozw61 
mi przejść na drugą stronE_l; 
jmnbm aur - ftegen wspierać 
kogo, pomagać komu; 
jmnbm nid)t tJOn ber - roeio 
cgen nie opuszczać kogo ani 
na krok; jebe!3 ~ing [)at 3roei 
•n każda rzecz ma dwie 
strony; 15djera liei - bez 
żartu; von meiner - finb 
feine elcf)roicrigfeiten z mojej 
strony niema trudności; bas 
ift meine f djroadle - to moja 
słaba strona, słabostka; von 
meiner, von Sgcer - z mojej, 
z pańskiej strony; auf bie -, 
liei - gegen pójść na stronę; 
2) bok m.; etro. liei - litin• 
gen usun:ić co na bok, od
stawić co; jmnbn von ber 
- anfegen patrzeć na kogo 
z podełba; auf bie - gef)en 
p6jść w bok; jmnbm einen 
1!3tou in bie - gelien dać 
komu szturchańca w bok; 
ben 3'einb von ber redjten 
- angreifen zaczepić, za
atakować nieprzyjaciela z 
prawego boku; bie •n becfen 
zasłaniać boki; jmnbn auf 
bie - neijmen wziąć kogo 
na bok; etn,. liei - feten, 

Iegen odłożyć co na bok, za
niechać; 3) stronnictwo n. 
auf jmnb!3 - treten przejść 
do czyjego stronnictwa; auf 
- ber !negierung ftegen być 
po stronie rządu; 4) stron
nica f.; bas fteijt auf ber 
erften - to stoi na pierwszej 
stronnicy; bie •n umf dj!anen 
przewracać kartki; (liilbf.) 
eine traurige - in ber @e0 

f cfJidjte \j!o!en!3 smutna karta 
w dziejach Polski; ó) -
eines.ltefle!s bok m. stożka; eine 
- ber@[eidjung strona/. zró, 
wniania; 6) eine - 1!3pecf po
łeć f, słoniny. 

Gei'tennbriij, sm. ·ff es, pl. 
•ffe, rysunek z boku wzil}ty, 
profil m. 

!Sei'tennblngernng, sf. pl. 
•en, odkład m., odsypka 1: 

!Sei'tenndjfe, sf. pl. =n, oś 
boczna, 

6ei'tenn11griff, sm. •(e)i81 pl. 
,e, atak m. z boku, dywer
sya /. 

6ci'tennnmcd11ng, sf. pl. 
oen, uwaga f. na boku, na. 
marginesie, 

!Sei'tennnfidjt, sf. pl. ,en, 
widok m. z boku, boczny. 

!Sei'tenbn~n, sf. pl. ,en, 
kolej boczna. 

6ci'tcnbetucg11ng, sf. pl. 
,en, ruch boczny. 

leiei'tenbe3eidJnnng, !Sei'ten, 
be3iffcr11ng, s1. pl. -en, pa
ginacya 1: 

leiei'tenblid, sm. 0 es, pl. 
oe, spojrzenie n. z boku; 
einen - auf etro. n,erfen 
okiem rzucić. 

6ei'tenentlnb11ng, sf. pl. 
oen, wyładowani~ n. się w 
bok. 

!Sci'tcnentnn~mc, sf. pl. 
•n, wykop boczny; = IDlate• 
ria!qtalien (kol.). 

Gci'tenerbe, sm. •n, pl. •n, 
spadkobierca poboczny. 

!Sci'tenerbf dJnft, sf. pl. •en, 
dziedzictwo poboczne. 

~ei'tenfnff nbc, sf. pl. •n, 
!Sci'tenf ront, sf. pl. •en, 
fasada boczna. 

~ei'tenf{iidjc, sf. pl. 0 n, 
płaszczyzna poboczna. 

leici'tenf{ligd, sm. •!3, pl. 
-, skrzydło boczne. 
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6ci'tcngnlcric, sf. pl. •n, jmnbm einen -· uetfeęen 
galerya boczna, szturchnąć kogo w bok. 

6ci'tengnng, sm. oeil, pl. 6ei'tcnftrnfjc, sf. pl. 0 n, 
•giinge, droga boczna, kory· ulica boczna. 
tarz boczny, ecf'fCUftihf, Bn. =(t)i8,pl. •C, 

6ei'tengcbiinbc, sn. =ił, pl. 1) kawałek m. z bokn; 2) 
-, przyległy budynek; ofi- druga polowa pary, pendent m. 
cyna/. 6ei'tcntnf d,lc, sj. pl. =n, 

6ci'tengcleif e, sn. •/3, pl. kieszeń boczna. 
-, tor boczny. 6ei'tenteil, sm. •(e)i8, pl. •t, 

eei'tengef~riid,I, sn. =(e)a, część boczna, boczek m. 
pl. =e, rozmowa f. na uboczu. (w krawiectwie). 

6ci'tengewebr, sn. •(e)s, pl. 6ei'tentlir, sf. pl. ..en, 
=e, szabla /., pałasz m., ba- drzwi boczne. 
gnet m. 6ei'tcntrieb, sm. •(e)il, pl. 

6ei'tengiebel, sm. •iii, pl. •e, latorośl uboczna. 
-, szciyt boczny. 6ei'ten1Jednbernm~e, sf. pl. 

6ei'tenbnUe, sf. pl. ,n, •n, J'.adownia boczna. 
hala boczna. 6eiten1Jerwnnbte(r), sm. ,en, 

6ei'tenbieb, sm. •(e)i8, pl. pl. •e(n), krewny m. 
=t, cios m.1 cięcie n. Z bokUj 6ti'fCUIJCtllJllUbffd}aff, Bj. 
przycinek m., przytyk m. i pl. •en, pokrewieństwo n. 
(obraz.) 1mnbm einen - uer„ 6el'tenwnnb, sf. pl. •miinbe, 
f eten dociąć komu. ściana boczna; - l>et ~euet• 

6et'tcnfnntc, sf. pl. •n, fifte ściana boczna skrzyni 
kant, brzeg boczny. paleniska. 

~ci'tenfttliff e, sf. pl. •n, 6ei'tenweg, sm. •eil, pl. ,e, 
kulisa boczna, droga, ścieżka boczna, mano• 

6ei'tenliibmnng, sf. pl. •en, wiec m. 
porażenie połowiczne. 6ei'tenwenbnng, sj. pl. •en, 

6ei'tcnlebne, sf. pl. =n, zwrot boczny. 
poręcz boczna. 6ei'tenwed, sn. •(e)il,pl. •t, 

6ei'tenlid,lt, sn. =e!I, pl. •et, szaniec, wal (po )boczny, baszt 
światło poboczne, z boku. (po)boczny, flank m. 

6ei'tenlinie, sf. pl. •n, 6ei'tenwinb, sm. "'eil, pl. 
linia boczrnł, po boczna. •e, wiatr m. z boku. 

6ei'teniiffnnng, sf. pl. •en, 6ci'te113nbl, sf. pl. •en, 
otwór boczny. liczba/. stron; mit •en vet, 

6ei'tenrnnm, sm. •(e)il, pl. fe~en numerować. 
•tiiume, miejsce poboczne. 6ci'ten3immer, sn. =i3, pl. 

6ei'tenf d}iff, dn. •(e)s, pl. -, pokój boczny. 
=e, _n~;'a boczna. 6ei'ten3weig, sm. =(e)il, pl. 

eet tenf djmer3, sm. •eil, pl. ..e, odnoga f. 
=en, "?,61 m. w boku, kolka/. eci'tenij, praep. z 2. przyp. 

6et tenfegcl, am. •!8, pl. -, ze strony. 
żagiel boczny. 6eitbe'r, adv. odtąd, od 

6ri'tenf~rnng, sm. 0 eil, pl. tego czasu. 
=iµtilnge, skok m., skoczenie 6titbe'tig, adi. od tego 
n. na bok; (obraz.) zboczenie czasu trwający. 
n, i einen - ma~en zboczy6, @iti'tig, adi. stronny; fllnf = 
odstąpić od przedmiotu, pif1Ciostronny; viel-

Gei'tenftiinbig, adi. naprze- wszechstronny. 
ciwległy (ogroda.). 6ei'tlidJ, adi. i adv. bo-

6ei'tenftcdjcn, sn. ..a, czny, poboczny, z boku, po 
eci'tenftidjc, sm. pl. kolka/., boku. 
kJ'.ucie n. w boku. ISti'tWitrtij, 6ti'tlinge, adv. 

Sci'tenftofj, sm. -es, pl. bokiem, z boku. 
·ftoie, pchnięcie n., szturchnię- I eefn'nte, sf. pl. -n, prze
cie n. w bok, szturchaniec m.; ciętna linia. 

6efo'nbelentnnnt, sm. ,s, 
pl. •il i •e, podporucznik m. 

6efte't, sn. •(e)i3, pl. •t, 
wydzielina /. 

6dre't, adi. tajny, tajem
ny, sekretny, skryty. 

6dtetii't, sm. ,(e)s, pl. •e, 
1) sekretarz m., pisarz tajny; 
2) biurko n., sekretarzyk m., 
sekretarz m. 

6eftetntin't, sn. -(e)s, pl. 
•e, sekretaryat m. 

6eftetii'tln, sj. pl. onen, 
sekretarka f. 

6dtetii'rfteUe, sf. pl. •n, 
posada f., urząd m. sekre
tarza. 

6dt, am. •(e)i8, pl. •e, 
szampan m., wino szampań· 
akie. 

6e'fte, sf. pl. •n, sekta /., 
bractwo wyznaniowe. 

6e'ftengeift, am. •eil, duch 
sekciarski. 

6eftie'tet, sm. •!8, pl. -, 
sekciarz m. 

6eftie'mif dj, adi. sek
ciarski. 

@icftio'n, af. pl. •en, 1) sek
cya /., obdukcya f., rozbiór 
m. zwłok; 2) oddział m., wy
dział m., sekcya f. 

6eftio'nijbefnnb, sm. •eil, 
pl. •e, orzeczenie n. wskutek 
sekcyi. 

6eftio'nebetid,lt, sm. -es, 
pl . .. e, sprawozdanie n. zsekcyi. 

6eftio'nijdjef, sm. •!8, pl. 
•il, szef m. sekcyi, szef m. 
wydziału. 

6eftio'nef nnl, sm. •es, pl. 
•[iile, sala sekcyjna, prosek
toryum n. 

6eftio'nijl1Jeif e, adv. na 
sekcye. 

6e'ftor, sm. •il, pl. •to'ten, 
sektor m. 

6eftt'nbn, sf. pl. ,ben, druga 
klasa gimnazyalna, licealna; 
drugi wydział szkoły wyższej. 

6efttnbn'net, sm. =s, pl.-, 
uczeń m. drugiej klasy gimna
zyalnej, licealnej, uczeń m. 
drugiego wydziału szkoły 
wy!szej. 

6efnnbn'nt, sm. ..en, pl. 
•en, stknndant m., świadek m. 
przy pojedynku. 

6dttnbii't, adi. drugo
rzędny. 



Gefunbii'rbnbn 

!Ednnbii'rlJnbn, sf. pl. •en, 
kolej drugorzędna. 

!Sefnnbii'rf d)ule, sf. pl. •n, 
szkoła średnia. 

Gefn'nbnwed)f cl, sm. •il, 
pl. -, weksel ponowny. 

6efu'nbe, sf. pl. ~n, 1) se
kunda. f. 2) sekuuda, t. j. od
ległość od siebie sąsiednich 
stopni gamy (muz.). 

Gcfu'nbeulnug, adi. trwa
jący kilka sekund, 

Gdu'nbcnubr, sf. pl. ~en, 
zegar wskazujący sekundy. 

ecfu'11bcn3eiger, sm. ~~, pl. 
-, wskazówka wskazująca 
sekundy. 

Gdnnbie'ren, vn. (ijaf>en) 1) 
towarzyszyć, pomagać, popie
rać; 2) wtórować przy śpie
wie; 3) sekundow11ć przy po
jedynku. 

Gef1111bie're11, sn. s!3, wtóro
wanie n., przyświadczanie n., 
seką:ndowan}e n. (komu przy 
pojedynku). 

Gd11.11boge11it111r, sf. pl. sen, 
młodsza hnia, sekunr.logeni
tura /. 

Ge'lnbon, sm. •ił, pl. ~ił, 
seladon m., czuty kocuanek. 

Ge'lnbongrlln, adi. seledy
nowy (zielonawy). 

Gelbn'nber, adv. samo• 
wtór, samopas. 

Gt'lbbritt, adv. samotrzeć. 
Ge'lbig, adi. tensam; = 

~erjelbe. 
Gelb ft, f e[ber, I. pro n. sam 

(t.j. a me ktoś inny); fiinnen 
®ie baił - tun? czy mo
żesz pan to snm zrobić; 
bas ift gan3 uon felbft gefom~ 
men przysz{o to samo z sie
bie; er tat ee uon - uczynił 
to z własnej woli; mit fidJ 

reben rozmawiać sam 
z sobą; bief e irau ift bie @ilte 
- ta kobieta to wcielona 
dobroć; um S~rer - roiUen 
bilrfen 15ie eił niclit tun ze 
względu na siebie samego nie 
powinien pan tego robić; 
II. adv. nawet; er milrbe -
feinen beften ireuni> uerr11ten 
zdradziłby nawet nnjlepszego 
przyjaciela. 

Gdbft, sn. indecl. własne 
ja, własna osobistość; f ein 
fleff ereil - jego lepsze ja. 
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Ge1lbftndJtl11tg, sf. szano- 6e'lbftbeftimmung, sf. roz-
wanie n. siebi" samego, po- porządzanie n. sobą samym. 
czucie n. własnej godności. ee'lbftbeftimmnngored)t,sn. 

Ge'lbftiiubig, adi. i adv. •(e)s, prawo n. rozporządza
samoistny, -nie, samobytny, nia samym sobą; jmnbm 
niezależny; udzielny; ein ~er bas - uerlei~en usamowolnić 
W'lenfdi samoistny człowiek; kogo, zrobić niezależnym. 
iin •eił iurftentum udzielne ee'lbftbetrnd)tung, sf. pl. 
księstwo; ficlj - mad)en usa- •en, zastanawianie n. się nad 
moistnić się, zdożyć własne nad samym sobą. 
przedsiębiorstwo, własne ee'Ibftbetrug, sm. •(e)i!, 
ognisko. oszukiwanie n. samego siebie. 

Ge'lbftiinbigfcit, sf. samoist-1 ee'lbftbeurte!Iung, sf. pl. 
ność f., samodzielność f., nie- •en, sąd m. o sobie samym. 
zawisłość/., niepodległość f.; I Ge'lbftbtlDllllbtrung, ef. po-
\Eo(ens - niepodległość f. dziwianie n. samego siebie. 
Polski. ee'lbftbtlDUjit, adi. pewny 

et'lbftnuflagc, sj. pl. •n, siebie; zarozumiały. 
oskarżenie n. siebie samego. 6t'lbftbtlDUjitf tiu, .'if. •!3, 

Ge'lbftnufoł,lferuug, ef. pl. pewność f siebie, świadomość 
~en, poświęcenie n. oiebie Ha- /., samowiedza f.; zarozumia
mego, zrobienie n. z siebie lość j.; mit - auftreten wy
ofiary. stępować z wielką pewnością 

ee'lbftbebnrf, sm. ,eił, wła- siebie (zar.ozumialością). 
sna potrzeba, własny użytek. 6t1lbftbtlb1111g, sj. kształce-

ee1lbftbtf(tcfu1tg, sf. pl. •en, nie n. siebie samego, wykształ-
samog-wałt f., onania f. cenie przez siebie nabyte, 

ee'lbftbefriebiguug, ,'if. sa- autodyd11ktyka f. 
mozaspokojenie n., zadowo- Ge'lbftbiograł,)ij, sm. ~en, 
lenie n. pl. ~en, biograf m. własnego 

Ge'lbftbcfrudJt1111g, sf. pl. życia. 
•en, samozapłodnienie n. Ge'lbftbiogrnl)l)it, ef.. pl. 

ee'lbftbdJerrf d)tmg, 8f. pa- =n, biografia własna, opis m. 
nowanie n. nad ~obą samym. własnego życia, autobiogra-

et'lbftbeftltllt1tto, sn. =ff es, fia .f. 
pl. ~ne, przyznanie n. się ee'lbftbemiitiguug, sf. pl. 
przed samym sobą j dobrowol- •en, samoupokorzeme n. 
ne zeznanie, zeznanie n. do- ee'lbftbrnfen, sn. ~a. samo-
chodu (przy podatkach). myślenie n. 

Ge'lbftbefiiftiguug, sf. pl. Ge'lbftbenfer, sm. ,!3, pl. 
•en, stołowame n. się w wfa- człowiek, który sam myśli. 
snym zarządzie. ee'lbftbilnfd, sm. ~s. z11ro-

Gt'lbftbelebru11g, sf. pl. •en, zumiałoś~ f., arrogancya f. 
pouczame n. samego siebie, ee'lbfteigen, adi. swój 
autodydaktyka j. wl11sny; feine ~en .!Hnber jego 

ee'lbftbeobntf)tung, sf. pl. wła~ne dzieci; fein •er ,\?err 
,en, badanie n., 01Jserwowa- fein być swoim włii.snym pa
nie n. s~meg-o siebie. nem, być panem swoich wła

Gt'lbftberiiudJtfllllg, sf. pl. snych czynności. 
•en, kadzenie n. samemu sobie, ee'lbfttinfebr, sf. sknpie
chwalenie n. siebie snmego. nie f. się; - lJalten zrobić 

et'lbftbcf d)a111111g, sf. pl• rachunek swego sumienia. 
~en, zagłębianie n. się w so- ee'lbfteinf d)iił;ltlllg, sf. pl. 
bie samym. •en, oszacowanie n. ~amego 

Ge'lbftbef dJCibung, sj. pl. siebie, wl,isnego dochodu 
~en, skromność/., usuwanie n. (przy porlatk8ch ), faaya f. 
WfaRnej osoby na drugi plan. et'lfifttlttltilJUIIQ, 8/, pl. 

ee'lbftbefl)iegelung, sf. pl. •tn, samobójstwo n. 
•en, podziwianie n. samego Ge11bfteutf ng11119, sf. pl. •en, 
siebie. zaparcie n. się siebie sam~go, 



ec'Hlftent3iinb11ng 

wyrzeczenie n. się, dobrowol
na rezygnacya. 

6e'lbftent3ii11b1111g, sf. pl. 
•en, samozapaleoie n. 

6elbftcrbnltung, sf. zacho
wanie własne, zachowanie 
n. samego siebie, 

6e'lbfterbnlt11ng0trieb, sm. 
,(e)s, pl. ee, pop, l, instynkt 
samozachowawczy. 

6c1lbftcrfcnntni0, sf. samo-
poznanie n., poznanie n. 
siebie samego. 

6c'lbfternicbrigung, sf. pl. 
•en, poniżenie własne. 

ee'lbftcrrungcn, adi. przez 
siebie 5amego osiągnięty. 

ee'lbftcrtuiilJlt, ec'lbftge• 
ttJiiblt, adi. przez siebie sa
mego wybrany, własnegJ wy
boru. 

ee1lbfter3icl)1tllg, sf. własne 
wychowanie, wychowanie 
przez siebie samego nabyte. 

ee'lbftgcbndcn, adi. pie
czony w domu. 

ee'lbftgcbrnnt, adi. spo
rządzony w domu (n. p. 
poncz). 

ec'lbftgcf nUcn, sn. -~, ob. 
<5elbit!lefiilli!\Mt. 

ee'lbftgcfiillig, adi. upodo
banie w sobie mający, podo
bający się sobie samemu, 
zadowolony z siebie. 

ec'lbftgcfiiUigfcit, sf. u po
dobanie n. w sobie samym. 

ec'lbftgcfcrtigt, 6c'lbftgc• 
mad}t, adi. własnoręcznie 
zrobiony. 

6c'lbftgcfilbl, sn. •(e)s, 
poczucie n. własnej godności; 
samopoczucie n. ; ein Wł11t1n 
uo!I eblen •il mąż pełen 
szlachetnego poczucia go
dności. 

6c'lbftgelebrtc(r), sm. een, 
pl. •en, samouk m., autody
dakt m. 

6c'lbftgcniigf am, adi. przy
stający na swojem. 

6c'lbftgcniigf amf cit, sf. 
przystawanie n. na swoj !ID, na 
sobie samym. 

ISr'lbftgcf c~gcbnng, sf. pl. 
•en, własnti u;tawodawstwo 
n., autonomia f., samorzą·l m. 

6C'lbftgcfl)riid), sn. e(e)s, 
pl. •e, rozmowa f. z samym 
,ob,:i, monolog m. 
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6c'lbftgcftiinbuio, sn. ,ff e9, 
pl. •ff e, dobrowolne wyznanie; 
przyznanie n. się. 

6c'lbftgettJiij, adi. obacz 
<5elliftberouut. 

ec'lbftge3ogcn, adi. wła
snego chowu. 

ee'lbftbeit, sf. indywidual
ność f., osobistość /.; sob
kostwo n., samolubstwo n., 
egoizm m. 

ee'lbft~crrlidJ, adi. zwierz
chniczy. 

ec'lbftbmf dJnft, sf. pl. 
•en, samowładztwo n., auto
kracya f.; samodzierżawie n. 

ec'lbft~errf dJcr, sm. =tł, pl. 
-, samowładca m., autokrata 
m., despota m., samodzierzca 
m. 

6c'lbftbilfe, sf. samopo
moc f., "łasna pomoc. 

6c'lbft~ilfc\Jmin, sm. •(e;i:l, 
pl. •e, stowarzyszeni~ n. wza
jemnej pomocy. 

6c'lbftif dJ, adi. samo! abny, 
sobkowski, egoistyczny. 

ec'lbftUng, adi. mający się 
za mądrego, Mrozumiały. 

eclbftflugl)eit, sj. zarozu
miałość f, arrogancya f. 

ec'lbftfoften, 8. pl. wła
sne koszta. 

ee'lbftfoftcnl)rern, sm. •fei:l, 
pl. ·fe, cena f. własnego 
kosztu. 

6e'lbftlantenb, adi. samo
gluśny. 

6c'lbftlaut(cr), sm. ,e!l, (=l,) 
pl. •e, (-,) samogłoska f. 

6c'lbftlicbe, sf. samolub
stwo n., egoizm m., sobko
stwo n. 

ec'lbftling, sm. •(e)i!, pl. 
•e, samolub m., egoista m. 

6e'lbftlob, sn. •(e)i!, samo
chwalstwo n. 

6c'lbftloe, adi. bezinte
resowny. 

6e'lbftl~~gfcit, sf. bezin
teresownosc .f. 

6c'lbftmorb, sm. •(e)s, pl. 
-e, samobójstwo n. 

ec'lbftmiirbcr, sm. •i3, pl. 
-, samobójca m. 

6C'lbftmiirbcrin, 1if. pl. 
•nen, samobójczyni /. 

6c'lbftmiirbcrif dJ, adi. sa
mobójczy; •e ~lif\d)ten ~aben 

ec'lbftiibcr!Jcbnng 

nosić sie z zamiarami samo
bójczymi. 

6e'lbftmorbgcbanfe(n), sm. 
•ns, pl. =n, myśl samobójcza; 
mit •en umge~en mieć myśli 
samobójcze. 

ee'lbftllortriit, sn. ,;3, pl. 
,i;l i •e, portret własny. 

ec'lbftl)riifnng, sJ. pl. •en, 
samobadanie n. 

6clbftąuiilerci', sf. pl. 
samodreczenie n. 

6c'lb'ftqulilcrif dJ, adi. samo
drec,zacy. 

@ic'!bftrcbenb, adi. i adv. 
oczywisty, oczywiście, natu
ralny, naturalnie; - be3a~[e 
idj bai! rozumie się samo 
prz~z się, że to zapłacę. 

ec'lbftrcf{cftant, sm. •en, 
pl. =m, osobisty reflektant; 
nur •en werben beriic?fi({Jtigt, 
1Sermittler auagef c!Jloff en 
uwzględnia się tylko osobi
stych refl~ktantów, pośre
dnicy wykluczeni. 

ec'lóftrcgiernng, sf. pl. 
•In, samorząd m., autonomia f. 

6e'lbftru~m, sm. obacz 
<5elliftrob. 

6c'lbftf dJiinbunn, sf. pl. 
•en, samogwałt m., onania f. 

6e'(bftf dJllll, sf. obacz 
<5elbftóefcl!auung. 

6c'lbftf d}rift, sf. pl. •en, 
rękopis m., autograf m. 

6c'lbftf dJ1tfi, sm. •ffes, pl. 
•fc!Jliffe, samost.rzał: m. 

ec'lbftftiinbig, adi. obacz 
Eielbftiinbig. 

6c'lbftf ud}t, sf. samolub
stwo n., egoizm m., sob
kostwo n. 

ee'lbftfiid}tig, adi. samo
lubny. 

6c'lbftfild}tigc(r), sm. •en, 
pl. •e(n), samolub m., sobek 
m, egoista m. 

ec'lbfttiinf d}nng, sf. pl. •en, 
ułada /., ilnzya f., mamienie 
n. siebie •amego. 

6C'lbfttiitig, adi. samo
dzielny; samoczynny, auto
matyczny. 

€Sc'lbfttiitigfcit, sf. samo
dzielność f.; samoczynność ;:, 
automatyczność f. 

6e'lbftiibcrbcbnng, sf. za
mniemanie n., przecenianie n. 
się, zarozumiałość f. 



6c'lbftiibcrf d,Jii~unn 

6c'lbftiibcrf dJii~unn, s1. ob. 
Seibftilber~ebung. 

6c'lbftiibcrwinbung, sf. 
opanowanie n. si«:i, vohamo
wanie n. się. 

6e'lbftuntmid,Jt, sm. 0 (e)il, 
nauka 1: bez obc~j pomocy, 
samouctwo n. 

6e'lbfturtetl, sn. •(e)B, pl. 
~e, •ąd własny. 

@ic'lbftUerad,Jtung, sf. samo
pogarda f. 
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@ic'lbftanfricbcn, adi. zado
wolony z siebie. 

@ie'lbftaufricbcn~cit, sf. wła-
sne zadowolenie; zarozumia
łość f., arogancya f. 

@ic'lbftaiinbcnb, adi. samo
zapalny. 

@ic'lbftawang, sm. •(e)il, 
przymus własny, przezwyci«:i
żenie n. sie. 

6c'Id,Jcn, ;,a. (gaben) wędzić. 
@ic'ldJCr, sm. •B, pl. -, 

sf. masarz m. 6c'lbftucrbcff crung, 
samopoprawa f. 

@ic'lbftucrblcnbung, 
samozaślepienie n. 

6c'lbftbcrgcff en, adi. nie
pami«:itny na siebie samego. 

6e'lbftucrgcff cn~cit, sf. za
pomnienie n. o sobie. 

@icl'bftucrgottcrnng, sf. ub6-
stwianie n. siebie. 

@ic'lbftucrlag, sm. •(e)B, 
własny nakład ; ein iBud) 
im - ~erautlge6en wydać 
książk«:i własnym nakbdem. 

ecld}crei', sf. pl. ,en, ma• 
sf. sarnia f., skład m. W«;ldlin, 

wędliniarnia f.; ~olarnia f. 
@ic'ld,Jflcif d,J, sn. ,eB, pl. se, 

wędlina f., wędzonka j, 
6c'ld)farrcc, sn. wędzone 

zioberka wi~przowe. 
ecldtio'n, s1. pl. ,en, wy

b6r m., dob6r m., selekcya f.; 
= filla~r. \lluilmagl. 

eclc'nblci, sn. "eil, selenek 

@ic'lbftbcdcugnuug, sf. 
samozaparcie n. 

@ic'lbftbcrf d,Jlufl, sm. ,ffeB, 
pl . .. fd}Uiff e, samoczynne, au
tomatyczne zamkni11cie. 

@ie'lbftbcrf d,Julbcn, sn. "a, 
własna wina. 

@ic'lbftucrf d,Julbung, sf. ob. 
Se !lift oerf cf}u!ben. 

~c'lbftbcrfid}crung, sf. pl. 
"en, samozabezpieczenie n, 

@ic'lbftbcrftiinblid},adi., adv. 
obacz 11:ieibftrebenb. 

ec'lbftucrftiimmclung, sf. 
pl. sen, samookaleczenie n., 
kalectwo dobrowolne. 

@ic'lbftucrtcibigung, sf. pl. 
"en, samoobrona/. 

@ic'lbftUcrtraucn, sn. 0 B, 
ufność f. w siebie, zaufanie n. 
w samym sobie. 

6c'lbftbcrwaltung, sf. pl. 
•en, wła~ny zarząd, samorząd 
m., autonomia/. 

ec'lbftwa~l, sf. pl. •en, 
wolny wybór. 

6c'lbftwcrt, 
własna wartość. 

sm. , (e)s, 

6c'lbftllliUC, sm. 0 11B, własna 
wola, samowola f., up6r m.; 
kaprys m. 

@it'lbftltliUig, adi. samo
wolny; uparty; kapryśny. 

m. ołowiu. 
@iclc'nfulJfcr, sn. •!3, sele

nek m. miedzi, berzelin m. 
@iclc'nf iiurc, sf. pl. "", 

kwas selenowy. 
@ic'lfg, adi. święty, błogi, 

błogosławiony, szczęśliwy; 
ift- entfcf}lafenzasnął w Bogu; 
imnbn - macf}en kogoś 
uszczęśliwić, ucieszyć; 
hmcf}en ogłosić świętym, l.Jło
goslawionym, kanonizować; 
jmnbn - i,reifen sławić czy
je szczęście; in bas meidj ber 
=en fommen dostać si«:i do 
kr61estwa błogosławionych; 
bail wirb bicfJ nidjt - macf}en 
to ci«:i nie zbawi; @ott ~a6' 
i~n - Panie, świeć nad jego 
duszą; ,en \llnbenfenB świ«:itt1j 
pami«:ici ; mein "er !!Jnter, 
mein !!Jater - nieboszczyk 
ojciec mój. 

1$c'lige, sf. pl. •n, nie
boszczka/.; błogosławiona f. 

@ic'ligc(r), sm. pl. oen, 
nieboszczyk m.; błogosławio
nym. 

@ic'ligfcit, sf. zbawienie n., 
błogość f., szcz°"śliwość f.; 
@efil~[ ber - błogie uczucie; 
bie eroige - erlangen uzy
skać wieczne zbawienie; 
roe[cf)e - I co za rozkosz! 

@ic'ligflJrcd}ung, s1. kano
nizacya f., beatyfikacya f. 

@ic'mmd 

@ic'Ucric, sm. ,a, pl. •5, 
i s1. -, pl. •(e)n, seler m., 
mirzyk m. 

@ic'Ucricf alat, sm. ,(e)s, pl. 
"'e, sałata f. z seler6w. 

@ic'ltcn, I. adi. rzadki, 
nadzwyczajny; dziwny; ~er 
@aft rzadki gośćt nicf}til -ee 
nic nadzwyczajnego; ein -er 
IDlenfdj niezwykły, nadzwy
czajny człowiek; II. adv. 
rzadko; mir f egen i~n -
widujemy go rzadko. 

@ic'ltcnc, sn. -n, rzadka 
rzecz, rzadkość f'., osobli
wość f. 

ec'ltcn~cit, sf. pl. ,en, 
rzadkość /., osobliwość /., 
niezwyk.fość f. 

@ic'Ucr(~)ltlaff cr, sn. ,~, 
woda selterska. 

@ic'Ufam, I. adi. dziwny, 
dziwaczny, osobliwy, szcze
g6lny; II. adv. dziwnie, oso
bliwie, szczególnie. 

@ic'ltf amerltlcif c, adv. dzi
wnym sposobem; er ~at mir 
- nidjtil baoon gefogt dzi
wnym sposobem nie wspo
minał mi o tem. 

@ic'ltf amf cit, s1. pl. "en, 
dziwaczność f.; osobliwość 
f., szczeg6lność f. 

@icmalJ~O'r, sm. •(e)il, pl. 
•e, semafor m., rnmienica f. 
(kol.). 

6cme'ftcr, sn. •il, pl. -, 
półrocze n.; = ~al6ja~r. 

@icmcftra'l, adi. pbłroczny. 
@icmifo'fon, sn. =il, pl. •5, 

średnik m.; = 11:itrid}i,unft, 
@icmina'r, sn. •(e)il, pl. oe 

i ,ien, seminaryum n.; geift• 
[idjes - seminaryum ducho
wne, teologiczne; ~egrer
seminarynm nauczycielskie, 
pedll.gogiczne. 

6emina'rbircftor, sm. ..13, 
pl. •en, dyrektvr m. semina
ryum. 

@icminari'it, sm. •en, pl. 
•en. seminarzysta m. 

@icminari'itin, sf, pl. -nen, 
seminarzystka J. 

ecm'it(e), sm. •en, pl. -en, 
sernita m. 

@icmi'tif dJ, adi. semicki. 
@it'mmtl, sf. pl. "n, bułka 

f., bułeczka 1:, kukiełka f.; 



ee'mmdbiilfcr 

wie roarme ,n a6ge~en mieć 
odbyt jak świeże bułki. 

@ic'mmclbiitfcr, am. •i!, pl. 
-, piekarz m. bułek, pie
karz m. białego pieczywa. 

@ic'mmclblonb, adi. jasno 
blond. 

6c'mmclflofic, am. pl. 
kluski bułczane. 

6e'mmclmc~l, sn. ~(e)s, 
pszenna mąka. 

ec'mmcltinbc, sf. pl. -n, 
skórka f. bułki. 

ee'mmclf d}nittc, sf. pl. •n, 
kromka f. bułki. 

ec'mmcltcig, am. •(e)e, pl. 
•e, ciasto bułczane. 

6enn't, sm. •(e)i!, pl. =e, 
senat- m. 

ecnn'tor, sm. •i!, pl. •en, 
senator m. 

6ennto'rcnfnmilic, sf. pl. 
•n, rodzina senatorska. 

ecnnto'rcngef d}lcd]t, sn. 
•(e)s, pl. •er, ród senatorski. 

ecnnto'rcnftnnb, am. •(e)i!, 
stan senatorski. 

6cnnto'ren1Uiirbc, sf. go
dność senatorska. 

ecnn'tobenmte(r), sm. •en, 
pl. •en, urzędnik m. senatu. 

6cnn'tobcf djlufi, sm. •flei!, 
pl. ,f c!Jliljfe, uchwała f. senatu. 

ec'nbbnr, adi. nadający 
się do przesyłki f. 

ec'nbbotc, am. •n, pl. •n, 
wysłaniec m., posłaniec m.; 
sługa m. do posyłek. 

@ic'nbbrtcf, sm. •(e)e, pl. 
•e, okólnik m. 

6e'nbcn, va. fanbte i fen
bete, fjaf>e gef anbt i gef enbet 
posyłać, posłać, wysłać, wy
prawić, zasyłać; idJ fen be 
;:)fjnen vieie @rilf;e zasyłam 
panu wiele ukłonów; einen 
'ijJfeil - puścić strzałę. 

ee'nbcr, sm. •B, pl. -, 
obacz 2lf>fenber. 

ec'nbcrin, sf. pl. 0 nen, 
obacz 2lf>fenb~rin. 

@lc'nbling, sm. •S, pl. •e, 
obacz '5enbbote. 

ec'nbf djreibcn, sn. •i!, pl. 
-, pismo okólne, okólnik m., 
oredzie n. 

<Se'nbung, sf. pl. •en, 1) 
posyłka t:, przesyłka /., 
wysyłka f.; 2) pos.fannictwo n., 
misya f. 
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6c'ncf d]nll, am. s(e)!:!, pl. 
•e, urząd dworski w da
wnych czasach; służący m. w 
bóżnicy. 

ecnf, sm. •(e)s, gorczyca 
f., musztarda f., gelf>er, 
roeif;er Eienf gorczyca żółta, 
biała; feinen - au etmai! 
ge&en wtrącić swoje trzy 
grosze; - nad) ber 9Ra~l3eit 
musztarda po obiedzie. 

6c'nfbild}f c, sf. pl. •n; 
@ic'nfbof c, sf. pl. ,n, mu
sztardniczka f., słoik m. na 
musztardę. 

6e'nffrild}te, aj.pl. owoce pl. 
w musztardzie, na gorczycy. 

6t'nfgurfe, af. pl. •en, 
ogórek m. w musztardzie. 

6e'ufforn, an. -(e)e, pl. 
=fiirner, ziarnko n., nasienie 
n. itorczycy. 

@ie'nfloffcl, am. •i!, pl. -, 
łyżka f. do musztardy. 

ec'nfme~l, an. •ei!, mielona 
gorczyca, mąka gorczyczna. 

6c'nfmil~lc, sf. pl. •n, 
młynek m. do mielenia gor
czycy. 

ec'nfnn~f, sm. ,es, pl. ,niip• 
fe; ec'nfto~f, sm. •(e)!:!, pl. 
0 ti.lpfe, musztardniczka f., 
czarka f. na musztardę. 

ec'nfol, sn. =(e)i3, olej m. 
z irorczycy. 

ec'nf~f{nftcr, an. ,s, pl. 
-, ec'nfumf djlag, sm. ,(e)l3, 
pl. =f cfJ!iige, gorczycznik m., 
plaster gorczyczny, synapizm 
m., okład gorczyczny. 

6c'nff nmc(nJ, sm. •nil, na
sienie n. gorczycy. 

ec'nff nucc, sf. pl. •n; 
ec'nftunfc, sf. pl. ,n, sos 
musztardowy. 

ec'nftcig, am. ,(e)i!, pl. •e, 
ciasto gorczyczne, syna-
pizm m., gorczycznik m. 

ec'ngcmnf d}inc, af. pl. •n, 
maszyna f. do opalania. 

@ic'ngcn, va. i vn. (~a&en) 
palić; opalić, osmalić n. p. gęś, 
przypalić; ficfJ ben !Rocf am 
Ofen - osmalić surdut przy 
piecu; ble €:lonne fengt bas 
@ras słońce wypala trawę; 
- unb f>rennen nieść po
żoirę, pustoszyć ogniem. 

@ic'nger, sm. •18, pl. -, 
podpalacz m., niszczyciel m. 

Eic'nfcn 

ec'ngcrig, adi. przypa
lony; - jd)mecfm, riedjm 
trącić spalenizną. 

®c'ngcftrob, sn. •(e)i3, sło
ma f. do podpalenia. 

@icni'l, adi. starczy, schył· 
kowy, właściwy starcom. 

®e'nior, sm. =i!, pl. •en, 
senior m., starszy m. 

ecniora't, an. •(e)s, pl. ,e, 
seniorat m., starszeńitwo n. 

6enio'renfonucnt, sm. •(e)s, 
pl. •e, zgromadzenie n., star
szyeb, konwent m. seniorów. 

@ic'nfblci, sn. •es, 6e'nf, 
lot, an. -es, ołowianka /., 
pion mularski. 

@ie'nfcl, am. •i!, pl. -, 
1) sznurek m., tasiemka f. 
do sznurowania bucików, 
sznurowadło n.; 2) obacz 
6enf&lei. 

6e'nfclftift, sm. ,(e)e,pl. •e, 
sztyft m. przy sznurowadle. 

®e'nfcn, I. va. (fjaben) 1) 
spuszczać, spuścić, zniżyć, 
opuścić, zwiesić; eine ~eidje int! 
@ra& - złożyć zwłoki do gro
bu; bie \Jacfel - pochodnię zni
żyć i płomieniem do ziemi obró
cić; ben flllicf - spuścić 
oczy na dół; bie 6timme -
zniżyć głos ; etm. in ~er
geff enljeit - puścić coś w 
niepamięć; ben S?opf, bie 
~iinl>e - opuścić głowę, 
ręce ; 2) bie ija~nen 
zniżyć chorągwitl salu-
tując; 3) (ogrodn.) od-
kła1ać, odginać, kabłąko
wac w ziemię, ponaginać i 
zakopać w ziemię gałęzie 
drzewa; II. ficfJ -, vr. spu
szczać się, zniżać się, opa
dać, osunąć się, pochylać się, 
uginać się pod czemś ; osia
dać się; baś ~aupt f enft fidj 
auf bie }Brnft głowa na pierś 
opada, zwiesza się; bas ~aui3, 
bie IDlauer f enft fid) dom, 
mur zapada się, osiada w 
ziemię; bet '5cfJ!af f enfte ficf) 
auf iljre !Rugenliber sen 
osiadł na jej powiekach. 

6c'nfcn, sn. •!:I, opuszcza
nie n.1 zniżanie n., zwie
szanie n., odginanie n., ka
błl}kowanie n.; osuwanie n. 
się, pochylanie n. się, osia
danie n. 
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Gc'nfcr, 8m. ~a, pl. -, t) 
szczep młody, odkład m., 
gałąź J., żywy kół; 2) nie
wód m. 

Gt'nfgrnbe, 8{. pl. •n, 
jama kanałowa, dół kloaczny. 

et'nf~nfen, 8m. •5, pl. -, 
kruczek m. do odkładania. 

Ge'nffnften, 8m. ~5, pl. 
~fiijten, grodza f., skrzynia 
nurkowa, kieson m. 

Gc'11Ui11ic, 8f. pl. ~n, li
nia pionowa. 

Ge'nfnnbcl, 8/. pl. ~n, 
zgłębnik m., sonda j. 

!Sc'nfrebc, 8f. pl. ,n, szczep 
winny odłożony. 

ec'nfrcd)t, adi. adv. 1) 
pionowy, -wo, prostopadły, 
-Ie; - aófallen opadać prosto
padle; in •er 9lic!Jtung óauen 
wznieść budowę prostopadłą. 

Ge'nfrciłl, 8n. ~fes, obacz 
6enfer 1). 

Gc'11fu119, 8f, pl. ~en, spu
szczanie n., zniżanie n., opu
szczenie n. się, opadnięcie n., 
osiada11ie n.; zniżenie (tonu), 
zgłoska nieakcentowana, 

Gcnn, 8m. ~(e)s, pl. ~e, Gc'n• 
ne, sm. •n, pl. , n, Ge'nner, 
8m. •!3, pl,-, pasterz alpejski, 
juhas m. (w Tatrach). 

ec'nne, 8/, pl. •11, 1) trzoda 
f. ; 2) = @:?e!Jne. 

Gc'1111cri11, 8{. pl. •nen, 
pasterka alpejska, juhaska/. 

@ic'nn~iitte, 8f, pl. ~n, sza
łas m., chata pasterska. 

eennmi', 8{. pl. ~en, 1) 
obacz @:?mngUtte; 2) trzoda 
f, krów. 

ee'nneilbnum, sm. •(e)5, pl. 
•Óiiume, drzewo senesowe. 

ec'1111eilbliitter, 8n, pl. liście 
sene~owe. 

eenfn'l, 8m. ,(e)!3, pl. ,e, 
sensal giełdowy, maklerz 
przysięgły, pośrednik m. 

Gcnf n'lgebiilJr, 8/. pl. ~en, 
należytości maklerska. 

eenf ntio'n, 8{, pl. •en, wiel
kie wrażenie, seneacya f., 
auf - liered,met obliczone na 
sensacyę; - errqenb wywołu
jący, sprawiający sensacyę. 

eenf ntione'lf, adi. sensa
cyj ny. 

ecnf ntio'n{lproaeli, sm. •ff ei8, 

pl. ~ffe, proces głośny, sen-1 11:iepnrn't, adi. osobny, od
sacyjny. rębny, oddzielny;= ~ef onber. 

ecnf ntio'nilromnn, 8m. •ea,' 11:iepnrn'tnbbrucf, 8m. •(t)5, 
pl. •t, powieść sensacyjna. pl. •lltilcfe, osobna odbitka. 

Ee'nf e, 8f. pl. -n, kosa f. 6cpnrn'tanilgnbe, 8f. pl. •n, 
eie'nf en, va. (g,lóen) kosić. odrębne wydanie. 
Ee'nfenfnbrif, sf. pl. ~en, eel}nrn'tcingnng, 8m. ~(e)ij, 

fabryka f. kos. pl. =giinge, osobne wejśoie. 
Ec'nfcnfiirmig, adi. ko- 6el}nrn'tfricllc(11), sm. •115, 

sisty. odrębny pokój. 
ee'nf cngeriift, 8n. ,e/3, pl. 11:iepnrntio'n, 8f. pl. ,en, 

=e, grabki pl. 1) odłączenie n,, rozdzielenie 
ee'nf eugriff, 8m. ~(e)5, pl. n., rozłączenie n.; im .Sim mer 

=e, trzon m. u kosy. eine - macfJen zrobić w po-
ec'nf en~ieb, 8m, •(e)s, pl. koju przepierzenie; 2) rozwód 

•t, cięcie n. kosą. m., separacya f. 
ec'nf enflingc, sf. pl. =n, eclJnrnti'ft, 8m. •en, . pl. 

ostrze n. kosy. =en, separatysta m., sekc111rz 
ec'11fe11mnn1t, 8m. =(e)s, pl. reli16jny. 

•miinner, kosiarz m., kosy- ecpnrn'tfonto, sn. •13, pl. 
nier m., śmierć j. z kosą. •ii, osobne, odrębne konto, 

ec'nfentriiger, 8m. =5, pl. eepnrn't311g, 8m. •e!3, pl. 
-, obacz @:?enfenmann. =3Uge, pociąg oddzielny, se-

et'llf cnf d)miell, 8m. =( e)5, para tka f. 
pl. =e, kowal robiący kosy. etlJnrn'tucrtrng, 8m. =(e)5, 

6e'1tf cuftn~l, 8m. •( e)5, stal pl. •triige, odri;bny układ, 
f, na kosy. specyalny traktat, umowa f'. 

ec'nf enftcin, 8m. =(e)o, pl. 6tlJnrtc'rc11, va. (gaóen) i 
=e, kamień m. do ostrzenia i·r. odłączyć, rozłączyć, se
kosy. parownć, odłączyć się. rozłą-

6enfibilitii't, sf. wrażliwość czyć się, separować sit;, wziąć 
f., sensytywność j., uczucio- rozwód. 
wość f.; = G;mpfinb(ic!Jfeit. et'llin, 8/. 1) mątwa f,, 

@icufi'bcl, @ienfiti'tl, adi. (ryba morska); 2) czernik le
wrażliwy, sensytywny, (u)czn- karski. 
ciowy; = G:mvfinblidJ. ee'pte, 8J. pl. •n, sió-

!Senf o'rinm, 8». •13, świa- demka f. (muzyka). 
domość f., przytomność f., @ieptc'mbcr, 8m. ~5, wrze-
sensorynm n. sień m. 

ecnfttnli'~muil, 8m. zmy- ecpte'mberwetter, 8n. , s, 
słowość n., sensualność f.; pog-oda wrześniowa. 
= Einnlidjfeit. eeptc'mbcrwolfe, sf. pl. •n, 

eenf unli'ft, 8m. ~en, pl. babskie lato. 
•en, ezłuwiek zmysłowy, sen- @ieptemlJi'r, 8m. •5 i •n, pl. 
suali3ta m. •11, człunek m. rady siedmiu, 

11:icnfunli'ftif d), adi. zmy- septemwir m. 
słowy, sensualny. eeptcmlJirn't, 8n. =(e)~, pl. 

6t11tt'113, 8f. pl. =en, zda- =e, rada f., rząd m. siedmiu, 
nie n., sentenoya f, orze- septemwirat m, 
czenie n., wyrok m.; = ea~, 11:ieptc'tt, 8n. =(e)8, pl. ,e, 
Urteir. septet m., utwór muzyczny 

ee11tc'113enreid), eentcutiii'{l, na siedm głosów. 
adi. sentencyjny, pełen mo- J eic'ptima, 8{. pl. •men, 
ralnych zdań. siódma klasa gimnazyalna. 

@icntimentn'l, adi. i adv. ~c' ptimc, 8/. pl. ~n = 
sentymentalny, sentymental- l!:,epte. 
nie; uczuciowy, uczuciowo. Ge'ptif d), adi. posoczniczy; 

ecntimentnli'łlmułl, 8m. gniln~. 
sentymentalność f,, uczucio- eeque'u;, sf. pl. •en, na-
wość f. stępRtwo n., sekwencya f. 



ecq11c'ftcr 

ecqtte'ftcr, sm. •i3, se
kwestr m., zajęcie sądowe. 

ecqttcftra'tor, sm. •9, pl. 
~en, sekwestrator m. 

ecqttcftric'rttt, va. (~a6en) 
(za)%kwestrować, zająć są
downie, 

eCQttCftric'rett, sn. •S, et• 
q11eftric'rttng, sf. pl. -en, se
kwestracya f. 

ecra'i((), sn. •S, pl. ,s, seraj 
m., babiniec sułtański. 

ec'ra,l)b, sm. •15, pl. •im, 
serafin m. (anioł). 

ecra',llbif d), adi. anielski. 
ecra'eficr, sm. •9, pl. -, 

seraskier m., naczelny w6dz 
turecki, turecki minister 
wojny. 

eercna'bc, sj. pl. ,n, sere
nada f. 

Gcrcni'Himtte, sm. pl. -mi, 
serenissimus m., tytuł m. 
udzielnych książąt. 

Gc'rgc, sm. rodzaj weł
nianej materyi. 

Gcrgca'nt, sm. •en, pl. •en, 
sierbnt m., kapral m. 

Gc'ric, sf. pl. •n, serya f., 
szereg m., oddział m. 

ec'ricttloe, sn. •fes, pl. •fe, 
los seryowy. 

Gc'ricnaic~uug, sf. pl. -en, 
cią!!'nienie n. seryi, 

ecrmo'n, sm. •(e)i!, pl. =e, 
kazanie n.; = 'ł,\te'oigt. 

Gcrio'e, adi. poważny; 
= G:rnft. 

Gcrii'e, adi. wodny, suro
wiczy. 

Gcriieblutig, adi. surowi
czokrwawy. 

Gcrofitii't, sf. pl. •en, wo
dnistość f., surowica f. 

Gcr,l)cnti'n, sm. •(e)s, pl. 
=e, Gcr,1Jcnti'nftcin, sm. •(e)s, 
pl. •e, serpentyn m., wężo
wi<>c m. (kamie11). 

ecr,llcnti'nc, sf. pl. -n, ser
pentyna f., wężowa droga, 
zakręt m., zakolenie n., ko
lano m. rzeki. 

ecr,llcnti'ntaua, sm. •(e)i!, 
pl. •tiinae, taniec serpenty
nowy. 

Gc'rum, sn. •!il, pl. 5era, su
rowica f., serum n. 

Ge'ruminjcftion, sf. pl. •en, 
wstrzyknięcie n. surowicy. 

eerlla'ntc, sf. pl. ..n, ser-
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wantka f., szafka f. na sre
bro, szafka f, na drobiazgi. 

Gcrlli'cc, sn. •!il, pl. -, 
serwis stołowy, zastawa sto
łowa; usługa hotelowa. 

Gerllic'rbrctt, sn. •(e)iil, pl. 
•er, taca f. do podawania 
jedzenia. 

Gcruie'rtif d), sm. 0 es, pl. 
•e, st6l m. do przygotowania 
potraw przed podaniem, 

Gcruie'rctt, va. (~a6en) 
podawać do stołu, usługiwać. 

Gcruic'ttc, sf. pl • .. n, ser
weta f.; fleine - serwetka/, 
do kawy, herbaty. 

Gcrllic'ttcnbanb, sn. ,eiil, 
pl. •liiinber, Gcrllic'ttcnbaltcr, 
sm. •iii, pl. -, Gcruic'ttcn• 
ring, sm. •(e)e, pl. •e, obrącz
ka .f, do Rerwety, 

ecruic'ttcuno», ecruicttcu, 
,llnbbiug, sm. ,(eJś, pl. =floie, 
•il, legumina f., pudyng go
towany w serwecie. 

Gctl.Ji'l, adi. służalczy, 
niewolniczy. 

Gcrt1ili'0n1110, sm.; Gcrui• 
litii't, sf. służalczość f., ser
wilizm m. 

Gerui't, m., serwita m. 
(zakonnik m.). 

Gcrui'tc11mii1td), sm. =(e)s, 
pl. =e, obacz ®eroit. 

Gcrui'tcnnonne, sf. pl. =n, 
siostra f. serwitka. 

@icrui'tcnorbcn, sm. •il, p!. 
-, zakon m. serwit6w (ser
witek). 

Gcruitu't, sn. •( e)il, pl. 
•e, służebność f., serwitut m.; 
= ~ienftbatfeit. 

Gc'ru110 ! sługa! m. (powi
tanie). 

Gc'fam, sm. •i!, Gc'fam• 
frant, sn. •(e)s, pl. •friiuter, 
łogowa f., ciemierzycznik m. 
(roślina). 

@ic'f ambcitl, sn. •(e)s, pl. 
•e, Ge'f amfniid)cldJcn, sn. •i!, 
pl. -, trzeszczki pl. (anat.). 

Ge'f amfiirncr, sn. pl. ziarnka 
seaamowe. 

Gc'f amol, sn. •(e)il, olej 
S3Bllmowy. 

6e'fclfraut, sn. =(e)s, pl. 
=friiutet, koprownik m., wielld 
kmin, żebrzyca f,, czarno
głów m., laniczystm. (roślina). 

Gt'ff tl, sm. =5, pl. -, 

krzesło n., stołek m.; auf 
3mei-n fil.len siedzieć na dwóch 
stołkach. 

ec'ffcld)en, sn. ,s, pl. -, 
krzesełko n., stołeczek m. 

Gc'ffclfn», sm. •(e)s, pl. 
•fillie, noga f. u krzesła. 

@ic'ff eUcbnc, sf. pl. •n, 
poręcz f. u krzesła. 

Ge'ff cllcifte, sf. pl. =n, 
listwa f. pod ściana. 

@ie'ffclilbcrang, sm. -(e)i!, 
pl. 0 3ilge, pokrowiec m., 
powł6('zka f. na krzesło. 

Ge'ff clmad)cr, sm. •il, pt. 
-, stolarz m., <'O krzesła 
robi. 

Gt'ffclrol)r, sn. •(e)il, trzci
na .f. do wyplatania krzeseł. 

Gc'ff cltriigcr, sm. •il, pl. 
-, obacz ®iinftentriiger. 

Gc'»~aft, adi. osiadły, 
pobytowy, zamieszkały, ein 
=ei! ~oif osiadły nar6d; fic!J 
- mac!)en osiedlić się. 

Gc'»baftigfcit, sf. osiadłość 
/., zamieszkałość f.; bai! 
fillaEJigefetJ forbett eine 3mei• 
jli~rige - 'oei! fillii~Iers usta
wa wyborcza żąda dwule
tniej osiadłości wyborcy. 

Gcjfio'n, sf. pl. =en, posie
dzenie n., zebranie n.; sesya 
J.; ®itJung, 5itJ1m,1s• 
perioi>e. 

Gc'fter, sm. •!!, pl. -, 
stara miara (około 15 litrów). 

Gcftc'ra, sm. •(e)a, pl. •e, 
sesterca /. (starożytna moneta 
rzymska). 

Gc'ijllllQCl, sj. obacz ~e~t= 
anAeI. 

Gc'ijarbeit, sf. pl. ..en, 
robota zecerska, składanie n. 
czcionek. 

Ge't;art, sf. pl. •en, rodzaj 
m. składania czcionek; spo
sób m. kompozycyi. 

Ge'ijbaum, sm. ,(e)s, pl. 
=liiiume, drzewko n. do sa
dzenia, szczep m., siewek m. 

Gc'ijbrctt, sn. =(e)G, pl. 
=er, deszczułka f. zecerska. 

Gt'ijti, sn. ..es, pl. "er, 
sadzane jajo. 

Gc'ijlJammcr, sm. ,s, pl. 
-, przykladak m., młot przy
kładowy. 

Ge't;cn, I. va. (gaóen); 1) 
sadzać, posadzić, usadowić; 



@Hifie - usadowić gości; no wić komu termin; 2) \'!!flan, 
ben ,l;lut auf ben Jtoµf - aen - sadzić rośliny; 3) 
włożyć kapelusz na głowę; auf ein jjlferb - stawiać na 
jmnt>n auf ben st~ron - osa- konia; alle!I auf eine Rade 
dzić kogoś na tronie; przy- - postawić wszystko na 
sadzić, przytknąć, przystawić, jedną kartę; in bie .llotterie 
postawić; jmnbm ben ~egen - stawiać na loteryę; 4) 
an bie !Bruft - przytknąć Spiten, streff en auf ein SUeib 
komu szpadę do piersi; ben - ugarnirować suknię koron
stopf ans lYeuer - przysta- kami, taśmami; 5) ~Iutegel, 
wić garnek na ogień; bie Sd)rlipfflipfe - stawiać pi
strompete an ben ~unb - jawki, bańki; 6) eine .Bei" 
przytknąć trąbę do ust; bas tung - składać gazetę; 
Rinb an bie !8ruft - przy- 7) ein .lliet. in ~ufif -
łożyć dziecko do piersi; ben skomponować muzykę do 
stel!er auf ben stifd) - po- pieśni; 8) ein .Bier - po
stawić talerz na stole; ein łożyć kres, wytknąć cel; 
.Bimmer in Orbnung - po- eine .Beit - oznaczyć czas; 
sprzątać pokój; in ftanb jmnbn ilber anbere - wy-

uporządkowsć; beif eite wyższyć kogo; ber Stlinig 
- usunąć; ein Xlenfmal - fellte i~n ilber al!e !8eamten 
wznieść, wystawić pomnik ; feine!I ,t,ofes kr61 ustanowił 
ans .llanb - wysadzić na go przełożonym wszystkich 
ląd; jmnbn an bie .\luft -, urzędnik6w swego dworu; 
jmnbm ben 15tu~r uor bie ein @efell aufjer Rraft -
stilr - wyrzucić kogo4 za unieważnić ustawę; al!e!I 
drzwi; jmnbm ben .l?oµf au• baran - wytężyć wszystkie 
red)t- przem6wić komu do siły; ben 3'all - przypu
rozumu; fein mermiigen an ścić; gefett ben ~al! dajmy 
etm. - ważyć na co mają- na to, przypuśćmy; f eine 
tek; etm. ins !lllerf - wy- @~te in etm. - mieć sobie 
konać coś, wprowadzić w coś za punkt honoru; bas 
czyn; in 150ene - wystawić, mirb blifes !8Iut - to wy
inscenować; in !Betrieb - woła oburzenie, gniew; 
puścić w ruch; in 1Yfommen IL vn. (f ein i ~alien) illiet 
- zapalić; unter !lllaffer - einen 1Y!Ufl - przeprawić się 
zatopić; in 15d)recfen, 2lngft przez rzekę; ilber einen 
- nastraszyć, przerazić; in @raben, .Baun - przesadzić, 
@rftllunen, ~ermunberung - przeskoczyć przez r6w, plot; 
zadziwić; jmnbn in merlegen, III. fid) , vr. usiąść, 
~eit - wprowadzić kogo w osiadać, opadac, osadzać się, 
ambaras; ins @efiingnis - ustać się; 15ie ficfJ 
osadzić w więzieniu; einen siadaj pan; ein @eliiiube fett 
ll\reii!I auf et1U. - wyznaczyć fid) budynek osiada; ber 
nagrodę; in 1Yrei6eit - wy- .l?llffee mufl ficlj erft - kawa 
puścić na wolność, uwolnić; musi się wprz6d osadzić; ficg 
auf freien i)'ufl - wypuścić aur !Jłu~e - usunąć się od 
na wolni} stopę; al!es bltrlln pracy; fid) au. jmnbm 
- wszystkimi środkami do usiąść przy kim; fid) au '..ti[clje 
czegoś dążyć; etlU. aufs - usiąść do stołu; ficl) 
6pief - ryzykować co; auf Bufs ~o~e !Jłofl - m6wić z 
jmnbn f eine ~offnung - wysokiego tonu; fid) aur 
pokładać w kim nadzieję; m!e~re - bronić się; fid) in 
bas Df>jelt mirb in ben uierten ben !8efill einer '5ad)e -
!)'all gefellt orzeczenie kładzie wziąć coś w posiadanie; 
•ię w czwartym przypadku; fic!J ltn ei11e 2tr6eit - wziąć 
beifeite - usunl}e, odłoiyć się do roboty; ficg bei 
na bok; ein ltinb in bie !!Bełt jmnbm in @unft - wcisnąć 
- spłodzić, urodzić dziecko; się w czyjąś łaskę; fid) etm. 
jmnbm einen ~ermin - usta- in ben Sfopf - nabić sobie 

czemś głowę; fid) miber 
ettu. - powstać przeciwko 
czemuś; fidj in faemegung -
ruszyć z miejsca; IV. v. im
pers. e5 mirb 15treit - bę
dzie kł6tnia ; es mirb 
\l!rilger - będą kije; mas 
~llt es bort gef ellt? co się tam 
wydarzyło? 

6e'tcn, sn. •5, siadanie n., 
składanie. n., komponowa
nie n. 

6e'ter, sm. •5, pl. -, ze
cer m., składacz m.; ten co 
sadzi drzewa i t. p. 

6e'terin, sf. pl. 0 11en, 
zecerka f., składaczka f . 

6C'ęerlo~n, sm. ·(e)B, pl. 
.. [ij~ne, zapłata zecerska, 

6C'ęfe~ler, sm . .. 5, pl. -, 
omyłka zecerska. 

6e'ęfif dj, sm. •e!I, pl. ,e, 
zarybek m., kroczek m. 

6e'tg1ttten, sm. ..5, pl. 
•giirten, szk6lka ogrodowa. 

6e'ę~af e, sm. •n, pl. "n, 
samica f. królika lub zająca. 

6e'ęfarłJfen, sm. •!I, pl. 
-, karpik m., karp m., 
z narybku. 

6e'ęfaften, sm. •!I, pl. ,lli• 
~en, kaszta zecerska. 

6e'ęfolben, sm. •!I, pl. -, 
stempel m. do nabijania dział. 

6e'ęfnnft, sf. pl. ,filnfte, 
sztuka zecerska; sztuka kom
pozytorska. 

6e'tling, sm. "(e)s, pl. ,e, 
latorośl f., rozsada j., sa
dzonka f., wysadka j., odzio
mek m., szczep m. 

6e'ęlinie, sf. pl. •n, szcze
linn f., linia zecerska. 

6e'ęmaf djiue, sf. pl. '"· 
maszyna zecerska, maszyna/. 
do składania czcionek. 

6e'ę~f{anae, sf. pl. -en, 
obacz 6ellling. 

6e'ęrebe, sf. pl. on, szczep 
winny. 

6e'ęrei~, sn. •fes, pl. •f er, 
obacz 15et1Cing. 

6e'tf d)ule, sf. pl. •n, ob. 
15etglltten. 

6e'ęftemł!d, sm. •s, pl. 
-, obacz 15ellfo!ben. 

6e'ttetd), sm. "(e)s, pl. "e, 
sadzawka f., staw zarybiony. 

6e'ęung, sf. pl. •en, ob. 
6even. 



6e't;lllnge, 8/. pl . .. n, szynd
waga f., ołowianka/. do wy
mierzania równości powierz
chni. 

6e't;lllnlae, 8/. pl. "n, wa
lec zeeerski. 

6e't;4cit, 8/. ląg m., (rybol.) 
czas m. lężenia; czas m. 
kocenia się zajęcy, sarn i jeleni. 

6c't;311Jcig, 8m, ,(e)iil, pl. "'e, 
gałązka f. do sadzenia. 

6cu'd}e, 8/. pl . .. n, zaraza 
/., pomór m., epidemia f,; 
choroba stadna (u bydląt). 

6eu'djcnndig, · adi. epide
miczny, nagminny; bie ~ranf„ 
~eit tritt - auf choroba 
występuje nagminnie. 

6eu'djcuerrcger, 8m. "s, pl. 
-, zarazek m., przyrzut m. 

6cu'djcnfrei, adi. wolny od 
zarazy. 

6en'djenberb, 8m • .. (e)s, pl. 
•e, siedlisko n. zarazy. 

6eu'djenjnbr, 8n. •(e)/3, pl. 
"e, rok pomorowy. 

6eu'djcnftoff, 8m. ,(e)s, pl. 
,e, obacz @5eudjenerreger. 

6cu'facn, vn. (~a6en) wzdy
chać, westchnąć; nad) etw. 
f tu faen za czemś wzdychać; 
tief - wzdychać z głębi 
duszy. 

6cu'facn, 8n. •il, wzdycha
nie n.; jc(Jwmiil - ciężkie 
westchnienie. 

6cu'facr, 8m. •il, pl. -, 
westchnienie n., wzdychanie 
n.; einen - auiilfto~en west
chnąć. 

6cu'f3crl1riit:fc, 8{. most m. 
westchnień (w Wenecyi). 

6cufacrci', sf. pl. "'en, ob. 
@5euf3en. 

6c'rtn, sf. pl. •ten, seksta 
f., szóstka/., szósta (w Niem
czech pierwsza) klasa gimna
zyalna. 

ecrtn'ner, 8m. •iil, pl. -, 
szóstoklasista m. ; w Niem
czech uczeń 1. klasy gimna• 
zyalnej. 

ieertn'nt, 8m. •en, pl. -en, 
sekstant m. (astronomiczny). 

6e'rtc, sf. pl. ..n, szóstka 
f. seksta r. (w muzyce). 

Eie'rtnfforb, 8m . .. (e)s, pl. 
,e, akord sekstowy. 

6crte'tt, sn. •(e)iil, pl. 0 e, 
sekstet m. (w muzyce). 
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.Eierti'ne, 8/. pl. •n, rodzaj 
klarynetu. 

ieerun'lorgnue, 8n. pl. 
narządy płciowe. 

6crun'lMtcm, sn. •(e)s, pl. 
,e, ustrój, system płciowy. 

Eicrue'U, adi. płciowy, 
seksualny. 

6c3effio'n, 8/. pl. "en, ob. 
@5ecel (ion. 

6c4ic'ttlt, va. obacz @:ie• 
cieren. 

Eigrnffi'to, 8n. •B, pl. •s, 
pisanka/., ozdoba/. na świeżo 
potynkowanej ścianie rylcem 
dokonana, 

6bnllll, 6djnl, 8m. •(e)s, 
pl. •e, szal m., chusta f. 

Eibii'lllldjcu, 6djii'ldjen, 8n. 
,,13, pl. -, szalik m. 

6bc'tiff, 8m. ..13, pl. "s, 
szeryf m., sędzia angielski. 

Eibc'rrtJ, 8m. ..s, pl. •/3 i 
•iel3, wino hiszpańskie; sztu
czna wełna. 

EibrnlJnc'l, EidjrnlJnc'U, 8m. 
i n. •5, pl. "'il, szrapnel m. 
nabój wybuchowy. 

6btnlJue'lf djulf, 8m. "ffes, 
pl. -ldJilff e, wystrzał szrapne
lowy. 

6ibl]'Ut, sf. pl. •n, sybila 
f.; wróżka f., wieszczka J. ; 
alte - stare babsko, stary 
grat. 

6ibtJ'llcnflJrudj, 8m . .. (e)s, 
pl. •f prild1e, wyrocznia f., 
wró!ba f. sybili. 

Eiib~lli'uif d), adi. sybi
liń•ki. 

Eiidj, pron. się, siebie, so
bie; er freut - cieszy się; 
- etw. benfen pomyśleć sobie 
co; - f el6ft sam sobie; an 
unb filt - samo przez Rię; 
ba9 ~ing an - przedmiot 
jako taki; etw. 6ei - tragen 
coś przy sobie nosić; ie bet 
fiit - każdy dla siebie, każdy 
samopas; es ijat nidjtiil auf 
- nic na tero niema, nie 
zalety na tem, mniejsza o 
to; au - einlaben prosić do 
siebie; er ljat es - f el6ft 
3ua11fdjrei6en sam sobie wi
nien; es roitb - fdjon uon 
fel6ft madjen jakoś to będzie, 
jakoś się to zrobi; ljier fitt 
eiil - 6equem siedzi się tutaj 
wygodnie; gana filt - le6en 

żyć sam dla siebie, odoso
bniony. 

6i'djcl, 8f. pl. •n, eierp m. ; 
mit ber - @ra/3 f djneiben 
żąć trawę; - bes mon'oes 
sierp m. księżyca. 

6i'djclndig, Gi'djclfiirmig, 
adi .. sierpo~>1ty, pał::i,kowaty. 

6t'djtlbcmc, 8n. pl. nogi 
kabłąkowate. 

6i'd}clbciuig, adi. mający 
nogi kabłąkowate. 

Gi'djtlblumc, 8/. pl. •n, 
obacz ~t)ane. 

Eii'djclcntc, 8/. kaczka/. 
kosatka. 

6i'djclfrone, 8/. pańszczy
zna j. z sierpem. 

Gi'dJclbillf c, 8/. pl. •n, 
chorzebla /. 

6i'd}ClflCC, Bm. •/3, ko
ziorożnik Młty, lucernia sierp
kowata, medyka f. (roś!.). 

6i'd}clfrnut, 8n. •e/3, pl. 
.friiuter, sierpnica f. (roś!.). 

6i'd)cln, va. (lja6en) żąć, 
sierpem zrzynać. 

Eii'djcln, 8n. •13, Eii'djclnng, 
8f. pl. •en, żęcie n. sierpem. 

6i'djclf djunbcl, 8m. 0 s, pl. 
•fdJnii6el, dziób zakrzywiony. 

Gi'd}clf djuitbclig, adi. krzy
wodzióbaty. 

Eii'dJdlllngcn, sm. •il, pl. 
•Wiigen, wóz kosisty. 

Eii'djcr, adi. l) pewny, 
bezpieczny; etn •ei3 3eid}en, 
mittel dobry znak, środek m.; 
•er @ang, Ort, @rfolg pewny 
krok, pewna miejscowość, 
pewne powodzenie; 
jteUen zabezpieczyć; ein 
•et ~ann pewny człowiek; 
'oiejer ~ljirurg gat eine •e 
~anb ten chirurg ma 
pewną rękę; •e !lladjridjt pe
wna wiadomość; gana - geljen 
iść na pewniaka; f einer 
@5adje - f ein b;yć pewnym 
swego; ein „er stob pewna 
śmierć; "el3 @infommen ~a6en 
mieć pewne dochody; ,es 
@eleite list ielażny; 
ein •e9 2!uftreten pewne 
wystąpienie; fidJ - fiiljlm 
czuć się bezpiecznym, pe
wnym; 2) adv. pewnie, za
pewne, bezpiecznie, z pe
wnością; gana - pewnikiem; 
fie roirb bas - nid}t tun ona 
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pewnie tego nie zrobi; bu •n, międzytorek m., ukres 
fannft bid) - barnuf Der= m. (kol.). 
ranen możesz na pewno li- Eii'djcr~citemajjnnbmcn, sf. 
czyć na to, możesz IJa pewne pl. Eii'djcrbcitemnjjrcgcln, sf. 
na tern polegać. pl. środki m. bezpieczeństwa. 

Eii'd)ttbcit, sf. pl. •en, Eii'djcr~eitennbel, przyja-
pewność f., bezpieczeństwo ciółka J:, szpilka zamykana, 
n.; etro. mit grofler - lie• zapinka f. 
~aupten utrzymywać coś z Eii'd)Ctbtiteort, sm. •(e)iil, 
wszelką pewnością; icf) liilrge pl. =e, miejsce bezpieczne, 
filr bie - bief er ~acf)ricf)t azyl m. 
ręczę za pewność tej wiado- Eii'djcrbciteł)fnnb, sn. •(e)iil, 
mości; in - bringen zabez- pl. =pfitnber, zastaw m., kau-
pieczyć; - be!il .8elieniil cya f. 
bezpieczeństwo życia; Eii'djerbeiteł)feiler, sm. •!il, 
geben dać gwarancyę, dać pl. -, filar oporowy, cali
rękojmę; mit - au fillerfe znaj. 
ge~en z pewnością brać 6i'd)Ct~eit0ł)oli3ei, sf. pl. 
się do rzeczy; iiffmtticf)e - •en, policya.f. bezpieczeństwa. 
publiezne bezpieczeństwo. Eii'djerbciterobr, sn. •(e)iil, 

6f'djtt~tft0a,1Jł)arat, Bm. pl. "e, rura /. bezpieczeń-
,(e)!ii, pl. •e, przyrząd m. bez- stwa (przy preparatach che-
pieczeńątwa. micznych), 

Eii'd)er~eitenuef d)ujj, sm. 6i'djerl1cit0f djlojj, sn. -ffes, 
•ff eiil, pl. •\c!Jilff e, wydział m. pl. •[dJ!iiff er, zamek m. bez-
bezpieczeństwa. pieczeństwa. 

Eii'd)crbcitellcbnrbc, sf. Eii'djcr~eiteftodcl, sn. •!3, 
władza /. bezpieczeństwa, pl. -, stopka J: (kol.). 
policya f. Eii'd)cr~cite\Jentif, sn. ,(e)!ii, 

Eii'djcr~citellclnftung, sf. pl. -e, wentyl m. bezpieczeń-
pl. •en, próbne obciążenie. stwa, klapa f. bezpieczeń-

Eii'd)Crl)titellilnbnH!, sn. stwa. 
=ff es, pl. •ffe, związek zawarty 6i'd1crl1cite1Jentillltlnftung, 
dla bezpieczeństwa. sf. pl. •en, obciążenie n. 

Eii'd)crbcitebicnft, sm. •eiil, wentylu. 
służba /. bezpieczeństwa, po- Eii'd)Crl)Cit0\JCUtif~etel, sm. 
licya /. •!3, pl. -, drążek m. wen-

@ii'djerijcitegeleit, sn. ,(e)s, tyla bezpieczeństwa. 
list żelazny. Eii'djerbcitellcrf d)lujj, sm. 

Eii'd)crbcitebnfcn, sm. •!il, •ffee, pl. •\cf)Uiff e, ob. r5iń)er• 
pl. ,f)itfen, port m. bezpie- ~eitef d)Iofl. 
czeństwa. Eii'd)Ct~tite\Jorridjtung, sf 

Eii'd)Crl)Citebn~n, sm. •(e)tl, pl. •en, przyrząd m. dla 
pl. •fJćif)ne, kurek m. bezpie- bezpieczeństwa. 
czeństwa. Eii'djcrl)tit~llorfchung, sf. 

Eii'djcrbcifofcttc, sf. pl. =n, pl. ,en, środek m. bezpie-
lańcuch m. bezpieczeństwa. czeństwa, zarządzenie n. 

Eii'd)crbcitefla,ll,llt, sf. pl. 6i'djcrI1eitollorf d)rift, sf.pl. 
=n, klapa .f. bezpieczeństwa. •en, przepis m. dla bezpie

eii'djcr~eiteforbon, Sm, ,!3, I czeństwll. 
pl. =e, kordon m. bezpieczeń- ei'd)Ct~citeWad)C, sf. pl. 
stwa. =n, policya f., straż f. bez-

ei'd)trbcitolam,IJC, sj. pl. pieczeństwa. 
,n, Eii'djcrbcitolnterne, sj. ei'd)crbcitewageu, sm. ,!3, 
pl. •n, lampka f. bezpie- pl. •roćigen, obacz EidJUV• 
czeńst.wa. roaaen. 

ei'~crbeitoluntc, sf. pl. •n, 6i'd)erbeitewnd)mnnn, sm. 
słupma /. bezpieczeństwa, •(e)s, pl. ,mćinner, policyant 
żagiew m. m., stróż m. bezpieczeństwa, 

eii'djcrbeitomadc, sj. pl. stójkowy m. 

ei' djtllarfcit 

ei'd)crbciteweid)c, sf.pl. ,n, 
zwrotnica f. bezpiec:i.eństwa. 

ei'djerlid), adv. z pewno
ścią, zapewne, pewno. 

eii'djern, I. va. (Oa~en) 1) 
zapewniać,zavewnić, upewnić, 
zabezpieczać; llOt @efa~r -
zabezpieczyć przed niebezpie
czeństwem; 2) myć, oczy
szczać minerały (górn.)'; II. vr. 
fidj - zabezpieczyć się, upe
wnić się, zapewnić się; fidj 
ben !Jłilcf3ug - zabezpieczyć, 
pokryć sobie odwrót; III. vn. 
(ijalien) '_Vietrzyć, węszyć, wy
patr!wac zwierzynę na polo
waniu. 

Eii'djcrn, sn. =il, Eii'd)tr• 
ftellung, sJ: pl. =en, Eii'djcrung, 
sf. pl. •en, zapewnienie n., 
upewnienie n., zabezpiecze
nie n.; gwarancya /., aseku
racya /. 

Eii'djcrungeanftnlt, sf. pl. 
•en, instytut zabezpieczający, 
asekuracya f. 

eii'd)erungecib, sm. ,(e)s, 
pl. •e, przysięga zabezpie
czająca. 

ei'd)crungeijaue, sn. •le!3, 
pl. =Oiiufer, dom m. kwaran
tany. 

ei'd)lcr, sm. •il, pl. -, 
żniwiarz m., sierpem żacy. 

eii'd)ling, sm. •(e)e, pl. ,e, 
koza /., gatunek karpia. 

6idjt, sf. 1) okazanie n., 
zjawienie n., zobaczenie n., 
widok m.; bas r5djiff ift in 
- okręt jest na widoku; 
aufler - geraten zniknąć 
z oczu; in - liefommen uj
rzeć coś; 2) aa~lliar nadj -
płatny zaraz po okazaniu 
(weksel); ein filled)fer auf fur;e, 
range - wechsel na krótki, 
długi termin; auf brei %age -
do wypłaty w trzy dni po oka
zaniu. 

Eii'djtbar, adi. widzialny, 
wydatny, widoczny, w oczy 
wpadający, dostrzegalny, spo
strzegaluy; adv. widzialnie, 
wydatnie, widocznie, dostrze
galnie, w oczy wpadająco, 
spostrzegalnie. 

ei'd)tllndcit, sj. widzial
ność f., wydatność f., wido· 
mość J., oczywistość f., do· 
strzegalność f., jawność f. 



Eii'd)tbntlidJ 

@:ii'dJtbntlid), adv. obacz 
Sicf)tf>ar. 

@:ii'd)tbntmnd)ung, sf. uwi
docznienie f. 

@:ii'd)tbntlUttbcn, sn. uka
zanie n. się, pojawienie f. 
się, aparycya /. (gwiazdy). 

6i'd)tc11, va. (9aben) prze
siewać, wybierac, oddzielać, 
oczyszczać; @elteibe, 9Relj( -
przesiewać zboże, mąkę; 
bie @ejd)1ift5bilcf)er - prze
glądać, porządkować księgi 
handlowe; er „tet bie mat es 
rialien rozgatunkowuje ma
teryaly. 

@:ii'd)tcn, sn. •6,. 6i'dJtuug, 
sf. pl. •en, przesiewanie n., 
wybieranie n., oddzielanie n., 
oczyszczanie n., sortowanie n. 

@:ii'd)tig, adi. ob. Sicf)t6ar. 
@:ii'd)tltdJ, adi. 1) widomy, 

umyślny, widoczny, wyraźny, 
oczywisty; er ljat bie •e 2tb• 
fid)t geljabt, bid) au beleibigen 
miał widoczny zamiar obra
żenia ciebie; jmnbn uor f einen 
-en 2tugen betrilgen oszukać 
kogoś w żywe oczy; bas ge• 
jcf)alj uor meinen •en mugen 
patrzałem na to wlasnemi 
oczyma; 2) adv. widomie, 
umyślnie, widocznie, wyra
źnie, oczywiście; er iuollte bir 
- 3uvorfommen chciał cię 
widocznie uprzedzić. 

@:ii'd)ttag, sm. •(e)i!, pl. •e, 
dzień m. prezentacyi (wekslu). 

@:ii'd)tlUcd)f cl, sm. •B, pl. 
-, weksel płatny za oka
zaniem. 

@:ii'detn, vn. (lja!ien i 
f ein) ciec, wyciekać, sączyć się; 
ba6 ijafJ ficfert beczka cie
knie; ei! ift uiel lillein aui! 
bem łrnff c geftcfert dużo wina 
wyciekło z beczki. 

@:ii'dttlt, sn. •fi, 6i1dcr1111g, 
sj. pl. •en, cieczenie n., są
czenie n., cieknięcie n. 

@:iibctntio'u, sf. choroba 
wywołana nagłą zmianą tem
peratury, rażenie nagle. 

@:iic, I. pro n. sing. ona; 
- fagt ona mówi; id) felje -
widzę ją; filr - dla niej; 
id) bitte - 3u griljjen proszę 
si'i jej kłaniać; II. plur. oni, 
one; - reijen ab (o mę:!;czy
znach) oni odje:!;dżają, ( o ko-
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bielach) one odjeżdż~ją; III. list m., kurze ziele n., siedem-
16ie (w przemowie zamiast bu, pałecznik m., pępawa f. 
~!jr); iuollen - mir ben mrm Eiic'bcubliittetig, adi. sie-
ge6en racz mi pani po- dmiolistny. 
dać ramię; - ljnf>e id) ge• @:iic'bcucd, sn. (e)i!, pl. =e, 
f eljen, ign nicf)t widziałem siedmiokat m. 
panią, jego nie; - finb am @:iic'benedig, adi. siedmio-
15piel pan daje, pan na ręku; kątny. 
-, mann! hej, człowieku!; @:iic'bcuer, sm. •s, pl. -. 
IV. sf. żeńska istota; ein cyfra f. siedm. 
@r unb eine - mętezyzna i 6ic'bcucdci, adi. i adv. 
kobieta. siedmioraki, siedmiorako. 

@:iicb, sn. =es, pl. se, sito n., @:iic'bcnfndj, adi. i adv. 
przetak m., rzeszoto n.; flei= siedmiokrotny,siedmiokrotnie, 
ne6 Sieb, :teefieó sitko n., siedemkroć. 
cedzidło n.; etiu. burd) ein 6it'bcufiiUig, adi. i adv. 
- fd)lagen, gelien przepuścić, obacz 5ielienfad). 
przesiać przez sito; !rnaff er @:iic'bcufiij'fig, adi. siedmio-
im •e trngen iuollen mierzyć stopowy, siedmionożny. 
wodę rzeszotem; ein @eblicf)t• @:iic'bcugcftnltig, adi. sie-
nis iuie ein - baben mieć dmiokszt.altny. 
kurzą pamięć; lod)erig mie @:iic'bcugcftiru, sn. •(e)6, 
ein - dziurawy jak rze- pl. •t, baby /., dżdżownice 
szota. n., Plejady (astronom.), 

6ic'bii~ulidJ, @:iic'bnrtig, I Eiic'bcu~mf d)nft, sf. hept-
6ic'bformig, adi. sitowaty,, archia f. 
jak sito. ~ic'bcn~cttf dJtr, sm. =6, 

6ic'bnrbcit, sf. pl. ren, ob. pl. -, heptarcha m., septem-
Sieben. wir m. 

Eiit'bbtin, sn. =es, pl. =e, 6ic'bcu~iigclig, adi. sie-
kość sitowa. dmiopagórkowy. 

@:iic'bbcutd, sm. •6, pl. -, @:iie'bcu~iigclitnbt, sf. sie-
worek m. do przesiewania. I dmiopagórkowe miasto 

Eiic'bbobcu, .Ym. •i!, pl, (Rzym). [ demset. 
=bliben, dno n. sita, rzeszota, @:iic'bc11~n11bcrt, num. sie-
przetaku. @:iic'bcu~tmbcrtftc, num. 

6ic'bcu, va. (galien) siać, siedmiosetny. 
przesiać, przesiewać, prze- @:iic'bt11~1111bcdftd, sn. •!8, 
puszczać, przepuścić przez pl. -, siedmiosetna część. 
sito; 9Reljl - przesiać mąkę; @:iic'bcujii~rig, adi. siedmio
@etteibe - przepuścić zbo- ]etui; ber =e ,!Meg siedmio-
że przez przetak, letnia wojna. 

@:iic'bcu, sn. •6, sianie n., @:iic'bcumn(, adv. siedm 
przesianie n., przesiewanie n., razy, siedmkroć. 
przepuszczanie n. @:iit'bcumnlig, adi. i adv. 

Eiit'btU, num. siedm, sie- siedmiokrotny, siedmiokro-
dmiu, siedmioro; bie - 5ad)en, tnie, siedmiorazowy, siedmio
jeine - ,8 roetf d,lten eini,tlcfen razowo, 
spakować manatki, graty; - @:iic'bcumcilcuf d)rittc, sm. 
3agre a(t f ein mieć, liczyć pl. siedmiomilowe kroki. 
siedm lat. @:iie'bcumcilcufticfd, sm. pl. 

@:iic'bcu, sf. siódemka /.; siedmiomilowe buty. 
eine boje - sekutnica/., furya @:iie'bcumountig, @:iic'bcu, 
f.; bie uier - cztery siódemki mountlid), adi. siedmiomie-
w kartach. sięczny. 

6ic'bc11nt111ig, adi. siedmio- @:iic'bcumonntfiub, sn. ,eo, 
ramienny, pl. •er, dziecko urodzone 

@:iic'bcublntt, sn. ,ea, pl. w siódmym miesiącu. 
0 b!litter, 6ie'bcufiugcrfrnut, @:iic'bcu~filubig, adi. sie-
in. =es, pl. ,frliuter, siedem- dmiofuutowy. 



@iic'bcnf nd)ttt 

@iic'bcnfnd)cn, sf. pl. ob. 
6ieben. 

@iic'benf nitig, adi. siedmio
strunowy. 

@iic'bcnf d)liifcr, sm. •9, pl. 
-, śpioch m. 

@iie'benfilbig, adi. siedmio
zgłoskowy. 

@iic'bcnfirnncr, sm. •!3, pl. 
-, wiersz si_edmiozgloskowy. 

@iic'benftimmig, adi. sie
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@iie'blllcrf, sn. "(e)!3, pl. 6ic1llcfcff cl, sm. •!3, pl. -, 
-e, obacz @5ie6maf dJine. kocioł m. do gotowania. 

@iic'bacbn, num, Siedm• @iic'bd, Sm. •9, pl. I 

naście. zydel m., ławeczka /.; sn. 
@iic'bacbncr, sm. •il, pl. -, -9, pl. -, siedziba. 

cyfra f. siedmnaście. @iicbclci', sf. pl. ,en, 1) 
6ie1b3cbnte, num. siedm- osada j., kolonia f.; 2) odo-

nasty. sobnienie n., mieszkanie pu-
@iie1b3cijntd, sn. siedm- stelnicze, pustelnia f. 

nasta cześć. @iic'bcln, va. (~aóen) 1) 
@iie'bacbntcn~. adv. po jmnbn - osiedlić kogo ; 2) 

siedmnaste. [ siąt. fidj - , anfiebe!n, m·. osiedlić dmiogłosowy. 

eic'bcnftrnblig, 
dmiopromienny. 

6ic'bcnftiinbig, 
dmiogodzinny. 

adi. sie-
1 

@iie'b3ig, num. siedmdzie- się. 
6ie'b3iger, adi. siedmdzie- @iic'bdtmg, sf. pl. -en, 

adi. sie- siąty; in bm - Sa!jren w obacz filnfiebelung. 
sibdmym dziesiątku lat. @iic'bemcifter, sm. •!3, pl. 

@iic'bcntiigig, adi. siedmio
dniowy. 

6iebentn111f enb, num. siedm 
tysięcy. 

6icbentnn'f cnbftc, 
siedmiotysięczny. 

num. 

@iicbcntnn'f enbftel, sn. •iii, 
pl. -, siedmiot.ysięczna część. 

@iicbcnt(c), num. sió-
dmy; auil Ilem -n Sjimmel 
fallen rozczarować się, spaść 
z nieba na ziemię; SJeinridJ 
ber - Henryk siódmy; gu 
fie6(en)t w siedm osób. 

6ic'bcnt(c)bnlb, adv . . pbł
siodma. 

@iic'bcntd, sn. •!3, pl. -, 
siódma cześć. 

@iic'b3igcr, sm. ~9, pl. , - , karbarz m., warzelnik m. 
siedmdziesięcioletni m.; ein @iit'beu,va.(~aben)iiebe,fott, 
anniiijernber - człowiek m. gefotten; 1) warzyć, gotować; 
około siedmdziesieciu lat. einen Jtarpfen 6lau - ugo-

6ie'b0igerin, sf. pl. •nen, tować karpia na szaro; @ier 
siedmdziesięcioletnia f. Oatt, roeidj - ugotować jaja 

6ie'b0igedci, adi. siedm- na twardo, na mięk,ko; Seife, 
dziesiecioraki. @:>a[3 warzyc mydło, 

@iic1baigfndJ, @iic'baigfiiUig, sól; 2) vn. gotować się, 
adi. siedmdziesiecioraki. warzyć się, wrzeć, kipieć; 

@iic'b3igfte, num. siedm- es fiingt au - an zaczyna 
dziesiąty. kipieć; wrzeć; 6laugefottener 

6ic1b3igftcl, sn. =iii, pl. -, g:ifdJ ryba na szRro ugo-
siedmdziesiata cześć. to wana; roeidj=, ~a rtg ef ottene 

@iic1b3igften~, • adv. po @ier jaja na miękko, na 
siedmdziesiąte. twardo; ein ta rtg ef ottener 

@iied), adv. chorowity, 6ilnber twardy grzesznik. 
slaby, ~labowity, schorzały, @iic'llen, sn. ae, warzenie 

@iic'b(cn}tcn~, adv. po niezdrowy, niedomagająe.y. n., gotowanie n., kipienie n.; 
@iie'd)bett, sn. -es, loźe n. 3um - bringen doprowadzić siódme. 

@iie'bentorig, adi. siedmio
bramny; -e 6tabt siedmio
bramne miasto (Teby). 

@iie'benlllinfelig, adi. sie
dmiokątny. 

6ic'bcn1uodicntlidJ, eie'ben, 
Wiid)ig, adi. ,iedmiotygo-
dniowy. 

@iic'benanf)f, sf. siódemka/. 
6ie'bcn3et1n, 6ie'benaig, 

num. obacz 6ie63e!jn, 6ie60ig. 
6ie'bcr, sm. ~9,. pl. -, 

sitarz m., ten co prze
siewa make lub zboże. 

@iie'bgcwcbc, sn. -!3, pl. 
-, tkanina sitowata. 

6ie'bmnd)cr, sm. ~e, pl. 
-, sitarz m., przetacznik m. 

6ie'bmnf d)ine, sf. pl. -n, 
maszyn" f. do przesiewania . 
. @ii~'bjtnub, sm. •(e)!3, wy

s1ewk1 pl. 

niemocy. do wrzenia; - be!3 ,Sucfers 
!Sic'd)cn, vn. (~aóen) cho- rafinacya f. cukru. 

rować, słabować, niedomagać, @iic'llcnb, adi. kipiący, 
chorzeć. wrzący; 0eś fillaff er ukrop m., 

@iic'djcnl1n11~, sn. =f eil, pl. kipią.tek m. 
~Oiiufer, @iic'd)cnbeim, sn. •!3, 6ic'llet,fnnnc, sf. pl. =n, 
pl. =e, szpital m. t1la nieu- patelnia /. do gotowania, 
lecz11lnycb, przytulisko n. dla panew f. 
kalek. @iie'llet,unft, sm. -(e)!3, pl. 

@iic'dJijCit, sf. niemoc f., I =e, punkt m. wrzenia, cie-
kalectwo n., choroba f. płota /. wrzenia. 

6ic'd1ling, sm. ~(e)il, pl. @iic'bcrobr, sn. =(e)!3, pl. ,e, 
•e, cherlak m. rura płomienna. 

@iic'd)tum, sn. =S, choroba 6ic'befnl3, sn. =e!3, pl. ,e, 
nieuleczalna, cherlactwo n., sól f. warzona, warzątka f. 
cher" f. 6iebcrei', sf. pl. •en, wa· 

@iie'bc, sf. sieczka j., rzelniR f. 
osypka f. @iic'blcr, sm. •!3, pl. -, 

@iie'bcgrnb, sm. =(e)!l; sto- obacz filnfiebier. 
pień. m. ';rzenia. @iieg, sm. =(e)!3, pl. =e, 

6te'beijt~C, sj. temperatura zwycięstwo n., wygrana f; 

eic'btud), sn. 
•lildJer. pytel 1n. 

f. wrzenia, tryumf m., powodzenie n.; 
•(e)il, pl. @iie'llebiitte, sf. pl. •U, ben - llauontragen odnieść 

warzelnia f., karbarya /. zwycięstwo; ber ifł 



6d}IUa'qfc4ldicn, sn. •il, pl. 
-, czarnogardl m., słowik 
murowy, pop~k m. 

6d}1Ull'r3Iiefcr, sf. pl. ,n, 
jodł'a czarnll. 

6d}1Ua'r3fo4Jf, sm. =es, pl. 
=fiiµie, czarna głowa, osoba 
czarne wło.sy maji}Ca. 

6dJIUll'qfo1)fig, adi. czarno· 
gł'owy. 

6d}1Ua'r3fiimmel, sm. -a, 
pl. -, czarnuszka j. (rodzaj 
kminn). 

6dJIUll'qfuuft, sf. czarno
księstwo n.; sztuka magiczna. 

6dJ1Un'r3fiinftler, sm. •il, 
pl. -, czarnoksiężnik m., 
ma!.!'ik 1n., kuglarz m. 

6c!J1Ua1r3Iutte, sf. pl. •n, 
kle,•ha m. 

6dJIDii'r3lidJ, adi. czarna
wy, czarniawy; adv. czar
niawo. 

6c!J1Da'r3meif e, sf. pl. •n, 
czarnogłówka f. 

6dJ1Da'r31)ll4'1)d, sj. pl. •n, 
jasiokor m., topola sokora /. 

6dJIDll'r3rocf, sm. •eii!, pl. 
=tiicfe, czarny surdut, czarna 
odzież; ksiądz m., pastor m. 

6dJIDll1r3f djccfe, sm. •n, pl. 
=n, koit czarnosrolrnty. 

6c!J1Da'r3f d,Jimmel, sm. =s, 
pl. -, czarnosiwy koń. 

6dj1Da'r3f d,)uiitelig, adi. 
czarnodzióhy. 

6dj1Dlt'r3f dj1Uii113ig, adi. 
o <'z11rnym og-onie. 

6djwa'qf e4enb, adi. pesy
mistyczny. 

6d}1Da'r3f e4er, sm. •s, pl. 
-, peRym1sta m. 

6d}waqfe4mi', ef. pl. ,en, 
pesvmizm m. 

6dj1Dll1r3ta11ne, sf. pl. •n, 
jodł'a f. 

6dJ1Dll'r3werben, sn. •il, 
poczernienie n., zczernienie n. 

6d,J1Dlt'r31Dilb(bret), sn. •es, 
czarna zwierzyna, dziki pl., 
nierlźwiedzie pl. 

6d)1Dll't31Dur31 sf. żywo
kost. m. 

6d,J1Dll~, sm. =es, pl. =t, 
pogadanka /., gawędka /., 
gadanina f. 

6dj1Dlt'~llllf e, sf. pl. •n, 
trajkotka j. 

Eid,JIDa'~en, 6d)Wii'~en, 
va. i vn. (~aben) gadać, bzdu-

6dJIUC1fdlltf Cit 

rzyć, gawędzić, trajkotać, unosi się nad wodą; i~r 
gwarzyć, prawić, pleść, ba· !Birb fd)roebt mir immer uor 
jać; fie jc(>roa,t gern ona 2lugen jej obraz ciągle stoi 
lubi gadać, rozpr~wiać; mail mi przed oczyma; mein @eift 
fdjroa,t er ba? cóż on tam f djroebt in ~ii~eren !JłeAionen 
plecie?; bummes ,8eug - mój umysł buja w wyższych 
pleść trzy po trzy, koszałki sferach; es fc(Jroeót mir auf 
opałki; bie 2l[te f cfJroat)t uid ber ,Sunge kręci mi się na 
stara trajkocze; aus ber języku; 0roifdjen g:urdjt tmb 
6djufe - zdradzać tajemnice; ~offnung - być w za
[ie . ~at ge[djroa,t popełniła wieszeoiu pomi~dzy ohawą 
niedyskrecyą, wygadała co; a nadzieją; bie gan3e 2lnge• 
ini3 !Blaue [Jinein - paplać le(!engeit fc(Jroebt noc(J cała 
na wiatr. sprawa toczy się jeszcze, 

6dj1Dll'~en, sn. d8, 6dJIUii't• waży się jeszcze; ber %ob 
3en, sn. •S, 6dj1Da~erei', fdjroeót immer ilber uns 
6d,J1Dii~erei', sj. pl. •en, ga- śmierć zawsze nad nami wi
danie n., gadanina /., gwa- si; biefes ein;ige fillort f cbroebt 
rzenie n., prawienie n., roz- mir im @ebiic(Jtnis to jedyne 
prawianie n., bajanie n., traj- słowo snuje mi się w pamięci; 
kotanie n. in Ungeroiflljeit - zostawać 

6c!J1Dii'~er, sm. •5, pl. - , w niepewności; in @efaljr -
gaduła m., bajacz m., bredam. być w niebezpieczeństwie. 

6d)Wii'~erin, sf. pl. •nen, 6d,J1Ue'benb, adi. wiszący, 
gaduła f., bajarka /., traj- zawieszony, unoszący się; 
kotka /., świegotka f. •e 2lngelegenljeit sprawa za-

6dj1Ull'~4llft, adi. gada- wieszona, w zawieszeniu; 
tli wy; adv. ll'adatliwie. ,e @:idjulb dług bieżący, wi-

6dJIDll'~4llftigfeit, sf. ga-1 szący; =e )llrilcfe most wi-
datliwość f. szący; ,e @iirten wiszące 

6d)IDll'~lltRII(, sn. ,s, pl. ogrody; ein oer @ang lekki 
=mćiu(er, 6dJ1Dll'~11tid)el, sm. krok, unoszący się; adv. -
=<a, pl.-, obacz l!:>cf)roćit)er, •in. geljen, tan3en chodzić, tańczyć 

6d)IDll'NUdJt, sf. obacz lekko, unosząc się. 
@:ic!)mat)b~ftigfeit. . . 6dJIDC'ber, sm. ,s, pl. - , 

6dj1De be, sf. zawieszeme = .ltolibri. 
n.: unoszenie. n. się ": po- 6dJIDC'befd,Jritt, sm. ,tf!,, pl. 
wietrzu; unos1dlo n.; m ber ,r krok halansujacy lekki. 
- fein unosić si!} W: powie- '6dj1DC'b1mg, sf. 'pl. •en, 
trzu, utrzymywac SH!l w ró- drganie n. 
wnówadze; (obraz.) być w za- 6 ,.,IU 'b . l 
wieszaniu; etro. in ber - et= .., C e~ sm. -n, P · =n, 
ljalten utrzymywać co w za- (Sz_wed m. ,) alter - stary 
wieRzeniu. wyJadacz. 

6dj1De'bebll4n, sf. pl. cen, .. 6d)IDC'benfo4)f, sm. eeil, pl. 
kolej powietrzna. =fo:pfe, głowa szwedzka, z 

6dj1Dc'bcbaum, sm. ,ee, pl. krótko strzyżonymi wło~ami. 
•óiiume, belka pozioma (w 6d)IUC'fel, .sm . .. s, ~ia~ka 
girnm1sty<'e). j.; nad) - t1ec!Jen czuc srnr-

6d)IDĆ'belu, vn. (lja6en) ~ą, trącić si:uką; ~eróinb~mg 
gadać ni,estworzone rzeczy, emes Wleta!IeiS mit - siar-
rezonowac. czan m. 

6d,J1Dt'ben, vn. ([Jaóen) być 6d,J1Ue'felabbr11cf, sm. •eil, 
zawieszonym, wisieć, unosić pl. •l>rilcfe, odcisk m. na 
się, bujać; bie 2ampe f djroebte siarce (n. p. medalu, monety). 
iiber bem :tif dj lampa wisiała 6dJIDC'felllber, sf. pl. •n, 
nad stołem; bie fillolfen - żyła siarczana. 
in ber 2uft chmury zawisły 6d)IUe'felnrf Cli, 6dj1Dc1fel· 
w powietrzu; ber !nebel arfenif, sn. siarczek m. ar
fc(>roebt fiber bem fillaff er mgła sen u, trójsiarczek m. arsenu. 
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ed)lllc'fclnrtig 

ed)111c'fclnttig, ed)111e'fcl • 
ł}nft, adi. siarkowaty, 

ed)llle'fdiitł}cr, sm. •s, eter 
zwykły, etylowy. 

@id)llle'fclnntimon, sm. ,s, 
antymon surowy, siarczyk 
m. antymonu, 

6d)llle'felbnb, sn. •(e)a, pl. 
•6iiber, kąpiel siarczana; 
kąpiele siarczane, miejsce 
kąpielowe z zródłami siarcza
nemi. 

ed)llle'fclbnnbe, sf. pl. •n, 
banda f. łotrów, podpalaczy. 

6d)llle'felberg, sm. -es, pl. 
•e, kopalnia f. siarki, 

6d)llle'fclblei, sn. •(e)\8, siar
czek m. ołowiu. 

6d)111e'fclblumen, 6d)llle'ftl· 
bliiten, sf. pl. kwiat siar
czany, siarki pl., treść /. 
siarki, siarka czy~zczona. 

6d)IDe'felbrunnrn, sm. •s, 
pl. -, wod,a •iarczana (do 
picia); kąpiele siarczane, 

6dJlue'felbnm~f, sm. •es, 
pl. •Oiim:pfe, para siarczana. 

@iif)IDe'felbunft, sm. •es, pl. 
•biinfte, wyziew m. siarki, 
siarczany. 

6d)1De'fcleif c11, sn. •s, pl. 
-, siarczek m. żelaza. 

6d)IDe'felerbe, sf. ziemia, 
ruda siarczysta. 

6if)1Dc'feler3c, sn. pl. siar
czaki pl. 

6d)llle'felfnben, sm. •i!, pl. 
•fliben, nitka w siarce macza
na, siarczyk m., siarnik m., 
lont siarkowy. 

6d)1De'felfnrbe, sf. pl. •n, 
kolor siarczany, siarczysty. 

6d)IDe'fclfnrben, 6d)IDe'fcl· 
fnrbig, 6d)IDC'felgdb, siar
czystego koloru, żółty jak 
siarka. 

ed)llle'felgcrud), sm. •(e)tl, 
pl. ,riicfJe, zapach m. siarki. 

eif)IDe'fcllltUbe, sf. pl. , n, 
kopalnia f. siarki. 

Gd)IDe'felł}lllti!l, adi. za
wierający siark~. 

ed)111e'fclł}ol3, sn. •es, pl. 
·~iiloer, Gd)111c'fel1Jiil3d)en, sn. 
•!3, pl. -, zapałka f., siar
nik m., patyczek m. 

6d)111c'ftlł}ol3fnbrifnut, sm. 
•en, pl. •en, fabrykant m. 
zapałek. 
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ed)llle'fclł}iitte, sf. pl. •n, 6d)IDe'felregen, sm. •I, 
huta siarczana, siarkownia/. siarczysty deszcz. 

6d)111e'f(e)lid)t, Gd)llle'f(e)· ed)llle'fclf nlbe, sf. pl. •n, 
lig, adi. siarczysty, siarkowy; siarczana maść. 
fd}roef!ige €5iiure kwas siar- 6d)1De'fdf nI3, sn. •es, pl. 
kawy. •e, sól siarczana. 

6d)llle'felfnlium, sn. •!3, 6d)1De'felf nuer, adi. z kwa-
siarczek potasowy. sem siarkowym połączony; 

ed)IDe'felfnmmcr, sf. pl. =ee 15nla siarkan m, soli; •es 
,-n, miejsce gdzie n. blichują @ifenoi;tJ'o siarkan żelazowy; 
wełm;. •ei! <Eif enoi;l)bU( siarka n że-

6d)llle'fdfie0, sm. •fes, pl. !azowy, witryol zielony, ko
•fe, miał siarczany, dwusiar- perwas zielony; 0 e!l ~uµfer 
czek m. telaza. siarkan m. miedzi, siny kamień, 

6d)llle'felfoł}lenftoff, sm. witryol niebieski, koperwas 
•(e)s, pl. •e, dwusiarczek m. niebieski. 
węgla. 6d)llle'fclf iiure, sf. pl. •n, 

@sdJIDC'felfu~fer, sn. •S, kwas siarkowy. 
siarczek m. miedzi. 6d)111e'felf~iej)glnn3, sm. 

@>d)IDe'feUeber, sj. siarczek •e\'S, Gd)1De'felf.picl)!llll0, sn. 
m. potasu, wątroba siarczana. •fes, grnuer - autymon m.; 

@sdJllle'fclmnngnn, sn. •!3, rober - antymon surowy. 
siarczek m. mauganu. 6d)1Dc'fclftn11ge, sf. pl. •11, 

6if)lllt'fclmetnll, sn. ,s, pl. laska f. siarki. 
,e, piryt m. 6d)llle'fclung, sj. obacz 

6if)llle'felmild), sf. osad m. €5cfJroefeln 1). 
siark,, siarka osadzona. 6dJl11C'fel1Jerbinbu119, sf. pl. 

6if)IDC'fclmine, sf. pl. •n, ,en, siarczek m., si'łrkan m. 
kopalnia f. siarki. 6d)lllefclllln'ff erftoff, sm. ,ee, 

6d)IDe'fdn, va. 1) siarko- pl. •C, @idJIDCfellDn'ff erftOff= 
wać, nasiarkować; bie IDein= gne, sn. •ie!:S, pl. •fe, siarko
ftihfe - siarkować winograd; wodór m. 
bas ,Simmer - wysiarkować 6d)1De'fcl1Derf, sn. •es, pl. 
pokój; 2) blagować, bredzić. •e, zakład, gdzie siarkę pro-

6d)IDe'feln, sn. •5, 1) siar- dukują. 
kowanie n., wysiarkowanie @>d)lllt'fdlllura, sf. pl. ,e, 
n. j 2) blagowanie n., bre- wieprzyniec m., gorycznik m. 
dzenie n. ed)IDC'!lel, sf. pl. •n, 

6d)IDe'feliil, sn. ,(e)s, pl. @>dJlllie'gel, sf. pl. •n, pi
•e, witryol m., kwas siar- szczałka f. 
czany. @id)IDe'ł}len, obacz €5djroe[en. 

6dJllle'felorl)b, sn. •(e)s, pl. 6d)lllei'cn, vn. (~nóen) krę-
•e, s,arkan. cić się naokoło kotwicy 

Sd)llle'fel~fanne, sf. pl. 0 n, (o okrętach). 
panwia f. do siarki. 6d)111eif, sm. ,es, pl. •e, 

6d)1De'fel~fUf)l, sm. •e!l, pl. ogon m., chwost m. 
•e, (obraz.) otchłań piekielna, 6d)lllei'fnffe, sm. •n, pl. 
piekło n. ,n, kotomałp m. 

ed)IDe'fel~iUen, sf. pl. 6d)1Dei'fen, I. va. (~nlien) 
pigułki siarczane. 1) wyrzynać obł'ączysto; 

6dJ1lle'fel~11{1Jer, sn. •S, ben 9locl mufl ber 15djneiber 
siarka proszkowana. i meljt - krawiec musi surdut 

ed)IDe'felqunlm, sm. •(e)!l,' więcej wmąc; 2) płukać 
pl. •e, swąd m. z siarki. (bidiznę); II. rn. (fein) bujać; 

@>d)IDe'felquelle, sf. pl. •n, mein ~lic? f cfJroeift ii6er '.tiiler 
zródło siarczane, zdrój siar- unb ~iigel mój wzrok buja 
cza ny. po dolinach i pagórkach; III. 

@>d)1De'felrn1tdJ, sm. •(e)s, gefdjroeift, pp. i adi. 1) z 
obacz €5c!Jroefe[bunft. ogonem, ogoniasty; 2) wcięty, 
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wycitjty, obłą.czysty; 3) płu- Gdjwci'gf nm, Gdjwci'g• Gd)wci'ncbunb, sm. •t/3, pl. 
kany. f dig, adi. milczący, cichy, =e, @:idjwci'nfcrl, sm. ,(e)i3, pl. 

@:id)WCi'fcn, sn. ,/3, /Edjl11ei'0 małomówny, dyskretny. -e, świntuch m., flejtuch m., 
fung, sf. pl. -en, 1) wyci- @:idjwei'gf nmfeit, sf. milkli- plue:awiec m. 
nanie n., wyrzynanie n. wość j., małomówność f., @:idjlllei'ndobcn, sm. ,5, pl. 
obłączysto, wcinanie n., dyskrecya f. -, obacz ®d)roeineftal!. 
wcitjcie n. (surduta); 2). buja- /Edjwcin, sn. •ei3, pl. •t, Ed)lllei'ncmnrft, sm. -ei3, pl. 
nie n.; 3) płukanie n. 1) świnia f., wieprz m., ,matfte, targ m. na świnie, 

/Ed)llle''fill d · · t mann(id)e/3 - wieprz m.; nierogacizna. 
@:idj111chrte:Cu:· s':!~~tJ: roeiólid)e/3 - świnia/., locha @:id)Wei'nc"mnft, sf. tuczenie 

-, obacz 15d)roan3tiemen. m., maciora f.; ein roilbe/3 n. świń. 
@:idjlllei'ffiigc, sf. pl. =n, dzik m.; ein Ueines, @:idJlllei'ucmift, sm. •ti3, 

piła f. do obłączystego wy- junge/3 - prositj n.; •e, pl. świński gnój. 
rzynania, krzywica j. nierogacizna J. i uom •C ~er- @:idjl11Ci'nc,llcl3, sm. •ti3, pl. 

@:id)lllei'fftcrn, sm. •es, pl. tilljrenb wieprzowy, świński; •e, obacz ®d)roeineljunb. 
•e, kometa f. 2) świnia /., świńka /., nie- @:idj111ei11erei', sf. pl. •tn, 

@:idjlllei'fnng, sf. pl. •en, chlujna, brudna, obrzydliwa, świń•two n. i nieprzyzwoi-
obacz ®cf)roeifen l). skąpa osoba; 3) szcztjście tość .f. . 

@:id)Wci'flllcbcln, vn. (ljaóen) n., szans m., fortuna f. i @:idjlllci'ncrn, adi. świi1ski, 
machać ogonem; pochlebiać. groBei3 - ljaben być bardzo wieprzowy. 

@:id)Wci'fllleblcr, sm. •13, SZCZtjŚliwym i 4) (St!ecf/3) żyd @:idJIUCi'ncrnc(e), sn. •en, 
pochlebca m. m., piania/. z atramentu, wieprzowe n., wieprzowina f., 

@:imlllei'g(c)gelb, sn. ,e/3, @:idjlllci'nndig, adi. w ro- świnina f. 
"I dzaju świni. 'Yll, =e", zapłata /. za mil cze- ""'-f,111•1· 'ncf „Jln" mter sm ·"' " • Gd)lllci'nd)cn, sn. =i!, pl. - , <:,u, • " "I ' • .,,, nie, łapówka f. . . k . k pl. -, masarz m. 

swm a;., wieprzy m., pro- @:idJlllei'ncfmlifmterci,sf.pl. @:idjWCi'gcn, I. Vn, ([)a6en) się n, "} UJ 
milczeć; id) n,iU lieber - i6dJWCi'ncbefd,lnner sm . ... 5 •!n, rzeźnia f. na nieroga
woltj milczeć; il6er etro. - pl . . - , oglądacz .,;, niero~ ·1 ciz~lwc·'it•fm al• ~ i3 
zamilczeć o czem, f cflroeig ! gacizny. s;.,"I t. • "Im 0, sn. e , 
milcz l; jmnbn - [jeiUen naka- ""'d,Jlll ·, b t -a I smalec wieprzowy. 
zać komu milczeni~; ~u etro. - l"' et. nc r~ Cl~, sm, - '' @:id)111ei'nef d,l111nrtc, sf. pl. p . -, pieczen wieprzowa. k . ł . 
nie odpowiedzieć, nie ode- @:idjluti'neff cn, sn. •n, ,n, vrzes., w1rzona s onma. 
zwać się, nie odpisać na co; 6dJl11Ci'nefuttcr sn. •&, ~d)lllet ncftnll, sm. •ei3, pl. 
vor jmnbm - nie wspominać -d)w ·, f i; ' 5 ś . , k =ftal!e, chlew m. 
Przed kim o czemś, nie mó- ~ Cl ne fll 17 ,sn. •e ~ wms a @:id•Wei'netrcibcr sm. •& 

strawa, żer m. dla wieprzów; ' . ' , ' 
wić nic o czem w czyjej (przenośnie:) plugawe, złe pl.-, :i-,agamaczm., poganiacz 
obecności; er fd)roeigt wie jadło. m. ś wm. 
ein @rab milczy jak grób, @:idJlllei'nefett, sn. ...es, Gd,l~ci'netrog, sm. :(e)?, 
jak zakltjty; ber ilarm,ri ber smalec wieprzowy, sadło n., pl. •ttog!: koryto n. dla sw!~· 
@ef ang f~roeigt hałas, śpiew tłuszcz wieprzowy. @:id)Wet ne3c11g, sn. •5, śwm-
ucichł; roer jd)roeigt, bejaljt 6d)Wci'ncfjnuc sf. pl. •n, stwo n. 
kto milczy, potakuje; II. va. w~!!'r 111• ' @:idjl11Ci'11e311d)t, sf. chów m., 
([jaóen) etro. tot- zamilczeć @:id)Wei'ncf{cif d), sn. ...e/3, hodowla/ ~~erogocizay. 
o czem, uśmiercić coś przez wieprzowina f„ świnina f. @:id}lllet 11c3ud)tcr, sm. •5, 
zamilczenie; III. fcljroeigenb, @:idj1Uei'11cf{cif d)lllllten, sj. P!· -, hodowca m. nieroga
ppr., adi. i adv. milczący, pl. wyroby z miesa wieprzo- c1zny. 
milcząco, milczkiem; - !U• wel!'o, • 6d,Jll1Ci'11igel, sm. ,/3, pl. 
ljiiren milcząco przyslachi- @:idjlllci'ncbnnbel, sm. •6 -, 1) jeż ryjowaty; 2) jeż 
wać się. handel m. nierol!'acizna. ' morski, jeżowiec m.; 3) świ-

6d)l11Ci'gcu, sn. •&, milcze- ed)Wci'ncbiinblcr, s°m.. ,51 nia_!...-.m,,. ś~inlt~ch fm. 
7 nie n.; jmnbn 3um - bringen pl. -, wieprzarz m., han- ~..,111e1mg~ et,. s · P•· •en, 

zmusić kogo do milczenia, dlarz m. wieprzów nieroga- obacz ®rf)roemeret, 
zatkać komu gębę; - auf• cizna. ' @:id)Wci'nigeln, vn. ([)aóen) 
erfegen nakazać milczenie; @:i~lllci'ncbcrbc, sf. pl. •n, mówić nieprzyzwoitości, 
- ift @o[b trzymać jljzyk trzoda f. świń, wieprzów. świństwa. 
za zębami jest to cnota nad I Gd,Jwci'ncbirt, sm. =en, pl. @:idjlllci'nii dj, adi. świński; 
cnotami. \ •en, @:idjWCi'ncbiitcr, sm. •&, adv. po świńsku. 

6d)lllei'gcr, sm. ~s, pl. -, pl. -, świniopas m., pastuch @:idJWCi'nilnuge, sn. •iii, pl. 
_ milczycie! m., milczek m. m. świń, świniarek m. 1 •n, świńskie oko. 

25* 
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6if)lllci'neblnf e, sf. pl. ,n, 6d)lllci'fjbnb, sn. $ei3, pl. [ 6dJlllCi'fjftn~1, sm. •(e)e, 
pe1:herz świński. =ólibet, obacz 15d)roi~óab. I stal spawalna. 

• 6if)11Jei'neblut, sn. =es, 6d)lllci'fjbnr, adi. spa- 6d)lllci'fjftcllc, sf. pl. =n, 
krew świńska. walny. miejsce n. spojenia, luto-

6d)11JCi'nebnrftc, sf. pl. •n, 6d)lllci'fjfindcit, sf. spój- wania. 
szczeć f, szczecina wie- ność f., spoistość f., spawa!- 6d)lllCi'J)f ud)t, sf. potnica 
przowa. ność f. · f., ciągłe pocenie sii.. 

6d)lllci'nebrnt, sn. =ei!, pl. 6d)ll1Ci'fjbcbccft, adi. spo- 6d)lllei'fjtrcibcnb, adi. spra-
•e, bulwa f., fiołek alpejski. eony. 1 wiający poty, napotny. 

6d)111ci'nefcbcr, sf. pl. =n, 6dJl11Ci'fjbcforbcrnb, I 6d)wci'fitriefcnb, adi. po-
kolce żelazne na murach. 6d)lllei'fjcrregeub, adi. wy- tem oblany, z którego pot 

6dJlllCi'l10()n~, sf. pl. •en, wołający, wzbudzający poty. się leje. 
6d)llJCi'neingb, sf. pl. •en, edJllJCi'fjbfnttcr, sn. pl. po- 6d)llJCi'fjttDłJfCII, sm. =13, pl. 
polowanie n. na dziki. tniki, podpaszki pl. -, kropla f. potu. 

6d)wei'nefnłJf, sm. "'es, pl. eif)lllci'fibriifc, sf. pl. =n, ed)lllci'fjtudJ, sn. •(e)s, pl. 
•fol'fe, głowa wieprzowa, gruczoł potowy, potny. •tilc!Jer, chustka f. do ocie-
świńqka. 6d)lllCi'ficif ett, sn. •5, pl . . rania potu; chustka, w którą 

6d)wci'1101ntc1cu, sn. =ce)5, -, żelazo spawalne. 1 owijano umarłego. 
pl. •S, kotlet wieprzowy. 6d)lllCi'fje1t, I. va. (~aóen) edJlllCi'fjuug, swajs m., 

edJllJCi'ueftcffc, sf. pl. =n, dwie sztuki żelaza zbijać w spajanie n., spawalność f. 
świnia rzeżucha f., świnie jedną, spajać, szwajsować; 6dJ11JCi'3cr, sm. •5, pl. -, 
bag-no, rozmaryn czeski. 1I. vn. (~llben) 1) krwawić, szwajcar m., portyer m.; żol

~d)lllci'nelcbcr, sn. •S, zakrwawić się, ciec; 2) spa- nierz m. z gwardyi papieskiej. 
skóra świńska. jać, lutować, spawać sii.; bili! I 6dJ11JCi'3cr, adi. i adv. 

@ifen fcf)roeiflt f cf)on żelazo szwajcarski, po szwajcar· 
edJlllCi'lt0D~t:, sn. ,ei3, pl. zaczyna przechodzić w stan sku. 

•en, ucho świńekie, wieprzo- topny. 6dJ11Jci'3crnrt, sf. pl. ,en, 
we. 6dJ11Jei'fificbcr, sn. •5, go- sposób szwajcarski. 

6d)lllCi'U0riłJłJC, sf. pl. =n, rączka potna. 6d)11JCi'3crb1t1tb, sm. •CS, 
zioberko wieprzowe. 6d)11Jti'fift1d)0, sm. =fes, pl. związek szwajcarski. 

ed)lllci'neriicfcn, sm. •5, ,fild)fe, ko11. bułany, deresz m. 6dJllJCi'3crbcgcu, sm. ,s, pl. 
pl. -, czomber, mostek wie- ed)lllci'fjgnng, sm. =e5, pl. -, typograf biegły w skla-
przowy. •glinge, ed)lllct'fjfnnnf, sm. daniu i drukowaniu. 

ed)IUCi'nerliffcl, sm. •5, pl. •ś, pl . • fanti!e, ~dJlllCi'fi{OdJ, 6dJllJCi3crci', sf. pl. =en, 
-, ed)lllci'110f d)nnn3c, sf. pl. sn. -es, pl. •liidJet, pory pl. szwajcarnia f., mleczarnia f. 
•n, świński ryj, świńska 6dJ11JCi'figer1tdJ, sm. •(e)s, na sposób szwajcarski. 
morda. pl. •gerilct)e, odor m., zapach 6dJlllti'3crl)n1t0, s11. ·f ei8, pl. 

ed)lllci'lt011Jlltft, sf. pl. m. z potu. =~liujer, 6dJlllCi13er~ii1tGd)C1t, 
•roilrfte, kiełbasa wieprzowa. 6dJlllCi'f11JiijC, s/: pl. ,n, sn. •i>, pl. -, willa f. 

ed)lllcifj, sm. ,es, pl. •e, gorąco spawalne. 6dJlllei'3crfiif c, sm. ,!3, ser 
1) pot m., poty pl.; in - ge= 6d)11Jci'fi~tt11b, sm. =es, pl. szw11,jcarski. 
raten spocić się; - ~etu or= •e, pies do ścigania postrze- 6dJlllCi'3crtJoU, sn. •es, 
rufen wywołać poty; ficfJ !onego zwierza, farbotrop m., Szwajcarzy pl., naród szwaj-
in - aufliifen, in - geóabet pies kopytny. carski. 
fein być zlany potem; icf) I 6d)lllci'fjig, adi. 1) zapo- edJlllCi'3cr1UndJt, sf. straż 
ijalie óei biefer iltrlieit uie{ - eony, spocony, spotniały; 2) papieska. 
uergoffen wiele znoju ponio- zakrwawiony.. 6dJlllC'lcn, I. vn. (~alien) 
slem przy tej robocie, wielem 6d)lllci'filcbcr, sn. ,(!, cerata tlić się, palić się bez pło
się namęczył; im • e bea fil n, 1 f., skórka f. we wnętrzu mienia; naff e5 ~ora f cf)roe!t 
geficf)tes w pocie czoła; (prze- kapelusza męskiego. mokre drzewo tli się; II. va. 
nośnie:) bas ift mein f nuter 6d)tuci'fimittd, sn. pl. , (!Jnóen) palić, wypalać; \J!ec!i 
- to krwawy pot mój, to środek m. na poty, lekarstwo - pędzić smolę; .ffolJ!en -
com w pocie czoła zapraco- wzbudzające poty. wypalać wi.gle. 
wał; ber fa!!e - zimny, 6dJ11JCi'fjnfc11, sm. •5, pl. 6d)lllc'lgcn, vn. (~alien) 
martwy, śmiertelny pot, zi- •iifen, spawalny, wygrze- hulać, z~ytkować, u:!.ywać 
mne poty; 2) krew /.,jucha/., walny piec, piec płomienny, sobie; im i'tberfluffe, im @!ilcfe 
posoka f.; bem •e nacf)ge!Jen piec :!.arowy do spajania. - opływać w dostatki, w 
iść za śl.adem krwi (łow.). 6d)lllei'fiłlrnbc, sf. pl. •n, szczęście; in ber @e!e!Jrfnm= 

ed)l1Jtt'fjOU0lJrUcfJ, Bm. =(e)S, próba j. spawalności, spój- feit - pławić się W UCZO• 

pl. •btildje, wybuch m. potu. ności. ności; in ber !Dlufit - roz-
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koszować Rię muzyką, upajać 
się muzyl<ą. 

ed}lllc'lr.cn, sn. •9, hulanie 
n., zbytkowanie n., opływa
nie n., rozkoszowanie n. 

ed)llJC'lgcr, sm. ~s, pl. -, 
hulaka m., marnotrawca m., 
birbant m., rozpustnik m. 

~d}llldgmi', st: pl. ~en, 
hulankaf., marnotrawstwo n. 

15d}lllc'lgcrif dJ, adi. hula
cki, hulaszczy, birbancki, 
marnotrawny. 

6dJ11JC'Uc, sf. pl. •n, 1) 
próg m., przycieś f. ; id) 
roerbe nie megr feine - il6er, 
f cf)reiten nie przestąpię nigdy 
więcej jego progu; an ber -
lles @ralies nad grobem; 2) 
próg kolejowy, podkład m. 

ed}lllc'Ucn, I. va. i vr. 
sprawić, ażeby coś napuchło, 
napęczniało, wezbrało, na
brzmiało, wydęło się; ber 
fillinh fdjroellt bie 15egeI wiatr 
napiął, wydął żagle; ba!8 
@met f cfjroellt i~m bie iBruft 
szczęście rozsadza mu piersi; 
ber megen gat ben ~luli ~e· 
fdjn>ellt od deszczu wezbrała 
rzeka; II. fcf)roellc, fcfJroillft, 
fcfJrooll, gef cliroollen, vn. (f ein) 
1) puchnąć, spuchnąć, na
puchnąć, nabrzmieć ; ber 2trm 
f d)n>illt igm ramię mu pu
chnie; er ~at gef d)roo!lene 
2tugenliber ma spuchnięte, 
nabrzmiałe powieki; 2) we
zbrać; ber \'5'(ul3 f c!Jroillt rzeka 
wzbiera; ba!8 ~et3 fd)roillt igm 
uor fillonne serce wzbiera mu 
rozkoszą; bie .!?nof pen - in 
ber €5onne pączki pęcznieją 
w słońcu; ber !!Jiut fcfJroillt 
odwaga rośnie; hie @alle 
fcf)roillt igm żółć mu się po
rusza, wpada w gniew. 

ed}lllc'Ucn, sn. •S, edJlllC'l• 
lnng, sf. pl. •en, puchnięcie 
n., puchlizna j., nabrzmienie 
n.; wezbranie n.; rośnięcie 
n., wznieMienie n. 

edJllJC'llcnb, adi. puch
nący; bie •en .ltnofpen pę
cniejące, pękają,:e pączki; 
bie •en ~olfter pulchne po
duszki. 

6d}11Jc1Uto11, sm. •(e)a, pl. 
•łiinr, ton pełny. 
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ed}lllc'Unng, sJ: pl. •en, 
obacz 16djroellen. 

ed}lllc'mmc, sf. pl. •n, 1) 
pławienie n. (koni) i miejsce, 
gdzie pławią konie, pławisko 
n., pławnia f., pław m.; 2) 
izba goapodna, szynkowa przy 
większej restauracyi (w 
Austryi), szynkownia f. 

ed}lllc'mmcn, va. (~a6en) 
pławić, spławiać; płukać; 
bas ~0[3 - spławiać drze
wo; \l,\ferbe - pławić konie; 
ben 15djmu~ uon ber ®rbe -
spłukać wodą brud z ziemi; 
bae fillaffer §at an bas Ufer 
uiel 15anb gef cf)roemmt woda 
naniosła dużo piasku na 
brze/!', 

6d}lllc'mmcn, sn. •s, pła· 
wienie n., spławianie n.; 
płukanie n., mycie n. 

ed}lllc'mmlanb, sn. =es, na
mulona ziemia. 

ed}lllc'mmf nnb, sm. •es, na
mulony piasek. 

6dJ1UC'119cI1 sm. •s, pl. -, 
1) wahadło n., waharz m. 
barczyk m., dźwignia/., gi
baczka j., ruchadło n., drą
żek zamachowy; @(ocfen= 
icfJn>enge( serce n. u dzwonu; 
iBrunnen-- żóraw f. u stu
dni; Ugr- wahadło n. u ze
gara; ~um:pen- drąg m. u 
pompy; 2) ob. 2abenfd)menger. 

6d}tuc'ngclbru·1111cn, sm. •s, 
pl. -, studnia f. z żóra
wiem. 

ed)lllc'UgCllJUntlJC, sf. pl. =n, 
pompa f. z drągiem. 

ed}lllc'ngcllmffc, sf. pl. =n, 
prasa j. z korbą. 

ed}tuc'ngclftii~c, sf. pl. =n, 
podpora f. drąg·a przy pompie. 

ed}tuc'nfcn, I. va. ([Ja()en) 
1) machać, kiwać, wywijać, 
obracać czern; bie l)'agne -
powiewać chorągwią; fillaf= 
fen - wywijać bronią; mit 
bem ,\;)Ute - wywijać, machać 
kapeluszem; ba!8 @las - wy
płukać szklankę; mllifcfJe -
płukać bielizn!}; 2) jmnbn 
uon ber 15cf)u(e -- wyrzucić 
kogo ze szkoły; II. vn. i ficfJ 
- vr. 1) zachodzić, zajść, 
obracać si!}; mit bem \j3ferb f 
- obrócić konia; linfa f cfJroenft 
eucfJ na lewo zwrot; 2) f eine 

@efinnung - zmienić przt
konanie. 

eid}lllc'nfcn, sn. =s, 6d}11Jc'11, 
tung, aj. pl. -en, 1) macha
nre n., kiwanie n., wywija
nie n., obracanie n., powie
wanie n.; 2) płukanie n.; 3) 
obrót m., zwrot m. 

6d}11Jc'nf.lJ11111t, sm. •eil, pl. 
•e, punkt zwrotny. 

ed}lllcr, I. adi. 1) ciężki, 
ciężący, ein =er .ltaften cieżka 
szafa; bie -e 2aft ber E>orgen 
ciężar m. trosk; tin ,er !!JlanteI 
ciężący, ciężki płaszcz; 2) 
trudny, uciążliwy; •e 2lrliei• 
ten trudne roboty; •e ~fticf)ten 
ciężące obowiązki; bas ift ein 
=es Unteme§men to trudne 
przedsiębiorstwo, przedsię
wzięcie; bas ift nicf)t fo -
to nie bardzo trudne; 3) eine •e 
15trafe ostra kara; eine, bie •e 
!!Jlenge wielka ilość; eine 
•e .ltranf§ei~ poważna, ciężka 
choroba; em •ee ~erlirecf)en 
ciężka zbrodnia; etro. filr f ein 
•eś @e(b faufen kupić coś za 
grube pieniądze; =ee @ef cfJilV 
ciężkie działa; (przen. :) =es 
@ef dJilv anf a§ren ruszyć cięż
kimi argumentami; =e .Si• 
garre, •er fillein ciężkie, ostre 
cygaro, ciężkie, mocne wino ; 
•e 15peife niestrawna potrawa; 
id) fann f eine ®igen~eiten -
uerbauen nie znoszę jego dzi
wactw; ein •er 2(tem ciężki 
oddech; eine •e ~ani>, ein =er 
@ang ciężka ręka, ciężki 
chód; er gat f d)on eine =e 
sunge mówi już trudno, już 
mu się język plącze; einen 
•en .ltopf. galien mieć ociężałą 
głowę; em •er :traum przy· 
kry sen; ein ,er l5dJ[nf twar
dy, głęboki sen; fie gat einen 
•en .!tam:pf gefampft staczała 
zaciętą walkę; er ginK mit 
=em ~et3en roeg ciężko mu 
było odchodzić; jmnbm ba!8 
~era - macf)en zasmucić 
kogo; jmnbm etro. - macf)en 
utrudnić komu co; bas roirb 
- fallen, - ~artcn to będzie 
trudno; jmnbm bas 2elien -
macf)en utrudnić komu życie; 
es roirb mir -, es 3u glaulien 
trudno mi w to uwierzyć; 

uon iBegriffen być tę-
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pym, trudno pojmować; roie 
- ift bas \ll«fet? ile waży 
ta paczka~; es fann filnf su„ 
(ogramm - fein może ważyć 
pięć kilogramów; II. adv. 
ciężko, uciążliwie, trudno, 
poważnie, ostro; - verftlinb• 
IicfJ trudno zrozumiały; -
franf ciężko, poważnie chory; 
er liegt - (frani) banieber zło
żony jest ciężką niemocą; fie 
ijat fidJ - verjiinbigt ciężko, 
bardzo zgrzeszyła; etro. - ne~
men traktować coś poważnie; 
bas rtegt mir - am ~eraen 
to mi cięży na sercu; -roie" 
genb ważny, donośny; •e 
@riinbe ważne, donoi\ne po
wody; - ~iiren niedosłyszeć, 
być głuchym ; ficfJ - au etro. 
entf cfJliejien trudno się na 
co zdecydować; jmnbn -
beleibigen ciężko kogo obrazić. 

1$d)1Dc'ratmig, adi. ciężki 
oddecb. mający, dychawiczny, 

ed)IDC'ratmigfeit, sf. cięż
ki.e o~~ecbanie n., dycha
w1cznosc f. 

1$d)1Dc'rllclnben, edJIDc'rllc• 
lnWct, adi. ci~żko obłado
wany, mocno obciążony. 

ed)IDc'rbetrilbt, adi, cii,żko 
zasmucony. 

ed)1Dc'rbc1Daffnd, adi. cięż
ko uzbrojony. 

ed)IDc'rllliltig, adi. ciężką 
krew majacy, ocieża.fy. 

ed)IDC'rc, sj. i) ciężkość 
f., cięzar m., siła f, ciążenia; 
@olb ~at eine griijiere - (ein 
griiflerei3 jµeaifif dJe~ @eroicfJt) 
ais }B(ei zlob ma większy 
ciężar gatunkowy aniżeli ołów; 
bie Stiirper fa!len vermiige i~rer 
- ciała opadają siłą ciężko
ści ; 2) trudność f., mozolność 
f., ostrość f. 

edJIDc'remeffcr, sm. ~iii, pl. 
-, przyrząd m. do mierzenia 
ciężaru; barometr m. 

ed)llle'rtnot, interj. tam do 
kata; do stu piorunów! 

ed)IDc'renotcr, sm. •9, pl. 
- , wprowadzający m. w 
kłopot, w ambaras. 

ed)IDC'rtrbc, sf.' baryta f. j 
f dJmetelfaure - baryt m. 

ed)IDC'rfiillig, adi. ociężały, 
ciężki, rozlazły; - fd}reilien 
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mieć ociężały styl; ein ,er kraju żołnierz; bas - ber 
.!łopf tępa głowa. @mcf}tigfeit @ottes miecz m. 

edjlDC'tfiiUigfeit, sf. ocię- sprawiedliwości Bożej; eine 
żałość f., ciężkość f., rozla- 3unge ~al>en roie ein -· mieć 
złość f., powolność f. język jak brzytwę; 2) kle

ed)IDC'.tf(ilffigfcit,sf.ciężko- paczka f. (do lnu i konopi). 
płynnośc f. · 1$d)1Dc'rtbliittcrig, adi. ma-

etf)lllc'rfubrmcrf, sn. •(e)s, iący liście mieczykowate. 
pl. •e, ciężkie wozy. ed)llJC'dllo~ne, sj. pl. • Il, 

6d)1Dc'rgcllurt, sf. pl. •en, fasola tyczkowa, francu~ka. 
trudny poród. 1$d)IDC'rtd, sm. •!I, pl. -, 

etf)IDe'rgut, sn. •(e)s, cięż- kosaciec 111., liliowy korzeń; 
kie frachty. ftinfenber - staropł:odzień 

edjme·r~orig, adi. mający m., mieczyk smrodliwy. 
tępy słuch, niedosłyszący, 6d)1Dt'rtcrta113, sm. •eil, 
przygłuchy. pl. ,tan3e, taniec m. z dobytymi 

ed)IDC'tborigfeit, sf. tępość mieczami, taniec wśród mie-
j. słuchu, niedosłyszenie n. czów; walka /, na pałasze. 

edjlDc'rfraft, sf. siła f. edjlDC'rtfcgcr, sm. =S, pl. 
ciążenia, siła f. ciężkości. , miecznik m., mieczo-

ed)llJC'tlidj, adv. trudno, wnik m. 
z trudnością; icfJ roerbe - edjlllc'rłfif d), sm. •es, pl. 
fortfommen fiinnen z trudno• =e, ostropysk m., mieczyk m., 
śuią będę sitj mógł wydostać, miecznik m. 
trudno mi się będzie wydo- emlllc'rtforutig, adi. mie-
stać. U/ 

ed)llJC'tmut,sf., edjllJC'tmii= czowaty, mieczykowaty. 
tigfcit, s~. melancholia f., za- edjllJC'rtgcflirr, sn. • §, 

'J szczek m. mieczów. 
duma j, pOSE;)pnoŚĆ f., ponU• 1$:r.,\DC'rł"iClJ, sm, •(e)S, pl. 
rość f. umysłu; in - ver• "' '' 
finfen pr.>paść w melancholię. •e, cięcie n. mieczem, pała-

ed)IDC'tmiltig, ed)IDC'r= sz~d)IDC'rt{ilit, sf. pl. "n, ko-
mut(1l)IJOU, adi. melancholijny' saciec ogrodowy, irys f.; roi[be 
smutny, posępny, zadumany. 

edj1DC'rlm1tft, sm. •es, pl. - kosaciec błotny albo żółty, 
. kosacz m., okrążek m. 

,e, punkt m., środek m. cięż- ed)llJt'rtutanncn, sm. pl. 
kości; (przen, :) ben - auf wojownicy pl., bojownicy pl. 
etro. tegen oprzeć się na ed)IDc'rtf m{ng, sm. •(e)s, 
czemś, główną wagę przy- u, 
wiązywać do czego. pl. •f cfJ!1ige, uderzenie n., ciE;)

cie n. mieczem. 
ed)llle'rf~nt, sm . .. (e)a, pl. . 

.. e, baryt m., brzemień m., ed)luc'rtftretdj, sm. •eś, P,l, 
spatyt cieżki. ,e, obacz Sdjroertf d)fog, bte 

6d)111crt, sn. =es, pl. •er, 1) 6tabt ~urbe o[Jne - genom= 
miecz m., kord m., orqż m.; me~ miast? zdobyto bez d?· 
bas - 3ie[Jen, entbliiflen, I byc1.a oręza, bez przelama 
miecza dobyć; bas - in bie krwi. 
Sdjeibe ftecfen miecz schować .~djllJC1rttan3, sm. •eiii, pl. 
(do pochwy); bie Sdjneibe, bie "tan;e, o~acz„ <5djmertertana. 
<5djiirfe bes •es ostrze n. orę- edj_lUC rt.tragcr, sm. •.iii, pl. 
ża · mit ijeuer unb - ogniem -, mieczmk m., urzędmk m. 
i ~ieczem; bas - au fii~ren d'Yoru niosący przed królem 
verfte~en dzielnie whdać mie-1 miecz. 
czem; mit bem „e [JinricfJten ed)lllc'ftcr, sf. pl. "n, 1) 
ściąć mieczem; aroeif cfJneibiges 'I siostra f. ; lei~licfJe - rodzo
- dwusieczny miecz; bas na siostra; ~a(li- przyrodnia 
- mag entf cfJeiben niechaj siostra; fleine - siostrzyczka 
miecz, or(_)Ż rozstrzygnie; I f.; 2) (6arm[J~r3ige) - zakon
er ift bali 6efte - im nica j ., siostra miłosierdzia; 
2anbe najdzielniejszy to w bie neun =n Muzy pl. 
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6!IJIUt'ftttdJCn, ~n, •il,. pl. I dniały, odciśnii,t,y, modze-1 @id)1Ui'mma4J4Jnrnt sm. ~eil 
-,s1ost1.zycz~aJ.,s10struoiaf. lowaty.. pl. ,e, pływak m., 1 

przyrzad 
6d)~c ftcrlt_nb, sn. •_es, pl. 6d)1Utt'mcl, sm. •il, pl.-, m. do pływania. • 

·~t, siostrzeniec n., siostrze- 1) obacz 15d)minbel; 2) 6d)IUi'mmbnb, sn. =eil, pl. 
mea f. , . . . . 15d)m~em(e)!er, sm. •il, pl. ~li 

6d)IUC ftcrltd), adi. iadv. sio- -, birbant m. libertyn m. •v ber, płvwalnia f. 
strzyo, siostrzan, siostrzeński, hulaka m. ' ' 6d)1Ui'mmblnf C, sf. pl. •n, 
po siostrzeńsku; fidJ- !ieben 1) pławka f,, pławaczka f., pę-
kochać się jak siostry·, •ee@tf1# 6d)Wicmclci', sf. pl. ,en, cherz plawczy (u ryb) i 2) 

. - życie n. h11laszcze, niere- pecherz m d ł · tel~ siostrzyna cz~ść (przypa- • • o P ywama. 
daJąca na siostri, i po siostrze gularne. · 6d)1Ui'mmbocl, sn. •5, dok 
odziedziczona); =e 2iebe mi- 6d)1Uie'm(c)lcr, sm. •il, pl. pływający. 
łość siostrzeńska. -, oh. l5c!)miemel 2). 6d)1Ui1mmcn, I. fcf)n,imme, 
~ 6d)Wie'mclig, adi. 1) ob. f"" · f f ~dJIUc'ftermnnn, sm. =(e)o, i5djminblig; i!) podpity, pod- ...,roi mm t, d)mamm, gefd)mom, 

pl. •mlinnet, mąż m. siostry, chmielony; 3) hulaszczy bir- me~, vn. (~~ben i fein) pły-
szw111.rier m. bancki. • wac, płynąc; illiet ben ijlu& 

6d)1Uc'ftcrmiirbcr, sm. •5, - przepłynąć , rzekę; ans 
pl. -. siostrobójca m. 6dJIDic'mcln, vn. (~aóen i Ufet - dopłynąc, przypłynąć 

6d)1Ut'ftcr(n)~nn~, sn. •feil, f~in) 1) zataczać się, chwiać do brzegu; auf bem ITTilcfen _ 
pl. ,~aufet, ,klasztor m., za- się chodząc; 2) zesłabnąć, pływać na wznak; gefd)room= 
kon m. sióstr miłosierdzia, omdleć. men fommen przypłyoać; ber 

6dJIUC'ftcr(n)ld)nft, sf. pl. 6dJIUic'rig, adi. i adv. 1) 3'ifdJ fd)roimmt in fButtet ryba 
•en, 6d)1Ue'fterorbc11, sm, =s, t~udny, utrudniony, oporem; płyv.:it w maśle; (przen.:) 
pl. -, Hiostrzeństwo n, e1_ne =e. mufga6e trudne zada- tm ftóetfluffe - opływać w 

.. 6dJIUC'.ftcrfobn, sm. •eiil, pl. me; em.e •e 3'tage trud°:a dostatki; in SI:rlinen - zale-
•fobne, s10strzeniec m. ~westya, l>ctil =fte ljalien mir w~ć się łzami, tonąć we łzach; 

6d)1Ue'fterfł)tad)C, sf. mowa ilberftanben. przebyliśmy naj- rotr fcf)roammen im filleine 
pokrewna siostrzana I gorsze i er tft f eljr - bardzo mieliśmy wina 11ż do zbytku· 

6d)IDC'fterftnbt, sj. pl, ,ftlibte, trn.~n~ go. .zadowolić; bie im 18lute - kąpać sie w~ 
miasto siostrzane @laub1get iaeigen fidJ fe~r - krwi i bai\ fBlut f cf)roamm auf 
... 6dJIUC'f~cttod)tcr, sj. pl. wie~z!?iele robią wielki_e tru- ben fBobett krew płyneła 

•toc[)ter, s10strzenica j. dnosci, l>ctS ~ud) ljat t>tel~ •e strumieniami po podłod;e, 
6dJ1Ui'bbo1Jtn, sm. ci\, pl. 15tellen ta ks1,żka ma wiele krew zalała podłogi,; bet 

,biigen, obłęk m., lęk odpo- trudnyi:h, .zaw1ł!ch ustęp?w; 2lb!er fd)mimmt in ber ~uft 
rowy, arkada j., obłączyna bet 15tet~ tft--; un. f8eatbe1ten orzeł pruje powietrze· bie 
f, hramR sklepiona. ten kam1en .~aJe się_ źle, tru- m:late f d)roimmt towar' jest 

~d)IDi'dJten, va. (ljaben) dno ~brobic; l>ie)e )llnge= w drodze; (przen. :) ber ijifd) 
dwie napr11żone liny trzecią ~eg~nljett ge~t - spraw:i ta roi!I - ryba chce pływać; 
łączącą je linewką silniej na- ~dzie opo~em; 2/ spu~hmę~y, II. vimpers. es fdjroimmt mit 
piać. Ją~rzący się, rop1ący w,, obie- vot ben )llugen oczy moje sie 

~d)IUie'gcrcltern, spl. te- raJący, owrzodziały. mącą; III. fd)mimmenl>, ppr.; 
ściowie pl., teściostwo n. 6d)1Uic'rigfcit, sf. pl. =en, adi. i adv. płynąc, pływa-

6d)1Uie'gttfinb, sn. •eiil, pl. trudność /., objekcya f., za- jący, płynący, wpław; · et 
•er, obac~ 0d)roiegerf oljn i wada /.; er mad)t gto~e =en ~at - bai\ ~anb etteidjt pły-
15dJroiegertod)let. robi wielkie trudności; man nąc przybił do ładu; •e fBtl.ide 

6d)UJic'gcrmnmn, 6d)1UiC'• mu& alle •en l.ilierminben trze, pływaiący most: 
!]etmuttcr, sf. pl. •il, =miltter, ba przezwyciężyć, uprzątnąć 6d)IUi'mmen, sn. c!3, pły
teściowit f. wszystkie trudności; -en in wanie n.; beim - przy pły-

6d)1Uie'gcrf obn, sm. •(e)il ben IDeg !egen czynić, robić waniu. 
pl. =fiilJne, zięć m. ' trudności, przeszkody; et fin= &Eid)IUi'mmenb, adi. i adv. 

ed)wic'gcrtod)ter, sf. pl. bet ilberall -en on potyka obac~ Sd)roimmen III. 
=liid)ter, synowa f. wszędzie na przeszkody; 6d)IUi'mmcr sm. =i'.! pl. 

6d)IUiC'ACtllntcr, sm. •s, pl. ~ier ftecft bie - w tem sęk; 1-, 1) pływa~z m., pl.rwak 
•Dlitet, _ed)IDi,C'IJCf4l04lO, sm. ~Ile.il geljt Oljne een Wszystko m.; er ift ein guter - jest 
•ś, pl. ~Il, teśc m. 1dz1e gładko. dobrym pływakiem; 2) pły-

6d)IUtC'lC, sf. pl. •n, mar- 6d)UJi'mmn113ug, sm. =S, pl. wak m. (mech.); 3) pieniądz 
twak m., modzel m., dęga f., •ailge, kostyum m. do pły- z jednej strony wklęsło wy-
guz m„ twarda skóra. wania, cisnięty. 

6d)1Uic'lid)t, ed)UJic'lig,adi. 6dJWi'mmnnjtalt, sf. pl. •en, 6d}1Ui'mmcri11, sf. pl. -nen, 
guzowaty, odparzony, stwar- pływalnia f, pływaczka f. 
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!Sd,JWi'ntmtrbnbn, sm. •(e)B, 
pl. -~a~nf, kurek m. u pły
waka. 

ed,JWi'mmfiibig, adi. zda
tny, zdoluy do pływania. 

ed,Jllli'mmfiibigfcit, sf. pl. 
•en, zdolność f, zdatność /, 
do pływania. 

Sd,Jtui'mmfebcr, edJWi'mm· 
floff e, sJ. pl. •n, pletwa f. 
,u ryby), opława j. 

Sd,Jllli'mmfuli, sm. •eil, pl. 
•fil lle, 110g a pływna, bło
niasta. 

!Sd,Jtui'mmfil!i(lltr, sm. pl. 
płetwonogi pl. 

Sd,Jltli'mmgilrttl, sm. ,il, 
pl. -, pas m. do pływania, 
pływaczka /. 

SdJtui'mmbaut, sf. pl. 
-~iiute, błonka f. u nóg, 
pletwa f. 

ScfJtui'mmbof e, sf. pl. ,n, 
majr.ki kąpielowe, 

Sd)Wi'mmfiifer, sm. ,s, pl. 
-, wodnik m., chrząszcz 
wodny. 

SdJtui'mmfunft, sf. sztuka 
f. pływania. 

Sdjtui'ntmfralilic, sf. pl. 
•n, zorzak m. 

Sdjltli'mmlcbm, Sd,Jllli'mm, 
mciftcr, sm. •il, pl. -, 11au
czyciel m. pływania. 

Sd11ui'mmiible, sf. pl. •n, 
młyu-pływak m., młyn pły
wający. 

SdjlUi'mmnelj, sn. ,eś, pl. 
•C, •ieć rybacka pływająca. 

Sd,Jltli'ntnt~lalj, sm. •eil, pl. 
•:pldte, miejsce n. do pły
wania. 

Sd)lui'mm~rolie, sf. pl. ,n, 
próba j'. pływania; próba 
płucna. 

SdJIUi'mmring, sm. ,ei!, pl. 
•e, pierścień okrętowy. 

Sd11Ui'mmf d1necfc, sf. pl. 
•n, rozdepka f., spławik m. 

Sd)Wi'mmf d,Julc, sf. pl. •n, 
pływaluia f. 

SdJllli'mmftunbc, sf. pl. •li, 
lekcya f'. pływama. 

Sd)ltli'ntnt\Jogd, sm. •ił, pl. 
•tlogd, ptak wodny, pletwo
llÓI? m. 

edJ11Ji'11l)c, sf. pl. •n, liszaj 
m., ostudy n. pl., opryszcz
ka f. 
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Sdjltli'nbcl, sm. •i3, 1) za
wrót m. głowy; !llnroanblun• 
gen von - baben mieć na
pady zawrotu głowy; 2) 
ofzustwo n., cygaństwo n. ; 
ben - lenne idJ znam te 
wykręty, wybiegi, to cygań
stwo; 3) bet ganae - ift nicl)t 
t1iel roett cafy ten kram nie 
wiele wart. 

ScfJ1t1i'nbtlanfaU, sm. =(e)il, 
pl. •anfiiUe, napad m. zawrotu 
głowy. 

Sdjllli'nbtlbanf, sf. pl . .. en, 
bank oszu kai1czy. 

Sd)ltlinbdti', sf. pl. •en, 
wyk1ęt m., krętact.wo n., 
oszustwo n., matact.wo n., 
szachrajstwo n., cygaństw o 
n., szalbierstwo n. 

ed)1Ui'11bclgcfiibl, sn. •(e)i3, 
uczucie n. zawrotu g.fowy. 

ScfJUJ'i1tbelgtift, sm. •es, pl. 
•et, <1uch kr<,tacki, matacki, 
oszuk•ńczy. 

Sd,J11Ji'11bclgef djiift, sn. -es, 
pl. •t, intere~ poleg•jący na 
szachrajstwie, oszustwie. 

Sdjltli'nbelgef djid)te, sf. pl. 
•n, historya wymyślona, zmy
ślona. 

Sd,Jltli'nbcl~afer, sm. =s, 
kąkol roczuy, sołamina f., 
durnica f., przepad m, 

@id,Jllli'nbel~aft, adi. oszu
kańczy, matacki, krętacki. 

ScfJWi'nb(c)lig, adi. 1) odu
rz:-ijący, głowę zawracający; 
2) mający zawrót głowy j mit 
roir'o - głowa mi się kręci; 
(przenośnie:) bas E)at iE;n -
gemacl)t to go 03zołomiło, 
upoiło; 3) wy kręt.ny, krętacki, 
matacki, oszukańczy. 

SdJIUi'nbelfo~f, sm. =eil, pl. 
•fopfe, @id)1t1i'11belmcicr, sm. 
=!o, pl. -, obacz Eict:Jroinbler. 

ScfJ11Ji'nbel11, I. vn. (~abe11) 
l) balan,ucić, cyganić, oszu
kiwać; vr. fidj um etro. 
ljernm- wycyganić się, wy
kręcić się; 2) mieć z~wrót 
głowy; mein Sto:pf fc!Jrombelt 
głowa mi się kręci; II. 
vimp. eil fc!Jroinbdt mit 
głowa mi się kręci, mam 
zawrót głowy. 

Sd)llli'ubelnb, adi. spra
wiający zawrót. 

Sd,Jllli'nbf ild,Jtigftit 

ScfJUJi'nbclfud)t, sf. 1) za
wroty pl. głowy; 2) mania f. 
zmyślania, wymyślania, oszu
kiwania. 

@id,J1t1i'nbt11, fc!Jroinbe, 
fdjroano, bin gefcbrounben, 
vn. 1) niknąć, znikać, zani
kać; bie 6onne fc!Jroin'oet 
słońce zachodzi, chowa się; 
meine lej}te ~offnung fcl)roinbet 
ostatnia moja nadzieja znik:1, 
niknie; lafl bie ~offnun~ l_lidJt 
- nie trać nadziei ; bie Eimne 
fdjroanben mir straciłem zmy
sły; bie ,8eit f cl)roinbet czas 
uchodzi; bie .lłrćifte - im111 et 
mef)t siły opadają, zanikaj~ 
coraz bardziej; 2) Die \j.lif3e -
im Słodjen grzyby kurczą się, 
zanikają w gotowaniu; itbene 
@efdfle - vie[ im Ofen na
czynia gliniane zesychają 
się w piecu; eine i5'orberung 
- laffen zrzec się preten•yi; 
3) chudnąć, schnąć, więdnąć, 
zanikać. 

@idj11Ji'nbe11, sn. •S, zani
kanie n., zanik m., niknięcie 
n., znikanie n.; chudnięcie 
n., u•ychanie n.; ubywanie n.; 
omdlewanie n., atrofia f. 

Sd)UJi'ubfltcfJtc, sf. pl. •11, 
obal'z 6cl)mi11De. 

@idJltli'nblcr, sm. ,a, pl. -, 
krętacz m., matacz m., sza
chraj m., cygan m., szalbierz 
m., awanturnik m., oszust 
m., obieżyi\wiat m. 

ed)IUi'nblerin, sf. pl. •llen, 
szachrajka/., aw"nturnica l,, 
krętaczka f., szalbierka /. 

ed11t1i'11blerlianbe, sf. pl. 
•n, banda f. szachrajów, 
oszustów, cyganów. 

SdJllli'1tbf 1tdJt, sf. suchoty 
pl.I; zamk m., uwiąd m.; 
am - neigen mieć inklina
cyę do suchot; an - Ieiben 
mieć suchoty; galo:ppierenbe 
- galopujące suchoty; :Oie 
- im ~eutel ~aben mieć po-
suche w kieszeni. 

Sd)ltli'ubf ild)tig, adi. su
chotuiczy, mający suchoty. 

Sd11t1i'11bfildJtigc(r), sm. •n, 
pl. ~n, suchotnik m. 

SdJltli'nbf iid,Jtigc, sf. pl. 
,n, suchot.nica f'. 

ed)Uli'ttbfild)tigfcit, sf. stan 
suchotniczy. 



Ed)llli'ubfudJt~fnnllibnt 

6dJllli'nbf 11d)t~fnubibnt, sm. 
=en, pl. ,en, kandydat m. na 
suchotnika, zagrożony m. 
suchotami. 

Ed)llli'ngbrett, sn. =es, pl. 
=er, obacz eµmngbrett. 

6d)llli'ngc, sf. pl. ~n, skrzy
dło n.; auf ben Gn bes 
mlinbes na skrzydłach wia
tru; 2) klepac~ka f. (do kle
pania lnu); 3) kobiałka /., 
opałka j. do czyszczenia 
zboża z plew. 

Gcl)Wi'ugrn, idiminge, 
fdjmingft, f dJmang, ~abe ge• 
fc!Jmungen, I. va. 1) machać, 
poruszać, wywijać, kręcić, 
powiewać czem; bie lJ[ilQe( 
- machać skrzydłami; bie 
jjilte im stange - hasać, 
wywijać nogami w tańcu; 
bie jja~ne - powiewać cho
rągwią; ben ~ec!Jer - wnieść 
puhar do góry; 2) er f cf)mang 
fie auf f ein ~ferb podsadził 
ją na swego konia; etm. ilber 
ben Si'oµf - przerzucić co 
po za siebie, przez głowę; 
eine mlurff djeilie - podrzucać 
tarczę; II. vn. (~alien) poru
szać, kołysać, wahać, drgać, 
bujać, machać się; bie 15aiten 
- struny drgają; has ~en bel 
fdjmin11t wahadło kołysze się; 
III. fidj -, m-. wznosić 
się, wskoczyć, wznieść się, 

kołysać się; fidj auf bas \Jlferb 
- wskoczyć na konia, do
siąść konia; fidJ auf ben ;t~ron 
- dostać, wznieść się na 
tron, osiąść na tronie; fiÓj im 
;tange - kołysać się w 
tańcu. 

6cl)llli'uncu, sn. •5, 6d)llli'n• 
guug, sf: pl. ~en, 1) waha
nie n., kołysanie n., poru
szanie n., machanie n., wy
wijanie n. czem. 

6dJllli'ngcnb, adi. drgający, 
poruszający, wahający, ma
chający się; in •e }Beroegung 
tletf!~en, rozkołysać, rozma· 
chac eos. 
. edJllli'ngfcbcr, sf. pl. •n, 
Gci)llli'ngfraft, sf. obacz 
~cbmung!eber i Gcf)mungfraft. 

GdJllli'ug~cbc, sf. pl. •n, 
obacz ,i')ebe. 

Gd)1ui'u911ng, sf. •en, po
ruszenie n., machnięcie n., 
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drganie n., wibracya f.; na wskróś przepoconym; 
mieniel =en, mac!Jt bas jJlenbe1 gum einne~men wz1ąc, 
in einer 5tunbe ile poruszeń zażyć na poty; 6ei einer 
robi wahadło na godzinę; 2lt6eit - pocić się nad ro
bie =en bes }Bo ben a bei einem botą, męczyć się nad pracą; 
1Etb6e6en wahadłowy ruch bie i5'enfter - okna, szyby 
ziemi przy trzęsieniu ziemi. zaszły parą, pocą się; bas 

6d)Wi'ngungebtllle9uug, sf. @etreibe fcf)mi~t zboże paruje; 
pl. •en, obacz 5djmingung. I~. miÓj f dJmięt, vimpers. pocę 

6d)llli'ngu1tg~lio9cn, sm. su;, zgrzałem się; III. va. 
~s, pl. ~biigen, łuk m. drga- (ljalien) przez poty co odda
nia. wać; er fc!Jmillt }l-J(ut krwią 

6d)Wi'ngung~bauer, sf. się poci ; bas .8eher - skóre 
czas m. drgania. parzyć, zaparzać. • 

ed)llli'ugungellleUc, sf. pl. ed)llli'ijcu, sn. -s, poceni\l 
pn, fala f. drgania. n., poty pl. 

6dJllli'ngung~3a~l, sf. pl. e>ci)Wi'ijig, adi. poc~cy się, 
=en, Jirzba /. drgań. spocony, spotniały, zapocony. 

6d)llli'11gun903cit, sj. obacz 6d)Wi'ijfammcr, sf. pl. •n, 
5rnmin!Jungsl>auer. 6d)Wi'ijfaftcn, sm. •s, pl. 

edJlllił,lł,l', I. interj. ciach! pfiiften, parnia f., izba /., 
klaps! pac!; II. adi. zręczny, skrzynia/. do pocenia. 
giętki. 6d)Wi'ijmittd, sn. •5, pl. 

6dJWi'ł,lł,JC, sf. pl. -n, 1) -, środek m. na poty, lek 
koniec m. bicza; 2) giętki ko- potny, napotny. 
niec wedki. 6cl)llli'ijł,lulucr, sn. ,s, pl. 

@:icl)UJi'ł,lł,ltn, I. vn. (~alien -, proszek m. na poty. 
i \ein) kołysać, huśtać sit,; 6d)lllo'befnfi, sn. -fie!ll, pl. 
mit ber @ette - trzaskać •fiiff et, beczka/. z wapiennym 
z rózgi ; II. va. zginać coś rozczynem w garbarni. 
sprężystego, wywijać, ciskać. 6dJWii'bcn, va. (lja6en) wa-

edJlllił,l(ł,l)e, sm. ~res, pl. piennym rozczynem smaro
Gfe, einen - lja(len być pod- wać skórę, aby sierść oblazła. 
chmielonym, podpitym. 6d)lllii'rcu, I. fc!Jmiire, 

ed)Wi'rbcl, sm. -s, pl. -, fc!Jwiirft, f dJmur i fc!Jmor, ljabe 
obacz 5ct:roinbe1 1). ge[d;moren, vn. i va. 1) przy-

6d)Wi'rrcn, vn. (~116en) sięgać, zaprzysiądz, kląć się; 
warczeć, skwierczeć, furczeć, er f c!Jmiirt 6ei jebem mlotte 
brzmieć, brzęczeć, świstać, przysięga przy każdem sło
ćwie1 kać; ber .!topf fc!Jmirrt wie; einen @il> - uroczystą 
mir tJon all bem ~iirm w gło- złożyć przysięgę ; jmnbm etm. 
wie mi buczy z tego hałasu; zaprzysiądz komu co; 
ber \Ufei[ f(og fdjmirrenb 116 auf jmnbs .\)auµt - przy
strzała świszcząc, warcząc wy- sięgać na czyją głowę; idj 
leciała ; baa t,eimdJen ic!Jmirtt miic!Jte barauf - , bafl . . . 
świerszcz ćwierka; bie .Riifer przysiągłbym, że ... ; fa(f dJ 
- chrząszcze brzęczą; bet - przysięgać krzywo ; ljodj 
Si'reifel !djtnirrt bąk brzęczy. unb teuer - przysięgać, za-

6cl)U1i'rrcn, sn. •5, war- klinać się na wszystkie świę
czenie n., brzęczenie n., tości; idj lja6e ictJon im 2lmte 
brzmienie n., świ8tanie n., gef c!Jmoren jestem już zaprzy
ćwierkanie n., furczenie n. siężony w urzędzie; (prze-

6cl)Wi'ijbab, sn. •(e)s, pl. nośnie:) auf imni>n - ślepo 
,E,iibet, łaźnia parowa f., par- komuś ufać, przysięgać na 
nia f., potnia /., pocilnica /. czyjąś uczciwość; au imni>s 

e>d)llli'ijcn, f c!Jmi~e, fc!Jmiteft \ja~ne - przysięgać na czyjś 
i f djmitt, I. vn. (~a6en) pocić sztandar, na czyje hasło; II. 
się; er f d,Jmięt an ben S)iin• fid} -, vr. zaprzysiądz się 
ben ręce mu się pocą; burd) komu, czemu; ficfJ au imnbs 
unb burdj gef d,Jmitt fein być Słned)t - zaprzysiądz się 



komu na sługę; III. gef cljworen, 
pp. i adi. er ift mein ge= 
fcljworener \yeini) jest moim 
nieubłaganym nieprzyjacie
lem. 

6d)ID0 1ren, sn. •itl,_ prz~
sięgaoie n., zaprzys1ęgame 
n., zaklinanie n. 

6dJIDiil, adi. i adv. duszny, 
parny, duszno, parno; mir 
wur'oe gan3 - zrobiło mi się 
duszno. 

6d)Wii'lc, sf. duszność /., 
parność f., upał m. 

6d)wutitii't, sf. pl. •en, 
ambaras m., przykra sytua
cya, trudność j. 

6d)1Dulft, sm. =es, pl. 
E.icf)willfte, 1) obacz @e= 
fcljwu(ft; 2) nadętość f.; na
puszystość f. (stylu). 

6d)1Dii1lftig, adi. nadęty, 
napuchnięt.y, napuszysty. 

6d)Wii'lftigfcit, sf. napu
szystość j. 

6d)Wunb, sm. •ei!, zanik 
m., niknięcie n. ; ~Uter!l
uwiąd starczy; IDlu!M
zanik m. muszkułów, mięśni. 

6d)wung, sm. •es, pl. 
6cljwilnge, 1) ruszanie n. się, 
poruszanie n. si'!; etw. in -
bringen rozruszać, ro~kołysać 
co; in - fommen rozmachać 
się, wejść w ruch; 2) roz
pęd m., zamach m.; pod
skok m., wzlecenie n., wzlot 
m.; mit einem - war er auf 
'oem \Jlfer'o j~dnym podskokiem, 
susem dosiadł konia; ber 
mogel na[jm einen ~ii[jmn -
ptak wzbił, wzniósł się wy
żej; 3) polot m., wzniosłość/., 
fantazya f., zapał m., popęd 
m.; eine 6aclje in - brin= 
gen puścić w obrót, w ruch 
jakąś rzecz ; 'oiefe @e'oidJte 
finb mit - gef cljrieben poe
zye te pisane z polotem ; 
bas gab f einer :tiitig'eit einen 
neuen - to na nowo ożywiło 
jego działalność; 5) obacz 
6cf)win~ung. 

6d)wu'ngbcwcgung, sf. pl. 
=en, drganie n., ruch m., po
ruszanie n. sie. 

6dJID11111gbrctt, sn. •ei3, pl. 
=er, o bacz E:prungbrett. 

6dJWU1ngfcbcr, sf. pl. ,n, 
lotkaf., pióro n. do latania. 
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6d)wu'ng~aft, 6d)Wu'no• 
rcid}, 6d}wu·ngl.loU, adi, 
wzniosły, z polotem, entu
zyastyczny. 

6d)1tJ11'11gfraft, siła odśrod
kowa, rozpędowa. 

6d)wu'ngfugdn, sf. pl. 
gałki rozpędowe. 

ed)wu'ngloe, adi. bez po
lotu, b~z zapału. 

6d)Wu'ngrab, sn., •(e)ll, pl. 
•tiioer, koło zamachowe, roz
pędowe, kołowrot m. 

6d)Wu'ngricmcn, sm. =a, 
pl. -, rzemień m. u resorów, 
targaniec m. u karety; trans
misya f. 

~d)wur, sm. •(e)i!i, pl. 
6c\)roilre, 1) przysięga /.; 
einen - tun przysięgać, przy
siądz; einen farf cf)m - leiften 
krzywoprzysięgać; 2) klątwa 
/.; 6dJllJilre ausftof;en prze
kii nać, zaklinać. 

6d)wu'rbriid)ig, ed)wu'r• 
llcrgcff cn, adi. wiarołomny, 
niedotrzymujący przysięgi, 
niepomny na przysięgę. 

@id)Wu'rfingcr, sm. pl. pal
ce, które się podnosi przy 
przysiędze. 

@id)Wn'rgcrid)t, sn. •ei3, pl. 
•e, sąd m. przysięgłych. 

@id)1D1t'rgeridJie~of, sm. -es, 
pl. ~~life, trybunał m. s~du 
przysięgłych. 

@iciro'cco, ed)iro'ffo, sm. =S, 
siroko m. 

6cccffjo1n, @ic3effio'11, sf. pl. 
•en, secesya f., wyodrębnie
nie n. 

@icccffjoni'ft, 6c3cffioni'ft, 
sm. •en, pl. •en, secesyooista m. 

6cccffioni'ftif d), ec3cffio~ 
ni'ftif dJ, adi. secesyonistyczny, 
odrębny. 

6cd), sn. •(e)!I, pl. •e, krój 
m. u pługa, naróg m., so
sznik m. 

6cd)e, 6c'dJf C, num. sześć, 
sześciu, sześcioro; urn 
(Uąr) o szóstej godzinie; 
wir fino unjerer - jest nas 
sześciu, sześcioro, sześć; mit 
fecfJf en faf)ten jechać szóstką, 
w sześć koni. 

ecd)e, sf. pl. •[en, ec'd)f c, 
sf. pl. •n, szóstka f.; eine 
bo:p:perte - roerfen podwójną 
szóstkę odrzucić (w kartach); 

6ed)'~miinnig 

er gat 'oie uier oen ma cztery 
szóstki; liei meiner •e ! dali
bóg! 

ecd)~a'd)tcltaft, sm. =es, pl. 
-e, takt sześcioósemkowy. 

@;e'd)earmig, adi. sześcio
ramienny. 

ec'd)~bliitt(c)rig, adi. sze
ściolistny. 

ec'dJeccf, sn. (e)s, pl. •e, 
sześciokąt m., sześciobok m. 

ec'djeccfig, adi. szesc10-
k1itny, sześcioboczny. 

ec'd)0t11bcr, sm. •itl, pl.-, 
trzyletni jeleń (którego rogi 
mają trzy koniuszki). 

ec'd)f er, sm. ~a, pl. -, 
1) szóstka /.; 2) szóstka f., 
szóstak m. (pieniądz). 

ec'd)f crlci, adi. sześcio
raki. 

@ic'd)fcr311g, sm. ,ea, pl. 
•3i1Ae, •zÓstka koni, ~ześć koni. 

ec'd)efadJ, ec'd)efiiltig, adi. 
i adv. sześciokrotny, sześcio
krotnie; - 3uf an:menlegen 
złożyć w sześcioro; etw. -
lie3af)[en zapłacić co sześcio
krotnie. 

6c'd)0fad)c(0), sn. ~en, sze
ściokrotne n. 

~c'dJef(iidJig, ec'dJef citig, 
sześcicboczny, sześciostronny. 

ec'd)óf{iid)ner, sm. •itl, pl. 
-, sześciościan m. 

6c'd)efii~ig, adi. sześcio
nożuy, sześciostopowy; ein 
•es '.tier sześcionożne zwie
rzę; ein =er )Bers s,eściosto
powy wiersz, heksametr m. 

ec1d)~gcflJan11, sn. •(e)i3, pl. 
•e, obacz eecf)fer3ug. 

6c1d)0~11nbcrt, num. sześćset. · 
6c1d)~~unbcrtftc, num. sze

ściosetnv. 
6C'dJ~jii~rig, adi. sześcio

letni. 

6c'dJ0fantig, adi. szesc10-
granny, sześciokańciasty, 
sze>lciowęgielny. 

ec'd)emnl, adv. sześć razy, 
sześciokroć. 

ec'd)~mnlig, adi. sześcio
razowy, sześciokrotny; eine ,e 
@r~a[jnung n~pomnienie po
wtorzone sześc razy. 

ec'd)~miinnig, adi. sześcio
pręcikowy (roślina). 



@ie'd)entonntig 395 @ice'nncntone 
---------------------------

@ie'djentonntig, adi. sze- @ie'djftene, adv. po szóste. 
ściomiesiE,czny; semestralny, @ic'dj0nnbfcdj3ig, sn. gra 
półroczny; @ie'djentonntlidj, w karty. 
s~eściomiesięt;znie, semestral- @ie'dj01Jiertcltnft, sm. ,es, 
me. półroc,zme. I pl. •e, takt sześcioćwier-

@ie'~0,l)fiinb~t'. sm. •Ś, pl. ciowy. 
-, działo szesmofuntowe. I @ie'dj01tJeiliig adi. sześcio-

@ie'dj0,1Jfiinbi~, adi. sześcio-, słupkowy (bot:) 
f~ntowy, sześ,c funtów, trzy @ie'dj01tJinf(c)lig, adi. sze-
kilog;amy ."'.aząey.. , . ściokątny. 

@ie dj0mb1g,,, 11di. szesc10- @ie'd)01tJiid)netin, sf. pl. 
:ządkowy, szesc rzE,dów ma- •nen, położnica J: 
iąie'd)~tltbCtig adi. sześcio-1 _@ie'dJe3cilig, adi. 1) sześcio-

. ł .~ · l wierszowy; 2) sześciorządko-
~108 owy, szesc w10se ma- wy; -~ @etfte sześciorak m. 
Jacy, ""'- ,x, 1, , • 

• @ic'dj0f nitig d · , · ~c ..,3e„n, num. szesnasc10. 
strunach. , a i. o szescm _@ic'd)~cijnctlci, adi. szesna-

""'- ,x. .. f" 1. d. ś . śc10rak1. ~c u,,, nu 19, a i. sze c10• ""'- ,x. i. x. ""'- ,,,, i. f"I-
słupowy, o sześciu kolumnach. . ~c ",!3~•,nfn..,, ~c uJ3c„n n -

@ic'dj~f citig, adi. sześcio- ttg, adt.1 adv. s~esnastokrotny, 
stronny, sześcioboczny, szesnastokrot~1e: ' 

@ic'dj0filbig adi. sześcio- @ic'd13cbnf(ndj1g, @ie dj3ct11• 
zgłoskowy. ' f Citig, adi. szesnastoboczny, 

@ie'dj0f,l)iillUCt, Sm. •S, pl. Sl!eSn~stostr?.:'nJ'.. . 
-, powóz m. w sześć koni. @ie dj3c~nJnbttg, adi. sze-

@ic'djef,lliinnig adi sześcio- sna•toletm. 
konny, poszóstriy. · @ic'dj3ebniiib!igc(t), sm •. =en, 

@ic'd)eftintntill, adi. sześcio- pl. •en, chłopiec ~-, dz1ew
glosowy, na sześć głosów czyna szesnastoletma. 
ułożony. @ic'dj3clJUlotig, adi. szesna-

@iC'dj0ftiinbig, adi. sześcio- stołutowy; =e5 6iUiet szesna-
godzinny. stołutowe srebro. 

@ie'dJeftiinblidJ, adi. co sześć 6c'dj3cbn,1Jfiinbcr, sm. •i3, 
godzin, pl. -, dziRlo szesuastofun-

@ic'dj0tiigig, adi. sześcio- towe. 
dniowy, sześciodzienny. @ic'dj3etntc, num. szesnasty. 

~c'djetiiglidj, adi. co sześć @ie'dj3ebntcl, Ge'dj3cbntcil, 
dm. sn. =i'J,pl. -:•e, szesnasta cześć, 

@iC'dJ0tnft, sm. ,ei3, pl. •e, szesnastka f • 
takt sześcioósemkowy. - , · 

@ic'dJ0tnnfcnb, num. sześć ~c dj3etntclformnt, sn. "es, 
t · pt =e, szesna•tka f. 
y~~~~;etnuf cnbfte, num. sze- @ic'dj3ctntelnotc, sf. pl. "n, 
, . t I szesnaatka j. 
sc10 ys1eczny. ""'- ,x. 1, t 1, d 

@ic'djftc, num. szósty; ber ~e u,3e.,n en,,, a v. po sze-
'>' ., , ś' .. suaste. - ,.,et, szosta czę c; uet , • , , . . 

- ~u(i szósty lipca. ~~ dJ~% n!'m· szescdzies1ąt, 
@ic'd)fte, sj •n, pl. "", szes~dz1es1E,cm. , , . . 

szósta f szóstka f • seksta @ie dj~ill, sf. szescdz,es1atkaj. 
• , • ' r,,::. 1,f, • 1 f. szósty sekwens w kartach. ~c ..,31gcr, sm. ..13, p.. -, 

'@ie'dJe(c)bnlli, adi. pól- czlowi~k mający sześćdzit:siąt 
szo•tR. lat; em ftatfer - maiący 

@ic'djetcilig, adi. sześcio- zwyż, sz~śćdz!esiąt fat •. 
cześciowy z sześciu cześci. @ie d131ger, sf. pl. m ben 
· ~e'djftei, sn, oS,pl. -, ;zósta - ~a(Jten w sześćdziesiątych 
część; brei - trzy szóste. I latach. 

@ic'djftelfrei0, sm. "es, pl. @ic'dJ3igcrin, sj. pl. ,nen, 
•e, seksant m., sekstant m,,[ kobieta mająca sześćdzie-
szósta część koła. siąt lat. 

@ic'dnigfnd), 6c'dj3igfiiltig, 
adi. i adv. sześćdziesiE,ciokro
tny, sześćdziesięciokrotnie. 

6C'dj3igjiibrig, adi. sześć
dziesiecioletni. 

6c'd)3igjiibrigc(t), sm. -en, 
pl. "en, obacz 6ecfJ3iger. 

ee'dj3igftc, num. sześć
dziesiąty. 

@ic'dj3igftel, sn. "5, sześć
dziesiąta część. 

@ie'dj3igften0, adv. po sześć
dziesiąte. 

6ccic'rcn, @ic3ic'rcn, va. 1) 
pokrajać, rozebrać zwłoki, ro
bić sekcyE,, obcukcyę; 2) 
szczegółowo rozbierać, anali
zować. 

@iccic'rfnnl, 6c3ic'rf nnl, sm. 
0eś, pl. •fule, sala sekcyjna, 
prosektoryum n. 

@iccfn'nt, adi. dokuczliwy. 
6ccfntu'r, sf. pl. •en, se

kat,ua f., dokuczliwość f. 
@iccfcl, sm. •i3, pl. -, ob. 

61icM. 
@iccfie'rcn, va. (gaben) se

kować, dokuczać. 
6cbnti'llf nI3, sn. -eiil, pl. 

"e, sól sedatywna, kwas bo
rowy. 

6ebc'3, @icbe'3forntnt, sn. 
•(e)s, pl. "e, ob. 15ecfJaegntel• 
fotmat. 

@icbinte'nt, sm. 0 (e)i8, pl. •e, 
osad m., pokład osadowy. 

@icbintcntii'r, adi. osadowy. 
@iebi01Jnfn'113, sf. pl, •ett, 

sediswakancya f., opróżnie
nie n. tronu apostolskiego, 
biskupiego. 

6cc, I. sj. pl. •(e)n, morze 
n., ocean m.; auf go(Jet - na 
pełnem morzu; in - gegen pu
ścić siE, na morze; aur - ge~en 
wstąpić do marynarki; aur -
fagten jechać morzem; ilóei: 
- gegen wyjechać za morze; 
~ur -· na morzu; II. sm . 
( •e)iil, pl. =(e)n, jezioro m.; 
staw m. (w Tatrach). 

@icc'nnl, sm. •ei3, pl. •e, 
węg-orz morski, węgożoryb m. 

@icc'nblct, sm. ,ś, pl. -, 
orzeł-bielik m. 

@iee'iitnlidj, aai. podobny 
do jeziora, morza. 

6cc'nncmonc, sf. pl. •n, 
rodzaj polipów morskich. 



Gcc'afidurana 

ecc'afidnran3, 8/. pl. =en, 
ubezpieczenie n, okrętów, 
asekuracya morska. 

eee'au~brucf, sm. •(e)s, pl. 
•btiicfe, wyrażenie marynar
skie. 

6tc'bab, sn. ,(e)s, pl. •liiibet, 
kąpiel morska; kąpiele 
morskie. 

6ec'biir, sm. •en,' pl. =en, 
rybożer m. 

6cc'bartc, sf. pl. •n, bar
wena/. 

6cc'bar~, 6cc'barf dj, sm. 
=es. pl. -, mnogolin m. 

6ce'bautcu, sf. pl. budo
wle morskie, 

6cc'bcborbe, sf. władza 
morska. 

6ce'bcf djiibiguug, sf. pl. 
,en, uszkodzenia okr")towe. 
hawarya /. 

6cc'bcf djreibttttg, sf. pl. 
=en, hydrografia f. 

6ee'beutc, sf. pl. •n, zdo
bycz morska. 

6ce'bef dJlibigt, adi. uszko
dzo!'.!y przez hawaryę. 

6cc'bc3irf, sm. -es, pl. 0 e, 
okręg morski. 

6ec'blttmc, sj. pl. =n, grzy
bień m., bączewie n. 

6ce'braffett, sm. =!3, pl. -, 
klinoryb m.· 

ecc'brief, sm . .. (e)s, pl. ,e, 
paszport morski. 

6cc'brif e, sf. pl. •n, po
wiew morski. 

ecc'bam,llfcr, Bm. •s, pl. 
-, 6cebam,1Jff djiff, sn. 0 es, 
pl. ,e, parowiec m.; parowiec 
kursujący po jeziorze. 

6ce'bienft, sm. ,es, służba 
morska. 

eec'cittborn, sn. •(e)s, pl. 
=e, narwal m., zęborożec m. 

6ee'falJrcnb, adi. żeglu
jący. 

eee'fabrer, sm. 0 s, pl. -, 
żeglarz m., marynarz m. 

6ec'fabrt, sf. pl. ,en, 1) że
gluga f.; 2) podróż f., jazda 
morska albo jeziorem. 

~ee'fnbraeug, sn. ,es, pl. 
=e, okręt morski. 

6ee'feft, adi. wytrzymały 
na morze. 

ecc'fif dJ, sm. =es, pl. =e, 
ryba mors·ci:a. 
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6ec'fif djerci, sf. pl. =en, I 6ce'bcer, sn. =es, pl. =e, 
rybołostwo morskie. ' marynarka f. 

~ee'f(otte, sf. pl. ,n, flota/. 6ee'bclb, sm. •en, pl. =en, 
6ec'forelle, sf. pl. =n, bohater morski. 

pstrąg morski, pstrąg m. Gee'berrf djaft, sf. panowa-
jeziorowy. nie morskie. 

6ec'fradjtbrief, sm. =(e)s, ece'bunb, sm. =es, pl. =e, 
pl. •e, list przewozowy, okrę· pies morski, foka j. 
towy. 6ee'bunbófang, sm. •(e)s, 

6ce'freibcutcr, sm. =5, pl. obława f. na foki. 
-, korearz m., pirata m. 6ee'bunb0fell, sn. ,es, pl. 

eee'gang, sm. =es, falowa- -e, 6ee'bunb0leber, sn. =18, 
nie n., fale morskie. skóra /. z foki. 

6ee'gebraudj, sm. =ee, pl. 6ec'igel, sm. •s, pl. -, 1) 
=litiiut:fJe, użytek m., zwyczaj jeż morski; 2) echinity pl. 
morski. (skamieniałości skorupiaków). 

6ee'gcfnbr, sf. pl. •en, nie- 6ec'juuofer, sj. pl. •n, 
bezpieczeństwo morskie. syrena J., świtezianka /., 

isee'gefcdjt, sn. =es, pl. =e, nimfa f. 
bitwa morska. 6ec'fabctt, 8 m. •en, pl. =en, 

6ce'gcgcnb, sf. pl. •tn, kadet m. marynarki. 
okolica morska, nad Jeziorem, 6ee'falb, sn. =(e)s,pl. ,fiiI, 

6CC'gcmiilbc, Bn. •S, pl. liet, cielę morskie, foka j. 
-, obraz morski. 6ce'fartc, sf. pl. •n, mapa 

6ce'gctidjt, sn. ,ee, pl. =e, f., karta morska. 
sąd morski. 6ee'farten3cidjncr, sm. •S, 

6ce'gerttdj, sm. =(e)e, pl. pl. -, hydrograf m. 
•tilcf)e, zapach morski, morza. 6ce'fennung, sf. znajomość 

6ee'gefd;, sn. •es, pl. =e, /. glqbi morza. 
ustawa morska. 6ce'fobl, sm. •(e)IJ, jaśli-

6ce'gef cijbudj, sn. •(e)s, pl. nek m. 
•liilc1Jer, kodeks morski. eee'fom,llaij, sm. =ff es, pl. 

6ce'gcf,1Jcnft, sn. •ei8, pl. •fie, kompas morski. 
,er, widmo morskie. 6ee'frlibc, sj. pl. =n, 6ce'= 

6cc'gcftabe, sn. =18, pl. -, motue, 8/. pl. ,n, mewa śmie
brzeg m., wybrzeże n. morza, szka /. 
jeziora. 6ce'franf, adi. mający mor-

6ec'gc1Ulidjo, sn. •fes, pl. ską, chorobę. 
0 fe, roślina morska, wodna. \Sec'franl~cit, sf. pl. •tn, 

6cc'gtn~,sn.•fes,pl.=griijet, choroba morska. 
trawa morska, we Mo n., mor- 6ee'freM, sm. =fes, pl. •fe, 
szczyzna /.. morzolist m. rak morski, homar m. 

6ee'grnnb, sm. •es, obacz 6ce'lrieg, sm. •(e)s, pl. •e, 
9.Jleerei!gtunb. wojna morska. 

\Sec'griln, adi. ob. 9.Jlm.. ~ee'lrieg~funft, sf. taktyka 
gtiln. wojenna morska. 

6ec'~afen, sm. =5, pl. -fjiifen, 6ee'frotc, sf. pl. •n, rodzaj 
port morski, przystań morska. ryby podobnej do żaby. 

6cc'~a~n, sm. ,(e)il, pl. 6cc'fulJ, sf. pl. =filfje, kro-
,fjii~ne, cierniogł6w m. wa morska, brzegowiec m., 

6ec'banbel, sm. •il, handel suchoirrzbiet m. 
morski. \See'fuube, sj. nauka f. o 

6ee'banbf dJub, sm. =s, pl. morzu, nautyka J. 
=e, rodaj m. gąbki. 6cc'fiifte, sj. pl. ,n, brzeg 

6cc'baf e, sm. •n, pl. =n, morski, nadbrzeże n., przy
zając morski, o.zada /.; ro- morze ii., wybrzeże morskie. 
dzai ślimaka morskiego. 6cc'lamt, sn. =es, nabo-

6ec'bedjt, sm. =e!, pl. •e, żeństwo zaduszne, za duszę 
szc„upak morski. zmarłego. 



<scc'faterne 

<sce'lnternc, sf. pl. =n, la
tarnia morska. 

<see'ld)en, sn. ,s, pl. - , 
duszyczka, duszka f. 

<scc'lc, sf. pl. -n, 1) dusza 
f. i eine gute, braoe - pocz
ciwa, dobra dusza; id) traf 
bort feine - nie zastałem 
tam ani żywej duszy; feine 
@emeinbe 3iiljlt ljunl>ert =tt 
jego gmina liczy sto dusz; 
ein @eóet filr bie =n ber mer, 
ftoróenen modlitwa za duszę 
zmarłych; f eine 6eele ctUS• 
ljaucgen wyzionąć ducha; idJ 
Iieóe iljn oon gan3er - ko
cham go z całej duszy; 
mit 2eió unb - imnbm er
geóen f ein być komu oddanym 
duszą i ciałem; bief e ~at 
riegt mir f d)roer auf ner -
czyn ten ci~ży mi na duszy; 
in jmnbs - ref en czytać w 
czyjemś sercu; fie ift bie 6eele 
hes ~aufes jest duszą domu; 
bei meiner - l na moją du
szę I; bas ljllft bu mir aus 
bet Eeere gef;itodjen powie
działeś to, jak gdybyś czytał 
w mojem sercu; es tat mir 
in ber - roelj to mi serce, 
dugzę przenikło; icg [jaóe es 
i[jm auf bie - geóunben za
przysiągłem go na to; idj bin 
mit iljm ein ~er3 unb eine -
być z kim w zupełnej zgo
dzie; ebre •n finben fidj pię
kne dusze się spotykają; mm 
ljat bie arme - !Jtulje teraz 
mogę (możesz, możemy) być 
spokojnym (spokojnymi); 2) 
kaliber m. działa. 

<scc'lcbm, sn. •iii, życie 
morskie, na morzu. 

ecc'lennnbcl, sm. •iii, szla
chetność f. duszy. 

<scc'lcnnmt, sn. •es, obacz 
6eelamt. 

!Sec'lennngft, sf. utrapienie 
n. duszy. 

6cc'lcnnr3t, sm. =es, pl. 
=iir3te, lekarz m. w cierpie
niach duszy. 

<scc'lcnlllicf, sm. •es, pl. 
•e, spojrzenie wyraziste, z 
głębi duszy pochodzące, 

<sce'lcnllrnnt, sf.pl. ,óriiute, 
wybranka/. duszy. 

<sec'lenbriiutignm, sm. =!3, 
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małżonek m. duszy, Jezus <scc'lcmneffc, sf. pl. =n, 
Chrystus. msza zaduszna, żałobna, 

<scc'lcnbunb, sm. •es, pl. <scc'lenmorb, sm. =es, pl. 
=Óilnbe, związek m. dusz. -e, morderstwo moralne. 

~ec'lcnburd)mtff tr, sm. ~s, !Sce'lcnnot, !Ste'lcnlJcin, 
pl. -, k,tliber m. (u działa). sf. udręczenie n., katusze 

<scc'lcnfoUcr, sf. pl. •n, pl. duszy. 
katusze pl., tortura /. duszy. !Sce'lenqunl, sj. męczarnia 

!Scc'lcnforf d)er, sm. =5, pl. f. duszy. 
-, badacz m. dusz, psycho- !Stt'lcurn~c, sf. spok6j m. 
log m. duszy; spokojuość f., fleg-

!Sct'lcnforfd)UUg, sj. pl. matyczność f, 
•en, badanie n. duszy, psy- 6et'lcnf dJmtr3, sm. "ens, 
chologia f. pl. =en, obacz l!:iee[enfummer. 

!Sce'lcnfreunb, sm. =es, pl. <scc'ltnf dJllliid)e, sf. mało-
•t, przyjaciel m. od aerca, duszność f. 

!Sct'lcnfricben, sm. =!3, po- 6te'lcnftiidc, sf. siła f. 
k6j m. duszy. duszy, charakteru, energia f. 

!Scc'lcnfro~, adi. urado- !Sce'lenftorungcu, sf. pl. 
wany z całej duszy. choroby umysłowe, zamace-

6Ct'ltngcmiilbe, sn. =iii, pl. nia pZ. funkcyi moralnych. 
-, obraz psychologiczny. !Stt'lcntng, sm. •es, obacz 

!Scc'lcngrofic, sf. wielkość mnerjee[en. 
f. duszy, wspaniałomyśl- <scc'lentnub~tit, sf. głu-
ność f. chota psychiczna. 

6ct'lcngut, adi. serdecznie eec'lentob, sm. -es, śmierć 
dobry, poczciwy. moralna. 

!Sce'lcngiltc, sf. dobroć f. !Scc'fcntroft, sm. =es, po-
d uszy, serca. ci echa f. duszy, 

6tt1lc11I1nft, adi. obacz !Sec'lcntJcrgnilgt, adi. obacz 
11:'ee[enooll. 6ee!enf,o~. 

!Set'ltnbcil, sn. •5, zba- eec'lcntJcdiinfer, sm. =il, 
wienie n. duszy, wieczne pl. -, 1) handlarz m. dusz; 
zbawienie. 2) lekkie cz6lno, bardzo nie

!Sct'lcnbcilfunbc, sf. psy- bezpieczne. 
chiatrya f. ~te'ltntJcrtrnut, adi. zau-

!Stt'len~irt, sm. =en, pl. fany. 
•en, pasterz m. dusz, ece'lCUIJCtlllnUbt, adi. po-

@icc'ltnbobtit, sf. obacz krewny duszą, sympatyczny. 
6eeCeugi;ofle. !Stt'ltntJerlllnnbtf d)nft, sf. 

!Ste'ltnfnmllf, sm. =eiil, pl. pokrewność f. dusz, sympa
•liimpfe, walka f. dmzy, tya /. 
walka wewnetrzna. !Stt'lCttlJOU, adi. serdeczny 

6et'lcnfrnft, sf. si?a f. tkliwy. 
duszy. ecc'lcnlllnnbcrung, sf. pl. 

6Ct'lenfrnnf, adi. chory =en, przechodzenie n., we-
na umyśle, duszy. drówka f. dusz, metempsy-

!Scc'{Cttfrnnf~tit, sj. pl. choza f. 
=en, choroba j. duszy, cho- 6tt'lt1tllliirmcr, sm. =s, pl. 
roba umysłowa. -, sz:il haczkowany noszony 

ecc'lcnfummcr, sm. •i3, na krzyż. 
strapienie n, duszy, eCC'(CltllJtibt, sf. pokHrm 

ecc'lcnfnnbc, !Stc'leulcbrt, m. duszy. 
sf. psychologia f. 6tc'lcn311ftnnb, sm. ,( e )iii, pl. 

!Sct'ltnleibcn, sn, =!il, cier- ' •ftiinbe, stan m. duszy. 
pienie n. duszy. 6tc'lcn311Jnng, sm. =es, 

@:icc'lcnlo~, adi. i adv. przymus wewnętrzny. 
pozbawiony duszy, bez duszy. !Sct'ltrfrenenb, ece'ltr= 

6ct'ltnlnft, sf. rozkosz m. qnicfcnb, adi. radosny dla 
duszy. duszy. 



6cc'lc11cf/tc 

6cc'le11dJtc, sf. pl. ,n, ob. 
.l:!euc!)tturm. 

6cc'lc11tc, s. pl. majtkowie 
pl., marynarze pl. 

6ce'lig, adi. obacz <Selig. 
6cc'lif d), adi. duchowy, 

psychiczny. 
6ee'lotf e, sm. =n, pl. •11, 

obacz .1:!otfe. 
6cc'liilue, sm. •n, pl. ..n, 

lew morski. 
6cc'lf orge, sf. duszpa

sterstwo n. 
6cc'lforgcr, sm. =s, pl.-, 

duszpasterz m. 
etc'tf orgcrnmt, sn. •ei3, 

obacz 15eelf orge. 
6cc'l11ft, sf. powietrze 

morskie. 
@iCC'mad)f, Bf, pl. =młid)te, 

potęga, siła morska, mocar
stwo morskie, marynarka /. 

ecc'ma1111, sm. •es, pl. 
•młinncr, żeglarz m., mary
narz m., majtek m. 

eec'miinnif d), adi. mary-
narski. 

6cc'mnnnefoft, sf. wikt 
marynarski. 

ecc'mn11110f1111ft, sf. pl. 
,filnfte, żeglarstwo n. 

6cc'mn11n0lcbcn, an. =ś, 
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@iCC'OftCt1 8{. pl. •U, wy- 1 @iCC'f dJfjfRbtt, Sf. pl. =en, 
dra morska. żeglnga morska; żegluga. j . 

ecc'~ll~llgci, sm . .. (e)s, pl. po jeziorze. 
•e, papuga morska, gren- ecc'f d)iffnbrtegcf eUf d)nft, 
landzka. sf. pl. •en, towarzystwo n. 

ecC'~nij, sm. •ffe!3,pl ... piiffe, żeg-lugi morskiej. 
paszport morski. @iCC'f d)ilbftiifC, sf. pl. •U, 

ecc'~fcrb, sn. -es, pl. "t, żółw morski. 
Ob8CZ filla[tO~. @;Cc'fd)fad)t, sj. pl. ,en, 

ecC'Wctbd)en, an. =s, pl. bitwa morska. 
-, komk morski, ściętobród ecc'fd)lnnge, sj. pl. "n, 1) 
m. wąż morski; 2J kaczka dzien• 

ece'~f1nn3c, sf. pl. =n, ro- nikarska. 
ślina morska. 

ecc'~oll)~, sm. -en, pl. "en~ eec'fd)nede, sf. ril, •n, 
polip morski. pierścieniopletw m. 

eec'~oft, sf. pl. ,en, poczta eec'f d)uc~fc, sf. pl. ..n, 
morska. beka~ morski. 

1"' ... l eee'f d)nlc, sf. pl. ,n, ~ec'tlluC, sm. •n, P · •n, szkoła nautyczna. 
kormoran m. 

1"' t l "t eee'f d)WlllbC, sf. pl. •n, ~ee'rll ' sm. •(e)3, P · •ta e, latacz m., rybitwa f. 
rada marynarska; radca ma- @;ee'f'°"Wllmm, sm. •(e)!3, pl. 
rynarski. UJ 

@iCC'rntte, sf. pl. •U, szczur •f d)miimme, gl}bka morska. 
morski; stary marynarz. eee'~eg, sm. •ei3, pl. •e, 

eee'tllllb, sm. ,es, eee'" zwycięstwo n. na. morzu. 
riiubetei, sf. pl. oen, korsar- eec'fignnl, sn. •(e)!3, pl. •e, 

syl!'nał: morski. 
stwo n., rozbój m. na morzu. ece'ffor~ion, 8111. -(e)i3, pl. 

ece'riiubct, sm. •9, pl. -, "t, szkorpion morski. 
korsarz m. 

1"' .. f. • "' d. kor- eee'f olbnt, am. =en, pl. ~ce'rauuettf uJ, a i. ,en, żołnierz m. marynarki. 
sarski. 

6CC1tiinberf d)iff, sn. •(e)i.l, ece'f~iegd, sm. 061 pl. -, 
życie marynarskie. 

6ce'mnnneotbnung, 
regulamin marynarski. 

pl. •t, okr(Jt kors8l'ski. powierzchnia/. morza, jeziora, 
sf. ecc'tiiUbtrllllWCftn, sn. •S, ece'f~illllC, sj. pl. •n, ob. 

1"' , .. b !!Jleetf pinne. 
Gce'mn11n0f d)11lc, sf. pl. 

=n, szkoła marynarska, nau
tyczna. 

6cc'mnnii1Jcr, sn. =!3, pl. 
-, manewr nautyczny. 

Gec'mcilc, sf. pl. •n, mila 
morska. 

Gcc'mcff er, sm. ,s, pl. -, 
przyrząd n. do mierzenia 
morza. 

ecc'minc, sj. pl. =n, mina 
morska. 

@iCC'ffiilliftCt, Bm. •6, pl. 
-, minister m. marynarki. 

ece'miiwc, sf. pl . .. n, obacz 
15eefrłi~e. 

ecc'muf dJcl, sf. pl. =n, 
muszla morska. 

6ee'ncff d, sf. pl. =n, po
krzywa morska, grzyb morski. 

@iee'obrigfcif, sf. władza 
morska. 

@iec'offiaicr, am. •13, pl. =e, 
oficer m. marynarki. 

~ee rnu ertum, korsarstwo n. ecc'fnrn"'e, s-1'. żargon m. eee'tcd)t, Sn, •(f)6, praWO ł' UJ :J • 
morskie. marynarzy, wyrazy mary· 

narskie. eee'rcife, sf. pl. •n, podróż 
morska. eee'ftnnt, sm. ,e!3, pl. •en, 

eec1rett11ng011Jef cn, sn. •il, p~ństwo morskie. .. 
system ratunkowy morski. .ece'ftnbt, ~f- pl. •ftabtr, 

@iCC'tObbC, sf. pl. •U, ob. miasto morskie, portowe. 
15ee[Junb. , ece'f~!~li~ll, sm. ,(e)i3, pl. 

ece'rof e, sf. pl. •n, bą- : ,e, eee 1ttd)hng, sm. ,(e)s, pl. 
czewie n., gąska j., grzy- · ,e, obacz 15eeotter. 
bień m. eee'ftcrn, sm . • (e)i3, pl. •e, 

ece'riiftung, sf. pl. •en, ro~gw!azda /., g~si~la :{, od-
uzbrojenie morskie. mienmk m., odm1emkw111.t m., 

eec'f nl3, sn. "es, pl. •e, pająk morski. 
sól morskH. ~ec'ftrnnb, sm. •eś, wy-

eee'f nl3werf, sn. 0 ei3, pl. brzeże morskie, plaża f. 
=e, salina. morska. ece'ftraije, sf. pl. ,n, droga 

@::CC'f llllb, Bm, •e5, piasek wodna. 
morski. eee'ftiicf, sn. =(e)s, pl. ,e, 

@iCC'f djabCII, Bm. "S, pl. obraz morski. 
•fd)łiben, uszkodzenie n. stalka, eec'fturm, am. •(e)i3, pl. 
lub ładunku jego na morzu, •ftilrme, burza morska. 

eee'f d)num, sm. 0 es, piana ece'tnftif, sf. taktyka. 
morska. morska. 
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ecc'tang, sm. =CS, pl. •e, I eec'ltlaffcr, sn. •S, woda 
morszczyn m., szuwar m. morska. 

ece'tattdjcr, sm. ,s, pl. -, eCC'ltleg, sm. -(e)il, pl. ,e, 
obacz '5ee~n~n. droga morska; nuf hem •e 

eee'tattfe, sf. pl. •n, chrzest drogą morską, morzem. 
morski. eCC'ltlc~r, sf. fortyfikacya 

ecc'teuftl, sm. •il, pl. -, morska j rezerwa/. marynarki. 
żaboryb m. eec'IUef CU sn. •5 mary-

ece'ticfeumef(tr, sm. =il, narstwo n., 'marynarka j. 
pl. -, zgłębmk. m., bato- eee'IUiub, sm. ,ei!, pl. •e, 
metr m. wiatr morski. 

~cc'ticr, sn:, ,ei!, pl. •e, eee'tuiffcuf djaft, sf. pl . .. en, 
zwierzę morskie. umiejetność nautyczna. 

eec'tonnc, sf. pl. =n, ob. ecĆ'lllolf, sm. •el!, pl. 
\ll~e., =miilfe, 1) zębacz m.; 2) wilk 

~C ~torf, sm. =es, torf morski (stary marynarz). 
mo~sk1. ecc'ltlurm, sm. -( e)s, pl. 

~cc'trcffcn, sn. •5, pl. -, •miitmer, robak morski. 
po2'cz,ka. morska. ece•3cug~auo, sn. =fe!!, pl. 

. ~ee tnfteu, sf. pl. przed- , ~(iufer, arsenał morski. 
~l~ty przez morze po roz- ecc'3ug, sm. •(e)5, pl. ,3iige, 
b1cm okrętu wyrzucane. wyprawa morska. 

""cc't ·u· a· I . ~. r~,.t!l, a i. na morzu I ecc'3uugc, sf. pl . . •n, flą-
n1es10ny, przez morze wy- \ d f fl d k· f ła · kaf rzucony. ra .,, ą er a ., p szcz , . 

ro: 't 11 t ,I' l - ee gcl, sm. •5, pl. -, 1) 
~ce rom„c c, 81 • P · -n, żagiel m.; hie - auf3ie~en, 

muszla morska. •f • ' ż J 
eec'trtt~~cn sf. pl. żoł- ll!,tr µnnnrn zac1ągnąc ag.ei 

• 1 
1 k' hte -- nuefµannen rozpiac 

merze P•· maryoar 1, ż 1 1. • • • i; b' • 
ecc'tildJtig adi. wytrzy- a~ e; ~~e -;- etn3te.,en z ie-

mały na odr6:!: morską. rac, zw1Jać. 
0
za~le; unter -

"" •t" lt· f 't ·" t ge~en pnśmc BH') na morze, 
,;;;,CC, u .. , l!l Cl , ~' • wy rzy- wyjechać z portu odpłynać • 

małośc n. na podroż morska. h. . ' . , • ' 
eCC'ttfCt sn. ,(l pl. ~ I~ - ffretd)en spuście :!:,igle i 

b ' ' ' mtt uoUen •n f n~ren płynac 
r6fe-:ir m°,~za. l -en z rozpiętymi :!:agiami; 2) 

k. ''ż' 1
81 • k.P. • • ' zegar skrzydła pl. u wiatraka. 

mors 1, eg ars 1. "" , lb t l 
eCC'UUfllll sn i3 pl fiille ,;;:;,C gc 00 , sn. ,es, P · ,e, 

' ' • ' · = 1 :!:aal6wka f. wypadek m. na morzu. " 
6ec'uugc~cucr, sn. •5, pl. ec'gclbam~ff djiff, sn. •ea, 

-, ecc'uugttilm, sn. •5, pl. pl. ,e, okręt parowy zaopa-
-e potw6r morski. trzony w :!:agle. 

'ecc'1mtan9Iidjfclt, 6ee'utt, . ec'gclfatrt, sf. pl. ..en, 
tildjtigfcit, sf. niewytrzyma- Jazda

1
.f. :!:a1;!6wką. , 

łość n. na morzu (okretn). ee gclfcrttg, ee ncmar, 
ece'lmfctr, sm. • •(e)5, adi. got6w do puszczen)a ~ię 

ruch m na morzu na morze, do od płymęcia; 
6ee'u

0

crfidjeruug,· sj. pl. ein @5cl)iff !ft - , okręt stoi 
=en, ubezpieczenie n. na pod ~a~lam1, gotow do od
wypadek w czasie żeglugi płym,ma ... 
morskiej, asekuracya morska. e~ gtlfu~rttng, sf. :!:aglo-

'ett'bogcl, sm. •5, pl. wame n. 
•tJiiAe[, ptak morski. ec'gdfa~u, sm. •es, pl. 

ece'bolf, sn. •ei3, obacz •fiihne, łódź f. z :!:agiami. 
15ee[eute. ee'gelflar, adi. obacz 

ecc'ltlartc, sf. pl. "'", ob- '5eaeI!ettig. 
serwatoryum morskie; !atar- ee'gelfunbig, adi. znający 
nia morska. się na :!:egludze. 

eCC'llliidO, adv. ku morzu, ee'gelfUUft, sf. sztuka f. 
ze strony morza, od morza, :!:aglowania. 

ee'ge11 

ee'gcllciueu, sn. •5, ee'• 
gcllciuwaub, sf. płótno :!:a
glowe; szarti płótno, 

ec'geUoo, adi. · bez żagli. 

ee'gelmadjcr, sm. ,B, pl. 
-, żaglowoik. m., :!:agielnik 
m., tkacz m. :!:agli. 

ee'gclmad}crei, sf. pl. ,en, 
wyrób m. żagli. 

6c'gclmciftcr, sm. •5, pl. 
-, żeglarz, kt6ry ma dozór 
nad :!:agiami. 

ee'gcltt, I. va. (ljaf>en) :!:a
glować; ein €5cfJiff in hen 
@runh zatopić okręt 
uderzywszy o niego gwał
townie; II. vn. (qaben i f ein) 
:!:aglować, płynąć z żaglami; 
mit bem fillinbe - płynąć 
z wiatrem; nacfJ ?Jłormegen 
- popłynąć do Norwegii; 
hurcl) bie 2iifte - pruć po
wietrze, bujać w powietrzu. 

ec'gclu, sn. •5, :!:aglowanie 
n., płynięcie n. żaglami. 

ee'gclorbttttng, sf. porzą
dek m., wedle którego :!:aglnją. 

6c'gclf dJiff, sn. •es, pl. ,e, 
żaglówka f. 

eC'!lelftauge, sf. pl. •n, 
drąg- żaglowy, rej m. 

ee·gcltau, sn. ,es, pl. •e, 
lina :!:•głowa. 

ecgeltudj, sn. •(e)5, pł6tno 
żaglowe, płachta j.; szare 
pl6tno. 

ec'gclltlcttcr, sn. •5, pogo
da korzystna do żaglowania. 

ee'geu, sm. •5, błogosła
wieństwo n.; ilf>er jmnhn hm 
- f µrecfJen, jmnhm ben -
etteilen pobłogosławić kogo, 
udzielić komu błog-osławitń
stwa; - auf ben ®eg niech 
B6g szczęśliwie prowadzi; 
f einen - au etm. ge6en zgo
dzić się na co, pobłogosławić 
czemu; hen - iiber etm. 
fµrecl)en wypowiedzieć nad 
czem błogosławieństwo; @ot• 
te!! - iif>er hicf) niech ci Bóg 
błogosławi; 2) e5 tiegt fein 
- nuf iqm 2lrf>eit Bóg nie 
błogosławi jej pracy; her -
her !)'e[her błogosławieństwo 
urodzaju; mlige eś! euclJ 3um 
- gereicfJen niechaj wam wyj
dzie na dobre; 3) (Baubet• 
formel) za:!:egnanie n. 
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6c'gcneformel, sf. pl. -n, r 6c'gncn, sn. •il, 6c'g111111g, 
formuła f. błogosławieństwa, I sj. pl. •en, błogosławienie n., 
zażegnania. I błogosławieństwo n.; bie 6eg, 

Gc'gcnefilUc, sf. pełnia /. ; nungen beil \)'riebenil błogo· 
bło;?'osławieństwo. I sławieństwo n., korzyści pl. 

Gc'gcnelinnll, sf. błogosła-1 pokoju. 
wio na ręka. 6c'~ndjf c, sf. pl. •n, oś f. 

Gc'gcnefrnftig, adi. skute· widzenia. 
czny w błogosławieństwie. !Sc'~bnr, adi. ob. 6icf)tóar. 

6c'gcnfl)cnllcnll, adi. udzie· Gc'~bnrfcit, sJ. ob. 6ic!Jt• 
łający błogosławieństwa. liarfdt. 

Gc'gcnercidj, adi. błogi, 6c'~cn, felje, fiegft, fieljt, 
pełen błogosławieństwa. f alj, lj11be gefe!)en, I. va. wi-

Gc'gcnefprndj, sm. -eil, pl. dzi~ć; (unterfc!Jeiben) odróżnić, 
•fl:>rild)e, błogosławieństwo n. rozpoznawać, spostrzegać; es 

Gc'gcnewnnf dj, sm. ,es, pl. iit fo bunfel, man fieljt nic!Jt 
0 roilnfd)e, obacz 6egensfpruc!J. bai! geringfte jest tak ciemno, 

Gc'gge, sj. pl. •n, turzyca że nie mo:!ma nic rozpoznać; 
f., łącz m., rzeżucha /. bai! mocf)te ic!J einmal -
(rolil.). rooUen I chciałbym to widzieć!; 

Gc'glcr, sm. -~, pl. -, 1) bai! fief)t man to się widzi; 
ż~glarz m.; 2) żaglówka f.; ber mrief, ben 6ie ~ier - list, 
3) jerzyk m. który pan tu widzi; eil ift 

Gcgmc'nt, sn. •(e)s, pl. ,e, bort nic!Jtil 3u - niema tam 
odcinek m., skrawek m. nic do zobaczenia; er fie!)t 

Gc'gncn, I. va. (fJaóen) 1) f efJr viłl @efeUf c!Jaft l>ei ftc!J 
błogosławić kogo, co; dawać przyjmuje wiele towarzystwa 
błogosławieństwo; icl) f egne u siebie; bas roirb man -
bief e \)'rau filr bie erroiejene zobaczymy; jmnbn fommen 
fillolj{t11t błogosławię tę kobie- - widzieć kogo nadchodzą
tE:) za wyrządzone dobrodziej- cego; ein Ung!ilcf fommen -
stwo; @ott fegnete f ęinen przewidzieć nieszczęście; ljier• 
3'Ieif3, f ein !Bemilben Pan auil fiegt man, bafl . • . stąd 
Bóg pobłogosławił jego pil- wniosek, że ..• ; II. vn. (ljal>en) 
ność, jego zabiegi; 2) mit widzieć, patrzeć, spojrzeć; 
ettu. - obdarzyć czem, za- fcl)arf - bystro widzieć, inieć 
opatrzyć w co, użyczyć czego; bystry wzrok; f o roeit ic!J -
@ott gat ign mit @iltern ge= fann jak daleko okiem do
f egnet Pan Bóg obdarzył go sięgnąć mogę; roenn id} recf)t 
majątkiem; feine @~e mar f efJe jeśli dobrze widzę, jeśli 
nicl)t mit .łtinbern gelegnet mnie oczy nie mylą; jmnbm 
Bóg nie dał jego ma·łżeństwu in bie \llugen - spojrzeć ko
dziieci; 3) bai! \)'euer, bai! mu w twarz; jmnbm in bie 
imelj - zażegnywać ogień, .!tarten - patrzeć komu w 
bydło; bas ,3eittic!Je - roz- karty, zaglądać w karty; fie 
stać się z światem, pożegnać Hiat fic!J je~t gar nid}t meljr 
€:wiat; II. ftc!J -, v1·. ŻP,· - nie pokazuje się teraz 
gnać się, przeżegnać się; III. całkiem; in biefem ~ute fan n 
gejegnet, pp. i adi. ein •eil Sa~r er fic!J - laffen w tym kape
błogosławiony, szczęśliwy rok; !uszu może s;ę pokazać; fie 
=e !!Jła~[aeit! niechaj wyjdzie Iiea fic!J am \J;eniter - uka
na zdrowie!; •en \llnoen• zała się w oknie; id} muu 
fens błogosławionej pamięci; nac!J etro. - muszę za czemś 
in ,en Umftanben fein być popatrzeć, uważać na coś, 
w błogosławionym stanie, piln'lwać czeiro; nac!J bem 
w ciąży; eine •e @rnte obfite @ffm -- doglądnąć, zajrzeć 
tniwo; fein Unhrncljmen fJatte d.o jadła; nad} bem !Jłed}ten 
einen =en @rfol!l jego przed- - dopilnować porządku; fie 
sięwzięcie miało pomyślny fiefJt barauf, bafl aUeil in 
skutek. gutem ,8uftanb fei jej zależy 

na tern, stara się o to, aby 
wszystko było w dobrym sta
nie; 11ufil @elb - być oszczę
dnym, trzymać pieniądze w 
kupie; nac!J ber U~r - pa
trzeć na zegar; in bie ,Su• 
funft - patrzeć w przy· 
szłość; id} fan n miclj baran 
nic!)t fatt - nie mogę się 
temu dość napatrzyć, nie mogę 
się nasycić widokiem czego ; 
jmn'om agn!ic!J - być podo
bnym do kogo ; bai! fief)t bir 
iiljnlic!J to podobne do ciebie, 
tego się można po tobie spo
dziewać; (przen. :) jmnbm auf 
bie \)'inger - mie.ć kogo na 
oku; jmn'om burc!J bie \)'inger 
- pobłażać komu, patrzeć 
przez szpary; auf feinen 
9'/u~en - patrzeć na swoją 
korzyść; er roirb nic!Jt au -
f ein nie będzie go można wi· 
dzieć, będzie niewidzialnym ; 
f oroeit ic!J - fan n .•. o ile 
ja widzę ... ; lafl - ! pokaż, 
niech zobaczę, niech popatrzę!; 
fielj boc!J ! patrz no I popatrz 
tylko! 

et'~tll, sn. =s, wzruk m., 
widzenie n.; patrzanie n.; 
id} fann nidJt uttei!en nad) 
bem - nie mogę tego osądzić 
z widzenia; ea vetgin!'.l if)m 
.y;,oren unb - przeszła mu 
ochota do wszystkiego. 

Gc'~cnll, adi. widzący; 
nur auf einem \lluge - je
dnooki; bie ~!in ben - mac!Jen 
przywrócić wzrok ciemnym. 

Gt'~cnewcrt, ec'~cn~wiir• 
big, adi. godzien, godny wi· 
dzenia. 

6c'~cnewilrlligfeit, sf. pl. 
,en, rzecz godna widzenia, 
osobliwość f. 

GC'~er, sm. •iS, pl. -, ten 
co widzi; wieszcz m., prorok 
m., astrolog m. 

ec'~crblid, sm. •eil, pl. •e, 
wieszczy wzrok. 

ee'~crgnbc, sf. pl. on, dar 
proroczy. 

Gc'~crin, sf. pl. =nen, ta 
co widzi; wieszczka /., pro
rokini f. 

Gt'~crijdJ, adi. wieszczy. 
Gc'~fclll, sn. •fet!, pl. -er, 

obacz @efic!Jti!feib. 
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liSonbie'rnnbd, sj. pl. =n, 
igła j. do sondowania, sonda 
f. (chir.). 

liSonc'tt, sn. •(e)s, pl. =e, 
sonet m. 

liSonc'ttenf d)reibcr, sm. •s, 
pl. -, eonctti'it, sm. •en, 
pl. •en, autor m. sonetów. 

eo'nnnbenb, sm. •S, pl. •e, 
sobota f. 

eo'nnnbcnM, adv. co so
boty; w sobotę. 

eo'nnc, sf. pl. •n, słońce 
n., słonko n., słoneczko n.; 
1) aufgeljenbe, untergeljenbe 
- wschodzące, zachodzące 
słońce; liei aufgef)enber, unter• 
gef)enber - o wschodzie, 
zachodzie słońca; bie -
fdJeint słońce świeci; in ber 
- geljen, fi~en chodzić, sie
dzieć w słońcu ; er ift nidJt 
roert, bali iljn bie - lief cgeint 
nie wart, że słońce na niego 
patrzy; 1uie bie - im 3ćinner 
jak styczniowe słońce; bie 
- liettet unter fic!J słońce 
sobie łoże ściele; bie lielie 
- kochane słoneczko; es ift 
nidJtil Io fein gefµonnen, eil 
fommt boc!J (enblic!J) an bie -
niechaj się prawda jak chce 
ukrywa, wyjdzie nakoniec 
na wierzch jak oliwa; mer 
fButter am Jtoµfe f)at, gef)e 
nidJt in bie - kto ma nie
czyste sumienie, nie powinien 
publicznie występować i 2) 
ber - ljulbi!len klaniac się 
wschodzącemu słońcu; hołdo
wać nowemu panu; unter ber 
- pod słońcem, na świecie; 
es gilit nicl)til !Jłeuei8 unter 
ber - niema nic nowego na 
tym świecie. 

eo'nncn, I. va. (ljalien) na 
słońce wynieść., wystawić; bas 
faettaeug - pościel wynieść na 
słońce; f eine %a!er - wy
<lawać pieniądze; II. fidJ 
-, vr. wygrzewać się, ogrze
wać się na słońcu; ic!J ionne 
midJ in iljrer .l.!iebe jej miłość 
mnie opromienia; III. vn. 
(f)a6en) es f onnt rings um 
bidJ słońce świeci naokoło 
ciebie; @ott regnet unb fonnt 
uber uns B6g daje nam deszcz 
i słońce. 

eo'nnen, Bn. •!3, wy-
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stawianie n., ogrzewanie n., 6o'nncngcf ~nnn, an. •(e)i3,' 
wygrzewanie n. na słońcu. pojazd słoneczny (mitol.). 

6o'nnennnbctcr, am. •s, 6o'nncnglnn~, am. ,efl, blask 
pl. -, czciciel m. słońca. m. słońca. 

6o'nncnnnbctnng, af. cześć 6o'nncngln~, Bn. •fee, pl. 
f. słońca, kult m. słońca. •gllif er, obacz eionnenfern• 

6o'nncnnnfgnng, sm. •(e)fl, roljr. 
wschód m. słońca; von - 6o'nncnglnt, aj. pl. •en, 
biil eionnenuntergang od żar m., skwar słoneczny. 
wschodn do zachodu słońca. 6o'nncngott, sm. ~es, bo-

eo'nnenbab, Bn. ,es, pl. żek m. słońca . 
• [)aber, kąpiel słoneczna. 6o'nncn~ell, adi. jasny 

6o'nncnbn~n, sf. ekliptyka jak słońce. 
/., droga f. słońca. 6o'nncn~it,c, sf. obacz 

eo'nncnbnll, sm. ~(e)a, knla eionnenglut. 
słoneczna. 6o'nncn~of, sm. 

6o'nncnbcgliin3t, 6o'nncn• pierścień m. naokoło 
bcf d)iencn, adi. oświetlony ®o'nncn~o~c, sf. 

•(e)s, 
słońca. 
wyso-

od słońca, opromieniony kość .f. słońca. 
słońcem; słoneczny. 6o'nncn~o~cmcff cr, sm. •5, 

eo'nncnblilf, sm. •(e)s, pl. pl. -, heliometr m. 
•e, promień m. słońca; (prze- . ) 
nośnie:) spojrzenie n. słońca. 6o'nncn1n~r, Bn. •(e 3, pl. 

eo'nncnblnmc, BJ. pl. ~n, ,e, 1) rok słoneczny t. j. za-
słonecznik m. stosowany do (pozornego) 

biegn słońca; 2) rok słoneczny, 
6o'nncnbrnnb, sm. =(e)i3, pl. t. j. taki, w którym jest 

•lircinbe, skwar m., upal m., wiele słońca. 
spiekota 1:, ogorzałość n. ieo'nncnfiifcr, Bm. •B, pl. 
pl.eo'n~cnb;!f~!tr, s::~cz:~ -, słonka f., czerwiec m. 
(przy lampach). eO'UUCUfli{bd)CU, Bn. =fl, pl. 

6o'nncnbndJ, Bn. =ei3, pl. -, obacz ~lattlauefćifer. 
=b1id1er, obacz eionnen3elt. 6o'nncnflnr, adi. jasny 

®o'nncnbclf, Bn. -es, pl. jak słońce. 
~e, pł6cienny dach na okrę· eO'ltUCUfolltr, Bm. •il, 1) słO• 
tach, czółnach. necznica f., słonecznik m. ; 

eo'nncnbicnft, Bm. ,es, 2) światłowstr~t m., choroba 
obacz 15onnenan6etung.' oczu; 3) choroba f, koni, za-

®o'nncnbnrdJmcffcr, Bm. wrót szkapi. 
•61 pl, -, ŚrAdnicaf, słońca, 60'1tUCUf0t~Cf, Bm, •5, 

60'llUCUfiidjtr, Bm, •5, pl. ciało słoneczne. 
-, wachlarz m. od słońca. 6o'nncnfrci!.i, sm. •[ei!, 

60'11ncnfnlfcl, Bf. pacho- okrąg słoneczny. 
dnia słoneczna, plamy jasne 601nncnfugcl, ·V· kula 
w słońcu. słoneczna. 

6o'nncnfcrnc, sf. oddalenie 601n11cnlid)t, Bn. •(e)!3, 
n. od słońca, odsłonecznik m. śwfo tło słoneczne. 

6o'nncnfcrnto~r, Bn. •(e)3, eo'nncnmcffcr, sm. •!3, pl. 
pl. ,e, teleskop m. , -, heliometr m., słońcomiar 

eo'nncnfinftcrnrn, BJ. pl. I m. (astr.). 
•ff e, zaćmienie n. słońca. eo'nncnmcffung, sf. pl. 

6o'nncnfif d), sm. •es, pl. •en, heliometrya J. 
~e, rodzaj makreli. ®o'n11cnmittcl.1mnft, 

eO'UUCUf(Clf, Bm, •(e)il, pl. •ei!, centrum słoneczne. 
•e, 1) plama f. na dońcu; ®o'nncnmonnt, Bm. ,a, pl. 
2) obacz Seberf(ecf. •e, miesiąc słoneczny. 

6o'n11c11formig, adi. ma- ®o'nncnnii~c, sf. dosło-
jący kształt słońca. necznik m., punkt doslone-

6o'nncngef(cd)t, sn. ,(e)3, pl. czny, blizkość f. sło{1ca, bliź 
~e, splot trzewny (anat.). m. słońca (astr.). 

am. 
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@io'nncn~fcrbc, sn. pl. @io'nncntau, sm. "eil, ro-
@io'nncnroff c, sn. pl. obacz siczka f., rośnik m. (roś!.). 
6onnengefllann. @io'nncnuijr, sf. pl. •err, 

@io'nncn~ricftcr, sm. •il, pl. zegar ~loneczny, słonecznik 
-, kapłan m. słońc&. m., godzinnik m. na murze. 

eio'nncn~ricfterin, sf. pl. eio'nncnuntcrgang, sm. 
•nen, kapłanka f. słońca. •(e)i.l, zach6d m. słońca. 

@io'nncn~rotubcranaen, sf. :eio'nnenllllirmc, sf. ciepło 
pl., protuberancye słoneczne, słoneczne, 
Świetlne wypryski na Flońcu. @iO'UUCUltJQftC, sf. pl, •», 

@io'nncnquabrant, sm. •en, obserwatoryum słoneczne. 
pl. •en, obacz 6onnenu~r. @io'nnenlllcif er, sm. •!3, pl. 

@io'nncnranb, sm. =eil, brzeg - , obacz 6onnenu~r. 
m. słońca. @io·nnenlllclt, sf. pl. -en, 

@io'nncnraudj, sm. ,(e)B, para świat słoneczny, system, 
ziemna. układ słoneczny, 

@io'nncnrcidj, I. adi. obacz 601nncn1Ucnbc, sf. 1) prze-
®onnlg; II. sn. •eil, pl. ~e, silenie n. dnia z nocą, zwrot m. 
państwo n., dziedzina/.słońca. słońca; 2) słońcokwiat m., to

@io'nncnrcgcn, sm. =il, pl. miłek m. (roś!.). 
-, deszcz m. ze słońcem. 6o'nnenlllenbfcucr, sn. •il, 

6o'nncnrii~djcn, sn. •il, pl. pl. -, ogień świętojański. 
-, słoneczny obr6t, posło- @io'nnenltlcnbcftcin, sm. 
nek m., złotojeść /., słońco- =(e)8, pl. •e, słonecznik m., 
krąg m. heliotrop m. (min.), 

6o'nncnf dJcibe, sf. tarcza @io'nncnlllirbcl, sm. •a, pl. 
słoneczna. -, 1) wir słoneczny; 2) ob, 

@io'nnenf dJcłn, sm. =(e)B, 2(clerfalat i 15djna6elfraut. 
światło słoneczne, blask m. 60'11nen3cit, sf. czas sło-
slońca; eil ift ~errlidjer - neczny. 
brauflen słońce cudownie @io'nncn3clt, sn. -eB, pl. •t, 
świeci na dworze; auf :Regen namiot m. od słońca. 
fol!lt - po deszczu słońce. @io'nnig, adi. słoneczny, 

@io'nncnf djirm, sm. •(e)il, pl. mający wiele słońca, jasny, 
•e, parasolka /., parasolik m. pog-odny. 

6o'nnenf citc, sj. strona @io'nntag, sm . .. (e)i3, pl. •e, 
słoneczna, ku słońcu zwr6cona. niedziela f.; beil •5 w nie

@io'nncnf~dtrum, sn. ..a, dzielę; alle •e, co niedzieli; 
widmo słoneczne. ber etfte - nadj Oftern prze-

@io'nnenf ~icgtl, sm. •B, pl. wodnia niedziela; ber erfte 
, zwierciadło słoneczne, - bet groflen l)'aften wstępna 

helioskop m. niedziela; nidjt alie :tage ift -
@io'nncnftliubdjcn, sn. •5, nie kddy dzień jest świą

pl. -, pył m. promienia sło, teczny. 
necznego. @io'nntligig, eo'nntligfidJ, 

6o'nncuftcin, sm. ,(e)a, pl. adi. 1) niedzielny, w niedzielę 
-e, brodawnik m., kamień się odbywający; adv. nie
słoneczny, awanturyn m. dzielnie; fidj - an3ieljen ubrać 

eo'nncnftidj, sm. ,(e)a, pl. się niedzielnie, po niedziel-
=e, udar słoneczny, porażenie nemu, jak w niedzielę, od
słoneczne, Świętnie; 2) adi. i adv. co

@io'nncnftra~l, sm. •(e)s, niedzielny, co niedziela przy-
pl. •en, promień m. słońca. padający. (dzielę. 

eo'nnrnftraijc, sf. obacz @io'nntage, adv. w nie-
eonnen{la~n. I 6o'nntag~anbndjt, sf. pl. 

eo'nncnfl)ftcm, sn. •(e)il, oen, nabożeństwo niedzielne. 
pl. =e, układ słoneczny. 6o'nnta9Gan3ug, sm. •(e)!I, 

@io'nncntng, sm. -(e)a, pl. pl. "'3il!le, odzienie odświętne. 
-e, dzień ,1onec-.ny, dzień I eio'nntag~arllcit, sf. pl. =en, 
szczęśliwy. robota niedzielna. 

eionft 

@io'nntageblatt, sn. ,es, p1. 
-bliitter, gazeta wycł1odząca 
w niedziele. 

eio'nntag~cnt~cilignng, sf. 
znieważenie n. niedzieli, 
profanacya .f. niedzieli. 

@io'nntag~fcicr, sf., @łonu• 
tag~ijetligung, sj. święcenie 
n. nied:lieli. 

@io'nntag~gebct, sn. •(e)tł, 
pl. ,e, modlitwa niedzielna. 

6o'nntag~jligcr, sm. •il, pl. 
-, myśliwy, kt6ry rzadko po
luje. 

@io'nntag~linb, sn. •eB, pl. 
-er, dziecko urodzone w nie
dzielę; dziecko n. szczęścia, 
w czepcu urodzone, 

@io'nuta90flcib, sn. •eB, pl. 
•et, suknia odświętna. 

6o'nntag~~rcbigt, sf. pl. 
•en, kazanie niedzielne. 

6o'nntag~raudjcr, sm. •il, 
pl. -, ten co tylko rzadko 
pali. 

60'11ntagercitcr, sm. •a, 
pl, -, jeżdżący m. rzadko 
kiedy, słaby jeździec. 

@io'nntagerolf, sm. =(e)a, pl. 
,rocle, obacż ISonntagsanaug. 

@io'nntageruijc, sf. odpo
czynek niedzielny. 

@io'nntagef d)ulc, sf. pl. 
•n, szkoła niedzielna. 

@io'nntag~ftaat, sm. ,es, 
strój odświętny. 

6o'nnllcrbrannt, adi. opa
lony, ogorzały od słońca. 

6ono'r, adi. dźwięczny, 
mile brzmiący, mocny, pełny, 
donośny (głos). 

6onft, adv. 1) więcej, prócz 
tego, jeszcze, zresztą; es war 
- niemanb ba nikogo więcej. 
nie było; ~at er - nodj etw. 
gef agt? czy jeszcze co wi~cej 
powiedział? ; wenn es -
nidjts ift jeżeli nie jest nic 
ponadto; wer flinnte es -
gemacljt ~a6en? kt6żby to 
m6gł inny zro!Jić? lttóż prócz 
niego mógł to zrobić?; idj 
glaube iljn f cljon - wo ge= 
feljen au ~aben zdaje mi się, 
żem go już dawniej gdzieś 
widział; 2) dawniej; 
war es anbers dawniej 
bywało inaczej; 6ie lja6en 
- feinen !filein getrunfen da
wniej pan nie pijał wina; 



\Sonft 

n,as i~ jett gegen - co to 
jest teraz w por6wnaniu z tern, 
co dawniej bywało; 3) i 
tak, i bez tego; @Sie finb ja 
- fein grojier 2ie&~a!iet von 
~lumen pan i tak nie wielki 
amator kwiat6w ; 4) zre
sztą; er ift aufbrauf enb, -
ift er gut on Jest bardzo 
prędki, zresztą jest dobry; 
roenn 6ie - nidjts gegen i~n 
~a!ien jeśli pan zresztą nic 
przeciwko niemu nie ma; 5) 
inaczej, albo, bo; ~iire auf, 
- ge~e i~ fort przestań, bo 
inaczej odejdę, je:!.eli nie 
przestaniesz, to odejdę; f ei 
f(eijiig, - roirft bu beftraft 
bądź pilnym, albo będziesz 
karanym; bet @Spaji fiinnte 
mit - teuer au fte~en fom0 

men inaczej ta zab:lwa wy
padłaby mi za drogo; 6) 
tylko; roenn et - roo!Ite 
gdyby on tylko chciał; n,enn 
6ie es - roilnf~en jeśli pan 
sobie tylko :!.yczy; 7) nm - ? 
któ:!. inny?; n,as - ? c6:!. in
nego?; - roo gdzieindziej; -
n,atl co innego; - ni~ts nic 
więcej; - jemanb, niemanb 
ktoś inny, nikt inny; 
il&etall wszędzie indziej ; n,o 
- ? a gdzie:!. indziej ? 

Gonft, sn. przeszłość f., 
bas - unb ,3el}t prr,:eszłość f. 
i teraźniejszość j. 

Go'nftig, adi. 1) dawniej
szy; idj ~a6e mein "es ~e!ien 
aufgege!ien, zarzuciłem da
wniejszy tryb :!.ycia; 2) inny, 
próc?l tego, wyjąwszy; roenn 
feine •en ~ii~igfeiten ent„ 
f µre~en je:!.eli jego inne zdol
ności odpowiadają. 

\SOO'lC, ISf, pl. •U, obacz 
\Sole. [6ofa. 

6o'1)ba, s11. •e, pl. •s, ob. 
6o1)bi'llma, sn. •i!,pl. •men, 

sofizmat m., dowodzenie 
kręte, fałszywe, matackie, 
oparte na ·fałszu. 

6o1)bi'ft, sm. •en, pl. "en, 
sofista m., krętacz m. 

6o1)biftmi', sf. pl, •en, 
sofistyczność f., krętactwo n. 

6o1)bi'ftif, sf. pl. "en, so
fistyka/. 

60,llbi'ftif cf.I, adi. sofisty
czny, 
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60,llra'n, sm. "(e)il, pl. ,e, 
sopran m., dyszkant m., naj
wy:!.szy głos. 

60,llra'nfiingcr, sm. •!!, pl. 
-, śpiewak, kt6ry śpiewa so
pranem, dyszkantem, sopra
nista m. 

6o1)ra'nf iingcrin, sf. pl. 
•nen, śpiewaczka śpiewająca 
sopranem, dyszkantem, so
pranistka j. 

60,llrn'nftimmc, sf. pl. 0 n, 
głos sopranowy, dyszkant m., 
sopran m. 

\So'rbc, sf. pl. •n, sorba 
f., gatunek jabłek. 

Go'rbcnbanm, sm. ,(e)s, pl. 
-biiume, obacz @Sper!ier!iaum. 

Gorbc'tt, Gd)crbc'tt, sn. 
•ei3, pl. =e, sorbet m., szor
bet m., rodzaj konfitur. 

Gorbi'nc, sj. pl. •U, sor
dyna f., tłumik m., przygłu
sznik m. (mms.). 

Go'rgc, sf. pl. an, 1) sta
ranie n., myśl f.; idj roerbe 
- bafilr tragen doło:!.ę, przy
ło:!.ę starań; i~re ein3ige -
roar um bie IDlutter jej jedy
ną myślą, była matka; bas 
Iaffm 5ie meine - fein 
pozostaw to mnie; trage ba= 
filr - , baji er ee erfii~rt po, 
staraj się, aby on się o tem 
dowiedział; 2) kłopot m., 
obawa j.; fidj - um jmnbn 
ma~en kłopotać się kimś; 
bas ift eine f ~n,m 6orge 
to wielki kłopot; wir madjen 
une gerabe feine f ~roeten -n 
nie robimy sobie wielkiego 
kłopotu; jmnbn von einer -
befreien 'uwolnić kogoś od 
kłopotu; beii! 6o~neil roegen 
bin i~ aufjer - o syna nie 
kłopotam się; bu fannft o~ne 
- fein nie klopotaj się, nie 
troszcz się; macf)e bit feine 
•n nie kłopotaj się, niech 
cie o to głowa nie boli; bu 
fannft bes~a[!i o~ne - f ein 
mo:!.esz być o to spokojnym; 
3) tro3ka f.; icf) ~a!ie fcf)roere 
•n mam cię:!.kie troski; bie 
•n mit ifilein oetttei!ien troski 
utopić w winie; 4) obawa f.; 
idj errollde fie mit •n wy
czekuje ja z obawą. 

Go'rgeń, I. vn. (~a&en) 
starać się o coś, mieć o tem 

Go'rglofigfcit 

staranie, dbać o coś; - (5ie 
nur, baji allee limit f ei sta
raj sie tylko, aby wszystko 
było gotowe; filr bie .Sufunft 
- starać się o przyszłość; 
forge bu filr guteil @ff en unb idj 
roerDe filr ben !!Ilein - dbaj o 
dobre jedzenie, ja postaram 
się o wino ; er ~llt filr f eine 
g:amilie gef orgt zabezpieczył 
swoją rodzinę; II. fi~ -, 
vr. fi~ um jmnbn - kło
potać się kimś, troskać się 
o kogoś; bamit bu bidj nidjt 
liinger au - &raucf)ft a:!.ebyś 
się dłużej nie kłopotał ; fidj 
au %obe - zatroskać się na 
śmierć, niepokoić się, oba
wiać się; fi~ um jmnbn -
obawiać się, niepokoić się 
o kogo; ~orgen madjt - nie 
po:!.yczaj, dobry zwyczaj, 
choć po:!.yczysz tylko złoty, 
będziesz miał z tego kłopoty, 

Go'rgcnbred)cr, sm. -il, pl. 
-, (ten, co rozpędza troski, 
n. p.) wino n. 

\So'rgcnfrti, Gorgcnlośl, adi. 
wolny od trosk, kłopot6w. 

Go'rgcnf d)lllcr, \So'rgcn, 
bOU, adi. pełen trosk, kło
pot6w, zakłopotany. 

Go'rgcnftnbl, sm. •(e)ii!, pl. 
•ftil~(e, krżesło n. z poręczami 
i oparciem, karło n., fotel m. 

Go'rgfalt, \So'rgfiiltigfcit, 
sj. pl. •en, staranność j., 
troskliwość f., dokładność f., 
pieczołowitość f. 

\So'rgfiiltig, adi. 1) staran
ny, troskliwy, pieczołowity; 
2) adv. starannie, troskliwie, 
pieczołowicie. 

\So'rgijo, sm. sorga m. 
i f., gatunek trawiastego 
zbo:!.a, zwanego gry:!.ą. 

\So'rglid), adi. 1) obacz 
6orgfiiltin; 2) kłopotliwy, za
kłopotany. 

\So'rglicf)fcit, sf. 1) obacz 
6orgfa!t; 2) zakłopotanie n. 

\So'rgloll, adi. i adv. nie
dbały, niestarający się, nie
staranny, o nic się nie tro
szczący, lekkomyślny, bez
myślny, spokojny, pewny; 
niedbale, lekkomyślnie, nie
starannie. 

\So'rgtofigfcit, sf. niedbal
stwo n., niestaranność f., 

28* 



6o'rgfam 

obojętność f., nietroszczenie 
n, sie. 

@)Ó'rgf nm, adi. obacz Sorg• 
fliltig. 

Go'rgf amfeit, sf. obacz 
lf:5orgfalt. 

@)o'ttclt, va. (ija6en) cumo
wać, strzosować. 

Go'rring, @)o'rrn119, sf. 
cumowanie n., strzosowanie n, 

@)o'rrtan, sn. -es, pl. •e, 
cuma f. 

@lo'rte, sf. pl. •n, gatu
nek m.; rodzaj m., wybór 
m., dobór m.; Die -· eieibe 
ten gatunek jedwabiu; l>e[fere, 
geringete - lepszy, pośle
dniejszy gatunek; bas ift mit 
eine f 4)ilne - non Beuten 
a to ID} piękny rodzaj ludzi, 

@)ortte'ren, va. (9a6en) prze
bierać, rozgatunkować, sor~ 
tować. 

@)ortie'ren, sn. •5, prze
bieranie n., rozgatunkowywa
nie n., sortowanie n, 

@)ortie'rer, sm . .. 9, pl. -, 
ten, co sortuje, 

@)ortie'rertn, sf. pl. ..nen, 
ta, co sortuje, 

6ortie'r~~linber, sm. •s, pl. 
-, 6ortie'rtrommtl, sf. pl. 
•n, bębenek przebieralny, wa
lec przebieralny. 

6ortime'nt, sn. •(e)s, pl. •e, 
dobór m., wybór m., zapas 
m., sortyment m. 

6ortime·utślbudJ~anbel, sm. 
•!3, ksi11garstwo sortymen
towe. 

@lortime'ntślbndJIJiinbler, sm. 
.. s, pl. -, księgarz m., wła· 
ściciel m. księgarni sortymen
towej. 

@)ortime'ntślbudJ~aublung, 
sj. pl. •en, skład m. ksią:!:ek, 
księgarnia sortymentowa. 

Gortime'ntśllager, sn. ,s, 
pl. -, skład sortymentowy. 

@lotti'f e, sf. pl. ,n, głup
stwo n. 

ieonbre'tte, sf. pl. •n, su
bretka f. 

@)ouff{eu'r, sm. •(e)s, pl. 
•e, sufler m., podpowiadacz m. 

@)ouff(en'f e, sf. pl. •n, su
flerka t: 

~ouff(eu'rfaften, sm. ,s, pl. 
•fiiften, budka f. suflera, pod
powiadacza. 
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~ouftlie'ren, vn. (ga6en) 
suflować, podpowiadać. 

@lonl)e'r, (wym.: zupee), sn. 
•S, pl. •S, kolacya /., wie
czerza f.; = ~Uienbeff en. 

ieonł)ie'reu, vn. (~aben) 
jeść kolacyę, wieczerzać, 

@louta'ne, (wym. sutaue), 
sf. pl. •n, sutana f., suknia 
kapłań3ka. 

@lon'terrailt, sn. •(e)s, pl. 
"e, suteryn m., mieszkanie 
piwniczne. 

60111Jerii'u, adi. udzielny, 
samowładny, 

6onllerii'n, sm. ..(e)s, pl. 
•e, monarcha m., ksią:!:ę 
udzielny. 

60111Jeriinitii't, sf. udziel
ność j. 

@lo111Jeriinitii'tślred)te, sn. 
pl. prawa pl. udzielności, 

6ollmi'gn, sm. •(e)s, pl. 
•S, sovereign m. (pieniądz 
angielski, funt szterlingu). 

6ollfe'l, adv. tyle, o ile; 
- bafl ty le :!:e; -' wie tyle 
co; - i4) roeifl o ile wiem, 

601Dei't, adv. o ile; -
mir in f8etra4)t fommen o ile 
wchodzimy w rachubę; -
iijte eitimme tei4)t jak daleko 
jej głos wystarcza. 

601Do'~l, eoni. - nls au4) 
tak - jak, tak - jako też, nie 
tylko - ale także; - ber 
S4)mera nts bie l)'teube ift oet• 
gcinglidj tak boleść jak i radość 
są przemijającemi; - er ati.l fie 
tak on jako te:!: i ona; fie ift 
- f djiin a[s angene~m jest 
nie tylko piękną ale także 
przyjemna. 

603in'( adi. ob. Social. 
6.µa'dJtd, sf. pl. ..n, ob. 

Spatet. 
G.µad, adi. obacz Beif. 
6l)abi'lle, sf. pl. ..n, naj

wy:!:sza karta w niektórych 
grach. 

6.µaga't, sm. •(e)i.l, pl. •e, 
szpagat m. 

G.µii'~CII, vn. i va. (~nlien) 
śledzić, badać, dochodzić, 
szpiej!'owai\, wypatrywać. 

G.µii'~en, sn: ,s, Gl)iibmi', 
sf. pl. ,en, śledzenie n., po· 
szukiwanie n., szpiegowanie 
n., wypatrywanie n., docho
dzenie n, 

el)n'Ucn 

Gl)ii'~er, sm. •s, pl. -, 
śledzicie! m., szperacz m. ; 
szpieg m. 

6.µii'berauge, sn. •!3, pl. 
•U, oko śledzące, szpiegowskie. 

6l)ii'~erblid, sm. •( e)i!, pl. 
•e, spojrzenie przenikliwe, 
szpiegowskie. 

6l)a'bi, sm . .. 9, pl. ,s, tu
recki kawalerzysta. 

6l)ii'~f dJfff, sn . .. (e)i!, pl. ,e, 
okręt szpiegowski, wysłany 
na zwiady. 

@il)a'fe, sf. pl. "", 1) ob. 
~anbfpafe; 2) - bes Steuer, 
tabes rękojeść /. 8terniczego 
koła. 

@ll)alie'r, sn. ·(e)s, pl. •e, 
1) szpaler m., (w ogrodzie) 
żywy płot, dróżki pl. z drzew 
przycinanych ; 2) szpaler m. 
(wojskowy); - ma4)en, liit• 
ben ustawić się w rząd; usta
wić w szpaler; przechodnia 
z obu stron ustawiona 
ludźmi lub wojskiem; 3) 
obicia ścienne; 4) przystaw
ki, podporki pl. do rozpięcia 
drzew owocowych. 

@il)alit'rbanm, sn. •(e)s, pl. 
•l>iiume, drzewo rozpięte na 
szpalerze. 

@lł)alie'ren, va. (ijalien) 1) 
faciume - rozciągać drzewa 
na szpalerach; 2) tapicero
wać, obijać. 

6l)alie'dabcn, sm. •S, pl. 
•Iii ben, okiennice pl. 

6ł)alic'rmauer, sf. pl . .. n, 
mur m., na którym rozciągają 
owoce. 

@l.µalie'robft, sn. •es, owoce 
hodowane na szpalerach. 

Gl)alie'rwanb, sf. pl. ,rocinbe, 
obacz eii,atietrnauer. 

@il)alt, sm. •(e)i.l, pl. se, 
6.µa'lte, sf. pl . .. n, szpara f., 
szczelina /., rysa /., przepu
klina f., rozpadlina f.; łam 
m. (drukarstwo); jmnbm bie 
„en ei net ,8eitung ilffnen oddać 
komu do rozporządzenia 
gazetę. 

G.µa'Itbar, adi. łupny, da
jący się łupać. 

6l)a'ltbliitterig, adi. o roz
szczepionych liściach, 

@ll)a'Ubliitig, adi. o roz· 
szczepionych kwiatach. 

Gł)a'Itcn, fpa[tete, gefpatten 



6l)ll'lttn 

I. va. (~a6en) rozłupać, łupać, 
przełupać, rozszczepić; er 
~at ,l;,ora gef parten rąbał 
drzewo; imnbm ben ~opf -
rozplatać komu głow~; bie 
jytber - rozłupać pi6ro, 
zaciąć pióro; einen €:>tein -
rozłupać, roztłuc kamiefi"; 
einen łYaben - nitkę przepoło
wić; eine 6eite - przedzielić 
łamy; einen .l.?id)tftra~r - pro
mień światła rozszczepić; bai3 
f:paitet mir bas ,l;,er! to mi 
serce rozdziera; er f ud)te bie 
\Jlartei au - usiłował rozbić 
stronnictwo; II. vn. (f ein) 
trocfenei3 ,l;)ora fpa!tet łeid)t 
suche drzewo łatwo się łupi; 
bie 9Rauer ift gej:parten mur 
jest pęknięty; m. fiq, -, 
vr. rozłupać się; ~ier 
f :pa(tet fid) ber g,ruu in amei 
~rme tutaj rzeka się dzieli 
na dwie odnogi; bie 9Renge 
jpartet fiq, tłum się rozdziela; 
IV. gefvn!ten, pp. i adi. •e 
maue, -er ,l;,uf racica f., roz
łupane, rozszczepione, roz
dwojone kopyto; "ei3 /Słatt 
liść rozszczepiony. 

6l)ll'Ucn, Bn, .. ;3, łupanie 
n., rąbanie n., przełupanie 
n., rozszczepienie n., rozdwo
jenie n., dzielenie 11. 

6l)ll'Ucnbrcitc, Bf. pl. "", 
szerokość f. łamu (drukar
skie.go), 

6l)ll'Ucnlllcif c, adv. łama
mi. 

6l)ll'Ucr, Bm. •B, pl. -, 
1) rębacz m., łupacz m,; 
2) obacz eva!tmeffer. 

6l)ll'Ufcilc, Bf. pl. 0 n, pil
nik m. do rozłupania. 

6l)ll'ltfilficr, Bm. •B, pl. -, 
zwierzę raciczne, zwierzę n. o 
stopie widlastej. 

6l)ll'ltfilfiig, adi. raciczny, 
o widlastej stopie. 

iSl)ll'ft~OJa, Bn, •ei3, pl. 
-~o!6er, szczapa .f., szczepka f. 

IS~ll'lt~ufcr, Bm. "s, pl. -, 
obacz 6pnltfilfler. 

IS~n'lt~ufig, adi. obacz 
6:pnltfilflig. 

6l)n'ltig, adi. 1) łupny, 
łatwo się łupiący; 2) szparo
waty, szpary mający, połu
pany; 3) amei-, brei- dwu-, 
trzyłamowy. 
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6l)ll'ltfcil, Bm. klin m. do 
łupania. 

6l)n'Uflnucn, Bf. pl. obacz 
5pa(tfiluer. 

6l)n'ltflingc, Bf. pl. ..n, 
obacz 15:paitmeffer. 

6l)n'ltli~l)ig, adi. mający 
przedzielone usta. 

6l)n'ltmcff er, Bn. •B, ..pl. 
-, n6ż Ol!'rodniczy. 

6l)n'ltilffnung, Bf. pl. ,en, 
szpara J. 

6l)n'ltl)fliina({Jcn, Bn, .. 5, pl. 
-, diatomea f. 

6l)n'ltl)ila, sm. -es, pl. •e, 
rodzaj bacylA. 

6l)n'ltf ({Jniiblcr, sm . .. ;3, pl. 
-, gatunek wróbla. 

6l)n'ltf ({Jnclfc, sf. pi. •n, 
dziurawka f. 

6l)n'ltftn~l, sm. "(e)B, pl. 
•e, kluczka f. 

6l)n'lttol)f, sm. ,(e)s, pl. 
-toufe, d'lnica f. ze szparą. 

IS~ll'ltung, Bf. pl. •en, 1) 
rozłupanie n., rozrąbanie n.; 
rozszczepienie n.; 2) rozdwo
jenie n., poróżnienie n., roz
kład m. 

6l)nn, sm. •(e)i3, pl. 15pline, 
drzazga f., szczypka/., wi6r 
m., obrzynek m., okrawek m., 
ostrużyny f. pl.; interlinia f.; 
maq,en 6ie feine 6pline nie 
rób pan komedyi, przykro
ści; er ijat einen ..:... ma ćwie
ka, bzika, jest narwany. 

6l)ll'nbricf, sm. •es, pl. ,e, 
wyrok dozwalający zajęcie 
nieruchomości dłużnika. 

6l)ii'n({Jcn, sn. •!8, pl. -, 
wi6rek m., drzażczka /. 

6l)ii'ncn, va. (~aben) 1) 
odłączyć ( dziecko od piersi); 
2) dawać ssać. 

6l)ll'nfcdd, Bn. •B, pl. -, 
prosię n., prosiątko n. 

1$l)n'ngc, B{, pl. •n, klam
ra f., haftka /., sprzączka f. 

6l)ii'nglcr, Bm. obacz 
~pengrer. 

6l)n'ngtiin, sn. obacz 
@rilnfpan. 

6l)anio'l, sm. 0 B, pl. "e, 
tabllka J. do zażywania. 

16~llnio'lc, sm. 0 n, pl. •n, 
żyd hiszpański, z Hiszpanii 
pochodzący. 

6l)n'nif ń), adi. hiszpański, 
adv. po hiszpańsku; ba!! 

łommt mir - nor coś mi się 
to dziwnem wydaje; l>ai3 finb 
mir "e llorfer to dla mnie 
jest całkiem niezrozumiale; 
,e jyliege majka f., mucha 
hiszpańska, pryszczawka f.; 
,er ~feff er pieprz hiszpański, 
papryka J.; •ei3 !Jlogr trzcin
ka f.; •e mlanb parawan m., 
przepierzenie n.; -er S?ragen 
załupek m., hiszpański koł
nierz (choroba); •e mleibe 
ligustr pospolity. 

6l)nnn, sm. -(e)s, pl. •e, 
podbicie n., przygubie n. 

6l)n'nnnbcr, sf. pl. •n, 
scięgno n. 

6l)ll'nnbnr, adi. rozcią
galny, wyciągalny, elasty-. 
czny. 

6l)n'nnbicnft, sm. •es, 
6l)n'nnfronc, sj., pańszczy
zna, robocizna konna, z za
przęgiem. 

6l)n'nnc, sf. pl. •n, piędź 
j.; eine - ~oq, wysoki na 
piędź; eine fleine - .Seit 
chwilka f. czasu. 

6l)n'nncn, I. va. (~a6en) 
wyciągnąć, wyprężyć, na
ciągnąć; bie /Sild)je, ben ,l;ia~n 
- odwodzić, naciągnąć, od
wieść kurek u strzelby; ben 
/Bo gen - napiąć łuk; 6aiten 
auf ein Zsnftrument - na
ciągnąć, napiąć struny na 
instrument; eine Oftane -
fiinnen brać, wziąć oktawę 
(na fortepianie); auf bie 
g<oUer - wziąć na tortury; 
bie \Jlferbe an ben m:lagen, bie 
Dd)f en an ben \Jlfiug - za
prządz, założyć konie do 
wozu, woły do pługa; feine 
\Jtnf :prilq,e nu ~od) -, bie 
6aiten au ~odj - robić za 
wielkie preteosye, mieć za 
wielkie wymagania; man 
muu bie 6aiten nid)t au ~odJ 
- nie należy przeciągać 
strun; imnbi3 9leugierbe auf!8 
~i:id)fte - czyjąś ciekawość 
zaostrzyć do najwyższego 
stopnia; II. vn. i vr. 
(~a6en) bai3 J'Heib, bafl @um• 
mióanb f pannt suknia, gumka 
ciśnie, prljży; bas st!eib, bas 
15trumpflianb f pannt miel) 
suknia,pod wiązka ciśnie mnie; 
III. f pannenb, ppr. i adi. biefer 



!Roman ift - ta powieść jest 
zajmująca, utrzymuje czytel
nika w naprężeniu; IV. ge• 
fµannt,pp. i adi. naprężony; bie 
2age ift-położeniejest naprę
żone; idj bin auf i~n fe~t - je
stem bardzo ciekaw na niego; 
mit -er mufmetff amfeit z wytę
:f.on11, uwagą; mit jmnbm auf 
,em iYUfl fte~en być z kim na 
niedobrej stopie, w naprę
żonych stosunkach; ein au 
~odj -e!3 206 pochwała prze
sadzona, zbyt wyg6rowana; 
mit -en Oijren wytężonym 
słuchem; ein ,er ~audj na
,d!)ty brzuch. 

<@5*1n'nncn, sn. •!3, nacią
ganie n., naciągnięcie n., na
pinanie n., napięcie n., wy
tężenie n., wyprężenie n.; 
robić piędź. 

G*1n'nncn~odj, adi. na 
piędź wysoki. 

Gł,ln'nncnlnng, adi. na piędź 
długi. 

@>*1n'nncr, sm. -s, pl. -, 
1) naprężacz (muszkuł); 2) 
ten co wypn;ża, napinacz m.; 
3) obacz !5µannenaulJe. 

@>*1n'nn(cr)rnn*1c, sf. pl. 
-n, prządka f. (gąsienica), 

@>*1n'nnblcdjbndcn, sm. ·!3, 
pl. -, nakładka /, imadła. 

G*1n'nnfcbcr, sf. pl. -n, 
sprężyna f. 

G*1n'nn~ol3, sn. -ee, pl. 
.. ~o(~et, zapora f. 

G*1n'nnjodj, sn. 0 (e)e1 pl. 
•t, prężacz m., pryk m., roz· 
pora f., trawersa f. 

G*1n'nnfcttc, sf. pl. 0 n, 
łańcuch m. do ściągania wozu 
u hamulca. 

G*1n'nnfrnft, .sf. prężność 
j., rozprężliwośc f., spręży
stość J., elastyczność f., siła 
f. napięcin. 

G*1n'nnfriiftig, adi. sprę
żysty, rozprężliwy, elastyczny. 

G*1n'nnmu~fd, sm . • 13, pl. 
•n, muszkul naprężacz m. 

G*1n'nnngd, sm. •/3, pl. 
•nligeC, sforzeń m., sworzeń 
m., możdżeń m. (u wozu); 
pluskiewka f. (do przytrzy
mywania rysunk6w i. t. p.). 

@5*1n'nU*1robc, sf. pl. -n, 
pr6ba j. prężności, rozpre-
żliwości, sprężystości. • 
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Gł,ln'nnrn~mcn, sm. •ił, pl. 
-, ramy pl. do naciągania, na
pinauia (u malarzy, tkaczy 
i t. p.). 

G*1n'nnricgd, sm. 0 e, pl. 
-, rozpieracz m., stolcowy 
pas m., jęta pl. 

G*1n'nnricmcn, sm. -il, pl. 
-, rzemyk m. do ściągania, 

G*1n'nnftnb, sm. •(e)s, pl. 
•ftabe, G*1n'nnftod, sm. ,(e)e, 
pl • .. ft6cle, rozpinadło n. 

G*1n'nnf djliiff cl, sm. •!3, pl. 
-, zatrzym m. 

G*1n'nntnu, sn. 0 ee, pl. •e, 
lina/. do przytrzymywania po
most6w. 

G*1n'nnung, sf. pl. •en, 1) 
wyprężenie n., wytężenie n., 
rozpiętość f., napięcie n., 
naciągnięcie n.; natężenie n,; 
- eine/3 )Sogen/3 rozpiętość f 
łuk a; bei - aUet (!:)ege( przy 
napięciu wszystkich żagli; 
2) oczekiwanie n., wyczeki
wanie n., zawieszenie n.; 
ba!! mar filt i~n eine - to 
było dla niego bodźcem; mit 
- einer !Rebe fofgen słuchać 
mowy z wytężeniem, z uwagą 
wytężoną; f eine ,8u~iim in 
- et~alten utrzymać słucha
czy w naprężeniu; 3) por6-
żnienie n. ; mit jmnbm in -
geraten por6żnić się z kim; 
4) odw6d m. (kurka u strzelby), 
spust m.; bie ~aif>e - pierw
szy spust; bie gan5e - drugi 
spust. 

@;*1n'nnungebiffmn3, sf. pl. 
•en, r6żnica f. w rozpi~ciu. 

Gł)n'n11ung~mcffcr, sm. •s, 
pl. -, prądomierz m., wolto
metr m., manometr m. 

G*1n'nnrci~c, sf. pl. •n, 
rz!!d m. naprężeń elektry
cznych. 

6*1n'rbrcnncr, sm. 0 0, pl. 
-, rodzaj palnika do lamp. 

G*1n'rbuttcr, s/.margarynaJ. 
G*1n'rbildjf c, sf. pl. •n, 

skarbonka f. 
Gł,ln'rciningc, sf. pl. 0 n, 

wkl~d.ka f. do kasy oszczę
dnosm. 

G*1n'rcn, I. va. i vn. 
oszczedzać, szczędzić, żało
wać, • odkładać ; mebet @erb 
no~ !!Jlilije - nie szczędzić 
ni trudu ni pieniędzy ; mer 
in ber ~ugenb f lJart, barbt im 
mrter nidjt kto oszczędza w 
młodości, nie cierpi brak6w 
na starość; man ~at babei ben 
5łlfeffet nicl;Jt gef lJ!ltt nie żało
wano do tego pieprzu; f:pare 
beine fillorte nie trać darmo 
sl6w; bu fan11ft beine )Srmer• 
fungen - zatrzymaj dla 
siebie swoje uwagi; bie iYOti• 
fetung f llate idj bis morgen 
dalszy ciąg odkładam do 
jutra; fein ileben, f eine @e• 
lunb~eit nidjt - nie szanować 
życia, zdrowia; II. vr. fidj 
f lJaren = ftdj auff lJaren. 

G*1n'rcn, sn. •s, oszczę
dzanie n., odkładanie n. 

G*1n'tenbc, sn. •e, pl • .. n, 
G*1n'rcnbdjcn, sn. •/3, pl. -, 
niedogarek m., niedopałek 
m. u świecy. 

G*1n'rcr, sm. •B, pl. -, 
ten co oszczędza, odkłada; 
auf ben - fommt ein .8e~rer 
co jeden oszczędzi, to nastę
pny przetrwoni. 

eł,ln'rgtl, sm. 0 13, pl. -, 
szparag m.; - (egen, ftedjen 
szparagi sadzić, wyrzynać. 

G*1n'rgclbnu, sm. •es, kul
tura f. szparag6w. 

G*1n'rgclbcct, sn. "ee, pl. 
,e, szparagarnia /., zagon m. 
szparagowy. G*1n'nnwcitc, sf. pl. on, 

rozpiętość f.; - eines )Bo. 
gens rozpiętość f. luku. 

G*1n'rgclbotncn, sf. pl. 
szparag6wka /., fasola szpa

•e, 

1 

ragowa. G*1n'nf ii11, sf. pl. 
locha/. 

6*1nnt, sn. ,(e)i8, pl. 
szpą~a okrętowa. 

@5pn'rgclbriibc, sf. pl. •n, 
•en, zupa szparagowa. 

G*1n'ntcnri», sm . .. fies, pl. 
"ff e, kokosz m. 

G*1n'rnnftnlt, sf. pl. •en, 
obacz '5ll!ltfaff e. 

Glln'rbctrag, sm. •(e)e, pl. 
-trage, kwota f. oszczędności. 

G*1n'rnclb, sn. ,es, pl. •et, 
6*1n'rg11t, sn. •ei:!, pl. "Ailter, 
pieniądz, grosz, majątek za
oszczędzony. 

6*1n'rgclfo~l, sm. "(e)s, 
brokuły pl., kapusta szpara
gowa. 



6l,11t'rgtlfol,Jf 

6l,ln'rgcUol,Jf, sm. -t!I, pl. 
•fiipfe, główka j. od szpa
raga. 

6l,ln'rge1mcff cr, sn. 0 s, pl. 
-, n6ż m, do wyrzynania i 
czyszczenia szparagów. 

15l,ln'rgcll,lf{nnaung, af. pl. 
•en, obacz Eiµ11rge!b11u. 

6l,Jn'rgclf nlllt, sm. -(e)s, sa
łata szparagowa. 

6l,11t'rgtlf nmcn, sm. ,s, pl. 
-, nasienie szparagowe. 

6l,11t'rgclf d)ilffcl, sj. pl. •n, 
półmisek m. na szparagi, 

6l,ln'rgclfl,li~c, sf. pl. -n, 
obacz Eipargelfopf. 

6l,Jn'rgelftcin, sm. ,es, pl. 
•e, szparagowiec m., apatyt 
m., mydlik m. 

6l,11t'rgcl3cit, sf. pora /. 
na szparagi. 

6l,11t'rgel3ild)tcr, sm. "'s, pl. 
-, hodowca m. szparag6w. 

6l,Jn'rbcrb, sm. •(e)s, pl. "e, 
an,!!'ielska kuchnia. 

6l,11td, sm. •(e)s, pl. "'e, 
sporek m., sporka f. (roś!.). 

6l,Jn'rfnlf, sm. •es, gips 
palony. 

6l,lll'rfnff c, sj. pl. 0 n, kasa 
f. oszczędności. 

6l,Jn'dnff c(n)budJ, ,m. •(e)s, 
pl. •bildJer, ksi!lżka .f., ksią
żeczka f. kasy oszczedności, 

6l,ln'rfild)c, sf. pl. :n, ob. 
6µ11t~erb. 

6l,ln'rlnml,Jc, sf. pl. •n, 
lampa f., do kt6rej mafo nafty 
potrzeba. 

6,lln'rlcud)tcr, sm. •B, pl. 
-, wkładka /. do lichtarza. 

6l,Jli'rlid), adi. i adv. ma
ły, mało, skąpy, skąpo, 
oszczędny, oucze,dnie, skrom· 
ny, skromnie; eine "e @rnte 
skąpy zbiór; ein-ei3 IDłittllgeff en 
skromny, szczupły obiad; 
ein •e 18e!eu~tung skąpe, 
słabe oświetlenie; idj et~a[te 
=e 18iff en dostaję szczupłe 
kąski; - !elien żyć biednie, 
skąpo, oszczędnie. 

6l,lli'rlidJfcit, sf. oszczę· 
dność j., skąpstwo n,, szczu
płość f. 

6,lln'rlid)t, sn. -ei3, pl. =er, 
świeca oszczędnie się paląca. 

6,lln'rlid)tlnntl,JC, sf. pl. ,n, 
kaganek m. z pływakiem 
(kol.), 
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6l,Jn'rofcn, sm. -s, pl. 
,ofen, piec wymagający mało 
opału, 

6l,ln'rl,lfennig, am. •9, pl. 
•e, grosz uciułany, oszczę
dzony, grosz wdowi. 

6l,ln'rrcn, sm. ,a, pl. -, 
krokiew f., krokwa /. ; einen -
~a6en mieć b~ika. 

6l,Jn'rrenbnu, sm. -ei3, wią-
zanie n. krokwi. 

6l,lll'rrenfnd), sn. •(e)tl, pl. 
•fiid)er, 6l,ln'rrcnfelb, sn. -ei3, 
pl . .. er, pole n. mi~dzy krokwia
mi (na dachu), 

6l,Jn'rrcnbola, sn. ,ei3,' pl. 
=~ii[3er, drzewo n. na krokwie, 

6l,ln'rrenfol,lf, sm. ,es, pl. 
..foµfe, konsola/., krokiewni
ca f. 

6l,Jn'rrcnnnge1, sm. ,a, pl. 
•niige[, gwóźdź krokwiowy, 
krokwiak m. 

6,lln'rrenlllerf, an. -es, pl. 
•e, kozły pl., krokwie pl. 

6l,ln'rrig, adi. krokwiasty. 
6l,lll'tf nm, adi. i adv. 

oszcz~dny, oszcz~dnie, skąpy, 
sk:cipo; etro. - ge6tauc!Jen 
użyć czegoś oszczędnie; bie 
•e ~aueftau oszczędna go
spodyni; - tuirlf dJaften, uer, 
tualten oszczędnie gospoda
rować, zarządzać; bai3 Dlift 
roiid)ft gier nur - owoc6w 
tutaj skąpo; bie ł)'teuben finb 
una - augemeff en uciech ską
po nam udzielono. 

6~n'rf nmfeit, sf. oszcz~
dnośc j. 

6~n'rf nd)t, sj. mania /. 
oszczędzania. 

6l,Jn~mo'bif d), adi. kur
czowy, spazmatyczny. 

6l,Jllff, sm. -es i =ff es, pl. 
15:pti&e i 6µ/iffe, żart m., figiel 
m., krotochwila /.; feinen -
mit imnbm ~alim ubawić się 
kimś; - mnc!Jen robić, stroić 
żarty, żartować; bas macf)t 
mir - to mnie bawi; etro. 
im ,e f agen powiedz!eć coś 
w brcie; bni3 ge~t mir fcf)on 
iilier ben - tego mi jut za 
wiele; - 6eif eite bez ża1·tu; 
bai3 ro/ire ein -, tuenn ... 
toby był figiel, zabawa, gdy
by ..• ; ogne - doprawdy, 
bez żartu; idj ~alie tauf enb 
eiµiij'Je mit i9m gega6t miałem 

6l,Jlit 

sto pociech z nim; imnbm ben 
eipajj uerber6en, uerf a!aen 
popsuć komu zabawę; im -
gej agt, im G:mft gemeint żartem 
powiedziane, poważnie pomy
ślane, 

6,llli'f)d)en, sn. •i3, pl. -, 
żarcik m., figielek m. 

6l,ln'f)cn, 6~a'ff cn, vn. 
(gnlien) żartować, figlować; 
Sie - tuog!? pan żartuje? 
bamit ift nidjt au - z tern 
niema żartu, niema co żar
tować; mit igm ift !lefligtCidJ 
au - z nim niema żart6w. 

6l,Jn'f)er, 6l,Jn'ff cr, sm. •s, 
pl. -, obacz Eivailmncf)et. 

6l,lnf)mi', 6l,Jnffmi', sf. 
pl, •en, niewczesne żarty. 

6l,Ja'f)bnft, 6l,ln'f)ig, 6l,Jn'f
fig, adi. żartobliwy, kro· 
tochwilny, śmieszny, zaba
wny, jowialny. 

6l,J1t'f1bnftigfcit, sf. pl . .. en, 
żartobliwość f., figlarność /., 
śmieszność f., zabawność f., 
jowialność f. 

6l,Jn'f)ntnd)cr, sm. •i3, pl. 
-, 6l,ln'f)l.logel, sm. •9, pl. 
•lliigel, żartowniś m., figlarz 
m., trefniś m., krotochwilnik 
m., śmiaszek m. 

6l,Jn'f)mnd)erin, sf. pl. -nen, 
żartownisia j., figlarka /., 
śmieszka f, 

6l,Jn'f)wcif c, adv. żartem, 
6l,Jnt, sm. •(e)II, pl. -e, 1) 

spat m., szpat m. (minerał); 
2) ochwat m., włogacizna /., 
wytecz /. (choroba u bydła). 

6l,Jnt, adi. obacz eipiit. 
6,lliit, I. adi. późny; nod) 

in ben •eften ,8eiten jeszcze 
w najpóźniejszych czasach; 
bie -efte IJ1acf)tue[t najdalsza 
potomność; Me in bie •e IJ111d)t 
w późną noc; roie - ift ei3? 
która godzina?; ,ei3 Dlift, @e
treibe zimowy, późny owoc, 
p6źne zboże; II. adv. późno; 
- im ~agr w późnej porze 
roku; uon frilg bi!8 - od 
rana do nocy; frUg unb -
rano i wieczór; ftilger ober 
•er pierwej lub później; "eftene 
najpóźniej, najdalej; um eine 
Eitunbe 3u - o godzinę za 
późno; bie Ugt ge~t · au -
zegar spaźnia się; mir ~et• 
ben au - fommen spóźmmy 



6,pii'tabenb 

sie, przyjdziemy za p6źno; 
ee· ift f djon - am ;tage już 
późno, ma się już ku wie
czorowi; beff et - am nie 
lepiej p6źno jak nigdy. 

6,pii'tabenb, sm. ,e, pl. •e, 
późny wiecz6r. 

6,pii'ta,pfel, sm. •il, pl. 
.. liµfe{, jabłko zimowe. 

6,pa'tartig, 6,pa'tfiirmig, 
adi. naksztalt szpatu. 

6,pii'tblii~cnb, adi. p6ź!lo 
kwitn,cy. 

6,ph'tc, af. późność f.; uon 
ber ~riil)e bis in bie - od 
rana do p6źnej nocy. 

6,pa'tel, am. •&, pl. -, 
kopyść f., kopystka f., ło
patka aptekarska do nabie
rania maści, szpachla f. (u 
malarzy), szpatel m. (u chi
rurgów). 

6,pa'tclfiirmig, adi. w 
kształcie kopyści, łopatki, 
szp11tla. 

6,pa'tcn, sm. •il, pl. -, 
rydel m., ryska! m., szpa
del m. 

6,pa'tcnarbcit, sf. pl. •en, 
kopanie n. rydlem. 

6,pa'tcn~icb, sm. •(e)!3, pl. 
•e, uderzenie n. rydlem, ry
skalem. 

6,pa'tcnftid), sm. •(e)s, pl. 
•e, pchnięcie n. rydlem, ry
skalem. 

6,pa'tcnfttd, sm. =(e)e, pl. ,e, 
rydli8ko m. 

6,piitcr, adi. i adv. (comp. 
od fµlit) później. 

6,pii'tcrbf c, sf. pl. •n, 
późny groch. 

6,pii'tf{ad)~, sm. •fee, pl. •fe, 
słowień m. 

6,pii'tcrbht, adi. później, 
w późniejszym czasie. 

6,pii'tcftcn~, adv. (superl. 
od !µlit) najpóźniej. 

6,pii'tfroft, sm. -ee, pl. 
•ftilfte, przymrozek wiosenny. 

6,pii'tfrild)tc, aj. pl. późne 
zimowe owoce. 

6,pii'tgcbnrt, af. pl. •en, 
późny poród. 

6l)ii'tgotif, sf. p6źny gotyk. 
6l)a'tbaltig, adi. zawie

rający spat, szpat. 
6l)ii't~cd1ft, sm. ,ee, p6źna 

jesień; im - późuf! jesie
nią. 
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6,pa'ticn, an. pl. kliny pl., 
spacye pl. 

6,pll'tig, adi. 1) zochwa
cony, włogawy (koń); 2) spa
towy, szpatowy. 

6,pationit'rcn, va. (ga6en) 
spacyować. 

6,pationic'rcn, sn. •il, spa
cyowanie n. 

6,pa'tinm, an . .. il, pl. •tien, 
t) obacz eµatien; 2) prze
stwór m. (anat.). 

6,pii'tling, am. •(e)!3, pl. 
,e, 1) a) jagnię późno wy
ległe ; b) dziecko narodzone 
w późniejszych latach mał
żeństwa; 2) późno wydane 
ilzieło; 3) spaźniajf!cy m. się, 
późno nadchodzącym. 

6,pii'tma~l, sn. ,(e)il, pl. 
•e, kolacya f. 

6,pii'tobft, sn. =e!3, ohacz 
6µ1itfriidjte. 

6,pii'trcgcn, sm. •i!!, deszcz 
m. przed żniwem. 

6,pii'trcif, adi. późno doj
rzały. 

6,pii'tf ommcr, sm. ,e, pó
źne lato, koniec m. lata. 

6,pii'ttra11bc11, 8. pl. p6źne 
winogrona. · 

6,pa~, sm. ,en, pl. •en, 
wróbel m.; id) bin ein alter 
- stary ze mnie wróbel; ban 
vfeifen fd)on bie =en auf ben 
:tlli~ern wr6ble na dachach 
o tern ćwierkają; fred} mie 
ein - bezczelny jak wr6bel; 
mer bie „en fiird)tet, miro nie 
~irf e fcien dla wilka nie idź 
do lasu; ber gat mof)[ -en 
unter bem ~ute widocznie 
ma wróble pod kapeluszem, 
bo się nie kłania; beff et ein 
Svat in ber ~ano am aefJne 
auf bem ~ad) lepszy wróbel w 
garści jak kanarek na dachu. 

6,pii~d)cn, sn. •i!!, pl. -, 
6,pii'~lciu, sn. •i:!, pl. -, 
wróbelek m. 

6l)a'~cn~aft, adi. podobny 
do wr6bla. 

6,pn'~tnlltft, sn. -es, pl. 
•er, gniazdo n. wróbla. 

6,p1t'!Jt1131111gc, sf. pl. •n, 
1) język wróbli; 2) obacz 
~liftmnaul. 

6~ii'~lt, s. pl. rodzaj 
klusek. 

6,pn3ie'rcn, vn. (fein) 1) 

przechadzać się; auf unb 
af, - chodzić tam i sam; 
- gef)en wychodzić na prze• 
chadzkę, przechadzać się; 
- faf)ren wyjechać na spa
cer, przechadzkę, przejażdż
kę; - reiten wyjechać 
konno; jmnbn - fiif)ren wy
prowadzić, poprowadzić kogo 
na przechadzkę; 2) 6itte ge~ 
f li!Iigft f)inein3u- proszę 
wejść .. 

6,pa3ic'rcn, sn. •5, prze
chadzanie n. się, spacero
wanie n. 

6,p113ic'rf11~rt, sf. pl. •en, 
przejażdżka f. 

6l)aficrgaug, sm. =es, pl. 
,gcinge, przechadzka /., spa
cer m. 

6,pa3ic'rgiingcr, sm. ..e, pl. 
-, przechadzającym. się, spa
cerującym. 

6,pa3ic'rgii119crin, sf. pl. 
•nen, przechadzająca /. się, 
spacerująca /. 

6,pa3ic'rod, sm. •ei:!, pl. 
•e, 6,pa3ic'r,pl11~, sm. -eil, pl. 
•vtli,e, mi ej sce n. do prze
chadzki, 

6,pa3ic'rritt, sm. ..ei!J, pl. 
•e, przejażdżka konna. 

6,pa3ic'rftocf, sm. •(e)i:l, pl. 
•ftilcte, laska f., laseczka f. 

6,p113ic'r1tJcg, sm. -ei:!, pl. 
,e, droga/. do przechadzki, 
spaceru, 

6,pa3ic'r1tJcttcr, sn. •il, po
wietrze n. do przechadzki, 
spaceru. 

6,pcccrci', sf. pl. •en, ob. 
6µe3mi. 

6,pcdJt, sm. •(e)s, pl. •e, 
dzięcioł m., kowal m., cie
śla m. 

6,pc'd)tmcif c, sf. pl. •n, 
bargiel m., kowalik m. 

6,pccia'l i 6,pc3ia'l, adi. i 
adv. specyalny, specyalnie. 

6,pccia'l11r3t i 6,pc3ia'far3t, 
sm. •es, pl. =lirate, lekarz m. 
specyalista. 

6,pecia'lfadJ i 6,pc3ia'ffad), 
sn. •(e)s, pl. •fcicf)er, zawód 
specyalny, specyalność /. 

6,pccia'lfrennb i 6l)e3ia'l· 
f ren nb, sm. • ee, pl. ..e, spe
cyalny przyjaciel. 

6,pccia'lim i e,pc3ia'licn, 
s.pl.specyały pl., szczegóły pl. 



!Sl)eciolific'tcn 

!Sl)cciolific'rcn i 6l)c3ioli= 
fic'rcn, va. (~«ben) wyszcze
gólniać, wymieniać, podawać 
szczegbłowo, specyalizować; 
fid) in einem ~«~e - spe
cyalizować się w jakimś za
wodzie. 

!Sl)ecioli'ft i 6l)c3ioli'ft, sm. 
=en, pl. •en, specyalista m. 

!Sl)cciolitii't i 6l)c3iolitii't, 
sf. pl. •en, specyalność j., 
szczegółowość f,, odri,bność 
J., wyłączność f. 

6,IJccio'lforte i 6,1Je3io'I• 
forte, sf. pl. •n, plan m., karta 
szczegółowa. 

!Sl)ccio'lmittd i 6l)c3io'l· 
mittd, sn. •6, pl. -, spe
cyfik m. 

6,IJccio'lbollmndJt i !Sl)t= 
3io'ltJ0Umnd}t, sf. pl. ,en, 
szczegółowe pełnomocnictwo. 

!Sl)ccic'll i 6l)e3ic'll, adi. 
specyalny, szczególowy,szcze
gólny, wyłączny, odr-.bny, od
dzielny; =e 15tubien specyalne, 
szczegółowe study a; ein •et 
łjteunb szczególny przyjaciel; 
(«uf) ~~r •e5 (m1o~I) na 
pańskie osobiste zdrowie; 
adv. specyalnie, umyślnie, 
szczególnie; mir m«d)en 15ie
b«rnuf aufmerffam specyal
nie, szczególnie, umyślnie na 
to panu zwracamy uwagę. 

!Sl)c'cic~ i 6l)c'3ic~, sf. 1) 
gatunek m., postać f., rodzaj 
m. ; 2) mieszanka f. ziół apte
karskich; 3) bie t>ier - cztery 
działania arytmetyczne, 

6,\Jc'cic~tnlcr i 6l)e'3ic~to· 
lcr, sm. •5, pl. -, talar 
duński, 

!Sl)ccififotio'n i 6l)c3ififo• 
tio'n, sj. pl. •en, wyszczegól
nienie n., wyłuszczenie n., 
specyfikacya f.; przerobienie 
n. (prawo). 

!Sl)cci'fifum i el)c3i'iifum, 
sm. •5, pl. •la, środek specy
ficzny, specyfik m., lek swoisty. 

!Sl)cci'fif dj i 6l)e3i'fif dJ, adi. 
specyficzny; •e6 @eroict;t cię
żar gatunkowy. 

el)ecificie'rcn i el)c3ifi3ie' • 
ten, va. (~apen) wyazczegól
niać, wyłuszczyć, wymienić, 
podać pojedynczo, szczegó
łowo, specyfikować; fpe3i• 
fi3iett, pp. i adi. wyspecy-
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fikowany, wyszczególniony; 
eine •e !Jłed}nung rachunek 
szczegółowy, wyspecyfiko
wany. 

6,\Jccificie'rnng i 6l)e3ifi• 
3it'tuug, sf. pt. •en, wy
szczególnianie n., wyłusz
czanie n., wymienianie n., 
specyfikowanie n. 

!Sl)e'cimcn i 6l)t'3imcn, sn. 
=s, pl. 15peai'mina, próbka 
f., przykład m., okaz m., do
wód m., znamię n. 

!Sl)ed, sm. ,(e)§, słonina 
f., tłuszcz m., sadło n.; fie 
fitt f e~r im - jest bardzo 
tłusta, otyła, dobrze jej siEJ 
wiedzie, opływa w dostatki; 
mit - fłtngt man mlćiuf e 
sztuką wilki tłuką. 

!Sl)e'dnrtig, adi. w rodzaju 
słoniny. 

!Sl)e'dlioud}, sm. •t6, pl. 
•Mucf)e, o bacz 'jyettro«n ft, 
15cflmetli11uclj. 

!Sl)t'dlieule, sf. pl. =n, 
tłuszczak m., guz tłuszczowy, 
pucblinlL tłuszczowa. 

IS.\lt'dliiidliug, sm. •(e)i3, 
pl. ,e, gatunek śledzia tłustego. 

6,\Je'deiedud}en, sm. "ii, pl. 
-, omlet m. ze słoniną. 

!Sl)e'deffer, sm. •5, pl. -, 
biedak m. 

6,1Je'dgcf dj111ulft, sJ. pl. 
=f cfJroiilfte, obacz 15pecfbeule. 

6~e'dgrid1cn, sf. pl. 
skwarki, szwedy pl. ze sło
niny, 

!Sl)e'd~nrn, sm. •fee, ·~ći(fe, 
tłustlL, gruba szyja. 

!Sl)c'd~oubd, sm. •!3, han
del m. słoniną. 

!Sl)e'd~iinbler, sm. =ii, pl. 
-, słoniniarz m., handlarz 
m. słoniną. 

6,\Je'd~nut, sf. pl. -~iiute, 
powłoklL zapalna. 

!Sl)c'did}t, !Sl)e'dig, adi. 
słoninowaty, jak słonina, 
tłusty; biefer 2!n3u(1 ift - to 
odzienie jest już zatłuszczone. 

6,IJe'dfiifer, sm. =!3, pl. -, 
szczękomól m., słoninklL j. 

!Sl)e'dfud}eu, sm. •6, pl. 
-, placek m. ze słoniną. 

IS~e'dmeif e, sf. pl. •n, 
sikora wieksza. 

!Sl)e'dnńbel, sf. pl. •n, 
szpikulec m. 

!Sl)cc'rtriigcr 

6,\Je'df d}nittc, sf. pl. •n, 
kawał m. słoniny. 

6l)e'dfd)wnrtc, sf. pl. •n, 
skbra /, na słoninie, u sło
niny. 

!Sl)c'df djlllcin, sn. •(e)i3, pl. 
•e, wieprz tuczny, karmny. 

6,IJC'df eite, sf. pl. =n, po
łeć m. słoniny ; mit ber fillurft 
nadj ber - roetfen ofiarować 
cielę za wołu, chcieć małą 
ofiarą wiele zyskać. 

6,\Je'dftein, sm. •(e)e, pl. •e, 
mydleniec m., słoniniec m., 
słoninik m., łojek m., talk m. 

6,1Je'd111nnft, sm. "eB, pl. 
"e, obacz '5cf)mei:óaud). 

6,\Jecto'fel, sm. i n. obacz 
15peftafel. 

6,\Jt'culunt, sn. •ii, obacz 
15pffu(um. 

6.\)ebie'rcn, va. (~«lien) eks
pedyować, wyprawiać, prze
słać dalej towar, dla kogo 
przysłany. 

6,\Jebitcu'r, sm. •i3, pl. •e, 
spedytor m., przesyłacz m. 
towarów, pośrednik przewo
zowy. 

6,\Jebitio'n, sj. pl. oen, spe
dycya f., pośrednictwo prze
wozowe, przesyłkowe, ekspe
dycya f. towarów. 

!Sl)ebitio'noliurenu, sn. •i3, 
pl. oś, biuro spedycyjne. 

6,\Jebitio'uogeliil~reu, !Sl)e· 
bitio'n~fofteu, sf. pl. należy
tości, koszta spedycyjne, 

!Sl)ebitio'n~gef d}iift, sn. •eii, 
pl. •e, !Sl)ebitio'n~~nu~, sn. 
•fei3, pl. -~iiufer, dom spedy
cyjny. 

!Sl)ebitio'negiiter, sn. pl. 
towary spedycyjne, 

!Sl)cbitio'n~flltf cn, sf. pl. 
obacz 6pebition~ge6il~ren. 

!Sl)eet, sn. =(e)ił, pl. •C, 
oszczep m., dzida j., kopia f., 
grot m. 

!Sl)ee'tii~ulidj, adi. podo
bny du dzidy, oszczepu. 

6~ee'rf iirmig, adi. oszcze
powaty. 

!Sl)ee'tfrout, sn. =eil, pl. 
•ftiiutet, pryszczeniec m., le
czywrzód m., sto~il m. 

6l)ee'rftedjeu, sn. •6, połów 
m. ryb zapomocą oszczepu. 

!Sl)ee'tłrtiger, sm. •5, pl. 
-, oszczepnik m. 



i6łJcC'r1t1utf 

6łJcc'rwurf, sm. •(e)s, pl. 
=roilrfe, rzut m. dzidą. 

6ł)ci'b eden, sn. •!l, pl. , 
spluwaczka/. 

6ł)ci'djc, sj. pl. 0 n, 1) 
sprycha /., śpica f.; 2) kość 
promieniowa. 

6łJCł'djcf, sm. 0 !!, ślina f., 
plwociny pl., flegma f. ; 
jmnb!l - Cecfen podlizywać 
sie komu. 
'6łJci'djcfnbgnng, sm. 0e!ł, 

6łJei'djelnbf onberung, sf. wy
dzieliny pl., wyplwociny pl. 

6łJei'djelnbf ottbcrnb, adi. 
wydzielający ślinę. 

6łJei'djelnrtig, adi. ślinia
sty, ślinny. 

6łJCi'dJefntt~ltlurf,' sm. -es, 
obacz €5d)(eimaui8rourf. 

6ł)ci'djclbrilf e, sf. pl. •n, 
gruczoł ślinny, ślinianka f. 

6łJei'dJelflu», sm. ·ffeij, pl. 
=flilff e, ślinotok m., ślinienie n. 

6ł)ei' djelgnug, sm. •eiil, 
przewód ś!inny. 

6łJci'djclfrnut, sn. 0 es, pl. 
•frliuter, mydło lekarskie 
(roś!.). 

6łJCi'djclfur, sj. pl. ,en, 
saliwacya f., kuracya ślinna, 
przez ślinotok. 

6łJei'djcUn~, sm. •es, pl. 
=e, podbródek m. 

6łJCi'd)cUcdcn, sn. •!3, 
6ł)Ci'dJtUcdmi, sf. podlizy
wanie n. się, podchlebianie 
n. się. 

epci'd)cUcdcr,sm. •iil,pl. -, 
liznn m., podchlebca p1Jdły. 

eł)ci'djcln, vn. {~aben) 1) 
spluwać; 2) ślinić się. 

6ł)ei'd)cfftoff, sm. ,es, pl. 
•e, plwociny pl., ślinnik m. 

6ł)Ci'd1cn, vn. (~a6m) da
wać sprychy do koła. 

6ł)ci'djcnnrtig, adi. spry
chowaty, podobny do sprychy. 

eł)ci'djcnrnb, sn. =(e)e, pl. 
arliber, kolo n. o sprychach. 

6ł)Ci'd)Ct, sm. ,s, pl. -, 
śpichlerz m., śpicbrz m. 

6ł)ci'd)cr~crr, sm. ,n, pl. 
~en, śpichlerznik m., dozorca 
m. śpichlerza. 

6ł)ci'd)eru, va. (~aben) 
składać w śpichlerzu, nagro
madzać. 

6ł)ci'c, sf. 1) o bacz 5peidjet; 
2) wymiociny pl. 
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6łJci'cn, fpeie, fpeift, fpie, 
~abe gefpien, va. i vn. pluć, 
plunąć; imnbm ins @eOcf)t -
napluć, plunąć komu w twarz; 
wymiotować, rzygać' = fid) 
erliredjen; 3'euer - zionąć 
ogniem; ~Hut - pluć krwią; 
ber iBulfan fpeit immer nodJ 
wulkan jeszcze zieje; (obraz.) 
@ift unb @aUe - pienić się 
ze złości; ~ob unb [lerber• 
ben - miotać, zionąć śmierć 
i zniszczenie; ł)'euer unb 
l)'tamme - palić się ze zło
ści, płonąć ze złości. 

6ł)ei'cn, sn. •5, plocie n., 
spluwanie n., wymiotowanie 
n., ślinienie n., plwociny pl.; 
wybuch m. wulkanu. 

GłJci'cr, sm. •!3, pl. -, 1) 
plwacz m.; 2) odmiana ja
szczurki. 

eł)ci'cding, sm. •(e}t!, pl. 
•e, jarzębie jagody. 

6ł)ci'gntt, sn. •(e)il, pl. •e, 
rynsztok m. na okrede. 

eł)eif, sm. •(e)s, pl. •e, ko
rzeń m. kozłka celtyckiego. 

6łJCi'ff cifc, sj. mydło kozł
kowe. 

6ł)cil, sm. ,(e)a, pl. =e, 
6ł)ci'lcr, sm. •!l, pl. -, szpi
kulec m., rożen m., drewien
ko ostro zaciosane, szpilka 
drewniana. 

6ł)Ci'lcnt, va. (9a6e11) szpi
kować, naszpikować; śpilko
wać (n. p. kiszki). 

6łJCi'nnł)f, sm. •(e)s, pl. 
•niipfel\ obarz 15peióecten. 

ełJCi'fc, sf. pl. ,n, 1) po· 
karm m., jadło n., jedzenie 
n.; 06ft ift ie~t meine ein~ 
3ige - owoce są teraz jedy
nym moim pokarmem; •n 3u 
ficf) ne9men brać pokarm; 
(obraz.) geiftige •U pokarm 
duchowy; '.triinen roaten feine 
tliglidje - Izy były mu po
wszednim chlebem; 2) potra
wa f., danie n., półmisek m.; 
bas ift Mne - filr stranfe 
to nie jest potrawa dla cho
rego; ein !lRittag uon filnf •U 
obiad z pięciu dań; 3) = 
!lRiirtct; 4) = @!octenfpeife, 
@roctenmetall; 5) połl!czenie n. 
arsenu z metalami. 

6ł)ci'f cnnftnlt, sf. pl. •en, 

6łJci'fcn 

jadłodajnia. f., traktyernia/., 
garkuchnia f., restauracya f. 

6ł)ci'fcnł)ł)nrnt, sm. •(e)s, 
pl. ,e, przyrząd zasiłkowy. 

6ł)ci'f cbmituttg, sf. przy. 
rz!!dzanie n. potraw, gotowa
nie n. 

6ł)Ci'f cbrci, sm. •(e)il, pl. •e, 
miazga pokarmowa, gąszcz 
pokarmowy. 

6ł)ci'f cgnng, sm. •(e)i8, ob. 
15peiferii9re. 

6łJci'f cgelb, sn. 0 ei3, zapła
ta f. za wikt, strawne n, 

6ł)ei'f cfnmmcr, sf. pl. •n, 
spiżarnia /. 

eł)Ci'f ctn110, sn. •feil, pl. 
-~iiu[er, obacz epeifeanftaCt. 

6ł)Ci'f dnnnl, sm. ,s, kanał 
pokarmowy, przewód pokar
mowy. 

6ł)ci'f cfnrtc, eł)ci'f cliftc, 
sf. pl. •n, spis m. potraw, 
jadłospis m. 

6łJci'f dcfd,l, sm. -es, pl. •e, 
cyborynm n. 

6łJci'f dcUcr, sm. •il, pl. 
-, spiżarnia/. w piwnicy. 

6ł)ci'f doł)f, sm. •es, pl. 
•fiipf e, wylew m. pompy za
silającej, głowica/. wylewu. 

eł)Ci'f doł)fllcntil, sm. •il, 
pl. •e, wentyl m. wylewu. 

i6łJCi'f cforb, sm. •(e)s, pl. 
•fiirbe, kosz m. dla zakupna 
wiktuał'ów. 

eł)cl'f elcitcr, eł)ci'f cm cif ter, 
sm. •5, pl. -, kredensowy 
m., śniednik m. 

6łJci'f cmciftcrin, sf. pl. 
,nen, klucznica /., kreden
sowa f. 

eł)Ci'f Cli, I. va. (Oa6en) 
karmić kogo, żywić, dawać 
komu jeść, stołować, mieć 
kogo na wikcie; einen f8run, 
nen mit m:laff er - zasilić 
studnię wodą; inmbn mit 
lee ren IDerf pmljungen 
zbywać kogo tylko przyrze
czeniami; 2) zasilać, zaopa
trywać w coś; bief e QueUe 
[lleift flimtlidje f8runnen ber 
15tabt to źródło zasila w wodę 
wszystkie studnie miasta; bie 
l)'eftung i~ nodj fllr lange 
,8eit gefpeift twierdza jeszcze 
na długi czas zaopatrzona 
jest w żywność; II. vn. 
(ija6en) jeść; au !lRittag -
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jeść obiad; fie - nodj są I @i1JCi'fc1t1irtf djaft, sf. pl. 
jeszcze przy stole; idj ~af>e =en, restauracya f., traktyer
nocg nidjt gefpeift nie jadłem nia .f., garkuchnia /. 
jeszcze obiadu. @i1Jei'f c3dtcl, sm. =S, pl. 

@i1JCi'fcn, sn. =!3, wył.y- -, spis m, potraw, jadło
wianie n., stołowanie n. kogo; spis m. 
jedzenie n.; zaopatrzenie n., @i1Jei'f e3immcr, sn. •!3, pl. 
zaopatrywanie n. w co; bie -, jadalnia j. 
~enfdjaften finb f>eim @i1Jei'f11ng, sj. karmienie 
państwo przy stole. n., ł.ywieuie n., wył.ywiauie 

@i1JCi'f ena11f311g, sm. •e!3, m., jedzenie n.; zasilanie n. 
pl. 0 3ilge, winda /. na po- (ma~zyny). 
trawy. @i1Jti'f11ng~Iran, sm. ,(e)!3, 

@i1Jci1fenf0I9c, sf. menu n., pl. =e, kran hydrauliczuy. 
spis ~; potra:'; uczty.· @i1Jdta'fe11 I. sm. i sn. •il, ha-

@i1Jtt fe(n)trngcr, sm. •!3, pl. łas m., brewerye pl., rejwach 
-: , 1) kelner m.; 2) menaż- m., rwetes m.; madjet feinen 
k1 pl . . , .. . - nie róbcie hałasu, wrza

@i1Jet f co(, an. •(e)i3, oliwa sku; n,as ift bai! filr ein - ? 
J· do potraw. co to za wrzawa ?j II. sn. •i3, 

61Jet'f eo1Jfcr, sn. •S, pl. widowisko n. 
-, ofiara jadalna, śniedna, @i1Jcfta'fclntadjcr, sm. ,s, 
sucha. pl. -, hałaburda m. 

e~ci'f torbnung, sf. obacz @i1Jdta'fcln, vn. (~af>en) 
<5petfefolge. hałasować czynić wrzawe. 

e1Jei'fc1J~m_13c, sf. pl. =n, @i1Jtfta'fc{ftiicf sn. =(e)s • pl. 
pompa,.zas1laJąca. . =e, sensacyjna s~tnka. ' 

61JC tfmft.c, sm. pl. resztki @i1Jcftra1iannh)f e, sf. pl. =n, 
pl. potraw, Jadła. b' • "d 1· e:ne"'fCtOr. _ ,,, l roz !Of Wł mowy, ana 1za s:;;,. 1 , ,,r, ~m: __ ,,, P · widmowa. 
,e, przewod zasilaJacy. ~ ft 'l 

e"ti'feriir.rc sł pl. =n s:;;1JC ra a1J1Jarat, sm. •es, 
,. , 'I ,. ' pl. ,e spektroskop m. 

przewod pokarmowy, prze- ' 
łyk m. 61Jdtrn'll:cob~djt11n_g, sf.pl. 

61JCi'ftriibrenf djnitt, sm. =en, spostrzeł.eme widmowe. 
•es, pl. ~e, cięcie n. prze- @i1Jdtrn'Uinicn, sf. pl. li-
łyka. nie, prążki widmowe. 

@i1Jci'fcf aal, sm. ,es, pl. @i1Jdtromc'tcr, sm. =!3, pl. 
•fii[e, sala jadalna. -, widmomierz m. 

@i1Jci'f cf aft, sm. =es, pl. @i1Jcftroffo'1J, sn. ,s, pl. =e, 
,fiijte, sok pokarmowy (~ żo- spektroskop m. 
łądka), chylus m. @i1Jcftroffo'1Jif dj 1 adi. spek-

@i1JCi'f cf d)ranf, sm. •es, pl. troskopijny. 
=fd)riinfe, spił.arka /., kre- @i1JC'ftrum, sn. =!!, pl. 
dens m. '6peftra, widmo n. 

@i.l)ci'fctif d), sm . .. e(l, pl. =e, @i1Jcfnla'nt, sm. •en, pl. 
stół jadalny. ..en, spekulant m., człowiek 

61Jti'f ct1orrid}t11ng, sf. pl. przemyślny; - auf 15teigen 
•en, obacz <5peifeapparat. spekulant na zwyżkę; -

61Jci'f cltlagcn, sm. ..s, pl. auf ijallen spekulant na 
•ruiigen, wagon jadalny, wa- zniżkę. 
gon restauracyjny. @i1)cf11Iatio'n, sf. pl. •en, 

61JCi1fc1t1iirmcr, sm. •i.i, pl. 1) speknlacya f., przedsię
-, reszo tł., fajerka /. do biorczość f., przedsiębiorstwo 
odj?rzewania jadła. n.; gUicllidje, uetfe~(te - spe

@;1JCi'f c1t1aff trlcihtn91 sf. pl. kulacya szczęśliwa, chybiona; 
•ett, główny wodociąg. auf - faufen kupić na spe-

@i1Jci'f tlllirt, sm. •es, pl. kulacyę, w celach spekula
•e, traktyernik m., właściciel cyjnych; 2) (obraz.) spekula
m. garkuchni, restaurator m. cya f., wymiarkowanie n., 

@i1Jc'nbt 

badanie n., zaciekanie n. się 
w badaniach. 

@i1Jcf11latio'n0,, adi. spe
kulacyjny. 

@i1Jd11lntio'n09cift, sm. ·~!3, 
pl. ..er, duch spekulacyjny, 
przedsiębiorczy. 

@i1Jcfnlatio'n~gtf djiiftc, sn. 
pl. interesy spekulacyjne, 
przedsiębiorstwa pl. 

@i1Jd11latio'n!lfn11f, sm. ,es, 
pl. •fiiufe, kupno spekula
cyjne. 

@i1Jcfnlatio'n0l11ft, sf. chęć 
j., pociąg m. do spekulacyi. 

@i1Jcf11Intio'n01Ja1Jim, sn. 
pl. papiery spekulacyjne 
(giełda). 

@i1Jd11latio1n01t111t, sf. ma
nia spekulacyjna. 

@i1Jcf11lati't1, adi. 1) speku
latywny; •e \Jl~iCof op~ie filo
zofia spekulatywna; 2) ein 
•er S?opf człowiek przemyślny, 
prze biegły. 

@i1Jcf11lic'rcn, vn. (~al>en) 
spekulować; przedsiębrać, 
przedsięwziąć; wymiarkować, 
obliczać, obliczyć, badać, roz
myślać; auf etn,. - speku
lować na co, przemyśliwać 
nad osiągnięciem czego; auf 
15teigen, auf ijairen - spe
kulować na zwyżkę, na zniż
kę (giełda); fa[[dj - źle, nie
szczęśliwie spekulować. 

@i1JC'f11l11m, sn. •(!3), pl. 
..[a, zwierciadło medyczne. 

@i1Jclt, 61Jcl3, am. ,es, pl. 
.. e, orkisz m. (botanika). 

@i1JC1l3rot, sn. ,(e)s, orkisz 
skrupiony. 

@i1Jtlll'nfc, sf. pl. 0 11, ja
skinia /., lokal podły, po· 
dejrzany. 

61Jtl11'nfcnartig, @i1Jcl111n~ 
Icnbnft, adi. jaskiniowaty. 

e\)C'l3bliitig, adi. plewko
kwietny (bot.). 

6µe 1l3c, sf. pl. •n, plewka 
f., łuszczyna /. (botanika). 

61JC'hig, adi. plewisty. 
@i1)c'l3mcbl, sn. •( e)i.i, mąka 

orkiszowa. 
e1Jt'nbc, sf. pl. •n, 1) roz

dział m., rozdawanie n. (jał• 
muł.ny, darów); = mustei• 
lung; 2) dar m., podarek m.; 
= @af>e; składka /.; = ~ei, 
trag; jałmużna f.; = ~Httto• 
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fen; 3) libacya /. i = %ranl= @i~c'rling, sm. s(e)s, pl. -e, 
opfer. wróbel m.; (roeibiidjer -) 

@i~c'nbcn, va. (fjaben) wróblica f.; fleiner, junger -
rozdawać, rozdać; = aUS= wróbelek m.; ein - in ber 
teilen; darować, szafować ~anb ift beff er als awei (albo 
czem; ben !l:Crmen !l:C!mof en aI13 eine %aube) auf bem ~adje 
- sypać ubogim jałmużnę; lepszy jeden wróbel w gar
imnbm .Sob - chwalić kogo; ści, jak dziesięć (dosłownie: 
bas fjeilige !l:Cbenbma~l - da- dwa) na dachu; lepszy wró
wać komunię, komunikować bel w garści, niż kuropatwa 
(kogo)__; einem ®terbenben bie w chróście; lepszy wróbel w 
le9te Olung - udzielić umie- ręku, niż kwiczoł na sęku; 
rajl!icemu ostatniego nama- lepsza w ręce kiełbasa, niż 
szczania; 15egen - błogo- w jatce szynka. 
sławić; (ein %ranfo:pfe1) - @i~c'rling~=, adi. wróbli. 
urządzić libacyę. @i~c'rling~lldig, adi. wró-

@i~c'nbcr, sm. "s, pl, -, blowaty; ,e ~iigd wróblowate 
rozdawca m., rozdawacz m.; ptaki. 
= !l:Custeiler; darczyńca m., 6~c'rling~gc31Uitf d}cr, sn. 
darowiciel m.; - uon fillo~l· ,s, /iwiegot m. wróbli. 
taten dobrodziej m.; jałmu- @i~c'rlingno~f, sm. -es, pl. 
żnik m.; = 2Umof enf:penber. •fii:pfe, wróbla główka, mała 

@i~c'nbcrin, sf. pl. =nen, głowa (żartobliwie). 
rozdawczyni j., darowiciel- @i~c'rling~frnut, sn. -(e)iil, 
ka /. pl. ..frliuter, kurzyślep m., 

@i~cnbic'rcn, va. (~aben) muchotrzew m.; = @audjfjeil;; 
hojnie komu czego użyczać, (rośl.). 
nie żałować komu (poufale); @i~c'rling~ncft, sn. ses, pl. 
obdarowywać, obdarować; .. ei·, wróble gniazdo. 
imnbm ehu. - zapłacić ko- @i~C'rling~~ll~llgci, sm. =s, 
mu co, fundować (w gospodzie, pl. -en, staryk m. (gatunek 
restauracyi i t. p.); ficlj etro. papugi). 
- pozwolić sobie na co, kupić @i~c'rling~biigcl, sm. pl. 
sobie co, pozwolić sobie jaki wróblowate ptaki. 
zbytek. @i~c'rling~lllilrgcr, sm. ,s, 

@i~tnbiC'r~Of Cli, Sf. pl. bie pl. - 1 gryzichfZl!iSZCZ m, 
- an~aben być hojnym, być (ptak). 
usposobionym do darowania, @i~c'rma, sn. -s, sperma 
płaeenia, fundowania (czego n., nasienie męskie (fizyo-
drugiemu). logia), 

@i~c'nglcr, sm. =iii, pl. -, @i~crmntoao'cn, sn. pl. na-
blacharz m.; = .ltlemµner. sienne żyjątlrn (fizyol.). 

6~c·nglcrarbcit, pl. =en, 6~c'rrangcllllcit, adv. -
robota blacharska. offen ftefjen być na oścież 

@i~cnglcrci', sf. 1) -, pl. otwartym (o oknie, drzwiach). 
•en, blacharnia J., pracownia @i~c'rrbalfcn, @i~c'rrbaum, 
blacharska; 2) bl;mharstwo n. sm. •S, pl. -, =bdume 1) za

@i~C'rbcr, sm. •iii, pl. -, wora f., zapora f., zapiera
krogulec m. (ptak); 2) małe dlo n., baryera f.; 2) roz
działo (hist. wojskow.). wora f. (u wozu), bunty pl. 

@i~c'rbcrbaum, sm. -eo, pl. (u kozłów). 
0 lidume, jarząb m., jarzębina @i~c'rrbcinig, adi. krzywo-
j. (drzewo); roilber be- nogi; adv. - gefjen cho-
reka f. dzić okrakiem. 

6~c'rbcrbccrc, sf. pl. ~n, 6~c'rrb0I3cn, sm. =a, pl. 
jarzębina/. (owoc). -, kołek żelazny u stojaka 

@i~c'rllcrfrnut, sn. s(e)s, zwrotnicy (kolejn.). 
pl. -frdu~er: krwiściąg łąkowy. @i~c'rrbu~nc, sf. pl. •n, 

6~crc u31cn, sf. pl. - tama zaporowa (kolej n.). 
mac!Jen robić komplimenty. @i~c'rrc, sj. pl. =n, 1) 

blokada f., osaczenie n., 
zamknięcie n. (n. p. portu, 
twierdzy); ilbet eine eitabt 
bie - uer~lingen blokować, 
zamknąć miasto; %or- zam
knięcie bram miasta., blokada 
miasta przez zamknięcie jego 
bram; 2) zagrodzenie n., 
rogatka /.; 3) zakaz m. 
(handel); - bet @etteibe• 
auefu~r zakaz wywozu zbo· 
ża; 4) przeszkoda f., przerwa 
f.; wstrzymanie n.; = ~in• 
llerniiil; - be/3 illerfe~rs prze
rwa komunikacyi, w ruchu; 
- bes @efjnrte/3 wstrzymanie 
wypłaty płacy; 5) - bet 
2ttbeiter burc!J &r6eitgeber 
wykluczenie n. robotników 
przez przedsiębiorców; 6) 
szryk m. (żegluga); 7) kurcz 
m. szczęk; = ~lunb[:perre. 

6~c'rrcifcn, sn. •s, pl.-,. 
zwora żelazna. 

6~e'mn, I. va. (fja6en) 1) 
zamykać, zamknać; zagra
dzać, zagrodzić; ben ~utdJ• 
gang - zagrodzić przejście, 
wzbronić przejścia; eine 
15traf!e, bie %ote - zamknl!ić 
ulicę, bramy ; bie %Ut -
zapierać, zaprzeć drzwi; 
baa !Jfab - zahamować koło i 
imn'om ben fil!eg - wzbronic 
komu przejścia, nie pozwolić 
komu przejść; 2) jmnbm ben 
@efjalt - wstrzymać komu 
płacę, zakazać wypłatę czyjej 
płacy; bas ~anbroerf - ogra
niczyć rzemiosło, zakazać 
wykonywanie rzemiosła; nie 
dopuszczać pewnych osób do 
rzemiosła; 3) blokować, osa
czać; szrykować (żegluga); 
einen ~afen - blokować,. 
zamknl!iĆ port i ben metfe~t 
- przerwać komunikacyę; 
ben .f)anbel - wzbronić han
dlu; ber ~anbel ift gef :pmt 
handel jest zatamowany, 
wzbroniony jest handel przy
wozowy lub wywozowy; 4) 
imnbn in ein ,8immet -
zamknąć kogo w pokoju; 
jmnbn in!I @efdngnis - wsa
dzić kogo do więzienia, osa• 
dzić kogo w więzieniu; in 
ben ~dfig - zamknl!iĆ do 
klatki; jmnbn auiil bem ~auf e 
-, jmnbn ausf perren zam-



@il)icilc'gium 

@il)icilc'gium i @il)i3ile'• 
giunt, Bn. •(s), pl. 0 gien, 1) 
pokłosie n.; = iltijren(ef e; 
2) zbiór m. cytatów. 

@il)i'daal, sm. •(e)i!, pl. ,e, 
węgorz wędzony. 

@il)i'dbratcn, Bm. •il, pl. 
- , pieczeń szpikowana. 

@il)i'den, va. (~111ien) t) 
szpikować, natykać, przety
kać,przetkać, przeciągnąć mię
so słoniną, wędzić; 2) (prze
nośnie:) napchać, napełnić; 
feinen ~eute( - worek, kie
szenie pieniądzmi napakować, 
obłowić się; gef µicfte ~orf e 
pełny pugilares; jmnbn -
naszpikować kogo, dać komu 
dobre łapowe; 3) (przeno
śnie:) f eine !Jlebe mit ,8it11ten 
- przeładować mowę cyta
tami. 

@i~i'dgan~, Bf. pl. 0 giinie, 
półgęsek m. 

@i~i'd~cring, sm. •(e)i!, pl. 
-e, śledź wędzony. 

@i~i'dnabcl, sf. pl. •n, 
szpikulec n., przetyczka /., 
natyczka f., natyk m. 

@i~i'dfl)cd, Bm. •(e)i!, słonina 
.f. do szpikowania, do przety
kania. 

@i~i'der, Bm. •il, pl. -, 
@i~i'derin, Bf. pl. 0 nen, 
ten lub ta, co mięso słoniną 
przetyka. 

@i~ie'gcl, sm. •il, pl. -, 
1) zwierciadło n., lustro n.; 
fonf11uer, fonoei;er - zwier
ciadło wklęsłe, wypukłe; 
f[einer - lusterko n., zwier
ciadełko n.; fi4) im - be• 
feijen przeglądać się w zwier
ciadle; er fte~t ben g11n3en 
%119 oor bem - cały dzień 
stoi przed lustrem, przegląda 
się w lustrze; bil& 2!uge ift 
ber - ber 6ee[e oko jest 
zwierciadłem duszy; b11s 
wirb er fidj nicl)t ~inter ben 
- ftecfen (dosłownie:) tego 
nie zatknie sobie za lustro; 
tern chwalić się nie będzie; 
2) - bes fill11ff ere, beB @if es 
zwierciadło (gładka po· 
wierzchnia) wcdy, lodu ; 
3) błyszczki pl. drzewa 
w przerznięciach; 4) - bee 
Scl)iffee (gładki) tył m. okrę
tu; 5) lustro n., fioletowo-
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zielone pióra na skrzydłach 
1

1 pióro świetne z ogona' (pa
dzikiej kaczki, oko n. w ogo· wia, dzikiej kaczki). 
nie pawia (low.); 6) - @il)ie'gclfeile, Bj. pl. "n, 
bes 611cl)fenrec(jtea księga pilnik zębaty. 
prawa saskiego, zwierciadło 6l)ie'gclfclb, sn. •(e)s, pl. 
saskie (prawo); 7) obraz m., •er, 1) rama/. zwierciadła; 
wzór m.; = !filufter. 2) podłoga parkietowa, po-

6~ic'gclartig, adi. zwier- sadzka f. 
ciadłowaty. @i~iC'gdfCUftCt, Bn. •!3, pl. 

@i~ie'nelbdag, sm. •(e)s, pl. -, okno n. ze szkła zwier
-rnge, 6l)ie'gelbelegung, sf. ciadlanego. 
podlewa/. zwierciadeł, staniol 6~ie'gelfernro~r, Bn. •(e)B, 
m. do wykładania zwier• pl. -e, teleskop m., dalekowidz 
ciadel. m. katoptryczny. 

@i~ie'gclbcleger, sm. •5, pl. 6~te'gclfif dj, Bm. •eil, pl. 
.-, zwierciadlnik m., zwier- -e, niciopław płaszczek m. 
ciadliuz m. (ryba). 

@i~ie'gelbeobadjtUU!l, Bj. pl. 6~ie'gelfif djmi, sf., @i~ie'0 

=en, rozpatrywanie n., ba- gelfang, sm. -(e)s, łowienie 
danie n. przy pomocy zwier- n. ryb nocą przy świetle od-
ciadła. bijanem od zwierciadeł'. 

@i~ie'gclbilb, sn. •ei!, pl. 6~ie'gelf1iidje, Bj. pl. •n, 
•er, obraz odbity od zwier- powierzchnia f., płaszczyzna 
ciadła. f. zwierciadła. 

@i~ie'gelblanf, adi. błysz- @il)ic'gelf{oij, sn. "eB, listko-
czący, gładki jak lustro; wo-ziarnista surowizna. 
czyściuchny. @il)ie'gdfolie, Bf. podlewa 

@i~ie'gelblcnbc, Bf. cynk f. zwierciadła; = 6µiegel• 
przeźroczysty. befog. 

@i~te'gelborg, Bm. •eB, pl. @i41ie'gelgaluanometer, Bm. 
•e, (gładki) tył m. okrętu •5,pl. -, galwanometr zwier-
(żegluga). ciadlany. 

6l)ie'gelbede, Bf. pl. •n, @il)ie'gelgieijer, Bm. ,a, pl. 
powała zwierciadłami wy- -, zwierciadlarz m.; = 6pie• 
kładana, pułap zwiercia- gelliefoger. 
diany. @i~ic'gelgicijmi, Bf. pl. •ert, 

6~iC'IJC{Ci, Bn. •(e)~, pl, fabryka j. zwierciadeł. 
0 er, sadzone jaje. @i~ie'gelglan3, Bm. •es, od-

6~ie'gcleif en, Bn. obacz blii.sk m. (zwierciadła). 
6µiegdffof;. @i~ie'gclgla~, Bn. ,fee, s11kło 

6l)ie1gcler3, Bn. •eil, pl. •e, zwierciadlane. 
zwierciadlnia /., zwierciedl- 6~ie'gelglatt, adi. gładki 
nica /., zwierciedlniczka j'. jak zwierciadło. 
(kruszec). 6l)ic'gelgliitte, sf. gładkoś~ 

6l)ie'gc{fabrif, sf. pl. •en, f. zwierciadła. 
fabryka f. zwierciadeł. @il)ie'gclbafen, Bm. •S, pl. 

6~ie'gelfabrifant, sm. -en, -, hak m. na zwierciadło. 
pl. •en, zwierciadlarz m., @i~ic'gelbiinbler, Bm. ,51 pl. 
zwierciadlnik m. -, zwierciadlarz m. 

6~ie'gelfabrifation, Bf. fa- 6~ie'gel~a11bl11ng, B/. pl. 
brykacya f., wyrób m. zwier- ,en, sklep m. z zwierciadłami. 
ciadeł, zwierciadlnictwo n. e~ie'gel~eu, el)ie'gelflar, 

6~ie'gclfedjteu, Bn. •il, adi. obacz 6piegelbfonf. 
6~ie'gelfcdjterei, Bf. pl. •en, 6l)ic'gcl~iitte, Bf. obacz 
udawanie n., łudzenie n., Spiege[gief;erei. [dłowy. 
zmyślanie n., szarlataneryaf. 6~ie'gelig, adi. zwiercia-

6~ie'gclfedjter, sm. •5, pl. I @il)ie'gelfar~fen, Bm. •a, pl. 
-, udawacz m., mamicie! m., -, karp lustrzeń m., król m, 
szarlatan m. karpiów, karp królewski, 

6~ie'gelfeber, Bf. pl. 0 n, ulak m. 



6l,lie'gelfnftcn 

6l,lle'gelfnften, sm. •il, pl. 
-, skrzynka /, na zwiercia
dło; szafa f. ze zwierciadłem. 

6l,lie'gdfinr, adi. obacz 
6:piegelblanf. 

6l,lie'gelfngd, sf. pl. -n, 
zwierciadło sferyczne, kuliste. 

6l,lie'gellebre, sf. katoptry
ka /., nauka f. o odbijaniu 
się światła. 

6l,lle'gelleifte, sj. obacz 
6piegelranb. 

6l,lie'geUid)t, sn. •(e)il, pl. 
-er, światło reflektowane od 
zwierciadeł, światło odbijane. 

6l,lie'gdmnd)er, sm. -0, pl. 
-, zwierciadlarz m. 

6l,li'egdmeif e, sf. pl. •n, 
sikora /.; = .!to~Imeif e. 

6l,lie'gelmetnU, sn. -(e)iil, 
spiż zwierciadłowy. 

6l,lie'geln, I. va. (~a6en) 
odbijać obraz · (jak zwiercia
dło), odbijać (od czego jak 
od zwierciadła), reflektować; 
Il. vn. (~af>en) błyskać, bły
szczeć; = gliingen; być ja
snym jak zwierciadło; iskrzyć 
się; = funfeln; III. ficl) -, 
vr. (~aben) prz„glądać się w 
zwierciadle; odbijać się; unfer 
t,auil f:piegelt ficl) im 6ee dom 
nasz odbija sii, w jeziorze; 
(obraz.) ficl) an jmnbm -
brać z kogo przykład. 

6l,lie'geln, sn. =18, odbijanie 
n, (od zwierciadła), odbijanie 
n. się, reflektowanie n., bły
szczenie n. 

6l,lle'getnei;, sn. ~ei8, pl. •e, 
sieć f. o czworograniastych 
okach. 

6l,lie'gell)feilcr, sm. •il, pl. 
-, slup m. do, ti zwierciadła. 

6l,lie'gelrnbmen, sm. ~!3, pl. 
-, rama /. do, u zwier
ciadła. 

61>ie'gelrnnb, sm. -ei!, pl. 
•riinber, facetka/. zwierciadła. 

6l,lie'gelrn1>l,le, sm. •n, pl. 
•n, koń kary z błyszczącą 
sierści a, 

6l,liĆ'gelrein, adi. czysty 
jak zwierciadło; adv. czysto 
jak zwierciadło. 

61>ic'gdf nnl, sm. •(e)/3, pl. 
,f iiie, sala zwierciadlana. 

61>ie'gdf djeilie, sf. pl. •n, 
szyba J: ze szkła zwiercia
dlanego. 
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61JiC'gdf d)iff, sn. ,(e)!8, pl. gra /. (w karty, w kręgle 
-e, okręt m. o gładkim tyle. i t, p.); partya J., udział m. 

61>ie'gelf d)immel, sm. •il, w grze; = \l3attie; zabawa 
pl. -, (koń) ~iwosz m. z bJ'y- j., rozrywka f.; ein - macl)en 
szczącą sierścią. zagrać w co; uerf djiebene •e 

61>ie'gelfd)irm, sm. -(e)i3, fµieien grać w rozmaite gry; 
pl. •e, zwierciadło n. (meta- langmeiligei8, uerber6lidjei8 -
lowe) do odbijania światła. gra nudna, zgubna; id) ~a6e 

61>ie'gelf d)leifer, sm. •il, bai! - uerioren przegrałem 
pl. -, szlifierz m., ogładca partyęj et ift au fe~r bem •e 
m. zwierciadeł. erge6en nadto lubi grać, nad-

6l,lie'gelf d){eifmi, sf. pl. to oddaje się grze; ein -
•en, szlifiernia j., toczarnia f. .!łarten talia f., gra f. kart; 
zwierciadeł. ein ~o~eil - f pieien grać wy-

6l,lle'gelf d)rnnf, sm. 0 (e)i, soko, stawiać wysoko w grze; 
pl. 0 f djriinfe, szafa/. ze zwier- 2) igrzysko n.; bie oit)mµi
ciadłem, f cl)en -e igrzyska olimpijskie; 

6l,lie'gclf ertnnt, sm. •en, •e ueranftalten igrzyska wy
pl. -en, przyrząd m. do mie- prawi(a)ć; 3) gra /., przed
rzenia wysokości i odległości stawienie n. (teatr, muzyka); 
(astronom.). f ein - ift uollfommen gra 

6l,lle'gdfl,lnt, sm. •(e)s, pl. jego jest doskonała; ftummes 
•e, selenit m. - gra milcząca, mimiczna; 

6l,lie'gelftei11, sm. ·•(e)s, pl. bai - ift aue skończona ko-
•e, obacz !ffilltienglae. medyaj bai! - bet @loden 

61>ie'geltif dj, sm. ,es, pl. ,e, i obacz @IocfenjµieI; bie 6ol• 
dim. @:il,lie'geltif djd)en, sn. -B, b!lten aogen in bie 6tabt mit 
pl. -, stół m., stolik m. ze Uingenbem - ein żołnierze 
zwierciadłem, toaletka f. wmaszerowali do miasta przy 

6~ie'geltriiger, sm. -il, pl. odgłosie bębn6w; 4) gra f. 
-, podstawa j., podslupie n. (mechanika); in!3 - feJ.ien 
do zwierciadła. wprawić w ruch; ó) (przeno-

6l,li'egeltilr, sf. pl. •en, śnie:) ein - beil ,8ufallil f ein 
drzwi zwierciadlane. być igraszką przypadku; ein 

61>ie'gd11ng, sf. 1) obacz - ber 9łatur kaprys m., żart 
e:piegeln; 2) -, pl. -en, ob. m., wybryk m. natury; Ieidj• 
€µiegd6ilb i Suftjpiegelung. tes - 9aben nie mieć w czem 

6~ie'gelwnnb, sf.pl. •miinbe, trudności; fidj inii - mi0 

ścia::a zwierciadłami wykła- f cl)en (w)inieszać się do czego, 
dana. wścibić nos do czego; nun 

61>ie'gel111ed, sn. ,(e)s, 1) ~at er gemonnenei3 - teraz 
zwierciadb pl.; 2) mami- już wygrał (partyę); er gaó 
dło n. bae - oetloren dał za wy-

6l,lie'gel3immer, sn. ,s, pl. graną; bas - ijat fidj ge• 
-, pokój zwierciadłami przy- manbt los się odmienił, szczę
strojony. · ście się odwr6ciło; bie ~anb 

61>ie'fe, sj. pl. •n, !awen· (mit) im •e ~aben mieć 
da f. (roś!.); balsamina j. w czem udział, należeć do 
(roś!.). czego; bie ~anb aue bem •e 

61>ie'fennrbe, sf. pl. •n, (aff en, au!! bem ,e bleiben 
6~iefenn'rb, sm. •(e)s, pl. •e, nie mieszać się do czego; 
śpikenarda /. (roś!.). lafie miel) au!8 bem •e nie 

61Jie'fer, sm. •il, pl. -, mieszaj mnie do tego, nie 
gruby szeroki gwóźdź; gw6źdź wcią!l'aj mnie w tę sprawę; 
m. bez gł6wki. ein jidjmil - f pieien iść na 

61>ie'fern, w. (9aben) wbi- pewne; er treibt ein gemagte!3 
jać gwoździe. - wiele ryzykuje, igra nie-

6~ie'fernngel, sm. obacz rozważnie; es ift ein :perfiin• 
6µiefer. Iidjei8 ~nimfie (mit) im •e 

61Jiel, sn. •(e)il, pl. •t, 1). jest w tem prywatny intere~, 



@i~ie'Inrt 

prywata; b11B ift filr i~n ein 
- to dla niego zabawka, 
rzecz łatwa; 11[Ieij ift i~m ein 
- jemu wszystko idzie jak 
z płatka; @eto 11ufa - fe1,Jen 
pieniądze stawić na grę; er 
f e1Jt fein 2elien aufa - życie 
wystawia, naraża na niebez
pieczeństwo; feine @~re fte~t 
auf bem ~e idzie o jego ho
nor; bem ee aufe~en przypa
trywać się grze, być tylko 
widzem; imnbm bas - vet• 
berlien popsuć komu grę; 
i~ l11ff e i~m freies - zosta
wię :nu wolną rękę, nie krę
puję go; fein - mit imnbm 
treióen żarty sobie z kogo ro
bić, żartować z kogo; ~ier 
mufi ber Xeufe( im - f ein 
musiał'. tu dyabeł swój ogon 
wścibić; gute miene aum liii• 
fen - m11djen nadrabiać mi
ną ; 6) ogon m. bażanta (ło
wiectwo). 

l6~ie1Inrt1 sf. pl. ,en, 1) 
11posób m. grania, gry, rodzaj 
m, gry; 2) odmiana f. (nauki 
przyrodn.). 

G~ie'lbnll, sm. -es, pl. 
pliiille, piłka/. (do grani11.), 
chwytka /., gałka/. ; (obraz.) 
- be~ @liltfB igrzysko n., 
pomiotło n. szczęścia. 

16~ie'lbn1tf, sf. pl. .-en, 
bank m., dom m. gry. 

G~it'lbnr, adi. nadający 
się do gry (na jakim instru
mencie muzycznym), do przed
stawienia ( w teatrze). 

16~ic'lfirctt, sn. -(e)s, pl. 
•et, deska/. do gry. 

Gł)ic'lbrnber, sm. •!3, pl. 
-liriiber, towarzys:,; m. gry; 
szuler m., gracz namiętny 
(po1?ardli wie). 

16~ic'lb1td), sn. •(e)B, pl. 
~liiicl)er, książka f. o grach 
lub zabawach. 

16~ic'lbubc, sf. pl. ~n, bu
da f. do gry, 

16~ie'ld)c1t, sn. 0 s, pl. , 
dim, od 6µie( gra f., par
tyjka j.; ein - m11djen za
grać partyjkę, pograć sobie. 

16~ie'lbodc, sf. pl. -n, ob. 
6µietpuµi,e. 

16~tc'lbof c, sf. pl. •n, pu
szka f., tabakierka f. gra
jąca, 
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@:i~ic'Icn, I. va. (~aóen) _ 1) 
ein 6µid - grać w grę Ja
ką; .!t11tten, 6djac!J, !IDiitfeC 
- grać w karty, w szachy, 
w kostki; fie ~aóen liis in 
bie f µiite ~adjt gefµie(t grali 
do późnej nocy; ein f11lf djes 
6µie( - oszukiwać w grze; 
(obraz,) być nieszczerym, fał
szywym; ein genlllgtes eiµie( 
- grać ryzykownie, odwa
żnie; (obraz.) ryzykować, na
rażać się na niebezpieczeń
stwo; ein fidjms ®µie I -
grać partyę, której przegrać 
niepodobna; (obraz.) iść na 
pewniaka; 2) grać (na in
strumencie muzycznym, na 
scenie);'. llliotine, .!Uaoier -
grać na skrzypcach, na for
tepianie; vier~iinbig - grać 
na cztery ręce; bie erfte @eige 
- grać pierwsze skrzypce, 
odgrywać pierwszą rolę; f11[fdJ 
- grać fałszywie; ben Stonig 
Se11r - grać króla Lira; 
eine grofle 9toUe - wystąpić 
w wielkiej roli, odgrywać, 
odegrać wielki!- rolę (także 
przenośnie); ben IDerriiter, 
ben ~arren - grać rolę 
zdrajcy, błazna; (obraz.) ben 
~ummen - udawać głupie
go; mas albo mas filr ein 
®tiltr ~at man ~eute gefµielt? 
co, jaki!- sztukę grano dziś? 
3) jmnbm etro. aus ber ,fJanb, 
in bie ~anb - niepostrzeże
nie wziąć, wyjąć co z ręki, 
włożyć, wsunąć co do ręki; 
jmnom einen \lloff en, einen 
€:Streidj - wyplatać komu 
figla; er will ben gro fi en 
~errn - chce odgrywać ro
lę wielkiego pana, chce się 
bawić w wielkiego pana, 
udaje wielkiego pana; ben 
.!Meg ins \)'einbeiiilanb - (alb<> 
tragen) przenieść, przerzucić 
wojnę w kraj nieprzyjaciel• 
ski; fidj arm - zniszczyć 
się gr'ł; II. vn. (~116en) 1) 
grać (w karty, w bilar(d), w 
szachy i t. p.); um @e[b -
grać o pieni'łdze; aum .8eit~ 
vettreib, aum IDergnUgen -
grać dla rozrywki, dla przy
jemności; ijodj, niebrig 
wysoko, nizko grać; f a(f di -
grać fałszywie, oszukiwać 

G~ie'len 

w grze; in ber 2ottetie - grać 
w loteryę; fidJ in bie ~łinbe 
- porozumiewać się w grze; 
1:1) bawić się, zabawiać się, 
zabawić się; igrnć, żartować 
= fcf)er0en; bie .!tinber - im 
@atten dzieci bawią się w 
ogrodzie; mit \lluvven, mit 
~(eifolbaten - bawić się lal
kami, żołnierzami ołowiany
mi; mit imnbm, mit etro. -
żartować sobie z kogo, z 
czego; mit (bem) g:euer -· 
żartować z ogniem; mit !lilor, 
ten - grać słowami ; mit 
imnbm unter einer ~ecle, einem 
~ute - albo ftecfen porozu
miewać się z kim, być z kim 
w zmowie; 3) grać (muzyka, 
teatr); vom fafott, ausroenbig 
- grać za pierwszym razem, 
grać od razu z pamięci; 
er f µie(t nadj bem @eijor gra 
ze słuchu; bas €:Stile? [µie(t 
in ber @egenro11rt, in !lilien 
rzec?. dzieje się w chwili obe
cnej (w czasie obecnym), 
w Wiedniu; ~eute roirb nidjt 
(X~eater) gefµie(t dziś niema 
przedstawienia; 4) poruszać 
się; im !lilinbe - powiewać; 
ber !lilinb fµielt auf bem !lila ff er 
wiatr igra po wodzie; bie 
!lilafferliinfte - nur an jjeier• 
tagen wodotrysk tylko w świę
ta jest w ruchu; bie %ifdJe 
- im !lilnff er ryby igrają, 
skaczą, gonią się w wodzie; 
5) w połączeniu z czasowni
kiem Iaff en: etn,. - (aff en 
poruszyć co, wprawić co w 
ruch; bie R11nonen - Caff en 
zacz!lĆ kanonadę, rozpocząć 
strzelanie z dział; eine !!Jliene 
- (albo fµtingen) Caff en mi
nę, podkop wysadzić w po
wietrze; f einen !lili1,J - Iaff en 
puścić wodze dowcipowi; mit 
ficfJ nid)t - lllff en nie po· 
zwolić żartować z siebie; 6) 
połyskiwać= li[infen, liti~en; 
mienić się; in ber ®onne -
Caff en migotać w blasku sło· 
necznym; ini3 @rilne - wpa
dać w zielone; III. f µielent>, 
ppr. i adi. etro. - (ernen, 
tun uczyć się czego, uczynić 
co z łatwości'!-, bez tru~u, 
bez mozołu; •be 3'11r6en m1e
ni'łce się kolory. 
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@ilJiC'lcu, sn. •11, granie n., @ilJiC'lblln~, sm. ·f etl, lu- @::pic'lłJlll~, sm. •f5, pl. 
gra /.; igranie n.; bawienie biący m. grać, namiętny -p!ii~e, miejsce n. gry, do 
n. się, zabawa f.; szulernia gracz. gier. 
f. (w karty). @::lJiC'lbllll~, sn. •fetl, pl. @ilJiC'(łJUlJłJt, sf. pl. =11, 

@ilJiC'ltr, sm. 0 s, pl. -, ·~liu)er, dom m. gry, szuler- lalka /. (do bawienia się). 
1) gracz m.; gmierbsmlii3iger nia f. @::lJiC'lrllttC, sf. pl. =n, I) 
- gracz zawodowy; unuer= @ilJit'lbn1t~btfi~cr, sm. •5, obacz 6pie(narr; 2) szuler 
lieff er(icfJer - gracz niepo- pl. -, gospodarz m. w do- m„ oszukujący w grze. 
prawny; l)'a!fcfJ- s,rnler m., mu gry. @ilJic'lrllllnt, sm. =(e)5, pl. 
kartownik m.; 2) grającym. @::lJic'lbiiUc, sf. pl. =n, szu- •tli u me, 1) obacz Spie(plnt; 
(na instrumencie muzycznym), lernia f. 2) miejsce n., pole n., prze-
grajek m.; 3) aktor m., ;uty- @::lJiC'(bOIIOtllt, sn. •(e)s, pl. strzeń f. (w kt6rem, w kt6-
sta m. =e, honoraryum n., wyna- rej się co wolno poruszać 

@ilJiC'lttblltlbC, sf. pl. •n, grodzenie n. od poszczeg61- może);zakre~m.;-flfr~ampf, 
bandll J. irraczów, sznler6w. nel!'o występu (teatr). mafcfJinen gra f.; (obraz.) 

@ilJiclcrci', sf. pl. •en, za- @ilJit'lig, adi. obacz 5pie• jmnbm frei en - geroiifJren 
bawka /., fraszka f., igra- leriA, dać komu wolność dział'ania; 
szka f. @ilJit'lfllnttrllb, sm. ,en, pl. - bei }Bered')nungen granice 

@ilJiC'lcrig,@ilJiC'lcrif dJ, adi. ,en, @ilJiC'lfUntłJlln, sm. •(e)iil, w obliczaniu; 3) ziew m. 
żartobliwy, niemający po- pl. •e, towarzysz m. (~ry, (budowo.). 
wag-i. zabawy). @ilJiC'lrcgd, sf. pl. ,n, pra-

@ilJiC'(criu, sf. pl. =nen, @ilJiC'lfllrłt, sf. pl. =n, widło n., reguła f. gry. 
1) grająca f. (w karty); 2) karta f. (do grania). @ilJfC'lflllll, sm. •(e)5, pl. 
grająca f. (na instrumencie @ilJic'lfllff C, sf. pl. ,n, pula -f li!e, sala f. do gry. 
muzycznym); 3j aktorka f., f., skarbonka f. od dochodu @ilJie'lf lldjC, sf. pl. ,n, za-
artyRtka f. wygrywań. baw ka /., cacko n.; fleine· 

@ilJiC'{ftittb, sm. ,(e)s, pl. @i . 'U ,. - bawidełko n.; rozrywka 
•e, 11iepnyjaciel m. gry. . ~te )11 11 , sm. •S, pl. •5, f.; = ,8eituertrei6. 

@ilJiC'lfclb, . sn. •(e)iil, pl. @ilJtC lfr1tn3dJCII, sn. •ś, pl. @::lJit'lftubc,s/. obacz 6piel, 
•er 1) podw6jne pole (gry -, ~lub m •• gry, stowarzy- 3immer. 

' 1 . ) . 2) b , szeme n. gr11Jacych. ""' · '1ft „ l w awn-tenms , o a~z @il•C'If t • l .k. s::,łJ!C Ul111C, sf. p . •n, 
6pieltaum. ł'l Cli t, . 8• P • graJ I godzina f. gry, zabawy, wy-

,,,,,11. 'lf b ( )" pl pl., muzykanci pl. k ( k , h) s::,ł'IC . rc~lt , sm. • e ,,, . e"ic'Httft ,; h tk f d poc,zyn u w sz o,ac . 
•e, przyJaC1el m.; towarzysz ł' ' s.,. c ę a · 0 @::lJiC'lf UdJt, sf. namiętność 
m. gry; = <epielgeflinrte. gram~., . f. do gry, karciarstwo n., 

@ilJiC'(gcf ii~rtc, @ilJiC'(gC• @ilJtC (ntlllltCt, sj. pl. •en, kost1,rstwo n. 
IIOff c, @ilJiC'(gcf cU(c), sm. ,n, sp;ó? ,n. granrn. ) @ilJic1It1t9, sm. ,(e)iil, pl. ,e, 
pl. =n, towarzysz m. (gry, łJtC lntllllll, sm. •(e ~. !11• dzień m. gry, zabawy, od
zabawy); partner m., uczestuik •!eute, muzykant m., gędziec poczynku. 
m. w grze; = !!Jlitjpie[er. m., gljdek m. @ilJiC'Ucufcl, sm. -a, pl. -, 

@ilJiC'(gcbilfc, sm. •n, pl. ~łliC'{m1t11n031tnft, sf. pl. zły duch szulerski. 
,n, krupier m., markier m., •ailnf,te, korpor 11cya f. muzy- @ilJiC'ltif dj, sm. -eiil, pl. •t, 
znacznik m. (w domach gry). kanto~; . i dim. @ilJiC'UifdjdJCn, sn. =5, 

@ilJiC'lgcift, sm. •eiil, szu- @ilJIC lmlldt, sf. pl. •n, licz- pl. -, stolik m. do 11:ry. 
Ierska żyłka namietność do man m., szton m. @ipic'lu~r, sf. pl. •en, ze
gry. ' • @ilJfC'(lllltr, sm. •en, pl. gar grający, kurantowy, ze

@ilJiC'(gclllgC, sn. •B, pl.-, •e!', zapalony .gracz, zapa- gar m. z kurantem. 
szulernia pijacka. miljtale grę lubiący. @ilJiC'lbtrbtrbcr, sm. •S, pl. 

@ilJiC'(gdb, s,i. •(e)iil, pl. @ilJiC'lołJCt, sf. pl. =n, -, psotnik m. zabawy; icfJ 
=er, 1) szton m., znaczek m. opera komiczna. roilf fein - fein nie chcę 
do gry w karty; 2) stawka @ilJiC'lort, sm. -(e)s, pl. popsuć zabawy. 
f.; = @infat. ,e, miejsce n. gry. @ilJiC'lltlarc, sf. pl. •n, za-

@ilJiC'lgtfcUf djaft, sf. pl. @ilJic'lłJapfcrc, sn. pl. pa- bawka f. 
•en, towarzystwo n. graczy. pier:v spekulacyjne (giełda). @ilJiC'lltlllrtll~iinblcr, sm. •5, 

@ilJiC'lgcfc~, sn. obllcz @::lJiC'{łJllrtic, sf. pl. ,n, pl. -, handlującym. zabaw-
6pie(reqel. partya f., towarzystwo n. kami, 

@ilJiC'(gtltlinn, sm. ,es, pl. wspólnej gry. @ilJic'lltlllrtllbllt1blu11g, sf. 
=e, wygrana f. @ilJit'lplllU, sm. •(e)s, pl. pl. -en, @ilJiC'lltllltenlllbcn, sm. 

@ilJfC'lglilcf, sn. -(e)s, szczę- =plline, 1) prawidła pl. gry; •5, pl . .. [liben, sklep m. z za-
ście n. w grze. 2) repertoarz m. (teatr). bawkami. 
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ieilJie'lllleif e 

ieilJit'lllleif e, sj. pl. •n, 
sposób m. grania, gry (także 
teatr i muzyka). 

GiJie'lllled, sn. •(e)5, pl. 
.. e, 1) zabawka f.; ieilJie'(. 
f nd)e, 2) rozrywka f.; = 
,Seituertreib ; 3) mechanizm 
m., urządzenie n. instrumen
tów grających. 

l6lJiC'l3eit, sf. czas m. do 
zabawy, do rozrywki. 

ł6lJie'l3euo, sn. •(e)5, pl. 
"e, zabawka/., zabawki pl.; 
jmnbn 0um - tnań)en zaba
we sobie z kogo robić; wo
dz.ić kogo za nos (= jmnbn 
an ber !.!laf e fil~ren). 

16lJie'l3immer, sn. •5, pl. 
-, pok6j m. do gry; pokój 
do zabaw dla dzieci. 

l6iJier, sm. i sn. •(e)s, pl. ,e, 
1) cienki koniec trawy; 2) 
także ieilJle'rd)eu, sn. •5, odro
bina f.; nud) niń)t tin -
ani ździębełka. 

ieilJie're, sf. pl. •n, obacz 
6tan11e. 

ieilJit'rliuo, sm. ,(e)e, pl. 
,e, jarzębina domowa (drze
wo). 

ieilJie'rliugellnum, sm. ob. 
'5µietling. 

ieilJie'rliugellem, sf. pl. ,en, 
jagoda jarzębinowa. 

ieilJiel}, sm. •ei3, pl. •e, 1) 
dzida f., kopia f., wł6cznia 
f., spisa/., oszczep m., dzi
ryt m., lanca /.; 2) rożen m., 
rożenek m.; = )Bratf pieli; 
an ben - ftecfen wsadzić na 
rożen; am "e braten (u)piec 
na rożnie; er fń)reit, am 06 
er am •e ftiife wrzeszczy, jak 
gdyby go kto ze sk6ry ob
dzierał; ben - umbre~en, 
umfe~ren pokazać drugą stronę 
medalu, zmienić metodę, 
spos6b postępowania; 3) pierw
szy rotek jelenia j 4) ,e, 
pl. pieniądze pl. tw mowie 
studenckiej); ó) •e, pl. znaki 
drukarskie w miejscu braku
jacych czcionek. 
• ieilJit'fillocf, sm. •(e)i:l, pl. 

,bocfe, rogacz jednoletni. 

ieilJie'fillrnteu, sm. •s, pl. 
-, pieczeń f. z rożna. 

ieilJie'fillilrger, sm. ,e, pl. 
-, mieszczuch m., parafia-
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nin m., za~ciankowiec m., 
kołtun m. 

eilJiel}llilrgmi', sf., l6iJie'fi• 
llilrgertum, sn. •9, mieszczn
chostwo n., zaściankostwo .n., 
parnfiaństwo n., kołtuństwo n. 

ieilJlt'fillilroerlid), adi. mie
szczuchowski, parafiański, za
ściankowy; kołtuński; adv. 
po mieszczuchowsku, po para
fiańsku, zaściankowo. 

ieilJie'fibre~er, sm. •tł, pl. 
-, człowiek lub przyrząd 
obracający mięso na rotnie. 

ieil,lie'fieifeu, sn. •e, pl. -, 
żeleziec m. u oszczepu, u lan
cy, u rożna. 

ieilJie'fieu, va. (~eben) 1) 
włożyć na rożen; ein Stil cf 
~raten auf bie @abeI, mit 
ber @abeI - kawałek pi~
czeni wziąć, nadziać na wi
delec; 2) prze bić dzirytem, 
przeszyć oszczepem, przekłuć 
lancą; = burcfJbo~ren; auf 
einen lllfa~l - wbić na pal; 
auf!!l @eroei~ - brać na rogi, 
bóść rogami. 

ieilJit'fieu, sn. •S, 1) wbicie 
n. na pal (kara w Turcyi) j 
0um - uerurteilen skazać na 
pal ; 2) wsadzanie n. na ro
ten (kucharstwo). 

ieilJie'fier, sm. •tł, pl. -, 1) 
roczniak jeleń m., letni śpi
czak (łow.); 2) = 6µieji~ 
bilrger. 

ieilJiC'fif ormig, adi. dziry
towaty; rotenkowaty. 

ieilJit'fige~orn, sn. •9, rożki 
pl. śpiczaka. 

ieilJit'figef eu, sm. -en, pl. 
•en, kumpan m., kamrat m., 
towarzysz m.; wspólnik m., 
uczestnik m. (pogardliwie). 

16l,lie'figlau3, sm. •etł, anty
mon m., surmik m. (metal). 

ieilJie'fiolae, sn. ·fee, obacz 
'5µie[lgtana. 

ieilJie'fiolnebutter, sj. chlo
rek m. antymonu. 

ieil,lie'fi~nnr, sn. •(e)s, pl. 
•e, szczecina f., sterczący, 
ostry włos. 

ieil,lie'fiig, adi. 1) obacz 
'5µielifilrmig; kolczasty, szpi
czasty; 2) kruchy (o 'kru
szcach); 3) obacz '5µiejibilr• 
gertid). 
· ieilJie'fifnedJt, sm. •(e)s, pl. 

elli'ubeI 

•C włócznik m., kopijnik m., 
t;łnierz włócznią uzbrojony 
(historya ). 

ł6lJie'fitUte, sf. pl. •n, pręt 
m., rózga 1:; •n foufen bie
gać przez rózgi; •n laufen 
laff en puszczać prz<-z rózgi. 

ieilJic'firutenlaufen, sn. •tł, 
biee-anie n. przez rózgi. 

ieil,lie'fitriiger, sm. obacz 
'5µieflfned)t. 

l6lJic'fi3n~1t, sm. •(e)tł, pl. 
•aiibne, kieł m. 

ieil,li'fe, sj. pl. •ll, obacz 
'5µiefe. 

ieil,lill, sn. •(e)tł, pl . • e, ka
bestan m., winda okrętowa, 
kołowrot m. do liny kotwi
czntij. 

ieilJilln'oe, (wym.: -!aż), 
sf. uszkodzenie n. towaru 
wskutek nieodpowiedniego 
umieszczenia go na okręcie. 

ieilJi'Ullnum, sm. ,ee, pl. 
•biiume, ieilJn'fe, sf. pl. •n, 1) 
korba /., rękojeść j. (u) ka
bestanu; 2) obacz '5µinbd• 
baum. 

ieilli'Uc, sj. pl. •U, 1) wrze
ciono n.; 2) o bacz 6µeil ; 3) 
o bacz '5µillbaum 1) ; 4) ka
bestan m.; = <5µi!I; fi) no
cna czapeczka. 

ieil,li'Uenbiftel, sf. pl. •n, 
kądziel f., przęślica f. (rośl.). 

ieilli'Ueru, I. va. rnaI>en) 1) 
@ell>, Seit - marnować, tra
cić czas nierozsądnie; 2) prze
ciągać słoniną; = f µicfen; II. 
vn. ([Ja6en) wypuszczać łody
gi wrzecionowate (o roślinach). 

ieilli'Uiug, sm. 0 0, pl. •e, 
lubaszka/. (śliwka). 

ieilli'Umnge, sm. •n, pl. •n, 
krewny m. po kądzieli (pra
wo gPrmańskie). 

ieilli'Uf eite, sj. pokrewień
stwo n. po kądzieH (prawo 
germ.). 

l6iJi'lltrommel, sf. pl. •n, 
bęben m. kabestanu (mechan.). 

el,liun't, sm. •(e)s, szpinak 
m. (roślina). 

ieilJiub, sm. i sn. •(e)e, pl. 
•e, szafa f., szafka f. 

~l,li'ube(, sf. pl. •n, 1) 
wrzeciono n.; 2) wałek m., 
walec m., kołowrot m.; wrze
cionko n. (w zegarze); 3) ob. 
'5peicfJe. 



6lJi'nbdnff tl 

6µi'nbdnff d, sf. pl. ,n, 
kąpie~ m. (pająk). 

6lJt'nbclbnum, sm. •ei3, pl. 
•liliume, bry!dtelina f., mon
twa f., trzmielina f., trzmiel 
m., omata f., matnica pbłno
cna; ciemeiner - babi ząb. 

6lJi'nbclbcinc, sn. pl. cien
kie nogi. 

6lli'nbclbcinig, adi. cienko
nogi. 

6Wnbclbilnn, 6lJi'nbclbiirr, 
adv. cienki, chudy jak wrze
ciono, jak chart. 

6lJi'nbclf iirmig, adi. wrze
cionowaty; adv. wrzeciono
wato. 

6lJi'nbclbnrn, sm. •f e!I, pl. 
-~lilie, szyjka f. wrzeciona. 

6lli'nbclfnoµf, sm. ,e!I, pl. 
•fnoµfe, gruby koniec wrze
ciona. 

6lJi'nbclmnrl)cr, sm. •!I, pl. 
-, wrzecionnik m., wrzecio
niarz m. 

6lJi'nbdmnge, sm. obacz 
6pillmage. 

6lJi'nbclf rl)ncctc, sf. pl. 0 n, 
wrzecionek m. (zwierzę mię
kliwe). 

6lJi'nbclttelJlJC, sf. pl. 0 n, 
schody kręcone. 

6µinc'tt, sn. ,(e)!I, pl. •e, 
szpinet m., klawikord stoli
kowy (muzyka). 

6lJi'nnbnr, adi. przę-
dzalny. 

6lli'nnbnrfeit, sf. przę
dzalność /. 

6lJi'nnblume, sf. pl. •n, 
zimokwit m.; = .perliftaeitrofe. 

6lJi'UUC, sf. pl. •n, 1) pa
jąk m. (owad); 2) (obraz.) 
osoba pełna goryczy, złośli
wa; 3) koronka/., tkanina 
f. do pajęczyny podobna. 

6Wnncfcinb, adi. jmnbm 
- jein zapamiętale kogo nie
nawidzieć; fie finb einanber 
- nienawidzą się okropnie. 

6Wnncn, fµinne, fµinnft, 
fµinnt, fµann, ~a6e gefvon• 
nen, I. va. 1) prząść ; 
mit ber ,\)ani>, mit ber ma, 
f d)ine, am !Jłocfen, am !Jłabe 
- prząść ręką, maszyną, na 
kądzieli, na kołowrotku; 
6eibe prząść jedwab; 
(obraz.) baliei roirb er feine 
15eibe - nie utyje przy tem, 

Sµi'lllllDCifJ 

nie będzie miał przy tem 6lli'nncrin, s;. pl. ,nen, 
obłowu; 2) (przenośnie:) knoo 1) ,,prządka /., przędzicielka 
wać, knuć, snuć; illerrat - /.; 2) obacz ,\)erlift3eitCofe. 
knuć zdradę; @ebanfen - 6lJi'nncrlobn, sm. •(e)B, pl. 
snuć myśli; einen @ebanfen ,!ii~ne, 1) zaplata f. za przę
roeiter (au!I•)-- rozwijać myśl, dzenie; zarobek m. prządcy; 
bawić się myślą; II. vn. 1) ceM f. przędzy. 
prząść; 2) obracać się; 3) 6lJi'nn(c)IDebcn, sf. pl. pa
marmotać (o kotach); 4) jęczynaf.; biinn roie - cienki 
siedzieć w kozie; 5) er jak pajęczyna. 
fµinnt nie dobrze mu w gło- 6,IJi'nnfnbrif, sf. pl. •en, 
wie, brakuje mu klepki; gadR przędzalnia /, 
bzdurstwa; III. gefvonnen, 6,IJi'nnf{nd)~, sm. -fe!!, len 
pp. i adi. przędzony; (u)snu- m. do przędzenia. 
ty; es ift nid}t!I fo fein ge• 6,IJi'nnfrnn, sf. pl. •en, 
f ponnen, e!I fommt bod} enblid) prządka /. 
an bie 6onnen prawda z1twsze 6,IJi'nn!Jnnf, sm. •es, ko-
wyjdzie na wierzch. nopie _pl. do przędzenia. 

6lJi'nncn, sn. •!I, przędze- 6,IJt'nnbnn~, sn. -f eil, pl. 
nie n.; marmotanie n. (kot6w); -~iiufer, przędzalnia f.; dom 
(obraz.) snucie n. myśli; m. pracy, więzienie n. 
knowanie n., knucie n. 6,IJi'nnijilttc, sf. pl. •n, cba-

6lJi'nncn•, adi. pajęczy. ta/. do bodowlijectwabnikbw. 
6µi'nncttiibnlidj, 6lJi'nncn, 6,IJi'nninbnftric, sf. prze-

nrtig, adi. podolJny do pa- myał przędzarski. 
jąka; ,e %im zwierzęta pa- 6,IJl'nnjungfer, sf. pl. •n, 
jąkowate. panna /·,1 poziomnica /. {zoo-

6,IJi'ttncnfif dj, sm. =eil, pl. logia). 
•e, dziworyb m. (zoologia). 6lJi'nnmnf d)inc, sf. pl. -n, 

6lJi'nncnformir., adi. ob. maszyna f. do przędzenia. 
6pinnenattiR. 6,IJi'nnmil~Ic, pl. ,n, obacz 

6,IJi'nncnfiiije, sm. pl. nogi 6µinnmi. 
pl. pająka; (obraz.) pake dlu- 6lJi'nnrnb, sn. ,es, pl. 
gie i cienkie. -rli~er, kołowrotek m. 

6µi'nncnge1Debc, sn. =!I, pl. 6l)i'nnrnul)c, sf. pl. -n, 
-, pajęczyna f.; voU - pa- prządka-mniszka}'. (zoologia). 
jE:Jczynowaty, pajęrzysty. 6lJi'nnrolfcn, sm. •S, pl. 

6lJi'nncnfrnbbc, sf. pl. •n, -, kądziel f.; ein - uoll 
nogacz m. (zo"logia). ile na kądziel nawinąć mo-

6µi'nncnfrnnt, sn. •(e)s, tna; fillolle, \)'lad)!! am -
pl. •ftliuter, pajęcznik m. kądziel f.; ben \jlad}s auf 
(rośl.). ben - legen len nawinać na 

6lJi'nncnfnnbe, sf. nauka kądziel. • 
f. o pająkach. · 6,IJi'nnf rl)ulc, sf. pl. ,n, 

6lJi'nncnncft, sn. =e!I, pl. , szkoła przędzarska. 
=er, 6l)i'nncnncfł, sn. •e!I, pl. ; 6lJl'nnfeibc, sf. jedwab 
•e, obacz '5pinnengeroebe. , przędzony. 

6,IJi'nncnticrc, sn. pl. zwie- 6lJi'nnftube, sf. pl. •n, 
rzęta pająkowate. przędzalnia f. 

6,1Ji'nncn1Debc~n11t, sf. bło- 6lli'1111ftubcncr3iibl11n~, sf. 
na pajE:Jczynowa (anatomia). pl. •en, 6lli'n11ft11bcnmitrrl)c11, 

6l)i'nncr, sm. •!I, pl. -, an. •!I, pl. -, opowiadanie 
1) prządca m.; 2) oprządka n. prządek, bajka /. 
"·, jedwabnik m. (zoologia). 6,1Ji'nnftubcn1Dern~cit, sf. 

6µinncrci', sf. pl. =en, 1) pl. -en, mądrość /. bab od 
przędzalnia f., przędzarnia f. ; kądzieli. 

2) przędzenie n., przędza j. 6l)i'nn1Dcbebnut, sf. obacz 
6µinncrci'bcfifłcr, sm. •!I, €:pinnenroebe~aut. 

pl. -, właściciel m. przE:J- J 6,IJi'nnlDcib, sn. -(e)s, pl. 
dzalni. ,er, prządka f. 
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e~i'nnwtrf 

e~i'11111Uerf, 811. ,(e)i3, ma
ter.vał m. do przędzenia. 

G~i1111illlCrf3c11g, sn. •(e)!3, 
pl. •e, przyrząd m. (owad6w) 
do przędzenia. 

e~i'nnllloUc, sf. wełna f. 
do orzędzenia. 

@:i~ino'il, adi.' kolcza(s)ty ; 
delikatny, trudny, krytyczny 
(n. p. sprawa jaka). 

e~iut, sn. •(e)s, pl. •e, 1) 
miara pięciolitrowa; brei -
l8itnm piętnaście litr6w gru
szek; 2) cylinder m. (kape
lusz, żartobliwie). 

G~iutifie'rcu, vn. (~nben) 
przemyśliwać, medytować.; 
medrkować. 

·@:i~intific'rcn, sn. 0 !3, e~ill• 
tificrcrci', sf. pl. -en, prze
myśli wanie n., medytowanie 
n., mędrkowanie n. 

e~io'n, sm. -(e)i!, pl. -e, 
szpieg m. 

G~iOllll'ge, (wym.: -naż), 
sf. pl. •n, szpiegostwo n. 

16~io11ic'rc11, I. va. (~aben) 
szpiegować, śledzić kogo, co; 
II. vn. (~nlien) szpiegować, 
być szpiegiem. 

e~to11ic'rc11, sn . .. 13, szpie
gowanie n., szpiegostwo n. 

6~ioniermi', sf. pl. •en, 
szpiegostwo n. 

16~io'11i11, sf. pl. ,nen, 
szpiegowniczka f. 

e~irll'l, adi. obacz ®pirat• 
fiirmiq. 

6~itll'lc, sf. pl. •n, linia 
ślimakowata, ślimak m., krą
glica f.; obacz 5piralfeber. 

6~irll'lfcber, sf. pl. •n, 
sprę:!:yna zwinięta, sprę:!:yna 
wężykowato skręcona; sprę· 
żyna odwodowa (telegraf). 

6~ira'Iformig, adi. spiral
ny, kri:ity, krętny, kręciaty, 
kręcist.y: adv. spiralnie, kręto. 

6~irll'lgc1U0Ulc, sn. •i3, pl. 
-, sklepienie muszlowe. 

@:i~irll'Uinic, sf. pl. •n, 
krą!?lica .f., linia ślimakowata. 

6~irn'Uinig, adi. obacz 
6piralfiirmig. 

e~irn'l1Ui11b11ng, sj. pl. •en, 
krąg-lic" f. 

@:i~iriti'ilmnil, sm. -, spi
rytyzm m., duchowladztwo 
n., obcowanie n. z duehami 
zmarłych. 
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e~iriti'ft, sm. •en, pl. 0 en, IS~i~, I. adi. 1) szpiczasty, 
spirytysta m., duchowładca m. kończasty; •ei! @efic!Jt, •e, 

G~iriti'ftin, sf. pl. •nen, \Jla[e twarz przydłużona, nos 
spirytystka .f. szpiczasty; ,e \)'inger długie 

@:i~iriti'ftifdJ, adi. spiryty- i cienkie palce; -er mlinfe[ 
styczny. ostry kąt; • er l8ogett ostro-

e~iritllllli'ilmnil, sm. -, łu~ m.; •eiS ;1Jleffer ostro za
spirytualizm m., duchoznaw- konczony noż; •er .Rege I 
stwo n., nauka f. o duchach, ostrokrąi: m.; 2) . (obraz.) 
duchowiedztwo n.; ducho- uszczypliwy, zgryźliwy; •e 
wość f. ~ntmort uszczypliwa. odpo-

e~tritllllli'ft, sm. •en, pl. wi~dź; II. adv. 1) szpiczast~, 
•en, spiritualista m., ducho- konczasto; , - ,mndjen. ,szp1-
znawca. m. czasto zakonczyc, skręcie, za

@:i~ititllllli'ftin, sf. pl. -nen, strugać, wyklepać, nadać ostry 
spirytuRlistka J. koniec; - merben stać si~ 

6~iritnllli'ftifdj, adi. spi- kończastym; przydłużyć się 
rytualistyczny. (n. p. twarz); - autaufen 

~piritulllitii't, sf. ducho- stawać się pod koniec cien-
wosc f. szym; 2) (obraz.) uszczypli-

6~iritnc'U, adi. duchowy; wie, zgryźliwie; - antmor• 
dowcipny. ten odpowiedzieć uszczypliwie. 

"" 111·r1·t11o'fc11 1 · t @:i~i~, sm. •ei:!, pl. •e, 1) eł' , P • spiry uozy szpic m. (pies); 2) (poufale:) 
pl., napoje wyskokowe. 

"" · ·t ;,, l , stan m. pijaństwa;= ~aufc!J; ~~t'rt 11,,, sm. -, P • - 1 • r. " b ' d h 
•ff e, 1) spirytus m.; okowita emen - .,,a„en yc po oc o-
f., gorzałka /., wyskok go- conym; fidj einen - nntrin• 

) fen podchmielić sobie. 
rzałczany, wódka f.; 2 przy- G,pt'~llmliof), sm. •ffes, pl. 
dech m. (gramatyka); 3) •ffe, kowadło dwuro:!me. 
(obraz.) duch m., dusza /., ""l1f'u ff l 
umy8ł m., dowcip m.; er ~at ~1" .,Il C, sm. •n, P · •n, 
nidjt uiet - nie bardzo on małpozwierz m. 
mądry; aum Xeufel ift ber -, e~t'~nrt, sf. pl. ,ii~te, sie
bai:! ~()legmn ift Aelilielien kierka. kończasta., dzióbas m. 
duch się ulotnił, forma za- 6~i'~lilllft11, sm. obacz 

~nbnenbalfen. 
chowała się; za.pał min~ł, e~i'"lilld, sm. •Ci8, pl. 
czczy mechanizm pozostał. •1 ,blirte, bródka szpiczasta. 

e~i'ritllilllrtig, adi. podo- 6~i'~licrg, sm. •(e)il, pl. •e, 
bny do spirytusu, okowitowy. ostra góra. 

e~i'ritnillircnncr, sm. •i:!, e~i'~lillltt, sn. •ee, pl. 
pl. -, gorzelnik m. •bliitter, ostry, kończaty liść. 

e~i'rituillirtnncrci, sf. pl. @,~i'~liliitterig, adi. ostro-
•Cn, g-orzelnia /. liściasty. 

6~i'ritnilgcrndj, sm. •(e)i!, G~i'~lilllttcrn, sf. pl. ob. 
odor m. spirytusn, gorzałki. mJinbuocfen. 

e~i'rituilfodjcr, sm. •i:!, pl. e~i'~liogcn, sm. •i, pl. -, 
-, maszynka spirytusowa. łuk strzałkowaty, łuk gotycki 

e~i'rituillnm~c, sf. pl. •n, (architektura). 
lampa spirytusowa. e~i'~lio11cnfc11ftcr, sn. •9, 

6Writ11il1Ullgc, sf. pl. •n, pl. -, okno gotyckie (archi
alkoholometr m., w6dkomiar tekt.). 
m .• w6dkoważuia f. eW~lio11c11form, sf. pl. ,en, 

@i~itll'l, sn. ,(e)~, pl. 6pi• kształt m. łuku strzałkowl!
tiiler, szpital m., lecznica /., tego (architekt.). 
dom dla chorych. G~i'~liogcnftil, sm. •(e)s, 

e~i'ttd, sm. i sn. •&, pl. styl gotycki, architektura go-
-, szpital m. tycka.. 

@\~i'ttdfirdJC, sf. pl. •n, e~i'~liogig, e~i'~liogig, 
kościół szpitalny. adi. strzałkowato-łukowy. 



6Wt;bo~rcr, sm. =i8, pl. 
-, świder stożkowy. 

6ł)i't;bub(e), sin. =ben, pl. 
=lien, łajdak m., łotr m., hul
taj m., szelma m., filut m., 
złodziej m.; Ueiner - mały 
nicpoń (żartobliwie o dzie
ciach); frecfJer - zuchwały 
łotr. 

6ł)i 1t;b11bc1tb1mbc, sf. pl. 
=tł, szajka f. hultajów, łotrów. 

6ł)i't;bubcngefidJt, sn. =(e)s, 
pl. •er, twarz hultajska, ło
trowska, 

6ł)i't;buben~n11bltlcd, sn. 
•(e)s, hultajstwo n., łotro
stwo n. 

6ł)i't;buben~of1Ic, sf. pl. •n, 
jaskiuia f. łotrów, hultajów. 

6ł)i't;bubc11Icbcu, sn. •i8, 
życie hultajskie, łotrowskie. 

6ł)i't;b11benf ł)rncl)e, sf. gwa
ra hultajska, język m. ło
trów, złodziei. 

6ł)i't;b11be1tftrcidJ, sm. ~(e)i8, 
pl. •e, uczyuek łotrowski, 
8zelmowski; •e auiilfil~ren po
peluiać łotrostwa. 

6ł)i't;bilberti, sj. pl. •en, 
łotrostwo n., szelmostwo n., 
łajdactwo n., złodziejstwo n.; 
filuterya f. 

6ł)i'l;bilbiu, sf. pl. •nen, 
hultajka J., łotrzynia j, zło
dziejka j ; filutka f, 

6ł)i'l;bilbif d), adi. łotrow
ski, hultajski, szelmowski, 
złodziejski; filuterny, adv. po 
łotrowsku, po hultajsku, szel
mowsko, złodziejsko; filu
ternie. 

6ł)i't;cl)cn, sn. =i!, I. dim. 
od 15µitl mały szpic (pies); 
(źartobl. :) ein - ~alim mieć 
trocha w czubku; II. dim. od 
(6pi1Je· 1) szpicak m., koniu
szek m.; 2) koroneczka f. 

6ł)i't;c, sf. pl. •n, 1) ko
niec m. ( szpiczasty palca, 
nosa, igły, noża i t. p.); szpi
ca f., ostry koniec (laski, 
włóczni, oszczepu); mit einer 
- uetfe~en szpiczasty, koń
cza(s)ty; in einet - enbigen 
kończyć się w szpic, mieć 
ostry koniec; mit ber - uer• 
munben, treffen zranić, tra
fić ostro końcem; bie - nb= 
órecljen, alifcfJneiben - odła
mać, odciąć koniec (Rzpicza-
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sty); (przenośnie:) einer 16ndje, 
einem 2tngtiff bie - a!ibredjen 
nieszkodliwą uczynić rzecz, 
ubezwładnić, odeprzeć natar
cie; jmnbm bie - bieten stawić 
komu czoło, oprzeć się komu; 
2) cypel m., klin m. lądu, 
przylądek m.; = Słnµ (geo
grafia); 3) róg m. (szpiczasty), 
ząbek m.; = ,8ncfe, ,8ii[jndjen; 
4)' wierzchołek m., (kończa
sty) wierzch m.; bie - betl 
~erges, beiil ~aumeo szczy~ 
m. góry, wierzchołek m. drze
wa; 4) (przenośnie:) czoło n., 
przód m., pierwsze miejsce; 
ficlj an bie - fteUen stanąć 
na czele; an ber - eines 
Unterne[jmeniil fte[jen Rt11ć na 
czele przedsiębiorstwa, kiero
wać przedsiębiorstwem; an 
bet - beiil ,\)emiil mntjcf)ieo 
ren maszerować na czele 
wojska; an bet - ber ,8ioi~ 
rifation matf cfJierm przodo
wać w ciwi!izacyi; etm. auf 
bie - treilien posunąć co do 
n:ijwyższego stopnia, przesa
dzać w czem; 5) (obraz.) 
złośliwość .f, zgryźliwość f., 
słowo zfoilliwe, zgryźliwe; 
•en au!3teilm dojeżdżać, doja
dać, dogryzać na wszystkie 
strony; bie - mar !Je gen bidj 
geridjtet to była do ciebie 
przymówka; 6) koronka f.; 
oene3ianifdje, fCanbrifclje •n 
koronki weneckie, flamandz
kie; feibene •n jedwabne ko
ronki; mit •n bef eten obszy
wać koronkami. 

6ł)i't;eifcn, sn. •i3, pl. -, 
rodzaj m. struga. 

6ł)i't;el, sm. =il, pl. , 
donosiciel m., szpieg m., agent 
policyjny. 

6Wt;cin, vn. (gn!ien) 1) 
szpiegować; donosić; 2) do
jadać, da1?ryzać, dokuczać. 

6ł)i'l;cltum, sn. , s, ezpie
gostwo n. 

6ł)i't;en, I. va. ([ja!ien) 1) 
zastrugać, zaostrzyć, zakoń
czyć, kończatym uczynić, 
przy ciesać, przyciąć; einen 
~rei ftift, eine jyebet - tem
perować ołówek, zaciąć, przy
rznąć ołówek, pióro; ben 
9.Runb, bie .l:liµµen - zrobić 
z ust, z warg dziób; bie O[jren 

nadstawić uszy, nadsta
wi(11)ć uszu (przy,łuchiwać 
się z ciekawością); strzydz 
uszami (o koniach); 2) (prze
nośnie:) fidj auf etm. - ostrzyć 
sobie zęby na co; 3) koniec 
uciąć, wierzchołek obciąć; Il. 
ge[µitt, pp. i adi. kończasty, 
ścięty; (obraz.) nuf ehu. -
fein być ciekawym na co; 
eine •e jyeber [jaben mieć styl 
satyr~czny, gryzący. 

6ł)t'l;en, sn. •i!, struganie 
n., zaostrzenie n., przycina
nie n., ścinanie n. końca. 

6ł)i'~eunrbcit, sf. pl. -en, 
koronkowi\ robota. 

6ł)i't;eniirmcl, sm. =i!, pl. 
-,rękaw koronkami obszyty. 

6ł)i't;ennuff ni;, sm. =es, pl. 
•fiille, obszycie koronkowe. 

6ł)i't;cnnu~bcff cri u, 6ł)i't• 
3ennu~nii~eriu, sf. pl. •nen, 
korouczarka naprawiająca 
koronki. 

6ł)i't;enbef at;, .<m. ,es, pl. 
•[iit')f, obacz <5µi1}enaujfn1}. 

6ł)i't;enbiumc, .if. pl. •n, 
zwi,:;>\la f. (rośl.). 

6ł)i't;cncinf nt;, sm. •e!ll, pl. 
,[ iille, wstawka koronkowa. 

6ł)i't;cngnrn, sn. ,es, pl. 
•e, nici pl. na koronki. 

6ł)i'i}t1tgr11nb, sm. •(e)s, 
tło n. koronki. 

6ł)i't;cn~nmud), sn. obacz 
15pitientuclJ. 

6ł)i't;cn~nnbd, sm. =i!, 
handel m. koronkami. 

6ł)i'~cn~iiublcr, sm. =i8, pl. 
-, koronka,z m. 

6ł)i 1t;cn~iinbleri11, sf. pl. 
-nen, koronczarka j., ko
ronkarka f. 

6ł)i't;e1t~nnbhmg, sf. pl. 
=en, sklep m. z koronkami. 

6ł)i't;cn~nubc, sf. pl. 0 n, 
czepek koronkowy. _ 

6ł)i't;cnflcib, sn. , ( e )s, pl. 
,er, suknia koronkowa, ko
ronkami obszyta, 

Gł)i't;enfloł)ł)d, sm. ,s, pl. 
- , klocek m. do robieuia 
koronek. 

6ł)i't;cnfloł)ł)elei, sf. ro
bienie n. koronek na klo
clrnch. 

Gł)i'l;cnfloł)ł)Ieriu, sf. pl. 
•nen, koronczarka /., ko
ronkarka f. 
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\SlJl'ijenfrngen, sm. ,s, pl. wy; •e }8emerfungen ironi
•ftiigen,kolnierz koronkowy. czne uwagi; se !Jłeben filijren 

\SlJi'i}enntnnf d)dten, sf. pl. zgryźliwie, uszczypliwie mó-
mankiety koronkowe. wić, dojadać; II. adv. szpi-

eilJi'tjCUntUfter, sn. •S, pl. czasto, kończasto; (obraz.) 
-, wzór koronkowy. ostro, uszczypliwie; imnbm 

i6lli'tjenf d)leier, sm. •il, pl. - antrootien uszczypliwie 
-, welon koronkowy, woalka komu odpowiedzieć. 
koronkowa. 6lJi'ijigfcit, sf. pl. sen, 

\SlJi'ijcuftid), sm. =(e)s, pl. irouiaf., sarkazm m., nszczy-
=e, ścieg koronkowy. pliwość .f., szyderczość f. 

\SlJi'tjcntud), sn. ,(~)il, pl. \SlJi'ijflcttc, sf. pl. "", 
•tildjer, eh ust ka koronkowa. rzep pospolity (bot.). 

\SlJi'ijenbediiufcr, sm. •ił, \SlJi'ijfolJf, sm. •(e)s, pl. 
pl. -, koronkarz m. =fiipfe, szpiczasta głowa, 

\SlJi'ijenbctfiiuferin, sf. pl. człowiek m. o szpiczastej 
onen, koronkarka /. głowie. 

\SlJi'tjcnwed, sn. obacz \SlJi'tjfugcl, sf. JJl. ,n, stoż-
15:pi~enatbeit. kowa kula. 

6lli'ije1111Jidcr, sm. =s, pl. 6lJi'tjfrnmlJe, sf. pl. ,n, 
-, koronkarz m. obacz 15:pi~~aue. 

\SlJi'ijcnwiderin, sf. pl. 6lli'ijmnrfc, sf. pl. =n, 
•nen, koronkarka /. znak położony na czele arty-

\SlJi'ijc11311Jir11, sm. •(e)s, knłu bezimiennego zamiast 
nici pl. na koronki. podpisu (dziennik.). 

\SlJi'ijer, sm. •il, pl. -, 6lli'ijmn110, sf. pl. =miiufe, 
przyrząd m. do zacinania kretomysz /., ostropysk m., 
oł6wk6w. chochoł m., ślepuszonka /. 

\SlJi'ijfinbig, ade. przeble-1 (zoo!.). 
gły, wykrętny, sofistyczny; 6lli'ijmcifjcl, sm. =il, pl. 
adv. przebiegle, wykrętnie, -, przecinak trzonkowy. 
sofistycznie. \SlJi'ijnllntC, sm. •lls, pl. 

6lJi'ijfi1tbigfcit, sf. pl. •en, -n, przezwisko n.; fmnbm 
wykręty pl., wykrętarstwo n., einen =n gelien przezywać, 
przebiegłość f., subteltnostka przezwać kogo. 
f.; =en fudJen, auf ,en auiil• \SlJi'ijnnf c, sj. pl. 0 n, szpi-
geijen wykrętów szukać, wy- czasty, kończaty nos. 
krętów się chwytać. 6lli'ij11nfig, adi. ostronosy. 

\SlJi'ijgcwiil{Jc, sn. ..9, pl. 6lJi'ijlJfn~l, sm. ,eB, pl. 
-, sklepienie strzałkowate. •:pfii~Ce, pal szpiczasty. 

6lJi'ijglae, sn. •fes, pl. 6lJi'ijf iiulc, sf. pl. =n, 
.;.gliijer, kieliszek m. (zwężony ostrosłup m.; uierf eitige 
u dołu). aus einem €:>tein obelisk m. 

6lli'ijbncfe, sf, pl. •n, mo- 6lli'ijf d)iibel, sm. obacz 
tyka kończasta ; kilof m., €5:pi~fo:pf. 
kliniak m. 6lli'tjf d)Uiibclig, adi. ostro-

6lJi'ij~nmmcr, sm. •il, pl. dzióby. 
-~iimmer, młotek szpiczasty, @:lJi'ijf d)icnc, sf. JJl. ,n, 
dzióbak m., czekan m., (także filleidJen3unge /., filledJ= 
obuch m. f el[cljiene j., ,8unge f.) szyna 

\SlJi'tjbnuc, sf. pl. •n, końcowa, iglica f., szyna 
oskard m., czekan m., cza- zwrotnicza; linfe - einer 
gan m. 2infsroeicljr. iglica lewozwro

eilJi'ijbunb, sm. ..es, pl. tna, lewa iglica lewej zwro-
•e, •zpic m. (pies). tnicy; red)te - einer .mnfs• 

6lli'J;tut, sm. ,eB, pl. meic[Je prawa iglica lewej 
•tiite, kapelusz szpiczasty. zwrotnicy; linfe - einer 
· 6lli'ijig, I. adi. 1) szpi- !Jłed)tsroeid)e lewa iglica pra

czasty, kończasty; = [:pit); wej zwrotnicy; red)te - einer 
2) (obraz.) ostry, uszczypli- !JłecljtsroeidJe iglica prawo-

zwrotna, prawa iglica pra
wej zwrotnicy ;un!etjdJ!agenbe 
_;, iglica podsuwana, iglica 
przyleżna (kolejn.). 

6lli'ijf d)nnbcl, sm. •s, pl. 
•fdlniibe!, ostry, szpiczasty 
dziób. 

elli'ijlllinbcr, sm. ,s, pl. 
-, rodzaj m. świdra.' 

6lli'ijllliltf(c)lig, adi. ostro
kątny. 

6lli'tjlllort, sn. ,(e)!3, pl. 
-miirter, 1) obacz e:pi1}name; 
2) wyraz uszczypliwy. 

6lli'ij3n~n, sm. ,(e)ś3, pl. 
=aii~ne, kieł m. 

6lli'ij3ii~nig, adi. szpicza
stozęby. 

6lli'ij3cttcl, sm. PS, pl. -, 
cedułka f., karteczka f. (do 
zapisków). 

6lli'ij3idcl, sm. =B, pl. - , 
cyrkiel m. o kolankach sta
łych. 

6l)(ec11, (wym.: spliin), 
sm. pil, splin m., obojętność 
/., zniechęcenie n., zgryźli
wość f-, zrzędność /., tetry
cznośc /. 

\SlJlecnig, (wym.: spliinig), 
adi. splinowaty, zobojętniały, 
zniechęcony, zgryźliwy, zrzę
dny, tetryczny; 0 e @infii[e 
dziwaczne pomysły. 

6lllci'fjc, sf. pl. •n, trzaska 
/., wiór m. 

6lJlei'fjcn, f pleiae, •flejt (,fit), 
fpleiflt, f:p!ifi, gefpliffen, I. va. 
(~alien) łupać, łamać; II. vn. 
(fein) łupać się, rozprysnąć 
sie. 

'ISlllei'fjcr, sm. piil, pl. -, 
rozłupywacz m. 

/GlJ{Ci'f1ig, adi. łupny, 
łatwo się rozpadający. 

6~lenbi'b(c), I. adi. świe
tny, okazały; 2) szczodry, 
hojny; = freigebig; ,er ~rucf 
druk, przy którym papit,ru 
nie szczędono; mało druku 
a dużo próżnego miejsca; II. 
adv. 1) świetnie, okazale; 2) 
hojnie, szczodrze. 

6lJlint, sm. •(s), pl. =e, 1) 
biel m., o błoń j. (botanika); 
2) drzazgi pl., wiory pl.; 3) 
przewłoka /., łon m., Jonek 
m., zatyczka f. i= merftecfftift. 

~llli'ntbol3cn, sm. pill, pl. 
-, klinowy sworzeń. 



r$~li'ntcr 

IE~li'titcr, 8m. •i3, pl. -, 
-0bacz 15p!itter. 

6~Ii», 8m. •ff es, pl. •ffe, 
obacz 15palt. 

6~1i'ffcn, va. ([)11óen) spa· 
ać końce dwóch lin (żegl.). 

6~1i'ffcn, 8n. 0 s, 6~li'f • 
fung, 8f. pl. •en, spajanie 
n. końców dwóch lin. 

6~li'ffig, adi. obacz 
Splei Iii n. 

6~Ii'ttcr, 8m. •ill, pl. -, 
trzaska f, drzazga f., zadra 
f., skałka f.; ftdj einen -
iM jy[eif dj ftoflen zranić si(] 
drzazgą; fic!J elnen - in ben 
9łagel reiflen wbić sobie 
skałkę pod paznokieć; ben 
....;.. in bes 9ł1ic!Jften 2luge fe[)en 
unb ben ~a!fen im eigenen 
nicl)t nenrntr werben źdźbło 
widzieć w oku bliźniego a 
w swojem nie widzieć tramu. 

6~H'ttcrbrud), 8m. =(e)s, 
pl. •btilc!Je, złamanie n. z od
szczepami, strzaskanie n. 

6~1i'ttcrd)c11, 811. •!5, pl. 
-, dim. ud 15plitter, mała 
drzazga, trznseczka f. 

6~li'ttcrig, adi. pełen 
trzasek; łuszczkowy. 

6~li'ttcrn, I. va. (ijaóen) 
łupać, łamać; II. vn. (fJ(lÓen 
i fein) i fiqi -, w. (~aóen) 
na trzaski się łup11ć, rozpry
snąć się, zadzierać się, za
drzeć sie. 

6~li'tter(fnf er)nadt, adi. 
nagi, jak Pan Bóg go stwo
rzył, naguteńki. 

6~li'ttmid)ten, va. ([)aóen) 
źtośliwie krytykować, zło
śliwie wyszukiwać drobnostek 
dla przygany. 

6~U'ttcrrid)tcn, 8n. -s, 
S~li'tterrid)tmi, 8/. złośliwa 
drobnostkowa krytyka. 

6~li'ttmid)ter, sm. 0 s, pl. 
-, krytyk złośliwy, drobnost
kowy. 

~li'ttmil'(Jterin, 8/. pl. 
•nen, kobieta krytykująca 
złośliwie, drobnostkowo. 

6~1i'tter1Jetie~11ng, sf. pl. 
•en. zranienie n. (się) drzazgą. 

6~1i1tt~ol5, 811. ,es, drzewo 
łuszczkowe, wiory pl. 

6~1i·~c11, va. obacz 15pliff en. 
6~olia'nt, sm. •en, pl. ,en, 

·łupieżca m., złodziej m. 
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6~olintio'n, 8/. pl. •en, geóen spiąć, bość konia ostro-
złupienie n., kradzież /. gami; 2) ostroga /. u nogi 

6~o'Itcn, 8. pl. łupy :pl., konia, psa, koguta; 3) (obraz.) 
zdobycz wojenna. fidj bie 15poren uerbienen otrzy-

6~oliie'tell, va. ([)aóen) mać odznakę, dostąpić pierw
łupić, złupić; kraść, okradać. szych honorów; 4) (przeno-

6~0liiC'ren, sn. 0 s, 6~0· śnie:) bodziec m., podnieta 
liic'rung, sf. pl. •en, lupie- /.; idj ijoffte, ba& er fidj l>iei3 
nie n., złupienie n., okra- 3um - fein laff en tuirb spo· 
danie n. dziewam się, że to mu będzie 

@;~o'nbc, 8(. pl. •n, łóżko n. podnietą, bodźcem; ó) dziób 
6~onbc'if dj, adi. sponda- okrętowy; = 15djiffefdjnabel. 

iczny; · -er ~era wiersz spon- <G~o'rnnber, 8/. pl. •tt, 
daiczny, spondeus m.; -er żył>t brznchowa (u konia). 
~e,ameter heksametr spon- 6~o'rnnrtig, 6~o'rnformig, 
daiczny (wierszowanie). adi. ostrożasty, 

6~onbe'11~, sm. -, pl. <G~o'rnblume, 8/, pl. -n, 
,been, spondens m., spondej ostrożka J. (rośl.) . 
m. (wierszowanie). 6~o·r11c11, I. va. (f)aben) 

6~0'nning, 6~0'n11U1191 Bj, 1) spinać, RpiąĆ, boŚĆ ( ostro
pl. •Cit, spój m. tramu spo- garni); 2) (przenośnie:) bodź
dniego w okręcie. ca komu dodawać, podniecać 

6~onf n'lien, 8. pl. zaręczy- kogo = anfpornen; IL ge-
ny pl.; = ~erfoóung. fpornt, pp. i adi. przy, w 

@>~onjie'ren, vn. (~aóen) ostrogach; (obraz.) geftiefelt 
zalecać się, umizgać się, nad- unb gefpornt fein być zupeł-
skakiwae. nie przygotowanym. 

6~onta'n, adi. o.obruwoluy·; 6~01rnc1t, 8n. •s, spinanie 
0 e ~eroegung ruch dowoluy; n. ostrogami, bodzeuie n. 
adv. dobrowolnie, dowolnie; 6~o'rnflilg{cr, 8m. •5, pl. 
z zamysłu. -, długo•zpon m. (zoolog-ia). 

6~ontn11eitii1t, 8/. dowol- 6~o·rnf11» i 6~o·re11f11ij, 
n ość /. '. sm, •es, pl. •fil&e, noga 

6~onto'n, 8m. •(e)a, pl. •e, ostrogowata (zoologia);: pro-
kr6t:Ca dzida, pika/. stoszpon m. (ptak). 

6~orn'bif dj, adi. sporady- 6~o'rn, 6~o'rcnlebcr, sn. 
czny, rzadki; •e śtunf9eiten •5, rzemyk m. u ostrogi. 
choroby sporadyczne, nie- 6~o'rn• i 6~o'renmndjer, 
epidemiczne; adv. sporady- sm. •S, pl. -, obac1. 15porer. 
cznie, rzadko. 6~o'rn• i 6~o'rcnriibdjcn, 

6~o'rc, sf. pl. •n, zarodek 8n. •iil, pl. -, ostroga /. 
m. (botanika). 6~o'rn• i 6~o're11ricmc11, 

6~o'ren, vn. (fein) popsuć 8m. •S, pl. -, rzemyk m. u 
się, skwaśnieć (o winie). ostrogi. 

6~o'ren, . 8m. pl. ot>. 6~o'rnftnl'(Jel, 8m. •a, pl. 
15porn. -n, kolec m. u ostrogi. 

6~o'renbilb1111g, 8/. pl. •en, 6~o'rnftiitig, adi. narowi-
zaradzanie n. się (botanika). sty, niecierpiący ostrogi (o 

6~o'rcnfticf1, 8m. •(e)s, pl. koniu). 
•e, ukłucie n., ubodzenie n. 6~o'rnftidj, 6~o'rnfto», 8m. 
ostrogą. obacz 15porenfttdj. 

6~o'rer, 8m. •S, pl. -, 6~o'rnftreil'(J~, adv. obce-
fabrykant n. ostróg, ostro- sem, obcesowo, skokiem, 
garz m. z kopyta; natyehmiast, z roiej-

6~0tll, 8m. -(e)s, pl. 6po, I sca, na miejscu; = f o fort, 
ren, t) ostroga f, bodziec auf ber 15te!le. 
m.; bie 15poren anlegen przy- 6~o'rn• i 6~o'rentriiger, 
piąć ostrogi; mit 15poren uer• 1 am. ,s, pl. -, 1) obacz 
fe~en przy ostrogach, w ostro- 15porn[eber; 2) noszący m. 
gach; bem \j3ferbe bie 15poren ostrogi. · 



61Jort, sm. •(e)6, sport m., 
zabawa j., rozrywka/. (celem 
zręczności, wprawiania się 
w rnchy). 

EilJO'rtd, sj. pl. •n, oplata 
f, taksa f.; •n, pl. o bry wcze 
n., obrywki pl. 

elJO'rteUaff e, sf. pl. •n, 
kasa f. opłat, taks. 

elJO'ttCltafC, sj. pl. •n, 
taksa sadowa. 

Eillo'rt~mann, sm. ,(e)!3, 
pl. •leute, sportowiec m. 

elJortnlinen, vn. ({)aben) 
żąclać opłaty (s!!dowej). 

elJOtt, sm. ,(e)6, drwiny 
pl., drwinki pl., szyderstwo 
n., urąganie n., urągowisko 
n., pośmiewisko n.; feinm 

mit jmnbm treiben, 
jmnbn 3um @egenftanbe bei3 
•e!3 mad)en drwinkować, 
szydzić z kogo, żarty sobie 
stroić z kogo ; er ift @e• 
genftanb bei3 •e!3 jest po
śmiewiskiem; er forbert ben 
- [)eraui3 wyzywa śmiech, 
jest nadzwyczajnie śmie
sznym; mit ~o[)n unb -
ali3ie[)en oddalić się wyszy
dzony i wyśmiany; fid) 3um 
- mad)en na pośmiewisko 
siq wystawić; 3um - werben 
stać ,ię pośmiewiskiem; etro. 
3um - tun na urąg co czy
nić; mer ben Sd)aben [)at, 
braud)t jiir ben - nid)t au 
f orgen cudza bieda ludziom 
śmiech. 

EilJo'ttbenennnng, sf. pl. 
,en, szydercze nazwanie; = 
Sµitname. 

EilJO'ttbilb, sn. •ti3, pl. •er, 
karykatura j. 

Eillo'ttbiUig, adi. i adv. 
nadzwy,·zajnie tani, tanio. 

EilJo'ttbid)ter, sm. -~, pl. 
-, poeta satyryczny. 

EilJo'ttbroff cI, sf. pl. •n, 
żartowniś drozd m. (ptak); 
szyderca m. 

Eilliittelei', s.f. pl. ,en, 
drwinki pl. 

Eillii'ttdn, vn. ([)aben) ii6er 
etro. - drwinkować (sobie) 
z czego. 

Eillii'ttelnb, ppr. od f;iiit• 
tein i adi. przecherny. 

Eillo'tten, vn. ([)aóen) 'jmnbe, 
einer ®ad)e albo ilóer imnbn, 

4ó6 

illier etw. - szydzić, drwić, 
drwinkqwać, naśmiewać się, 
urągać, naigrawać się z kogo, 
z czeg-o. 

Eillii'ttcr, sm. •6, pl. -, 
szyderca J., wyśmiewacz m., 
przechera m. 

Eilliitterci', sf. pl. •en, szy
dzenie n,, szyderstwo n. 

Eillii'tterin, sf. pl. 0 nm, 
wyśmiewaczkaf., przechera f. 

EilJO'tten, sn. •5, szyder
stwo n., szydzenie n., urą
ganie n. 

EilJo'ttgebot, sn. •(e)i3, pl. 
•e, oferta śmieszna, nadto 
nizka w porównaniu do war
tości towaru. 

EilJo'ttgebld)t, sn. •(e)i3, pl. 
•e, satyra/., poemat wyszy· 
dzający, 

EilJo'ttgeift, sm. pl. •e!3, 
azyderczy duch, szyderca m. 

EilJo'ttgeHid)ter, sn. =i3, 
szyderczy śmiech, 

EilJo'ttgelb, sn. •(e)e, marny, 
psi pieniądz, bezcen m.; 
etu,. um ein - faufen, vet• 
faufen kupić, sprzedać co za 
bezcen, 

EilJii'ttif dJ, adi. szyderczy, 
szyderski; •e Włiene szydercza 
mina; .. e !neben szyderskie, 
uszrzypliwe słowa; adv. szy
derczo, szydersko. 

Eillo'ttlieb, sn. •(e)!.l, pl. •er, 
pieśń szyderska, wyśmiewa
jącn. 

Eillo'ttlnft, sf. chętka f. do 
drwinkowauia. 

EilJo'ttmnnl, sn. •(e)e, pl. 
•miiuler, złośliwa gęba, szy
derczy język. 

Eillo'ttname, sm. ,n!3,pl. •n, 
przezwisko n.; einen =n geóen 
przezywać, przezwać. 

61Jo'ttlJtCi0, sm. •fee, pl. =fe, 
bezcen m., bardzo nizka cena. 

EilJo'ttrebe, sf. pl. •n, szy
derska mowa; przekwinty pl. 

EilJo'ttf d)rift, sf. pl. •en, 
pismo satyryczne, wyśmiewa
jące, p11szkwil m. 

EilJO'ttf nd)t, sf. chętka f. 
do drwinkowania, naśmiewa
nia sie, 

EilJo'•ttfiid)tig, adi. lubiący 
drwinkować. 

EilJO'ttlJCtf C, sm. pl. obacz 
6µottgebic!Jt. 

iElJo'ttuogel, sm. •6, pl. 
•tJiigel, !) obacz ®pottbroffel; 
2) naśmiewca m., drwinkarz 
m., drwiarz m. 

EilJO'ttlueif e, adv. szyderczo, 
żartem, 

iElJO'ttlllo~lfeil, adi. nie
zmiernie tani; adv. niezmier
nie tanio, za bezcen. 

Eillo'ttlllort, sn. •(e)6, pl. 
=e, słowo szydercze; szyder
stwo n.; = 6;iiitterei. 

EilJra'd)ii~nlidJfeit, sf. po
dobieństwo n. mowy, analo
gia f. języka. 

EilJra'd)aitcrtiimer, pl. sta
roż.vtności językowe. 

EilJta'd)lltmut, s.f. ubóstwo 
n . .ięzyk11. 

Eillrn'dJart, sj. pl. •en, 10-

dzaj m. mowy, dyalekt m., 
narzecze n.; idyotyzm m., 
wł11ści w ość f. języka ; 
6µrac!Jeigen~Eit. 

EilJra'dJbnu, sm. •ei3, stiu
ktura f., budowa f. języka. 

61Jrn'd)begabnn9, sf. zdol
ności językowe, talentm. doję
zyków. 

EilJra'djc, pl. •n, 1) ję
zyk m., mowa f.; bie urten, 
toten, bie mobemen, (eóenben, 
=n języki stare, martwe, nowo
żytne, żyjące; er (emt frembe 
•Il uczy się obcych języków; 
bie ftan~~fi[d)e - roirb bem 
\J!o[m f e~r [eicf)t Polacy z łat
wością uczą się francuskiego 
języka; in ber - ber @eóU• 
beten w mowie uczonych; 
gefµrod)ene - język mówiony, 
mowa f.; bie - bei3 ~er3ene, 
ber 21:ugen mowa serca, oczu; 
2) mowa f. (jako możność, 
władza mówienia); bie -
tJerlieren, ber - lieraubt mer= 
ben stracić mowę; bie -
n,ieberfinben, roiebergewinnen 
odzyskllć mowę; eine. [diroere 
- [)a6en z trudnośc;ą sie wy
sławiać; bie @aóe ber,.:._ dar 
mowy; imnbn an ber - er• 
fennen poznać kogo po gło
sie, po sposobie mówienia; 
3) mówienie n., sposób m. 
wyrażania si~, mowa/.; eine 
ge3ierte - wymuszona mowa; 
eine fml)e - f(iijren mbwić 
zuchwale; (obraz.) bie - an• 
bern zmienić ton (mowy); eine 
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6adie aur - bringen mówić I 6,llrn'd}gittcr, sn. •5, pl. e,llrn'dJmtijtcr, sm. =i3, pl. 
o jakiej rzeczy; bas fam audj' -, krata j. w rozmownicach -, obacz e:ptadl[egrer. 
aur - i o tem była mowa; klasztornych. e,llrn'djmeifteriu, sf. pl. 
nic!Jt mit ber - ~erau5 roollen 6,llrn'd}grenae, sf. pl. •n, 0 nen, obacz 6:prad;legrerin. 
nie chcieć mowić, powiedzieć, gramca językowa. e,llrn'djmenger, sm. =5, pl. 
co się wie, co się myśli, nie 6,llrn'djinfel, sj. pl. •n, -, mieszający m. języki, 
być skorym do mówienia, obszar odosobniony, na któ- makaronista m. 
u~rywać i milc~eć; ~erau!3 rym mówi się pewnym języ- 6,llrndJmtngcrei', sf. pl. 
mit ber - ! daleJ gadaj, co kiem. =en, mieKzanie n., mieszanina 
masz na języku! 6,llrtl'd)ftlm,lli, sm. =(e)&, /. języków, makaronizm m. 

6,llrn'd)cinentcit, 6,llrn'd)= l f" f lk f · a 6,llrn•.-f,neuercr, sm. =s, 1;l. 
Cl·gent11"ml1·"'.'f0 1·t, s~. pl. =en, P · • amµ e, wa a ·, woJn "' "I ' 'J f. między językami. -, neolog m., wprowadzająry 
idyotyzm m., własność f., 6,llrn'djfnrte, sf. pl. =U, m. nowe wyrazy i zwroty, 
właściwość/. języka, mowy; mapa geograficzna, przedsta- 'Odnawiacz m. języka. 
beut\d)e, engli\dJe, jran3ofifd)e, wiająca rozpowszechnienie 6,llrn'dJneucrung, sf. pl. 
italimifcfJe, :po[nifd)e - ger- języków. "en, neologia /., wprowa-
manizm m., anglicyzm m., 6,llrn'djftlllltr, sm. •5, pl. dzanie n. nowych wyrazów 
gallicyzm m., italianizm m., -, znawca m. języków, lin- i zwrotów. 
po~nizmmj~!j,. f 't gwista m. 6,llrtl'd}orgnn, sn. ,(e)s, pl. 

i,rn'.., n„1g tł, sf. 1) 6,llrn'mfcnntnio, sf. pl. •e, organ m. do mówienia. 
możność /., władza f. mó- ff u, , iE"rn'mrentl, s+', pl. =n, wienia, mowy,· 2'

1 
zdolność f. = e, znajomośc f. języków. 'I' u1 11 'J · 

"""~n'd11f1111"• f · ko prawidło językowe. do .J·~zyków. ,;:;'I'• , u,, s • Języ - "" . • t 1· · t k j ,;:;, 11 rn'dJmmt11nt, sm. •(e)i:l, (E11rn'mfer.ler, sm . • 5, pl. znaws wo n., mgw1s y a ., "' u1 
"'bł du, ., , ó filologia f. bogactwo n. języka. 

-, ą m. w mowie, w ro - "" 'mf ,.. a· "" •m · ,, ·t ., wieniu; błąd gramatyczuy, . ,;:;,,IJ~tl u1 ll~utg, . a i .. zna- ,;:;,,IJttl u1rtlll„tt , BJ. rzy-
błąd przeciw językowi. 

1 

Jący Język, Języki; poliglota stość /. język~. 
e,llrn'dJfcrtig, adi. biegły m., filol,ug m.. 6,llrn'djreiniger, sm. ·5, pl. 

w mówieniu; znający wiele 6,llttl d)f~nbtgt(t), sm. ,en, -, poprawca m. mowy, pury-
języków. pl .. •l(n), Języ~oznawca m., sta m. 

6,llttl'd}fertigfcit, s/. łat· pohglotf m., filolog m. . e,1Jrn'djccinig1111g, s/. pl. 
wość /. mówienia; znaj o- 6,llrtl dJfnnft, sj. obacz =en, oczyszczanie n. mowy 
mość j. jezyków 6:pradj(e~re. z obcych wyrazów, z obczy-

6,llrn'dJforf d)tf, sm. •i!, pl. e,llrn'd}!e~rc. sf. pl. 0 n, zny, z ziemszczyn, puryzm m. 
_ badacz m jezyka jezy- gramatyka f., nauka j. o 6,llrn'dJrtinigungoeifer, sm. 
kó~ · • ' • prawach i zasadach języka. _•5, puryzm m. 

6°,IJrn'djforf djung, sf. bada- 6,llrn'djlctm, s,:i, "s, pl. 
1 

e,l)rn_'d}ri~tig, adi. zgod?y 
nie n języków jezyka , -, gramatyk m., nauczy- z praw1dlam1, z duchem J':r 

6,llttl'djgcbict: 8'n. •(e)s, pl. I ciel m. )ęzyka, _języków. zyka, . poprawny; adv. po-
•e, obszar, na którym mówi j 6,llrn d}letrC!lll, sf . . pl. prawme. . . . 
się pewnym językiem. 1 =nen! nauczyc,elka /. Języ- 6,llrn'd)rtdjttgfett, sf. po-

6,llrn'd)gtbrtlndj, sm. •(e)s, ka, J<lz~ków. . . prawność/. w mówieniu,języ-
pl. •brliuclJe zwy~.zaj m. mó· 6,llttl d}lidJ, adi. Językowy, kowa. 
wienia. ' lingwistyczny; •e ~enntniffe e,llrn'dJtobr, sn. ,(e)i:l, pl. 

6,IJttl'dJ!lCift, sm. =ii3, duch wiadomości lingwistyczne; •e, el)ttl'dJtOtrc, s/. pl. ,n, 
m. języka. adv. językowo, lingwisty- trąba głosowa, tuba aku-

6,llrn'djgeletrf nntfeit, sj. cznie; - riclJtig gramatycznie, styczna; (obraz.) bas - an= 
obacz 15:praclJfltnbe. poprawni~. berer 2eute fein powtarzać za 

6,llttl'dJgtmcngc, sn. •S, 1) e,llra'd)loo, adi. 1) bez- drugimi, grać jak kt'> na-
mieszanina f. jezyków; 2) mowny, pozbawiony mowy; dmie; jnmbn am - 6enilęen 
obacz 6prad)uerroirrung. niemy, niemowa m.; używać kogo do głoszenia 

6,llrn'djgtnic, (wym. :-żeni), !l'erben oniem_iee, . zap~mnieć własnych myśli. 
Stt, •5, pl, •51 geniusz języ• JęZYk:t W gębie j 1C\) 6\U. - ! e,llttl'd)f dJlllj, Sm. •eS1 pl, 
kowy. osłnp1~łem j 2) zachrypnięty; •\dJiitie, skarb językowy, za. 

'ei,llrn'd)gefelj, sn. •CB, pl. = S.:,etfer (medycyna). sób m. słów jakiego języka. 
•e, prawidło językowe. 6,llrn'd)lofigfeit, sf. 1) bez- 6,llta'djf djniljer, sm. •i:l, pl. 
_ 6,1Jrn'd)9tllltlnbt, adi. ob. mowność f., niemota j.; 2) -, obacz 6prad)fe~ler. 
<e>µradjfertig. . zdziwienie n., o~łupienie n.; 6,llrn'dJftnbinnt, sn. •(s), pl. 

6,1Jrn'djgt\lltlttbt~e1t, sf. ob. = 15taunen; 3) chrypka j.; •bien, nauka f. j~zyków; 
6µtadjfettigfeit, = teiferfeit (medycyna). filologia/. -



6,llrn'djftunbe 

6,llrn'djftunbe, sf. pl. ,n, 
lekcya f. języka. 

6,l)ra'djfilnbe, sf. pl. =n, 
grzech językowy. 

6,l)rn'd)tridjter, sm. •i3, pl. 
-, lejek akustyczny (dla 
głuchych); ( obraz.) podręcznik 
m. do szybkiej nauki języka. 

6,l)rn'd)tilmlidj, adi. języ· 
owi właściwy. 
6,l)rn'd)ilfiung, sf. pl. =en, 

ćwiczenie n. w mowie, 
w mówieniu, ćwiczenie języ
kowe. 

6,1Jrn'd1u11tcrrid)t, sm. •(e)tl, 
nauka f., lekcye pl. języka, 
języków. 

6,l)rn'd)IJerfieff mr, sm . • a, 
pl. -, poprawiacz m., refor
mator m. języka, 

6,1Jrn'd)1Jer6eff cru11g, sf. pl. 
=en, poprawianie n., poprawa 
f. języka. 

6,l)rn'dJIJerberfier, sm. •s, 
pl. -, psowacz m., kazicie! 
m. językn. 

6,l)rn'd)IJerberfieritt, sf. pl. 
=nen, psowaczka /., kazi
cielka f, języka. 

6,l)rn'dJIJereiu, sm. •(e)s, 
pl. ~e, stowarzyszenie n. dla 
pielęll'nowania języka, 

6,1Jra'd)1Jergleid)cub, adi. 
porównujący języki; -e @ram, 
matif grama ty kn poi ówna w-
cza. 
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6,l)rn'd)Wiffeuf dJnftlid), adi. 
filologiczny, lingwistyczny; 
adv. filologicznie, lingwi• 
stycznie. 

6,l)re'd)n,1)1)nrnt, sm. =(e)s, 
pl. •e, aparat m., przyrząd 
m. do mówienia; odbieracz 
m. (u telegrafu); fonograf m. 

61)re'd)nrt, sf. pl. =en, 
sposób m. mówienia, wyra
żania się. 

61)re'd)eu, f predje, fpridjft, 
fpricl)t, jpradj, ~abe gefprod)en, 
I. va. mówić, powiedzieć, 
rzec; etw. - mówić, rzec 
co; ein e 6pradje mó
wić jakim językiem; beutfdj 
- mówić po niemiecku; 
jmnbn, mit jmn'om - mówić, 
rozmawiać, pomówić z kim; 
ein @ebet - modlitwę odma
wiać; ben 6egen - dawać 
błogosławieństwo, błogoPh
wić; baf3 UrteiC - wydać 
wyrok; jmn'on frei - uznać 
za niewinnego, uwolnić kogo; 
wyzwolić (terminatora); 9!ec[Jt 
- wymierzać sprawiedliwość, 
sądzić sprawy; Unfinn -
gadać głupstwa, bzdurstwa; 
ein !!Jladjtwott - wypowie
dzieć słowo rozatrzygające; 
jmnnn ~eHig- kanonizować 
kogo, uznać, ogłosić kogo 
świętym, przyjąć kogo w po· 

6,l)rn'd)IJergleidJlltt!l, 
filologia porównawcza. 

6,l)ra'd)IJermogen, sn. •9, 
obacz 6pradjjći()igfeit. 

6,1Jrn'd)11erlllirr1111g, sf. pl. 
•en, zbałamucenie n. języ
ków; wieża babilońska, 

6,l)rn'dJWrif e, sf. pl. •n, 
sposób mówienia. 

6,1Jrn'd)We11b11ug, sf. pl. 
,en, zwrot m. mowy, jęi;yka, 
językowy. 

6,l)rn'd)WCrf3mg, sn. obacz 
l!:ipradjorgau. 

6,l)rn'djll.1ibrig, adi. prze
ciwny prawidłom i duchowi 
języka, niepoprawny; adv. 
niepoprawnie. 

61)rn'd)lllibrigfeit, sf. pl. 
=en, niepoprawność językowa, 
barbaryzm m. 

6,l)rn'djltliffeuf d)nft, sf. 
nauka f, o językach, języ
ków, lingwistyka f. 

sf. czet świętych; jnrnbn f e!ig 
- beatyfikować kogo, oglo· 
sić kogo blogoFlawionym; 
ficfJ bie 2unge am3 bem 2eibe 
- piersi sobie zerwać mó
wieniem; II. vn. mówić, roz
prawiae, prawić, !l'adać; non, 
ilberjmn'on, ilberetw.- mówić 
o kim, o czem; ilber jmnbn 
AUt, f cfJ(edjt - mówić o kim 
dobrze, źle; laut, (eif e, f djttel!, 
langfam - mówić głośno, 
cicho, prędko, powoli; offent• 
[idj - mówić, przemawiać 
publicznie; beutlicfJ, unbeut~ 
lidj - wyraźnie, niewyraźnie 
mówić; leic!Jt, fcfJ1ner - mó
wić z łatwością, z trudem; 
mir fµracf)en non bief em unb 
jenem mówiliśmy o tern i o 
owem; feine !lllorte fµradjen 
3um ~eraen słowa jego prze
mówiły, trafiły do serca; im 
ed)er3, im Chnft - mówić 

w żarcie, żartem, na seryo, 
na prawdę; 3u jmnbm -
mówić do kogo; er fol! au 
nieman'oem barilber - nie
chaj nikomu o tern nie wspo
mina; idj 9abe i~n albo mit 
igm fdjon gef procf)en już 
z nim mówiłem; wir - une 
nocf) pomówimy jeszcze, je
szcze się zobaczymy; bie 
,8a9fen - fiir fidj liczby za 
siebie mówią; er fpricf)t oft 
mit ficfJ fe(bft często ze sobą 
samym mówi; nicf)t gut auf 
imnbn 3u - f ein nie lubić 
kogo, ganić kogo; er (łińt 
mit fidj - daje ze sobą (po)
mówić, jest przystępnym j 
er (łiijt mcf)t mit fidj - nie 
można z nim mówić, nie chce 
~luchać; er f pradj fein 
!lllort słowa nie powiedział, 
ust nie otworzył; mit au 
- 9aóen mieć głos ; f ilr 
jmn'on - mówić, przemawiać 
za kim; filr fic!J gin - mó
wić do siebie, dla siebie; 3u 
ficfJ, 6ei fidj, in fidj - w 
myśli do siebie mówić; aua 
igm fpridjt bie ~reu'oe radość 
z niego przemawia; bu 9aft 
gut - ! tobie dobrze mówić l 
ourdj bie !lłaf e - przez nos 
mówić; ina f8laue ~inein
pleść koszałki opałki; mówić 
o rzeczy, której się nie rozu
mie; in 'oen !lllin'o - na 
wiatr mówić; fidj miibe -
zmęczyć się mówieniem; ber 
jj:lapa~ci f pric!Jt papuga gada; 
wie f pridjt ber ~un'o? jak 
pies gada? III. f predjenb, 
ppr. i adi. mówiący, przema
wiający; •e ~ugen oczy mó
wiące, pełne wyrazu; adv. 
ein - ii9n Cidjee flli!'o obraz 
podobniuteńk:i, jakby żywy; 
er fifgt feinem ~ater -
ii9nli~ podobny do ojca jak 
dwie krople wody, knbek 
w kubek. 

61)re'd)ett, sn. •9, mówie
nie n., gadanie n. ; mowa f. ; 
'oa!8 - ift, fommt i~m f djroer 
z trudnością mówi; ba!8 !BiCb ift 
3um - ii9nfidj obraz tak po· 
dobny, że zdaje się przema
wiać. 

61)te'djer, sm. •9, pl. -, 
1) mówiący m.; mowca m.; 



6,llrc'd)crin 

2) tytuł prezydenta Izby niż
szej w Anglii. 

6,lltc'd)crin, af. pl. snen, 
mówiąca. f •. ; mówczyni f. 

~,lltc'd)gcf nng, sm. •(e)s, 
pl. •lćinge, recitativo n., śpie
wne opowiadanie (muzyka). 

6,llte'd)mnf d)inc, sf. pl. •n, 
fonofon m. 

6,lltc'dJftnnbc, sf. pl. ~n, 1) 
godzina ordynacyjna (leka
rzy, adwokatów i t. d.); er 
f}at - non 2-3 ordynuje, 
przyjmuje od 2giej do 3ciej ; 
2) godzina f, do rozmów (w 
klasztorach); 3) godzina roz
mowy, konwersa.cyi w jakim 
języku (w szkołach). 

6,llrt'dJ3immcr, sn. •s, pl. 
-, pokój m. do rozmowy; 
rozmownia f., rozmawia.Inia 
f., rozmownica f. (w klaszto
rach). 

6,llrc'~c, sf. pl. •n, obacz 
6tar. 

6,llrei'~cl, sm. ~s, pl. •(n), 
obacz @:i:plitter. 

6,llrci'tc, sf. pl. •n, rzecz 
rozłożona, rozciągnięta; bet 
Sjanf liegt auf - konopie 
leżą, rozłożone. 

6,llrci'tcn, va. (gaben) roz
kładać, rozłożyć; rozciągać, 
rozciągnąć (n. p. płótno dla 
bi'3lenia). 

6,llrti' 3bcinig, adi. szeroko
nogi, z rozstawionemi no
gami. 

6,llrci'3c, sf. pl. •n, stoja
dlo n., podpora f. (stolarstwo, 
murarstwo); zastrzał m., 
sprys m. (budown,). 

~,llrti'3~nfcnffobcn, sm. ,s, 
pl, -, skobel m. zaszczepu. 

6,lltei13cn, I. va. (galien) 1) 
podpierać, podeprzeć belkami 
poprzecznemi, sprysami (bn
down., stolarstwo, górn.) j 2) 
rozcią~ać, rozciągnąć, rozpo
ścierać = f:preiten; 3) bie 
~eine - rozstawić nogi; II. 
fic!J -, vr. (gaben) 1) prze
ciwić się; 2) fic!J mit ehn. 
- chlubić się z czego, pa.wić 
się; III. gef prei3t, pp. i adi. 
1) mit •en j8einen z rozsta
wionemi nogami = f :prei3• 
lieinig; 2) (obraz,) arrogancki, 
zarozumiały = anmatenb; 
afektowany, nienaturalny, wy-
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muszony; - affeftiett, ge• niu) po ulicach; mitten burd) 
f ucf)t. bie ijeinbe - wpaść z ko-

6,lltci'3cn, sn. •il, 6,lltci'• niem wśród nieprzyjaciół. 
3nng, sf. pl. ,en, 1) rozkła- 6,llrc'ngcn, 811 , •!!, ~,llte'n• 
danie n., rozłożenie n., rozpo- gung, sf. pl. •en, wysadzenie 
ścieranie ni; 2) podpieranie n. (prochem) w powietrze; 
n. sprysami; 3) - bet )Beine rozbicie n., wybicie n. (n, p. 
rozstawianie n. nóg; 4) (obraz.) drzwi); skrapianie n. (wodą 
arrogancya f., zarozumiałość n, p. ulic); (po)kropienie n. 
f.; nienaturalność f., wymu- święconą wodą; rozbicie n. 
szoność J. banku (w grze); rozprosze-

6,lltci'3f)Ol3, sn. •ei!, roz- nie n. nieprzyjaciela, rozer-
piąka f. wanie· n. ~zyków niepr„yja-

6,lltei'3ig, adi. ąbacz ge, cielskich. 
fµrei3t pod 6:prei3en III. 6,llrc'ngcr, sm. •!3, pl. -, 

6,llre'ngnrbcit, sf. pl. •en, 1) skrapiacz m. (ulic, ogrodu 
strzelana robota (górn.). i t. p.); 2) wyrzucenie n. kuli 

6l)tci'3ung, f. pl. •en, roz- z bilardu; einen - macl)en 
piaka f. wyrzucić kulę. 

@;,llrc'ngbiid)fc, sf. pl. •n, 6,llrc'nggcf dJo», sn. -ffee, 
petarda f., rozwala.cz m., pl. -ffe, pocisk wybuchowy, 
prochopa,ł m. bomba f. 

~,llte'ngd, sm. •!3, pl. -, "'" , "b , 
1) obwód m., okrąg m.; pR- ~,,re nggrn er, sm. ,s, P•· 
rafia f., dyece7.ya j.; = .Rit• -, kopacz m. podkopów 
..r. f ( 2) k "dł (wojsk.). ":len 1>rmge ; ropi O n.; 6 11rc'ngfnnnc, s". pl. •n, = 6:prengmebeL " 'J · 

6,llrc'ngen, I. va. (ijaben) konewka j., podlewaczka /. 
1) in bie 2uft _ wysadzić 6,llrc'11gfiir,llcr, sm. 0 !!, pl. 

, , "'il , -, obacz e'i:prengftoff. 
w powietrze; eme ,.., r, em ~"rc'ngfugcl, s". pl. •n, 
'.tor - wysadzić, wyłamać, " 1 · 
wybić drzwi, bramę; 'oie kul& wybuchowa, bomba j. 
mauer - mur (prochem) 6,lltc'nglnbung, sf. pl. •en, 
rozsadzić; bai! ®cl)lofl _ za- nabicie n. materyałami wy
mek oderwać, rozbić, wyła- buchowymi. 

sf. pl. 
wysadza
maszyna 

mać; ben j8all - kulę wyrzu- 6,llrc'ngmnfd)inc, 
cić z bilardu (przez gwalto- "n, maszyna f. do 
wne uderzenie); eine @:iaite nia w powietrze, 
- strnnę zerwi.ć; bie 'i)'eff e(n piekielna. 
- zerwać kajdany, potargać 6,lltc'ngmciftcr, sm. -e, pl. 
więzy (także przenośnie); -, petardnik m. 
ein ~eer - rozbić hufce, ~,llrc•ngmittd, sn. •!i!, pl. 
wojsko (nieprzyjacielskie); -, materyał wybuchowy, do 
bie faanl - rozbić bank wysadzania w powietrze. 
(w grze); iili(b au!! bem 2a• 6,llre'ngiil, an. "(e)s, pl. •t, 
ger - wypłoszyć zwierza z nitrogliceryna f. 
nory; 2) nakrapiać, pokra- 6,llrc'ng,llnfronc, sf. pl. •n, 
piać, skrapiać, nakropić, po- nabój wybuchowy, do wysa
kropić, skropić = 6ef prengen, dzania w powietrze. 
liefpri~en; mit mlaffet - wo- 6,lltc'ng,llinfd, sm. •il, pl. 
dą skropić, pokropić; mtt -, kropidło n. 
mleigmaff er - pokropić świę- 6,llrc'ng,llullier, sn. •!il, 
coną wodą; ein @etild)t unte- I proch wybuchowy, do wysa
llie 2eute - roznosić pogło- dzania w powietrze. 
skę; II. vn. (fein) pędzić, sko- 6,llte'ngftoff, sm. •(e)s, pl. 
czyc (koniem, na koniu); •e, cia!l:o wybuchowe, wybu
ilber einen @ralien mit bem chające. 
!f!ferbe - przesadzić, prze- 6,llrt'ngtrid)tcr, sm. "5, pl. 
skoczyć rów na koniu; burd) -, lejek ogrodniczy z dnem 
bie @affen - pędzić (na ko- dziurkowat&m. 



6lJrc'ngung, sf. pl. =en, 
obacz 15prengen. 

elJtC'U!Jlll!l!JCU, am. •S, pl. 
-, wóz m. do skrapiania 
ulie, 

6ł)rc'ngltlnfjcr, sn. =6,pl. wc
da.f. do skrapiania, kropienia. 

6lJrc'ngltlcbcI, sm. •il, -, 
kropidło n. 

6lJrc'ngltlcrf, sn. =(e)s, pl. 
=e, 1) materyaly wybuchowe, 
do wysadzania w powietrze; 
2J rozpornica f., wiązanie 
rozporowe (budown.). 

6lJrc'ng11JctfbndJftu!Jl, sm. 
•(e)ii, pl. •ftilfJle, stolec da
chowy rozporowy. 

elJrc'ngltlctfóbrlicfc, sf. pl. 
,n, most rozporowy. 

6lJrc'nglllctfótriigcr, sm. =6, 
pl. -, dźwigar rozporowy, 
rozpornica .f. 

6ł)re'nfel, sm. =!8, pl. -, 
1) pomyk m., potrzask m. 
(łowiectwo); - jleUen sta
wiać potrzaski; 2) nakrapia
nie n., srokacinka f., plama 
f., cętka f. 

elJtc'nf(e)lig, 6lJrc'nfclicljt, 
adi.• nakrapiany, ci,tkowany, 
pstry. 

6lJtC'1tfcl1t, I. va. (~aóen) 
nakrapiać, cętkować; II. ge, 
fµrenMt nakrapiany, cętko
wany, pstry; b!au - niebie
sko nakrnpiany. 

6lJtC'1tfcln, sn. •6, 6lJrc'n, 
fclnng, sf. pl. =en, nakrapia• 
nie n., cętkowanie n. 

6lJren, sf. osypka f., ple
wa J., łuski plewowate; bie 
- uom mlei3en fcf)eiben albo 
fonbern czyścić zboże z plewy. 

ie,lJtClt'!lttig, adi. plewia
sty, plewkowaty. 

ie,lJtClt'bltittif)ett, sn. ,s, pl. 
-, plewka f. (botanika). 

6lJrC1t'blumc, sf. pl. ,n, 
roślina pokrewna amaran
towi. 

6lJtc1t'boben, sm. •!8, pl. 
•l>iiben, obacz 15preufammer. 

6lJren'ig, adi. plewisty, 
z plewą zmieszany. 

e4Jre11'fnmmcr, sf. pl. =n, 
plewnik m. 

6l!rcn'forb, sm. =(e)s, pl. 
•fiirbe, kosz m. na plewę. 

6lJtcn'fnftcn, sm. ,!8, pl. 
-, skrzynia /. na plewę. 
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!e,lJrtll'tCgett, sm. obacz 6lJting, sn. •(e)!3, pl . • e, guz 
15µril!Jregen. łączący dwie !my (żegluga). 

elJrtll'fncf, sm. ,(e)!3, pl. 6lJri'ngnffc, sm. •n, pl. 
•fiicfe, _worek m. na plewę. •n, gatuuek małpeczki, 

6lJtt'cljltlort, sn. •(e)6, pl. I 6lJri'ngnnfer, sm. •6, pl. 
•e i =roiirter, przysłowie n.; -, kotwica f. do 2arzocaoia. 
zdanie n., sentencya /.; aum 6lJri'11gn11f, sm. =!8, skoczek 
- werben wejść w przy- m.; = (i::)tel)auf. 
słowie; 3um - geroorbene 6lJri'U!lbnll, sm. •es, pl. 
9łebensart spoeób mówienia 0 biiUe, piłka elastyczna. 
przysłowiowy; wie es im - 6lJri'ngbocf, sm. •(,)i.l, pl. 
~ei&t jak przysłowie powiada; r{>iicfe, gatunek antylopy. 
nacf) 2lrt eines •es przysło- ~lJri'n!lbrett, sn. =(e)i.l, pl. 
wiowy, pr~ypowiestny; id) =et, tr:imbolina J: 
lja(te es mit bem - ja czy- 6lJri1ngbr11nnc11, sm. =i.l, 
nię, mówię i. t. p., jak to pl. -, wodotrysk m., fon. 
przysłowie powiada; - ll)<t[Jt tan na f. 
mlott przyflowie prawdę 6lJri'ngen, fµringe, fptinnft, 
mówi. fµringt, fµtang, bin gejprungen; 

e~ri'djlllortmntcn, 64Jri'd)• I. vn. (ljaben i fein) 1) ska
llliirtcrerrntcn, sn. •'3, od gady- kać, skoczyć; U ber ben 
wanie n. przysł'owi (zabawa @ra6en - przeskoczyć rów; 
towarzyska). aus bem 3'enfter - (wy)-

6lJri'cljllliirterf nmmler, sm. skoczyć, rzucić się z okna; 
,s,pl.-,zbieracz m. przysłowi, ins !!llaffer - (w)skoczyć do 

6lJti'cljllliirterfnmmlnng,sf. wody; aus bem )Bett - wy-
pl. =en, zbiór m. przysłów. skoczyć z łóżka; aufs ąlferl> 

®lJti'cljtuiirtcrflJiel, sn. •es, - wskoczyć na koń; in bie 
obacz Spricf)wortetraten. 2uft - wyskoczyć w powie-

6lJri'd)IUiirtliclj, adi. przy- trze; eksplodować, wybu
ełowiowy, przypowiestny; •e chnąć; gef µrunqen fommm 
ffiebensart frazes, zwrot przy- przyskoczyć, nadbiedz; bie 
flowiowy; feine mumm[Jeit llllaffer - ljeute wocl.otryski 
ift f djon - gell)Otben jego dziś biją; (przenośnie:) in 
głupota już w przysłowie bie 2lugen - wpadać, bić 
weszła; adv. przysłowiowo, w oczy, być jasnem, wido
przypowiestnie; man f agt - cznem, namacalnem; id) woUte 
mówi się przysłowiem. uor trger aus ber ~aut -

64Jric'gcl, sm. •6, pl. -, myślałem, że ze złości ze 
obłąk m., obręcz f., kabłąk m. skóry wyskoczę; fiber bie 

6ł)riC'!lCln, va. (gaben) Stlinge laff en wyciąć, 
zaopatry~ać, zaopatrzyć w wyrznąć w pień; er mu&te 
obłąk, w obręcz. - musiał podać się do dy-

6lJtiC'ffCU, 1,·n. fµrie&e, fprie• misyi, musiał urząd dożyć; 
&eft i fvtie&t, f µrie&t, fµro&, efll), - lafien wydać, puścić, 
bin ge[µroff en, puszczać, przeputać; einm .!tnoµf -
puścić (o liściach, kwiatach, laffm popuścić pasa; !!llaffet 
pączkach); wyrastać, wyro- \µrang aus l>em 3'eifen woda 
snąć, wyróść, wydobywać się wytrysnęła ze skały; 2) pę· 
(o włosach, piórach); (obraz.) kać, pęknąć, trzaskać, trza
wyoikać, wyniknąć. snąć(= z trzaskiem pi,knąć); 

6lJric'f,cn, sn. =s, (wy)pu- popadać się, rozpadać się, 
szczanie n., wyrastanie n., wy- rozpaść się; bie 15aite ift ge• 
dobywanie n. sie. f µrungen struna pękła, ze-

6lJrict, sn. :(e)s, pl. •e, rwała się; eine ~line -
rozsocba f., d,ąg rozsocbaty, minę zapalić, wysadzić, po· 
widlasty. ścić w powietrze; II. va. 

6lJric'tfegel, an. =!8, pl. -, (ljaben) stanowić (o niektó-
żagiel m. z drągiem widia- rych zwier2ętach); III. vr. 
stym. ([Jaben) fidj mUbe - zmę· 



6,1.lrf'ngcn 461 

czyć się skakaniem; IV. I tykałek m., skoczek m., gnie- f.; = łreuerfpriJ,le, fButten
fpringenb, ppr. i 1) adi. ska- wosz m., balsamina f. (roś!.). sikawka przenośna; ,\;)anb• 
cz!}c; ber -e \llunft punkt G.)Jti'ngfunft, sf. sztuka f. - sikawka ręczna; Jtarren~ 
najważniejszy; 2) adv. sko- skakania. - sikawka dwukołowa; filia, 
kiem, skokami, w skokach. G.)Jri'ngfilrbrn, sm. •ffes, gen- sikawka czterokoło-

6.).lti'ngcn, s,i. •5, skakanie pl. ~ffe, balsamka f., bal- wa; 2) syrynga/., strzykawka 
n.; skakanina f.; pęknięcie sam owe jabłko (roś!.). I f. (me<lycyna). 
n.; rozpadanie n. się (n. p. 6.)Jti'ngmau~, sf. pl. G.)Jt:i'{Jd)cn, sn. •ił, pl. -, 
muru); wybuch m., eksplo- •miiu[e, skoczek m., zajączek dim. od '5pri1,le, sikaweczka 
zya f. (n. p. miny). ziemny (zool.). f., mała strzykawka. 

G.)Jri'nger, sm. ~il, pl. -, G.)Jri'ngod)[ c, sm. •11, pl. 6.)Jti'{Jcn, I. va. (~alim) 1) 
skoczek m.; konik m., są- ~n, bu~aJ m., byk m. bryzgać, sikać; ber .Rot j:pritt 
pierz m. (w szachach). Gprt ngqueU, sm. •i:!, auf baił J?!eib błoto obry-

G.)Jtingcrci', sf. pl. ,en, ~.)Jtt'11gq11cUc, .sf. .Pl,,. •11, zguje suknię; jmnbm fillafjer 
skakanina f., ciągle skakanie. zródło ::vytr.>:skuJące, zdroJ m. inił @eficf)t - chlusnąć komu 

G.)Jti'ngfcbcr, sf. pl. •n, G,l.lrt ngrctf, sm. •(e)il, P!· wodę w twarz; 2) zlewać, 
sprężyna f.; (przenośnie:) ~e, obręcz f. do przeskak1- skrapiać-, pokrapiać, skropić, 
nile •n in ~ewegung fe1,len wania. pokropić; bie 15tra&e - skra-
poruszyć wszy~tkie sprężyny. G.)Jri'ngro~re, sf. pl. ~n, piać uliCEJ; 3) strzykać, 

G.)Jri'ngfebcrig, 6,1.lri'ng~ rura f. n studni. strzyknąć, wstrzykiwać, 
frliftig, adi. elastyczny, sprę- @:,.)Jrf'ngf amen, sm. •il, ob. wstrzyknąć; = einf:pri1,lm; 
żysty, 15ptinAfiimer. wystrzykiwać, wystrzyknąć; 

G.)Jri'ngfebermntra{Je, sf. G.)Jri'nnf d}nur, sf. pl. = auilfµri1,len; II. vn. (~al>en 
pl. ~n, materac m., wfosień fcf)nilre, @:>.)Jri'ngfeil, sn. ~(e)s, i fein) 1) bryzgać, bryznąć; 
m. ze sprężynami. pl. ,e, sznur m. do prze ska- sikać, siknąć; ber .!tot f pri1,lt 

G,IJri'ngfif dJ, sm. ~eil, pl. kiwania. błoto bryzga; bat! )alut fptiJ,lte 
•e; ciernioryb m., krytopysk m. G,l.lti'ngf d)wana, 8 m. -eil, in bie ,\;)iibe krew trysm;ł~ 

G.)Jr!'ngf(ut, sf. pl. •en, pl. •fcf)roiinae, ogon (aiekt6- w g6rEJ; 2) z lekka padac, 
nagły, gwałtowny przypływ rym owadom) do skakania rosić (o deszczu); = leicf)t 
morza,.

1
potop m. slllżący. regnen; 3) bie 'ijeber fpri~t 

G,IJrt ngfuij, sm. •es, pl. G,l.lri'nnftocf, sm. •(e)e, pl. pióro pryska; 4) odbywać, 
0 filpe, skok "!·• tylna noga •ftocfe, G,l.lti'nnftanne, sf. pl. odbyć małą podróż; wo~in (za1nca, szaranczy). k" d d k k . fpr1·11er,t "u j..r.on wleber? do-,,,,,"11~t'nng{a" 1 „ kl •n, IJ m., rąg m. o s a an1a, v I' " UJ "'-ł'• ,, "'' sn. • e,,, RZ a- @:,li ·, t' ( )" 1 ką'1 znown się wybierasz? 
na łza; ..:_ @[a!Hrline. ,ytt ng ter, sn. ' e "' P · G.)Jri'{Jen, sn. •il, bryzganie 

G.)Jtf'nggurfe, sf. pl. •n, =e,G~if~;;~~ffet;n(z~;tl;0 da n., sikanie n.; kropienie n., 
baklsamka( śsr1 .ręż)yeta, niecier- wytryskująca ź~ódiow;, źró- skrapianie n.; strzykanie n., 
pe m. ro ma, dl wstrzykiwanie n., wystrzy-

G.)Jri'nggurfenf af.t, sm. •ei3, 6!rf'nnweUe sf. pl. •n kiwanie n. 
elateryna f. (chemia). +' " • ' ' ""' ·11, b · 

G. nrf'ng'"a~n, , sm. •(e)i3, pl. bp~yłwwuan. morski podczas przy- ""'~tt "enat etter, sm. •tł, 
,. '' 1 pl. -, pompier m., strażnik 

-~li~ne, szarancza f. G~rit , •(e)tl, pl. ,e, ogniowy. 
G,IJ~i'ngtafe, sm. •n, pl. spirytus' ::_m, G~ri'{Jen~au0, sn. •f eil, pl. 

=n, _melot m., chyżoskocz m. G.)Jri{J, am . .. es, bryzg m., -~liufer, wozownia f. na si-
(zwier~1)· sikniecie n. kawki. 

G.)Jtt ng[Jengft, sm. •ei3, pl. • ., . 
•e, ogier m. do stawienia. @i~~t {Jarbett, sf.pl. •en, ma- G.)Jri'{Jcnleute, G,l.lri'{Jcn• 

G.)Jri'ngin~felb, am. •(e)s, lowam~, n. zapomocą bryzg6~. mlinner, sm. pl., 6,1.lri'{Jtn• 
pl. •e, wietrznik m., wierci- G,IJtt {Jba~, sn. •eil, pl. •lin• mnnnf d)nft, sf. pl. •en, pom-
pięta m., pustak m., Jata- bet, kąpiel natryskowa, pierzy pl., strażnicy ogniowi, 
wiec m. tusz m. ludzie pl. do służby sikawek 

G.)Jti'ngflifer, sm. ~il, pl. G,l.lri'{Jbled), an. •(e)il, pl. parowych. 
, sprEJżyk m. (gatunek -e, G.)Jti'{Jbrett, sn. ~(e)e, pl. 6.)Jri'{Jenmad)er, sm. ·tl,pl. 

chrząszcza). •er, blacha j. lub deszczułka -, fabrykant m. sikawek, 
G,l.lri'ngforner, sn. pl. na- f. u wozu chroniąca przed strzykawek. 

sienie n. niecierpka. obryzganiem błotem. G~ri'{Jenmeifter, sm. •il, pl. 
G.)Jri'ngfrnft, sf. elasty- G.)Jri'{Jblid)f e, sf. pl. ..n, -, dozorca m. sikawek (po-

czność f., spr~:!:ystość f. sikawka f. żarowych), 
G41ri'ngfrnnt, an. •(e)s, pl. 6.)Jri'{Je, sf. pl. -n, 1) si- G4)ti'{Jenro~r, sn. •(e)il, pl. 

•Miuter, niecierpek m., nie- kawkaf. (pożarowa), szpryca -e, rura f. 11 sikawki. 



6,IJri't,cnf djlaudj 
------------

6,IJri't,cnf djlaudj, sm. •( e)i3, 
pl. =fdjliiudJe, kiszka sk6rzana 
u sikawki. 

6,IJri'~er, sm. ,s, pl. -, 
1) człowiek sikający, skra· 
piający; także: pompier m.; 
2) bryzg m., siknięde n.; 
chlust m.; 3) drobny deszcz; 
4) wycieczka f.; 5) wino n. 
z wodą sodową albo mineralną. 

6,IJri't,fa~rt, sf. pl. •en, 
jazda wycieczkowa, wycie
czka f. 

6,IJri't,fif dj, sm. •es, pl. 
~e, pryskacz m, 

6,llri't,flaf djc, sj. pl. •n, 
oblejka f. 

6,IJri'~flccf, sm. •(e)s, pl. 
•e, 6,IJri'~flccfen, sm. •6, pl. 
-, pl~ma f, z obryzguięcia. 

6,IJrt't,gcbacfcnc(~), sn. •en, 
legumina szprycowana (ku
charstwo). 

6,IJri't,~a~n, sm. •(e)i3, pl. 
=IJlif)ne, kurek natryskowy 
(u maszyn parowych). 

6,IJri't,fannc, sf. pl. •n, 
koneweczka f. do podlewa
nia. 

6,IJti't,fnd)CII, sm. ,s, pl. 
-, obacz 6:ptil,igebacfenei3. 

6,IJri't,lcbcr, sn. ~!3, fartuch 
m. u wozu (dla ochrony 
przed obryzganiem' błotem). 

6,IJri't,lodj, sn. •(e)i3, pl. 
•!.Bcf)et, - bei3 )ma!fif djea 
pryskawka f. 

6,IJri't,nubdn, sf. pl. ma
karon szprycowany. 

6,IJri'~ra~mcu, sm. =6, pl. 
-, obacz 6:pti~b[edj. 

6,llri'~rcgcu, sm. =i3, pl. -, 
drobny de~zczyk; = @5:prilIJ• 
regen. 

6,IJri'~ro~rc, sf. pl. •n, 
strzykawka f. 

6,IJri't,tcig, sm. ,(e)s, ciasto 
szprycowane. 

6,IJri'~tour, sf. pl. •en, 
obacz 6pti~faf)rt. 

6,IJri't,(au)wurf, sm. ,(e)a, 
pl. •roiirfe, wyprawa f. z na
rzutem żwirowym (budowo.). 

6,IJro'bc, adi. 1) kruchy, 
łamiący się, kruszl}cy się j 
•6 G;r~ ostra ruda; 2) ostry, 
szorstki, chropawy (n. p, 
włos); 3) (obrnz.) wstydliwy, 
nieprzystępny; eine f djiine 
6ptiibe piękność nieprzystę-
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pna, dumna, (ironicznie:) nie- 6,IJro'ttc, sf. pl. •n, sprot, 
winiątko n.; adv. tun m. (rybka morska). 
drożyć się. 6,IJro'ttcra, sn. =es, pl. •e, 

6,IJro'bctun, sn. •6, droże- siarczan m. ołowiu, 
nie n. się. 6,IJtUd), sm. =(e)6, pl. 

6lJtO'bigfcit, sf. pl. =en, '5:prUcf)e, 1) zdanie moralne, 
1) szorstkość f., chropawość przypowieść f., sentencya f., 
f.; 2) kruchość/.; 3) (obraz,) napis m.; maksyma/., motto 
opryskliwość j., nieprzystę- n., godło n.; ein roeif et -
pność f., drożenie n. ( się). mądra przypowieść; eine 

6,llrofj, sm. =fiea, pl. 6amm!ung von 11:5:prildjen 
•ff e(n), 6,IJtOff C, sm. •n, pl. zbi6r m. przypowieści; bie 
,n, 1) latorośl/., (wy)rostek 6:prildje @5afomoi3 przypo
m., wypustek m. (roślinni- wieści Salomona; 2) orze
ctwo); 15µroff en tteif>en wypu- czenie n., wyrok m.; = Ut• 
szczać latorośle, rostkować; tei!efµrudj; - bet @ef djroore• 
2) (przenośnie:) latorośl f., nen werdykt m., orzeczenie 
potomek m., plemiennik m., n. przysięgłych; jdjiebiltidjter• 
dziecko n. lic(Jet - wyrok, orzeczenie 

6,IJto'fidjcu, sn. •iii, pl. -, sądu polubownego; eine 6adje 
dim. od 6:ptofl mała lato- aum ,e btingen rzecz poddać 
roś I, mały rustek. orzeczeniu sądowemu; bie 

6,IJrn'ff c, aj. pl. =n, 1) 6ac(Je fte~t aum •t albo auf 
szczebel m. u drabiny; (obraz.) ben - rzecz jest już blizka 
bie etiten •n be!:! \Jłu~me!!I er~ rozstrzygniE}cia, wyrok w tej 
mmmen dosięgnąć pierwszego sprawie wkrótce zapadnie; 
szczebla do sławy; 2) liRtewka einen - fliUen orzec, wydać 

w ok.nie, poprzeczne dre- wyrok. 
wna w ramach u okien, w 6lJtU'djadig, adi. senten-
które szyby się wprawia; 3) cyjny, przypowieściowy. 
•n, pl. rogi pl. (low.); 3) •n, 6,IJru'djbudj, sn. =(e)s, pl. 
pl. obacz 6ommerf{ecf. =bildjer, książka f. z przy-

6,IJtll'ff cn, vn. (fein) 1) pu- powieściami, zbi6r m. przy. 
szczać, wypuszczać latorośle, powieści. 
wydawać kły, rostkować (bo- 6,IJtU'djbidjtcr, sm. •S, pl. 
tanikn); wschodzić, wyrastać -, poeta przypowieściowy. 
z ziemi (o roślinach); 2) (prze- 6lJtlt'djbldjtuug, sj. pl. •en, 
nośnie:) von jmnbm - po- poezya przypowieściowa, 
chodzić, powstawać od kogo, 6,IJtii'dJddjcn, sn. •6, pl. 
rodzić się z kogo. -, dim. od 6prudj, przypo-

6,IJro'ff cn, an. •6, 6,l)ro'f, wiastka /. 
fung, sf. pl. ,en, wypuszcza- 6lJtU'djgcbidjt, sn. =(e)~, pl. 
nie n. latorośli; wschodzenie •e, poemat m., wiersz m. 
n. roślin j (obraz.) pochodze- przypowieściowy. 
nie n., rodzenie n. się z kogo. 6lJrii'd)lcin, sn. •S, pl. -, 

6,IJro'ff cnb, adi. i ppr. od dim. od 6prudj, mała przy
fµroff en kiełkujący, wscho- powiastka. 
dzący ( o roślinach). . 6,IJru'djfollcgium, sn. •(!!), 

6lJtll'ff cnfotl, sm. kapusta , pl. •gien, kollegium orzeku
wyrostkowa, brukselska, pod- jące, wyrokujl}ce. 
czos m., podcios m. I 6lJtU'djmann, sm. obacz 

6,IJrn'ff cnlcitcr, af. pl. ~n, ' 15c(Jiebsmann. 
drabina /. ze szczeblami; I 6,IJtU'djrcidj, adi. obfitują
(obraz.) azczeb!e pl. do sławy. cy w przypowieści, w sen-

6,IJtO'ffcr, sm. •i3, pl. -, tencye. 
słowik szary. 6,IJru'djrcif, adi. bedacy 

6,IJro'fjling, sm. •(e)s, pl. w stadyum, w któreni' już 
•e, 1) latorośl J., wypustek wyrokować można; bie 6ac(Je 
n. (botanika); 2) (obraz.) po- ift fc(Jon - już jest na czasie, 
tomek n., plemiennik m. . by o tej rzeczy pomówić. 



!E,llru'd)f ammhmn 

!E,llru'd)f ammlung, sf. pl. 
,en, zbiór m. przypowieści. 

iE.)Jru'd,JIUCif c, adi. przypo
wieściowy; adv. przypowie
ściowo. 

iE,llrli'd,JIUort, sn. obacz 
6pric1Jroort. 

IE.)Jru'llel, sm. •S, pl. -, 
1) tryskanie n., szumienie n., 
pienienie n. się, wrzenie n, 
= bni3 6prubeht; 2) woda 
wytryskująca, źródło tryska
jące; zdrój m. (wrzącej wody); 
= Oue!Ie; (obraz.) - von 
fillortm potok m. srów. 

!E.)Jru'lldbrunncn, sm. ·!3, 
pl. -, zdrój m. 

IE.)Jrulldci', sf. pl. ,en, 1) 
obacz 6prubel 1); 2) (obraz.) 
potok m. słów, gadanie pred-
kie, bezustanne, • 

IE,llru'llclig, adi. niespo
kojny, ł.ywy. 

IE.)Jru'bdfo.)Jf, sm. •ei3, pl. 
•fiSpfe, zapaleniec m., gorącz
ka m. 

!E,llru'lldu, vn. (~alien) 1) 
wytryskiwać, ciec, ciurkać, 
ciurczeć; wrzeć, pienić się 
(wytryskując); 2) (przenośnie:) 
von filli~ - być pełnym do
wcipu, kipieć dowcipem; fpru• 
beinber ~.Bi~ dowcip tryska
jący, niewyczerpany; in fpru„ 
beinbet 2nune być w dosko
nałym humorze, 

!E,llru'bcln, 811, •il, tryska
nie n., szumienie n., wrzenie 
n.; (obraz.) - bes @eiftes bły
skotliwa rnchawość umysłu. 

@i,llru'llclqucUc, sf. pl. ..n, 
źródło tryskające. 

@i,llru'llclftcin, sm. •(e)i3, 
pl. ,e, kamień k11.rlsbadzki. 

@i,llrli'~augcn, sn. pl. oczy 
czarujące, czary miotające. 

@i,llrli'bcu, I. va. (ljnlien) 
wyrzucać, wypryskiwać, pry
shć; ijunfm - sypać iskry; 
fillnffet - wyrzucać wodę; 
(obraz.) feine )Biide - illet• 
berlien, 9ładje jego spojrzenia 
sieją zgubę, pałają zemstą; 
II. vn. (~alien) 1) pryskać, 
try3kać, wyrzucać; vor fillut 
- wrzeć, kipieć, pienić się 
od złości; aus iljren 2l:ugen 
fprilljt 2eliens(uft z jej oczu 
tryska ch~ć do ł.ycia; met• 
ber li en f ptU~t aui3 feinem 
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)Brief wzrok jego zgubne ci- I cić; 3) (obraz,) jmnbm nuf 
ska groty; 2) es fprilljt mrzy, bie 6prilnge ljelfm podać 
drobny deszcz pada; III. komu sposób, jak sobie ma 
fprilljenb, ppr. i adi. tryska- poradzić, użyczyć komu po
jący, pryskający; .. er fillil.1 mocy; 4) pęknięcie n., pry
niewyrzerpany dowcip. śnięcie n. = 9łi~; rozpadlina. 

@i,llrli'~CII, sn. ..g, 1) try- f., szczelina f. = 6pn(t; 
skanie n., pryskanie n.; ijun• padanie n. się (skóry); bas 
fen- sypanie n. się iskier; @foi3 ljat einen - l>efommen 
2) obacz Spril~tegen. ! szklanka pękła; bie 911auet 

@i,llrli'~fcucr, sn. ..13, pl. ift vo!I 6:ptiinge w murze 
- , ogień sypiący się. pełno szczelin; 6prilnge be• 

@i,llrli'~funfe, sm. ..ns, pl. fommen popadać się (o skó-
.. n, isk.ra /. rze); rozpadać się (o murze); 

@i,llrli'~regen, sm.' .. s, pl. 5) ein - 9łe~e stado n. sarn; 
-, drobny deszczyk, pomor- = !JłubeI. 
szczyzna f. @i,lltu'ngbein, sn. •(e)i3, pl. 

@i,llrli'~tcufcl, sm. ..g, pl. 0 t, skokowa kość (anat.). 
-, osoba bardzo dowcipna. @i,llru'ngbrctt, sn. ,(e)s, pl. 

@i,llrung, sm. ..(e)B, pl. -er. trambolina f. 
5prilnge, 1) skok m., sus @i,llru'ngfcllcr, sf. pl. •n, 
m.; gn,tet, roeiter - wielki, sprężyna f. 
daleki skok; einen - tun @i,llru'ngfcrtin, adi. gotowy 
skok zrobić, susa. dać, sko- do skoku. 
czyć; mit einem •e jednym @i,llru'uggclcnf, sn. •(e)s, pl-
skokiem, susem; in 6priln .. ,e, staw skokowy. 
gen skokami, susami, skacząc; @i,IJru'ng~aft, adi. 1) sko
mit roeiten 5prilngetl wiei- czny; ailv. skokami, w sko
kimi skokami; icfj roi!I einen kach; 2) przerywany, niezu
- nad) 5;,)aufe madjen chcę pełny; = in 5:prilngen. 
skoczyć do domu; fCeine @i,llru'ng~aftinfcit, sf. sko-
6prilng~ mndjen poskakiwać; czność f.; przeskakiwanie n. 
(obraz.) auf bem •e fein tuż @i,llru'ngdemcn, sm. •ś, pl. 
rzucić się, skoczyć (na ofiarę); -, rzemyk m. od poprzęgu 
przykum1ąć do skoku (o zwie- do uzdy. 
rzętach); właśnie być na @i,1Jru1ngf,1Ji11ne, sf. pl . . •n, 
wyjściu, na wyjeździe, na pląs m. (pająk). 
wychodnem, ua wyjezdnem, @i,llru'ngtucif e, adv. skoka-
właśnie mieć wyjść, wyjechać, mi, w skok. 
właśnie mieć co zrobić, przed- @i,llru'ngtucitc, sf. pl. •n, 
sięwziąć; idj roar f ciJon auf szerokość /. skoku. 
bem ,eau bit właśnie miałem, @i,IJU'dc, sf. pl . .. n, (poufale) 
chciałem pójść do ciebie; zamiast 6peid)e!, ślina f., 
bamit fann er feine gro~en plwocina f. 
6prilnge mnd)en niewiele @i,llu'dcn, va. i vn. (ljnlien) 
tern może zrobić, dokazać, 1) pluć, plunąć; 2) womito• 
niewiele sobie może pozwo- wać, rzygać; = @rbred)en. 
lić; es ift nur ein - au i~m @i,llu'dcn, sn . .. s, plucie n.; 
stąd do niego tylko dwa womitowanie n. 
kroki, bardzo blizko; nur @i,llu'der, sm. •S, pl. -, 
auf einen - roo~in fommen spluwacz m. 
przyjść, przybyć dokąd tylko @i,IJuf, sm . .. (e)!8, pl . .. e, 1) 
na chwilkę; 2) (przenośnie:) duch m., strach m., straszy
wybieg m., figiel m.; ~inter dlo n., widmo n.;= @efpenft; 
jmnbs 6prilnge albo 6dJlidje 2) wrzawa f., hałas m., nie
fommen poznać, odkryć czyje spokój m.; = Unru~e. 
figle, wybiegi, wykręt.y; roie• @i,llu'fcn, I. i•. impers. (~nlien) 
ber auf f eine art en 6prilnge straszyć; es f puft in bem 
fommen znowu do dawnego, a(ten 6ciJCoff ew starym zamku 
do dawnych nawyczek wró- straszy, są strachy; e!8 fpuft 



@il)u'fen 

{lei i~m albo in feinem .!toµfe 
przewróciło musie w głowie; 
II. vn. ([Jaben) 1) • bJefer @~, 
banfe fµuft nodj 1mmer m 
meinem .ltoµfe nie mogę za
wsze jeszcze pozbyć się tej 
myśli, nie mogę wybić sobJe 
tej myśli z głowy; ber fillem 
fµuft in f einem stoµfe wino do 
głowy mu uderzyło; 2) tllll!! 
fµufft bu benn gier [Jerum? 
czecro tu łazisz, skradasz się? 
3) hałasować wrzawe robić. 

@il)u'fcu, s'n. •!!, @i~ufcrei', 
sf. pl. -en, straszenie n., oka
zywanie n. się strachów. 

@il)u'fgclft, sm. ,e!!, pl. ~er, 
strach m., straszydło n., wi
dmo n. 

@il)1t'fgcf dJid)tc, sf. pl. •n, 
powiastka .f, o strachach. 

@il)u'fncftnlt, sf. pl. ~en, 
straszyrlło n., widmo n. 

@il)U'f~nft, adi. straszliwy; 
adv. od strachów. 

@il)u'fort, sm. -es, pl. •e, 
miejsce, w którem straszy. 

@i~u'fftunbe, sf. pl. •n, 
godzina f. duchów (pbłnoc f.). 

@il)u'Inrbcit, sf. zwijanie n. 
na cewkę. 

@il)il'ld)c11, sn. ,!!, pl. -, 
dim. od eiµule, mah cewka. 

@il)U'lc, sf. pl. •n, 1) cewka 
f. u kołowrotka; cewka /., 
szpula f., dzpulka f. do. na
wijania nici; auf - tlltcfe[n 
na cewkę nawinąć; = auf, 
fµu[en; 2) dutka/., szypułka 
t.; = %'ebediel. 

@il)u'Icn, va. ([Jalien) na 
cewkę nawijać, nawinąć, 
szpulować; = mufjµu[en. 

@i~il'lcn, va. (~a6en) wy
mywać, wymyć, popłukiwać, 
płukać; bie filliifdje - prze
płukiwać bieliznę; fidj ben 
illłunb - płukać usta. 

@il)il'lcn, sn. •!!, wymywanie 
n., popłukiwanie n., płuka
nie n. 

el)u'Icr, sm. ,s, pl. -, 
cewkarz m. 

@il)u'Icrin, sf. pl. -nen, 
cewkarka f. 

@il)il'Icr, sm. •!!, pl. -. 
6ł)il'ltrin, sj. pl. -nen, ten, ta 
co płucze. 

@ił)ll'lfaij, an. offee, pl. 
-fiiff er, @ił)il'Igcfiiij, sn. ,es, 
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pl. •e, pomyjak m., pomyj
nik m. 

@il)u'lfiirmi!l, adi. c.ewko
waty; adv. cewkowata. 

@il)il'Hcl)t, sn. •( e)s, pomyje 
pl., wypłuczyny pl.; wywar 
m., wywarzyny pl. (wódki). 

@il)li'Ijungc, sm. -n, pl. 
on, pomywacz m. 

@ił)il'lfcld), sm. •(e)!!, pl. 
•e, kielich m. z winem do 
popijania. 

@i~li'Ifcff cl, sm. •fi, pl. -, 
obacz .. ,®P.il[laji. 

@il)u Ifilbcl, sm. •i3, pl. --:-, 
skopek m. .do pomywama, 
pomyjnik m. 

@il)u'Ilnllcn, sm. •i3, pl. -, 
obllcz eipu(rab. 

@il)il'Imagll, sf. pl. -miigbe, 
pomywaczka j. 

@ił)ii'lnnl)f, sm. •(e)s, pl. 
-nii:pfe, misa f. do pomywa
nia, płukania. 

@il)u'lrall, sn. •(e)s, pl. 
ord'oer, Anukadło n. 

6l)u'lfl)inbcl, sf. pl. •n, 
walec m. u cewki. 

@il)il'Urog, sm. ~(e)!!, pl. 
•trilge, płuczka f. 

@ił)il'hunff cr, sn, ~s, woda 
f. do pomywania, płukania; 
pomyje pl. 

@il)11'I111urm, sm. 0 (e)s, pl. 
•mUrmer, glista .f. 

@il)il'l3ubcr, sm. ~s, pl. --, 
obacz 16µillfaji. 

@il)unb, sm. •(e)s, pl. 
ISµUnbe, szpunt m., czop m,., 
zatyczka f.; wpust m.; mit 
einem - f djliejien zatkać 
czopem; = eivilnben. 

@ił)u'nllbo~rcr, sm. -s„ P_l· 
- świder m. do ro b1ema 
dziur na czop u beczki. 

@il)il'nllcu, va. (l;Jalłen) (za)
szpuntować, zatkać czopem. 

@il)il'nbcr, sm. •i3, pl. -, 
ten co zatyka (beczki) czopem. 

@il)u'nllgclll, sn. -(e)s, pl. 
,er, szpuntowe n., opłata f. 
od beczki piwa, wina, wódki. 

@il)u'nbijobcl, sm. •fi, pl. 
-, szpuntownik m. 

@i~u'nlllocl), sn. -(e)i3, pl. 
•liicller, dziura f, na czop. 

@il)u'nll111anb, sf. pl. 0 ro1:inbe, 
ściana f. w słupy pionowe. 

@ił)u'nll3nl)fcn, sm. ..fi, pl. 
-, szpunt m., czop m. 

@il)u'rbicnc 

@ił)1t'nll3ic4cr, sm. •s, pl. 
-, obcęgi pl. do wyciąga
nia czopów. 

@ił)ur, sf. pl. •en, 1) ślad 
m. (nogi = jjuflfpur), trop 
m. (u. p. zwierzęcia); po
szlaka f.; e3 ro:tr feine -
uom fillil'oe 0u finben nie 
można było znaleźć tropu 
zwierza; tnlln fanb -en im 
11:5djnee znaleziono ślady w 
śniegu; ber - 1111djge9en iść 
śladem, trzymać się śladu, 
szlakować; jmn'os •ett ent~ 
bel?en odkryć czyj ślad, wy
śledzić, którędy ktoś szedł, 
jechał i. t. p.; imnbm auf 
bie - lommen wyśledzić 
kogo, (także:) dociec czyich 
zamysłów; jmnbm auf ber 
- fein mieć czyj ślad, śle
dzić kogo; einer 5adje auf 
bie - fommen wyśledzić co; 
imnbm auf bie - 0u fommen 
f udjen starać się, usiłować 
wykryć czyj ślad; jmnbn auf 
bie - bringen naprowadzić 
kogo na ślad, na trop; jmnbn 
uon ber - abbringen od wieść 
kogo od śladu, · sprowadzić 
kogo z tropu; bie - uerlieren 
stracić ślad; bie •en unf eres 
~ajeini3 ślady naszego ży
wota; •en ber jjinger ślady 
(od) palców; (obraz.) jmnbs 
,en folgen iść czyim śladem, 
iść za czyim przykłade~; 
•en ~interlaffen pozostaw1c 
ślady; man bemerrt nod) an 
i()m •en f ei ner Jtranf()eit wi
dać jeszcze na nim ślady jego 
choroby; uon ber jjeftung ift 
feine - me()r uorgan'oen nie 
ma ni znaku (z) tej twierdzy; 
bie -en ber giltHid)en mor• 
f e()ung znaki, dowody bo
skiej opatrzności j (poufale:~ 
feine - ! ani znaku! am 
śladu! ani krzty I ; er roei[l 
albo ()at feine - ~o~ \µ~!· 
nif d)en nie ma p0Jęc1a o J~
zyku polskim; bauon !l'et[l 
er feine - nie wie nic o 
tern· 2) tor kolejowy, droga 
kolejowa (kolejn.). 

@i~u'rbicnc, 8/. pl. •n, 
pszczofa śledząca, isk m., 
judMz m., skał m., skała f,, 
skarła f. 
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@il)U'rbrcitc, sf. pl. •n, 1) @il)il'rnnie, sf. pl. sil, do-
1 
~twie, polityka /., umiejl.l-

sz~rokość j. toru kolejowego bry nos, / tności polityczne. 
(kolejn.); 2) odległość/. koła @i~u'rofen, sm. FS, pl. · @itnn'tenfi)ftcm, sn. •(e)s, 
prawego od lewego u wozu. ,ofen, spustowy piec. pl. •e, system państwowy, 

@i~ii'ren, va. (~alim) 1) @ilJn'rlJlnttc, @ilJU'rf d)cibc, polityczny. 
lllld) etro. - tropi<', śledzić, sj. pl. •n, obacz 6:plltfoger. etnn'tltdJ, adi. państwowy, 
dochodzić czego; 2J czuć; el)il'rrnttc, df. pl. •n, rządowy, publiczny; adv . 
. !tlilte - czuć zimno; fpUrft ichneumon m. (zwierzę). pafatwowo, rządowo, pu-
bu nid)ts? nic nie czujesz? elJU'rrc, sf. pl. =n, mo- blicznie, 
eine !.lcdgung fUr jmnbn - krzycznik m. (roś!.). @itnn'tenbgnbc, @itnn'te• 
mieć skłonność, Ch()G do @il)u'rf d)ncc, sm. s(j, pono- nuf(ngc, sf. pl. •n, podatek 
kogo; 3) (obraz.) miarkować, wa .f. państwowy, 
zwąchać, spostrzedz się; @il)il'rfinn, sm. •( e)s, zmysł @itnn'tenftcu, sf. pl. akta 
fpUrft bu in biefm fillorten m. powonienia, nos, m., węch państwowe, publiczne, 
ni~t 3ronie? nie miarkujesz m. (taUa obraz.). @itnn'tenftic, sj. pl. •n, 
w tych słowach ironii? akcya państwowa, papier pu-

@i~ii'rcu, sn. •B, 1) śledze- @i~u'rlllcitc, sf. szerokość bliczny. 
toru (kolejn.). 

nie n., tropienie n., szlako- @i~u'tcn, fidj -, vr. (~a- @itnn'tenftion, sf. pl. =en, 
wanie n.; 2) czucie n. li ) · , · · , 1) sprawa państwowa·, etm. •u @inii'rcr, sm. =Il, pl. -, l) en sp1eszyc sHt, posp1eszac, 0 

" kwa 'c' s· uk ap·c: s·.. einet - aufbauf"'en nadać odnaleźca m. ·, 2) obacz P1 1'>, w 1 1~, "I 
Zwl.J. •c' 8·e czemu przesadne znaczenie, 

eipllr~unb; 11) sapieg m.; = a • •• 5..,ion. et! interi. cicho I z drobnostki robić spraw~ 
" ,,,, ogromnej wagi; 2) działalnośc 
"""iircrci', s+'. pl. -en, śle- <::1tnnt, sm. =es, pl. •en, I d · ł · • d <:1„ 'J, , ., z1a amen. pan st wa, rzą u. 

dzenie n., dochodzenie n.; 1) pan~two n., mocarstwo n., etnn'tenmt, sn. •(e)s, pl. = 5..,iiten ·, s~piegostwo n.·, baj m.; bet beut[dje - Pań- .. t d , " ._. •am er, urzą p11n3twowy, = 15..,ion~ge. stwo Niemieckie; ute ~er• 1• ,., .. pub rnzny. 
@ilJu·rcrlllcitcrnng, sf. pl. einigten •en Stany Zjedno- , ... 

,en, rozszerzenie n. toru czone Ameryki; 2) rząd m. @itnn teangcbongc(r), sm. 
(kolej n.). ( w państwie); er ift vom =e •en, pl. =e(n), podtlany m., 

@i~u'rf(nnf dJC, sf. pl. •li, liejo(bd pobiera płace od obywatel m. pmstwa. 
opornica f., szyna oporowa rządu; 3J parada f., o"kaza- I @itn~'teanocbiirigfcit, sf. 
(kolejn.). lość /., świetność f., prze- I po~danstwo n., obywatelstwo 

@i~il'rbunb, sm. -es, pl. pych m.; = \l,lradjt, \jJom:p, panstw~we. . 
,e, 1) wyżeł m., naśladnik m., mufmanb; aum ,e bienen @itnn t~nngclcgcnbctt, af. 
pogoniec m. (pies); 2) służyć do parady, do świe- pl. •en, mteres m., sprawa 
szpieg m. tnej wystawy; - madjen pa- f. p_aństwa, stanu, sprawa 

@i~ii'rfrnft, sf. węch m., radować; mit etro. - madjett pubhczna. 
moc f. wietrzenia, tropienia popisywać sil.l czem j .ltreiber @itnn'tennocftcUtc(r), sm. 
wechem. 3um •e suknie pl. od parady, •en, pl. 0 e(n), urzędnik m., 

·6~11'rfrnn3, am. ,es, pl. paradne stroje; fidj in - sługa m. państwowy . 
• frlinae, krys:1 /. obrl.lczy, roerfen ubrać się w galę, @itnn't0nulcibc, aj. pl. -n, 
rąbek m. obrl.lczy, obrzeże paradny strój przybrać; uiel pożyczka państwowa. 
n. (kolejn.). - (mit Jtleibern) madjen @itnn'tennftnlt, sf. pl. =en, 

@i~11'rfrnn3ri1111c, sf. pl. •n, stroić się, strojnie sil.l ubierać, zakład m., instyt11t m. pań
*łobek m. krzyżownicy, żło- elegantować sil.lj (obraz.) mit, stwowy. 
bek rozjazdu (kolejn.). b!eier 2lrlieit fann er nidjt @itnn'ten1111Jnlt, sm. ~(e)s, 

@i~n'rlngcr, sn. •Il, pl. , tltel - ma~en 1, P!acą nie pl. •n>li!te, pro.kurator m., 
gniazdo n.· ~dngenbes - bardzo pop1sywac s,ę może, oskarżyciel pubhczny. 
gniazdo wi;zące; Seiten- ! ta praca ni~wiele zaszczytu , @itnn'tl!nnwnltf d)nft, sf 
gniazdo ścienne (kolej n.). mu przynosi; 4) stan m.; I prokuratorya f., urzl!d m. 

@il)u'rltbrc, sj., @i~u'rmnf1, = etanb, ,8uftanb. ' prokuratora. 
sn. =es, pl. •t, toromierz m.,: @itnn'tcubcfd)rtibung, af. i etnn'tennwcifung, sf. pl. 
prawidło n. <lo toru (kolejn.). 1 pl. •en, geografia polityczna. •m, asygnacya f,, asygnata 

@il)u'rmni), sn. -ea, pl. •t, , @itnn'ttnbunb, sm. ,es, pl. f. rządo•a, pn.uu l'll\dowy. 
- ber !lłlibet wymiar m. roz- ' ~liilnbe, związek m. państw. ~tOll'łłaaadOff, -. •i pl. 
stawy kół (kolejn.). : 6tnn'ttngtfdJilfJtt, aj. hl- -, raeeta ul'lllłCio•a, 

1

rza-
@ilJu'rloe, adv. bez śladu; storya f. państw, dowa. • 

;- verid)roinben zaginąć bez ! @itnn'ttaflał, ~·tca,, 6tat'łłtr4'1ill, ,n. -(e)i, pl. 
siadu. 1 lt~rc, sf. ll91llla f. o pań- •e, &l'lllliwum nlł'lowe. 
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Gtaa'tenitffidJt 

Gtaa'teauffid}t, 8f. nadz6r 
państwowy. 

ie:itaa'teauegabc, 8/, pl. •n, 
wydatek państwowy; !llor'1n• 
f d}Cag ber •n bilans m. 

ie:itnn'tebatn, 6tna'tectf en• 
ba~n, sf. pl. •en, kolej pań
stwowa, droga żelazna pań
stwowa, 

6tna'łl!bauf, sf. pl. •en, 
bank państwowy, rządowy. 

6taa'tebanfcrott, sm. •(e)il, 
pl. •e, bankructwo państwa. 

ie:itaa'tl!bcamtc(r), sm. "en, 
pl. •e(n), urzędnik państwowy. 

6taa'tebiirgcr, sm. •5, pl. 
-, obywatel m. (państwa). 

6taa'tllbiirgcdtd}, adi. oby
watelski; adv. po obywa
telsku. 

6taa'tl!biir!lemdJt, 8n. •(e)il, 
pl. ,e, prawo n. obywatel
stwa, obywatelskie. 

6taa'tebiirgcrf d}aft, 8/. 
6tna'tl!bilrgcrtum, sn. ,s, 
obywatelstwo państwowe. 

6taa'tebc9cu, sm. •5, pl. 
-, szpada r: od parady. 

6tnn'tllbieucr, sm. =i:l, pl. 
-, sługa, urzędnik państwo
wy, publiczny. 

6tnn'tl!bicnft, sm. -es, służ
ba państwowa, publiczna. 

6tan'tl!bomline, sf. pl. =n, 
dobra państwowe, rządowe. 

6tnn'tl!eigcntum, sm. •(e)s, 
własność /., posiadłość f. 
rzl}dowa, państwowa. 

6tan'tecinfommcu, sn. •il. 
6tnn'tl!ciufiiuftc, s. pl. do· 
chody pl. państwa, państwo
we, rzadowe. 

6tań'tl!ciumif d)uug, sf. pl. 
•en, interwencya /., ingeren
cya /., wdanie n. się, wmie
szanie n. się państwa. 

6taa'teci11rid}tu11g, sf. pl. 
•en, instytucya państwowa, 
urządzenie państwowe. 

6tna'tecr~altcnb, adi. kon
serwatyw.ny, zachowawczy; 
=e ·jJ,\adeien. stronnictwa kon
serwatywne. 

6tall'tec1amc11, 8n. •ił, 
pl. •mina, egzamin rządowy; 
= StaattlprUfung. 

6taa'tefnd), sn. •(e~6, pl. 
•flldJer, polityka f. 
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6taa'tllfclnb, sm. ,es, pl. 
•e, nieprzyjaciel m. państwa, 
anarchista m. 

6tna'tefinnn3cn, sf. pl. 
finanse państwowe, dochody 
pl. państwa. 

6tna'teform, 8/. pl. -en, 
kształt m., forma /. rządu. 

6tnn'tegcbliubc, sn. •18, pl. 
-, 1) budynek państwowy, 
publiczny; 2) budowa/. pań
stwa, urządzenia pań<twowe. 

6tnn'tegcbict, sn. "(e)il, pl, 
•e, terrytoryum państwowe, 
obszar m. państ.wa. 

6tnn'tegcfli~rlid}, adi. nie
bezpieczny dla państwa, dla 
rządu, anarchistyczny. 

6tnn'tegcfliffc, sn. "il, pl. 
-, niestałe dochody państwa; 
danina /., podatki pl., opłaty 
publiczne. 

6tnn'tegcfnngcnc(r), sm. 
=en, pl. •e(n), więzień m. sta
nu, więzień polityczny. 

6tnn't~RCflingnte, sn. ~ffeil, 
pl. =ff e, więzienie n. dla wię
źni6w stanu, więzienie poli
tyczne. 

6tnn'tegctcimnie, 8n. •Hes, 
pl. =ff e, tajemnica polityczna.. 

6tna'tl!gclbcr, sn. pl. pie
niądze publiczne. 

6tnn't~gef d}li~, sn. •(e)s, 
pl. =e, interes państwowy; 
(poufale:) interes zyskowny. 

6tnn'tegcf c~, sn. ,es, pl. 
"e, ustawa państwowa.' 

6tna'tegcwnlt, sf. pl. -en, 
władza państwowa, publi
czna. 

6tnn'te9lliubigcr, sm. •S, 
pl. -, wierzyciel m. pań
stwa. 

6tnn'tl!grunbbcfi~, sm. ,es, 
posiadłość państwowa, dobro 
n. państwe, 

6taa'tegrunbgcfc~, sn. =es, 
pl. •e, ustawa z11sadnicza. 

6tan'tegut, sn. -es, pl. 
=gilter, mająttk m. państwa, 
dobro publiczne. 

6taa'te~nnbbud}, s1i. •(e)il, 
pl. •bil~er,almanacb, rocznik, 
szematyzm państwowy. 

6tna'tetlinbcl, sm. pl. za
tarl!'i pań,twowe, poli1yczne. 

6taa'tetnuetalt, sm. =(e)s, 
finanse państwowe, gospodar
ka państwowa. 

6taa'tl!obcr~nulJt 

ie:itnn'tefnlcnbcr, sm. •6, pl. 
, obacz 6taats~anl>liud}. 
6tna'tl!fnn3Ict, sf; pl. • en, 

kancelary11 f. państwa. 
6t1tn't~fnn3Icr, sm. =il, pl. 

-, kanclerz m. państwa. 
E>tnn'tefaff c, sf. pl. •n, 

kasa państwowa, rządowa. 
6tnn'tl!fcrl, sm. =!!!, pl. •e, 

poczciwiec m.; człowiek obro
tny (poufale). 

6tna'tl!fird}c, sf. kościM 
państwowy, religia w państwie 
panująca. 

6tna'tefleib, sn. •(e)il, pl. 
•er, suknia paradna, od parady. 

6tnn'teflng, adi. polity
rzny; adl). politycznie. 

6tnn'tl!Uugtcit, sf. poli
tyka j. 

6tnn'tl!fiir~cr, sm. •il, pl. 
-, ciało m. państwa, ciało 
polityczne, . 

6tnn'tl!frebit, sm. •(e)e, 
k.redyt m. państwa, kredy\ 
publiczny. 

6tnn'tefunbc, 6tnn'tefunft, 
sf. polityka f. 

6taa'tefunbige(r), sm. -en, 
pl. •e(n), mąż m. stanu, po
lityk m. 

6tnn'tl!futf d}c, sf. pl. •n, 
powóz paradny, od parady. 

6tnn'telnft, sf. pl. •en, 
ciężar publiczny. 

6tnn'tl!lctrc, sf. obacz 
Staatsroiff en[ cfJaft. 

6tan'tl!Ic1ifon, sn. •il, pl. 
•!ifa, leksykon m., słownik 
m. polityczny. 

6tan'tlllift, sf. chytrość 
dyplomatyczna. 

6tnn'temnnn, sm. •(e)6, pl. 
•miinner, mąż m. stanu, dy
plomata m. 

6tna'temiinnif d), adi. dy
plomatyczny; •e !!Deis~eit dy
plomacya f.; adv. dyploma
tycznie. 

6tan'tllma1imc, sf. pl. •n, 
maksyma j., zasada J'. poli
tyczna. 

6tnn'tl!miniftcr, sm. ,0, -, 
minister m. stanu. 

6tnn'tl!miniftcrium, sn. =il, 
pl. •tien, ministeryum n. 
Rtanu. 

6tan'tl!obcrtnulJt, sn. •eil, 
pl. ·~liupter, głowa f., nac•el· 
nik m, państwa. 
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6taa'teobligation, s /. pl. 
,en, obligacya /., zapis m. 
długu państwowego. 

6taa'teilfo11omtc, sf. gospo
darka pań-'!twowa. 

etaa'te,lliid)tcr, sm. •5, pl. 
- , dzierżawca m. dóbr pań
stwowych. 

6tna't0,11a,11tcr, sn. ~(e)a, 
pl. •e, 1) akta polityczne; 2) 
papiery państwowe (warto
ściowe). 

Gtaa't0,1Joli3ci, sf. policya 
państwowa, polityczna. 

eitaa'te,1Jro3cij, am. ,ff ei3, 
pl. •ffe, proces polityczny. 

6taa't0,1Jrilfung, sf. pl. ,en, 
egzamin rządowy. 

etaa'terat, sm. •( e)a, pl. 
~ri!te, rada f. stanu; radca 
m. stanu. 

etan'teccdJt, 81h 0 ea, prawo 
państwowe. 

etan'tercdjtlid), adi. prawa 
państwowego dotyczący; •e 
łrtage kwestya f, prawa pań
stwowego; kwestya konsty
tucyi dotycząca; = !Uerfnf • 
fungi3frage. 

etan'tercd)telcbm, sm. •5, 
pl. -, nauczyciel m. prawa 
państwowego. 

6tna'tercli9ion, sf. obacz 
6tnati3fird)e. 

Gtaa't~rubcr, sn. , s, ster 
m. rządu; bns - fii~ren być 
u steru. r~ądu, kierować 
sprawami panstwa. 

etaa'tef adjc, sf. pl. on, 
sprawa państwowa, państwa, 

6taa'tef d)a~, sm, Pe 5, skarb 
m. państwa, skarb publiczny. 

6taa'tefdja~amt, sn. =(e)i3, 
pl. •ilmter, urząd skarbowy. 

Gtaa'te{djiff, sn. •(e)il, na
wa państwowa (wyraz reto-
ryczny). · 

~tan•tef dJ11lb, sf. pl. •en, 
dług- państwowy, panstwa. 

6tan't0f dj11Ibfd)cin, sm. 
•(e)ii!, pl. •t, zapis m. długu 
państwowego. 

Gtna'tef drctiir, sm. ~a, pl. 
•e, sekretarz m. stanu. 

~taa'teficgcl, sn. ~'8, pl. 
-, pieczęć f. państwa. 

etaa•teftcucr, sf. pt. pn, 
podatek pań,twowy. 

e,tan'teftrcid), sm. •(e)s, pl. 
•e, zamach państwowy. 

467 

~taa'teumllliil3cnb, adi. re
wolucyjny, powstańczy, ro
koszański. 

6taa'teum1Uiil3cr, sm. =a, 
pl. -, rewolucyonista m., 
rokoszanin m. 

6taa'teumtuiihung, af. pl. 
-en, rewolucya /., rokosz m. 

etaa'tenntcrtiinblcr, am. 
•i!, pl. -, dyplomata m, 

6taa't011crbcff crun9, sf. pl. 
•en, reforma polityczna. 

6taa't011crbrcd)cn, an. •s, 
pl. - , zbrodnia f. st11nu. 

6taa't011crbrcdJct, am. •il, 
pl. -, zbrodniarz m. stanu. 

6taa't011crfaff ung, sf. pl. 
•en, konstutucya f., ustr6j 
rządowy. 

6taa'tellcrmill]CII, an. =!3, 
pl. -, majątek państwowy. 

etaa'tellcrrat, sm. ,(e)a, 
zdrada f. stanu; = ~ocfJ, 
uerrnt. 

6tlia'tellmntcr, am. •i!, pl. 
-, zdrajca m. stanu; = 
,l;iod)umi!ter. 

etaa'tellcrtrag, sm. -(e)a, 
pl. -tri!ge, traktat m., układ 
m. między państwami. 

6taa't011crwaltnng, af. ad
ministracya państwowa, za
rząd m. państwa. 

6taa'tetuagcn, am. -s, pl. 
-, powóz paradny, od pa
rady. 

6taa'tewtiebtit, aj. obacz 
6tnnt1.muR~eit. 

etna'tewcf en, sn. 0 il, spra
wy państwowe, wszystko co 
państwa dotyczy. 

6taa'tellllbrig, adi. pań
stwu przeciwny, szkodliwy. 

6taa'tetuirrcn, 8. pl. za
mieszki polityczne. 

6tan'tetutrt, sm. •ee, pl. 
oe, ekonomista m. 

6taa•tewtrtf djaft, sf. go
spodarstwo państwowe; eko
nomia polityczna. 

etan'tewtrtf djaftlid), adi. 
ekonomiczny; adv. ekonomi
cznie. 

etaa•tewtrtf d)aftetctrc, af. 
nauka j. gospodarstwa pań
stwowego; ekonomia polity
czna (jako nauka). 

16taa•tetulffcnf d)an, af. pl. 
•tll, umiejętność polityczna. 

Gta'bgolb 

Gtaa'tewiff enf d)aftlidJ, adi. 
umiejętności politycznej doty
czący; adv. według zasad 
umiejętności politycznej. 

etaa'tewotl, an. ,(e)i!, dobro 
n. państwa, dobro publiczne. 

6taa't~3immer, an. •il, pl. 
--, sala paradna. 

6taa't03uf djuij, sm. •ffee, 
pl. •fcfJiiff e, subwencya pań
stwowa, wsparcie rządowe. 

6toa•t031Dcit, sm. •(e)a, pl. 
•e, cel polityczny. 

6tab, sm. ~(e)s, pl. eti!be, 
1) laska f., kij m.; drąg m., 
drą:!.ek m.; berło n.; = 
.Septet; buława hetmańska; 
= !IJłat"f djnUftn6; f djronnfer -
pręt m., pręcik m.; @olb in 
eti!6en złoto w sztabach; 2) 
sztab m. (wojskow.); 3) orna
ment okrągło-wypukły u 
gzymsu (bu.down.); 4) (przeno
śnie:) fe!nen - roeiter !eten po
wędrować dalej, puścić się w 
dalszą drogę, odejść; ben -
ii6er imnbn bredjen ostro kogo 
sądzić, potl}pić kogo; er ift 
ber - meineil 2tltere jest mi 
podporą w mojej starości; 
ó) laska miernicza; 6) pasto
rał m. (biskupi); !Beleijnung 
mit !Jł!ng unb - inwestytura 
f. na biskupstwo. 

6ta'biibnlidj, adi. do laski, 
do prętu podobny. 

6tii'bd)cn, sn. ~~, pl. , 
dim. od etab, kijek m., 
laseczka /., pręcik m., pa
lik m., drążek m. 

6ta'bcif en, sn. •il, żelazo 
sztabowe, sztabikowe, w szta
bach; płosa f., płoza f. 

6tii'bc1, sn. ,a, pl. -, 
kijek m., drążek m. (ogrodu.) 

6tn'bdn, va. (ijaben) ty
czyć, kijkiem, drążkiem pod
pierać, podeprzeć, do drą:!.ka 
przywiązywać. 

eta'btn, va. (~nben) 1) 
zgłoskować; = buc(j~nbieren; 
2) imnbm ben @il> - od
czyt(yw)ać komu formułkę 
przysięgi. 

6tn'bgcridjt, sn. •(e)s, pl. 
•e, 1) sąd gardłowy; = }lllut• 
gnid)t; 2) sl}d niższy, pierw
szej instancyi. 

6ta'bgolb, sn. -(e)il, złoto 
sztabowe, w sztabach. 

30* 



15tn'b~nnuncr 468 :Eta'btalld 
--------------~---- ----·-~ ~ -~~~ 

16ta'b~n1111ncr, sm. =ii, pl. 6tn'd)clii~nlid), adi. po- 6tn'd)cl11ufi, sf. pl. =nliff e, 
pl)ammet, młot m. do kowa- dobny do kolca, do żadła. 1) obacz 6teC1JavfeI; 2) orzech 
nia sztab. @itn'd)elii~rt, sf. pl. ,n, wodny, kasztan wodny, wo-

@itn'b~obd, sm. •G, pl. kłos kolczasty. dna kotewka. 
wałkowiec m. @itn'd,,elbart, sm. =(e)ś, pl. @ita'd)ell)nlmc, sf. ob~cz 

eta'b~ol3, sn. =ei8, pl. •Ó1itte, broda kolczasta. 15ted)vatme. 
,l)o!aet, wauczos m., drzewo eta'd)elbnud), sm. •(e)ś, pl. eta'd)clrebe, sł. pl. •11, 
n. na klepki. •ó1iucl)e, kolcobrzuch m. (ryba). mowa uszczypliwa; • 11 , pl. 

etabi'l, adi. stały, nie- eta'd)clbecrbnf d), sm. ,es, stowa uszczypliwe. 
zmienny; adv. stale, nie- pl. =biljd)e, eta'd)dbeer= @ita'dJelreim, sm. =(e)ó, pl. 
zmiennie. ftraud), sm. •(e)s, pl. =ftrćiu= ,e, wiersz satyryczny. 

@itabilie'rtn, va. (l)aóen) cl)et, krzak m. agrestu. @ita'd)elrOd)CII, sm. =S, pl. 
ustalić. @itn'd)elbeere, sf. pl. =n, -, płaszczka f., pastynak 111. 

@itnbilifie'ren, va. (l)aóen) agrest m., wieprzki pl. (roś!.). (ryba). 
stabilizować. etn'd)elbrn~t, sm. ,(e)s, pl. etn'd)elf d)nede, sj. pl. =11, 

@itnbilifit'tlllt~, sf. tJl. =en, •'oral)te, drut kolczasty. d . 'l k • 
stabilizacya /. " etn'd)elfif dJ, sm. peB, pl. ro zaJ m. s ima a morskiego. 

(5fnbilftii'f, sf. stałość j. •C, jeż6wk11 f, rybojeż m. k ~ff dJt{f d)Ul)(~C,b s)if. pl. =n, 
(ryba). o <'O us m. ry a . 

@itn'bfrnut, sn. obacz etaó, @itn'd)elf(offer, sm. pl. 
1 

et~cl)'d)t~.f d)lllnm~, tm·k\e)s, 
rour3. ryby pl. o kolczastych ple- P • •, roamme, 0 cza m. 

@itn'ble~en, sn. =13, pl. -, twacb. (grzyb). 
lenno biskupie. et 'dJ lf" . d. k~l @itn'd)elf d)UJein, sn. •(e)s, 

@itn'breim, sm. =(e)i3, pl. a t ormtg, a i. . pl. •f, jeżowiec m. 
•e, _alliteracya /. (wierszo- co;t~1i,elfntdjł s-1'. l. ,fril(fJte 1 ~tn'd)elftod, sm. •(e)i8, J>l. 
wame). kU/ 1 t ' :,, · P ' I •ftocfe, kostur m. 

@ił 'M t 6 1 owoc o czas y. 
1 . n nr3, sm. •e , P · @itn'd)elfufi, sm. ~ei3, pl.. @itn'd)eltrngtnb, adi. kol-

•iir~te, lekarz sztabowy. -filii d k" t ( b·) czysty. 
eta'Moffiaier, sm. $'3, pl. I - 15tn•X.~Jnt~iidJ7· in. a :r ee I. @ita'd)cllllort, Sn. •(e)ś, pl. 

•e oficer sztabowy. U/ 11 • • ' • 1 • ' e r ' vz. •je roślma ciermsta ko. , = • wyraz uszczyp iwy. 
@itn'b~qunrtter, sn. •(e)i3, czasta' ' ' 6tn'd)li9, adi. obacz eta• 

pl. -e, kwatera r. sztabu, etn~dJetgrn~, sn. ,1es, p1. 1 cf)eti!\., 
kwatera irłówna. •gtći[er sit włosisty. • etn bel, sm. •0, l)l. -, 

etn'b~troml)eter, sm. =13, @itn'~el~al~bnnb sn. •(e)ś 1) obacz 6cl)eune; 2) miejsce, 
pl. -, trębacz m. (wojsko). pl. =blinber, obroż; /. z kol~ w którem czerpie się solankę. 

@itn'btierd)tll, sn. pl. zie- cami. etn'ben, sm. =!3, pl. -, 1) 
leniea / (_roś!.). @itn'd)el~liuter, sm. pl. je- pobrzeże n., b~zeg m.; = 

etll btrn9er, sm. ·13, p1. żowce pl. (ryby). . @eftabe; 2) kei m., grobla 
-, niosiąlly m. berło, buław9 @itn'd)tlig, etn'd)elid)t, adi. ! murow;a?a; = .!tai. , 
lub p~storał. kolczysty, kolczasty, kol!!CY, ·. ~tn ~mm, sn. •(s), pl. 

15!~ bllltrf, sn. 7(e)i:1, pl. •e, ościsty,ż!!dlasty;(przenośnie:) 1 ·i>.tm 1 •i>ta, 1) starożytn.a 
całos~ f. gotyckich słupów ostry, dogryzajl!CY, doku- : mrnra (185 me!r?w); 2) h1· 
(architekt.). czliwy. , podrom m., mrnJsce n. wy· 
, ~fn'~llJUt3, Bf. pl. ,en, e;fn'd)tligfeit, sf. pl. ,•en, ] Ścigów j 2) stadyum ~·, faza 
swu~toziół m., boże drzewko. kolczastość /., kolczystośc /.; j., okres m., st~n zmiemony 

etn'd)el, sm. •5, vl. •n, (przenośnie:) ostrość /., do- . (n. p. w rozwoJu choroby). 
1) żądło n. (pszczół, ós kuczliwość /. etnbt, sf. pl. 6tii'ote, 
i t. p.); (obraz.) feine fillotte @itn'd)tlfol)f, sm. •es, pl .. miasto n.; gród m.; Ueine 
~aóen einen - in meinem •fo1>fe, cierniogłów m. (ptak). · armfelige, un(lebeuten'oe -
~er.1en aurilcfge!aff en słowa @ita'd)cllo~, adi. niema- mieścina f.; bie innne -
jego w mojem sercu Ż!!dło jący kolców, cierni; adv. bez śródmieście n.; in 'oie -
zostawiły, ubodły mnie; 2) kolców, bez cierni. ge~en iść do miasta; in ber 
cierń m. (n. p. róży), kolec etn'd)tlmo~n, sm. •(e)i3, pl. - roo~nen mieszkać w mie
m.; 3) oścień m.; = Ocl)f en, •e, buławnik m. (roś!.). ście; au~er~a!ó bet - za 
ftacf)e!; mit bem - antreióen @ita'djeln, va. (~a(len) 1) miastem; bie ganae - h>ricf)t 
popędzać kł11jąc ościeniem; (żl!dlem) kłuć, ukłuć, (u)bóść; f cf)on baoon wszyscy jut 
roiber ben - !ec?en opie- napędzać budząc; 2) zaostrzać, . o tern mówił!; !Bemo~net 
rać się; 4) (przenośnie:) bo- zaostrzyć; 8) (obraz.) i~n I einet - mieszczanin m. 
dziec m., zachęta /., popęd ftad)e!t @~róegietbe !ądza za- \ etn'btabd, sm. •ii, szla
m.; = ~ntei3. szczyt6w go bodzie. chectwo miejskie; szlacht& 
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mieszczańska, patrycyu- : etii'btcwcf en, 811, ,e, ogół etn'btrinb, 8/1, ,(e)!8, pl. 
czostwo 11. m. spraw miejskich. •er, dziecko w mieście rodzo-

eiłtl'błllntt, s11. •(e)!3, pl. 6t11'lltcbclfr11u, sf. pl. ,en, ne; człowiek w mieście ro-
•iimter, urząd miejski. patrycyuszka miejska. dzony i wychowany, mie-

et11'btllngclcgcnbcit, sf. pl. 6t111btcbclm1111u, sm. -(e)s, szczuch m. 
•m, sprawa mtejska. pl. •leute, patrycyu~z miejski. 6łll'btfirdJC, sf. pl. •n, 

et11'bt11rrrft, sm. •(e)s, pl.! 6t11'btf(11r, sf. pl. •tn, ob- główny kościół w mieście, 
•e, areszt mieJski. ' szar miejski. fara j. 

6t11'bt11r3t, sm. •eG, pl. 6t111btfrclbclt, sf. pl. •en, 6t111btfl11tf dJ, sm. •e5, 
•iir~te, lekarz miejski. przywilej miejski; obszar 6tn'btflntfd}crci, sf. pl. -en, 

$t111btbllb1t, 6łn'btcif c1t- miejs ,i. plotki miejskie. 
ba~u, ~!· pl. •en, . k_olej m., etn'btgcbiittbc, sn. •5, pl. 6tn'btUntf d,Jc, sj'. pl. •n, 
droga f. ielazna m1eJska. _ budynek miejski. plotkarz miejski, plotkarka 

@it~'btbllltU~ .sm_. •(e/S, są- ~tn'btgcbict, sn. •(e)~, pl. miejska. 
,lowmctwo m1eJ•k1e. •e, obszar, m. miasta. $t11'btfOt1lUtll1tbllnt, sm.•m, 

etn'btbnumcif!cr, 8~ •• -~, 6tn'btgcfiingniij, sn. ,ffe5, •en, komendant 111, miasta, 
pl._ - 1 budowmc11y m1eJsk1. pl. •ffe, więzienie miejskie. 6ł1t'btf11nblg, adi. 1) zna-

etll btbcnmtc(r), s~.. :m, 6tn'btgclftlid,Jc(r), sm . .. ąien, jący miasto; 2) głośny, (w 
pl.,.:e(n), ur.~ędn1k m1eJsk1. pi. •dJe(n), duchowny miejski. mieście) powszechnie znany. 

et1t'bt_b~~O!be, sf. pl. •Il, 6t1t'btgelftlld}fclt, sf. du- 6t1t'btlebe11, sn. •6, życie 
urząd m1eJsk1. chowieństwo miejskie. n. w mieście, mi~jskie, 

etn'b~bcfnunt, adi. po- 6t1t'btgemcinbe, sj. pl. •n, 6t1t'btlc11tc, s. pl. mieszcza-
wszechme znany, notoryczny. gmina miejska. nie pl. 

6t1t'btb_cf ~~1111g, sf. pl. ,en, 6tn'lltgmdJtigfcit, 6tn'bt• 6t1t'bt111ngiftrat, sm. •(e)e, 
załoga 1meJ~ka. , gcrcdJtf nmc, sf. prawo miej• pl. "'e, magistrat miejski. 

6t1t'btbC~Olf~f~llQ, Bf, pl. skie, przywilej miejski j są- 6t1t'bt11t~lttf, sf. pl. •Il, 
,en, lndnośc miejska. downictwo miejskie. mur m. m1aat,a. 

6t1t'.btbCtll0~11Cr, sm. -~, pl. 6łlt'btgmbc sn. •!3, obacz 6t1t'btmgfif
1
llllt, .. sm. •en, 

- , m1eszkame0 m. miasta, ""t otg 1 ""cl) ' I pl. •en, etlt btt111tJtf11ij, sm. . . ,.., a e vra . z n · k t · k 
m1~zc~amn m. . . 6 t1t'btgcridJt, sn. =(e) 5, pl. j -:, p. :,m, mnzy an, graJe 

etlt ~tbctuo~nkmfn, 8!· pl. •e, sąri miejski. : m1~stk,1b·t . l 't f l 
•en, mieszczan a ., m1eszcz- 6 tn'btgcrld)tebnrftit, sf. _ .~ Il UClllg Cl , s , p , •en, 
ka f. d . · . . k. I miejska nowrna. 

6t1t'lltbt3irf, sm. •(e)s, pl. są iw?ictwo .?110J" :"· e 6 6tn1btobligntio11, sf. pl. 
,e, dzielnicaf. miasta, miejska. ~tit btgcf4)rndJ, 8 i. ·( ) ' ,en, zapis długu pr:r.ez miasto 

-t 'btb dJ ( )~ l pl. =e rozmowa powszechna d bł" .. 1 . e n li , sn. , e .,,, p . ! . . Ut werben wy any, o 1g m1eJs n. 
•bilcf)er, ksiega f. aktl)w miej- wt ,mi~sC'le i d3u. t - ó 6tn'btobrigfclt, sj. pl. •en, 
k 'h •-k .. k sacs1eprzem1oemrozmw . h ś' ''k s 1c , metry a m1eJs a. . ś . 0 6 'ft 

1
.e"t ba!! zwierze no c rn1e;s a. 

®tn'btbilrncr sm. •5 pl. w mie crn; a 1 
'i! 6tn'bt11fnrrc sf. pl. =n, 

11 , ! - teraz o tern w całem " . ! k' , obywatel m. miasta, . , . d . probostwo m1eJs ·1e. 
mieszczanin m. mi:c1?

11 
ga fJI!.· sm _5 l 6ł1t'bt4Jfnrrcr, sm. •S, pl. 

6f1t'btbiltgCrrtd)t SIi. •(e)5 <:;>tit tgrtlvCU,. . - ' p' - proboszcz miejski. 
pl. -e, prawo n. ob/watehtw~ ~gtltben, rów miasto otaclla- ~t1t'bt4Joli3ei, sj. policya 
miejskiego. Jący. , miejska. 

6tii'btd)ctt, sn. •e, pl. -, .@!tn'.bt9iltcr, sn. pl. dobra 6t1t'btrnt, sm. •(e)o, pl. 
dim. od IStabt. miasteczko n. m1eJsk1e. •tiite, rada miejska; radny, 

6tn'btdJtonif, sf. pl. -en, 6tn'bt~a114Jtm11n11, s~: ·(~)5, radca miejski. 
kronika f., ksi<,ga dziejowa pl.;Ce~te, starosta mieJski. 6t1t'bttcd)t, sn. •(e)!3, pl. 
miasta. ~ta bt~aue, sn. •fe!3, pl. •e, prawo miejskie. 

®tii'l)tCbltUb, Sm, :(e)/3, pl. o~iiufer( r~tusz m.,. do1!1 ra- 6t1t'bttCgi11ttnt, Sil. •(e)il, 
•bilnbe, związek m. miast. dny, w1etmca f., wiecmca /. zarząd miejski. 

@:itii'btcorbuung, sf. pl. ,en, 6tn'bt~nuij~nlt, sm. •(e)5, ietn'btrid}tcr, sm. •S, 11l. 
statut miejski. gospodarstwo miejskie; bilans, -, sędzia miejski. 

6tii'btcr, sm. ~5, pl. - bud:!et, miejski. ®tn'btf d}llifiel, sm. •5, pl.-, 
mies11ci111Di11 111. 6tii'btif dJ, adi. miejski; klucz m. (od bramy) miasta. 

6tii'btcriu, sf. pl. •nen, adv. po mi„jsku. 6tn'btf d}rcibcr, sm. ,e, pl. 
mieszczanka /. , 6tn'btfa4Jcllc, sf. pl. •n, -, pisarz miejski. 

®tii'btctng, sm. •(e)5, pl. i kap„Ia f., muzyka f, miejska. 6t1t'btf d}tclbcrcl, sf. pl. 
•e, kongres m., zjazd m. de- 6t1t'btfnffc, sf. pl. ,n, kasa ,en, sekretaryat miejski, pi-
legatów miejskich, , miejska. sarnia miejska. 
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etll'btf d)ulb, sf. pl. sen, nośnie n. p. szczebel do sla-
dług miejski. wy), schód m. 

etll'btfd)ulc, sf. pl. •n, etnffdci', sf. pl. •en, szla-
szkoła miejska. , luga f. (malarstwo). 

@iłll'btf d)ult~ti!i, sm. •en,, @ita'ffelfiirmig, adi. sto-
pl. •tn, sołtys m. i pniowy; adv. stopniowo. 

@iłll'btfdtełiir, sm. •S, pl. : @itn'ffdgcf nng, sm. •(eJs, 
•e, sekretarz miejski. , pl. •fiinge, graduał m. (mu-

iełll'błficgcl, sn. ~e, pl. --, i zykR kościelna). 
pieczęć miejska. : @itn'ffdn, va. (~aben) ob. 

iełll'btfolbllł, sm. •en, pl. , 2lbftufen. 
•en, ż~łnierz miejs~i. , @iłll'ffdtnrif, sm. •(e)s, pl. 

!Stil btftcncr, sf. pl. ,n, •e, taryfa •topniowa. 
opłata, mi~jska. _ · !Słll'ffchucif c, adv. sto-

~łll_bttctl, s~. •(e)s, pl. •e, , pniowo. 
dz,elmca f. miasta. @;łllfftt'ren, va. (~aben) 1) 

€:iłll'błtor,. sn. •(t)B, pl. •t, szyć lekko tak, że nie widać 
brama f. miasta. I ściegów na prawej stronie 

€:itll'.b!U~!, sf. pl. ,en, ze-' materyi; 2) przystrajać, przy-
gar m:e1sk1. ozdabiać, przystroić, przy-

@iłll btucrorbnetc(r), sm. ozdobić. 
,ten,pl. •te(n1, deputowanym., !Słllffit'tcn, sn. ~B, !Stllffit'• 
ra~ty 'bmt;, m1asbta.t f rnng, sf. pl. •e!l, 1) szycie 

'<:I Il „eror ne enuer _ ll~m· n. ściegiem niewidocznym na 
lUUfl, f P.l. •en, rada mieJska. prawej stronie materyi; 2) 

@itn _btu~ertel, B?J, •B, pl. przystrajanie n., przyozdabia-
-. dz,elmca j. miasta. , t · · d b f. 

@itll'btuogt, sm. •(e)i8, l me n., us ,roJellle n., oz o a . 
uonte • · t - · k' p ' @itoffittcr, sm. •i8, pl. -, 

' " ', WOJ ~JeJS '· puszkarz m. (górn.). 
~to btuogt~t! 8.(, pl. •en, 1) istoffie'rmoler sm. ~s pl. 

wÓJtostwo 1111e1sk1e; 2) areszt _ dek rat 1 1 ' t · · k' , o or m., ma arz e-
mie.1s 1' atralny 

@itn'btuolf, sn. •(e)i8, lud :. ' . 
miejski, mieszczanie pl. @itnfric rmnltm, sf. pl. 

@iłn'btlDOd)c, sf. pl. •n, •en, malarstwo dekoracyjne, 
straż miejska. teatralne. 

@itn'błtullgt, sf. pl. •n, wa- !Stng, sm. :(e)iil, pl. •e, 
ga mii>j•ka. p~dpora f., Ima gruba u 

@itn'btwnu, sm. •(t)Ei, pl. Wierzchu masztu, sztak m. 
=malle wał m. naokoło (żel!'luga). 
miast~. @itognntio'n, sf. pl. -en, 

!Sło'btWlllJPtll, sn. -s, pl. starnacya f.; zastój m.; = 
- , herb m. miasta. €5ttilftan~. 

6tn'bł1Utibt, sf. pl. •n, @itogui~'rtn, ,vn. ([Ja~e~) 1) 
pastwi•ko miejskie. stagnowa<', stac na m1eJscu; 

@itn'bttutf tu, s11. •9, miej- •be @eroiiff er . wody stojące_; 
skość f,, miastowość/.; urzą- 2) (o?r~z.) ~1e postę~owac, 
dzenia pl., sprawy pl. miej- gn1;1smec, byc w zasto.1u; = 
skie €5ttllfte~en. 

eitn'bt30U, sm. ,(e)s, pl. !Sto'gfcgcl, sn. pl. _ża~le 
•aolle, cło miejskie. przymocowane sztakam1 (ze-

@itofc'ttc, sj. pl . .. n, szta- gluga). 
feta f., goniec m., pogoń 6tnbl, sm. =(c)i8, pl. ,e, 1) 
konna. stal f.; in - uern,anbeln, 

6łllffll' gc, (wyru.: -faż), ~u - mad)en stalować; -
sj. pl. •11, sztafa:!. m., figury tart en hartować stal; - blau 
pl. (na obrazie); ozdoby pl., anlaufen laff en modra wić stal, 
upiększenia pl. damaskowac; er ~at 9leruen 

@ito'ffd, sj. pl. ,n, stopień uon - ma :!.elazne nerwy; 
m., szczebel m. (także prze- 2J krzesiwo n. ze stali; = 

l)'euerfta~l; 3) broń f., szty
let m.; = mlaffe. 

etll'~lllbtr, sf. pl. =n, :!.y
ła stalowa (w żelazie). 

@iłn'~lllrbcit, sf. pl. =en, 
wyrób m. ze stali, 

@ifll'~lortig, adi. podobny 
do stali. 

@iłll'~lbob, sn. =(e)s, pl. 
sbiioer, kąpiel :!.elazua, w wo
dzie :!.elaznej. 

@ito'I)lblllu, adi. stalowo
niebieski, modry. 

@iło'~lbltd), sn. ,(e)s, pl. 
•e, blacha stalowa. 

@iłn'blbrnuncn, sm. =s, pl. 
-, woda żelazna. 

6tn'blbid)t, adi. •ei8 ~ra 
tęgokrusz m. 

@ito'blbrn~t, sm. ,( e)i8, pl. 
-btiibtc, drut stalowy. 

@itii'blcu, va. (~aben) 1) 
stalić, stalować, hartować; 
2) (obraz.) ben mut, bie @e, 
f unb~eit - hartować, wzma
cniać odwagę, zdrowie. 

!Stii'l)ltu, sn. •S, @iłii'~lung, 
sf. pl. •en, stalowanie n., 
hartowanie n. (tak:!.e przeno
śnie). 

!Stii'bltm, adi. stalowy; 
eine •e \)!atur ~abm być z 
!elaza. 

'6łll'~ltr3, sn. •ei8, pl. =t, 
stalówka f. 

@itn'blfllbtif, sj. pl. •en, 
stalownia f. 

@ito'blfnrbc, sj. farba sta
lowa, kolor stalowy. 

@iłll'~lfnrbt111 adi. stalo
wego koloru, stalowy. 

!Stn'~lfcbcr, sf. pl. -n, 
pióro stalowe; stalówka f., 
sprężyna stalowa. 

@ito'blfrif d)nng, sf. pl. -en, 
fryszowanie n. żelaza na stal 
(hntn.). 

@itn'~lgcf d)ofi, sn. =ff es, pl. 
=ff e. kula stalowa. 

!Słll'~lonli, sm. =ff ee, pl. 
=gliffe, lanie n. stali. 

eto'bl~nltig, adi. -es mlaff er 
woda żelazna. 

6łll'~lbomnttr, sm. •i8, pl. 
·~iimmer, 1) młot stalowy; 2) 
obacz €5ta~lroerf. 

!Słll'~lbnrt, adi. twardy 
jak stal. 

6łll'blbiirłe, sf. twardość 
stali. 
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!St11'blbiirtcr, sm. •ii, pl. eitalagmi't, sm. •(e)i! i ~en, i 6ta'Umait, !Sta'Umiiftung, 
-, hartownik m. pl. ,en i •e, stalagmit m. sf. pl. •en, karm stajenna, 

!Sta'l}lbiirtnng, sf. pl. ~en, !St11lalti't, sm. •(e)i i •en, tuczenie n. w stajni. 
hartowanie n. stali. pl. •en i •e, stalaktyt m. !Sta'Umeiftcr, sm. •i!, pl. 

!Sta'blblittc, sf. pl. -n, hu- !Stalalti'tcn11rtig, !Stalaf• -, koniuszy m. 
ta •talowa, stalowni11 f. ti'tenformig, adi. stalakty- !Stil'Umciftrnimt, sn. •(e)s, 

!St1l'blfcil, sm. •(e)tl, pl. •e, towy. konioszostwo n. 
klin stalowy. eitalafti'tcnboblc, sf. pl. 6ta'llmift, sm. •ei!, obacz 

6ta'blfcttc, sf. pl. •n, lań- •n, grota stalaktytowa. 15tallbilnger. 
cuszek stalowy. 6talalti'tff d), adi. stalak- 6ta'UU1tg, sj. pl. •en, 1} 

!Sta'blfno~f, sm. •ei!, pl. tytowy. stawianie n., umieszczanie n. 
•fniipfe, guzik stalowy. 6tall, sm. •(e)tl, pl. 15tlille, w stajni; 2) stajnia J.; 3) 

!Sta'blfugcl, sf. pl. •n, kula stajnia f. i Od}fen- wolo- miot m. (łow .). 
stalowa. wnia J.; .!tul}- krowiarnia 6ta'llltlaggon, sm. •S, pl. 

6ta'l}lfur, sf. pl. ,en, le- f.; eid)Bf- obora/.; 5djroei• •i!, w6z koński, bydl~cy 
czenie n. wodą żelazną. ne- chlew m. (kolejn.). 

6ta'l}lmittcl, sn. •i!, pl. -, ""'- 6ta'Ulllol}uung, sf. pl. ,en, 
lekarstwo żelazo zawierające. s:;,ta'l(amt, sn. •(e)9, pl. mieszkanie stajenne, w stajni. 

6ta'l}l~illcn, sf. pl. pigułki •tli~t!r, ~rząd ndadzorc~y n_ad 6tamm, sm. •(e)ś, pl. 
pl. z żelazem. s aJmami i urzą m. comu- 5tlimme, 1) pień m., odzio-

6ta'l}~liittd)cn, sn. •i!, pl. szego. mek m.; fleiner - pieniak 
, dim. od Sta~Cplatte, 6ta'J{baum, sm. •(e)9, pl. m., pniak m.; bet 2lpfe[ flillt 

blaszka stalowa (krawiectwo). •liliume, przewora f., po- nid}t roeit uom - jabłko 
!Stn'l}l~lattc, sf. pl. •11, bo@;ła'llbtbicntcr sm. •en nie pada daleko od jabłoni ; 

płyta stalowa. , .' ' 2) plemię m., pokolenie n.; 
!Sta'l}lqncllc, sf. pl. ,n, zdrój pl. •e(n), ~ta l(bmm, sn. •5, ród m.; au9 a'odigem •e 

n d Ż 1 . pl. - , staJenny m. tf f" 1 h k" d 
i • wo y e a:r.neJ. eit 'l(b l ·" l en pro 1ensz ac ee 1egoro u; 

!Stn'h(fmicnc s". pl. •n . 11 Cli c, 8
J· P · •n, ber mlinnlid)e, meililid)e -

" "' ' 'J• ' op6J m. 
szyna stalowa. eit 'llbl" bł ·t ,; ,1 ei1!er ~amilie linia męska, 

6ta'~lfd)nal(c sj. pl. •n . 11 m }Cl ' 8
J • s epota żenska rodziny; 3) szczep m., 

' .' staJenna. 
sprzączka stalowa, ze stah. , . plemię n.; = molfi!ft«mm; 

6tn'l}lf d)ncfbcr, sm. •iii, pl. ~ta l{bttnft, sm. -es, służba ble 311.1ii[f li5tlimme dwanaście 
'k t 1. staJenn11. 1 . 4) ,. b 

-, rytow01 nas a , wyrzy- eitn'Ulliinner 5 ó" p em1on; - uon "'"" m 
najacy. . " ' sm. • ' gu ~ klientela f., stali odbiorcy 

@lta'l}lf dJUl}C, sm. pl. łyżwy sta1enny. (handel); 5) - einei! Spie[ei! 
pl. 6ta'Ucn, 1. va. (~11lien) w stawka J. w grze; 6) kapitd 

6ta'blf~iittt, sm. pl. opiłki stajni .umieścić; 2) moczyć m. (od którego pobiera się 
pl. stali. (o komach). odsetki); 7) źr6dłosłów m. 

6tn'l}lftcd)cr, sm. •9, pl. , 6!a'Ufli.llt11, sn. =il, pl. -, (grnmatyka). 
- stalorytnik m. zreb,ę staJenne. 6ta'mmaltic, sf. pl. •n, 

6ta'~lftcd)crfnnft, sj. sztuka 6tn'llfil.ttcrnn9, sj. pl. •en, akcya pierwotna (handel). 
f. rytowania na stali. pasza staJenna. !Stn'mmbaum, sm. •(e)9, pl. 

6ta'l}lftidj, sm. •(e)9, pl. 6ta'llg11bcl, sf. obacz !!Rift, •liliume, drzewo rodowe, ge-
•e, rycina na stali, staloryt m. gafie(. nealogiczne. 

6tn'l}ltfnftnr, sf. pl. -en, !Stn'Ugcl~, sn. •(e)ii, pl. 6ta'mmblatt, sn. •(e)iil, pl. 
6ta'l}ltro~fcn, sm. pl. krople "er, (po)sta1enne n. •Mlilter, liść z pnia wyra-
żelazne (do zażywania). 6ta'lll}alt~r, sm. -~, _pl. stający. 

6tn'l}llllafft, sf. pl. •n, -, utrzymuJący m. staJmę. 6tn'mmbrnbcr, sm. •9, pl. 
broń j. ze stali. 6tn'llj11ngc sm. •n, pl. ,brUber, pobratymiec m., je-

6tn'l}l111aren, sf. pl. to- ~n, eitn'llfnt~t, '.sm. •(t)tl, pl. dnoplemiennik m. 
w1try stalowe, ze etali. •e, stajenny m., masztalerz m. 6tn'mmb11d), sn. =(e)s, pl. 

6ta'bllllaff cr, sn. •9, pl. 6ta'Ufraut, sn. •(e)s, pl. ~biid)er, imiennik m., pamię-
•roliff er, woda żela,ma. •frliuter, lipka f., wilk m., tnik m. 

6ta'l}l111crf, sn. •(e)s, pl. lisi ogon, ziele morowe, ziele 6tn'mmb11d)ftabc, sm. •n, 
•e, stalownia f. stajenne, lnbezna iglica, pl. ,n, gło•ka pierwotna. 

6tn'fe, sf. pl. •n, 6ta'fCtt, wilczyca f. 6t11'mmbnd)1Jcr~, sm. •ie!3, 
sm. •i!, pl. -, tykaj. (także 6ta'l(ntcrnc, sj. pl. •n, pl. •fe, wiersz do imiennika 
o osobie bardzo wysokiej). latarnia stajenna. wpisany. 

6tafc't, sn. •(e)s, pl. •e, !Sta'Umagb, sJ. pl. •mligbe, 6ta'mmbnrg, sf. pl. =en, 
sztachety pl.; = ~atten~aun. stajenniczka /. zamek rodzinny. 
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6tii'mmd)cn, sn. •il, pl.! Gtn'11111tl)nft, adi. l) o bat z Gtn'111111f d)lofi, s11. •ffea, pl, 
-, dim. od 6te1111m; 1) pie-115tlimmig; 2) pierwiastkowy, •fcvliiffer, z~mtk rodzinny. 
niak m,; 2) drzewko n.; =, źr6dłowy (gramatyka). 6tn'111mf d}11Jcin, sn. •(e)a, 
~iiumcl)en. · @:>tn1111111taltcr, sm. •!3, pl. pl. -e, chudziec m., kiernoz 

6ta'mmcln, va. i v11. (ga• -, dziedzic rodo"y, syn pier- m., kierda m. 
ben) szczebiotać (o dzieciach), worodny. 6ta1111111filbc, s/. pl. •lt. 

bfłkotać; = lallen; jąkać 6ta'mm~iiltlJtll1tg, sm. ,(r)s, zgłoska pierwiastkowa. 
Bil.); = ftottern; mówić z pl. •t, przewód ca m. szczepu. :Gtn'mmfi~, sm. •es, pl. •e, 
trudnością, powoli, nieśmiało. @:>tn'mmtnn~, sn. •fei3, pl. siedziba pierwotna, gniazrlo 11. 

6tn'mmtln, sn. ~a, szcze- -~iiujer, dom rodzinny; gnia- 6ta'111mfprad}c, sf. pl. ,n, 
biot m., ~zczebiotanie n. zdo rodzinne. jl_lzyk pierwotny. 
(dziecka)1 ~ełkoJ m.'. 6tn'mml)ol3, sn. •ei3, pl. 6tn'mmtafd, sj. ]'l. ,n, 
ilnllen; Jąkhwośc f., Jąkał- -~i:l!ger, drzewo odziomkowe. tablfra g~nealogiczna. 
stwo n.; = 6tolterl)· 6tii'mmig, adi. mający 6tn'mmtifdj, sm. •etl, pl. 

_ 16ta·111111chtb, adi .. sz:ze- gruby pień; (obraz.) silny, ,e, st6ł zastrztŹooy dla sta-
~1oc~cy, b_tłkot~cy; Jąkhwy, krępy, podsadkowa ty. łych gości (restauraryi, ka-
Jąkaw,y .s'l.l\ t_tnt -er .~unge 6tii'mmigfclt, st'. 8 :1a j., wiarni). 
fpml)en Jąkhw1e m6w1c. krepośćj., podsadkowatośćj. 6ta'm111trii9cr, sm. obacz 
. 6ta'mmclt_ern, s. pl. (pierw- ~ta'mmfnlJltnl, sn. ·(e)e, 15tnmm~alter. 

s1) przodkowie pl., rodzice pl. pl. •e, kapitał główny, za- 6ta'mmllatcr, sm. •il, pl. 
6ta'mmcn, vn. ~~aben) po- kładowy. •tJiiter, ojciec m. rodu. 

chodzić; wywodzie się; aua 6ta'mmfartc sf. z,l. .n 6ta'mmlltrmiid}tni~, sn. 
guter ~.amilie - ro?zić się! po- talon m., kart; odłożone d~ ,ffea, pl. •ffe, zapis powierzni-
chodz,c z dobreJ rodz11;1y; dobierania (gra w karty). czy (prawo). 
(poufal_e :) bni3 . ftnmmt m~! eita'11tmfnti"t s•. pl. •n Sta'mmllcrmiigtn, sn. •iS, 
uon btr to me na twoJeJ " ' v · • pl. -, obac!!i @:irammfopitn!. 
grzAd . ł restauracya przez kogo stale Stn'mmlltrl1lanbtf "'nft, s~ • 

., ~te wyros 0
• odwiedzana. "'" '.I 

6ta mmcn, sn. •tl, pocho- l5ta'mmlanb, sn. •(,)i.l, pl. pl. •en, pobratymstwo n. 
dzeme n. 1 .. ,. . f 6tn'mmllolf, sn. •(e)i3, pl. 

6t , b i3 1 • anuer, OJt·zyzna . ·· n 1 a_ 111ntc11 c, sn. - , p . l5ta'mmlt~tn sn. ,o, pl. •UO er, ud pierwot, y. 
•n, omnek m., kłoda f., klo- 1 d ' 6ta'mml1lalJl)tn, sn. •S, pl. 
dzina /. -~ e~no ro owe. -, htrb rodowy. 

6ta1m111t11b11ng sf. pl. ,en eta t_ttmlcr, sm. oi3, pl. -, 6ta'mml1Jirt, sm. •(e)i3, pl. 
, . ' . . k' szeplenmch m. bdkot m., zakoncztme n. pierw,ast a . k l ' •e, gospodarz m. lokalu, do 

(gram.). Ją,;: a, m. . kt6rego ktoś stale zachodzi. 
6tn'mmtrbt, .•m. •n, pl. eta mmltr!n, sf. pl. •nen, 6tn'mmwort, sn. •(e)i3, pl. 

d . d . d bełkotka f., Ja kał a f. .. t . 
•U, Zte ZIC ro owy j - (5tO'IIIIIIJiUfC, sj. pl. • n, •tl)Ot er, wyraz pierwotny 
15tamm~a[ter. r . d r . ł' (gramat.). 

6tn'mmt~filrft, sm. ,en, pl. int· ro owa, m,a g owna 6ta'm111wur3tl, sf. pl. ,n, 
•en, 6tn'mmte~iiul)tli11g, '(e)s, ro zrnr . 1) korzeń pierwotny (bota-
pl. •e, naczelnik m. plemienia. 6ta mmhftt, -~J. pl. ,n, nika); 2) początek m. (prze-

6ta'mmfol9t, sf. gei;ea- obacz, €tnmmrolle. .. nośnie). 
logia f. 6ta m_m11tttr, sf. pl. •tMtlter, 6tn'ml!fbottid}, 8111• •(e)i3, pl. 

6ta'111111form, sf'. pl. •flt, 
1 
ma,:ka/· rodu. •e, kadź{. do tłuczenia oliwek. 

forma pierwiastkowa. I etO IIIIIIOrf}f t, sm. •ll, z,l. (5fa'llllJfbfid}f t, sf. pl. •U, 
@ita'mmfilrft sm. -en pl. I ,n, stadnik m. moździerz~k drewnillny. 

-en, 1) antenat m. dyn~styi i 6ta'mml)rioritiit(~afti~), sf. Sta'ml!ft, sf. pl. -n, t) 
panując~j; 2) ob. 5tammes• 1 pl. ;tm, (•n), akcya /. pierw- stępa j'.; 2) tłuk m., tłuczek 
filrft. I sz~stwa. . m. (do Hnczenia w stępie). 

6ta'mmgaft, sm. ,(e)iS, pl. eta'111111~cg1ftrr, sn. ·.~. pl. 6ta'ml!ftn, I. va. (~ar,en) 
,giifte, gość stały, codzienny. -, l) rt>Jeotr m., •prs m. 1łac, utłuc, stłuc= 3erftnmv• 

6ta'm1119clb, sn. •(e)i3, pl. rodowy, genealogiczoy i 2) fen; bie ~rbe (feft) - nbi-
•er, kapiti,l m. obacz 6tammrolle. jać, ubić, udeptać ziemię; II. 

6ta'mm9t11oij, sm. •ife11,pl. 6ta'111111rri~r, sf. pl. •n, vn. (~ar,en) 1) mit ben guten 
•ff, n, członek m. tego samego linia f. pctomków rodziny. - tnpać, tupnąć nogami; 
szczepu lub rodu. 6tn'mmrti~, sn. •fes, pl. , bie \l.lferbe - mit ben ~ufen 

@itB'm111n11t, sn. •(e)i3, pl. •fer, latorośl j., szczep m. : konie tętnią kopytami; 2) 
:gilter, dobro rodzinne, m11- 6ta1m111r0Uc, sf. pl. =11, I kołysać się (o okrętach). 
jljtność rodowa ; powierrni- · rodowód m., ksi11ga f'. popi- I (6ta'ml)fttt, sn. •i3, tłucze• 
ctwo n. sowych (wojskow.J. nie 11., deptanie n.; tupanie 



Gtll'llll)fer 

n.; !~tent m. (kopyt koń
skich); kołysanie n. si~ 
okreto, 

~tn'ml)fer, sm. •S, pl. -, 
1) st~pór m., stępor m.; 2) 
ubijak m., ubijaczka /.; 3) 
ten co tupie Jub tłucze; 3) 
okr~t mocno si~ kołyszący; 
4) ładownik m., st~pkarz m. 
(górn.). 

~tn'mt,fgang, sm. •(r)s, pl. 
,giinge, ob1ót stępowy, stę· 
pornia /. 

6tn'mt,f~nmmcr, sm. •S, 
pl. ,ljiimmer, młot parowy. 

etn'mt,ffilbcl, sm. -~, pl. 
- , obacz €:Stamµfboltic!J. 

~tn'm,llfmnf d)lnc, sf. pl. •n, 
kafar m.; = 1namme. 

6tn'mt,f111c~l, sn. •(t)a, 
grys m. 

6tn'mt,fmii~lc, sf. pl. , n, 
młyn st~powy, folusz m. 

6tn'mt,ff cc, sj. fale mor
skie bijące silnie o przód 
okretu. 

\Śtn'mt,ftrog, sm. •(r)s, pl. 
•tti.ige, koryto n. w młynie 
stępowym, w foluszu, 

6tn1mt,f111crf, sn, P(t)s, pl, 
•f, 1) obacz ~tatrpfmilljle; 
2) obacz !)łammbiir. 

6tnnb, sm. •(e)s, pl. 
:5tiin'oe, 1) miPjsce n., stano
wisko n.; = 'ł,\lnt, '5tanbott; 
położenie n., pozy cy a f.; = 
2age; 'oie 9fofen Ijaben rer 
feinen gutm - to nie dobre 
miejsce dla róż; - auf bem 
marft:plal! miejsce na targu; 
2) stanowisko n. strzelca na 
polowaniu; kryjówka j. zwie
rza (low.); 3) - 'oea ®aff era 
wodostan m., wysckość f, 
wody, poziom m. wody; 4) 
stan m., klasa f. (społeczna); 
= .!tlaff e; stopień m.; er ift 
au!I n iel>trem •e jest z niższej 
klasy; bie ~i.i~mn €:Stiinbe 
wy:bze stany, klasy; er gc• 
lji.iti bm uorneljmen ~tiinben 
nn jest ze stanu znakomit
szych; ein m<lnn uon •e mąż 
wysokiego stanu, rodn, po
chodzenia; ber bilrgerlic!Je -
stan mieszrzański, mieszcza{1-
stwo n.; feinen - tuec!Jfdn 
zmienić stan; bie €:Stiinbe bes 
3łeic!Jeil stany piństwa; bie 
brei '51iinbe trzy stany; bie 

-------------

€:Stiin'oe einb,rufen zwołać 
stany; 6) powołanie n., za
wód m.; er ift feincm •e nad) 
€:Sd)nd'oer jest z zawodu 
krawcem; roeltlidjer, geiftlic!Jer 
- stan świecki, duchowny; 
7) st,m m., położenie n.; = 
3uftanll; , r ift mit bem •e 
ber ~inge f e~t 3ufrieben bar
dzo zadowolony ze stanu 
spraw; ber - ber eaaten 
ift auilge3dc!Jnet zboże świe
tnie stoi; ber e~etid)e - stan 
małże11ski; [ebiger - stan 
wolny, bezżenność f.; in ben 
~eiligen · - ber @ge treten 
ożenić si~, pójść za mąż; 7) 
im ftanbe i imftanbe fein, 
etro. 3u tun być w ;stanie, 
w możności, zdohć, módz, 
potrafić co zrobić; au%er 
jlanbe · i av~erftanbe fein nie 
być w stanie, w możności, 
nie módz, r,ie zd(Jłać, nie po
trafić; etro. in ftan'o i inflan'o 
fe(!m urządzać, urządzić, spo
rządzać, sporządzić, wyporzą
dzać, wyporząrlzić, uporząd
kować co; etro. roieber in 
ftanb f eten zwrócić co do 
dawnego stanu, naprawić co, 
odbudować co; j1nn'on in 
ftan'o i inftanb fel)en, etro. 3u 
tun dać komu możność, spo
sobność zrobienia czego; 
jmn'on auter ftanb fel)en, 
etro. au tun pozbawić kogo 
mozności, sposobności zro
bienia, wykonania czego; 
bas ~aua ift gut im -e dom 
jest w dobrym stanic, jest 
dobrze utrzymywar.y; etro. 
in ftan'o er~altrn utrzym(yw )ać 
co w dobrym stanie, zacho
wywać co, ochraniać od 
uszkodzenia; etro. im uorigen 
,e et ~al ten zostawić ro w da
wnym stanie; in bm uorigen 
-ro\e'oet elnf etenp1 zywrócić do 
dawnego stauu(prawo); (etro.) 
3u ftan'oe i 3uftanllditinHen, 3u, 
ftanbe fommen mit etro. co skut
ku doprowadzić, u, kutecznić 
co, dokonać, dokc,ńczyć co; bie 
morftellvng ift nid)t 3uftan'tle 
gefommen przedstawienie nie 
przyszło do Ekutku; er ljat 
feinem mater gegmilt er einrn 
fd)roeren - jest w trudnem 
położeniu wobec ojca; er ijat 

einen f c!Jnm;m - mit fdnm 
:5djillem ma wiele kłopotów 
ze swoimi uezniami; ftan'o• 
ljaltm dostać na miejscu, do
trzymać placu; jmnbm ftanb• 
ljaltm nie ustąpić komu, sta
wie\ komu czoło. 

Gtnnbn'rtc, sf. pl. •n, 
sztandar m. 

6tnnbn'rtcnjunfcr, 6tnn· 
bn'rtentriigcr, sm. -e, pl. -
kornet m., sztandarowy m., 
chorąży m. 

~tnubn'rtcnftnugc, sf. pl. 
•11, drzewiec m. sztandaru. 

6tn'nbbnttcric, sf. pl. ,n, 
baterya wałowa (art.ylerya). 

Gtn'nbbnnm, sm. •(e)s, pl. 
-biiume, drąg przegroduy ; 
przegroda /. w stajni. 

6tn'nbbilb, sn. •(e)~, pl. 
•er, posag m., statua f'. 

6tn'nbbriidt, sf. pl. •n, 
most stały, nieruchomy. 

6tn'nbbiid)f c, sf. pl. •11, 
śmill'ownica /, 

etii'nbd)cn, 811, •il, pl, I 

serrnada f.; \!(6enbft1tnbd)en 
serenada /. (we '11 laściwem 
znaczeniu), wieczorka f'.; 
~orgen- serenada poranna, 
pobudka /.; jmnbm ein -
brlngen serenadę komu wy
prawić, 

etii1nbcbll1te, sn. •fes, pl. 
=ijiiufer, d(Jm m. obrad stanów, 
gmach sejmowy. 

~tn'nbcr, sm. •!3, pl. -, 
sztandar m. (marynarka). 

6tii'nbcr, sm. •<S, pl. -, 
1) ~łap m., filar m.; 2) słup 
z hakami do zawieszania su
ki! ń, kRpeluszy; podstawDik 
m., półka /. (na kapelusze); 
3) podstawa f. filaru; 4) ul 
ustawiony na słupie; 5) mała 
kadź na ryby; 6) stągiew 

; 7) nogi pl. głuszca (łow.). 
etii'nbcrnt, sm. •(e)e, (n~-) 

rada/. stanów. 
6tn'nbcenbd, sm. •S, szla

chectwo rodowe, dziedziczne. 
etn'nbtenmt, sn. ,(e)s, pl. 

3iimter, urząd m. administra
cyi cywilnej; magistrat m.; 
auf bem - gefc!Jlojf ene <E~e 
małż,ń,two cywilne, 

6tn'nbcenmtlid), adi. cy
wilny; adv. - gefd)Ioffene 
@~e małżfństwo cywilne. 



6ta'nbtebtamtc(r) 

6ta'nbcebtandt(r), sm, •en, 
pl. •f(n), urzędnik m. zarzl}dU 
cywilnego, magistratu. 

6ta'nbcee~e, sf. pl. •n, 
małżeństwo stanowi odpo
wiednie. 

6ta'11bcecr~il~1111g, sf. pl. 
•en, wyniesienie n. do wyż. 
szego stanu. 

6ta'nbtl!gtbii~r, sf. usza
nowanie należące stanowi; 
naclj - według stanu. 

6ta'nbcegcmiil), adi. stoso
wny do stanu, stanowi, od
powiedni do stanu, stanowi; 
er ~at eine •t ~r3ie~ung ge• 
noff en otrzymał st1111owi swe
mu odpowiednie wychowanie; 
adv. - lf6en żyć stosownie, 
odpowiednio do stanu swego, 
stanowi swemu, podług stanu 
SWe!?O. 

6ta'nbcegcnoff t, sm. •n, 
pl. •n, 6ta'nbcegcnoffin, sf. 
pl. •nen, należ!!cy m., nale
żą~a f. do tego samego stanu. 

6ta'nbcegltid)~cit, sf. r6-
wność j., r6wiennictwo n. 
stanu. 

6tn'nbce~crr, sm. ,n, pl. 
-en, pan m. zacnego, wyso
kiego rodu. 

6ta'nbce~mf d)aft, sf. pl. 
,en, posiadłość pańska, pana 
wysokiel?O rodu. 

6ta'nbcemiii)ig, adi. i adv. 
obacz 1Stan'oei5gemlifł. 

6ta'nbceł)crf on, sf. pl. •en, 
osoba znakomita, wyższego 
stanu, zacnego rodu. 

6ta'nbcercgiftcr, sn. •il, pl. 
- , spis m. szlachty. 

6ta'nbceriidfid)tcn, sf. pl. 
względy pl. stanu, względy 
należne stanowi; ~eirat au!i 
- małżefatwo n. z konwe
niencyi. 

6ta'nbcetrnd)t, sf. pl. •en, 
str6j stanowi właściwy. 

6łn'nbceuntcrf d)icb, sm. 
•(e)B, pl. ,e, r6żnica f. stanu. 

6tn'nbceuornrtcil, sn. •(e)il, 
pl. •e, przesąd stanowi wła
sci wy, przesąd kastowy. 

6tn'nbcewibrig, adi. niższy 
stanem; przeciwny stanowi, 
nieodpowiadający stanowi. 

6tii'nbttng, sm. •(e)B, pl. 
•e, 6tii'nbcucrfammhmg, s.f. 
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pl. ,en, zgromadzenie n. sta- , zapatrywanie n., stanowisko 
n6w (na obrady). j n.; man muu bie !Saclje von 

6tii'nbctnm, sn. •S, po- · einem anberen -e anfe~en 
dzid m. na stany. należy zapatrywać się na 

6tn'nbfcft, adi. stały, sil- , rzecz z innego stanowiska, 
nie stojący, punktu widzenia; jmnbm 

6tn'nbfcftigfcit, sf. pe- f einen - flar mac!Jen powie-
wność j., siła f. dzieć komu prawdę; ein ilf>er, 

6łn'nbgtlb, sn. •(e)il, pl. , rounbener - przestarzale za
•er, miejscowe n., oplata f. patrywanie. 
za miejsce (n. p. na targu). 6tn'nbquarticr, sn. 0 (e)t1, 

6łn'nbgcrid)t, sn. •(e)!il, pl. pl. •e, sta11nica j., post6j m., 
,e, sąd doraźny. leża f. (wojskow.). 

ełn'nb~aft, adi. stały, sta- 6tn'nbrcd)t, sn. •(e)s, sąd 
teczny; wytrwały i = nus, doraźny, szybki, wojenny. 
bauernb; rezolutny; = ent, 6ta'nbrcbc, sf. pl. "n, ka
fc!JCoff en; adv. stale, state- zaoie n.; jmn'om eine -
cz nie; wytrwale; - 6Ieif>m I ~aiten paluąć, powitidzieć 
wytrwać; - im @Iauf>en 6Iei" komu kazanie. 
f>en wytrwać w swojej wie- 6ła'nbrcifcn, sm. pl. sta-
rze, pozostać wiernym swojej wniki pl. 
wierze. 6tn'11b1Dilb, sn. •(e)tl, zwierz 

6łll'llb~nftigfcit,,'5'.f. stałość I nie zmieniający swego srano
/., stateczność f.; wytrwa- ' wiska. 
lość /., 6tn111gc, sf. pl. ,n, 1) drąg 

6tn nb~nltcn, vn. ~n!te, m., żerdź f., tyka f.; lange, 
~liltft, ~lilt, ~ieit ftanb, ~a6e bilnne - tyczka /.; - im 
ftnnbge~arten dostać na miej- !llogeiliauer drątek m. w 
scu, dotrzymać miejsca, nie klatce ptasiej; - im ~ll~ner• 
ustąpić, wytrwać. ftall banty pl. ; bie ,t,)il~ner 

6tii'11big, I. adi. stały, fiten f cljon auf ben •n kury 
ci~gły, nieprzerwany; ,eś już siedzą Dl\ bant.ach; ,Saum• 
~rnfommen stały doch6d; - drążek żelazny u w~dzi-. 
•ei! !!Jlitg!ieb stały członek; dla; - beil !Jłeguiatorti trzon 
II. adv. stale, ciągle, nie- m. regulatora (mechanika), 
przerwanie; fidJ irgen'omo - 2) bidło n., biło n. (budowo.): 
nieberiaff en osiedlić się gdzie 3) - ISie!leICncE laseczk; 
stale, na stałe, zamieszkać f. laku; - ~if en, @olb sztaba 
gdzie stale. f. żelaza, złota; - am ,8ug• 

6tii'nbigfcit, sf. stałość/., ne, chochla f.; 4) odnoga f. 
cil}!!'ł?.~Ć :{-, nieprz?rwaność f. rogu jelenia (łowiectwo); ó) 

6ła nbtf d), adi. stanowy, wielka szklanka na piwo; 
stan6w się tyczący; konsty- 6) (obraz.) imn'om bie - ~al, 
tucyjny; -e !lłec!Jte przywileje len; a) bronić kogo = imnbn 
pl. stanów; prawa konstytu- i n 6c1Jut ne~men; wspierać 
cyjne; •e !llerfaffung konsty- kogo, pomagać komu; b) 
tucya f., rząd wsp6lny z na- sprostać, podołać komu, ró
rodem. wnoważyć z kim, r6wnać się 

6tn'nblt~rc, sf. statyka f., komu; nie ustępować komu 
nauka f. r6wnowagi. w niezem; = jmnbm bai! 

6ta'ttblinic, sf. pl. 0 n, linia @!eicljgemiclJt ~alten; bei ber 
gł6wna, linia f. stanowiska. - bieif>m .nie odstępować 

6ła'nbort, sm. 0 (e)il, pl. od przedmi<ltu, od zał>>żenia; 
•e, 6tn'nbł)ln~, sm. •ei!, pl. nidjt liei ber - 6!ei6en zmienić 
•!)Ili\le, stanowisko n. zamiar, być zmiennym; od-

6ta'nbł)fcrb, sn. •(e)i'l, pl. stępować od przedmiotu, od 
0 e, koń m. na st6jce. założenia. 

6tn'nbł)1111ft, sm. •(e)ti, pl. etii'ngcld)cu, 6tii'uglcln, 
•e, 1) stanowisko n.; 2) i sn. •il, pl. -, dim. od 
(obraz.) punkt m. widzenia, i etange, tyczka/., drążek m. 



6ht'ngtnbarrim 47ó ~tar 
~ -~~----------------

6tn'ngcubarrierc, (wym. 
barjer), sf. pl. •n, rogatka 
drążkowa (kolejn.). 

6ta'ngenbcf tu, sm. •&, pl. 
-, miotła f. na (długim) 
drażku. 

@ita'ngenbicr, sn. ~(e)!3, pl. 
-e, rodzaj m. piwa (nalewa
nego w wysokie szklanki). 

6tn'ngenblci, sn. -es, oł6w 
m. w sztabach, sztabowy. 

6ta'ngcnbobntn, sf. pl. 
tyczkowa fasola. 

6tll'ngcncif Cll, sn. •9, 1) 
żelazo n. w sztflbach, szta, 
bowe; 2) żelazko n., łapka 
/. na lisy i żmije (low.). 

eta'ngcufiirmig, adi. szta
bowy, precikowy, 

eta'ngĆngcriift, sn. •ti3, pl. 
•e, rusztowanie drążkowe. 

eta'ngtn(gitfj)form, sf. pl. 
•en, sztabikowa forma. 

etn'ngcngolb, sn. -es, złoto 
n. w szt11bach. 

eta'ngcnbnla, sn. ,es, pl. 
-~iil3et, 1) drzewo n. na drą
żki; 2) młode drzewka. 

etll'U!lCltfnlJf, sm. •ei3, pl. 
=fii:pfe, eta'ngcnbiigd, sm. 
•S, pl. -, głowica/. trzona. 

6ta'1t!lt1tlncf, sm. •(e)s, pl. 
•e, lak m. w laseczkach. 

6ta'ngcnlnttr1tc, sf. pl. ,n, 
1 atarnia f. nit wysokim palu. 

etn'ngculcitcr, sj. pl. •n, 
drabina drążkowit. 

6ta'ngcnlJfcrb, sn. •(e)s, pl. 
•e, koń dyszlowy. 

ełll'ltgtnlJomnbc, sf- pl. 
,n, pomada /. w laseczkach. 

etn'ngcuf d)nruicr, sn. •(e)e, 
pl. •e, zawiasa f. trzona. 

6tn'nRCl1f d)liiflcl, sm. •9, 
pl. -, ćwiertniak m. 

~tll'U!ltnf d)IUcfcl, sm. •9, 
siarka /. w laseczkach. 

6ta'ngcnf c~cu, sn. •G, ty
czenie n. (n. p. grochu). 

etn'ngcnfilbcr, sn. •!3, 
srebro n. w sztabach. 

etn'11gcnflJ1trgcl, sm. pl. 
dłuirie szpar11gi. 

ełll'ngcnftn~l, sm. •(e)s, 
stal f. w sztabach. 

6tn'ngcnftcin, sm. -(e;il, pl. 
•e, turmalin czerwony (ka
mień). 

6tn'ngtntnbnf, sm. •( e)9, 
pl. •e, tytoń m. w rulonach. 

6tn'ngcnucrf d)lnfj, sm. =ffe!ll, 
pl. •f d}lilffe, zamkni(}cie drąż
kowe. 

6tn1ngcnan11m, sm. •(e)iS, 
pl. =ai:iume, wędzidło n. z 
żelaznymi drążkami. 

etn'ngcnainn, sn. •(e)s, 
cyna f. w prętach, cyna prę
towa. 

6tn'11gc113irfcl, sm. •9, pl. 
-, cyrkiel drążkowy, ćwiert
niak stolarski. 

etnuf, sm. •(e)i3, obacz 
@eftnnf. 

etii'nfcr, sm. •G, pl. - , 
1) śmierdziel m., śmierdziuch 
m. ; = 15tinfet; 2) kłótniarz 
m., burda m., zawarlyak(a) 
m.; = ,8i:infet; podszczu
wacz m., podżegacz m.; = 
3nttiRnnt, 15tiirenftieb. 

etiinfmi', sf. pl. •en, 1) 
smród m., smrodliwość f.; 
2) kłótnia f., zwafa f., waśń 
/.; szukanie n. zwady, pod, 
szczuwanie n., podżeganie n. 

etii'nfcrcr, sm. obacz ®ti:in, 
fet 2). 

6tii'nfcrig, adi. zwadliwy; 
podżegający. 

etii'nferu, iin. (~ar,en) 1) 
kłócić się, wadzić ~ię, zwady 
szukać; podszczuwać, podże
gać; = inttigieten; 2) smro
dzić; = ftinfen. 

etii'nftrtt, sn. •s, obac~ 
6ti:infmi 2). 

etnnnio'I, sn. •(e)il, staniol 
m., cyna płatkowa, podlewa 
cynowa; = ~Iattainn. 

6tn'11ae, sf. pl. dn, 1) 
stanca /,, oktawa f. (zwrotka, 
strofa); @ebidjt in •n poemat 
w oktawach, stancach; 2) 
bie •n ffinfnelil (im mntifnn) 
Stance pl. Rafaela; 3) wy
krój m., matryca f-, forma f. 

6tn'11ac11, va. (~n[)en) sztan
cować, pracować przy pomocy 
matryc, wykrojów. 

etn'nacn~nmmer, sm. ·!il, 
pl. •l)limmer, sztanca f., 
grzenk m. 

etn'namnf dJinc, sf. pl. •n, 
maszyna f. do wycinania po
deszew. 

etn'l!cl, sm. •5, pl. -, 1) 
zrąb m., warsztat m. (do bu
dowania okrętów); ein 15cfJiff 
nuf - okręt na zrębie, w 

budowie; ein 15cfJlif nuf -
fet!en okręt postawić na war
sztacie, zacząć budować okręt; 
ein ®djiff non - lnff en albo 
Iaufen Iaffen okręt spuścić, 
zepchnf!Ć z warsztatu (na 
wodę); (obraz.) eine 9łebe non 
- lnff en wygłosić mowę; 
ein ~ucfJ non - foff en wy
dać książkę;' 2) kupa f., 
kapkaf-, stos m.; ein - SI:n[et 
kupa talarów; 3) miejsce 
składowe; = 6tn:pel:plnt!; 
skład m. ; = 2nget; 3) stan 
m. bydła, rasa f. (agronomia). 

etn'l!dnrtlfcl, sm. pl. to
wary, którymi głównie się 
handluje w miej~cach skła
dowych. 

etn'l!elblocf, sm. •(e)i3, pl. 
•[)liicfe, Zrf!b m. (żegJ.). 

etn',l!dgmd)tigfclt, sf. pl. 
•en, prawo składowe, prawo 
n. •kłai:la. 

etn'lJdgiitcr, sn. pl. obacz 
15taµelattifel. 

etll'.lJCl~llnbcl, sm. •il, han
del m. towarami ze składów. 

etn',lleliauf, sm. -(e)il, pl. 
-!i:iuf e, spuszc1,enie n., ze
pchni(}cie n. okrętu z war
sztatu (na wodę). 

etO'lJcln, I. va. ([Jnlien) 
składać, naskładać, układać; 
II. vn. (fein) 1) sunąć się. 
iść zwolna; = ftnµfen; 2) 
żebrać, chodzić po prośbie; 
= fecbten. 

etn'l!dort, sm. •ei3, pl. •e, 
etn',lld.lJ{nt,, sm. -es, pl. 
•:pliit!e, mi~jsce składowe (na 
towary), skład m. 

6t1t'lJcltCdJł, sn. •(e)i3, ob. 
15tntie!Rmc[Jtigfeit. 

6tn',l!cl1Unrctt, sf. pl. obacz 
15tnµelattifel. 

etn',llfe, sf. pl. •n, obacz 
g:ul\ftaµfe. 

etn',l!fcn, etn'lJlJen i etn'l!• 
f cu, vn. (iein) sunąć si(}, iść 
zwolna. 

etn',l!ltr, sm. -a, pl. -, 
obacz {)odjftn:p[et. 

6tnr, I. sm. •(e)i3, pl. ,e, 
grnuet - bielmo n., łuszczka 
f. (aa eka); nm grnuen -
etMinbet, mit bem gtnuen -
[)e[Jaftet bielmooki; gtilnet -
glaukoma n.; fcf)ront3er -
katarakta f., jasna ślepota ; 
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- liei '.tieren zawloka f., 
zaciag m.; ben - ftedjen 
kata~aktę, łuszczkę zdjąć; 
(obraz.) wykłuć, otworzyć 
komu oczy, oświecić kogo; 
II. - sm. =en i •(e)ś, pl. 
=e i •en, szpak m. (ptak). 

~tiir, sm. •(e)s, pl. ,e, ba
ran m.; = fillibber. 

eta'rartig, adi. podobny 
do bielma, do katarakty. 

~ta'rblinll, adi. kataraktę, 
bielmo mający, bielmooki, 

eta'rblinb~tit, .~J. ślepota 
/. z powodu bielma, kata
rakty pl. 

eta'rbriUc, sf. pl. •n, oku
lary używane po zdjęciu ka. 
tarakty. 

etarf, I. adi. comp. ftdr= 
fer, sup. ftarffte I) mocny, 
silny; = frdftig; tęgi, potę
żny; = m1idjlig; krzepki; = 
rilftig; gruby; = bicf; dobrej 
tuszy, otyły, krępy; = be= 
[eilit,; gwałtowny; = ljeflig; 
,er fillein, Stee mocne wi
no, mocna herbata; =e jjfeif dj, 
f>riige mocny, pożywny ro
sół; •e ID1agl3eit sute jedzenie, 
suty obiad; =er (Eff er tęgi 
zmiatacz; er ift fein •er ~ff er 
nie dużo je; ,er Strinfer tęgi 
łykacz; ,er l!:5:pieler mocny, 
biegły, namiętny gracz; •er 
@eift mocny, bystry nmpł, 
wielki duch, tęga głowa; ,er 
@erudj mocny, przenikliwy 
zapach j =es @ebadjtnis silnll, 
dobra pamięć; =er @!aulie 
mocna, niewzruszoua wiara; 
er gat eine f egr =e ~atur jest 
bardzo silny; =e !Rebe silna, 
dosadna, dobitna mowa; =et 
!Jłebner tęgi mowca; •rr !Be= 
1ueis dowód mocny, przeko
nywujący, niezbity; =e .!latte 
mocna k1irta, karta, któ1ą 
można wiele bitek zrobić; 
,es \j'iel>er mocna, gwałtowna 
gorączka; •er ITTeAen mocny, 
ulewny deszcz; fie ift f egr 
- jest bardzo tęga; mir 
ljatten ljeute einen ,en \l!oft= 
tag wysłaliśmy dziś moc Ji. 
stów, wiele listów; •e lller~ 
rufte znaczne straty; einen 
•en ~ang aum Xrinfm ~alien 
mieć wielką skłonność do pi
jaństwa; mit •en l!:5d)ritten 
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dużymi krokami; •e %age= - lie!Je~tt towar jest bardzo 
m1irfdje natężające marsze poszukiwany, jest wielki po
dzienne; ein ,er 2tui3btucf silne, pyt na ten towar. 
dobitne, ostre, dokuczliwe 6tll'rf{Jn11bol3, sn. =ei3, pl. 
wyrażenie; liis in tie l!:5tabt ~~iilAet, gruby budulec. 
ift es mogr nod) eine ,e ID!ei!e 6ta'dbcft~t, adi. 1) liczny, 
do miasta jest jeszcze dobra dobrze obsadzony (n. p. or
mila; ba!3 .\:,eer bes jjeinbes kiestra teatralna); 2} pełny, 
roar nid)t fo - am ba'iS unfe"' przepełniony (n. p. poeiąg, 
tige wojsko nieprzyjacielskie w6z, sala). 
nie było tak liczne jak nasze; Sta'rfbriiftig, adi. piersisty. 
=e jjamilie liczna rodzina; 6tii'rfc, sf. pl. •n, I. bez 
im ftiitfften l!:5d)merge w naj-
mocniejszym holu; im ftatf, pl. 1) moc/., sih f., potęga 

· f.; - bes @eiftes moc umy-
ften ITTegen w najmocnieJszym, słu; bie - bei3 l!:5taate\l moc, 
najgwałtowniejszym deszczu; , ._. 
er ift - in @efdjid)te mocny, siła, potęga pamtwa; ule -

bief es l!:5taates l>efte~t in bem biegły w bistory i, zna grun- 2anb~eere siła tego państwa po-
townie historyę; bas finbe icfJ lega na wojsku:l~dowem; bar, 
al>er - ! sądzę, że tego za in Iiegt feine - w temjego siła,. 
wiele! II. adv. mocno, silniej w tern jest biegły (= ftarfe 
tęgo, potężnie; gwałtownie; l!:5eite); @ef d)idjte ift nid)t 
krzep_ko(,, grubo;.-; ~erbden meine _ nie bardzo znam 
mocme , wzmacmac sie, o- h' t , · b' • h d '' d · 'f 'ft f r, IS orye, Dl0 Jestem 1egq c o zie O si· i er I e'I~ - w hist~ryi; - bee fillinbes, 
gemorben bard~o. otył' - i bet l!:5trilmung siła wiatru, 
madjen wzmacmac, dodawać! d 2) b "f. "''cf 'ł . b f r. I prą u; gru osc , ; = ,<.il e s'. i łmn n - ·an e'Jen. spo- (n. p. sukna); dobra tusza, 
z1erac na kogo ostro , - I t " / t , ś, f "'• 
ff t · f · 1 · ś, , , egosc ., o .y,o c . = 10,. 

e en, rm en, wie ,0 Je c, pi~ j [eil>t~eit i an - geminnen 
- l>luten pływac we krw,; ( ) b' ć Il · k / .. t · lk' 1 z gru 10 ; • macz a ., e„ regne - wie 1, u ewny k hm l , _ ef" f ~[· deszcz pada; - riedjen mo- roc . a 11!·, - .ar. eme,1 , 

· , 1 „ ge~t III. Jałowica f., c1ehca f.; cny m1ec za pac 1; e"' ,1 _ ijiirf 
fdjon - auf ben fil.linter zima - d,t"' fe. t· d · k 
sie zbliża zima tuż za ple- e a r car 19, a i. mącz o-
ca"mi; es' ging _ auf brei waty1.,krochmalowaty. 
U~r była j~ż prawie trzecia , etn rfcblnu, ..n. •il, farb-
( d . ) 'ft , " ka f. go zrna ; er t - tn uen c-t", f f ,. 'f · l 1 jjiinfaigen, er ge~t - auf bie ~ ar C. nurt , sj. p . •e1 , 
~ .,. • ź • 'd · · fabryka j. krochmalu. 
"'-'e\\'at.g ma zwy pięc ziesi~t Stiir'fcfabrlfnnt, sm. •ett, 
lat, medaleko mu do sześc- l k h 1 'k 
d . . k' .., f ,, "' ft~ ,, p . •en, roc ma 111 m. . z1es1ą1 1; ute e,,. .,,a 'Ja~,, 6 tii'rfegcbnft, sm. •(e)i3, 
1ft - lief ucJJt w teJ go, podz1e k b' t ś, f 
wiele bywa gości, ta gospoda 8 

: .'.~s O c · 
bardzo jest uczęszczana; id) ~tn r~c~rnb, ~m. ,(e)e, pl. 
ameifle - baran bardzo o tern -e, st.?rien m. ~iły. 
powątpiewam j fidJ - itten eta rf~gnm1111, sm. sn. 
mocno bardzo sie {po)mylić• ,s, praw1k m. 
fidJ - ~etge~fll popełnić grab; . @itii'rft~Bltig, adi. Ekr0-
występek; er neigt - 3um b1~t:r,; . . . 
Strinfen ma wielka skłonność ~ta rfcbalt19fc1t, sj. obacz 
do pijaństwa; - • uermunbet 6t1irfege~alt. 
ci~żko raniony; es ift - bie etii'rfe~iinbltr, sm. =5, pl. 
!Rebe bauon wiele o tern mó- -, krochmaluik m. 
wią; id) benfe - baran my- '6tii'rfcflciftcr, sm. obacz 
ślę o tern ustawicznie; idj .!łreifter. 
benfe - baran, femf>erg 3u etii'rfcmtbl, sn. •(e)il, mą
uer!affen postanowiłem prawie czka f., skrob m., krochmal 
opuścić Lwów; bie fil'nre ift m., reżydło n. 
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Gtii'dcmcblgummi, sm. oL. 
<Stlirfegummi. 

@:itii'rfcn, I. va. (~aben) 1) 
wzmacniać, wzmocnić, doda
wać nowej mocy, nowych 
sił; ben .!tiiq1er - wzma
cniać ciało; 2) posilać, posi. 
Iić, pokrzepiać, pokrzepić, 
orzeźwiać, orzeźwić; = [aben; 
jmnbn mit 15pei[en - po
krzepić kogo jadłem; geftlirlt 
werben orzeźwiać; 3) utwier
dzać, utwierdzić kogo w czem; 
= liefrliftigen; mit @riln'oen 
- uzasadnić; 4) krochmalić, 
mą<'zkować (bieliznę); II. 
fid.l -, vr. (~alien) wzmocnić 
siq, nabrać sil; pokrzepić 
~ię, orzeźwić się; fid} mit 
15peife unb :tranr - posilić 
się (jadłem i napojem); III. 
ftiirTenb, ppr. i adi. obacz 
nitej. 

@:itii'rfcn, sn. 0 s, @:itii'rfung, 
aj. pl. =en, wzmacnianie n., 
wzmocnienie n., dodawanie 
n. sił; - mit 15peifen posi
lanie n. się, posilenie -n. się 
(jadłem); eine ~tlidung au 
fidj ne~men posilić się; krze
pienie n.; krochmalenie n., 
mączkowanie n. (bielizny). 

@:itii'rfcnb, adi. wzmacnia
jący, posilający, krzepiący, 
orzeźwiający. 

@:itii'dctuiif d,Je, sf. bielizna 
krochmalona, mączkowana. 

@:itii'dCIUllfjcr, sn. =S, woda 
krochmalna. 

@:itii'de3uder, sm. •&, cu
kier krochmalny. 

@:itn'dgliiubig, adi. mocno, 
silnie wierzący. 

@:itn'rfllliCb(c)rig, ctdi. silny. 
@:itn'rfbilftig, adi. mający 

silne biodra, 
@:itn'rffnod)iR, adi. grubo

kościsty. 
@:itn'rf{cibig, adi. otyły, 

do brej tuszy. 
@:ita'rflcibigfcit, sj. otyłość 

f., dobra tusza. 
etn'rff d,Jultcrig, adi. szero

kopleczasty. 
@:itii'rfUllll, af. ob. 15tćMen. 
@:itii'rfung~mittcl, an. •&, 

pl. -, środek wzmacniający, 
orzeświający. 

eta'rma~, am. 0 d, hrto
bliwie zamiast Star szpak m. 
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Gtnro'it, sm. -en, pl. -en, 
starosta m. 

@:itnro'ftin, af. pl. =nen, 
starościna f. 

@:itaroftci', af. pl. =en, sta
rostwo n. 

@:itnrr, adi. 1) zdrętwiały; 
stętały, skostniały, zgrabiały; 
= erftarrt; vor .ll:li!te -
werben zdrętwieć, skostnieć, 
zgrabieć od zimna; 2) stru
chlały, osłupiały; = fteif; 
vor SdJtecfen - werben osłu
pieć ze strachu; 3) nieugięty, 
niewzruszony, nieodmienny 
( n. p. charakter); = unbeug= 
ja'm; 4) surowy, ponury, 
groźny ( n. p. spojrzenie) j 5) 
uparty, niewzruszony;= bat!• 
nlicfig; adv. - ftan'o id.I ba 
stałem osłupiały, jak wryty; 
jmn'on - anf eljen oczy w ko
go wlepić, na kogo wytrze
szczyć; - auf f elnem !nedjte 
liefte~en obstawać niewzru
szenie przy swojem prawie. 

@:ita'rraugc, an. •a, pl. =n, 
oko n. kołem stojące, nie
ruchome, 

@:ita'rrbltttb, adi. zupełnie 
ciemny. 

@:itn'rrc, aj. odrętwiałość 
f., stętałość /, 

@:ita'rten, vn. (f ein) 1) drę
twieć, kostnieć, grabieć; = 
erftarren ; tJOt ,fłiilte - zdrę
twieć od zimna, skostnieć; 
vor 15djrecf - zdrętwieć, osłu
pieć z przestrachu; baa l8(ut 
ftarrt vor '5d}recfen in ben 
9lbern krew z przerażenia 
krzepnie w tyłach; 2) auf 
etw. - wytrzeszczyć na co 
oczy, wlepić w co oczy; llOt 
fid} ~in - patrzeć błędnie 
przed siebie; 3) (obraz.) llOt 
15d}muv - lepnąć od brudu; 
vor ~odjmut - buczyć się; 
von @olb - kapać od złota. 

@:ita'rrcn, sn. =&, patrzenie 
ustawiczne na co, wytrze
szczanie n. oczu ; zdrętwienie 
n., Rkostnienie n. 

@:ita'rr~lll~, am. •fee, upar
ciuch m. 

@:ita'rrbcit, aj. pl. •en, 
zdrętwiałość /., skostniałość 
f. ; nieugiętoś~ f. (n. p. cha
r aktem) ; surowość f., pono-

6tntio'u 

rość f.; upór m.; = ~art, 
nlidi11feit. 

@:ita'rrfoW, sm. ,(e)i3, pl. 
.fopfe, człowiek 
krnąbrny, uparciuch 
pryśnik m. 

uparty, 
m., ka-

@:itn'rrfii~fig, adi. uparty, 
krnąbrny. 

@:ita'rrfii~figfeit, sf. opar· 
tość /., krn14brność f. 

@:ita'rrfrnm~f, am. •(e)e, pl.. 
-friimpfe, tężec m. 

@:ita'rrfinn, am. •(e)e, 
@:ita'rrfinnigfcit, af. o bacz 
15tarrliipfigfeit. 

®tn'rrf ttd,Jt, aj. zasłupienie 
ń., zupełne strętwienie częśri 
ciała, katalepsya f. 

@:itn'rrf ild)tig, adi. kata
leptyczny. 

@:itn'rrfild)tigc(r), am. •en, 
pl. •e(n), kataleptyk m. 

®ta'rrtot, adi. zmarły i 
skostniały. 

®tn'rftcd,Jcn, an. •iił, zdej
mowanie n., zdjęcie n. ka
tarakty (operacya). 

@;tart, sm. •(e)~, pl. •e i 
•&, start m., miejsce, z któ
rego rozpoczyna się bieg 
(sport). 

@:itn'rtcr, am. =a, pl. -, 
starter m., dający m. znak 
do rozpoczęcia biegu (sport), 

®ta'fi~, aj. pl. =fen, 1) po
łożenie n., stanowisko n., 
stan m.; 2) zatamowanie 
n. obiegu krwi. 

@:itatn'rif dJ, adi. powolny, 
zwolna naprzód postępujący ; 
adv. powolnie. 

@:ita'fif, af. nauka j. ró
wnowagi. 

@:itatio'n, aj. pl. •m, 1) 
stacya j., przystanek m., 
miejsce n. zatrzymania; 2!6~ 
faljrte-, 2!uegange- stacya 
odjazdowa; 2!1igab&-, 2!1i• 
lieferung~- stacya kresowa, 
odbiorcza; !R&3weig-, @a• 
be!-, :trennunge- stacya 
rozbieżna, rozbiegowa; lltn• 
funfts-, @mpfangs- stacya 
przyjazdowa; 8eftimmungi3-
- stacya kresowa; ~i&pO• 
fitions- stacya zarządzająca, 
dysponująca; ~omi3il- sta
cya pobytu, siedziba f.; 
!nurd}faljrte-, ~urd}gange
stacya przejazdowa; @nb-



Gtationii'r 478 Gta'ttbaltcr 

stacya końcowa, kresowa; e>tatio'ni!gdcif c, sn, •5, pl. i etatt, I. praep. z 2. przyp. 
qemeinfdjaftlidje -, @emein• -, tor stacyjny;= ~a~n:(Jofa• zamiast, miast, za; - mei• 
fdjaft5- stacya wspólna; ge!eife. net, beiner, f einet, unfer, 
@rena-, ftbergang5-, ftbet• etatio'neglodc, sf. pl. •n, eurer, i~ret zamiast, za mnie, 
gnb5- stacya graniczna; dzwon stacyjny. ciebie, niego, nas, was, ich; 
.i;,alte- przystanek m.; = 6tatio'ni!glodcnfig11al, sn. - beffen zamiast tego; II. 
~nlteftelle, ~altepunft; .ltopf- •(e)iil, pl. •t, sygnał m. (dany) eoni. - baji et fdj[afen follte, 
stacya czołowa; .!treu3ung5- dzwonem stacyjnym. - AU f dj!afen zamiast spać. 
stacya wymijania, krzy:l:o- etatio'nellorftcbcr, sm. ,s, etii'ttc, sf. pl. ,n, miejsce 
wania; ~ofomotfo-, !!Jlaf c!Ji„ pt. -, etatio'nellorftanb, sm. n., siedziba f., siedlisko n.; 
nennm:(Jfel- siacy a parowozo- •(e)5, pl. •ftiinbe, zawiadowca Mne b(eibenbe - ~aben nie 
wa; fofomotiowedjfel-, !!na• m., naczelnik m. stacyi. mieć stałej siedziby; an 
f c!Jinm- stscya zmiany paro- etatiii'e, adi. świetny, :(Jeiliger - na świE_ltem miejscu; 
wozbw; !!Jlittel-, 9°/ebm-, okazały; adv. świetnifl, oka- bie ~eiligen •n Zitimia. ŚwiE_lta. 
3mifc!Jen -- stacya pośrednia; zale. eita'ttcn, partykuła uży-
9°/adjbar- stacya sąsiednia; eta'tif cf), adi. rbwnoważny, wana w nastE_lpnjących zwro-
6ammel- stacya zborna dla znajdujący siE_l w rbwno- tach: non - ge~en udawać 
wozbw; Xtiinfung5- stacya wadze. siE_l, udać siE_l, "ieść siE_l; po
pojnicza, .stacya do pojenia/ eitii'tifcf), adi. narowisty, stępować, postąpić; = uor, 
(bydła); ftoet~o(unge- sta- uparty (koń, muł i t. p.). f djteiten; jmnbm au - fom• 
cya prześcigowa; ftbemaijmś• 6tati'ft, sm. =en, pl. •en, mm przydać siE_l komu; siu
- stacya przyjmująca; Um= statysta m., stbjka m., aktor żyć komu; = ni.ivlicfJ fein; 
fattietung5- stacya przepi- niemy, uieczynny. biefet Umftanb fam feinet 
sowa; Umlabe- stacya prze- eitati'ftif, sj. pl. =en, sta- 2lbfid)t au - ta okoliczność 
kładowa; Umfteige- stacya tystyka f., obliczka f zaso- poparła jego zamiar; e5 fommt 
przesiadowa; !llerfanb-, 2lb• bbw. mir au-, baf! ... to mnie 
fettigung5-, 2lufgab5- sta- eitati'ftifcr, sm. =&, pl. -, jest dogoduem, pomoenem, 
cya wysyłkowa, stacya na- statystyk m. że ... ; bie @tf«§rung fommt 
dawcza; !ID«ffet- stacya eitati'ftin, sf. pl. •nen, sta- mit au - mam za sobą do
wodna; f!Ilagenbirigietungi!- tystka /,, stbjka f, aktorka świadczenie, mam tE_l korzyść, 
stacya zborna dla wozbw; niema, nieczynna. że mam doświadczenie. 
(3ugi!·)~nfdjiuf!- stacya etati'ftifcfJ, aai. statysty- eta'tHtnbcn, eta'tt,~alicn, 
dobiegowa, stacya łączności czny; •e 2lngaben daty staty- vn. ei! finbet, e5 ~at ftatt, 
pociągbw (kolej n.); 2) in styczne; adv. statystycznie. e5 fanb, ei! tatte ftatt, 
einem Orte - madjen zatrzy- 6tati'll, sn. •(e)o, pl. •e, e5 ~at ftattgefunben, eś 
mać siE_l w jakiem miejscu; spórl. m., podstawa f. (jakiego gat ftattge~abt, mieć miej
in f!einen •en w małych od- przyrządu). sce, odbywać się, odbyć się, 
stępach j 3) paSJll f, mE_lki e>tQtf, 8(. pl. 6Jiiiten 1) stawać się, stać SiE_l, zacho
pl., drogi krzyżowe; = Sei• miejsce n., siedziba /.; = dzić, zajść; bie 15il,!ung gat 
ben5ftation; 4) sb1cya /., całe 6tlitte; gutes mlort fin bet nidjt ftattgefunben posiedze
utrzymanie; freie - ~aben eine gute - dobre słowo nie nie odbyło się, nie było 
mieć wolną. stacyE_l. trafi do celu; 2) = 6telle; posiedzenia; eine l8itte ftatt• 

etationii'r, adi. nie postE.l· an .l?i~be5 nnne~men finb!n Iaff en przyjąć, ~
1
ysl~-

pujący naprzbd, nie porusza- przybrac za syna lub cbrkE.J; chac J!rośbE.J, przycbyhc się 
jący sie z miejsca. an 3ag[ung5- annegmen do prosby. 

et l ·c· en (f . ) przyjąć zamiast zapłaty; an etn'tt~aft, adi. 1) dopu-
Q tom r ,, vn., e~n @ibe5 - zamiast przysiegi; szczalny, dozwolony; = au• 

stacye odbywac, staoąc gdzie· · r. b r.· f · • ("ff" d · d · f 
1 , . k ć ' rotr "a en "!ter e1ne - tu a tg; o powie m; = pa • g0 ~?s ~w:cf, . mrnsz a ; się nie zatrzymamy, zatrzy- fenb; 2) prawnie dozwolony, 

,.a ~om.er etn. mujemy; a) jmnb5 ~itte prawny; = gefeviid) eriaubt. 
~taho'necf)cf, (wym.:. szef), -geben wysłuchać czyją eta'tt~aftigfcit, sf. dopo-

sm. -_e, pl. •B, naczelnik m. prośbę, przychylić aiE.J do szczalność .f.; odpowiedniość 
stacy1 .. , . czyjej prośby; -finben od- ; prawność j. 

Eitatto ni!bJcnft, sm. •te, bywać siE.J; etro. -finben eta'tt~altcr, sm. •B, pl. 
służba stacyJna. Iaffen dopuścić co, zezwolić -, namiestnik m.; prefekt 

6tatio'ni!cinricf)tnng, sf. na co; 4) au ftatten i au= m. ( we Włoszech); prokon-
pl. •in, urządzPnie stacyjne. ftatten fommen przydać się, sui m. (w starożytnem pań• 

etatio'negcliiinbc, sf. •5, być przydatnym; non ftatten stwie rzymskiem); satrapa 
pl. -, budynek dworcowy, i nonft«tten ge~en iść po- m. (w starej Persyi), .wielko-
stacyjny. myślnie, udawać siE_l, wieść się. rządca m. 
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Gtntt~nltmi', sf. pl. 0 en, · Gtntu'tenmiifrig, adi. i adi·. 
rezydencya f. i urzl!d m. obacz 15tatutatifd}. 
namiestnika, namiestnictwo !Gtntu'tenltlillrig, adi. prze-
n. ; namiestnikostwo n. ciwoy statntom, niezgodny ze 

!Gtn'tt~nltcrin, sf. pl. ,nen, statutami; adv. wbrew sta
n11miestoikowa f., wielko- tutom. 
rządczyni f,; tona f. namie- !Gtnn, sn. •{e)s, pl. of, 
stoika. wezbranie n. (wody); bail 

!Gtn'tt~nlterf c(,nft, sf. pl. !illaff er im - ~alten wstrzy
•en, namiestuikostwo n. mać przypływ wody; bas 
(urząd, godność namiestnika), !illaff er ift im - woda stoi 
wielkorządy pl. między przypływem i odpły-

!Gtn'tttid), I. adi. 1) zna- wem; (obraz.) es im - ~aben 
czny, wielki; = bei>eutenb; tyć w dobrobycie. 
eine •e 15umme znaczna, !Gtnnb, sm. •(e)i8, kurz m., 
większa suma; 2) wyborny, prnch m.; feiner - pył m.; 
suty, wspaniały, wytworny; pył m., pyłek m. (botanika); 
=es .ltleitl wytworny str6j ; 3) voller - , mit - bebeclt; = 
ładny, przystojny, boty; eine ftaubig; ber - wirbelt auf 
•e @tfcfJeinung okazała po- kurz się wznosi; ber !Regen 
stać; eine ae trtau bdna, Iiif cfJt llen - deszcz zmywa 
piękna kobieta; ein aer !!Jlann kurz; ben - aus ben .lł(ei• 
słuszny mę!czyzna; II. adv. bem auśf!opfen wytrzepać 
znacznie; wybornie, suto, proch ze snkiEń; ben - ab= 
wspanillle, wytwornie; wif c!Jen ścierać, zetrzeć kurz, 
gełleibet wytwornie ustrojony, i,roch i wieber au - werben, 
ubrany; jmnbn - empfangen au - aerfallm obrócić się 
przyjąć kogo wspaniale. znów w proch, rozprószyć 

!Gtn'ttlidjfeit, sj. znaczność się i fidj aus bem ,e mac!Jen 
, umykać, umknąć, zmykać, 

l, okazalośc f.; sutość f., zemknąć, wynosić się, wy
wytworność 1:, świetność f. nieść się; macfJ bicf) aulil bem 

@itn'tue, sf. pl. •n, posąg - ! zmykaj! wynoś się I vor m., statua f.; - au !Jlferb · 
posąg przedstawiający kogo 1mnbm im •e riegen leteć 
na koniu. przed kim w prochu, ponitać 

IGtn'tueumetnU, sn. •(e)i8, się przed kim; im •e friedjen 
pełzać w prochu, być w naj

pl. •t, spiż posągowy, spiż podlejszym stanie; imnbn aui8 
szlachetny. i>em .e er~eben wydobyć kogo 

!Gtntue'tte, sf. pl. •n, mały z prochu,_ z nęd·zy, dopomódz 
posl}g, posążek m., statuetkaJ: komu do stanowiska, do zna-

6tntuie'ren, va, (~aben) czenia; ben g:einb in ben -
ustanowić, postanowić; na- nreclen pobić nieprzyjaciela 
kazać; ein @i;empd - dać na głowi}; ben - von ben 
przykład; ein ~i;empel an łjilflen fdJilttein otrz11ść kurz 
jmnbm - ukarać kogo dla z nóg; jmnbm - in i>ie !llu= 
przykładu. gen ftreuen oczy komu zamy-

@itntu'r, sf. pl. •en, posta- dlić, otamanić kogo; bie 15adje 
wa /., postać f.; wzrost m.; ~at uie( - aufgewirbelt rzer.z 
uon niebriger, f(einer - niz- ta wiele narobiła hałasu; 
kiego, małego wzrostu. vie( unnilten - aufwirbeln 

!Gtn'tue, sm. -, status m., niepotrzebnego hałasu naro-
polotenie n. {polityka). bić; bu bift - unb follft wie• 

!Gtntu't, sn. =(e)s, pl. =en, ber au •e werben jesteś z pro
statut m., regulamin m,, prze- chu i w proch się przemienisz. 
pis m., ustanowienie n. etnu'bii~nlidj, 6tn11'bnrti9, 

!Gtntutn'rif dj, adi. stoso- adi. pyłowaty. 
wny do statutów; adv. sto- !Gtnu'bnufltlirbtlnll, adi. 
sownie do statutów, według kurz, proch wytwarzający, 
statutów. sprawiajl}cy. 

~tnu'bf nbrn 

6tnu'bbnlg, sm. =(t)s, pl. 
0 óii{ge, !Gtnu'bbebiilter,!Gtnu'b· 
beuttl, sm. 0 0, pl. -, !Gtau'b= 
be~iiltnie, sn. =ffe!!, pl. •ff e, 
główka pyłkowa (botanika). 

6tnn'bbelledt, adi. kurzem 
okryty, zakurzony, sprószony. 

!Gtnu'bbef en, sm. •i8, pl. -, 
miotełka f. (z ostrokrzewiu) 
do zmiatania kurzu. 

6ta11'bbt1ttcl, sm. obacz 
15taubbalg. 

@itnu'bbeutelgrube, sf. pl. 
•n, podgłowniczek m. ( bot.). 

6tn11'bbet1teltriiger, sm. •i8, 
pl. -, niteczka j, 

!Gtnu'bbllitc, sf. pl. •n, 
kwiat pyłkowy (bot.). 

etnu'bboben, sm. •i8, pl. 
•lioben, poddasze n. (w mły
nie), w którem pyl mąki osiada. 

!Gtnu'bbrnnll, sm. •(e)s, 
ml!czna roAa; = !!Jlertau. 
. Gtnu'bbilrftc, sf. pl. •n, 
szczotka f. do kurzu. 

!Gtiiu'bdjen, !Gtiiu'b(ein, sn. 
=a, pl. -, dim. od @itaub, 
pyłek m.; (obraz.) atom m., 
cząstka f., niedziałka j. 

!Gtnu'blledel, sm. 0 s, pl. -, 
wieko n., nakrywka f. u ze
garka powstrzymująca zapró
szenie zegarka. 

!Gtnu'ben, 6tii11'be11, I. va. 
(~aben) zamiast ab-, be-, 
3er-; II. vn. (~aben) 1) ku
rzyć, kurz robić; ei8 ftliubt 
~eute f e~r dziś bardzo kurzy 
się, tumani się; 2) = ftieben; 
III. fid1 - , vr. (~a&en) ką.
pać .się w piasku (o kurach). 

@itiiu'ber, sm. =S, pl. -, 
1) tropowy pies; 2) miotełka 
f., szczotka f. do kurzu; 3) 
rozpylacz m. 

Gtnu'berbe, sf. pl. •n, 
prochnica J'. 

6tii111bcrb11ull, sm. •(e)s, 
pl. •e, o hacz 15tiiuber 1 ), 

!Gtiiu'bern, va. (~abm) wy
kurzać, wypłaszać, wypło
szyć, wygnać (zwierza z le
gowiska). 

!Gtnu'beq, sn. •es, pl. ,e, 
ruda przesiana. 

6tnu'bcraeugcnll, adi. ob. 
15tauóaufwirbelnb. 

!Gtnu'bfnlleu, sm. •i8, pl. 
•fiiben, nitka pyłkowa, pręcik 
nasienny (bot.). 
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6tau'bfabrnfiir111i11, adi. =tlicfe, sukaia, którą s'ę ubie-
pręcikowaty (bot.). ra do sprzątania. 

6tau'bfabrnbnltct, sm. •6, eta1t'bf n111m, sm. •S, na-
pl. -, zworka f. (bot.). sienie pylkuwate. 

6tn11'bfebct, sf. obacz etnu'bf nnb, sm. •(e)s, dro-
3'laumfłber. bniutki, miałki piasek, piasek 

etnu'bf(edJtC, sj. pl. •n, przelotny. 
porost pyłkowy. etnu'bf d,Jcibc, sf. pl. =n, 

6tn11'bf(iigcllg, adi. moty- pierścień drewniany mazio-
lowaty (zool.). wnicy, szczelina f. (u woza). 

etnu'bfiirmig, adi. pyłu- 6tn11'bf d,J11Jllllllll, sm. •(e)S, 
waty; sproszkowany. pl. ,fdJroitmme, purchawka /., 

6tn11'bgebore11, adi. z pro- kurzawka j. (!!"rzyb). 
chu rodzony. 6tnu'bfic(J, sn. •(e)i3, pl. 

etnu'bgeborcnc(t), sm. •en, ,e, przetak, którym przesie-
pl. •m, śmiertelnik m. wać motna najdelikatniejszą 

etnu'bgefiifi, sn. =es, pl. mąkę. 
•e, naczynie pyłkowe (bot.). etll1t'bflli1tnc, sf: pl. ,n, 

etnu'bgcfiiijtriiger, sm. =i3, pająk m. 
pl. -, znitek m. (bot.). 6tn11'bftrcifc11, sm. =6, pl. 

etnu'bgeltJiilf, sn. =(e)5, tu- -, smuga f. z kurza. 
man m. (1<urzu). 6tn11'btcc, sm. •S, pył her-

etnu'bbnnr, sn. obacz bacilmy. 
3'Iaum~aar. 6tnu'btud,J, sn. •(e)5, pl. 

etllll'bbnnf, sm. =(e)e, ko- •tiid)er, obacz 15taubla1)ven. 
nopie męskie, płaskonka f. 6tll1t'b11Jtbd, sm. •S, pl. 

etll1t'bbiiUc, sf. pl. =n, 1) -, kiść /. do zmiatania 
zwłoki pl.; 2) osłona f. od kurzu, 
kurzu; = 6tau6mante[. etnu'bltJCIJ, sm, •(e)s, pl. 

etll1t'bi9, adi. zakurzony, =e, słupek pyłkowy (bot.). 
spr6szony; pyłkowy (bot.); etll1t'b11Jitbcl, sm. •6, pl. 
adv. - madJen zakurzyć; - -, tuman m. kurzu. 
werben, fidj - madjen zaku- etll1t'b11Jif d,Jcr, sm. =s, pl. 
rzyć się; bie 15trauen finb -. ścierający m. kurz, proch; 
je~r - na ulicach bardzo się ścieracz m., ścierka f. 
kurzy. etnu'bltJolfc, sf. pl. •n, 

etnu'bigfeit, sf. kurzawa/. tuman m. kurzu, kurzawa/. 
etnu'bfnmm, sm. -(e)5, pl. etnud,J, srn. •(e)6, pl. •e, 

.. fam me, gęsty grzebień. 1) bez pl. = 15tau; 2) = 
etllll'bfolben, sm. •il, pl. 5dj[eiet, 2ttmel, muff, ~anb• 

-, obacz 6tau6beutel. \dju~ oijne ~inger. 
etllll'bforn, sn. =(e)a, pl. etnu'djcu, va. (~aben) 1) 

-fiitner, i dim. etll1t'bfiirnd,Je11, pchać, popychać; 2) bas fillaffer 
sn. •Iii, pl. -, ziarnko n. - tamować, zatrzym(yw)ać 
kurzu. wodę; 3) ben \j!adjs, ben 

etll1t'bllllJlJC1t, sm. ,s, pl. ,l)anf - len, konopie snop
-, ściereczka f. od prochu. kami, w snopkach ustawiać 

etnu'bmnntcl, sm. •9, pl. (dla suszenia); 4) spłaszczać, 
•miintel, płaszcz m. od ku- klepać (n. p. telazo); 5) in 
rzawy. ~itff et - ubijać w beczkach; 

etll1t'bmc~l, sn. ,(e)i3, pył · 6) obacz iBerftaucljen. 
mączny, omieciay pl., stoch-' etnu'bnmm, sm. -(e)e, pl. 
mal m. •Diimme, przewal m. 

etllll'bmooe, sn. •fee, pl. . etiiu'bd)cn, sn. •9, pl. -, 
•fe, bisior m. i dim. od 15taube, krzewik m., 

6tn11'bł)il3, sm. =ee, pl. •e,: mały krzew. 
proszniak m. I etnu'be, st. pl. -n, krzak 

6tnu'brcocn, sm. •9, pl. m., krzew m., kierz m. 
-. drobny, mtysty deszczyk. I etllu'neu, ficlj -. vr. c~a6en) 

6tll1t'btocf, sm. •(e)i3, pl. I krzewić się, rbść w krzew. 

6tn11'bc111lrti9, 6tn11'bc11fiir, 
mig, adi. krzewny, krze
wiasty. 

6tn11'bcnge11JiidJ0, s1i. •[es, 
pl. •le, roślina krzewista, krze
win11. f. 

etn11'benboł)fc11, sm. =s, 
chmiel zwy<"zajny, pospolity. 

etn11'bc11111dbe, sj. pl. •11, 
łoboda poszarpamt, kosmata; 
= meerme!be. 

6tn11'benroggcn, srn. •6, 
ret f., tyto pospolite. 

6tn11'be11f lllnt, sm. •ei3, 
sałat11. krzewista. 

6tn11'benf cUcrlc, sm. •s, 
pl. •5, seler krzewisty, na
ciowy. 

etnu'big, adi. krzewisty. 
6tll1t'cn, I. va. (~a6en) ubi

jać, ładować (n. p. towary); 
wstrzymywać, tamować; II. 
fidj -, vr. (gabm) ~strzy
mać się, zatamować się, za
stanowić się (o wodzie, krwi 
i t. p.). 

etnu'eu, sn. =!3, etll11'11ng, 
sj. pl. •m, 1) ładowanie n. 
na okręcie; 2) wstrzymanie 
n. się, zatamowanie n., za
stanowienie n. się; bee 
fillaff et5 spiętrzenie n. się 
wody. 

etou'er, sm. =!3, pl. 
ładujący m. na okręcie, 

6tll11'crlob11, sm. •(e)a, pl. 
•Ciigne, ładowne n., zaplata 
/. za ładowanie na okręcie. 

6tll1tf, sm. ,(e)s, pl . • e, 
rzadko zamiast ~umpm, ku
fel m., pubar m. 

etn11'11cn, vn. (ga6en) zdu• 
miewać się, dziwić się; -
madjen zadziwiać, zadziwić; 
i16er etro. - dziwić sie czemu. 

etn11'nc11, sn. •6, "zdziwie
nie n., zdumienie n.; - er• 
regen zdumienie wywołać, 
zdumiewać, zadziwić; bei3 •9 
mar fein @nbe nie mogli się 
dosyć nadziwić. 

etlln'ncnb, adi. zdziwiają
cy, zdumiewający. 

etll11'nen011Jcrt, etllu'nene, 
llliitbig, adi. podziwienia go
dny, zadziwiający; etro. 0 eil 
rzecz zdumiewająca, niezw;y
kla, nadzwyczajna. 

6tn11'ł)befcn, sm . . •&, pl. 
-, miotełka/. (do chłosta-



nia), rbzgi pl.; l>en - geben 
osmagać; bm - befommen 
dostać rbzgą. 

@itnu'~, sf. pl. -n, 1) = 
etauµóefen; 2) kara f. chło
sty, chłosta j.; = \ł!tilge!= 
ftrafe; 3) zaraz~ f.; nosa
cizna f. u psów; psia choro
ba = ,i:lunbeftauµe. 

@itiiu'.pcu, va. (gaben) chło
stać, smagać (rózgami). 

6tliu'.pcn, sn. •9, etiiu'• 
.pung, sf. pl. 0 cn, chłosta f., 
smaganie n. (rózgami). 

etnu'.pcnf d}lng, sm. •(e)il, 
pl. 0 fc!Jllige, uderzenie n. 
rÓz/?;ą. 

etiiu'.pcr, sm. •il, pl. -, 
chłostacz m. 

@ifou'ung, sf. pl. •en, ob. 
etauen. 

etnn1t1onid}t1111g, sj. pl. 
-en, tama f., zapora f. 

@itnu11t1nff cr, sn. •9, pl. -, 
woda spiEJtrzona; woda sto
jąca. 

etnu'ltle~r, sn. ,(e)s, pl. ,e, 
tama j., grobla f., wał m. 

@itenri'n, sn. •(e)9, stea
ryna j., łojan m., łoina f. 

etcnri'nfcr3c, sf. pl. •n, 
etcnri'nlid}t, sn. •(e)s, pl. 
-er, świeca stearynowa. 

6tc'd}n.pfd, sm. •9, pl. 
-«µfe!, bieluń m., dziędzie
rzawa .f. (rośl,). 

@itc'd}lln~n, sf. pl. •en, 
szranki pl. do uganiania si11 
z dzidą do pierścienia (hi
storya). 

ete'd}nrt, eto'~nrt, sf. pl. 
•ii;te, cieślica f. 

etc'd}llnum, sm. •(e)ii, pl. 
=biiume. obacz eitecfiµa[me. 

etc'd}llccrcł sf. pl. •n, ob. 
eieibelóaft. 

etc'd}llcutel, sm. •9, pl. -, 
dłbto zwyczajne. 

etc'd}bcgen, sm. obacz 
etotbefien. 

etc'd}cifcn, sn. =9, pl. -, 
żelazko n. do robienia dziur; 
sztachla f., sztachulec m., 
żegadło n. 

etc'd}cn, ftedje, fticzyft, ftidjt, 
~ait,, tabe geftodjen; I. v::i. 
(~aben) 1) kłuć, bość, żgać; mit 
einem 15iibel - (z)ranićszablą; 
jnmbn mit einer 9label in bie 
~anb - ukłnć kogo igłą w 
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rękę; jmnl>n mitten l>urdj sł ińce piecze, pali, dogrzewa, 
albo l>urdj unl> burdj - prze- razi; 3) in eiee - odpłynąć, 
szyć, przekłuć kogo; tot - wypłynąć na morze; 4) bie 
przebić kogo, zadać komu ijarbe fticl)t ins @rUne farba. 
rnz śmiertelny, zakłuć, za.· w pa.da w zielone; in bie 
żgać, = erftecfien; jmnl>m l].lugen - wpadać w oczy; 
baill IDleffer in9 ,l;l1r3 - utkwić, bas ftidjt ign in bie 2lugen 
utopić komu nóż w sercu; to g-o w oczy kole. 
ein Sdjroein, ein .IMó - etc'd}cn, sn. •9, 1) kłt1cie 
zakłuć, zarznąć wiepna, n. ; 2) przeklticie n. ( chi
cielEJ; 3'ifcl)e - łowić ryby rurgia); 3) rytownictwo n.; 4) 
hupunem; fidj einen ~om kolki pl. 
in Den g:uji ·- wbić sobie @itc'd}tnb, adi. kłojący, 
cierń, kolec w no6EJ; 2) ukłuć, kolący; •er 15d)mer~ przeni
kąsać, ukąsić; eim ~ef µe ~at kii wy ból; •er !Blilf prze
ig_n geftod)en osa go ukłuła, ~zywający ból. 
ukąsiła; 3) ben Star-; zdjąć etc'd}cr, sm. •!3, pl. -, 
kataraktEJj 4) otworzyc przez 1) żgacz m.; 2) sztycharz m., 
klucie, przekłuć; .136djer - rytownik m.; 3) = 15tedj• 
wydziurawić; 5) bić, zabić, eifen; 4) szydełko n., szwajca 
przebić (w grze w karty); f., rylec złotniczy; 5) binokle 
ble ~ame ftid)t ben !8ulien pl. 
dama bije niżnika; 6) l>en etc'd}criu, sf. pl. ,nen, 
9Ung (albo nad) l>em mlng) - rntycharka f., rytowniczka f. 
( włócznią) godzić do pier• etc'd}f(icgc, sf. pl. ..n, 
ścienia (w turniejach średnio· mu<'ha. koląca. 
wiecznych); jmnbn llUil l>em @itt'd}gn{Jc(, sf. pl. •n, ha.r-
eillltel - zrzucić kogo z pun m., dziryt m. 
sio dh; ben maren - wyci· etc'd}ginftcr, sm. •9, drok 
nać kawałki trawnika; - kolący (roś!,). 
aueftec!Jen; %orf - torf, etc'd}~nnbcl, sm. •9, han
zgnilec kopać; 15µargel - del zamienny; = %aufd)• 
ścinać, wycinać szparagi; ~ilnbe[. 
ein 3'at ~ein - nadpocząć etc'd}~cllcr, sm. •9, pl. -, 
beczkę wina; = llnftedjen; lewar m. 
.l?artoffeln - wybierać zie- etc'd}fiff cn, sn. •il, pl. -, 
mniaki; 7) ryć, rytować, poduszeczka, na której nosi 
rznąć; in .ltuµfer, in 15tagl si EJ niemowlęta. 
- ryć na miedzi, na stali; etc'd}forncr, sn. pl. ko
er f djreibt roie geftodjm pismo stropacz m., podgorza.ł m. 
jego wygląda jak litografia; (rośl.). 
8) l>ie Eelier ftidjt midj kluje etc'd}funft, sf. sztychar-
mnie w wątrobie; e9 ftidjt stwo n., rytownictwo n. 
midi in ber eieite klnje, żga etc'd}mciijcl, sm. •9, pl. 
mnie w boku; es fticf)t midj -. obacz l!:Sted)eifen. 
im Ogre strzyka mi w uchu; @itc'd}miicfc, sf. pl. ..n, 
9) (obraz.) SiUien - sądzić komar m., zanzara f. (zoo!.). 
w sposób nieprzyjemny słowa etc'd}muf d}cl, sf. pl. ..n, 
drugich; szukać szpilki w szołdra f, (zoo!.). 
kupie słomy; ba9 ift weber 6tc'd}11clfc, sf. pl. -n, ką· 
ge~auen nodj geftodjen niema kol ogrodowy (rośl.). 
w tern ani ładu ani składu; etc'd}.pnlmc, sf. pl. •n, 
ber ,l;lllfer ftidjt ign chleb ostrokrzew pospolity (rośl,). 
(dosłownie: owies) go bodzie; etc'd}~lal;, sm. -e9, pl. 
II. vn. (~a ben) l) kłuć; nadj •plii\)e, obacz Stedjlia~n. 
jmnl>m - chcieć kogo ugo- ett'd}~u.p.pc, sf. pl. ..n, 
dzić; nadj l>em minge - lalka f. (w turniejach śre
godzić do pierścienia; 2) 
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dniowiecznych). 
przekłuwać, przekłuć (chi- etc'd}fd}cillc, sf. pl. •tt, 
rurgia); 2) bie Sonne ftidit obacz .8ielf djeióe. 

3' nl en bet, ileutfdj,q,olntfdiel !!B6ttetbudj. 31 



€5tc'd}fvicl 

@;tc',Wvid, sn. •(e)B, pl. 
•e, godzenie n. do pierście
nia (w turniejach). 

6tc'd)1Jic~, sn. ~(e)s, bydło 
n. na rzeź, rzeźne. 

6tc'd}ltlctfftntt, sf. pl. ,f1 iitte, 
sztycharni1t /. 

6tc'd}ltlinbc, sf. pl. •n, 
kolcowój m. (roś!.), 

6tc'dbrief, sm. •(e)s, pl. 
•e, list gończy, 

6tc'dbricflid), adv. jmnl.m 
- tletfolgm ścigać kogo li
stem gończym. 

6tc'dcn, I. va. ([)a!ien) 1) 
w~adzać, wsadzić, kłaść, wło
ł.yć, wtykać, wetknąć; zaty
kać, zatknąć, utkwić; @elb 
in bie %afc!Je - włożyć, 
schować pieniądze do kie
szeni; jmnbm eine .Rrone in 
bie ~an'o - wścibić komu 
koronę do ręki; 'oie ~an'o ins 
!lBaff er - włożyć ręki} do 
wody; 'oen !8taten an ben 
E5piet - wsadzić pieczeń na 
rożen; 'oen E,c!Jlilff el ins ~od) 
- wsadzić klucz do dziurki 
(w zamku); mit elnet !)label 
dltl. - upinać, upiąć, przy
piąć co s1,pilką; ei net ~tau 
bai! ~ant - upinać, upil!Ć ko
biecie włosy, uczesać kobietę; 
(obraz.) @elb in etro. - wlo
ł.yć w co pienilldze, wydać 
na co pieniądze; einen !8tiet 
in ben .Raften - wrzucić 
list do skrzynki; bai:'! (5d)roett 
in bie E,c!Jeibe - schować, 
włożyć, wsadzić miecz do 
pochwy; jmnbn ina @efiing
nii:'I - wnmcić, wsadzić kogo 
do więzienia; jmnb,n untet bie 
E5ol'oaten - oddac kogo do 
żołnierzy; ein !!Jliibc!Jen ina 
,R(oftet - wpakować pannę 
do klasztoru; ben ~oge! in 
ben .Riifig - wsadzić ptaka 
do klatki; einen !Biff en in 
ben !Dlunl> - włożyć kęs do 
ust; einen !Jling an ben ~inger 
- włożyć pierścień na pa
lec; bie .pnnb in ben !Buf en 
- włożyć rękę w zanadrze; 
ein ~nui!! in !8ranl> - pod
palić dom; ficf) ein ,8iel -
cel sobie obrać; er ftecft bie 
~af e in aIIes wszE}dzie, do 
wszyBtkiego nos wścibiR • 
bie .Rii:pfe auf ammenftecfi~ 
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szeptać sobie do ucha; jmnbm 
etro. - poddać koma coś, 
potajemnie uwiadomić kogo 
o czem; 2) .Rartoffeln, (Er!ijen 
- zasadzać, sadzić ziemniaki, 
groch; 3) bie .Rarten - po
rządkować karty (przed za
graniem); II. vn. ftecfe, ftecfft, 
ftedt, ftecfte i ftaf, 9abe ge• 
ftecft, 1) tkwić; znachodzić 
się, znajdować się, być gdzie; 
ber !Jlage! ftecft in ber fillan'o 
gwóźdź tkwi w ścianie; bie 
Jtuge! ftecft im )llein kula 
tkwi w nodze; immet au 
~auf e - siedzieć wiecznie 
w domn; wo ftecfft bu? gdzie 
przebywasz? gdzie się ukry
wasz?; wo mag nur meine 
~eber - ? ; gdzie też moje 
pióro być może? fie - im mer 
auf a mmm są zawsze razem; 
ei3 ftedt mir im ~n[je mam 
coś w gardle; ba ftecft'i:'I, ba 
ftecft bie 6clJroierigfeit w tern 
(jest) trudność; ic!J miicfJ!e 
nicfJt in beiner ~aut - nie 
chciałbym być w twojej skó
rze; ei:'! ftecft etro. in hem 
ster[ coś w nim jest; er f cfJreit, 
ais oli er am (5piefle ftiife 
krzyczy, jakby z niego skórę 
darli (do~łownie: jakby na 
xożnie siedział'.); im @[enb -
być, być pogrążonym w nę• 
dzy; ic!J roeifl nic!Jt, roni! i~m 
im .Rovfe ftecft nie wiem, co 
mu wlazło do głowy; ei:'! 
ftecft im !8!ute to jest, leży 
we krwi ; 2) - li!eilien zo
stać się; lgn!JĆ, uwięznąć, 
ugrzęznąć, ugrz!JŹĆ; im .łtote 
- lilei!ien uwięznąć w błocie; 
!ieim eprec!Jen - !i!eilien 
utknąć w mówieniu, w mo
wie; ber !Biff en lilie li mit im 
~a[fe - kęs utkn!Jł mi w 
gardle; ben E5c!J!ilff e! - Inff en 
kinez zostawić vre drzwiach 
(w zamku); jmnbn - (albo 
im (5tidj) Inff en opuścić, po
rzucić kogo; 3) unter einet 
~ecfe - obacz pod '.Decfe; 
3roifclJen %ilr unl> 2lnge! -
być między młotem a k?wa
dłem; ei:'! ftecft etro. l>a[Jmter 
jest w tern coś ukrytego, 
tu coś Bil} święci; ei:'! ftecft 
ein !8etrug ba~intet w tern 
ukrywa sil} oszustwo; ~inter 

6tc'dgnm 

jmnbm - z tyłu za kim 
stać; {obraz,) zasłaniać się 
kim, podszywać się pod kogo; 
bie .Rranfgeit ftecfte f clJon 
!ange in mit choroba już 
długo we mnie siedziała; 
mit ftecft's in aIIen @!iel>ern 
wszystkie rzlonki mnie bolą; 
er ftedi immer im fillirti3~aui:'I 
przesiaduje ustawicznie w 
gospodzie; er ftedt im mer 
~inter ben !8ilcfJern szpera, 
siedzi wciąż między książka
mi; bii3 ilóer bie Ogten in 
(5d)u!ben - siedzieć w dłu
gach po uszy, tonąć w dłu
g-ach; III. flclJ - , vr. (9aben) 
ficl) ~inter jmnbn - uciec 
się do czyjej pomocy; pod
szyć sil} pod kogo; fic!J in 
frembe 2lnge!egen~eiten 
wdawać się, mieszać się w 
cudze sprawy; fic!J in E,c!Ju!ben 
- pogrążyć się w długach, 
dług6w narobić; fic!J in Una 
foften - wystawi(a)ć się na 
koszta, kosztów sobie naro
bić; ficlJ - kryć się w gą
szczu ( o zwierzu). 

6tc'dtn, sn. •B, włożenie 
n., wtykanie n.; tkwienie n.; 
sadzenie n. (n. p. grochu, 
ziemniaków). 

6tc'dcn, sm. •il, pl. -, 
kij m., laska f. 

6tC'denblciben, sn. •i, 
ugrząźnii;cie n., uwiE}znięcie 
n.; utknięcie n. (w mowie). 

6tc'dtnfrnnt, sn. •te)a, pl. 
.friiuter, feruła j. (roś!,). 

6tc'denvfcrb, sn. =(e)i:'I, pl. 
•e, konik drewniany (z kij
kiem), koń m. z kija; (prze
nośnie:) rzecz ulubiona, przed
miot m. szczególnego upodo
bania, przedmiot, w którym 
się jest bardzo biegłym; jeber 
~at fein - każdy ma w 
czemś upodobanie ; bai! i~ 
nun einma! f ein - w tem 
jego sił•, w tem ma naj
większą biegłość, to jego pa
sya; fein - reiten zajmować 
się ulubionym przedmiotem. 

6tc'dcn3nun, am. •(e)II, pl. 
•aiiune. płot m. z kołk6w. 

6tc'dcrbf en, aj. pl. groch 
m. do sadzenia. 

6te'dgnrn, 6tc'dnct,,. an. 
-es, pl. •e, troiste sieci na 



kury polowe i przepi6rki (ło
wiectwo). 

\Stc'cf~ola, an. =ei!, pl. -~iil• 
aer, RZt1zep m. 

\Stc'dfiffcn, an. obacz 6tec[J• 
fiff en. 

\Stc'cf(ing, sm. •(e)6, pl. •t, 
\Stc'cfreie, an. ,[eil, pl. •[er, 
cdkta,l m., rozsada/. 

6tc'cfmnf d)cl, af. pl. #n, 
oba,·z 1JJ1iesmujcfJeL 

\Stc'cfnnbcl, sf. pl. •n, 
szpilka f.; fleine - szpile• 
czka f.; (obraz.) jmnbn., eltu. 
wie eine - [ucf)en szukać 
kogo, czego jak szpilki, szu
kać wsz~dzie; man ~iitte eine 
- aur ~rl>e faUen ~i:irm fonnen 
można było słyszeć lot muchy 
(tak było cicho). 

\Ste'cfnnbdbild)f c, af. pl. •n, 
puszka /. na szpilki, igiel
nic( zk)a f. 

\Stc'cfnnbdfiff cn, an. -il, pl. 
-, poduszeczka f. do wty
kania szpilek, 

6te'cfnnbclfo4Jf, sm. ,(e)il, 
pl. -fopfe, główka /. od, u 
szpilki. 

\Ste'cfrcie, sn. ob. €5tecfling. 
\Stc'cfrilbc, af. pl. ,n, ko!

nik m., rukiewnik m,, ścier
ni6wka rzepa f., z~bostrąk m. 

\Stc'ctaidd, am. •!!, pl. , 
cyrkilll m., krążydlo n. ze 
zmienuami kolankami. 

\Stc'ctawicbcl, aj. pl. •n, 
wysadka cebulowa, dymka/. 

6tcc41Icd)nf c, (wym.: stipl
czez), sn. -, pl. -18 i •Il, wy
ścigi pl. z przeszk-0dami. 

\Stccrt, am. •le)e, pl. -e, t) 
~ad"k m.; 2) ogon m.; 3) 
pleciony koniec liny (ł.e
gluga ). 

\Stcg, sm. •( e )s, pl. ,e, 1) 
ścieżka f.; = €5teig; er fennt 
al!e mlege unb •e in ber Umge• 
genb zna wszystkie drogi i 
ścieł.ki w okolicy; 2) mostek 
m., kładka /. (nad rowem, 
rzeczką); 3) podstawek m., 
kobyłka f. (ua skrzypcach); 
4) listewki, kt6remi drukarze 
złot"ne czcionki obstawiaja. 

\Stc'gbrilcfc, af. pl. •n, m~
stek m., kładka f., ława /. 

6tc'gfnd), sn. •( e)e, pl. 
=fiid}er, 6tc'gfnftcn, sm. -18, 
pl, •fliften, skrzyneczka f. 
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na listewki, z listclwkami - unb liegen laff en zosta
(drukarstwo). wić wszystko w nieładzie; 

6tc'glc~nc, pl. ,n, parapet roie icf) ging unb ftanb tak 
m., poręcz /. jak stałem, z miejsca, na-

\Stc'gttif, sm. ~(e)5, pl. =e, t.ychmia"tj folange bie m!elt 
st1zem1~ n.;= €5teigliil!lel m.; fte~t odkąd świat stoi; bae 
aua bem - [prec{jen, bicf)ten !8arometer fie!Jt auf veriinber• 
mówić, wiersze pisać bez przy- lic{j barometr wskazuje na 
gotowania, improwizować; zmienną pogod~; bal8 !Baro~ 
!Hebe, ~ic[Jtung au(l bem - meter fte!Jt auf !negen' baro
mowa f., poezya /. bez przy go- metr deszcz zapowiada; bae 
towania, ;mprowizacya /. %!Jermometer fte!Jt auf 91uU 

6tc'grcifbid)tcr, sm. 0 0, pl. termometr wskazuje zero; es 
-, rymotw6rca m. bez przy- roirb motgen in ben ,Seitungen 
gotowania, improwizator m. - jutro o tern będzie w ga-

\Stc'gtcifgcbidJt, sm. •(e)s, zetach, będą gazety pisał'y; 
pl. ff, wiersz improwizowany, baoon fte~t !Jiet nic{jtil o tem 
wygłoszony bez przygoto- niema tu wzmianki; bie 
wania, improwizacya f. %tiinen ftanben i!Jr. in ben 

\Ste'grcifrcbc, af. pl. 0 n, mu gen miała łzy w oczach; 
mowa improwizowana, wy- ic{j wei& nic[Jt, wo mir bet 
powiedziana bez przygotu- .!toµf - nitl wiem, gdzie 
wania. mam glow~; ic{j [jalie liei ibm 

\Stc'grcifrutcr, sm. =i8, pl. @elb - mam u niego (do-
-, obacz ~laubritter. ł.one) pieniądze; bein 91ame 

\Stc~'nnf, sm. \Stcb'nnfcfJcn, fte!Jt nic{jt auf ber Sifte twego 
\Stc~'nnfmiinndJCII, sn. ~e, ob. nazwiska ni" widzę na liście; 
!8ur3etmann. im be[ten !nufe - mieć naj-

etcb'bicrbnUc, sf. pl. ~n, lepSZI! reputacyę; fo roie bie 
piwiarnia, w której goście nie 6ac[Je jett fte!Jt jak rzecz 
zasiadają do stoł6w, lecz sto· obecuie stoi, przy obecnym 
jąc piją. stanie rzeczy ; wie fte!Jt bie 

6tcb'b0I3cn, am. •S, pl.-, 6acf)e? jak rzecz stoi? jak 
nit rozpierający. rzecz się ma?; mie ~ocfJ fte{jt 

\Stc~·cn, fte!Je, fte{jft, fte!J!, bae mlaffer? jaki jeot stan 
ftanb, ftiinbe i ftilnbe, geftnno wody?; bas !puµiergelb fte!Jt 
ben, I. vn. (Ęnben i fein) 1) jett !Joc{j pieniądze papierowe 
stać; bai8 %intenfa& fte!Jt auf obecnie są drogie; wie !Jod} 
'oem %ijc[Je kałamarz stoi na fte~t ~eute ber jyranf? ile kosz
stole; id) fan n vot !Ulill>igfeit tuje dzisiaj frank?; !Joc{j im 
nicf)t me!Jr - ze zm~czenia !preife - stać wysoko w ce
j uł. stać, na nogach utrzymać nie, być drogim; in Semberg 
się nie mogę; - bleiben sta- in @amifon - stać zdo6ą 
wać, stanl!Ć, zatrzymać ~ię; we Lwowie, służyć wojskowo 
bie U!Jr ift - geblielien ze- we Lwowie; bei ber ~nfan
garek stanął, przestał chodzić; terie - słuł.yć przy piecho
idJ liin lieim 11. .ffaµitel - cie; ba - bie Dc[Jien am 
gelilielien stanąłem na jede- lBergel obacz pod !Berg; 2) 
nastym rozdziale; roo ftnb = µaff en; bie[er ~ut fte{jt 
tuir geftem - gelilielien? gdzie, i!Jr gut w tym kapeluszu jej 
na czem stan~Iiśmy wczoraj?; do twarzy; bei btelem mor0 

wae fte~t in feinem !Brie fe? wott fte!Jt ber uierte 11a!I 
co napisał w liście?; fo wa!Jr z tym przyimkiem łączy sii; 
idJ !Jiet fte!Je jako tu staj~, czwarty przypadek; 3) filt 
jakem ł.yw; etw. - laffen zo- etw. - ri;czyć za co, oJpo~ 
stawić co, nie ruRzać, nie wiadać za co; = einfte!Jen, 
brać, nie tykać czego; ben bilrgen; id) fann nid)t bafilt 
6d)irm - laff en zapomnieć - nie mogę za to r~czyć, 
parasol; jmnbn - laff en po- I brać na siebie odpowiedzial
rzucić, opuścić kogo; al!ei8 ,ności; id) mui filt altee -
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jestem za wszystko odpowie
dzialnym; et roitb UU9 fllt 
ben 15djaben - on nam za 
szkodę odpowie, szkodę wy
nagrodzić musi; 4) ( w połą
czeniu z przymiotnikami i 
przysłówkami:) aufredjt 
stać. prosto; ber ~iid.l fte~t 
fdjief stół stoi krzywo; o ben~ 
an - pn:odować, być pierw
szym; et fteIJt gan; a!Iein 
nie ma nikogo na świecie; 
ftiUe - zatrzymać się, sta-
11ąć; nie poruszać się; mileig 
- stać z załotonemi rękami; 
idj fte~e nid}t aUein mit mei• 
net 2lnfidjt nie ja jeden tak 
sądzę; (fidj) gut, fd}[ec[Jt -
dobrze, źle stać, mieć ładne 
,dochody, zarabiać mało; bie 
eaaten - gut zbote dobrze 
stoi, siewy zapowiadają do
bre zbiory; f e!ne filnge[egen• 
·~eiten - gut, f dj[edjt jego 
eprawy stojlj dobrze, źle; mit 
jmnbm gut, f dJ[ed)t - stać 
2 kim dobrze, źle, być z kim 
w zgodzie, w niezgodzie ; bai3 
11litb bir teuet 3u - fommen 
drogo ciebie to będzie koszto
wało, drogo to okupisz; bai3 
f oU i~m teuer 3u - fommen 
~apłaci on mnie to; mein 
~elb fte~t fidjer pieniądze 
moje są zapewnione, dobrze 
umieszczone; ei3 fte~t mir 
frei to mi wolno, to pozosta
wione mojej woli; 5) ( w po
·łaczeniu z przyimkami:) auf 
bem iESpieCe - być na szwank 
wystawionym; f ein 2e6en 
fte~t auf bem IESpiele idzie o 
jego tycie; auf f einen Stopf 
fte~t ein ~reis za jego głow':l 
wyznaczona nagroda; auf 
~iefes (rzadko biefem) !Ser~ 
bredjen fte~t [elieni3Ilinglidiet 
~erfer ta zbrodnia bywa, jest 
karaną dotywotniern więzie

niem; bet .ltopf fte~t barauf 
to się tyciem przepłaca, za 
to jest kara śmierci; bie 
!ltftien fte~en auf 200 akcye 
notujlj, za akcye płaci się 
200; bei jmnbm - wspier11ć 
kogo, być po czyjej stronie j 
()ei jmnbm in filrbeit - pra
cować u kogo; iq, fte~e nidjt 
l>ei i~m in @nabe nie jestem 
u niego w laskach; idj fann 
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filr nid)ts - nie mogę za 
nic ręczyć; im ~ienfte - być 
w słutbie, służyć; bas ~au9 
fte~t in g:1ammen dom stoi 
w płomieniach, gore; idj fte[Je 
mit i~m in gejdjliftUd)er 'ner, 
binbung pozostaję z nim w 
stosunkach handlowych; eil 
fteijt nidjt in meiner ID!ac[Jt 
to nie w mojej mocy; in ben 
breiuigen - być :po trzy
dziestca; im 3man3igften 2e0 

liensja~re - mieć dwudziesty 
rok; jmnbm im ~id)te - za
słaniać komu; (przenośnie:) 
zawadzać komu; fidj fe[bft 
im 2id)te - samemu sobie 
być przeszkodą; im ilłerbacf}te 
- być podejrzywanym, być 
w podejrzeniu; idj fte9e im 
!8egriffe, 3u uerreifen zamie
rzam wyjechać; jmnbm nadj 
bem 2e6en - czyhać, zasa
dzać się, dybać, nastawać 
ną czyje tycie; mein 15inn 
fte~t nadj ijii~mn ~ingen 
sięgam wytaj i, ilóer jmnbm 
- przewyższac kogo; unter 
jmnbm - a) być l'zyim pod
władnym; b) być mniej war
tym niż kto inny; id) fte[je 
untet niemanbem nie jestem 
niczyim podwładnym, jestem 
niezawisłym; unter lł!o[i3ei0 
auffidjt - stać pod nadzorem 
policyjnym; 0119 ~orf fte9t 
unter fillaff er wieś jest zalana, 
stoi pod wodą; untet ben 
!lllaffen - stać pod bronią; 
uor jmnbm - a) sta6 przed 
kim; b) dotrzymać komu 
placu; er fte[Jt mir immer 
uor 2(ugen stoi mi zawsze 
przed oczyma, wciljŻ mi się 
zdaje, że go widzę; 3u jmnbm 
-, jmnbm ~ur €:ieite - być, 
stać po czyjej stronie; mas 
fłe~t ~[Jnen 3u ~ienften? czem 
mogę p1tnu (pani, państwu) 
służyć?; bas ~aus fte[Jt 3um 
illerfaufe dom jest na sprze
daż; li. vn. i impers. ([Jaben) 
t) mie fte[Jt es mit be i ner 
@e[unb[Jeit albo mit bir? jak 
(tam) twoje zdrowie? jak się 
masz?; es fte[Jt f dj[ec!Jt mit 
i[Jm krucho kolo niego (o 
zdrowiu i o dobrobycie); es 
fte[Jt mieber f djledjter mit i[Jm 
a) pogorszyło się znowu jego 

~tc~'enb 

zdrowie; b) jego stosunki po
gorszyły się; mie fte[Jt's? jakże 
tam? jakżejest?;roie fteijt ee bei 
bir au ~auje ;jakże tam u ciehie 
w domu? twoja rodzina? 2) 
ei3 fte~t liri mit, bas au łun 
odemnie zależy, czy to zrobię; 
menn es in meiner !IJlacfJt 
(albo li1i mir) ftllnbe gdyby 
to w mojej mocy było ; es 
fte[Jt 3u ijoffen, 3u ()ef orgen 
należy się, można się spo
dziewać, obawiać; es fte~t 
nidjt 311 linbern nie można 
tego zmienić, jest to rzecz 
niezmienna; III. fic[J -, vr. 
fidj mllbe - zmęczyć się sta
niem; fic!J gut, fdjled)t - być 
w dobrych, złych stosunkach, 
w dobrem, złem położeniu; er 
fte~t fidJ gut babei dobrze na 
tern wychodzi, zarabia na tern, 
dobrze mn z tern; er fte[Jt fidj 
auf 8000 Rronen jli~rlidj za
rabia 8000 koron rocznie; 
mir - uns gut miteinan• 
ber zgadzamy się, jesteśmy 
w zgodzie; er fte~t fidj mit 
jebermann auf bu unb bu z ka
żdym jest za pan brat; IV. 
va. ben !Bart - laff en brodę 
zapuszczać, zapuścić; feinen 
!IJlann - dać czemu radę, 
nie powatydzić się; gegen 
jmnbn - czoło komu stawić; 
@eoatter - trzymlłĆ do chrztu; 
!IJlobeU - słażyć za model; 
~often - stać na straży, być 
na miejscu; jmnbm ~ebe unb 
filntmort - mllff en musieć 
komu zdać sprawę. 

~tc~'cn, sn. oił, st.anie n.; 
wstrzymanie n. się, zatrzy
manie n. się; er ift burd} 
Ianges - ermllbet jest znu
żony długiem staniem; łc!J 
bin bes oB f cf}on mllbe już mi 
się Pprzykrzyfo stać; aum -
brinAen zatrzynmć, wstrzymać; 
bas !8l11t 3um - bringen za
tamować krew, wstrzymać 
krwiotok; bai3 - fiiUt mit 
fcf)mer ciężko, trudno mi stać; 
bR13 - ber @emiiff er spiętrze
nie n. wody. 

etcrcnblcibcn, sn. •9, za
trzymanie n, się, wstrzyma
nie n. się. 

~tc~'cnb, adi. stojący; 
prostopadły; - f enfrecOt ; 
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nieruchomy; = feft, unbe• 6te~'1etlf d),adi. złodziejski. 
megliąi; al!ein - samotny, 6tc~'miinndJcn, an. •5, pl. 
odosobniony; ftil! na -, obacz )8ur3elmćinnc!Jen. 
miejscu pozostający, uieru· 6tc~'l)lll~, am. •f5, pl. 
chomy, niepostępujący; ,en ,pidlJe, miejsce stoj'!Ce (n. p. 
łYu&e0 natychmiast, co żywo; w teatrze). 
•es .f)eer stale wojsko; 6tc~'l)nlt, 811, •(e)s, pl. •e, 
#f5 m!affer stojąca, niepły- pulpit m., na kt6rym się pra, 
nąca woda; ba!! ift f eine #e cuje stojąc. : 
3łebensatt to jego stereoty- 6terf cibel, 811. •S, pl. - , 
powy frazes, ciągle powta- szklanka (piwa, wina) pita 
rzany sposób mówienia; •e stojąco; ost>1tnia szklanka. 
e:idju!b dług skonsolidowany; 6tt~'fl)iegel, 8m, •iii, pl. 
•er m!inb wiatr nieustlljący i - , lu•tro stojące. 
o niezmienionej sile; •e }8U~ne 6tt~'ltJll!ltn, 8m. •5, pl. 
stały teatr; •e ą:lreife stałe -, wóz czwartej klasy (na 
ceny; bas ift ein •er @egm• kolejach w niektórych pań
ftanb i~res @efprlid)es ciągle stwach). 
o tern mówią; •fr str a.gen 6tcif, I. adi. 1) sztywny, 
kołnierz(yk) stojący; -e 6c!Jrift st!lżały; nieruchawy, nieru
stawiaczka /.; adv. stojąco; chomy, unieruchomiony; = 
stale,· un6emegliąi; 0 e 2einroan'o 

6tt~'fcagcn, 8m. •s, pl. płótno klejone, w kleju ma-
-, koł'nierz(yk) stojący. czane; •e ~aftung sztywna 

6te~'laml)e, 8{, pl. .n, postawa; in •er ~a!tung 
lampa stojąca, lampa sioło- sztywnie, adv.; •et ~am szty
wa; = $tlfąilampe. wna, stężała szyja; ,es jj.lferb 

6tt~'lbar, adi. mogący koń sztywny, ze sztywnemi 
być skradziony, wystawiony nogami; ,e m!lifąie bielizna 
na kradzież. mocno ukrochmalona; •e 

6te~'lelttr, 8/, pl. •n, dra- @!ie'oer sz1ywne, stężałe 
bina podwójna. członki; 2) (obraz.) sztywny, 

6te~'It11, fte~le, ftie[J(ft, wymuszony; ~e 1ller6eugun9 
ftie[Jlt, ftal)!, ~abe geftof)len; sztywny ukłon; ~er !Dlenjd) 
I. va. kraść; er ~at eine Uf)t człowiek sztywny; ~et e:itiI 
gefto~(en ukradł' zegarek; I I. styl wymuszony, nienatural
vn. kraść; mie ein !Jlabe ~ ny; •e Untet~altun9 zabawa 
kraść jak kruk; bu fol!ft wymuszona, oziębła; #er 
nicfjt - nie kradnij; et ftiel)!t e5inn umysł niezłomny; II. 
bem Iieben @ott bie ,8eit (do- adv. sztywni<', nieruchomo; 
słownie:) Panu Bogu czas (óbraz.) silnie, niezłomnie; 
kradnie; pr6żnuje cały boży uparcie; - bafte~en stać 
dzień; gefto~Ienee @ut fąimecft sztywnie, prosto; - werben 
niema(i3 gut kradzione nie stężeć, (ze)sztywnieć, zgra
tuczy; fiąi [Jeimtiąi au0 'oem bi.ć; ID!ćifąie - macfjen kro
~aufe - wykraść się pota- chmalić bieliznę; (obraz.) 
jem nie z domu; fid} in jmnbi3 bie O[Jren - f)alten nie us! ą
@unft - wkraść się w czyją pić, nie tracić odwagi; i,mn~n 
la•kę; ba0 fann mit gefto[Jlen - ~~f e~en wpatrywac su~, 
metben albo 6(ei6en nie dbam wlep1c oczy w kogo; - uno 
o to wcale. feft an etro. glau6en wierzyć 

6te~'len, 8», ~s, kradzenie w co niezłomnie, niezachwia-
n., kradzież/. nie; - unb feft etro. bef)auµ, 

6tc~'lcr, sm. •9, pl. -, ten twierdzić co uparcie; fidJ 
złodziej m.; (używa się pra- - unb feft etm. tJorne[Jmen 
wie tylko w przysłowiu :) przedsięwziąć sobie co sta
bet ~ef)(er ift fo gut role ber nowczo. 
- obacz pod ~ef)(er. 6tei'fc, 8/, 1) obacz e5teif, 

6te~'lerln, aj. pl. ~nen, [Jeit; 2) krochmal m.; = 
złodziejka /. 15tlirfe. 

6tel'nc 

6tei'fen, I. va. ([Jn6en) 1) 
wyciągnąć prosto,, wystawić, 
wytężyć, wyprężyc; 2) kroch
malić (a. p. bieliznę); gumo
wać, w kleju maczać (n. p. 
płótno, kapelusze); 3) pod
pierać, podporę dawać; = 
ftilUen (budowo.); Il, fidj -, 
vr. (f)aben) fidj auf etro. -
upierać się przy czcm. 

6tei'f~alfig, adi. sztywną 
szyję majqcy. 

6tei'fen, 8». •5, 1) spra
wienie n., by CJ zesztywnia
ło, stężało; 2) krochmalenie 
n. (bielizny); 3) podpieranie 
n.; = etoven. 

6tei'f~elt, 6tci'figfcit, 8(. 
pl. •en, 1) sztywność f, nie
ruchawośc f.; 2) stężałość/. 
(n. p. członków); 3) (obraz.) 
wymuszoność f., sztywność 
f.; oziębłość f. ; - im }Be. 
ne[Jmm, bes faene[Jmenij ozię
błość w obejściu j 4) niezgra
bność .f.; = ltngef d}icflid)feit. 

6tci'ffol)f, sm. •(e)s, pl. 
,fi.iµfe, twarda, uparta głowa. 

6tei'fleintn, 8n. •5, 6tei'f • 
IcinltJllllb, 8{, płótno klejone, 
klejonka/. 

6tei'frr,cf, sm. obacz !Jleif, 
tocr. 

6tei'ffinn, sm. obacz 15tatt• 
finn. 

6tct'fung, sf. pl. •en, ob. 
6teifen sn. 

6tei'fltJCtbCII, 8n. •S, ze
sztywnienie n., StEJŻenie n., 
zgrabienie n. 

6tcig, 8m. •(e)e, pl. ,e • 
ścieżka f., dróżka j. 

6tei'gbllgel, sm. -~, pl. -, 
1) strzemię n.; ben iuu auf 
ben - f eten włożyć nogiz 
w strzemię; aui3 bem -
fommen wyśliznąć się z strze
mienia ; mit bem g:uue im 
- ~ćingen 6lei6en zawisnąć 
nogą na strzemieniu; 2) strze
mionko n. (kostka w uchu; 
anat.). 

6tei'gbilgelriemrn, sm. •9,,. 
pl, -, puślisko n. 

6tei'ge, 8f. pl. ,n, 1) wąz
kie schody; drabina .f.; 2) 
droga prowadząca do szc,:ytu 
góry j 3) krata /, z prętów; 
4) kojec m. i = ~il~ne rfleige 
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l!Stei'geif en, sn. •!8, pl. -, szenie n. się cen, drożenie 
laska żelRzem okuta do wy- n.; - bes fillafferil wzbie-
cieczek w góry. ranie n., przybywanie n. 

@itei'oen, fteige, 1teigft, wony. 
fteiqt, ftieq, geftiegen, I. va. @itei'genb, adi. wzno~zący 
(~a6en) €:Stiegen - iść echo- się, przybywający, idący w 
darni, po schodach; Il. vn. górę; mit •er 2eibenf dJaft 
(fein) 1) iść z doł11 do góry; z wzmagająeą się namiętno
- ljinauf-; iść z góry na ścią; •e @ero1icf)fe rośliny 
dół; = ljinunter-; wnijść, pnące się; mit •em \2l[ter, mit 
włazić, wleźć (w górę); in •en 3a~ren z przybywającym 
ben fillagen, @ifenbaljn~ug - "iekiem, z latami. 
wsiadać, wsiąść do wozu, po- @itei'gcr, sm. •il, pl. -, 
ciągu; auf ben €:Stulj[ - 1) ten co idzie pod górę lub 
wleźć na krzesło; auf bie schodzi z góry; 2) szt.ygar 
Jtan3e_[ - wyjść na ambonę; m., wstępnik m. (góro.); 3) 
auf emen !Baum - (wy)ira- łażący m. za dziewczę•ami. 
pać się na drzewo; einen @itei'ncrgttd, sm. •(e)il, pl. 
~racf)en - lafien puszczać •e, @itci'!ltrleittC, sf. pl. •n, 
orla; au \llfet'o - wsiadać, pas m., lina /. strażników 
wsiąść na koń, dosiąść ko- ogniowych. 
nia; au €:SdJiff - wsiąść na @itci'gcrle!tcr, sf. pl. •li, 
okręt; ans 2nn'o - wysiąść drabina f. straży ogniowej; 
na ląd, wylądować; roo fteigft drabin,i sztygarowa (górn.). 
bu !jin, [Jer? doką<l, skąd @itci'gcrn, I. va. (ljn6en) 1) 
idziesz?; nom \l3fer'oe - zs;a- podwyższl\Ć, podwyż~zyć (o 
dać, zejść, zsiąść z konia; cenach); powiększać, powięk
aui3 bem fillagen - wysiąść szyć, pomnażać, pomnożyć 
z wozu; il6et eine !!Jlauer (n. p. siły); pędzić w górę 
- przełazić, przeleźć przez (cenę podczas licytacyi); jeine 
mur; aus bem !Bette, inii !Bett 21:nfprilcf)e - zwiększyć swoje 
- wstać, wyleźć z łóżka, preten~ye, wymagać więcej; 
wleźć, położyć 11ię do łóżka; ljocf19efteigerte 21:nf ptildJe wy
inii !Bab - wejść do kąpieli; górowane, przesadne preten
auf ben St9ron - wstąpić na sye; 2) ein @igenfcf)aft!llroort 
tron; bas !B(ut fteigt mir au - stopniować przymiotnik; 
!toµfe krew bije mi do II. ficf) -, vr. (lj1ben) wzma
głowy; ber fillein ftieg i~m in gać się, wzmódz się, powięk· 
ben .ltoµf wino weszło mu szyć się. 
w głowę; 2) podnosić się, @itci'!ltrll, sn. oi3, @itei'gc
podnieść sio;>, wznosić się, rung, sf. pl. ,en, podwyżiz11-
wznieść się; 'oa!3 filla[fer fteigt nie n.; pomnażtnie n.; sto
woda się podnosi, wzbiera, pniowanie n. (przymiotników). 
przybywa wody; bnil !Baro• 6tei'ncrimg09rnb, sm. •(e)s, 
meter fteigt barometr idzie ~e, stopień m. porówna-
w górę; in bie 2uft - wzno- ; erfter, ameiter - sto-
sić sill, wznieM się w po- pień wyżs·iy, najwyższy (gra
wietrze; bie \l3reife - ceny matyka). 
idą w górę, podnoszl!, się; @itei'gfrnft, sf. pl. •fr1ifte, 
bet fillein fteigt im \llreif e siła j. wzniesienia. 
wino podnosi się w cenie, @itei'grllb, sn. ~(e)a, pl. 
drożeje; im 2Imte - awan- •tliller, kółko tamowe, ta
eowae, posunąć się w urzę- mubzyk m. (w zegarze), 
dzie; mer !jod) fteigt, fiillt @itei'nriemen, s,n. •!3, pl. 
tief kto wysoko włazi, spada -, rzemień m. u strzem1e
z wysoka; li I. fteigen'o, ppr. nia. 
i adi. obacz ·niżej. @itei'gttttll, sf. pl. ,en, 

6tci'gen, sn. •!3, wschodze- wzniesienie n. drogi; eine 
nie n. w górę, wznoszenie - ilberroinben wznieść sie; 
n. się; - ber lj3retf e pod no- - ei net fillilt6ung strzela f. 

@itein 

@iłeil, adi. stromy, spa
dzisty, pochodzisty, przykry; 
•e 21:ngil~e strome wzgórze; 
•e Streµpe przykre schody; 
adv. - abfa[[en stromo spa
dać; gier ift - ge~en przykro 
tu iść pod górę. 

6tei'lc, @itci'l~eit, sf. pl. 
,en, spadzistość f'., stromość 
f., po~hodzistość f. 

@itei'lf d)rift, sf. pismo pio-
nowe. 

@iteitt, sm. •(e)!3, pl. •e, 
1) kamień m.; głaz m., skafa 
f'., opoka /.; = \ye[i!I, @e• 
ftein, !Bau- kami~ń budo
wlany; !Brud)- kamień ła
many; !Banfett- kamień bur
towy; @emiH6- kliniec m.; 
@ren3-- kamień graniczny, 
graniczak kamienny; ,l;,nu-, 
Q.uaber- kamień ciosowy; 
natilrficf)er - kamień natu
ralny, rodzinny; filn[tlici}er, 
gef crmter - kamień sztu
czny; \llffafter- kamień bru
kowy; @oel- kamień drogi; 
auil - kamienny; (obraz.) 
er ~nt ein .j;,era non - ma 
serce jak głaz (twarde); jmn'on 
mit •en roerfen obrzucać kogo 
kamieniami; jmnbm einen -
an ben Jtoµf roerfen ugodzić 
kogo kamieniem w głowę; 
au - roerben zamienić się 
w kamień, skamienieć; •e 
f(oµfen tłuc kamienie; ber 
- ber filleif en kamień filozo
ficzny; ben - ber ~eifen 
f ucf)en szukać kamienia filo
zoficznego; ben erften -
gegen jmn'on aufge6en rzucić 
na kogo pierwszym kamie
niem; jmnbm einen - in 
ben filleg Iegen robić komu 
trudności, stawiBĆ komu prze
szkody; mir fie[ ein - nom 
.j;,er3en zrzuciłem kamień z 
serca; einen - auf bem 
,l';ler3en ~aben mieć kamień 
na sercu; - 'oes 2lnfto%eil 
kamień zawady, urazy; alle 
•e aus bem fillege rllumen 
uprzl}tnąć wszelkie zawady; 
il ber €:Sto cf un'o -f pringen prze
skakiwać góry i rowy; eii frlerł 
- unb !Bein mocno marznie; 
- unb !Bein fcf)roilteń zaklinać 
się na wszystko w świecie; 
ei3 milcf)te einen - rilijren, 



leitci'nndcr 

etóarmen i kamieńby za
płakał; ro!Ienber - fel.it fein 
!1Jlooi8 an kamień często po
ruszany mchem nie obrośnie; 
na miejscu kamyk mchem 
obrasta; 2) kamień młyński; 
= !IJlilg!jtein; aro ei gatte •e 
maglen nicljt 11ut 3uf 11mmen 
dwa twarde kamienie nie 
mieli} miałko; 8) -infd)rift /. 
napis pamiątkowy na kamie
niu; nagrobek m.; = @r11ó~ 
fd)tift; 4) tabliczk~; = ~omi, 
noftein; - im ~11menfpieI 
bierka /.; (obraz.) einen -
l>ei jmnbm im !Brelt g~óm 
być u kogo w łaskach; 5) 
pestka f. (owocowa); 6) ka
mień m. ( w nerkach, żółci); 
7) kamień m. (waga, 40 kilo
gramów). 

leitci'nndcr, sm. •s, pl. 
.alfer, rola ekalista. 

leitci'nnblcr, sm. •ił, pl. -, 
orzeł przedni; roeiflfopfiger 
- łomignat m. 

leitci'niibnlidJ, adi. kamie
niasty. 

@itci'nnbortt, sm. •(e)~, pl. 
"e, klon jaworowy, jawor m. 

leitct'nnlt, adi. stary jak 
świat, staruchny, zgrzybiały; 
- werben zgrzybieć. 

@;tci'nnltcr, sn. o(l, epoka 
geologiczna skał. 

6tci'nnmf cl, 6tci'nbroff cl, 
sf. pl. -n, skalniak m., rudek 
m., błękitnogrzbiet m., mu
chołówka j., kamienniczek m. 

6tct'nnrbcit, sJ. pl. 0 en, 
robota f., wyrób m. z ka
mienia. 

etct'nnrt, sf. pl. ,en, ro
dzaj m. kamienia. 

leitci'nnrtig, adi. kamie
niasty. 

6tci'nnr3t, sm. ,ee, pl. 
slicate, lekarz m. od kamie
nia (choroby). 

6tci'nbnd), sm. •(e)s, pl. 
•Ólid}e, potok niosąry z sobą 
kamienie. 

leitci'nbnnf, sf. pl. ,ó1infe, 
ławka kamienna; pokład m., 
war.,twa f. kamieni (geol.). 

leitci'nbnrbe, sf. pl. obacz 
!Baróe. 

leitci'nbnu, sm. ,es, budo
wanie n. ka'llieniem; budy
nek m. z kamienia, 
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. leitei'nbmc, sf. pl. •n, 
mącznica f., baraniucha f., 
chrościna jagoda, niedźwie
dzie grono. 

leitci'nbcin, sn. obacz \)'elf en• 
óein. 

@itci'nbciijcr, sm. •!il, pl. 
-, siek m., ostropysk m., 
kózka f. (ptak). 

6tci'nbcf d)wcrbcn, sf. pl. 
dolegliwości pl. z powodu ka
mienia w pęcherzu, w ner
kach, w żółci. 

@itci'nbilb, sn. •(e)s, pl. 
•er, po~ąg m. z kamienia, 

etct'nbilbnng, . sf. pl. •en, 
formacya j. kamienia; two
rzenie n. się kamienia 
w organizmie. 

leitei'nblod, sm. ,ee, pl. 
=lilllcfe, bryła kamienna. 

leitci'nbod, sm. •(e)6, pl. 
•óiicfe, koziorożec m.; 91\enbe, 
freis bee oeil zwrotnik m. 
koziorożca. 

leitci'nbobcn, sm. •B, pl. 
-, ziemia kamienista, ska
lista. 

leitei'nbobncnbnum, sm. 
•(e)il, pl. ,óiiume, palnik m., 
tyczna wyka. 

leitci'nbobm, sm. =B, pl. 
-, świder m. do wiercenia 
kamieni. 

leitci'nbiiUcr, sm. ,e, pl.-, 
moździerz kamienny. 

leitci'nbredJ, sm. =( e)i3, roz
łup m., (z)tomikamień m.; 
roter - kamyczki pl., teszlik 
m., tesznik m., kropidło n., 
kropidełko mniejsze; filii= 
rifdjet ciemiężyk m.; 
fd)roaraer - bagnówka /.; 
roeifler - łomikamień ziar
nowy (rośl.). 

leitci'nbrcd)cr, sm. 0 !8, pl. 
-, kamiennik m. 

leitci'nbrud), sm. •(e)i3, pl. 
=Jrilclje, łamowisko n. kamie
ni, kamieniołom m., kamie
niarnia /., łownia f., skal
nia f., tyszarnia .f. 

leitci'nbrnd)wnf[cr, sn. =s, 
woda gromad,ąca się w ka
mieniołomach, 

leitct'nbrildc, sf. pl. •n, 
most kamienny. 

leitci'nbud)c, sj. pl. =n, 
grab m., grabina /. 

leitci'nbnd)cn, adi. grabowy. 

6tei'nfnrbc 

leitci'nbnd)cnbol3, sn. ..ee, 
grabowe drzewo. 

leitci'nblibnc, sf. pl. •n, 
jaz kamienny. 

leitci'nbntt, sm. =(e)B, pl. 
,e, leitci'nbnttc, sf. pl. •n, 
skarp m., skalnica .f. (ryba). 

leitci'nccmcnt i 6tei'n3cmcnt, 
sm. i sn. ,s, pl. ,e, cement 
kamienny. 

leitci'nd)cn, sn. •iii, pl. -, 
dim. od <5tein, kamyk m., 
kamyczek m. 

leitci'nbnmm, sm. •(e)s, pl. 
•blimme, grobla f., tama ka
mienna. 

leitcl'nbcnfmnl, sn. •eil, pl. 
,e i •mli!er, pomnik m. 
z kamienia. 

@itci'nbo~lt, sf. pl. •n, 
wieszczek m. (ptak). 

leitci'nbrc~tr, leitci'nlllt~cr, 
sm. •!8, pl. -,. zwrotnik m. 

leitci'nbroff cl, sf. pl. •n, 
obacz <5teinamfe[. 

leitci'nbrnd, sm. •(e)!8, pl. 
• e, litografia f., drnk ka
mienny, na kamieniu, odcisk 
m. na kamieniu; but~ -
ueruielfnitigt litografowany, 
na kamieniu odciskany. 

leitcf'UbtUcftt, SIil. oi81 pl. 
-, litograf m. 

leitci'nbrndmi, sf. pl. •en, 
litografia f., zakład litografi
czny. 

leitci'ncid)c, sf. pl. ,n, wię
zożołd m., korkodąb m. 

leitci'nci[tn, sn. •ił, pl. -, 
świder dwubierny, 

leitci'ncif tntra, sn. •en, pl. 
•e, kamionkowa ruda żelazna, 

leitci'ncrbnrmcn, sn. bai3 ift 
3um - kamieńby się roz
płakał. 

@itet·ncrbc, sf. pl. •n, zie
mia kamienna. 

leitci'ncrn, adi. kamienny; 
•e!iS fillegr jaz kamienny, mu
rowany; (obraz.) •l6 .f)era 
serce jak głaz twarde. 

leitci'ncrwcid)tn, sn. ,n, er 
fingt aum - śpiewa, że ka
mień by się wzruszył. 

~tci'ncf d)c, sf. pl. •n, 
jesion pospolity. 

leitci'ncu{c, sf. pl. =n, sowa 
skalna. , 

leitci'nfnrbc, sj. kolor ka
mienny. 



~tci'nfnrbtn 

®tci'nfnrbcn, adi. koloru 
kamiennego. 

®tci'nfarnfraut, sn. •(e)s, 
pl. •friiuter, kamiennik m. 

®tci'ufcHl, sm. obacz g:ern. 
®tct'uf{nd)!l, sm. -fes, mit,

tusia f., ami11nt m. (roś!,). 
®tcl'uf{cd)te, sf. pl. •n, 

porost kamienny, liszajec m, 
6tci'uf{lcf c, sf. pl. •n, 

płyta kamienna, 
®tci'nforeUc, sf, pl. •n, 

obacz ~ac!Jforelk 
®tci'nfiirmig, adi. kształt 

kamienia mający; kamienia
sty; fteinattig; adv. 
w kształcie kamienia. 

6tei'nfrud)t, sf. pl. •ftilc!Jte, 
owoc pestkowy, pestkowiec tn. 

®tci'nfurnicrc, sn. pl. ob
łogi kamienne. 

6tci'ngctiunc, sn. obacz 
<Steinrinne. 

®tci'ngcriiU, sn. obacz 
@erlill(e). 

®tci'ugrnu», sm., 6tct·n· 
gricij, sm., 6tci111gr11~. sm., 
®tci'n[d)rot, sm. i sn. ,e/3, 
drobne kamyczki. 

ietci'ngrubc, sf. pl. •n, 
obacz '6teinbruc!J. 

ietci'ngrunb, sm. ,( e )s, pl. 
-grilnbe, dno kamienne, ska
liste; grunt skalisty. 

®tci'ugut, sn. ,(e)s, fajans 
m., farfura f. 

ietci'ngutfttbrif, sf. pl. ,en, 
fabryka/, fajansów, farfury pl. 

6tci'ngutgcfiiij, sn. •es, pl. 
•e, kamionka f. 

®tci'ngutgcf d)irr, sn. •(e )s, 
pl. •e, naczynie fajansowe, 
farfurowe, 

®tci'nbngcl, sm. ,s, grad 
m. kamieni. 

ietci'nbnmmcr, sm. -s, pl. 
-~limmer, młot kamienny. 

IStCi'nbnnbd, sm. •S, han
del m. drogimi kamieniami ; 
handel kamieniami budowla
nymi. 

6tci'nbiinfling, sm. obacz 
~linf!ing. 

6tti'nbntt, adi. twardy 
jak kami,ń, kamienny. 

®tci'nbiirtc, sf. twardość 
f. kamienia. 

6tti'nbnuc, sf. pl. •n, mo
tyka J. do wyłamywania ka
mieni. 
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®tci'nbnucr, sm. ,s, pl. 
- , skalnik m., kamiennik m. 

®tci'nbnufc(n), sm. ,ns, pl. 
,en, kupa /, kamieni, 

6tci'nbn111l, sn. ,fes, pl. 
·~liufer, kamienica f. 

®tct'nbobd, sm. ,s, pl. -, 
drapacz m. 

®tci'nbonig, sm. , s, stary 
gęsty miód, 

6tci'nIJilgd, sm. ,s, pl. -, 
pagorek z kamieni usypany. 

6tci'nbubn, sn. ,s, pl. 
-~il~ner, drozd skalny. 

®tci'nig, ~tci'nidJt, adi. 
kamienisty. 

6tci'uigcn, va. (~a6en) ka
mienować, ukamienować. 

6tci'nigcr, sm. ,s, pl. -, 
kamienujący m. 

6tci'11igfcit, sj. kamieni
stość f. 

6tci'nlgung, sf. pl. ,m, 
kamienowanie n. 

ietci'ninfd)rift, sf. pl. ,en, 
napis m. na kamieniu. 

6tci'nfnbinctt, sn. •(e;s, pl. 
•e, zbiór m, drogich kamieni. 

6tci'nfali, sn. ,s, lityn m. 
®tci'nfnlf, sm. •(r)s, pl. 

se, wapno kamienne, 
6tci'nfnrnnf d)c, sf. pl. •n, 

karpkarnś m. 
6tci'nfcnncr, sm. ,s, pl. 

-, znawca m. kamieni. 
®tci'nfcnntni!l, sj. znaw

stwo n. kamieni. 
6tci'nfcrn, sm. ,(e)s, pl. 

,e, pestka f, 
6tci'nfic!l, sm. obacz .lłies. 
6tci'nfitt, sm. ,(e)i3, kit m. 

do spajania kamieni. 
6tci'nllcc, sm. =S, komu

nica /,, oty lica /., nostrzyk 
m., barkan m. (rośl.). 

6tci'uflnmmcr, sf. pl. ,n, 
szpona kaniasta. 

ietci'11flil)4Jc, sf. pl. ,n, 
opoczna skała. 

6tci1nflo4Jfcr, sm. =s, pl. 
-, kamieniarz m. 

6tci'nfluft, sJ. pl. ,Hilfte, 
rozpadlina f, w skale. 

6tci'nfoblc, sf. pl. -n, 
węgiel kamienny. 

®tci'nfoblcnnrbcitcr, sm. 
,s, pl. -, górnik m~glowy. 

6tci'nfoblcnbcrnwcd1 sn. 
•(e)i8, pl. •e, 6tti'nroblcn• 

gtubc, sf. pl. ,n, kopalnia f, 
weg-la kamiennego, 

'ietci1nfoblcnf{ii3, sn. -es, 
pl. •e, ietci'nfoblcnlngcr, sn. 
•5, pl. -, pokład m. węgla 
kamiennego. 

®tci'nfoblcnformntlon, sf. 
pl. •en, formacya f., utwór 
m. węgla kamiennego. 

6tci'nfoblengn~, sn. •fes, 
gaz świetlny z węgla kamien
nego. 

6tci111foIJlcngcb!Jbc, sn. -s, 
pl. -, utwór węglowy. 

6tci1nfoblc11grubc, sf. pl. 
=n, kopalnia j. węgla ka
miennego. 

6tci1nfoblcnmuu, sn. =( e)s, 
weg-iel ksmienny millłki. 

'ietci'nfoblenf dJlnlfc, sf. pl. 
•n, koks m. 

~tci'nfoblcntm, sm. •(e)5, 
pl. •e, maź f. z węgli kamien
nych. 

®tci'nfolif, sf. pl. ,en, 
kurcze wywoływane chorobf! 
na kamień. 

6tci'nfornUcn, sf. pl. dziar
stwiny pl. (rodzaj korali). 

®tci'nfriibc, sf. pl. •n, ob. 
<5teint>o~le. 

6tci'11frn11f, ietci'nlcibcnb, 
adi. chory na kami, ń. 

®tci'nfrnnfbcit, sf. choroba 
f. na kamień, 

6tci'nfrnnt, sn. •(e)s,· pl. 
=frauter, pyleniec m., sma
gliczka f., sadliczka j., ko
szyk złoty. 

6tci'nfrcff c, sj. pl. -n, śle
dziennica J: (roślina), 

6tci'nfrulfc, sf. pl. •n, ob. 
<5tein fruA, 

6tci'ufrug, sm. ,(e)e, pl. 
,fri.ige, dzbanek kamienny, 
kamionka j. 

6tci'nfilmmcI, sm. -B, ob, 
'5eleltfraut). 

6tci'nf1111bc, sj. kamienio
znawstwo n., mineralogia f. 

6tci'nfnnbigc(r), sm. -en, 
pl. •en, znawca m. kamieni, 
mineralog m. 

6tci'nlngc, sf. pl. -n, po
kład kamienny. 

6tci'nlngcr, sn. •5, pl. -, 
pokład m. kamieni. 

®tci'nlnbnc, 1 s. pl. zwały 
kamieniste. 
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etci'nlaugcnf al3, sn. •ei.l, Gtci'nlJarfung, sf. pl. -en, 
pl. •t, lityna f. mur dziki (budowo.). 

Gtci'nlcbcrfraut, sn. •(e)s, Gtci'ulJcdj, sn. •(e)s, smc ła 
pl. •ftiiuter, Gtci'nlcbcrmoo0, ziemna. 
sn. •fes, pl. •fe, paw~źnka Gtci'1tlJci3gcr, sm. •il, pl. 
psia, wątrobnica ziemna (roś!.). il -, śliz-kozka m. (ptak). 

@itci'nlcdtr, @itci'uf augcr, etci'UlJftffcr, sm. =il, obacz 
sm. ,e, pl. -, lampreda /. IJJlauerpfeffer. 

etci'nlcibm, sn. •6, obacz @itci'1tlJf(a113c, sf. pl. •Il, 
15teinfrnnf~eit. kamieniorośle n. 

@itci'nlcibcnb, adi. oba<·z @itci'nlJfrilcr, sm. =il, pl. 
151einfranf. -, slup kamienny. 

etci'nl_inbe,_ sf. pl. =n, lipa @itci'nlJf(nftcr, sm. =B, pl. 
skalna, hpow,ąz m. 1- brnk kamienny. 

@it!inmalmi', s/. pl. =en, ~tci'nł)il3, sm. =ei!, pl. •t, 
mozai~,a f. maślak m., maśluk m. (grzyb). 

etct umnrbc~, sm. •il, pl. @itc1'114Jlattc, sf. pl. =n, 
-, kuna kamienna, skalna, płyta kamienna, kamień cio-
tomak m. sowy fliz m do bruku 

etci'umarr, sn. "(e)i!, tuk ~t' ., 11 { : • b 
kamienny, irlma wapnista. , .~ Cl u,..o Ct, sm . . •il, a_z,!· 

@itci'umaff c, sf. pl. •n, ,eJka p~l~a, bazyleJka mmeJ· 
masa kamienna; kupa/. ka- sza,

1 
< zyscica pospolita, czarna 

mieni; = 15tein~aufen. (roś .) .. , 
etci'umancr sf. pl. •11 @itct 1tlJor3cll~11, sn. •5, 

k · ' k . . ' porcelana kamienna. mur am,enny, z am1ema. ~t •, l 
@itci'umc~l sn. ,(e)B ka- ~ Ct UlJ!I ber, sn. •il, pro-

mienna mąka: IDl}ka f. ~ tłu- szek ~~m,enny. 
csonego kamienia. @ittt ttrllntlll~, sj. pl. •n, 

@itci'nmcif!cl, sm. •&, pl. obacz .;Rammbar. 
-, dłuto kamieniarskie. @i~Ct nrautc/ sf. pl. •Il, za-

etci'nmcrgcl, Sm, =&, mar• nokcIC.a 'Ś!edztonka f, (roś!.). 
gie! wapienuy. @i~cm rcgcn, sm. •5, pl. -, 

@itct'umc~ sm. ,en pl. =en kamienny de~zrz. 
kamieniarz~., kamie~n;czym'. @itci'nreid), sn. •(e)5, kró-

@itci'nmc~f11nft, sf. kamie- lestwo. n. -~inem.łów, 
niarstwo n. @itctnret d), adi. bardzo bo-

@itci'umif lJcl, sf. pl. •n, gaty ! •er IDlann człowiek 
nieśplik czerwony (botanika). krociowy, pan catą gljbl}, 

@itci'll·, eto'd·, ~ht'mllf· etci'ntiff, sn. ,(e)i8, pl. ,e, 
lllotd)cl, st: pl. .n, jadalna skala !,· V: morzu. 
piestrzenica (grzyb). @itct nrmg, sm. =(e)8, pl. 

@itci'nmiirf er, sm. •B, pl. ·~, obr1Jc,z f: naokoło kamie-
- moździerz kamienny ma młynsk1ego. 

@;tci'11111iirtel, sm. =iii,· be- @itci'utiuuc, . sf. pl. •n, 
ton m. rynsztok m., ściek m. kamie-

@itci'nnui;, sf. pl. •niiff e, niami. w:r:kładany. 
orzech mocno wszczepiony @itCt'nrt~C, sj. pl. stt, rnpara 
w łupinę, trudny do wydo- f., rozpadhna f. w skale. 
bycia. @itci'nrii0djcn, sn. ,s, pl. 

etci'nobft, sn. •dl, owoc -, prześlągwa f. (roś!.). 
pestkowy ; owoce pestkowe. @itci'uro~, sm. •ei8, nosa-

etci'uiil, s». (e)i8, pl. -e, I cizna 1. (choroba końska). 
olej skalny, nafta f. @itci'nfiigc, s.t: pl. •n, piła 

etci'UOlJCratiott, sj. pl. •en, I/. do rznięcia kamieni, 
operacya f. chorego na ka- @itcl'nfal3, sn. =es, pl. =e, 
mień. sól kamienna, kopalna, ru-

@itci'nlJllł)lJC, sf. pl. •Il, tek- mowa, gradowa. 
tura kamienua, szwedzka, @itci'nf al3bctgllJCtf, sn. •(e)e, 
smołowcowa. pl. •e, @itc'iuf n13gtubc, sj. pl. 

etci'nf djncibcr 

=Il, kopalnia f. soli ka• 
miennej. 

@itci'nf al3Iagcr, sn. •&, pl. 
-, skład m. aoli kamiennej. 

@itci'uf nmcn, sm. •il, pl. 
-, nawrót m., wróble proso 
(roś!.). 

@itci'nf ammlcr, sm. =!8, p'f. 
-, zbi6racz m. kamieni. 

@itci'nf nmmlnng, sf. pl. •m, 
zbiór m. kamieni, minerałów. 

etci'uf nnb, sm. •(t)5, gru
by piasek; piasek m. w ner· 
kach lub pęcherzu (choroba). 

@itci'uf arg, sm. •(e)e, pl. 
,farge, trumua kamienna, sar
kofag m. 

@itci'uf augcr, sm. "!8, pl. 
-, obacz .l!am;irete. 

@itci'nf djidjt, sf. pl. -en, 
szychta /., warstwa j. ka
mienna. 

@itci'uf d)lag, sm. •(e)s, ob. 
15d)otter. 

6tci'nf djliigcr, sm. •!8, pl. 
- , o hR cz 15c!Jotterer. 

@itti'nf djleifcr, sm. •&, pl. 
-, szlufie,z m. (drogich) ka
mieni. 

6tci'ttf dJltttber, sf. pl. =n, 
proca /., kusz11 f, 

@itei'uf d)loijgtllJC~t, sn. ,(e )!8, 
pl. •e, karabin m., strzelba 
f. z kamiennym zamkiem. 

etci'nf dJmii~cr, etci'tt· 
f djttiilJł)Cr, sm. •5, pl. -, 
rudzik m., trakacz m., biało
rzytka-klaskacz m., poklą
skwa /., opoc.znik m., rudnik 
siwy; n,ei~fa~Iiger - pod
kamionka f. (ptak). 

@itci'nf dJ111cr3, sm. •es, pl. 
•ell, ból m. z kamienia 
(n. p. pęcherzowego); er ~at 
,en cierpi na kamień. 

@itci'ttf dJnclfc, sf. pl. ,n, 
ślimak kamienny. 

@itci'uf d)ncibdunft, sf. 1) 
sztuka f. wyrzynania na ka
mieniu; 2) litotomia f. (ope
racya chirurg.). 

@itci'nf d)ncibcn, sn. •5, 
rzeźba kamienna, wyrzynanie 

na kamieniu. 
@itci'nfdjucibcr, sm. •&, 1) 

rzeźbiarz rytujl}CY na kamie
niu, rytownik kamieniowy; 
2) operator wyrzynający ka· 
mienie organiczne. 
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!Stci'nf djnitt, sm. ~(e)3, pl. etci'n3angc, sj. pl. ,n, 
~e, litotomia f., wyrzynanie n. kleRzezaki pl., szpony pl. 
kamienia (z nerki lob pę- etci'n3cidjncr, sm. •!!, pl. 
cherza). -, litogr1tf m. 

ietci'nf djnittmcflcr, sn. ·!!, etci'n3c!dJnung, sf. litogra-
pl. -, przyrząd chirurgiczny fia f. 
do wycinania kamienia. etei'n3eit, sf. okres ka-

etci'nf dJrnubc, sf. pl. =n, mienny, epoka kamienna 
śruba nac,eta, (geoloir.). 

!Stei'nf d)tift, sf. pl. ,en, 1) etc!», sm. •es, pl. •e, rzyć 
styl lapiliarny; 2) napis m. J., kupr m., g(,zica f., guzica 
nit kamieniu. f., gastrzyca j., pośladek m., 

@itci'nf djutt, sm. •(e)!!, gru- tyt m., tytek m. 
zy kamienne. etci'f1bci11, sn. •(e)!3 pl. •e, 

etei'nf dJilttung, sf. pl. •ea, kość kuprowa, kuprz~sta. 
nasyp kamienny. . etci'»fcbcr, sf. pl. =n, pióro 

etci'nf dJUJal6c, sf. pl. =n, n. z ogona, 
obacz !Dh1uerfc1Jroalbe. ~!ci'.Ofuj}, sm. •e!3, pl. •filfle, 

@itci'nf dJUJamm, sm. •(e)B, ełCJ flfuf1lcr, sm. •!!, pl. -, 
pl. =!dituiimme, ob. 6tein:pi(3. koz10Iek m., perkoz dwu

@itci'ufcęcr, sm. •il, pl. -, czubn:y, nurek m. (ptak). 
brukarz m. etct'fillogcl, sm. •a, pl. 

efCi'Ufit1fCt, sm. •9, pl. =Oii~e[, kusak m. 
-, obacz %ro:pfftein. ete'lc, ~/.! pl. •n, slup m. 

®tci'ntafcl, sf. pl. ,n, ob. (z~zwyczaJ u grobowca, ar-
6teinp[utte. ch,tekt ). 

etci'ntaubc, sf. pl. ,n, go- etcU, sm. =!!, - ber 6egel 
łąb skalny. zmi,ma f, żagli (żegluga), 

""t ., t "f ( )s l ®tcUtt'gc, (wym. : -laż), 
.~ Ct n o,. , sm . . = e , P · sf. pl. =n, 1) obacz @efteU; 

•!opfe,.,garnek kamienny. 2) obacz @:5teUgejcgiift. 
etet nllorfprnng, sm. =(e)s, etc'Ubar adi. przestawny 

pl. ,f :prilnge, "'.yskok m._, wy- ruchomy. ' ' 
puste~~- kamienny (budowa.). etc'Iibottidi, sm. ,( e)s, pl. 

~tet nUJaU, sm. •(e)tl, pl. •e, kadź /, do fermentacyi. 
.n,aUe:, wat murowaoy.l @itc'Ubroifcn, sm. •5, pl. 

etet nwa_l3c, sf. P · -n, -, chleb m., mięso n. w łap-
walec .~a~.1enny. ce (łowiectwo), 

etct UUJal3cr, sm. •!!, pl. etc'Ubidjcin, sn. •(a), pl. 
-, kulon piaskowy. - zejście n. sie schadzka/.· 

.®tci'uUJanb, sf. pl. ,n,iinbe, Ort be!! e(ś) mi;Jsce n. zejści~ 
śmana murowana. sie · dn - mit tmnbm vet• 

@itei'nUJarc, sf. pl . .. n, wy- al>t~ben omówić z kim 
rób m. z kamienia. scbadzke. 

etci'nUJeg, sm. •(f)!3, pl. =C, etc'Uc, sf. pl. ,n, 1) miej-
droga brukowana, kamieniami sce n.; auf berjeI6en - na 
wykładana. tem samem miejscu; an Ort 

etci'nUJcin, sm. ,(e)!3, pl ... ł, unb - f ein być na miejscu; 
wino wirchurskie. nicgt von ber - ge~en nie 

etct'nUJcrbung, sf. pl. •en, ruszyć (3ię) Z miejsca i nie 
(;i)kamienienie n. postępywać, nie postąpić na-

@iłci'UUJCd, sn. •(e)!!, pl. •e, prz6d; = nic!Jt llon ftatten 
grotowa robota z kamieni i i,e~en; 2) zagroda f.; = 
muRzli. )8,1uern~of; f eine - llerfaufen 

etci'11UJ11rf, sm. •(e)s, pl. sprzedać swoją zagro~ę; 3) 
•roiirfe, 1) rzucenie n. kamie,- posada /., urząd m.; ftcg. um 
niem; 2) oskalowanie n., na- eine - bemil~m ubiegać się 
rzut kamienny (kolej n.). o posadę; eine - am ~e~ter 

®tci'nllmr~, sf. pl. •en, rze- posada nauczyciela; er!ebigte 
pik m. (roś!.). - posada wolna, wakująca; 

®tc'Utn 

es ift feine - frei niema 
wolnej posady; f eine - auf • 
gelien opuścić posadę, zlotyć 
urząd; opuścić miejsce (o stn
gacb); 4) icfl an beinet -
roiltbe es tun gdybym był 
tobą, zrobiłbym to; imnbtl 
- llnlreten zastępować kogo; 
an eine!! anberen - treten 
wstąpić na czyje miejsce; bie 
- eines ~aters an jmnbm 
llertreten zastępować, być ko
mu ojcem; an - einetl an• 
l>eren fommen a) przyjść za
miast kogo; b) wstąpić na 
czyje miejsce; 5) - eine6 
)8udietl miejsce n., ustęp m. 
w książce; 6) an etfter -
w pierwszym rzędzie, naprz6d 
adv.; auf ber - natych
miast adv. 

®te'Ucn, I. va. (Qalien) 1) 
stawiać, stawić, postawić, 
ustawiać, ustawić; getabe -
ustawić prosto, wyprostować; 
)8ilc\)er in Orbnung - usta
wić książki w porządku, 
uporządkować książki; ba!! 
@efcf)il~ -(auf) zwról'ić działo 
(ku czemu); etn,. auf bie ~tbe 
- położyć, postawić co na 
ziemię; fidiet- zabezpie
czyć; jmnbn 3ufriebm- za
dowolić, zaspokoić kogo; 
~oc!J gefteUt wysoki, możny; 
er ift gut, f cfJ le dit gefteUt za
rabia dużo, mało; etn,. ba• 
~ingefteUt fein laif en nie ba
dać, 1,ie wspominać czegoi 
jmnbm etru. frei- zostawio 
komu do woli; etru. ticf)tig
sprostować co; bie ;trnpven 
in 6cf)lacgtorbnung - ust11-
wić wojsko w szyki bojowe; 
Weęe, iYaUen - zastawić sieci, 
bpki j bas !llłill> - zatrzy
mać, dopaść zwierza; bie U~t 
- nastawić, zregulować ze• 
garek; einen '!łJreitl - ozna
c,yć cenę; jmnbm etro. 11uf 
albo in 9lecf)nung - umieścić 
co w czyim rachunku, zapi
sać co na czyj rachunek; 
einen ,8eugen - stawić świad· 
ka; jmnbn llot @ericf)t -
stawić kogo przed sądem, 
pozwać kogo przed sąd; 
)Bilrgjd)aft - stawić ręczy
cieli, dać porękę; !taution -
żtożyć kaucyę; auf fre!en 
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iju~ - puścić na wolna sto- als of> er nic!Jt fii~e udawał, I 6tt'lfma((Jcr, sm. ,s, pl. 
pl}; einen ~erbrec!Jer - przy· że nie widzi. -, stelmach m., kołodziej m. 
trzymać, przyaresztować zbro- 6tc'llcn, sn. =s, stawianie 6tc'llma((Jcrarbcit, sf. pl. 
dniarza; feinen !mann - sta- n., ustawianie n., ustawienie •ett, robota kołodziejska. 
wać m1,żnie; 2) jmnbn (roegen n., postawienie n.; stawienie 6tc'llma((Jcrllo4rcr, sm. ,a, 
etro.) aur !Rebe - pociągnąć n. się, stawiennictwo n. (przed pl. -, łopień m. 
kogo (za co) do odpowiedział- sądem, do popisu); - ber 6tc'ffma((Jcrltlcdftatt, sf.pl. 
ności; żądać od kogo wyja- fil\ec!J1e( nastawianie zwrotnic •ftćitten, kol~śnia f. 
śnienia; aur !nerfilgung - dae, (kol~jn.). Gtc'llmuttcr, sf. pl. •n, na
postawić do dyspozycyi; etro. l§;tc'Ucnbcfi~cr, sm. •S, pl. śrubek przyśrubowany do 
in jmnbs !Be!ieben albo ~r- -, zagrodnik m. drugiego. 
meffen - pozostawić co ko- 6tc'Uc~gcfu((J, sn. •(ełs, pl. I l§;tC'llrab, sn. •(e)!!, pl. 
mu do woli; unter 6trafe - =e, podame n. o nadanie po- =riioer, kółko n. do reguło-
poddać karze; nor 2lu~en - sady, o posadę. wania zegarka. 
uwidocznić, uprzytomnić; in l§;tc'U~n4anbd, sm. -~. fry- l§;tc'Uf ((Jcibc, sf. pl. ,n, 
ben 15c!Jatten - zaciemnić; marczeme n. posadami, sy- tarczii zegarowa. 
etro. in ~rage - podać w mo~ia f.; - _treilien frymar• l§;tc'Uf((Jraubc, sj. pl. •n, 
watpliwość; etro. itt 2lbrebe czyc posad,im1, ~rnba naciskowa martwica 
-· przeczyć czemu, zaprze- 6tc'UC1tjiigc~ci, sf. gonitwa /., śruba ustawic~na. 
czać co; jmnbm ein ~ein - /. za posadami. t'!.f•'Ufta<- ( )" l 
t . ' k k d t'!.f•'ff l " d. . . ,;, • u, sm. = e ,,, p . 

s aw111c omu przesz o y; ,;, • Cli Ov, a i. memaJący =ftiibe, 6tc'Uftaugc, sf. pl. 
podstRwić komu nogę (by posady; ado. bez posady. d . . (ł ) 
upadł); jmnbn auf bie lUrolie l§;tc'Ucuf ammlung, sf. pl. •n, r~i,r m. u 818~1 ow. • 
- wystawić kogo na próba; =en, zbiór m. cytatów. 1§:,~c U_uug, sf. Pl: •.en, 1) 
fein 2lugenmerf auf etro. :.__ 6tc'Ucnucrg~b1111g, sf. pl. staw~e;f',;eu;;ngu·st~;~;:~fe n.; 
zwrócić na co uwagę, mieć oen, Tozriawame n. posad. . ' • 
co na oku;' f eine 6ac!Je auf l§;tc'Uc11ucrmitt(c)lttng0b1t• ber. filletcllen .centrala:-' usta-
nfmte - zdać się na los·, r•au (e) l -" b. wma zwrotmc (koleJn.); 2) 

"" - • ' sn. • ' P · .,,, rnro ur •d m d f • !2lmt 
II. vn. (~alien) jmnbm naci) wywiadowcze. z,, ·•. posa ~ · ,.= i 
bem 2eóen - nastawać ko- 6tc'Ucnllcrmittlcr, sm. oil, sł.użb3: f.,.--; ~ten ft, 0~~e -
mu na :!:ycie·, nr. fim -, vr. l t . 1 d fem me m1ec pondy, hyc bez "" p . -, s ręczycie m, posa , posad • in fein b ' 
(!jalien) 1) stawić się, stanąć; miejsc slu:!:bowych. .Y, --;, yc ~ 
fic!J ans ~enfter - stanąć @ltc'Uc1111Jcif c, adi. cześcio- służbie, służyc, 3) poło:!:eme 
w oknie; fic!J auf bie ,8eljen wy·= teiCroeife · sporady~zny n., postawa f:, P?zycya f.; 
- stanąć na palcach; fic!J rzadki· adv. cz~ściowo • spo: --:- ~a(tung; tn. f1Qenber -:--
auf ben J?opf - stanąć na radycz~ie· rz~dko• 'miej- siedząco; ben. ~nnb Il~~ f~1s 
głowie, (przenośnie:) usiłować, scami. ' 

1 
ner :-- ~~tiret ben sp~dz( rnb me)-

upierać się przy czem; ficl) 6tc'UC1111Jll((!Cr, sm. oi!, ob. przyJac1e a z pozycy,;. o' raz. 
jmnbm in ben fil\eg - sta- e>tellenljttnbd. au etro. - ne~me.n zaJąc wo
nąć komu w drodze, robić 6tc'Ucr, sm. os, pl. -, re- bee czego stanowisko; 4) szyk 
komu trudnośoi; fic!J jmnbm gula tor m. (w zegarku)-'. m. w~razów (~rama tyka). 
inii albo llOti3 2ic!Jt - zastq- 6tc'Ufcbcr, sf. pl. an, sprę- etc Uung_0bc5lrf, 8 1?"· •(e)~, 
pić komu światło, widok; żyna j. do regulowania ( w pl. •e, powiat m. popisu woJ-
fic!J auf jmn'oil 6eite - sta- zeg"arku). skowego. 
nąć po czyjej stronie; fic!J um l§;tc'll!lnrn, sn. ,(e)B, pl. •e 6tc'Uung0~ffi((Jt, sf. obo-
etro. ~erum - obstępować, sieć myśliwsk11. ' wiązek m. stawienia się do 
obstąpić co; 2) stawić się do 6tc'llgcf ((Jiift, sn. •(e)!!, pl. popisu wojskowe,!o. 
popisu wojskowego; ficl) bem oe, interes m. stelaży (1siełda). 6tc'U111190~ffi((Jtig, adi. po-
albo nor @ericl)t - stawić 6tc'Ugrabcn, sm. •S pl, pisowy (wojskow.). 
3ię, stanąć przed sądem; ficl) =griiben, rów, do któreg~ ma 6tc'Ullcrtrctenb. adi. za-
aur \]3rilfung - zgłosić si1, wpdć zwierz (low.). st1,pczy. 
do egzaminu; 3) biefel3 i8uc!J l§;tc'U40I3, sn. -ee, pl. -~o C• 6tc'Uucrtrctcr, sm. •s, pl. 
ftellt ficl) auf 4 .!tronen ta aer, staniwo n. -, zast1,pca m. 
książka kosztuje cztery ko- 6tc'U4ol3((Jc11, sn. =il, pl. 6tc'Ullcrtrctcr~11, sf. pl. 
rony; 4) fic!J b(ofJ- wysta- -, zapadka f. •nen, zastępczym f. 
wić się na co; skompromito- l§;tc'Ujagb, sf. pl. •en, po- 6tc'Uucrtrct1111g, sf. pl. •en 
wać sie; 5) fic!J - a[il oli I !owanie n. z niewodem pta- zastępstwo n., zastąpienie n. 
udawać"; = ficl) ttnftellen; ficIJ szym. 6tc'Uuorri((Jtu11g, sf. pl. 
łauf>, nerrilcft - udawać głu-f @;fc'llfcil, sm. •(e)s, pl. •t, •en, przyrząd m. do zatrzy-
chego, waryata; er fteUte fic!J, klin ustawiczny. mywania (mechanika). 
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6te'Ultlagen, sm. •S, pl. 
omnibus m. 

6te'Ultlcg, sm. •(e;s, pl. •e, 
miot m. (łowiectwo). 

@>te'Ulllerf, sn. •(e)il pl. •e, 
- bei.l !llicbftu~[il staniwo n. 

@>te'U3ciger, sm. =il, pl. - , 
wskazówka f. (u zegara). 

@>te'l3bcin, sn. ,(e)s, pl. -e, 
1) noga drewniana; szczudło 
n.; 2) człowiek mający nogę 
drewnianą, na szczudle cho
dzący; 3) długa noga (nie
któryc·h ptak6w). 

6te'l3beintg, adi. długonogi. 
6te'I3e, sf. (zwykle tylko:) 

pl. =n, 1) szczudło n.; nuf 
-n ge~en chodzić na szczu
dłach; (obraz.) z pil,ltra ga
dać, przesadzać w mowie; 
f ein 15ti[ gc~t nuf =n pisze 
wymuszonym stylem, 

6te'l3cn, vn. (fdn) chodzić 
powdnie długim krokiem 
(jak bocian). 

6te'l3c119nng, sm. •(e)s, 
chód bociani ;górnomownośćj. 

~te'l3englinger, sm. •il, pl. 
-, człowiek g6rnomowny. 

6te'l3e11gctcr, sm. •i.l, pl. 
-, żórawioR,;-p m. (ptak). 

6te'l3cnlliufer, sm. •s, pl. 
-, cienkon6g m. (ptak). 

6te'l3enf djritt, sm. , (e)i8, 
pl. •t, krok długi i poważny, 
nienaturalny. 

6te'I3en1Jogel, sm. r!il, pl. 
•llii!ld, obacz Steraenlliufer. 

6te'l3cr, sm. •s, pl. -, 
obacz 15te[aengiinger. 

6te'l3fuli, sm. -es, pl. 
•fllfle, szczudło n.; (obraz.) 
człowiek m. na szczudle cho
dzący. 

6te'mmnrt, sf. pl. ·li!te, 
siekiera j. do powalania 
drzew. 

6te'mmnf dJine, sf. pl. =n, 
dłutownica f. 

6te'mmcif en, sn. •il, pl. 
-, dłuto prostościl,lte, rze
zak m., rstrystal m. 

6tt'mmcn, I. va. (~abe11) 
1) opierać, podpierać, wspie
rać, oprzeć; bie CWl>ogen nuf 
ben 'itifdj - oprzeć łokcie o 
st6ł; nie \11:rme in bie Seiten 
- podeprzeć się w boki, pod 
boki; bie 3'1lfle gegen bie 
l!Bnnb - oprzeć nogi o ścianę; 
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l!) einen !Bnum - przeciąć, 
ściąć drzewo ( z pnia) ; 3) bas 
!illaff er - wodę zaprzeć, 
zatamować, wstrzymać; 4) 
@emicf)te - podnosić ciężary; 
ó) ~iidjer - robić dziury 
dłutem, dłutować; II. fidj 
-, vr. (~alien) opierać się, 
oprzeć sil,l (o co); (obraz.) 
fidj gegen etro. - ~przeci
wiać się czemu; fidj nuf etro. 
- unb fteifen dopierać się 
czego; bnil !IDnff er ftemmt 
fidj woda zapiera się, gro
madzi sie. 

6te'mmcn, sn. •S, opiera
nie n., oparcie n.; ścinanie 
n. drzewa (z pnia); tamo
wanie n. wody; (obraz.) sprze
ciwianie n. sie. 

ete'mlJcl, sm. •!3, pl. -, 
1) pil,ltno n., wycisk m., od
cfak m.; = mbbruc?; troc?ener, 
nnffer - wycisk suchy, wil
gotny; 2) pieczęć /.; = \j3et= 
fdjnft; 8) słupek m. (bota
nika); 4) - einer !pumve 
tłok m.; ó) stempel m., zna
czek stemplowy; 6) (prze
nośnie:) znamię n., oznaka 
f, cecha /. ; ben - ber moll• 
e~bung nufbtilcfen udoskona
hc. 

6tt'mlJclnbbrulf, sm. ,(e)s, 
pl. •brilcfe, wycisk m., od
ci8k m. 

6te'mlJdabgabc, af. pl. •n, 
opłata stemplowa. 

6te'mlJdnmt, sn. •(e)il, pl. 
•limter, urząd stemplowy. 

6te'mlJdbogcn, sm. •il, pl. 
-, arkusz stemplowany; ®in• 
gnl>e nuf einem - podanie n. 
na stemplu. 

6tc'mlJdcinnnbmc, sf. pl. 
•n, dochód m. ze stempla. 

6tc'mlJcleif en, sn. •il, pl. 
-, żelazo n. do wybijania 
stempla. 

6te'mlJclformig, adi. po
dobny do stempla; słupkowy 
(botanika). 

6te'mlJclftei, adi. wolny 
od stempla. 

6te'mlJclftei~eft, sf. wol
ność j. od stempla. 

6te·m~clgcbiibr, sf. pl. •en, 
6te'mlJdgdb, sn. •es, pl. •er, 
należytość stemplowa, Atem
plowe n. 

6te'ngclglo~ 

Gte'm4)clgcf c~, sn. "ei!, pl. 
,e, ustawa f. o stemplach,. 
stemplowa. 

Gte'mlJcUoo, . adi. niema
jący słupka (botanika). 

6te'mlJclmnde, ef. pl. -n, 
znaczek stemplowy, stem
pel m. 

6te'mlJclmnf djtnc, sf. pl. 
"n, maszyna f. do stemplo
wania. 

6te't1tlJcln, va. (~alien) stem
plować; znaczyć (np. towary); 
cechować (miary i wagi); 
tłoczyć; = vreffen; (obraz.) 
imn'on 3um ~ieb - napit:Jt• 
nować kogo złodziejem. 

6te'mlJdn, sn. •il, 6te'm• 
lJChmg, sf. pl. •n, stemplo
wanie n.; znaczenie n., ce
chowanie n. 

6te'mlJcl4JlllJier, sn. •(e)s, 
papier stemplowy, stemplo-
wany. 

6te'mlJdf djneibcr, sm. •il, 
pl. -, stemplarz m. 

6te'm4Jclftcucr, sf. pl. •n, 
6te'mlJdtnre, sf. pl. •n, ob. 
15temJ)efgebii~r. 

6te'mlJcl3cidjcn, sn. •il, pl. 
-, znaczek stemplowy, stem
pel m. 

6te'mlJler, sm. •fi, pl. -, 
ten co stempluje. 

6te'nbcl, sm. ,,13, pl. , 
6te'nbelftnut, sn. •(e)il, pl. 
•ftiiuter, Gte'nbdlllur3, sf. 
pl. •en, storczyk m., wsta
wacz m., lisie jajka, jarz
mianka f. (rośl.). 

6te'ngc, sf. pl. •n, 8łupiec 
podtrzymujący kosz masztowy 
(żeg-1.). 

6tc'nnd, am. •5, pl. -, 
łodyga f. (u roślin, kwiat6w);. 
szypułka j., ogonek m. (u 
wiśni, jabłek i t. p.). 

6te'ngdortig, 6te'ngd" 
formig, adi. łodygowaty. 

6te'ngdblntt, sn. "(e)s, pl, 
=b[dtter, liść łodygowy. 

6te'ngdblumc, sf. pl. •n, 
kwiat łodygowy. 

6te'ngddje11, sn. •il, pl. 
-, dim. od 15tenRel, łodyżkaj. 

Gte'11gd9tlllndj~, an. •fee, 
pl. •fe, roślina łodygowa. 

6te•ngdglo~, s~. •feil, pl •. 
•gllifer, szklanka /., kieliszek, 



E>tt'ngdig 

cffl. z n6żką ( do szampana, 
wina reńikiego). 

6te'ngdlg, adi. łodygowy. 
6tc'ngeln, I. va. (~aben) 

podpierać gd~źmi, różczka
mi; II. vn. (~aben) wypu
azczać łodygi { ogrodn.). 

6tenogra'mm, sn. ~(e)e, pl. 
•e, stenogram m., pismo ste
nografowane. 

6tcnogra'p~, sm. •ert, pl. 
•en, stenograf m., skoropis m. 

6tenograpl)it', sf. steno
grafia /., skoropistwo n. 

6tcnogra~~ie're11, i•a. (~a· 
ben) stenografować, skoro
pisać. 

6te11ogra'pbtf dj, adi. steno
graficzny; adv. stenografi
,eznie, 

6te'ntor~aft, 6tento'tif dj, 
.adi. stentorowy; silny. 

6tc'ntorftimmc, sf. pl. •n, 
głos stentorowy, silny, do· 
,nośny. 

6tc'p~anBfraut, sn. •(e)e, 
,pl. •frliuter, psiny niewieście 
(roś!,). 

6tc1p~a11Bfrone, sj. korona 
iw. Szczepana; bie iliinber 
,ber - kraje należą.ce do 
korony św. S·~czepana. 

6te'p~an~turm, sm. •(e)s, 
wieża f., kościół m. św. 
Szczepana (w Wiedniu). 

6te'ppnr6eit, sf. pl. •en, 
robota pikowana. 

6te'ppbelfe, sf. pl. •n, 
kołdra pikowana. 

6te'ppc, sj. pl. •n, step m. 
6te'ppen, va. (~aben) prze

szywać, przeszyć, stebnować, 
pikować, cyrować; watować; 
= m:uemattieren. 

6te'ppcn, sn. -a, 6tcp~e· 
rei', sf. pl. -en, przeszywa
nie n., stebnowanie n., piko
wanie n.; watowanie n. 

6te'p~en6cwo~ncr, sm. •!3, 
pl. -, stepowiec m. 

6tc'ppcnfndjB, sm. •fea, pl. 
•filcfj[e, korsak m., lis uralski. 

6tc'ppcn~11r,11, sn. •{e)!3, pl. 
-~ii~ner, stepówka f. (ptak). 

6tc'~~cnwo{f, sm. •(e)a, pl. 
•roiilfe, wilk stepowy. 

6tc'ppcr, sm. ·!3, pl. -, 
ten co pikuje lub watuje. 

6tc·p~cri11, sf. pl. 0 nen, 
ta co pikuje lub watuje. 
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6tc'ppgnru, sn. •(e)B, pl. •e, 
nici pl. do stebnowania, piko
wania. 

6tc'ppnnbd, sf. pl. •n, 
igła f. do stebnowania. 

6tc'ppnabt, sf. pl. •nli~te, 
stebnówka f. 

6tc'pp11~, sm. •e!3, wypra
wa f. od miotły, wyprawa 
kedzierzawa. 

'6tc'pprolf, sm. •(e)a, pl. 
•tiicfe, surdut watowany, su
knia watowana. 

6tc'ppf cibc, sf. jedwab m. 
do •tebnowania. 

6te'pWtidj, sm. •(e)!3, pl. 
,e, ścieg- stebnowany. 

6te'pp3cug, sn. •(e)s, pl. 
•e, materya f. do watowania. 

6ter, sm. •(e)a, pl. •!3 i 
~e, 1) metr kubiczny; 2) ob. 
'5cf)af6ocf. 

6te'r6(c), sf. pl. •en, m6r 
m., pomór m., zaraza /. 

6te't6c6ett, sn. •(e)a, pl. 
~en, foże śmiertelne; auf bem 
•e riegm leżeć w agonii, 
umierać. 

6tc't6e6udj, sn. •(e)a, pl. 
=bildjer, księga f. zejść, me
tryka f. śmierci. 

6tftbefnU, sm. •(e)a, pl. 
,fnlle, przypadek m. śmierci. 

6tc'rbege6et, sn. •(e)a, pl. 
~e, modlitwa j. za umiera
jącego. 

6te'r6egebnnfc, sm. ,ni!l, pl. 
•n, myśl f. o śmierci. 

6te'r6egelb, sn. •(e)a, pl. 
•er, pieniądze pl. na pogrzeb. 

6te'rbcgcfnng, sm. •(e)a, 
pl. •\lit1(le, śpiew pogrzebowy. 

6te'r6egewnnb, sn. ,(e)i!l, pl. 
•Ullinbet, suknia śmiertelna. 

6te'r6cglolfc, sf. obacz 
:totenglocfe. 

6tc'r6c~au~, sn. ,fio, pl. 
-~aufer, dom, w którym ktoś 
umarł, 

6te'r6e~emb, sn. •(e)s, pl. 
•en, kosiula śmiertelna, ż6ło 
n., czecheł m. 

6tc'r6ejn~r, sn. ,(e)a, pl. 
•e, rok m. śmierci. 

6te'tbdaff c, sj. pl. on, 
ka~a pośmiertna. 

6te'r6efleib, an. •(e)a, pl. 
,er, obacz '5terbegeroanb. 

6tc'r6elngcr, sn. •!3, pl. -, 
foże śmiertelne. 

6tc'r6cnb 

6te't6clieb, sn. 0 (e)a, pl. 
•er, pieśń pogrzebowa. 

6te'rbdifte, sf. pl. •n, spis 
m. nmllrlych. 

6tc't6emonat, sm. •(e)a, pl. 
•e, miesiąc m. śmierci. 

6tc't6en, vn. fterbe, ftirlift, 
ftir6t, ftarb, ift geftor6e11; 1) 
umierać, umrzeć, konaó, 
skonać; przenieść się na 
drugi świat, do wieczności; 
uor .j;)unger, .!łliite, @ram, 
'5egnfudjt - umrzeć z głodu, 
zimna, ze zmartwienia, z 
tęsknoty; an ben f8Iattern, 
am ;tgp~ua - umrzeć na 
ospę, na tyfus; an ber 
'5djroinbf udjt - umrzeć na 
suchoty; baran, ba u on ftirbt 
mim nidjt z tego się nie 
umiera, ludzie nie umierają.; 
bm %ob ber @eredjten, ben 
:tob fiira )Baterianb, ben 
.j;)ungertob - umrzeć śmier
cią sprawiedliwych, za oj
czyznę, umrzeć śmiercią. gło
dową., z głodu i elneiil natilr 0 

!idjen, geroaitf amen ::tobea -
umrzeć śmiercią. naturalną, 
gwałtowną.; i,lii~ridj 
umrzeć nagle; (obraz.) oor Un• 
gebulb - ginąć z niecierpli
wości; 2) zaginąć, niszczeć; 
ber faaum jtirbt drzewo ni
szczeje, usycha; f ein !Jłu~m 
roir'o nit - chwała jego 
nigdy nie zaginie; S) = fre• 
µimn, tlmnben; bie stave ift 
geftorben kot zdechł. 

6te'rben, sn. ,o, 1) umie
ranie n., śmierć f.; im -
(ie~en leżeć w agonii, umie
rac; im - liegenb umiera
ją.cy; aniił - 'oenfen myśleć 
o śmierci ; fidj uor bem -
filrcf)ten bać się śmierci; roenn 
ei!l 3um - fommt gdy przyj
dzie umierać; 3um - tang• 
roeilig strasznie nudny; 3um 
- uetliebt szalenie, na za
b6j zakochany; auf .9elien 
un'o - na śmierć i życie; 
2) mór m., pom6r m.; = 
'5eucf)e. 

6tc'r6cub, adi. umierają.cy, 
konają.cy; ber oC ';yedjter umie
rają.cy Gallijczy k; ba!3 •e 
3a~r kończący się rok; bas 
•e jyeuer gasnący, dogorywa· 
jący ogień. 



6te'rbcnbc(r) 

@;te'rbcnbc(r), sm. ~en, pl. 
•en, 6te'r1Jcnbc, sf. ,n, pl. •n, 
umierający, konający, umie
rająca, konajljc~. 

6tc'rbrn0a11gft, sf. pl. •iing, 
fte, obawa śmiertelna. 

6te'rbrneangft, 6tc'rbcne• 
baugc, adi. mit ront - mia
łem obawę śmiertelnlj, 

6tc'rbrnefranf, adi. śmier
telnie chory, 

€5tc'rbtnelangweiltg, adi. 
straszliwie nudny. 

@;tc'rbc1101Jcrliebt,adi. śmier
telnie, na zabój zakochany. 

6tc'rbenewort, sn. ,(e)o, i 
dim. 6tc'cbt11011Jiirtd.lt11, sn. 
•il, fein - jngen nie powie
dzieć słowa, nie powiedzieć 
ni tak, ni nie, ust nie otwo
rzyć. 

6tc'rbef aframcnt, sn. •(e)il, 
pl. •e, wiatyk m. 

6tc1rbeft1111be, sf. pl. •n, 
godzina j. śmierci. 

6te'rbetag, sm. ,(e)il, pl. 
•e, dzień m. Śmierci; roczni
ca f. śmierci. 

6te'rbe3eit, sf. pl. •en, 
cza• m., chwila f. śmierci. 

6tc'rbe3immer, sn. =il, pl. 
-, pokój, w którym ktoś 
umarł. 

6tc'rblid), adi. śmiertelny; 
adv. śmiertelnie; - in jmnbn 
uerlielit f ein kochać się w kim 
szalenie. 

6tc'rblfd)e(r), sm. 0 en 1 pl. 
•en, śmie,telnik m. 

6tc'rlllid)c, sf. pl. ,n, śmier
telniczka f. 

6tc'rblidJfeit, sf. śmiertel
ność j.; marcie f. (wskutek 
zarazy), pomór m. 

6tc'rbling, sm. •(e)a, pl. •e, 
owca zdechła wskutek cho
roby, zmarlica f. 

6tc1rbling011J0Uc, sf. wełoa 
f. ze zmarhc. 

6tcreogra.p~ic', sf. stereo
grafia f. 

6tmogro'.p~if d), adi. ste
reograficzny. 

6tercometric', &j. stereo
metry a f. 

6tcrcomc'trif dJ, adi. stereo
metrycz"Y· 

6tmoffo'.p, Bn. •(e)il, pl. 
-e, stereoskop m. 
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6tmojfo'.pbilb, sn. •(e)il, 6tc'rnartig, adi. gwia-
pl. •er, obraz stereoskopiczny. ździsty. 

6tmof fo'.pif dJ, adi. stereo- 6tc'r11bcobad)tung, sj, pl. 
skopiczny. ,en, ohacz €:it,tnfunbe. 

6tmot~'.p, 6tmot~'.pif d), 6te'rnbilb, sn. •(e)il, pl. 
adi. stereotypowany, stereoty- -er, koustelacya f., gwiazdo, 
powy, stały. zbiór m. 

6tcrcot~'.p, sn. ,(e;a, pl. ,e, 6tc'rnblumc, sf. pl. •n, 
stereotyp m., druk stały. astra f. 

6tmotlJ'.pau09abc, sf. pl. 6tc'rnbliimd,Jen, sn. -a, pl. 
•n, wydanie stereotypow(an)e. -, dim. od 6ternblume sió, 

6tcreotl)lJCU't, sm. •il, pl. dmaczek m. 
•e, stereotyp,sta m., odlewacz 6tc'rndJCII, sn. •il, pl. -, 
m. stałych, niezmiennych dim. od 6trtn gwiazdka /., 
płyt. gwiazdeczka f. 

6tmotlJ.pic', sf. pl. •n, 6tc'rnbcutcr, sm. ,s, pl. -, 
stereotypowanie n., odlewanie astrolog m., gwiazdarz m.1 
n. stałych płyt. wróżący m. z gwiazd. 

6tmot~.pic'rcn, va. (ljalien) 6tc'rnbeutmi, sf pl. -en, 
stereotypować, odlewać stałe 6tc'rnbc11tc(r)funft, sf. a9tro
płyty. logia/., wróżenie n. z gwiazd, 

6teri'l, adi. niepłodny, ja- gwiazdarstwo n. 
łowy. 6tc'r11bcutcrif d), adi. astro-

6terilitii't, sf. niepłodność logiezny, gwiazdarski. 
f., jałowość f. 6tc'rnbtcnft, sm. •(e)il, 

6tc'dc, sf. pl. •n, cie- czczenie n. gwiazd. 
lica f. 6tc'rnbiftcl, sf. pl. •n, 

6tetlc't, sm. s(e)s, pl. ..e, chabr ostowaty (rośl.). 
czeczuga f., pistugaf. (ryba). 6tc'rubolbc, sf. pl. •n, 

6tc'rling, ein !Jliunb _ 1 jerzmianka f. (roś!.). 
funt m., szterling m. (moneta 6tc'rnborn, sm. ,(e)G, pl. 
angielska). =f, kręgoderi1 m. (rośl.). 

!Stern, sm. =(e)a, pl. •e, 1) .. 6tC'rncibcdJf c, .sf. pl. •n, 
gwiazda f.; - erfter, 3roeiter Jaszczurka J)O•pohta, 
@tiibe gwiazda pierwszej, 6tc'rncnnU, sn. •il, firma
drugiej wielkości; mit •en ment m., sklepienie n. niebios. 
lief iiter ~immel niebo gwia- 6tc'rncubo~11, sj. pl. -en, 
zdami okryte, niebo ogwież- droga f., obrót m. gwiazd. 
dżone; (obraz.) unter einem 6tc'rncubanntr, sn. •!3, pl. 
gu ten - geboren f ein rodzić -, aztandar gw,aź,fzisty (Sta• 
się pod szczęśliwą (dobrą) nów Zjednoczonych). 
gwiazdą; in ben °en leien 6tc'ruc11fclb, sn. •(e)s, pl. 
czytać w gwiazdach; aua ben •er, 6tc'rneugefilbc, sn. •i:l, 
-en ron~tf agen przepowiadać pl. -, pole gwiazdami za
przyszłość, wróżyć z gwiazd; siane, niebo n. 
jmnbn liiil au ben ,en erljeben 6tc'rncn~immcl sm .a 
wychwal~ć ~ogo, wyno~ić ko- 6tc'rnenbom, sm. :(e)il, ~tc'r~ 
go pod me!nosa; 2) gwiazdka IICllfaal, sm. •(e)~, niebo 
f., odnośmk m. (znak dru- gwiazdami za•iane. 
karski); 3) znak m. na czole 6tc'rucuf{immcr sm. -il 
konia; 4) źrenica f. i = 2ru• migornnie n. (•ie) 'gwiazd. 

1 

genftern; ó) gwiazda f. (order, 6tc'rncu11Ian3; sm. ,.eil, 
znak honorowy). 6tc'rnen~cuc. sf. blask m., 

Gtc'rnnnbctcr, sm. •5, pl. jasność f. l!"Wiazd. 
-, czciciel m. gwiazd. 6tc'rnc11_fron~, sm. ,ee, pl. 

6tc'rnanbctcrin,sf.pl.snen, •ltlin3e, 6te'rnc11fronc, sf. pl, 
czcicielka f. gwiazd. -n, korona f. gwiazd. 

6tc'rna.pfcl, sm. •il, pl. 6tc'rncnlo11f, sm. ,(e)a, pl. 
-iipfel, złotolist m. (rośl.). •lliufe, (o)bieg m. gwiazd. 



6tc'rncnlid)t 495 Gtcn·crbcairf 

@ite'rncnlid)t, sn. -(e)!3, I @itc·rnrnnbigc(r), sm. ·en, 6tet~ojfo·41, sn. ,(e)s,pl. 0 e, 
światło n. gwiazd. pl. •tn, astronom m., gwia- stetoskop m., sfuchawka f. 

@itc'rnenmccr, sn. •(e)!3, mo- zdarz ,m. .. . (lekarska). 
rze n. gwiazd, wielka liczba _@>te tlJfttrl11_0, 8111• •ff e!3, ,Pl, @itc'tigfeit, sf. stałość f, 
gwiazil •fle, bama gwrnzdowah (rosi.). niezmienność f, 

@itc'~ncnnnd)t,sf.pl. •nli~te, @it_c'rnlcbcrntooo, sn. •\e!3, 6tcto, adv. zawsze, usta-
noc gwinździsta. pl. •le, wątrobmca źródłowa wicznie, bez przerwy. 

6tc'rncnwdt, sf. pl. •ert, (rośl.)., . 6tcn'cr, sn. •?., pl. -, 
świat m. gwiazd. @:te rnlcm, sn. ·~, pl. -, ster m.; batl - \iigrm ster 

@itc'rncn;clt, sn. •(e)!3, nie- din:, od 6tern gwiazdka f., prowadzić; am - ftegen stać 
bo n. (gwiaździste). gw1az~eczka .f. u steru, na czele (także prze-

@itc'rnfaU, sm. •(e)!3, pl. Gtc rnmaul1D1trf, sm. •(e)!3, nośnie). 
•fiille, oh. 0ternfcfJnupµenfall. pl . . -rourfe, łuskonóg m. 6teu'cr, sf. pl. •n, 1) po-

@itc'rnfaltcnfif d), sm. ,e!3, (zwierzę). . datek m., pobór m.; birefte, 
pl. •f, przejźrzeń m. @:tc'rnmtcrc, sj. pl. on, inbitefte •n podatki bezpo-

@it , f" · d · • ob»cz 6ternfraut. średnie, pośrednie; r.ine -
k c.rn ormtg, a i. maJący 6tc'rnmonnt sm. •(e)ilł pl. auf(egen nałożyć podatek·, ształt gwiazdy; adv. w ksztal- . . ! d ' 
cie gwiazdy. ,e, mi~siąc 1!:Wiaz owy. bie ,n beaag(en zapłacić po-

6tc'rnge1Dolbc, sn. •!3, pl. @>te !Ullllfotff t,, sf. pl. datki; bie •n eintteiben ścią-
ł) · b · źd · ) zwartmca f. (rosl.). gać podatki· mt't on be(a1·ten -, . ".ie O l!"wia ~,ste; 2 Gtc'rnrab, sn. •(e)!3, pl. ' ' sklep1ente gwiazdami okryto tiiber b t k fo ob d be[egen obciążyć podatkami; 

(builown.). • , zę a e O wo owe 2) (przenośnie:) aur - bet 
Gtc'rngru,l.J,l.Je, sf. pl. ,n, (w ze!arze). filla~r~eit m. na poparcie 

obacz 6ternbilb. etc rnf d)nnac, sj. pl. 0 n, prawdy. 
, , . szaniecm. w kształcie gwiazdy. 6teu'eramt, sn. •(e)!3, pl. 

Gtc rng~lfer, Eitc rnftefer, 6tc'rnf d)1tu4J4Je, sf. pl. •n, =iirnter, urząd poborczy, po-
(żartobhwie), sm. :ś, pl. -, gwiazda sparlajaca. datkowy. 
astronom m. j wmeboźrał rn. @itc'rllf d)UU,l.J,l.Jenfa{l, sm. ""'ttll'ttllU[R~C, s". pl. ,n, 
(żarto bł.). ( )?, l j "li d . ,;, 11 '.I Gtc'rngilrtel sm. •!3, mle- 'e.' P · = a e, spa ame n, 6tcu'eranfa~,Eiteu•era11fd)lag, 
cznit dro~a. ' gwiaz?. sm. •ei3, pt. =fii~e, •)d}llige, 

~tc'rn~cu, _Eite'rn!ln.r, odi. gu:/:. ruf eter, sm. ob. 5tern= rozkład m. podatków. 
~WI~tłe~ _g"Wl~zd OSWJecony, @itC'rltftttU, sm, =(t)i3, p/, EitCll'Ctllllffll!lt, Sf. naloże-
J8ŚD1Uttnk1, Jaskrawy; =f, . d . . nie n. podatków. 
9ł "'t . ś . t 'k . źd . •e, gwiaz owiec m., gwia- 6tcn'crbnr, adi. podległy aUJ JR mu en a, gwrn z,- zdeczka f. 
sta noc. . @ite'rttftrlll)l, sm. •(e)i3, pl. opłacie podatków; ~aben 6ie 

Gte'rnb.tmmel, sm. obac7 •en, promień m. gwiazdy. 6teuet6area 6ei fidJ? ma pan 
ełt ~ I co do oclenia? etnet1~tmme . 6tc'rnfudJer, sm. •!3, pl. -, @itcn'erbeamte(r), sm. -en, 6tc'r~ja~r, sn. •(e)!3, pl. •e, teleskop m. 
rok gwiazdowy. · 6tc'rutafel, sf. pl. •n, ta- •en, urzędnik poborowy, 

Gtc'rttfartc, sf. pl. 0 n, blica astronumiczna. podatkowy. 
mapa astronom!cz?a, mapa Gtc'rntng, sm. •(e)!3, pl. 6tcu'crbtfrciung, sf. pl. 
gwiazd, mapa meb,eska. •e, godzina gwiazdowa. •en, nwolnienie n. od po-

6tc'rttfegtl, s~. ·!3, P~· -, Gte'rnwa~rf ager, sm. obacz datków. 
ostrokrąg m. gw1azdozb10ru. 6ternbeuter. @iteu'erbcborbc, sf. pl. •n, 

6tc'rnfen_!ltr, sm .. •il, pl, 6tc'rtt1Dllrtc, sf. pl. •n, władza podatkowa. 
-, obacz isternfun'otger. obserwatoryum astronomi- 6tcu'crbcitrag, sm. =(e)i3, 

@ite'rnfornUc, sf. pl. •n, czne gwiazdarnia f, pl. •trlige, podatek, kwota 
gwiazdecznia f. (zoologia). @itc'rn1Diffc11f d)aft, sf. ob. podatkowa, 

6tc·rnfrnut, sn. •(e)i3, pl. 6temfunbe. @itcu'crbdaftung, sf. pl. 0 en, 
•friiuter, gw1azdnicaf., gwia- 6tc'rn3cit, sf. czas gwia- obciążenie n. podatkami, cię-
zdownica f., gwiazdosz m. zduwy. , żar podatkowy. 

Gtc'rnfreua, ~n. •eil, pl. •e, 6tcr3, sm . .. eil, pl. •e, 1) 1 6tc~'trbctrag, sm. •(e)il, 
krzyż m. z ~WJazdą (order). obacz lj.lf(ugfterae; 2) kuper pl. ,triige, kwota podatkowa. 

Eitt'rnfunb_c. 6tc'r~ltbrc, m., kuperek m. (u ptaków); 6tcu'crbc1DiUignng, sf. pl. 
sj. astronomia f., gwrnzdar- 3) prażucha/. -en, uchwaltmie n. (nowego) 
stwo n. Eitd, @itc'tig, adi. stały, pod•tku (przez parlament). 

6tc'rnfunbig, adi. biegły niezmienny; adv. stale, nie- J Eitcu'crbc3irf, sm. •(e)!3, pl. 
w astronomii. zmiennie. •e, powiat podatkowy, 
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!Etcu'crborb, sn. ,(t)s, pl. 6tcu'cdaft, sf. pl. ,en, 
~e, prawa strona okrę-u, ciężar m. podalk6w. 
-sztymbork m. !Stcu'tdo~, adi. niemający 

Gtcu'trbud}, sn. ~(e)s, pl. s•ern; adv. bez steru. 
,f,Ud)er, księga podatkowa, 6tcu'ermaun, sm. •(e)i!, pl. 
spis m. podatk6w, kataster m. •Irnte, sternik m. 

Gttu'min~eit, sf. jedno- Gttu'crmann~funft, sf. ster
litość /. podatków; jednostka nictwo n. 
.podatkowa. !Steu'crmauu~maat, sm. 

6ttu'crcinna~mc, sj. pobór •(e;s, pl. •e, drugi sternik. 
,m, podatk6w. !Stcu'eru, I. va. (~alien) 1) 

!Sttu'trcinne~mcr, sm. •il, sterować, kierować; ein 6cf)iff 
IJ)l. -, poborca m. podatków, sterować okręttim; 2) 
poborca podatkowy. (przenośnie:) bas 6taatlllf d)iff 

~t · t i'· - rządzić; 3) płacić podat-
~ CU'crem re utr, sm. •13, ki, podatkować; II. vn.(~alien) 

,l)l, - , egzekutor m. po· •1 
.datk6w. 1) sterować, zapomocl} steru 

~t l dążyć w jaką stronę; nadj 
~ cu·crcr, sm. o/3, P · -, mleften - płyna.ć na zach6d ·, 

,-0bacz etrnermann. 
Gtcu'ercr~eber, sm . • 111 , pl. 2) (przenośnie:) przeszkadzać, 

6 przeszkodzić, wstrzymywać, -, poborca m. podatk w. 
!Stcu'crcr~cbung, sf. pl. •en, wstrzymać, zabraniać, zabro-

pob6r m. podatk6w. nić; einem U6eI - zapobiedz 
złemu. Gtcu'cmlaf), sm. ,ff es, pl. 

-Iliffe, 1) uwolnienie n. od po· 6teu'ern, sn. ,/3, 1) stero
datku, zniżenie n. podatku; wanie n., kierowanie n.; 2) 
2) rozporz!\dzenie nakłada- phcenie n. podatków. 
.jl}Ce nowy podatek, reskrypt 6ftU'Ct0tbltltllg, 8/, pl. ~en, 
m. w sprawie podatk6w, 1) regulamin m. dla sterni-

6tcu'crfad}, sn. ,(t)/8, za- k6w; 2) urządzenia, przepisy 
rząd m. podatk6w. pr11wne poilatkowe. 

6tc1t'CrłJiidjtcr, sm. •13, pl. 
6tcu'crfii~igfeit, sf. stan -, dzierfawca m. podatk6w. 

majątkowy dozwalający na- 6tCU'trłJflidjt, sj. obowiązek 
>łożenie podatku. m. płacenia podatków. 

6tcu'crfcbcru, sf. pl. pi6ra 6tcu'crłJflidjtig, adv. obo-
sterowe (ptaków). wiązany do płacenia podat-

!Stcu'crfrti, adi. wolny od ków ( o osobarh); opłacie ule-
.podatków lub podatku. gRjący (o towarach). 

6tcu'crfrti~cit, sf. wolność 6tcu'crłJflidjtigc(r), sm. ,en, 
j. od podatków (podatku). pl. •en, podatnik m. 

6tcu'crgclb, sn. •(e)s, pl. !Stcu'trłJflid}tigfcit, sf. ob. 
,er, pieniądze podatkowe. eteueq:,fiid)t. 

6tc1t'crgcf ciJ, sn. oe/8, pl. 6tcu'crquotc, sf. pl. ,n, 
•e, ustawa podatkowa. kwota podatkowa. 

6tcu'cr~intcqic~111tg, sf. pl. 6teu'crrab, sn. •(e)iil, pl. 
•en, defraudacya f., sprzenie- •tiiDer, koło n. u steru. 
wierzenie n. podatku, po- !Stcu'crrat, sm. •(e)i!, pl. 
datków, •tiite, radca skarbowy. 

6tc1t'cdaff t, sf. pl. 0 n, 6tcu·cmcłJ, sn. o( e)s, pl. 
,kasa poborcza. •e, hamulec m. n steru. 

6tcu'cdataftcr, sm. •13, pl. 6tcu'cmgiftcr, sn. ,s, pl. 
-, katastr podatkowy. -, rejestr m., spis m. podat-

6teu'trflaff c, sf. pl. ,n, ków. 
klasa j. podatników. i 6tc1t'trrildftlinbc, sm. pl. 

Gteu'cdoUcgium, sn. •13, ' zaległości podatkowe. 
_pl. •gien, komisya poborcza. 6tcu'crrubcr, sn. ,a, pl· 

6tcu'trfraft, sf, pl. ,friifte, - , sterowe wiosło, ster m. 
siła. podatkowa (ludności, 6tcu'crf odje, sf. pl. •n, 

,·kraJu), sprawa podatkowa. 

6tcu·crf a~, sm. •tiil, pl. 
•f iitle, zasada podatkowa. 

6tcu'crfdjcin, sm. ,(e)s, pl. 
•t, pokwitowanie n. zapłaty 
podatku. 

6tcu·crf d}icbcr, sm. suwak 
parowy. 

!Stcu'crf d}raubc, sf. pl. •n, 
śruba f. u steru; śruba 
podatkowa; (obraz.) bie -
fefter anaie[Jen obciążyć więk, 
szym podatkiem, podatki 
powiększyć. 

6tcu'crftangc, sf. pl. ,n, 
drąg sterowy. 

6tcu'crf~ftcm, sn. •(e)/8, pl. 
•e, system podatkowy, .podat
kowanie n. 

6tc1t'crumlagc, sf. pl. ,n, 
rozkład m. podatków na po
datników. 

6teu'mmg, sf. pl. ,en, 1) 
sterowanie n., sternictwo n.; 
2) stawidło n.; iiuf!ere -
stawidło zewnętrzne; innere 
- stawidło wewnętrzne; .!tu, 
llff en- stawidło kulisowe; 
6cl)ielier- stawidło suwa
kowe; !Bentil- stawidło wen
tylowe, przepustowe, prze
pnstnikowe (mechanika). 

6tcu·crung~bogc11, sm. ob, 
ITTeuerfierlio11en. 

6tcu'cruugebol3cn, sm. •i3, 
pl. -, sworzeń m. stawidła; 
·~elieI, sm. drążek m. sta
widła; ,ftange, sf. obacz ITTe• 
uerfietftange; ,roeIIe, sf. wał 
m. stawidła, wlił stawidłowy 
(mechanika). 

!Stcu'crung~wcUenlagcr, sn. 
oi31 pl. -, łożysko n. wału 
stawidlowego (mechanika). 

!Stcu'trlmtcilung, sf. pl. 
•en, repartycya f., rozkład m. 
podłltk6w. 

6tcu'cr11crwaUung, sf. pl. 
•en, administracya /., zarząd 
m. podat.k6w. 

~tcu'cr11crwcigcru11g, sf. pl. 
,en, odmowa/. podatków. 

6tcu'crllltf cu, sn. ,/8, po
datkowość f., podatki pl.; 
skarbowość·/. 

6tcu'cr3a~Icr, sm. •/8, pl. 
-, podatnik m., podatku
jący m. 

6tcu'cr3a~Icrin, sf. pl. •nen, 
podatniczka/., podatkojl!C& f. 
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6tcu'cracttd, sm. •il, pl. 
-, kwit poborczy, podat· 
kowy. 

@itcu'cquf djlng, sm. •(e)il, 
pl. •f cfJldge, dodatek m. do 
podatku. 

@itc'I.Jcu, sm. •9, pl. -, 
tram m. 

@itc'ltlnrb, (wym.: stju'erd), 
.am. •!8, pl. ~il, steward m., 
ało:1:ą~.y pokładowy. 

6tc'1t1nrbci), (wym.: stjo'er
des), sf. pl. ·ff en, słu:1:ąca f. 
na okręcie. 

@itibi'ijcu, va. (~alim) kraść, 
skraść, zwę,izić. 

6tibi'ijcu, sn. ~il, ieitibi~c· 
fCi', sf. pl. •en, kradzenie n. 

ieitibi'ijcr, sm. •il, pl. -, 
złodziej m. 

6tid}, sm. ~(e)s, pl. •t, 1) 
ukłucie n. ( n. p. igłą), uką· 
ezenie·n. (n. p. komara, osy 
i t. p.); 2) pchnięcie n. 
(ostrem narzędziem), raz m., 
l!ztych m. (ostrzem zadany); 
!ganie n.; jmn'om in bie farnft 
elnen - ge6en, 6eibringen raz 
komu zadać; imn'om melrm 
•e uetf eten pchnąć kogo kilka 
rllzy; einen - befommen do· 
stać raz, pchnięcie; auf ben 
- fed)ten bić się, fechtować 
na pchnięcia, na pchnięte 
razy; uon bem erften •e od 
pierwszego pchnięcia, za pierw
azem pchnięciem; 3) kłucie 
n., kolka f. (w boku); 4) 
l!ztycb m., ścieg m. (igłą); 
grofle, lleine, feine, regelmii• 
flige •t mctcfjen szyć wielkim, 
małym, delikatnym, regular
nym ściegiem; mit einem -
~ef ten zczepić jednym ście
gi em; fie fann feinen - tun, 
nligen ściegu zrobić nie umie, 
nie zna się wcale na szyciu, 
igły nie umie wziąć do ręki; 
fte gat nod} feinen - getan 
jeszcze się igłl} tego ni~ 
tknl,lła, jeszcze tego szyc 
nie zaczęła; 6) sztych m., 
rycina f., rytowanie n. (n. 
p. miedzioryt, staloryt); 6) 
bitka /., bierka /., lewa 
f. (w grze w karty); 7) guz 
m. w linie (:1:egluga); 8) za
miana f. towarów; aur ben 
- ~an'oeln handel zamienny 
prowadzić; - um - głowa 
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za głowl,l, jedno za drugie; 
9) (przenośnie:) przycinek m., 
przymówka f.; bas war ein 
- auf mid} to do mnie była 
przymówka; bas gali mir 
einen - in5 ,f;,era to mnie 
serce przeszyło; 10) (przeno
śnie:) ~alten dostać, 
dotrzymać miejsca, wytrzy
mać próbę, utrzymać się, 
ostać się; jmnbn im -
laff en odstl}pić, opuścić, po
rzucić kogo, zawieść_ kogo; 
im - gelaff en werben zostać 
sam na sarn, doznać zawodu; 
beine faetuelf e ~lllten nid}t -
twoje dowody nie ostoją się, 
nie majl} podstawy, dadzll 
się zbić, obalić; 11) ber fillein 
~at einen wino ma 
jakiś posmak, przykwa-
śniało, jest nadpsute; bet 
6toff ~at einen - ins 9łote 
materya wpada w czerwone, 
ma odcień czerwonego ko
loru. 

6ti'djnrt, ieito'l)nrt, sf. pl. 
•lii;te, dzióbas m., przysiek m., 
cieślica f. 

6ti'djbnlfcn, sm. •5, pl. 
-, miE,dzysięg m., p6łgrzę
dek m.; podstopek m. kro
kwi. 

ieiti'd}blntt, sn. •(e)s, pl. 
„r,rnu,r, 1) ochrona /., jełcza 
/., garda/. n rl,lkojeści szpa
dy; 2) (obraz.) obacz ,8ie(,. 
fd)eibe. 

6ti'djbobcu, sm. •5, pl. -, 
ziemia piaszczysta (kolejn.). 

6ti'd}brett, sn. •(e)e, pl. 
•et, podstopek m. krokwi. 

6ti'djcifcu, sn. obacz 6tedj, 
eifen. 

6ti'd}el, sm. •5, pl. -, 
obacz @ra6ftidjel. 

ieittdjelci', sf. pl. •en, przy
tyk m., przycinek m., przy
mówka f., uszczypliwość f., 
przekąs m. [ djetig. 

6tt'd}clig, adi. obacz 6ta-
6ti'd)eln, vn. (~ct6en) 1) 

auf imnbn przycinać, przy
cil}Ć, przymawiać komu, 
szczypać, bość kogo (słowa
mi); aufeinanber - przeko
marzać się; 2) szyć pilnie 
(tarto bi.). 

6ti'djcln, sn. •il, obacz 
Stidjelei. 

.3' n I en ber, ileutfcf)•polnifcf)ei jfij6rtetbudj. 

6ti'djclunmc, sm. obacz 
6pottname. 

6ti'djclnb, adi. uszczypli
wy, ucinkowy; adv. z prze
kąsem. 

6ti'djclrcbc, sf. pl. •n, 
eti'djchoort, sn. ,(e)5, pl. •e, 
obacz 6tilfle[ei. 

6ti'd}clf d}immcl, sm. •5, 
pl. -, deresz m. (koń) . 

6ti'djfcft, adi. nie mOgfłCY 
być ranionym. 

ieiti'd}~nltig, adi. uzasa
dniony. 

6ti'dj~nltigfeit, sf. uzasa
dnioność f. 

6ti'dj~nnbd, sm . .. 5, handel 
wymienny; = st:auf d}~anbe(. 

6ti'djfol)l)c, sf. pl. -n, wy
lot m. sklepienia, kozuba /., 
luneta .f, 

6ti'djfrnut, sn. •(e)5, pl. 
•ftćiuter, arnika f. 

ieitt'djlciften, sm. •5, pl. -, 
sztychulec m. 

ieiti'djlcr, sm. •5, pl. -, 
przycinacz m., przyma wiacz m. 

6ti'djling, sm. •il, pl. •e, 
jąźwica f., ciernik m., ko
stur m. 

6ti'djlodj, sn. -(e)5, pl. 
•liidjer, dziurka ściegowa. 

ieiti'djofcn, sm. •i, pl. 
-ofen, szmelcarski piec (hut
ni,,two). 

ieiti'djiiffuung, sf. pl. •en, 
otw6r spustowy (g6rn.). 

ieiti'd}mni), sn. -es, pl. •e, 
- l>er 2łdJ)e wymiar m. roz
stawy osi (kolejn.). 

6ti'djl)robe, sf. pl. ,n, 1) 
próba robiona ostrem, szpi
czastem narzędziem (np. bag
netem); 2) próba wypadkowa, 
na wyrywki. 

6ti'd}ro~r, sn. ~(e)s, pl. 
.. e, prawy chłodnik (w bro
warach). 

ieiti'djfiige, 6to'fHiigc, sf.pl. 
,n, otwornica f. 

6ti'djfdjnufd, sf. pl. •n, 
rydel m., ryskal m. 

6ti'djf djcibc, sf, pl. ,n, 
tarcza, do której sil} strzela 
o wysokie nagrody. 

6tl'dj1t1nffc, sf. pl. •n, 
biała broń. 

ieiti'd}IOnJJl, sj. pl. •en, 
wybór ścisły, ściślejszy; fie 
fommen auf bie między 
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n1m1 odbędzie się wybór 
ściślejszy; burd} eine - ent• 
f d}eiben rozstrzygnljĆ przez 
wyb6r ściślejszy. 

l5ti'dJl1lcin, 8m. •(e)s, pl. 
"e, wino nadpsute, nadkwa
śniałe. 

6ti'dJl1lcifc, I. 8{. pl. •n, 
sposób m. kłucia, zadaw11nia 
ran; II. adi. i adv. 1) 
koląc, pchnięte razy zadając, 
sztychem; 2) na wyrywki, na 
próbę. 

6ti' djltlod, sn. =( e )s, pl. 
,e, 1) odnośnik m. ( drukar• 
stwo); 2) zawołanie n., wyraz, 
po którym aktor wystąpić 
ma na scenę; 3) obacz 
Stid}eld. 

6ti'djltlunbc, sf. pl. •n, 
rana kłuta, pchDi~ciem za
dana. 

6ti'dnrbcit, sf. pl. •ett, 
robótka haftowana, wyszy
wana, haft m., haftowanie 
n., wyszywanie n. 

6ti'dbnnmltloUe, 8f. baweł
na J., nici pl. do haftowa
nia, wyszywania. 

6tł'dbnm~f, @iti'dbunft, 8m. 
•(e)s,pl. •biim:pfe, 0 bilnfte, para 
dusząca, wyziew duszący. 

@itt'dtłl, I. va. (~af>en) 
haftować, wyszywać; (in) 
roeiu - haftować na biało ; 
li. vn. (feln) dusić się; = 
(Etfticfen. 

@iłi'deu, sn. =il, haftowanie 
n., wyszywanie n. 

(Sti'dcr, 8m. •il, pl. -, 
hafl"iarz m. 

6ti'dcrin, sf. pl. •tten, 
hafciarka f. 

@ittdmi', sf. pl. •en, ob. 
6tic?at6eit. 

6tidmi111cf d)iift, an. •(e)s, 
pl. •e, @itidcrct'lnbcn, sm. ,ts, 
pl . • (at,en, sklep hafciarski. 

6ti'cłftuij, 8m. •ffei!, pl. 
•fliiff e, nieżyt duszący; udar 
p.fucny. 

6ti'd11nrn, sn. •(e)il, pl. 
•t, nici pl. do haftowania, 
do wyszywania. 

16tt'dgn~, an. •f ei!, pl. ·Ie, 
gaz saletrorodny, azot m. 

15ti'lfgn3e, sf. pl. •U, kan
wa f. 

16ti'lfgolb, an. •(e)e, złoto 
"· do haftowania. 
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6ti'd~ufttn, sm. •il, kasz•l 
duszący, koklusz m. 

@iti'lfidjt, @iti'dig, adi. du
szący (np. powietrze). 

@iti'dluft, af. pl. •lilfte, 1) 
zaduch m.; 2) azot m., du
siel m. 

@itf'dluftig, adi. azotny. 
@iti'lfmuftcr, sn. "il, pl. -, 

deseń m. do haftowania, wy
szywania. 

@iti'dnnbtl, sf. pl. •n, 
igła /. do haftowania, wy
szywania. 

@iti'dOft)b(gn~), sn. •(e)il, 
(,gafei\),pl. •e, ( •gafe), gaz azo
tny. 

6ti'lf~crlcn, sf. pl. peily 
pl. do haftów, do wyszywa
nia, perły weneckie. 

@iti'lfrn~mtn, sm. •il, pl. 
-, krosienka f. 

@iti'df cibt, sf. jedwab m. 
do haftowania, do wyezy
wania. 

@iti'dftoff, am. •(e)il, ga
śnik m., azot m., saletroród m. 

16ti'dftoff~nltig, adi. azo· 
tny. 

@iti'dftofffiiurt, af. pl. •n, 
kwlłs azotny. 

@iti'dtrommcl, af. pl. •n, 
obacz <eiticfta~men. 

@iti'lftudj, an. •(e)il, obacz 
<eitlcfmufter. 

@iti'dltlcrf, 8n. •(e)e, obacz 
Sticfmi. 

6ti'dltltttcr, an. sil, pl. -, 
gaz kopalniany dusz'!cy. 

16ti'dltlolfc, 8f. wełna f. 
do haftowania, wyszywania. 

@iti'lfatug, 8n. ,(e)e, pl. ,e, 
1) materya f. do haftowani11, 
wyszywania; 2) sprzęt m. do 
haftowania, narzędzia haf
ciarskie. 

@itic'flcl, 8m. •il, pl. -, 
@itie'fltln, va. po berlińsku 
zami11st Stiefel, ftiefe!n. 

@itłt'btn, vn. ftief>e, ~lebft, 
ftiebt, ftof>, ~af>e i f>in geftoben, 
wzlatywać, wzlecieć do góry, 
sypać się (jak proch, iskry, 
mąka); auaeinanber- rozsy
pać się, rozprószyć się, roz
pierzchnąć się. 

@itie'fbrubtr, am. •il, pl. 
•f>tiiller, brat przyrodni. 

Stic'ftl, sm. ,e, pl. -, 1) 
but m.; - filt SDamen bu-

etie'fdf o~te 

ciki damskie; fjo~e - buty 
z cholewami; f\cf) - an3ie~en 
wzuć buty; llie - oueaiefjen 
zzuć buty; af>getragene -
schodzone buty; f;,anifcf)e -
his2.pańskie buty; 2) (obraz.} 
f elnen - albo feinen guten 
- ge~en tęgo chodzić; einen 
guten - ttinlen albo vet• 
ttagen tęgo pić; einen -
reben głupstwa gadać; tlJQ& 
ift bai! filr ein - co to za 
głupstwo; 3) cylinder m. 
(mechanika); 4) żerdź f., 
tykaj.; = Stange. 

@itie'ftlnflf n!J, sm. •ei!, pl. 
•fdte, obcas m. (u buta). 

6tic'ftlbnnb, sn. ,(e)a, pl. 
.r,anber, uszko n. u buta. 

@itit'ftldjcn, sn. •il, pl. -, 
dim. od <eitiefeI, bucik m. 

16tic'ftltinf ntJ, am. •ei!, pl. 
•fdte, elastyka /. u butów. 

@ititfclc'łtc, 8/. pl. ,n, 
bucik m. 

@itit'fclformig, adi. mający 
kształt buta. 

@itic'fclfudj~, sm. żartobl. 
zamia~t Stiefehm~et. 

@itic'fclpcf djiift, 8n. •(e)il, 
pl. •e, @ittc'fcllnben, am. •ii, 
pl. •!dben, skład m. obuwia,. 
sklep m. z obuwiem. 

@itic'fcl~ola, an. •ei!, pl. 
~fjiitaet, prawidło n. do bu
tów. 

@itit'ftlfntdjt, sm. •(e)e, pl~ 
•e, chłopak drewniany, zzo
wak m. (do zdejmowania 
butów). 

@itic'fcllcbcr, an. •il, pl. -, 
skóra f. na buty. 

@itic'fcllciftcu, sm. •5, pl~ 
-, kopyto n. do but6w. 

@itic'ftlu, I. va. (~aben) 
obuwać, obuć w buty; f\cfJ 
- wdziewać, wzuwać, wdziać,. 
wzuć buty; het geftiefelte .ltater 
kocur m. w butach (bajka)~ 
geftiefeit unb gef pomt gotów 
do odejścia, do odjazdu; n. 
vn. (baben) chodzić. 

6tic'ftl~u!Jcr, sm. -e, p't
-, czyściciel m. butów. 

@itic'fclf djnft, 8m. -(e)e, pl~ 
•fd)dfte, chol13wa f. 

@itic'fclf d)tuiirac, 8f, czer
nidło n. do butów. 

@itlc'ftlf oblc, 8/. pZ. -~ 
podeszwa f. do, u buta. . · 



6tic'fdftri.pł)c 

6tic'fdftri.lJ.pc, sf. pl. ~n, 
sztylpa f. 

6tic'fdftul.pc, sf. pl. •n, 
obacz @stiefelfd)aft. 

6tic'fdtcrn, s. pl. ojczym 
m. i m11cocha f. 

Gtic'fdlllid}f c, sf. pl. •n, 
obacz @stiefelfcf)rolirae. 

Gtic'fdlllid}f er, sm. •B, pl. 
-, obacz @5tiefelµu1,!er. 

6tic'fd3fcbcr, sm. •B, pl. 
-, kruczek m,1 zzowak m., 
chłopiec m. 

~tic'fncf dJltliftcr, 8. pl. ro
dzeństwo przyrodnie. 

6tfc'ffinb, sn. ,(e)!I, pl. 
•er, dziecko przyrodnie, pa
sierb m. lub pasierbica/. 

Gtic'fmutter, sf. pl. •miltter, 
macocha f. 

6tic'fmilttcrd}en, sn. •21, 
pl. -, 1) dim. od @stiefmutter, 
macoszka /.; 2) wd6wki pl., 
bratki pl., braciszek m., 
jasieniec m., jasionka f., ~io-
strzyczka f. (roś!.). · 

6tic'fmilttcrlfd}, adi. ma
coszy; adv. po maco~zemu; 
-- l>e()anbe[n obchodzić się 
jak macocha, po macoszemu, 
macochować, macoszyć; bie 
Watur ~at i~n - l>e~anbdt 
natura macochą mu była, 
nie była hojną dla ni~go. 

6tic'fmiltterlid}fcit, s/. nie
sprawiedliwość macosza. 

6tlc'ff d}lllcftcr, sj. pl. •n, 
siostra przyrodma. 

6tic'ffo~n, sm. ,(e)!I, pl. 
•fil()ne, pasierb m. 

6tlc'ftod}tcr, s/. pl. -tiid)ter, 
pasierbica f, 

6tic'fllntcr, sm. •li, pl. 
•llliter, o,iczym m. 

6tic'flliitcrUd}, adi. ojczy
mi; adv. po ojczymiemu, jak 
ojczym. 

6tfc'gc, sf. pl. ,n, 1) 
schody pl.; = '.treµµe; icĘJ 
roo~ne 3roei •n ~od) mieszkam 
na dragiem piętrze; 2) da
wna miara; eine - @ier 
20 sztuk j11j; 3) = €:5cOoliet; 
4) = @steige. 

6tfc'genbnuB, sn. klatka 
schodowa. 

6tie'gcnrcfnfgcr, sm. ~11, 
pl. -, Rtopniarz m. (g6rn.). 

Gtie'gli~, sm. -ee, pl. •e, 
szczygieł m. (ptak), 
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6tid, Bm, •(e)!I, pl. ,e, 1) I 6ticr, sm. ,(e)!I, pl. •e, 1) 
trzonek m. (u młotka, nota, · byk m., buhaj m., bujak m.; 
miotły), rękojeść J., rączka 2) byk m. (nazwa konstela-

; - einet \l{i;t toporzysko cyi). 
n.; - bell i>ref d)flegel!I ce- 6tic'rcn, vn. (~aben) pa
pak m., cepisko n., dzierzak trzeć wrytym wzrokiem, szkla
m.; (przenośnie:) etro. mit nemi oczyma, oczy wytrzesz
@stumµf unb - au!lrotten czyć. 
wykorzenió do szczętu, wy- 6tit'rftd}tcr, Bm. ..9, pl. 
korzenić tak, te ani śladu -, toreador m., walczącym, 
nie zostanie; ben - aur z bykiem, 
2ri;t fu~en szukać pozoru, 6tic'rgtftd}ł, Bm. ,(e)B, pl, 
wym6wki, szukać kija, by •e, walka f. z bykiem. 
psa obić; 2) łodyga /. (u 6tit'rjagb, s/. pl. •en, 
kwiatu); = etenget; ogonek pol!"oń f, za bykami. 
m., szypułka j. (u owocu). @itic'rfiimł)fcr, sm. oB, pl. 

@itfC'lnrtig, adi. trzonko- -, toreador m. 
waty; szypułkowaty. Gtfc'rfo.pf, Bm. •(e)B, pl. 

Gtic'laugc, sn. •6, pl. •n, •flipfe, głow1tf., łeb m. byka. 
długooczek 111., prętooczek m. 6tic'rfii.pfig, adi. byczo-
(zoologia). głowy. 

Gtic'lblntt, sn. •(e)!I, pl. 6tic'dtbcr, sn. •6, bycza 
•lillitter, liść f, z szypułką, skóra (wyprawna). 
liść łodygowy. 6tfc'dcin, sn. 0 11, pl. -, 

6tic'lbrnnb, sm. •(e)i3, dim. od etler, byczek m. 
omar perzowy (rośl.). 6tic'rnndcn, Bm. "6, pl, 

6tfc'lbilrftc, sf. pl. •n, -, kark m. byka, byczy 
sżczot ka /. z drątkiem. kark. 

6tit'lcid}c, sf. pl. "", sko- 6tit'rnndig, adi. byczo• 
drzały dąb. karczysty. 

Gtlt'ltn, va. (ljalien) 1) 6tit'ro4Jfcr, sn. •li, pl. -, 
trzonek do czego da(wa)ć, ofiara f. z by k6w (historya). 
oprawić, osadzić w rączkę, 6tifł, I. sm. •(e)!I, pl. ,e, 
w trzonek; 2) ein geftie[tei3 1) sztyft m., sztyfcik m., 
)afott liść szypułkowy, skówka /., kołeczek m., 
z szypułką. gwoździk m.; mit •en befe• 

6tic'lbdm, Bm. •(e)e, pl. ftigen przysztyftować, przy-
•e, rękojeść f. mocować, przybić kołeczka-

6tiC'lig, adi. 1) ł'odygowy, mi; 2) oł6wek m.; = fa(ei„ 
szypułkowy; 2) (obraz.) prze· ftift; 3) pitmiek m. zęba; 4) 
długi, nudoy. mały chłopiec (tartobl.); IT; 

Gtfc'Hod}, sn. •(e)!I, pl. sn. ,(e)B, pl. -e i •et, za
•liid)et, otwór m. na rączkę, kład m., fundacya /.; kon
na rękojeść. wikt m.; geiftlic!Je!I - kole-

6tie'Uo~, adi. 1) niema- giata f.; ein - filr 2!rmr, 
jący rękojeści; li) bezłody- .f?tanfe dom schronienia, schro
gowy (botanik11). nisko n., przytulisko n. dla 

6tic'Uofigfcft, aj. bezł'o- chorych. 
dyl!'owość /. (botanika). 6ti'ftbricf, sm. •(e)!I, pl. 

6tic'{ftiinbig, adi, łody- •f, obaPz etiftung!lutfunbe. 
gowy (bot.). 6ti'~d}tn, sn. •tł, pl. -, 

6ticr, adi. 1) nieruchomy, dim. od @stift, kołeczek m. 
w słup stojący; •er )a!icf 6ti'~cn, va. (ljalien) t) za· 
szklane oczy, wryty, osłu- kładać, załotyć; = gtilnben; 
pia1y wzrok; 2) - f ein nie ein .llranfenijau!I - załotyć 
mieć pieniędzy (w mowie szpital; einen Orben -
studenckiej); adv. jmnbn - załotyć zakon, ustanowió 
anfeljen patrzeć na kogo wry- order; eine e5efte - za
tym, o~łupiałym wzrokiem, prowadzić, zawi;zać sektę; 
dziko. ein !Regiment - wystawić 
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pułk; 2} spowodować, stać szkoła biskupia, kapitulna ·1 mi(be - fundacya dobro
się czego przyczyną, zrobić (w wiekach średnich). czynna; 2) dotacya f., fon
co; = nernrjad)en; ~rieben - @iti'ftebnmc, sj. pl. •n, I dusz m. (na co przeznaczony); 
pokój sprawić; 3'reunl>fd)nft 6ti'ftefrnu, sf. pl. •en, 3) darowizna f.; = '6~en„ 
- przyjaźń zawrzeć; eine @iti'ftefrnuleiu, sn. •5, pl. -, funq. 
~eirnt - malżeń~two sko- 1) kanoniczka. /.; 2) mie- @iti'ftuugebricf, sm. obacz 
janyć; nie( @ute5 - zrzą- szkanka /. w zakładzie dla 6ttftungsutfunbe. 
dzić wiele dobrego; nie( Un- kobiet w podeszłym wieku. 6ti'ft1111g0feft, sn. -e6, pl. 
~ei[ - narobić, nabroić wiele 6ti'ftefnbig, adi. zdatna •e, obchód m. założenia, ro
złego; ~anbel, Unfrieben - do przyjęda na kanoniczkę. cznica f. założenia (n. p. szko-
siać niezgodę; !Ruten 6ti'ft~gut, sn. •(e)5, pl. ły, stowarzyszenia). 
u.czynić coś pożytecznego, •gilter, majętność kapitulna, 6ti'ftuugefnl)itnl, sn. •(e)G, 
przynieść pożytek; 3) dać, dobro n. k11pituły; dobro pl. -e, kapitał zakładowy, 
darować; imnbm etro. 3um zakładowe. dotacyjny. 
@eliutt5tag - darować CO @iti'ft0bn1tl)ffilOUlt, sm. ob, @ifi'ftU1tg6fng, Bm, •(e)!8, pl, 
komu na urodziny (poufale); 6tilhnmtmann. -e, dzień m., rocznica /. za-
4) p•zymoco(wy)wać co kuł- 6H'fte1Jnue, sn. •\es, pl. łożenia. 
kami j = mit i5tiften be• .. ~aujer, kapituła f. j dum 6ti'ftu11geurfu11be, sf. pl. 
fefliqen. zal,łarlowy. •n, akt m. założenia, akt 

6ti'ften, sn. •9, 1) fundo- I 6ti'flebm, sm, ,n, pl. I fundacyjny, zapis m. fundacyi. 
wani~ n., zakładanie n.; 2) •en, kanonik m. @iti'ft~nbn, sm. •(e)5, pl. 
darowanie 11, (poufale). I 6ti'fteberrnfteUc, sj. pl . . -3a~ne, ząb m. na sztucznym 

@iti'ftcr, sm. •i3, pl. -, •n, kanonia f., prebenda f, vieńku. 
1) założyciel m., fundator 6ti'fteblittc, sf. przybytek 6ti'gmn, sn. •9, pl. •t« 
m., nadawca m.; 2) autor Pański, arka f. przymierza i '6tigmen, piętno n.; = 
m., tw6rca m., sprawca m. (u żydów). ~ranbmnl. 
(czego dobrego, złego i t. p.). @iti'ftefnffc, sf. pl. 0 n, 6ti'gmntifntio'u, sf. pl. •en, 

6ti'ftcrin, sf pl. -nen, 1} kasa kapitulna, zakładowa. (oa)piętnowaoie n. 
~alu:Łycielka /., fundatorka @iti'ftefitd)C, sf. pl. 0 n, @itfgmntifit'tCll, va. (~aóen) 
f.; 2} autorka f., sprawczy- kościół kat„dralny, kole- napiętnować; - branb• 
ni /. giata f. malen. 

6ti'ftfli~rung, sj. pl. -en, 6ti'ftemiif1ig, adi. kapi- 6til, sm. •(e)a, pl. •e, 1) 
sposób m. trzymania ołówka; tu lny. styl m. (budown.); 2) styl 
spos6b rysowania. @iti'ftel)fntrc, sf. pl. 0 n, m., sposób m. pisania; ge-

Eiti'ftbnllct, sm. •5, pl. -, parafia kapitulna. jud)ler, et~nbener - styl wy-
rączka f. do ołówka. 6ti'fte~fnrrcr, sm . .. 5, pl. szukany, wzniosły; affeftier, 

Gti'ftifdj, 6ti'ftlid), adi. -, proboszcz kapitulny. ter - styl wymuszony; ge• 
instytutowy, zakładowy; kap i- 6ti'ftel)ftiinbc, sf. pl. •n, 6unbener - styl kontrapunk-
tulny. kanonia f., prebenda f. towy (muzyka); 3) styl m., 

Gtt'ftfreibe, sf. pl. •n, 6ti'ftel)rol)ft, sm. -e5, pl. rachuba f. czasu; ,8eitredj• 
rysik .111. •ptii:pfte, ob. 6tift5uorfte~er. nung im alten unb neuen -e 

6ti'ftlcr, sm . .. s, pl. -, @iti'ftef djulc, sf. pl. •n, według starego i nowego 
prebendaryusz m., mający szkoła kole~iacka. stylu; 4) zwyczaj m.; bai 
utrzymanie w domu ubogich; @iti'ftefd)liltr, sm. •S, pl. ift ~ier fo - taki tu zwyczaj. 
nczeń m. w konwikcie. - , ucztń m. szkoły kole- 6ti'llld, sf. pl. •en, ro-

Eiti'ftlerin, sf. pl. 0 nen, giackiej, uczeń w konwikcie. dzaj m. stylu. 
prebendaryuszka f., mająca 6ti'ftefteUc, sf. pl. •n, 6tilc'tt, sn. -(e)6, p1. •t, 
utrzymanie w domu ubogich; kanonia /., prebenda /. 1 sztylet m., puginał m.; mit 
uczennica f. w konwikcie. @iti'fteftnbe, sf. pl. •n, ka- bem - tilten zasztyletować. 

@iti'ftenmt, sn. -(e)a, pl. pitularz m. @iti'lftbltr, sm. •5, pl. -, 
-llmter, urząd kapitulny. 6ti'ft01Jcrf nmmlung, sf. pl. błąd m. (w, stylu. 

@iti'ftenmtmnnn, sm. •(e)5, •en, posiedzenie 11, kapituły. 6ti'lgcfilbl, s,i. •(e)a, po-
pl. -miinner, rządca kapi- 6ti'ft01Jcr1t1nltct, sm. •5, czucie n. stylowości, piękna 
tulny. pl. -, ot>acz '6tiit!i!amtmann. w stylu. 

6ti'ftentme(t), sm, ,en, pl. 6ti'ftellorftcbcr, sm. •i!, pl. 6ti'lbnft, adi. mający styl 
•en, @iti'ftenrme, sf. pl. •n, -, dziek,w m. kapituły. sobie właściwy. 
obacz 6tirt(er, 6tiftlertn. !Gti'fteaogling, sm. -(t)5, 6tilifie'rcn, va. <~~ben) 1) 

6ti'ftebricf, sm. •(e)s, pl. pl. :e, obacz 15tif!9lc!JilCer. guł, jd)Cec!Jt - dobrze, źle 
•t, ohacz '6tiftungeurfun~e. @iti'ftung, sf. pl. =en, 1) pisać; 2) stylizować, nada-

~ti'ftf ((Jule, sf. pl. ,n, fundacya f., zakład m.; (wa)ć pewien styl. 



Stili'ft 

Stlli'ft, sm. •rn, pl. -en, 
stylista m., umiejąry m. 
pisać. 

~tili'ftif, sj. pl. •en, 1) 
stylistyka f., sztuka f. pisa
nia; 2) sztuka f. budowania 
według reguł stylu. 

6tili'ftin, sf. pl. •nen, sty
listka f., umiejąca f. pisać. 

6tili'ftif dj, adi. stylisty
ezny; adv. stylistycznie. 

6ti'Uiinftlcr, sm. •tł, pl. 
-, mistrz m. styln. 

6ti'lfiinftlcrin, sf. pl. •nen, 
mistrzyni f. stylu. 

6tiU, 6ti'Uc, I. adi. spo
kojny; = ru~igj milczą.cy;= 
fd)meigfam; cichy; •er 9Jlenfc!J 
człowiek spokojny, cichy; nie
szkodliwy, niewinny;= ~atm• 
fo!l; fle fte~en im •en @in• 
netftlinbniB mite!nanber ~ą 
w potajemnem porozumieniu ; 
in -er !Jlad)t wśrbd ciszy,nocn~j; 
ein •e!8 @ebet nmid)ten (po)
modlić Sil_l cicho j •ft !l:!Ot= 
Iie~alt zastrzeżenie n. w myśli ; 
im •en potajrmnit>, w cicho
ści; bct!l ift jein •er ailunf c!J 
to jego skryte, tajne żyrze
nie; mir fil~ren ein •f!l .l.leben 
żyjemy w zaciszu, nie udzie
lamy się; um •eil f8eireib 
mirb gebeten prosi się o ciche 
wspbłczucie; eine •e .l.lieóe 
skryta, tajemna miłość; ein 
•er %eil~alier cichy, niejawny 
spblnik; ,e ,8eit czas ogbr
kowy j im •en nerfctufen sprze
dać z rl_lki; •er 18ot1uutf mil
czący wyrzut; bie ,e fillod)e 
Wielki tydzień; ber •e ~rei• 
tag Wielki piątek; ber =e 
Oaean Ocean Spokojny; ,e 
!!Reffe cicha msza; an ben •en 
%runf fommen pić skrycie; 
•e filia ff er finb tief ciche wo
dy brzegi rwą; II. adi. eicho, 
spokojnie; milcząco; (fei) - ! 
milcz! - (lla) ! cyt! - fte~en, 
- ~alten, - fl~en, - liegen, 
-fd)meigen, obacz ftillfte~en, 
ftill~a[ten, ftillflten, ftilliegen, 
ftillf d)roeigen; -werben uciszyć 
się, cichnąć, ciszeć; uspokoić 
się; - madjen uciszyć, uspo
koić; - bauon ! o tern sza! 
nie mbwmy, nie mów o tern! 
eil ift nod) immer nid)t -
bauon ciągle jeszcze o tern 
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mow1ą; mit bem !l:lerfauf ge~t 
eil - popyt zhyt jest slaby; e!l 
ift barin •er gemorben popyt za 
tym towarem 2.mniejszyl się; 
- mie ba!! @rab milczący 
jak grób; er tut im •en nie( 
@uteil czyni wiele dobrego 
potajemnie, 

6ti1Uommc, sf. µl. ,n, 
mamka karmi(lca. 

6ti'lllinr, adi. dający się 
wstrzymać, zatamować .. 

6ti'Ut, sj. cichość j., ci
sza f., spokojność f., spokbj 
m.; tote - cisza zupełna; 
e!8 gmf qit eine grojie - im 
Sjanbe[ w handlu panuje 
wielka cisza, bezrzy1mość, 
wielki zastbj, handel prawie 
zupełnie ustal; in ber -, in 
all er - cichaczem, po cichu; 
in bet - ber !Rac!Jt podczas 
ciszy nocnej j fidJ in all er -
bauonmad)en zemknąć pota
jemnie, w skrytości. 

!Eti'Ucn, va. (gaben) uspo~ 
kajać, uspokoić; einen 2luf, 
rngr - przytłumiać, przy
tłumić powstanie ; bm ,\;)Un• 
ger, ilurft - zaspokajać, za
spokoić głód, pragnienie; 
~!ut - zastanawiać, zasta
nowić, zatamować krew; bie 
%rlinen - koić, ukoić łzy; 
15d)met5en uśmierzać, 
uśmierzyć hole; .lllirm - ,uci
szać, uciszyć wrzawę; ein .!tinb 
- (na)karmić dziecko, dać 
dziecka pierś. 

!Eti'llcn, sn. •!l, 6ti'Uung, 
sj. uspakajanie n., uspokoje
nie n.; przytłumienie n. (n. 
p. powstania); zaspakajanie 
n,, zaspokojenie n. (n. p. 
głodu); zastanowienie n. (o. 
p. krwi); uśmierzenie n. (o. p. 
holów); (ua)karrrienie n. 
(dziecka). 

6ti'Ucnb, adi. •(!3 9Jlitter 
uśmierz11jący środek. 

!Eti'll(c)~oUcn, vn. 9arte, 
gii!tft, ~iilt, girlt ftill, gnlie 
ftillg19aUe11, 1) zatrzymać się, 
stanąć; 2) (obraz.) wytrzy
mać katusze w spokoju, cier
pliwie, poddać sie, zrezy-
gnować. • 

6ti'U~oUcn, sn. ~s, 1) za
trzymanie n. slę; 2) (obraz.) 
cierpliwość /., rezygnacya f. 

Eti'Uftonb 

6ti'Uelicn, sn. -~, 1) życie 
spokojne, zaściankow/3, samo
tne; 2) malarstwo przeddta
wiające przedmioty martwej 
przyrody(n. p. owoce, kwiaty), 
malarstwo sielankowe. 

6ti'Uicgcn, vn. liege, Iiegft, 
Iiegt, lag ftiU, ~abe i bin ftill• 
getegen, leżeć spokojnie, nie
ruchomo. 

!Eti'llicgcn, sn. •iii, 1) ltże
nie spokojne; 2) (obraz.) za
stój m.; = 15tillftanb. 

!Eti'Umeff c, sf. pl. •n, cicha 
msza. 

~ti'Uoe, adi. niestylowy, 
bez styla. 

6ti1Uofigfeit, sj. niestylo
wość j., bezstylowość f. 

6ti1Ufdj1tJcigcn, vn. f cĘ)roeige, 
fdjroei~ft, lcfJrodgt, fc!Jmieg ftilf, 
~aóe ftillgef c!Jmiegen milczeć, 
zamilknąć; fcljtueig ftill ! milcz I 
ic!J liefagC igm ftillhufc!Jmeige11 
nakazałem mu milczenie. 

6ti'll f dJlllcincn, sn. •il, mil
czenie n.; - lieobac!Jten mil
czeć; jmnbm - auler[egen 
nakazać komu milczenie; 
etro. mit - ilóerge~en mil
czeniem co pokryć, zamilczeć 
o czem, nie wspominać o 
czem; - gi!t filr @inmilli• 
gung kto milczy, przyzwala., 
zgadza się; ba!l - lired)ett 
przerwać milczenie. 

~ti'llf d)llleincnb, adi. mil
czący; spokojny; niejawny; 
•et mor6e~a[t zastrzeżenie mil
czące; unter =er morau!l[et1Un!J 
pod domniemanem założe
niem; oe!l @innetftlinbni!l mil
czące zezwolenie; adv. mil• 
cząco, milczkiem, nic nie mó
wiąc; - norausgef eęte lBe• 
bingung warunek milczący, 
rozumiPjący się przez sil_l. 

!Eti'llfiijcn, vn. fięe, fięeft 
i fi~t, fięt, fa~ ftill, ~af>e i Iiin 
ftillgejeff en, siedzieć spokojnie, 
nie ruszać się; (obraz.) niQ 
nie robić, prbżnować. 

6ti'llfiijcr, srn. =iii, pl. -,, 
cichacz m. 

!Eti'llftonb, sm. =(e)tl, 1) sta
nie n. cicho, spokojnie; spo
czynek m., nierusi<anie n. 
si~; 2) przerwa f., za wiesze• 
nie n. czego, zatrzymanie n. 
się; gef djlift[idjet - zastój m. 
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nieczynność j. w handlu; 
geiftiuer - martwota /. 

Gti'Ufte~ett, I. vn. fte~e, 
fteW, fte~t, ftanb ftill, ~alie 
i liin ftillgeftanben stać spo
kojnie, nie ruszać się; sta
nl}Ć, zatrzymać się; ftillgeftan, 
ben I stój I ; bie U~r fte~t flill 
ugar nie idzie, stoi ; ba li[eif>t 
einem ber !Berftan'o - na to 
już głowy niestaje, tego już 
pojl}Ć nie można; er fan n 
feinen 2lugen6licf - nie ustoi 
na chwilę; II. ftillfte~enb, ppr. 
i adi. stojl}cy (spokojnie), 
nieruchomy. 

6ti'Ufte~cn, sn . .. a, 1) ob. 
@S!illitanb; 2) zatrzymanie 
n. się. 

6ti'lllOU, adi. odpowiada
jący regułom stylu, stylowy; 
piękny, gustowny. 

6ti'mm11b9nbe, sf. głoso
wanie n.; fidJ llet - ent• 
~a[ten wstrzymać się od gło
sow11.nia. 

6ti'mmbn11b, sn. •(e)i!, pl. 
•blinber, strur,a gardłowa, 
wiązadło głosowe (anat.). 

6ti'mmb11nbliibmnng, sf. 
pl. •en, paraliż m., porażenie 
struny gardłowej, wiązadła 
głosowego (medycyna). 

6ti'mmbnr, adi. dający 
się nastroić (n. p. instrument 
muzyczny). 

głosu, (w muzyce:) dźwię
czność /,, brzmienie n. gło
su, organu; bei - fein mieć 
głos, módz śpiewać; mit ~ei• 
f etet - ochrypłym głosem; e!l 
fe~Uen groei •n brakowało 
dwóch głosów; bie of>m (erfte), 
untm(3roeite)-fingen śpiewać 
pierwszym, drugim głosem; 
bie •n au!lf djteiben, vetteilen 
rozdzielić partye; 2) śpiew 
m. ptaków; bie - bes .!tuf• 
fuds ~ott man nut f>is So• 
~anni kukułka śpiewa tylko 
do św. Jana; 3) głos m., 
kreska f. przy wyborach (po
lityka); feine - af>ge6en od
dać głos, gl,,sować; ble -
tJetroeigetn nie dać głosu; 
bie ~n famme[n zbierać glosy; 
bee @Sammeln (81i~!en) ber •n 
skrutynium n.; '5il! unb -
~a6en mieć głos w radzie; 
feine - ~a6en nie mieć gło
su, prawa głosowania; mit 
allen oll geroli~It wybrany je
dnogłośnie; 4) głos m., opi
nia /. i bie off entlidje - głos 
publiczny, opinia publiczna; 
5) (obraz.) bie - ber 9latur 
głoe natury; eine innere - fagt 
mir sercd mi mówi; bie -
bes @eroiff ene regte fidj in 
1~m głos sumienia odezwał się 
w nim; bie - bee lB!ute!l 
!liat fic!J nidjt tJer[eugnen krew 
nie woda; !Bolfe!l -, @otte!l 
- głos ludu, głos Boga. 

6ti'mmcn, I. va. (~a6en) 
stroić, nastrajać, nastroić; 
dne !Biotine aum ~!auier -
dostroić skrzypce do forte
pianu; ~i\~er - stroić na 

sf. wyższy ton; tie fet, niebtiger 
- spuszczać, spuścić; (prze
nośnie:) imnbn gilnftig - na
kfonić, skłonić kogo do czego, 
p~zyskać kogo dla jakiej 
rzeczy; traurig - smucić; 
gut, f c!J!edjt geftimmt f ein być 
dobrze, ź!e usposobionym; 
ic!J 6in nidjt aum il,fen ge~ 
ftimmt nie jestem usposobio
nym do czytania; feine ~or• 
berungen ~odj - mieć wy30-
kie pretensye; II. vn. (~alien) 
1) głosować, kreskować; filr 
ba!l @efev - głosować za 
ustawi}; gegen etro. - gloso
wać przeciw czemu; f Ur 

€Sti'mmbegnbt, adi. mający 
piękny głos, Orl!'an. 

6tt'mmbmd)tigt, adi. ma
jl}cy prawo gł·1sowania, 

Eiti'mmbmditigtc(r), sm. 
=en, pl. •en, uprawniony do 
glosowania. 

6ti'm111bcrtd)ti9n11g, 
prawo n. głosowania. 

6ti'mmbilb1111g, sf. kształ
cenie n. głosu. 

Gti'mmd)en, sn. ,a, pl. -, 
dim. od eitimme głosik m. 

@iti'mme, sf. pl. •n, 1) 
głos m.; mit la u ter, [df er, 
~at6er - fpredjen, Ief en mó
wić, czytać głośno, cicho 
(przytłumionym głosem), pół
głosem; tdj erfannte i~n an 
ber - poznałem go po gło
sie; fe!ne - er§e6en podnieść 
głos; er ~nt eine angene~me 
- ma przyjemny głos, or
gan; Jtinng ber - metal m. 

jmnbn - głosować za kim, 
na kogo; 2) zgadzać aię; = 
3uf ammenftimmen; ba!l ftimmt 
nid}t auf am men to sil} nie 
zgadza; ba!l ftimmt to słu
szne, to tak jest ; bief e ~anb• 
(unB ftimmt gana au f einen 
2lnfidjten ten czyn zgadza 
się zupełnie z jegv zapatry
waniami; ftimmt bie Słedj• 
nun11? zgadza się rachu
nek? 

6ti'mmen, sn. ~a, 1) stro
jenie n. (muzyka); 2) głoso
wanie n., kre•kowanie n. 

6ti'mmettbttd), sn. =(e)!l, pl. 
•6ilc!Jer, partytura f, (mu
zyka). 

6ti'mmcneinbcit, sf. jedno
głośność /.; mit - geroli~[t 
wybrany jednogłośnie. 

6ti'mmcngleid)beit, sf. ró
wność f. głosów. 

6ti'mmcnmebrbcit, Gti'm• 
mcnmc~ranbl, sf. większość 

głosów; abf oiute, liebingte 
- absolutna, bezwzględna, 
względna większość głosów; 
burdj einfadje, mit grolier -
geroa§[t wybrany zwykłą, 
znaczną większości!} głosów; 
er tatte bie - filr fidj miał 
u sob!} większość 11łosów, 

6ti'mmcnminbertett, 6ti'm• 
menminberanbl, sf. mniej
szość f. głosbw. 

6ti'mme11,1Jtilf1111r., sf. pl. 
=m, I) próba /. głosu (mu
zyka); 2) obacz 15timmen• 
famme[n. 

6ti'mmeufnmmeln, sn. •i, 
6ti'mmenfammlung, sf. pf. 
•en, zbieranie n. głosów, skru
tynium n. 

6ti'mmcnf 11mmler, sm . • ;, 
pl. -, zbieracz m. głosów, 
bkrutator m. 

6ti'mmenaiiblen, sn. •s, 
6ti'mmen~iiblung, sj. pl. -en, 
obacz ~ttmmenfammeln. 

6ti'mmenaiibler, sm. •B, pl. 
-, obacz 15timmenfammler. 

6ti'mmer, sm. os, pl. -, 
stroiciel m. (instrumentu mu
zycznego); glosujl}cy m. 

6ti'mmfii~ig, adi. zdolny 
do ełosowania, majl}cy głos. 

eiti'mmfnU, sn. •(e)B, 
6ti'mmbeugung, sf. pl. ..en, 
kadencya f. głosu, 



5ti'mmfii~m 

@iti'mmfii~ttt, sm. .-5, pl. 
-, 1) pierwszy) śpiewak (mu-
2yka); 2) (obraz.) osoba mia
ł'odawcza; mowca m. depu
tacyi. 

@iti'mm(en)fil~rung, sf. pl. 
-en, (po)prowadzenie n. głosu, 
głosów (muzyka). 

€:iti'mmgallel, sf. pl. =n, 
widełki strojowe (muzyka). 

6ti'mmnelltt, sm. •il, pl. 
-, głosujący m., oddający 
,n, głos. 

16ti'mmgcllu11g, sf. głoso
wanie n. 

15ti'mm~amntet, sm. =il, pl. 
•fJlimmer, młotek m., strojnik 
m. (muzyka). 

16ti'mm~ol3, sn. i dim. 
@>ti'mm~iil3d}tn, sn. •5, dusza 
f, skrzypców, 

.. ftimmig, adi. w wy
i,azach złożonych, jak: ftlld• 
ftimmig silny gfos mający; 
breiftimmig w trzy, na trzy 
głosy. 

15ti'mmlagc, sf. pl. ,n, re
gestr m. w głosie, głosu (mu
zyka). 

€:>ti'mmlii~m11ng, ,,. pl. 
cen. paraliż m. głosu. 

6ti'mmla11t, sm . .. (e)5, pl. 
.. e, samogłoska f. (gramat.). 

15ti'mmltitcr, sm. •il, pl. 
-, 1) obacz 15timmf.ilf)m; 2) 
przewodnik m. gł•JSU (fizyka). 

6ti'mmlid}, adi. głosowy. 
15ti'mmloe, adi. 1) pozba• 

wiony głosu; 2) nie mający 
głosu, prawa głosowania; 3) 
niemy (gramat..). 

15ti'mmlofigfcit, sj. afonia 
f., bezgłos m., brak m. głosu 
(medycyna). 

f:Sti'mmeifter, sm. ..il, pl. 
-, obacz 15timmer. 

15ti'mmittcl, sn. pl. gute 
- f)allen mieć piękny głos 
(muzyka). 

leiti'mmoroa11e, sn. pl. na
rzędzJa głosowe (anat.). 

@>tt'mmttd}t, sn. 0 (e)51 pl. 
se, prawo n. głosowania; 1tllo 
i}emeine5 - ogólne, powsze
chne prawo głisowania. 

€:iti'mmrlt,c, sf. pl. •n, 
szpara głosowa, ghśnia f. 
(anat.). 

f:Sti'mmrit,enlliinbcr, sn. pl. 
wiązadła pl. głoś ii (anat.). 
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15ti'mmrit,enbedel, sm. •il, 
krtaniokrywka .f. (anat.). 

15ti'mmf d}liiffel, sm . .. 5, pl. 
-, klucz m. (muzyka). 

15ti'mmf d}IDiid}e, sf. pl. •n, 
słabość f, głosu, 

15ti'mmftotf, sm. -(e)e, pl. 
.. ftiicfe, obacz 6timmf)ol3. 

15ti'mmtag, sm. •(e)5, pl. 
•e, dzień m. głosowania. 

15ti'mmtiifeld}en, sn. •il, pl. 
-, tabliczka/. do głosowa
uia (historya). 

15ti'mmton, sn. •(e)il, pl. 
~tiine, dźwięk wywołany drga
niem strun gardłowych (fizyo
logia). 

16ti'mmiill11ng, sf. pl. •en, 
ćwirzenie n. głosu, ćwiczenie 
wokalue; •en tn1td)m ćwi
czyć głos. 

16ti'mm111nfang, sm. -(e)jg, 
rozciągłość /., objętość j. 
głosu, diapason m. (muzyka). 

15ti'mmuno, sj. pl. -en, 1) 
strojenie n. (instrumentu mu
zycznego) ; 2) strój m. (instru
mentu muzycznego); bie -
~11lten być nastrojonym; bie 
- oerlieren rozstroić się; 8) 
(przenośnie:) nastrój m., h11-
mor m., stan m. umysł11, 
usposobienie n.; in - f ein 
być w dobrym humorze; nid}t 
in - fein nie być w humorze; 
gebrilcfte - przygnębienie n.; 
gt~ollene - podniosły nastrój; 
bie@eiellfd}aft f>ei(albo in)guter 
- er~1tlten zabawiać towarzy
stwo; gerei3te - stan rozdra
żnienia, rozdrażnienie n.; 
iiffentlid)e - opinia publiczna. 

16ti'mm11ng~bilb, sn. slil, 
pl. -er, 1) obraz pełen uczu
cia; 2) szkic (pisany) odda
jący stan umysłu, spos6b my
ślenia pewnego kraju, miasta 
i t. p. 

6ti'mmllie~, sn. ,il, trzoda 
glosując11 (ironicznie). 

6ti'mm1Dtd}f tl, sm. -e, mu
tacya f., zmiana /. głosu. 

~ti'mm1»ed3e11g, sn. -(e)s, 
pl. •e, obacz 5timmorg1tne. 

6ti'mm3ii~ler, sm. ..il, pl. 
-, obacz 51immenf1tmmler. 

16ti'mm3ettd, sm. sil, pl. 
- , kartka f, do głosowania, 
kreska f.; ungilltiger - kreska 
nieważna. 

eiti'nffiifer 

6tim11latio'n, sf. pl. -en, 
dra:f.nienie n., podniecanie n.; 
= !Jtei3un9. 

6tim11lie'tt1t, va. (~af>en) 
drażnić, podniecać; = reiaen. 

16ti'mul11~, sm. -, pod
nieta f.; = !JłeiJ • 

6ti'ngd, sm. •il, pl. -, 
ogonek m. dzika (łow.). 

6tlnfabo'rc0, sf. pl. cygara 
palące się ze swędem (żar
tobl.). 

15ti'nfaf a11t, •(e)B, czarcie 
łajno (bot.). 

6ti'nfllaum, sm. ..(e)5, pl. 
•llliume, śmierdziec m., wy
żygin m. 

6tt'nfbolf, sm. •(e)il, pl. 
•lliicfe, 1) kozioł śmierdzf!cy; 
2) (obraz.) śmierdzinek m, 

6ti'1tfbad}0, sm. -feil, pl • 
.. fe, gatunek kuny (zoo),). 

6ti'nfbriif e, sf. pl. 0 n, 
grucz6ł wydzielający plyu 
cuchnący (anat.). 

6ti'nfcn, vn. ftinfe, «inf~, 
ftinft, ft«nf, f)1tf>e ~eftunfen 
śmierdzieć, cuchnąc, cznć; 
n1tdj etm. - śmierdzieć czem ; 
er ftinft llU5 bem 9Jłunbe cu
chnie mu z ust; (obraz.) oor 
~1tul~eit - być niezmiernie 
gnuśnym ; @:igenloll ftinft kto 
się chwali, ten się gani; bai 
finb geftunrene ililgen to wie
rutne kłamstwa. 

6ti'nfen, sn. •il, śmierdze
nie n., cuchnienie n. 

6ti'nfcnb, 6ti'nfid}t, 6ti'll• 
fig, adi. śmierdzą,,y, smro• 
dliwy; - fein śmierdzieć, 
c11chnąć; - werben śmier
dnąć, zacuchnąć; .. e ililge wie
rutne kłamstwo; adv. - f11ul 
niezmiernie gnuśny. 

15ti'nfcr, sm. ..5, pl. -, 
śmierdziuch m. 

15ti'nferin, sf. pl. 0 nm, 
śmierdziucha f, 

15tlnfmi', sf. pl. •en, 
śmierdzenie n, 

15ti'nffif dJ, sm. =e5, pl. •t, 
obacz 5tint. 

6ti'nff{iege, sf. pl. -n, 
śmierdziomuch m. 

15ti'nfbn~n, sm • .. (e)il, pl. 
~~li~ne, obacz fllliebe~opf. 

15ti'nfiQ, adi. ob. 5tinfenb. 
eti'nffdfcr, sm. -il, pl. -, 

śmierdziuch m., krówka f. 



6ti'nffnlf 

le\ti'nlfnlf, sm. •(e)iS, an
trakonit m. 

6ti'nlfnmiUe, sf. pl. -n, 
śmiardło n. 

6ti'nlfo~le, sf. pl. •n, dy
zodyt m. 

6ti'nlfttff t, sj. pl. ,n, psia 
pieprzyca. 

6ti'nlfugd, sf. pl. -n, ku
la śmierdząca (dawniej w woj
nie używana). 

le\ti'nUodJ, sn. •(e)s, pl. 
•li:ld!er, śmierdząca dziura. 

6ti'nfmnl1Je, ef. pl. -n, 
sterkulia f., topolów ka ró
żowił. 

le\ti'nfmnrber, sm. •B, pl. 
-, 6ti'nfrnt;, sm. •en, pl. 
•en, tchórz m. (zwierze). 

6ti'nfnnfe, sf. pl. ·.n, t) 
wrzód cuchnący w nosie; 2) 
człowiek m. z cuchnącym 
nosem. 

@iti'nff nlm, sm. •(e)B, pl. 
•e, o bacz 15tin t. 

6ti'nff d)wnmm, sm. •(e)il, 
pl. •fdJwiimme, sromotnik 
amrodliwy, dyablejaje (grzyb). 

6ti'nfftein, sm. •( e)e, pl. 
•e, obacz 15tinffn[f. 

6ti'nftier, sn. •(e)e, pl. , e, 
śmierdziel m. 

@iti'nfwinbe, sj. pl. •11, 
trzeszczka f. (rośl.). 

@iti'nfwief el, sn. -B, pl. -, 
tchórz m. (zwierzę). 

@;tint, sm. ,(e)B, pl. •e, 
stynka j., mrzewka f., owie
sek m. (ryba); tmliebt wie 
ein - zakochany jak kot; 
l)ftgnilgt wie ein - kon
tent jak mucha w okropie. 

6tf.1Jtnbin't, sm. -en, pl. 
•en, stypendysta m. 

@iti,llt'nbtum, sn. •(s), pl. 
•bien, stypendyum n., zapo
moga /., wsparcie n. udzie
lane uczniom. 

le\ti,lli't;en, rn. (~nben) ob. 
6tibit)e11. 

@iti',11.)Je, sf. pl. ,n, sos m. 
@iti',11,lltn, l, rn. (~aben) 

maczać do sosu, w roscle; 
II. vn. (~aben) ciągnl}Ć z/\ 

sob!}; bas Streib ftippt suknia 
cil!gnie sie po ziemi. 

6ti,1Julll1nt, sm. -en, pl. 
-en, stypulant m., zawiera
il!c:r m. umowę, ugodę; = 
!Bertragfdjlie~er. 
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le\ti~ulntio'u, sf. pl. •en, 
stypulacya f., ugoda f., umo
wa f., układ m. ; = iłler~ 
trag. 

le\ti,llttlit'reu, va. (~aben) 
stypulować, umówić, ugodzić, 
ułożyć; = ilbereinfommen. 

le\ti'ru, sf. pl. •m, i le\ti'r• 
ue, sf. pl. -n, czoło n.; eine 
~o~e, niebtige - ~aben mieć 
wysokie, nizkie czelo; fnltige, 
gerunaelte, offene - poradlone, 
zmarszczone, otwarte czoło; 
bie - runaern (z)marszczyć 
czoło; fleine - czołko n.; 
(przenośnie:) eine e~erne, 
bteifte, ftec!Je - ~aben mieć 
bezwstydne, miedziane czoło; 
bie - ~aben, etro. 3u fagm, 
au tun mieć tyle wytarte 
czoło, być tak bezczelnym, 
by coś powiedzieć, uczynić; 
bie - jmnbm fJieten stawić 
komu czoło, opierać się ko
mu; bie - ~odj fragm nosić 
głow~ wysoko; - gegen -
czoło w cz, lo; es ft e~t i~m 
auf ber - gef d)tiebm albo 
au refen ma to na czole wy
pisane, z czoła mu to poznać, 
wyczytać możn11, 

eti'rnnber, sf. pl. •Il, żyła 
czołowa, czelna (anat.). 

le\ti'rnnbednfJbiube, sf. pl. 
•Il, przeborek m. 

etl'rnllnub, sn. •(e)s, pl. 
0 6itnber, le\ti'rt1biube, sf. pl. 
•Il, naczołek m., czółko n. 

le\ti'rubetn, sn. •(t)s, pl. 
•e, naczołek m., kość czelna 
(anat.). 

le\ti'rnlllntt, sn. •(e)s, pl. 
•bliitter, naczolnik m., 11a
czołek m. (dla koni). 

le\ti'rnd)en, sn. •!5, pl. -, 
dim. od 15tirn, czołko n. 

le\tl'rufnlte, sf. pl. =n, 
zmarszczka f. na czole, 

6ti'rnfelb, sn. •(e)lll, pl. 
•er, le\ti'rnf{iid)e, sj. pl. •n, 
przednia strona (budyllkn). 

le\ti'rngegeub, sf. okolica 
czoła (anat.). 
le\ti'ru~nnr, sn. •(e)tl, pl. 

,e, włosy pl, na czole; czub 
m., czupryna f. (u koni). 

le\ti'rn~nmmer, sm. -a, pl. 
-~itmmer, młot czołowy. 

le\tl'rn~il~le, sf. pl. ,n, 
zatoka czołowa (anat.,). 

le\til'lltrn 

le\ti'rn~ilgd, sm. •B, pl. 
-, wypukłość czelna (anat.), 

6ti'rnfnod)tn, sm. =s, pl. 
-, obacz 15tirnbein. 

le\tl'rulolfe, sf. pl. •n, kE}
dzior na czoło spadBjąry. 

6ti'rumnuer, sj. pl. -n, 
mur przyczółkowy. 

@iti'rnmu~fd, sm. 0 13, pl. 
-, muszkuł czołowy (anat.), 

le\ti'rnuerll, sm. •s, pl. •en, 
nerw czołowy (anat.). 

le\ti'rn,IJfeiler, sm. =B, pl. 
-, słup czołowy, przedni 
(budown,). · 

le\ti'rnrnb, sn. ,(e)s, pl. 
•ritber, koło czołowe, 

le\tt'rnriemeu, sm. ,B, pl. 
-, rzemień czelny, czółko ». 
(dla koni). 

le\ti'rurun3el, sf. pl. =n, 
zmarszczka f. na czole. 

le\ti'rnr11u3elu, sn. •ii!, mar
szczenie n. czoła. 

@iti'rttf dJmmf, sm. •(e)B, 
ozdoba/., st1~j m. na cimło. 

@iti'ruf eite, sf. pl. =n, 
przednia strona (budynku); 
- bee !Jłaud)fafteni!I ściana 
przednia dymniska (kolejo.), 

le\ti'rnftilcf, sn. -(e)B, pl. 
-e, obacz 6tirnwanb. 

le\ti'rnteil, sm. =(e)s, pl. 
•f, przednia cz~ść szyszaka. 

le\ti'rntud), sn. •(e)B, pl. 
-tildJet, chustka f. do owi
jania czoh, 

le\ti'ru1Jerlnbernm,11c, sf. pl. 
•»,ładownia czołowa (kolejn.). 

le\ti'rnwnub, sf. pl. •wlinbe, 
przednia ściana (budynku). 

le\ti'ruwunbe, sf. pl. -n, 
ranłł f. na czole, 

6to·a, sf. portyk m. 
(w Atenach), bala f. 

le\to'beu, le\to',lltu, va. (~a
lien) 1) zaprawiać jarzyny; 
2) obacz ~ampfen. 

6to'ller, sm. =9, pl. -, 
le\to'ber~unb, sm. ,es, pl. •e, 
pies g~ńczy, wytrapiający 
i wyplasz~jąry zwierzynę, 
ogar m., ogarzyca f.; Ueiner 
- ogarzę m.; - auf )llil,,el 
wyżeł m., wyźlica/., wyżle n. 

le\til'llern, vn. (~aben) • 1) 
szperać, sza kać, przetrząs11ć; 
in albo awifdjen alten !llildJem 
- szperać w starych książ· 
kach; 2) (va.) gonić, tropić; 



6tii'lmig 505 6to'dfrtmlt 

zwierzynę wypłoszyć; kogo okuć; 9) kapitał m., 2Cbern na ten widok krew 
nuffliibern; bie ,t1unbe zasoby pieniężne; - uon w żyłach mi skrzepła; 2} 
burd) ben filla[l> psy tropią fillaren zapasy pl. towarów; gęstnąć, zsiadać się, zsiąść 
w lesie; 3) kurzyć się, pru- 10) (obraz.) kij m., drąg m., się (o mleku); 3) (fein) bu
llZYĆ (o śniegu); roie eii fti:i 0 kloc m.; fid) roie ein - an, twieć; próchnieć, psuć Bifl 
hrt I j0k pruszy ! ftellen być niezręcznym jak (o zębach). 

6tii'betig, adi. prusząry; kloc, być niezdarą. 6to'lfen, an. •ii, 6to'duug, 
•tii filletter obacz 6tober0 @iło'lf ••• , w połączeniu aj. pl. •en, 1) tyczenie n., 
,oetłer. z nazwami narodów; zabity, podpieranie n. tyczkami; 2) 

E:Stii'bern, an. •ii, 1) szpe- zapalony, fanatyczny, n. p.: zatrzymywanie n. się, zatrzy
ranie n., szukanie n., prze- er ift ein 6tocfpreuf;e to zabity, manie n. się; przerwa /., 
tro:l}sanie n.; 2) trupienie n, zapalonyPrusal<(hakatystam.). zastój m. (n. p. w handlu); 
wypłaszanie n. zwierza; 3) 6to'lfnmeife, sf. pl. •n, inii - fommen, geraten za. 
zawierucha j. mrówka wędrująca. haczać się, zahaczyć się, 

6tii'berwetter, an. •!ll, za- 6to'lfnu{lf d}lng, sm. •(e)ii, urwać się; 3) - im !J!eben 
wierncha śuifżna, zamieć j. pl. •f dJliige, @ifo'df~rofle, zacinanie n. sil} w mówieniu; 

@>to'd}dn, @ifo'd}eu, va. a/. pl. •n, wyrośl /., wyro- 4) gę~tnienie n., zsiadanie n. 
bail ijeuer - podniecać, roz- stek m. (bot.). się mleka; 5) bntwienie n. 
gartywać, zgartywać ogień. @ito'lfbnnb, sn. , (e)ii, pl. 6to'lfenb, adi. wahający 

@ito'd}er, sm. •ii, pl. -, 1) •liiinber, sznurek m., tasiemka się, zatrzymujący się; eine 
obacz 8a~nftocljer; 2) palat•z /., w~tążeczka /. u laski, •e !Rebe mowa z panzRmi, 
m.; = ,t1ei3er. 6to'lfbef d}lng, sm. •(t)i!, pl. przestankami; adv. fpre 0 

6to'd}ern, va. (§a6en) 1) •fd)lćige, skówka f. u laski. cljen zacinać się w mó-
baii g:euer - oracz pod fto$ 6to'dblinb, adi. zupełnie wieniu. 
d)eln; 2) fidj bie ,8ii§ne - ślepy, niewidomy. @iło'deute, sf. pl. • n, kra-
dłubać w zi:ibach. @iłii'cfd}en, sn. ,ii, pl. , kwa j., krzyżówka f, szarka 

6to'd}ern, sn. •!8, 1) dlu- dim. od 6tccf, laseczka /., f., bu,ka f. 
banie n. (n. p. w Z!,lbach); 2) kijaszek m. 6to'cferbfe, sf. pl. ,n„ 
zgarfywanie n., rozgartywa· 6to'lfbegeu, sm. •ii, pl. -, groch polny, rolny. 
nie n. ognia. laska f. ze szpadą. 6tii'lf(e)rig, adi. chudy 

@5tod, sm. •(e)ii, pl. 6tiiclł, @iło'dbnmm, adi. głupi jak jak tyk11. 
1) laska f.; fleiner - łase- but, jak sak, 1.dupiuteńki. @itó'lfern, i·n. (~a6en) ob. 
czka/.; bicfer, berlier - kiJ 6to'lfbumm~cit, sf. wielka 6tod)ern. 
m.; mit ~ifen liefd)[agmer głupota. 6to'lfcra, sn. ,es, pl. -e~ 
- kostur m.; am albo mit 6ło'lfbunfd, adi. ciemniu- ruda f. w bryłach. 
bem -e ge{Jen chodzić o lBsce, teńki, adv. ciemno jak w 6to'lffnlfd, sf. pl. •n, ob. 
z laską, o kiju, z kijem; mit rog-u. .!tienfacfel. 
bem ,e fcljfagen walić, okładać, ISto'lfeifcn, .,n. =i'.l, pl. -, @ito'lffnlfe, sm. •n, pl. 0 11„ 
obić kijem; ben - befommen dyby pl. jastrzab właściwy. 
kijem dostać; 2) pień m., pręt @ito'lfen, I. va. (fJalien) 1) <StÓ'lffed}teu, sn. •6, fect.-
m. (na którym co rośnie); tyrzkami, żerd,iami podpie- towanie n. laską. 
ein - !J!ofen krzak m. róż; rać (drzewa, wino); 2) bas @ito'lffeber, aj. pl. •n„ 
eine !J!of e t>Om •e alibrec!jen ~Hut - wstrzymać obieg pierwsze twarde pióro z 
róż!.l z pnia urwać; 3) pień krwi; II. vn. (fJaben) 1) za- brzegu w skrzydle ptaków. 
m. na karczowisku; ilber - trzymywać ~ię, zatrzymać 6ło'dfiebd, sf. pl. •n, ob. 
unb 6tein [pringrn, jagen się, zatamować się; ust11wać, <5tocf~eige. 
bied z, pedzić przez góry i ustać; bai! fillaff et ftocft woda 6to'dfinfter, adi. obac?J 
lasy; M • podstawa f., słup się zastanowiła, zatamował•, 6tocfbunfe[. 
m., drążek, na którym się co woda stoi, nie odpływa; im 6to'dfif dJ, sm. •eil, pl. •e, 
zawiesza, osadza (np. kape- !J!eben - za jąkać się, zacinać sztokfisz m. (ryba); er 1ft ein 
lusz, perukę); 5) ul m.; = si!,l, zaciąć 8ię; er ftocft oft rediter - 1?łupi jak but. 
:tJienenftocf; 6) winieta /. im !J!eben często się zacina @iło'lffifd}fang, sm. ,(e)ii, 
(drukarstwo); 7) piętro n.; w mówieniu; bie Unter[Jaltung pl. •fiinge, połów m. sztok= 6tocfroerf; er roo§nt im ftocfte rozmowa przerwała fiszów. 
et~en - mifszka na pierw- si!j; bd @efd)dft ftocft •prawa 1

, @ito'lff(elf, sm. •(r)ii, pl. ,e, 
azem piętrze; 8) kloc m., do się zahaczyła, nie postotpuje ' plama f, od zleżenia. 
którego się wi~źnia przykuwa, wcale; zastój w interesach; , 6to'cff{elfig, 6to'lfig, adi. 
dyby pl. na nogi; wiljzienie ber ,t1anbe[ ftocft handel mający plamy od zleżenia. 
n., koza /.; jmnbn in ben ostał; liei bi efem lllnl>licf: @ito'lffremb, adi. zupełnie 
- [tgen, f!Ę)!agen w dyby ftocfte mir bas ~!ut in ben ' obcy; nikogo nie znający. 



6to'dgcigc 

6to'dgcigc, s/. pl. •n, 
,oktawka f., skrzypeczki pl. 

@ito'dgdcbd, adi. bardzo, 
2anadto uczony. 

6to'dgdcif c, sm. •il, pl. -
tor ślepy, martwy (kolejn.), 

6to'lfgctftc, sf. jE,czmień 
ei worogranny. 

6to'dglnubc, sm. •ne, ślepa, 
niezachwhna wiara. 

6to'dglaubig, adi. ślepo 
wierząc.v, 

6to'dgtne, sn. ·fee, pl. 
•gtiifer, psia trawka; =~un'oe, 
gtaB. 

6to'dbnltcr, sm. ,,.13, pl. -, 
podRt.11wa f. na laski. 

6to'dbnmmcr, sm. ,s, pl. 
·~iimmer, młot murarJki, mu
brski. 

6to'dbiinblcr, sm. =il, pl. 
-, handlujący m. laskami. 

6to'dbnue, sn. •fes, pl. 
·~iiuftr, koz,i f., więzienie n. 
{wojskowe). 

6to'dbol3, sn, -es, pl. -~o[, 
~er, drzewo gałęziowe. 

6to'dig, adi. zbutwiały, 
zlebly; adv. - werben zbut
wieć. . [ cięty. 

6łii'dif dJ, adi. uparty, za-
6ło'dfuo~f, sm. •(e)B, pl. 

•fniiule, gałka f. u laski. 
6to'dlnm~c, 6to'dlntcrnc, 

.sf. pl. •n, latarnia j. na ki
ju; latarnia końcowa pociągu 
(kolejn.). 

6to'd{CUdJtcr, sm. •il, pl. 
-, obacz ~rm(eud)ter. 

6to'dmnllcr, 6to'dmiiflcr, 
.sm. •J, pl. -, stręczyciel 
giełdowy dla papierów pań
stwowych. 

6to'dmnlllt, sf. pl. •n, 
ślaz wysoki, ogrodowy. 

6to'dmnue, sf. pl. •miiuf e, 
1nała mysz polna. 

6to'dmiiued)cnftill, adi. 
<lichutki, cichuteńki; adv. 
eichutko, cichuteńko, 

6to'dmciftcr, sm. •il, pl. 
-. dozorca m. więzienia. 

6to'dnnrr, sm. •en, pl. •en, 
błazen m., głupiec m. wie
rutny, 

Gto'd4)fcifc, sf. pl. ,n, flet 
m. w lasce. 

6to'dl!rilRcl, s. pl. obacz 
etocfjd)la~t. 

6to'drnum, sm. •(t)B, pl. 
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•tiiume, nowina /.; = 9łeu• 6to'dllltld/C, sf. pl. •n, strat 
l>rucf). wiezienna, 

6to'drtgiftcr, sn. ..13, pl. 6to'dllltrf, sn. •(e)\!, pl. =e, 
-, rejestr m., spis m. towa- piętro n.; ~aus non brei •en 
rów na skbdzie będących dom o t,zech piątrach. 
(handel). 6to'dlllinbc, sf. pl. •n, 

6to'dteiter, sm. •il, pl. dźwigarka górnobierna, dźwi-
-, ażioter 711, gownica j. 

6to'dreitmi, sf. atioter- 6to'd3nl1n, sm. •(e)s, pl. 
stwo n. "'oii~ne, ząb trzonowy. 

6to'dricmcn, sm. •s, pl. 16to'd3idd, sm. •il, pl. -, 
-, rzemyk m. u laski, cyrkiel m. o nieruchomych 

6to'drof C, sf. pl. •n, rbża kolankach. 
ślazowa. 6łoff, 1Jm, =(e)B, pl. •e, 1) 

6to'dubr, sf. pl. •en, zegar materya /. (jedwabna, su-
stojący. kienna, wełniana i t. p.); su-

6tode, s. pl. zasoby pl., rowiec m.; = ~o~ftoff; bie 
zapasy pl.; akcye pl. (handel). 2trl>eit foftet fo nie( wie ber -

6to'debtfiłjtr, sm. •6, pl. robota kosztuje tyle co ma-
-, akcyonaryusz m. terya; 2) materya f. (w prze-

6to'dfd)crc, sf. pl. •n, no- ciwstawieoiu do duszy (filo-
ŻFe ogrodowe. zofia); 3) materya. f., ciało 

6to'dfd)icnc, sf. pl. ..n, n., pierwiastek m. (chemia); 
opornica f., szyna oporowa 4) przedmiot m., wątek m., 
(kolejn.). I osnowa f., treść f.; - au 

6to'df d)irm, sm. •(e)s, pl. einem !Roman przedmiot dla, 
•e, parasol dający się użyć do powieści; einen .!tatalog 
takb jako laska. n<1dj bem •e orbnen uporząd-

6to'df d)ltlg, sm. -(e)s, ude- kować, ułożyć katalog we-
rzeuie n. kijem; pl, •ldjliige, dług przedmiotbw; - filr ein 
kije pl., baty pl. mlerf materyały p1. do dzieła; 

6todf dJlnngc, sf. pl. •n, - aur Unter§altung finben 
anakond f, (wąż). znaleźć przedmiot do rozmo-

eto· df d)lcnbcr, sf. pl. •n, wyj - aum .S11djen powbtl. 
proca f, do śmiechu; ó) oapbj m . 

6to'df d)nu~fcn, sm. •ił, su- (szczegblnie piwo w mo-
chy katar, sapka /. wie studenckiej). 

6to'df d)rnubc, sf. pl. •n, 6to'ffhilbcnb, adi. twonl!-
śruha f. u imadła. cy materyę, ciało (fizyologia); 

6to'df d)llltlmm, sm. ..(e)s, plastyczny (rzeźb.). 
pl. •f d)roitmme, bedła zmien- 6to'ffelig, adi. niezdarny, 
na (grzyb), głupi, 

15to'dftiinbcr, sm. •B, pl. 6to'fftn, adi. ma.teryalny, 
-, obacz 15d)irmfHinber. z m11teryi zrobiony. 

6to'dftcif, adi. sztywny 6to'ffcntftebung, 6to'ffcr• 
jak drąg; adv. - bafte§en 3cu11ung, sf. obacz Ut3eugung. 
StHĆ jak drąg. @;tO'ffCtf lltj, m, •eil, pl, 

6to'dftill, adi. cichuteńki; •f iiae, odrost m. 
nieruchomy; adv. cichuteńko; 6to'fftrf otjmittcl, sn. pl. 
nieruchomie. odzywki pl. 

6to'dtnub, adi. zupełnie 6to'ffbnltig, adi. materyal-
głu~hy, głuchuteńki. ny; treściwy; = in§altsreidj; 

6to'dtnubc, sj. pl. =n, dziki pożywny. 
gołąb. 6to'ffbnltigfcit, sj. ma.te-

6to'dturncn, sn. •6, gim- ryalność f.; treściwość f.; 
na.styka wykonywana przy pożywność f. 
pomocy kija. 6to'fflcbrc, sf. 1) chemia 

6to'dunn, sf. ob. 15tocfen. f.; 2) ma.teryalizm m. i = 
6to'dlliolc, sj„ pl. =n, lew- !Dlaterialiilmuiil; ~n~linger bet 

konia f. - materyalista m. 



!Eto'fflid) 

6to'fflid), adi. materyalny; 
adv. co do materyi, przed
miotu. 

6to'fflid)ftit, aj. materyal
ność j. 

6to'fflo~, adi. 1) niemate
Tyalny; 2) (obraz.) niemająey 
treści, nietreściwy, bez osnowy. 

6to'fflofinfeit, 8{. 1) niema
teryalność f.; 2) (obraz.) brak 
m. treści, przedmiotu, osnowy. 

6to'ffnnme, am. •nil, pl. ,n, 
imię oznaczające materyę. 

6to'ff1Jcrwnnlltf d)nft, sf. pl. 
-en, powinowactwo materyal
ne, chemiczne. 

6to'ffllltd)fcl, sm. •il, prze
istaczanie n. soków, odmiana 
f. materyi (fizyol,). 

6to'ffWOrt, an. -(e)il, pl. 
-e, oh11cz 15toffname. 

6tii'~nen, vn. (~a!ien) ję
<Jzeć, stekać; il ber etm. -
narzekać" na co. 

6tii'~UCU, Sn • .. ij, jEJCZenie 
n., stękanie n., jęki pl.; na
rzekanie n. 

6tii'~ncnll, adi. jęczący, 
11tękający. 

6to'tfcr, am. •!8, pl. -, 
fltoik m. (filoz.). 

6to'if d), adi. stoicki; adv. 
po stoicku, 

6toi3i'~mu~, am. -, stoi
-cyzm m. (filoz.). 

6to'ln, 6to'le, sf. pl. -ren, 
stuła f. (kapłańska); stuła 
f. (historyczny strój kobiecy). 

@:ito'lgcbli~ren, aj. pl. opła
ty kościelne, 

!Sto'Ubculc, sf. pl. •n, od
<Jisk m. od podkowy. 

6to'Ut, sf. pl. •n, obacz 
etulle. 

6to'Ucu, am. •il, pl. -, 1) 
flztolnia /., stolnia .f., podkop 
m., ganek podzhimny (górn.); 
einen - treiben, !aff en, au• 
1il~ten stolniEJ ( wy)kopać, 
wycembrować, rozprzestrze
nić; 2) placek podługowaty 
(na świEJta pieczony); 3) ocel 
m., bródka f. u podkowy 
koński~j; 4) nóżka f. u łóż
ka, u garnka, trzon m., trzo
nek m.; 4) zwrotka f. (pieśni 
meistersingerów). 

6to'Uen, va. (~~ben) 1) za
opatrzać w nóżki (łóżko); 2) 
wykoć bródki:i u podkowy 
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końskiej; 3) rozprzestrzeniać 6to'UCn1Ucif c, adi. i adv. 
skóry (irarbarstwo). w· stolniach, stolniami (góro.). 

6to'Ucnnrbcit, a/. pl. •en, @:ito'Uen3cdjc, aj. pl. •n, 
robota f. w stolni (góro.). kopalnia mająca stolnie. 

6to'Ucnnrbcitcr, am. •G, pl. 6to'U~nfcn, am. •il, pl. -, 
-, stolnik m. (góro.). garnek m. z nóżkami. 

6to'Ucnbiidcr, am. •il, pl. 6tii'Uncr, am. -s, pl. -, 
-, piekarz m. placków. 1) gwarek stolniowy; 2) stol-

6to'Ucnbnu, am. ~(e)s, bu- nik m.; = 15tollenarbeiter. 
dowa f. stolni (góro.). 6tolo'UCII, am. pl. Jato-

6to'Ucnbcfn~rnng, sf.pl.•en, rośle z korzenia wyrasta-
przegląd m. stolni (górn.). jące, wypustki pl.; = !ltU!il• 

eto'Ucnfirftc, sj. pl. ~n, Iaufet (bot.). 
dach m. stolni (góro.). 6to'f,l)Ct, am. •il, pl. -, 

6to'Ucnfiirllcru11g, aj. pl. 6tol,llcrti', sf. pl, •en, po-
•en, wywó~ m. (górn.). tknięcie n. się (w szczegól-

6ło'Ucngmd)tigfcit, sf. ności o koniach). 
przvwilej m. stolni (góro.). 6to'f,1Jtter, sm. •il, pl. -, 

6to'Uc11gef d)worcnc(r), am. ten co się ustawicznie po
•en, pl. -e(n), nadzorca m., tyka, co ma chód niepewny. 
inspektor m. stolni (górn,). 6to'l,llttig, adi. 1) utyka-

6to'Uengrunb, am. •(e)i3, jący (chód); 2) grudzisty, 
pl. •nrUnbe, spestak m. (góru.). nierówny, chrupowaty (o 

6to1Ucn~n11cr, am. •il, pl. drodze). 
-, stolnik m. (góro.). 6to'l,1Jcr11, vn. (~alien i 

6to'Ucnfl11ft, aj. pl. •fCUfte, f ein) potknąć się, usterkol}Ć, 
okno tł. w stolni (górn.). pochynąć się, upsnąć się; 

6to'Ut11ln1t~, aj. kawał m. illier einen Stein - potknąć 
drzewa do zatykania dziur się o kamień; ilber imnbn 
w chodnikach kopalni. - zdybać się z kim znie-

6to'Ucnmunb, 6to'Ucnfodj, nacka; im 9lel>en - utknąć 
an. •(e)s, pl. •lodjer, ujście n. w mowie; mancljmaI ftoipert 
stolni, wejście n. do stolni auclj ein guteil \j:lferb i dobry 
(góro.), koń czas~m się potknie. 

6to'Uc11iiffn11ng, sf. :pl. •en, 6to'I,llcrn, am. •il, utknię-
otwór m. stolni (górn.). cie n., potknięcie n. się. 

6to'Ue11rcdjt, an. •(e)a, ob. 6to'l,1Jrin11, am. •a, pl. •e, 
6tollenneredlti!lfeit. żarto bi, zamiast Stolperer. 

6to'Ue11f djndjt, am. •(e)a, 6to(3, I. adi. 1) dumny, 
pl. ,e, szyb prowadzący do wyniosły, pyszny; 2) (obraz.) 
stolni (góro,). pyszny, wspaniały; = glćin• 

6to'Uc11f o,lc, sf. pl. •n, 3e11b, ~miid}; IL adv. dumnie, 
spód m. stolni (góro.). wyniośle, pysznie; (obraz.) 

6to'Ucnftcigcr, am. ~il, pl. wspaniale; - fein pysznić 
-, obacz 5teiger. się, wynosić się; auf etm. 

6to1Ucntn11fc, aj. głębokość - fein pysznić sil} z czego, 
Atolni (!l'Órn.). chlubić się czem; - tun 
6to'Uc1111lmcn, a. pl. pobo- nadyma~ się; mad}en 

ki pl. stolni (góro.). upysznic; - werben w du-
6to'Ut111Jorftc,cr, am. •il, mlJ si11 wzbić, zbucznieć,; 

pl. -, przeło!ony m. nad f e~r - merben rozpyszniec. 
stolnią (iórn.), 6tol,;, am . . •eil, duma f., 

6to·ucn1Jcrc11g11nn, aj. pl. pycha /., wyniosłość f.; ben 
•en, poboki pl. stolni (górn.), - 61inbige1t, bemiltigen uskro-

6to'UC1tl\lngcn, am. ~~, pl. mić, upokorzyć dumę; et i~ 
-, wózek m. o cztere~h ko- ber - feinei3 materianbei 
lach do ciężarów (góro.). jest chlubą swej ojczyzny; 

6to'Utnlllnff er, an. •il, woda 

I 

f einen - in etm. f e~m za-
gromadząca się w stolni sadzać na czem swoj'ł 
(góro,). durni}, 



6tot3it'rt11 

6tol3it'rt11, i·n. (~alim i 
fein) pysznić się, p~noszyć 
się, zadzierać nosa; em~er
chodzić z zadartym nosem. 

Gto'~farbcit, sj. pl. -en, 
cyrowanie n. (n. p. pończoch, 
bielizny). 

6to'~fbiidjf c, sj. pl. ~n, 
dławnica f., szczelnica f., 
dławik m. (kolejn.). 

@ito',llfbiidJf rnbriUe, sf. pl. 
•n, p1zeciwdhwik m. (kolejn.). 

6to',llfbildjf cnbcdct, sm. =i:l, 
pl.-, pokrywka f. dławnicy, 
nasada zewn11trzna ezczelnicy, 
wieko n. szczelniey (kolejo.), 

6to',llfbiidjf cnrcinigcr, sm. 
•i:l, pl. -, haczyk spiralny 
(kolejn,). 

Gto'~ffJiidjfcnf djranfJe, sf. 
pl. ,n, śruba /. u szczelnicy 
(kolej n.). 

6to'Wn, I. va. (~abm) 1) 
zatykać, zatkać, tkać; wt.J
kać, wetka.<, wetknąć; ein 
.Soc!} - zatkać dziurę; za
mm·ować; 0umauern; 
ID.lilrfte - napychać, robić 
kiełbasy, kiszki; @iinfe -
upychać gesi; @iinfe mit 
@etftennube(n - paść gęsi 
gałkami jęczmirnnemi; eine 
$feife - natkać, m,kładać, 
nałotyć fajke; 2) rozpychai:1, 
rozepchać, ~'!pakować, na
pchać; = oollftopfen; fid} 
bm .Seil> vol!-, fidj 001!
napchać się jadłem, najeść się 
po same uszy; (obraz.) jmnbm 
bai:! !!Jlau[ - zatkać komu 
gębę j oollgeftQpft napełniony, 
przepełniony; 3) wstrzym1tć 
przez zatkanie (medycyna); 

. 4) naprawiać (bieliznę), cyro
wać (pończochy); JI. i-n. 
(~aben) 1) sprawić zatwar
dzenie; biefe 12,peife ftopft ta po
trawa sprawia zatwardzenie; 
2) napchać się, najeść się; 
Ili. fidj -, vr. (~aben) ob. 
pod II. 2). 

6to'~frn, sn. -s, 1) zaty
kanie n., wtykanie n.; 2) 
cyrowanie n. (bielizny, poń
czoch); 3) paszenie n. (gęsi, 
kaczek); 4) natykanie n., 
Jlakładanie n. fajki. 

Eito'~fcnb, adi. =ei:l !!Jlitte[ 
•bacz e>topfmittd. 

6to'~fcr, sm. •ił, pl. -, 
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1) natyka cz m.; 2) napra- 6to·~~clfcbcrn, sj. p1. 
wi11ez m. (bielizny, pończoch). klęki pl., małe piórka po,, 

@ito'~fcrin, sf. pl. •nen, oskubaniu pozostałe. 
naprawiająca /. bielizn11, @ito',11,lldfclb, sn. ~(e)ił, p1. 
pończochy. -er, obat'z 15tovpe!acler. 

6to~fmf', sf. obacz 6to',IJ,llclgane, sj. pl. -giinfe, 
5topfen. gt])Ś na ściernisku paszona. 

6to',1Jffltd, sm. •(r)i:l, pl. @ito',l),llclgcbfdjt, sn. ~(e)s, 
•e, cyra f. pl. •e, poemat z wierszy 

6to',llfgarn, sn. •(e)i:l, pl. różnych poematów sklejony. 
•e, nici pl. do cyrowania. 6to',ll,lldgrae, sn. ·fes, pl: 

@ito',llf~anr, sn. •(e)iil, pl. =gt/if er, trawa na ściernisku 
=e, kutner m. , rosnącR, trnwa ze ścierniska. 

@ito',llfla~~rn, sm. •5, pl. @ito',ll~ctig, adi. pełny 
-, lata f. ścierni, ścierniami pokryty. 

@ito'~fmittd, sn. •5, pl. 6to',11,llttforn, sn. •(e)i:l,. 
-, lekarstwo n., środek m. tyto na ściernisku zasiane, 
na zatrzymanie. tyto ze ścierni@ka. 

@ito'~fnabd, sf. pl. =n, @ito'~,lldmaft, sj. obacz 
igb f. do cyrowania. \6toppelroeibe. 

eto'~fnatt, sf. pl. 0 nii~te, 6to'~łJtln, va. (~a6en) 1}' 
cyra f, wycinać ściernisko, zbierać 

~to'~fnubd, sf. pl. 0 n, kłosy po ściernisku, zbierać
gałka f., kluseczka f. do (reszt~ owoców); ~) (prze
napychania gi;si. nośnie:) klecić do kupy po

@ito',llfftangc, sf. pl. •n, zbierane rzeczy, łatać, kom-
fasulec m. (kolejn.). piłować. 

@ito',llfftidj, sm. • (e)s, pl. 6to',11,lldn, sn. •i:l, 6to~~e, 
•e, ścieg m. cyry. lei', sj: pl. =m, 1) zbierani& 

@ito'~fl1Jadje, sn. •fes, za- n., zbiór m. kłosów po ścier
sklep m., pierzga j., klej nisku; 2) (obraz.) kompilo-
pszczoli. wanie n., kompilacya f., 

@ito',1Jf11Jnff cr i eto',11,11• zbieranina j., łatanina f. 
llJOff tr, sn. ,s, prąd przeci· @ito',IJłJtlrcdjcn, sm. •iil, pl. 
wny (żel!'l,). -, grabie n. do grabi~nia, 

6to'~fl1Jttf, (i •tverA), sn. ścierni. 
•(r)iil, 1) phkuły pl. do zafy- 6to',11,lldriibe, sf. pl. •n, 
kania; 2) obacz 12,topfatbeit. ścierniskowa, pastewna rzepa .. 

@ihl~,ll l interi. stój! wstrzy- 6to',11,lldllcrfe, sm. pl. ob. 
mai! (żegl.). etovpelgebid)t. 

@ito'~,llnnfcr, sm. ,a, pl. ®to',11,lldlllcibc, sf. druga 
, glówua, wielka kotwica pasza (na ściernisku zebrana). 

(żegl.). @ito',11,lldlllcrf, sn. •(e)s, pl. 
@ito'~,lld, sf. pl. on, ścier- •t, ob~cz etoppe(n, 12,top

ni~ pl., rżysko n.; ber ID.linb pe!ei. 
ftreicl)t illier bie =n wiatr 6to',llł)rn, I. va. ([Jaben)· 
ścierniami kołysze; 0 n bes 1) = ft op fen; 2) ein ~au -
~artei:l wło.,y rzadkie w bro- przymocować linę; bie .Seit 
dzie, włosy odrastające w albo @e0eit - zarzucić ko
golonej brodziP, twkę, by czekać mi przypływ 

@ito'ł),lldader, sm. •i:l, pl. (żegl.); II. vn. ([Jaben) za
•iicfer, śdernisko n., rtysko n. trzymać się, 

@ito'~,lldbart, sm. =(e)s, pl. @ito'~,llcr, sm. •i:l, pl. - ,-
=lilirte, ostra broda, broda,:1,a obacz 15tovpleil. 
której po ogoleniu włosy @ito,11,llf'nt, sj. pl. •n, sztu-
odrastają. pin m., flejtuch m. do broni 

~o·,11~d(Juttcr, sf. ma~ło palnej. 
w sierpI!iu robione, @ito',11,IJ(Cr, sm. •i:l, pl. -, 

6to'łJ,lldbiftd, sf. pl. ~n, zbieracz m.; (obraz.) łataczi 
sierpik rolowy (chwast). m., kompilator m. 



6to'4Jłlf til, sn. o(e)s, pl. 
·•e, lina f. u kotwicy. 

6to'ł)ł)ltlllff tr, 8n. "s, obacz 
Stopfroaffer. 

6tii'4Jf d, 8m. •s, pl. -, 
.zatyczka f., zatykadło n., 
.czopek m., korek m.; (pou
fale:) m11ly człowiek, czło
wieczek m. 

6tii'łlf dn, va. (~11óen) za
tykać, korkować. 

6tiir, 8m. •(e)i!, pl. •e, je-
11iotr m. (ryba). 

6to'rar, 8m. •ei!, pl. •e, 
.styrak m., styrakowiec m., 
ambrowiec styrakowy, oble
wnik m., bursztynowiec m. 
(roś I.). 

6to'rarbaum, 8m. o(e)i8, 
pl. •bliume. obacz 15torni;. 

€:ito'rar~ara, 8n. ,es, ży
wica styraka. 

€:ito'rar4Jf(anaeu, 8f. pl. 
styrakowce pl. (bot.). 

6tordj, 8m. •(e)s, pl. 
Stlird)e, bocian m.; (brto
bli wie:) boć m., bociek m., 
ksiądz Wojciech; i dJm11r3er 
- tajstra f.; junger - bo
cianię n. 

6tord;•, adi. bociani. 
6to'rdJii~ulid;, Gto'rd;adig, 

adi. bocianowaty. 
6to'rd)bcin, 8n. ,( e)s, pl. 

.. r, bociania noga; (obraz.) 
noga długa i cienka. 

6to'rd}bcinig, adi. bocia-
nionogi, laskonogi (mający 
dfugie i cienkie nogi). 

6to'rd}blume, 8f. pl. ,n, 
dziki mak, [ cianka f. 

@itii'rcf)in, 8{. pl • .. nen, bo
@itii'rd}lcin, 8n. ,/3, pl. -, 

bocianię n. 
6to'rd)miinndJen, 811. ..13, 

pl. -, bocian m. 
eito'rd;neft, 8n. ,(e)s, pl. 

•er, bocianie gniazdo. 
6to'rdjf d}nabel, 8m. •il, pl. 

cfdJnlibel, 1) bociani dziób; 
2) nosek m., bodziszek m., 
.bocianie noski, tabie kosmy, 
wilcze igły (roś!.); 8) panto
graf m. (instrument do ryso
wania); 4) lewar okr~towy; 
ó) obcęgi kończaste. 

6to'rd}ltlcibdjen, 8n. 0 13, pl. 
-, obacz 6tlird}in. 

6tii'teif en, 8n, ,s, pl. 
czep żelazny. 
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Gtii'ren, I. va. (Q11ben) 1) rzyciel m. (pokoju, porządku 
przerywać; = unterbred}en; pllb!icznego). 
llie ~erbinbung ift geftlirt po- @itiimei', 8j. pl. •en, cią
łl}czenie przerwane; 2) prze- głe przeszkadzanie, przery
szkadzać, przeszkodzić, za- wanie, 
wadzać, zawadzić; eine Unter" @itii'rerin, 8{. pl. •nen, 
rebung - przerwać rozmo- przeszkodzicielka /.; wichrzy
w~; b11i! ~ergniliJen, bie ł)'reu• ciel ka f. 
be, ein ~eft - zepsuć 2iaba- @ifij'rfaUg, Bm. o(e)i!, połów 
w~, przeszkodzić uroczystości1 ; m. jesiotrów. 
jmnbn in ber mrbeit - prże- 6tii'rf(elf dJ, 8n. •ei!, jesio-
szkodzić komu w robocie; trowina J., je;iotrzyna f. 
l11ff en 5ie fidj nid}t - nie- @itii'rbafen, 8m. •i3, pl. -, 
chaj sobie pan nie przerywa, obacz eitlireif en . 
nie chcę panu przeszkadzać; @itii'rrfg, adi. zacięty, 
icf) miU llidJ nidjt lltnger - krnąbrny, uparty, oporny; 
nie chcę ciebie dłużej za trzy- narowisty ( o zwierzętach); 
mywać, tobie dłuż~j przeszka- •e<3 mlefen upór m., krnąbr
dzać; ftlire idj 15ie? czy za- ność /. 
wadzam, przeszkadzam panu? @ifii'rrigfeit, sf. upór m., 
id} wurbe ben gnn3en %11g krnl}brność f.; narowistość f. 
burcf) ~efudJ liei ber !łlrbeit (zwierząt). 
gefilitt, przez cały dzień od- Gtii'rrogen, 8m, •i3, ikra/. 
wiedziny przeszkadzały mnie jesiotra, kawiar m. 
w pracy; llie liffentlicf)e !Jłu~e, 6tii'rrifcf), adi. ob. 15tlirrig. 
Drbnung - naruszać, zakłó- @itii'rrif d}feit, 8/. ob. 15tllr• 
cać, zamieszać, zawichrzać, tigfeit. 
zawichrzyć spokój, porządek ~to'rt~ing, 811. •i3, pl. •i, 
publiczny; jmnbn im ełdJ(nfe, storting (nazwa parlamentu 
jmnbm ben 15clj(af - prze- norweskiego). 
rwać komu seu; er llitit fidj @itii'rung, 8{. ob. 15tliren. 
burd} nidJti!l in feiner !Jłu~e - 6to», sm. •ei!l, pl. Stillie, 
nic nie zdoła zakłócić mu 1) sztllrchaniec m., ezturka
jego spokoju; ben !5'rieben - niec m., pchni~cie m.; wetrzą
zamącić pokój; II. vn. (~11ben) śnienie n., wstrząśnięcie n.; 
dłubać, grzebać, szperać; = = @rf d)iltterung; uderzenie 
ftlióern; nr. geftlirt, pp. i adi. n.; = !ltnpr11lr; jmnbm einen 
zamieszany; ~er @eift pomy- - gelien szturchnąć kogo; 
Jony rozum. jmnbm einen - in bie 15eite 

@itii'ren, 8n. •13, etii'ruug, gelien dać komu szturchańca, 
8/. pl. •en, 1) przerwa /.; szturknąć kogo w bok; fe!ne 
= Unterbredjung; przeszka- @ejunbgeit erlitt einen -
dzanie n., przeszkoda f.; - zdrowie jego doznało nad
nerurf11djen przeszkod~ spr a• wątlenia; bai!l ~11t i~m ben 
wić; - ber liffentlidJen mu~e, levten - gegelien to go zgu
Drbnung, bei!l ~rleben/3 zakłó- biło, dobiło; - mit bem 
cenie n., zamieszanie n. spo- ~egen pchnięcie szpadą; 
kojo, porządkll publicznego, (obraz.) feinem ~er3en einen 
pokoju; 2) perturbacya f. geben gwałt sobie zadać, 
(astron. i fizyka). uczynić; einen - in/3 ~era 

@itii'renb, adv. przerywają- ner[eilen zranić śmiertelnie; 
cy, przeszkadzający, przeszko- 2) - in/3 ~otn zatrąbienie 
dny; niedogodny; adv. - n.; 3) etos m. (n. p. drze
einroirfen przerywać, przeszka- wa, książek, aktów) j 4) einen 
dzać, przerwać; = 15tliren. fidjeren - ~aben mieć pewną 

@itii'rer, 8m. •13, pl. -, reke; ben - parieren odbić 
@itii'rcnfricb, 8m, •(e)/3, pl. ,e, 1· pch~ięcie (szermierka); 5) 
przeszkadzacz m., przeszko- zetkoięcie n., styk m., połą
dnik m., przeszkodzicie! m., czenie n. (budowo. i kolejn.); 
hałaburdam.; (żartobl, :) wich- ger11ber - zetknięcie proste, 



6to'fjllutl1ofl 

styk prosty; 6cfJienen- styk 
szyn; f cf)riiger - zetknięcie 
ukośne, styk ukośny; 6) 
sztos m. (w grze w bilard); 
auf einen - jednym sztosem; 
in ben - fommen wpaść w 
sztos; au!! bem -e fommen 
wypaść ze sztosu. 

@ito'fjllmbofj, sm. •ff e!I, pl. 
•ff e, okrągłe kowadło, 

@ito'flart, sf. pl. ·a~te, cie
ś!icll. f. 

@ito'fjbanf, sf. pl. •I>linfe, 
kozły ciesielskie. 

@ito'fjbllu, sm. ~e!I, odbu
dowa stropowa (g6ro,). 

@ito'fjbcltlcgung, sf. pl. -en, 
ruch wst.rząsający. 

@ito'fjblc~, sn. •(e)!il, pl. 
•e, nakładka f., przykładka f, 

@ito'fjbo~rcr, sm. ,!I, pl. 
-, świder w kopalniach uźy
wany. 

@ito'fjbcgtn, sm. •!I, pl. -, 
szpada cienka i óługa. 

@ito'flcl, sm. ,!I, pl. -·, 
tłuczek m.; stępor m. 

@ito'fjcn, ftofle, ftofleft i 
floflt, Jtiefl, qeftojien, I. va. 
(~alim) 1) uderzyć; = fcf)(a• 
gen;pchać,prhnąć,popchnąć; 
popychać; szturchać, sztur
kać; jmnbn mit bem @llliogen 
- szturknąć kogo łokciem; 
imnbn mit ben ~ilflen - ko, 
pać kogo nogami; mit ben 
~iimetn - trykać, b6ść ro
gami; mit bem ~o(c!)e -
pchnać sztyletem; jmn'om ben 
~egeń burcfJ bie ~kuft, burd} 
ben ~eili - szpadę komu w 
piersiach utopić, szpadą ko
go przeszyć, przebić; jmnbn 
inii @efiingnie - wrzucić, 
wtrącić kogo do więzienia; 
jmnbn au!! bem ~aufe -
wypchnąć kogo z domu; jmnbn 
illier ben ~aufen - przewa
lić kogo; ~inroeg, auf bie 
6eite - roztrącać, roztrącić; 
ficfJ ein ~od} in ben .Ropf -
wybić sobie (przez uderzenie) 
dziurę w głowill; e!n,. in ben 
!8oben - wbić co/ do ziemi; 
im !lnilrf er - tłuc, utłuc 
w moździerzu; 3u \J3U(Uet -
zproszkować, utłuc miałko; 
2) (prsenośoie :) jmnbn uon 
ficfJ - odepchnąć kogo (od 
siebie); jmnbn uot ben .ltopf 
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- obrazić kogo; uom l:~rone 
- zrzucić z tronu; au!! ber 
@ef ellf cfJaft - wyrugować, 
oddalić z towarzystwa; au!I 
einem iBereine - wykluczyć 
ze stowarzyszenia; jmnbn inii 
@(enb - zepchnąć kogo w 
nędzę, zniszczyć kogo; II. sn. 
a) (~alien) t) nacfJ jmnbm -
godzić (na) kogo; mit bem 
jyujie an etro. - uderzyć, 
szturknąć nogą o co; aneinQ 
anber- zetknąć się; mit bem 
jyufle ge~en bie l:ilr - ude
rzyć, hic nogą we drzwi; 2) 
mer ftiljit? kto jest w szto
sie? (w grze w bilar); 3) 
bet fil\agen ftiiflt w6z trzęsie; 
bie jy(inte ~ofit strzelba ude
rza; 4) in!! ~otn - zatrąbić;; 
5) an dtu. - st.ykać się. z 
czem, graniczyć tuź; 'oie ~tiu• 
fer - aneinanber domy styka
ją się, graniczą ze sobą; b) 
(fein) 1) gegen eine fillauer 
- uderzyć się o mur; gtgen 
einen Stein - (= anftoflen) 
szturknąć, poszturknl}Ć się o 
kamień; auf jmnbn - napo
tykać, napotkać, spotykać, 
spotkać kogo; aufeinanber, 
gegeneinanber - spotkać się, 
zetrzeć się ze sobą; illierall 
auf 6d)roierigfeiten, auf ~in• 
betniffe - wszędzie napoty
kać trudności, przeszkody, 
napadać na trudności, na 
przeszkody; auf eine .RCippe, 
auf Sanb - uderzyć o ska
ł~, osiąś5 na skale, na pia
sku (o okrętach); auf ben 
jyeinb - zdybać, dopaść nie
przyjaciela; 2) uom .San be 
- odbić, odpłynąć od lądu; 
an ~anb - przybić do lądu; 
3um ~aupt~eere - złączyć 
się z glównem wojskiem; 
:truppen au fmnbm - Caff en 
posłać komu wojsko; III. 
fidJ -, vr. (~nfJen) 1) ficfJ an 
einem @egenftanbe - trącić, 
uderzyć się, szturchnąć się 
o eo; fidJ mit 'oem Ropfe an 
bie @cle - uderzyć (się) gło
wą o kant; (przenośnie : ) fidJ 
an etro. - obra:!:ać się, obra
zić się, gorszyć się czem; 2) my
lić si~;= ficfJ irren (prowincyo
nalizm); 3) v. imp. e!I ftilflt 
ficf} nui an f ei nem fillibetftanb 

~to'fjftingc 

rzecz zahacza się tylko na 
jego uporze, tylko jego upór 
stoi na przeszkodzie. 

6to'fjcn, sn. 0 !1, szturcha• 
nie n., szturkanie n., pchanie 
n.; e!I ~mf djte ein fllrdjter• 
Cid)e!I - unb ~riingen stra• 
szna była eitha. 

@ito'fjcr, sm. •!I, pl. -, 
pchający m.; tłoczący m. w 
moździerzu. 

@ito'fjcr, sm. •i8, pl. -, 1) 
tłuczek m.; = 6to11d; 2) 
taran m.; ~tJbraulif cf)er -
taran hydrauliczny (kolejn.); 
3) tłoczący m. w moździerzu; 
4) sokół m., jastrząb m. (dy· 
wany do polowania); 5) cy• 
linder m. (kapelusz). 

@itofjmi', 8f. pl. "en, ob. 
Stofien sn. 

@ito'fjctbc, sj. ziemia ubita, 
udeptana. 

@ito'fjfalft, sm. ..n, pl. -n, 
obacz 15tilfier 4). 

ieito'fjfc~ten, sn. ,!I, szer• 
mierka f., fechtowanie n. 
szpadami cienkiemi i dłu
giemi. 

@ito'fjfcbcr, sj. pl. •li, re
sor m. 

@ito'fjfugc, sf. pl. •n, spój 
pionowy. 

@ito'fjglltn, sn. •(e)!I, pl. -e, 
sieć f, na ptaki drapie!ne, 

@ito'fjgcbct, sn. ,(e)!I, pl. •e, 
modlitewka /., westchnienie 
n. do Boga, modlitwa strzelist11. 

@ito'fjgcict, sm. =!I, pl. -, 
jastrząb kr61ewski. 

@ito'fjgcrilftt, sn. •&, pl. 
-, obój m.; = !prall6od. 

@ito'fjgtltlc~r, sn. •(e)!I, pl. 
•e, obacz €:ito11roaffe. 

@ito'fj~cbcr, sm. -!I, pl. -, 
t~rau wodopędny, hydrau
hezny. 

@ito'fj~etb, sm. •(e)e, pl. ~e, 
skrzynia sitowa, potrząsalna. 

@ito'fj~obcl, sm. •!I, -, 
strug flładzący. 

@ito1fj~ol3, sn. -e!I, pl. 
=~il(3er, obacz Stilflel. 

@iło'fjig, adi. 1) bodliwy, 
bodący; 2) obraźliwy. 

@ito'fjfiff cn, sn. •15, pl. -, 
poduszeczka /. 

@ito'fjłlingc, s/. pl. •n, 
ostrze n, szpady cienkiej i dłu
giej; obaez 6toflbegen. 



6to'ijfolbcn 

6to'ijtol6tn, sm. •!, pl. -, 
kij bilardowy. 

6to'ijfrnft, sf. pl. •ftiiftc, 
siła j. pchnięcia, wzruszenia. 

6to'ijfugcl, sf. pl. •n, ku, 
la bilardowa. 

6to'ijlnbc, sf. pl. -n, wspor
nica f. (kol~j o.). 

6to'ijmnu~, sf. pl. •mliuf e, 
mysz polna. 

6to'l)mnf d}inc, sf. pl. -n, 
fugowntca f. 

6to'ijungtl, sm. •!3, pl. 
-nli11el, młot zwyczajny. 

6to'ijnnlJt, sf. pl. •nli~te, 
szew m. u brzegu sukni. 

6to'ijnt~, sn. •ea, pl. -e, 
obacz '6tojjgarn. 

@>ło'ij~tdrn, sf. pl. drobne 
perły. 

6to'ij~lattc, sj. pl. •n, 
podkładka końcowa, czołowa, 
podkładka stykowa (kolejn.), 

6to'ij~olftcr, sn. •5, pl. -, 
obacz ~tol!fiffen. · 

6to'ij(mittcl)~nnft, sm. 
=(e)a, pt. •t, punkt środkowy 
pchnięcia. 

6to'ijrn~lcr, sn. -(e)a, pl. 
-e, obacz 6tojjbegrn. 

6to'ijriug, sm. •(e)a, pl. 
,e, duża ohrEJCZ żelazna. 

6to'fff iigc, sf. pl. •n, piłka 
/. o bardzo delikatnem 
ostrzu. 

6to'ijf d}icnc, sf. pl. •n, 
szyna stykowa (kolejn.). 

6to'ijf d}ltlcllc, sj. pl. 0 n, 
podkład czołowy, końcowy, 
stykowy (kolejn.). 

6to'j;f cuf~cr, sm. •!, pl. 
-, westchnienie strzeliste, 
krótkie, chwilowe, nabożne. 

6to'ijllogcl, sm. •B, pl. 
•lliil!el, ptak drapieżny. 

6to'ijllcrbinbung, sf. pl. 
-en, połączenie stykowej 
fefte, ru~enbe - połączenie 
pod parte ; '5d)ienen- połą
czenie szyn; f d)1oelienbe, freie 
- połączenie miedzypodkła
dowe, międzyprogowe (ko· 
lejny.). 

6to'ijllorrid}tung, sf. pl. 
•en, zderzaki pl. (kolejo.). 

6to'ijlllaffc, sf. pl. -n, 
szpada /., sztylet m. 

6to'ijlllcif c, adv. szturcha
jl}c; stopniowo j = aUmli~
Iid); ber ~inb fam - wiatr 
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uderzał z przestankami, prze
rywanie. 

6to'ijltltd, sn. =(e)a, pl. 
•e, tłocznia f. 

6to'ijlllinb, sm. •(e)5, pl. 
•e, wiatr gwałtownie uderza
jący, chwilowo wiejący. 

6to'ijlllinfd, sm. •5, pl. -, 
kąt m. pchnięcia. 

6to'ijltlunbc, sf. pl."'", rana 
/. z uderzenia, stłuczyna/. 

6to'»~n~n, sm. •(e)s, pl. 
•3libne, kieł' m. 

6tottcrci', sf. pl. •en, ob. 
'5tottern. 

6to'ttcrcr, sm. •a, pl. -, 
6to'ttcrin, sf. pl. •nen, ją
kacz m., jąk11la m. i /., mo
mot m., momotka f. 

6to'tttrig, adi. obarz 
'5tottern'o. 

6to'ttcrn, vn. (~aben) (za)· 
jąkać się, zacinać się, beł
kotać. 

6to'ttcrn, sn. ,s, (za)jąkli
wość f., bełkotliwość f. 

6to'ttcrnb, adi. (za)jąkliwy, 
bełkotliwy; adv. (za)jąkliwie, 
bełkotliwie; - fpmljen ob. 
'5tottern. 

!Sto'tJcn, va. (~aben) obac~ 
etoben. 

6trnbi'~mu~, sm. -, zy
zowanie n., patrzenie n. 
zyzem. 

6trnd~, adv. z miejsca, 
natychmiast, wnet; prosto, 
prędko, żwawo. 

6trnblo't, sm. ~en, pl. •en, 
stradyota m. (hist. wene
cyańska). 

6trn'fn6mcff ung, sf. pl. 
•en, wymierzanie n., wymiar 
m. kary. 

6trn'fn6tcilung, 8J. pl. 
=en, kompania odbywająca 
karę (wojsk.). 

6trn'fnmt, 8n. -(e)5, pl. 
•limter, 1) obowiązek m. 
karania; 2) urząd karny. 

6trn'fiinbcrnng, sf, pl. •en, 
obac1i Etrafumwant,{ung. 

6trn'fnnbro~ung, 8(. pl. 
-en, (za)grożenie n. karą. 

6trn'fnnftalt, 8/. pl. •en, 
zakład karny. 

6trn'fantrng, sm. •(t)B, pl. 
•hlige, wniosek m. kary; 
einen - fteUen Żl}dać uka, 
rania. 

6trn'fcu 

6trn'fa11tritt, sm. •es, roz
poczecie n. k11ry. 

6trn'fnr6cit, 6trn'fanfgabc, 
sf, pl, •m, ,n, zadani~ 
dane uczniom na karę. 

!Strn'fnrrcft, sm. ,(e)s, pl. 
•e, 11re•zt wojskowy. 
. 6trn'fnu~mnij, sn. •eB, wy
miar m. kary. 

6trn'fnuff d}ub, 8m. ..(e)a, 
pl. •fcljtllie, odwłoka f. kary. 

6trn'fnu~lllti~, sm. •fes, 
pl. =fe, wykaz m. kar pie
niężnych (kolejn.). 

6tra'fbnr, adi. karygodny, 
karalny; eine •e ~an'o[ung 
czyn występny, występek m. 

6trn'fbndcit, 8/. karalność 
f.; występność f.; ben @rab 
l>tr - l,eftimmen oznaczyć
stopień karalności. 

6trn'f(Jcfc~I, sm. •(e)a, pl. 
•e, nakaz karny, 

6ttn'fbcfugnie, sf. pl. •ff e„ 
władza f., moc f. karania, 

6trn'fbrftimmnnn, sf. pt. 
,en, ozoarzenie kary. 

6tra'f6ud}, 8n. •(t)s, pl. 
•litlcljer, ksi~ga j. kar, czarna. 
księga. 

6trn'fc, sf. pl. •n, kara f., 
kaźń j.; @elbftrafe kara pie
niężna, grzywna j.; fiitper
[iclje - kara cielesna; [eid)te, 
f d)n,ere (~arte) - lekka, cię
żka kara; aur - t,efam er 
fein !!Jlittageff en za karę nie 
dostał obiadu; ~ier ift bas 
}Baben liei - uon amei 
Stronen uerlioten w tern miej
scu wzbroniona jest kąpiel 
pod karą dwu koron ; in -
nerfaUen o bacz ftrafflillig 
werben; imnbm eine - auf• 
er[egen, !Iber jmnbn eine-ner• 
~ćingen, jmnbn mit einer -
lielegen k:irękomu wyznaczyć, 
ukarać kogo; bie - al,liil&en 
odbyć karę; bie gered)te -
filr etn,. befommen ponieść 
za co zasłużoną karę; bie 
- erlaffen darow11;ć karę; 
- liefommen zostac ukara-. 
nym, ponieść karę; - !ie, 
aa~[en zapłacić, złożyć grzy-. 
wnę; imnbn au el ner @eli>• 
ftrafe uerurteilen skazać kogo 
na grzywo~. 

6trn'fcn, va. (~a6en) karać, 
ukarać; jmnbn am 2eben 



~trn'fcn 512 

- skazać kogo na śmierć; n., wyleżenie n.; (obraz.) 
mit jd)roerem, lebenilllinglid)em t'!lgość ( 
Rerfer - skazać na ciflł.kie, 6trn'fgcbot, sn. ,(e)e, pl. 
~ożywotnie wifl~ienie; an ~e, nakaz m. pod karą. 
@elb , - nkarac grzywną, 6trn'fgcfnngcnc(r), sm. 
skazac na grzywn'!l; jmnbn =m. pl. ,en, więzień karny. 
mit fillorten - (s)karcić kogo !Etrn'fgcfiingnie, sn. •ff es, 
słowami; jmn'on 2Ugen - pl. ~ff e, wiflzienie karne, 
przekonać kogo, że skłamał, !Etrn'fgdb, sn. ,(e)e, pl. 
dowieRĆ komu kłamstwo. •er, kara pieniężna, grzy-

!Etrn'fcn, sn. •6, karanie wna /. 
.n., karcenie n., kara f. !Etrn' fgcmf,1tigfcit, sf. spra-

!Etrn'fcnb, adi. karzący, wiedliwość karzaca. 
karny; dyscyplinarny; bie !Etrn'fgcridjt, sn. •(e)s, pl. 
.. e @ered)tigfeit ki.rząca spra- •e, sąd m., trybunał karny; 
wiedliwość; =e fillorte karcące bas giittlicfJe - sprawiedli
słowa; ein ,er ~mer trnf i~n w ość boska; ein - filier 
,otrzymał spojrzenie pełne jmnbn ab~alten sądzić, kry
wyrzutu; •e5 @efev u~tawa tykować, potępić kogo. 
karząca, karna. !Etrn'fgcridjtebndcit, sf. 

!Etrn'fcr, sm. •il, pl. -, sądownictwo karne. 
karzący m., karzyciel m., !Etrn'fgcrid}tebof, sm. •(e)/3, 
karca m. pl. ·~iife, tryLunal karny. 
. !Etrn'fcrin, sf. pl. ~nen, 6trn'fgcf ct7, sn. •(e)o, pl. 
·karzycielka f. =e, ustawa karna. 

!Etrn'fcdcnntnie, sn. =ff ee, !Etrn'fgcfc~bud}, sn. •(e)e, 
IJl, =ff es, wyrok (skazujący). pl. =liiict)er, kodeks karny, 

6trn'fcrlnfj, sm. ,ffes, pl. księga /., zbi6r m. ustaw 
•lliff e, !Etrn'fcrlnff ung, sf. pl. karnych. 
,en, uwolnienie n. od kary, po- 6trn'fgc111nlt, sf. pl. -en, 
<larowanie n. kary; amnestya włarlza /., moo /. karania. 
f., ułaskawienie n.; a!Ige- 6trn1fiufti3, sf. sprawie
. meiner - amnestya og6lna. dliwość karząca; sądowni-

!Ettnff, adi. wyprężony, ctwo karne. 
wytflżony, natężony; (obraz.) !Etrn'ffnmmcr, sj. pl. •n, 
ein ,es !HeQiment tęgi, ener- izba karna (u trybunału) . 
. giczny rząd; adv. - an~ie= ~trn'ffnffc, sf. pl. =n, 
~en mocno, tęgo wyprężyć; kasa, do kt6rej grzywny 
bie .Silgel - an3ie~en wy- wpływają. 
prflżyć cugle; (obraz.) wziąć !Etrn'ffolouic, sf. pl. •n, 
Sifl energicznie do rzeczy, kolonia karna. 

6trn'ffnll, sm. •(e)s, pl. 6trii'flidJ, adi. karygodny; 
,fli!Ie, sprnwa karna. bezprawuy, występny; •er 

!Etrn'ffiillig, adi, zasłngu- 2dd)tfinn karygodna lekko
jący na karę, na ukaranie; myślność; adv. - Ieidjtfinnig 
podpadający, ulegający karze, fem być nadzwyczajnie lekko
karalny; adv. - werben pod- myślnym. 
paść karze; - f ein ulegać !Etrii'flidjfcit, sj. kary-
karze. godność f.; bezprawność f., 

6trn'ffiilligfcit, sf. kary- [ występność /. 
godność /., karalność f.; !Etrii'fling, sm. •(e)s, pl. 
występność f,; wina f. ,e, więziPń m. 

!Etrn'ffcn, va. (~a!ien) ob. !Etrii'f{ingejndc, sf. pl. ,n, 
ftraff annieben. ubi6r więzienny, bluza wię-

!Etrn'ffrci, adi. wolny od zienna. 
kary, nie ulegający karze, 6trii'f{ing0Icbc11, sn. =a, 
niekaralny; adv. bezkarnie. życie wi'tzieune. 

!Etrn'ff rcibcit, "8{, wolność 6trn'floe, adi. bezkarny' 
f. od kary, bezkarność /. wolny od kary; niewinny; 
. ®trn'ff~cu, sf. natflŻenie = fd}ulbroa; adv. bezkarnie. 

6trn'fUcrfnbrcn 

!Etrn'f(ofigfcit, sf. b.ezkar
ność f.; niewinność f.; = 
6cf)ulb[ofigfeit. 

!Etrn'fmnfj, sn. •es, pl. ce, 
wymiar m., stopień m. kary; 
kara f.; ~iilflftes, geringfte8 
- m1jwyższy, najniżizy sto
pie11 kary. 

!Etrn'fmittcI, sn. =i3, pl. 
-, środek m., spos6b m. 
karania. 

!Etrn'fnndjtnf), sm. •ff es, 
pl. •(liffe, obacz 6traferlafl. 

6trn'fort, sm. 0 (e)i3, pl. ,e, 
miejsce n. kary . 

!Etrn'f.).lorto, sn. •(!3), pl. 
cti, opłata (listowa lub prze
syłkowa zu mała, więc) Z! 

karę podwyższona. 

6trn'f.).lrcbigcr, sm. •s, pl. 
, kaznodzieja karcący; 

moralista m. 
!Etrn'f.).lrcblgt, sf. pl. •en, 

kazanie karcące, perora J.; 
jmn'om eine - ~alten pero
rować komu, zmyć ko'.DU 
głowę. 

6trn'f,l.lro3cfj, sm. •ff ee, pl. 
cff e, proces karny j postflpO
wanie karne. 

6trn'frcdjt, sn. ,(e)s, prawo 
karne . 

6trn'frcdjtlidj, adi. karny, 
kryminalny; ~e~ @:~arafter 
kryminalnoflĆ f.; adv. 
unterfutf)en inkwirować. 

!Etrn'frcd}tefunbi!lc(r), sm. 
•ge11, pl. •gen, 6trn'fredjtl• 
tcbrcr, sm. =!3, pl. -, kry
minalista m. 

!Etrn'frcd}te,l.lf{cgc, sf. spra
wowanie n., wykonywanie n. 
sprawiedliwości karnej. 

6trn'frcbc, sf. pl. •n, mo
wa karcąca, perora f. 

!Etrn'fridjtcr, sm. •!3, pl. 
-, sędzia karny. 

!Etrn'ff nd}c, sf. pl. •n, spra
wa karna, kryminalna. 

!Etrn'ff nmmc, sf. pl. •n, 
grzywna f. 

!Etrn·tMtcm, sn. -(e)s, pl. 
,e, system m. karania, karny. 

6trn'fum111nnblnng, sf. pl. 
,en, przemiana /. kary. 

!Etrn'fnrtcit, sn. •(e)s, pl. 
,e, wyrok skazujący.· 

6trn'f1Jcrfn~rc11, sn. •s, pl. 
-, postępowanie karne, pro
c~dura karna. 
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6tr11'f1Joffftrcdung, \Str11'f• 6tr11'~lcnllrtdjcr, sm. ..s, 1 6tr111~fcnmuf djtl, sf. pl. 
1Joll3it~ung, sj. pl. •en, Gtrct'f, pl. -, refraktor m. (optyka). •n, radyolit m., promieniec m. 
1Joff3ug, sm. -(e)5, pl. •3ilge, \Strll'~lcnllredjung. sf. pl. (skamieniałość). 
wykon11nie n. kary. •en, promieniowanie n., re- \Strct'~lcnncrlJ, sm. nerw 

6tr111f1Dilrbig, adi. kary- frakcya f., łamanie n. się rzęsikowy (anat.). 
godny. światła, promieni. \Strll'~lcnf djtil)C, sf. pl •n, 

6łtll'f1Dfitbigftit, Sf. kary- @5łfll'~{CU1JttdjUltg~{C~fC, 8/. trawnica f, 
godność f, dyoptryka f., nauka f. o ła- 6łrct'~lcnf djtin, sm. •(e}5, 

!Strct1f3cit, sf. czas m. inaniu się światła. 1) blask m. promieni; 2) ob. 
(trwania, odbywania) kary. 6trct'6ltnllrcdjung~mtffcr, 15tr«~lenfrone. 

6tr11~l, sm . .. (e)s, pl. •en, sm. •s, pl. -, przyrząd m. . Gtrct'~lcnftdn, sm. ,(e)s, pl. 
1) promień m., promyk m. ; do mierzenia łamania światła. •e, obacz 15tra~Ienmufd)e(. 
wytrysk 'Ili., promień m. wo- 6trct'6lcnllrcnner, sm. •6, \Strct'~lcnticrdjtn, sn. "'5, 
dy; = IDJaffetftraijI; •en pl. -, palnik jednoszczelino, pl. -, obacz 15ttaMentier. 
h\erfen rzucać, strzelać pro- wy; = @inI~d)6renner. \Strct'~IcntJerllrcitnng, sf. 
mienie; (obraz.) ein - ber \Str~'~fcnllilnbd, ~n. :a, pl. irradyacya f., rozpromienianie 
~offnung promyk nadziei; 2) -, w1ą1zka j. pr~m1em.. . n. się (fizyka). 
błyskawica f.; = ~litftra~r, . \Strct ~ltnb, adi. prom1eme- 6tr11'6ler3, an, "'t5, pl. •t, 
~lit. Jący; (obraz.) uor ijreube - ars~nian m. miedzi, miedniak 

@itrct'~lllctr~t, am. •(e)i'I, I promieniejący z rsdości; . - promienisty (ruda miedziana). 
siarczan m., błyszcz m. bary· uon 9łu~m otoczony blas~1em \Strll'~lfiinle, sj., \Strct'~l· 
tu (minerał.). sławy; uon @(an3 - lśmący, gcf d}IDilr, an. •(e)i'I, pl, 0 t, 

@itrct'~llllenbc, af. pl . .. n, ?lśniew_ający; __ ad~ •. - ~ell gnicie n. kopyta konskiego 
obacz e>tra~len6(enbe. Jasno, J,ak n'.1;1Ja~n1eJ. . (weteryn.). 

\Strct'~llllnmc, aj. · pl. ..n, . \Strll ~lenformt~, adi. strza- @itrct'~lfledjte, sf. pl. -n. 
baldaszkog-ron m. (botanika). listy; ~dv. ~trzahsto. liszajec m., porost m. (rodzaj 

\Strll'~ltliltig adi. haida- \Strll ~lcngefledjt, an. ,(e)5, mchu). 
k (' ) splot rzęskowy (w oku). \5trct'~lgltmmcr, am., •5, pl. 

sz ogronowy bot. . \Strll'~lcngc1Dolf, an. •(e)i!l, -, rodzaj łyszczku(mineral,). 
6ttll'~lc~, ~- vn. (ija~e~) pl. ~e, chmura promienna, @itn'~lidjt, \Strll'~lig, adi. 

1) prom1emc się, prom1emec, promieniami słońca oś wie- promienisty, strzalisty; adi·. 
świecić; bie ceonne ftra~(t eona. promienisto, strzalisto. 
słońce przyświeca, ś~eci; · @itrll'~lcnglan3, am. ~eil, @itrct'Olfiifcr, am. •5, pl. 
non @olb - błyszczec od blask promienisty, -, skarabeusz m. 
złota; .(obraz,) u~t, ~reu~e, @itrct'~lcngloric, af.· obacz \Strct'~Ucil, 8m, ~(e)5, pl. 
uor @(ile? - Jaśn1ec, prom1e- 15tra~(enfrone. ~e, belemnit m., dyable pa· 
ni? się z radości, o~ szczę- \Strn'~lcnOof, am. •(e)il, pl. zury (skamieniałość). 
ś~1a; 2) mocz oddawac (o ~o- .. ~i\fe, Romet mit - kometa \5trll'~Uic~,am.•fe5,iskrzyk 
mach); II. va. rna6en) promie- f. z ogonem warkoczem szarawy (minerał.). 
nie rzucać; bie 6onne ftra~(t u'iiotłą. ' ' \Strct'~l.)mnft, sm. •(e)a, pl. 
~lir.me słońc~ w pr~mi.enia?h \Strll'ijlcnfcgd, 8m . • 5, pl. •e, średnica f. irradyacyi. 
z1ome, wydllJ? z s1eb1e Cie- -, stożek m. światła (fizyka). \5trct'~lftein, sm. •(e)i!l, pl. 
pło; (ob~~z.) tijr 21:uge Jtra~It @itrct'~lcnfiir~tr, am. •5, pl. ~e, miganiec m., promieniec 
@~il~ z JeJ oka ~zczęśc1a pro- -, ciało rzęskowe (w oku). m. (minerał.). 
m1eme wyt~ysk~Ją; III._ftt.a~• \Strll'~lCUftllUA, am. •eił,pl. @itrll'bltier, an. •(e)i'I, pl. 
(enb, ppr. 1 adi. ob. mżeJ, •friinae, 1) korona rzęskowa ,e, promieniak m., gwiazda 

@itrll'~fcn, 8n. ,a, \Strll'~, (w oku); 2) korona j. (astro- morska. 
lung, af. pl. •en, promienie- nomia); 2) krąg promienisty \Strii'~ne, aj. pl. •n, Gtrii~n, 
nie n., błyszczenie n., świe- naokoło głowy świętych i am. •S, pl. oe, i dim.; 6trii'~n, 
cenie n., promienistość/. hłog-osławionycb, aureo!B f. djen, an. •ił,pl. -, przędziono 

@itrii'~lcn, va. (~alien) cze· \Strct'~lcnfrone, af. pl. ..n, n., motek m., ściennik m. 
sać zgrzebłem (konie). obacz 6tra~lenfran3 3). \Str11l3ic'ren, vn. (~alien) 

\Strct'~lcn11ttig, . adi. pro- \Str11'blcnmctr, an. •(e)s, likwidować, zwinąć interes 
mienisty. morze n. światła. (handel). 

\Str11'bfenlllcnbe, af. pl. •n, \Str11'tlenlo~, adi. bezpro- \Strlllait'fcu, sn. •s, 6tr11l-
blenda cynkowa (minerał.). mienny, bezświetlny; adv. 3ic'rung, af. pl. •en, likwi-

@itrll'~ltnlllnme, sf. pl. •n, bez promieni, bez światła. dacya f. (handel). 
obaez 6trabl6!ume. @itrll'~lcmneffcr, am. ..5, @itr11mi'n, am. "{e)il, pl. ,e, 

@itrll'~lcnllrelf)enb, adi. la- pl. -, radyometr m., pro- tkanina używana do wy-
miący światło. mieniomierz m. (fizyka). robu patynek. 

s<nr en ber, Slleutfdj,~oTnifdie~ ~ilderbudi. 33 



@itrnmm 

@itrnmm, I. adi. 1) opii,ty, 
wyprc;łooy; =ftraff; 2)(obrnz.) 
tl}gi, silny, energiczny; ein •e!3 
.ffinb tc;gie dziecko; •er ~ija# 
taft er silny, energiczny cha
rakter; •e ~a(tung gęsta 
mina; II. adv. in biejem t,auje 
ge~t eiS - gu wielki rygor 
w tym domu. 

@itrn'mmcn, vn. (~allen) być 
nadto opiętym, wytęłonym, 

6trn'mm~cit, @itrn'mmig• 
fcit, sf. pl. •en, napięcie n., 
wytęłenie n.; (obraz.) dokła
dność J., energia /. (w peł
nieniu słułby). 

6trn'm~clig, adi. tupocący, 
depeący ciągltl, silnie nogami; 
bardzo ł.ywy, niespokojny. 

6trn'm~cln, vn. (~aben) 
majdać, drepcić, dreptać, tu
potać nogami; mit ~1inben 
unb ijilijen albo mit m:rmen 
unb ~einen - wywijać ręka
mi i tupotać nogami, rzu
cać się. 

@itrn'm~cln, sn. •!3, tupo
tanie n., drepcenie n. no
gami. 

@itrnnb, sn. ,(e)a, pl. 0 e, 
1) pobrzeł.e n., wybrzełe n., 
brzeg m.; am ,e fl,ag!eren 
geijen przechadzać się wzdłuł. 
wybrzeł.a; offener, janbiger 
- wybrzete otwarte, pia
szczyste, namulone; 2) bród 
m., mielizna f.; auf ben -
taufen, geraten, treiben do
stać się, zostać wpE_ldzonym 
na mieliznę; auf bem •e auf• 
fiten osiąść na mieliźnie ; 
bi~t ,am •e ijinf ~iffen stero
wać, płynąć tut. obok brzegu. 

@itrn'nbbnttmt, sf. pl. 0 n, 
działa nadbrzetne, nad brze
giem ustawione. 

@itrn'nbbnncr, sm. •ił, pl. 
•n, nadbrzetanin m., pomo
rzanin m. 

@itrn'nbbctuo~ncr, sm. 0 i!, 
pl. , mieszkaniec nad-
brzeżny. 

@itrn'nbbinf c, sf. pl. 0 n, 
sitowie nadbrzetne (roś!,). 

@itrn'nbberf, sn. •(e)!3, pl.; 
-botfet, wioska nadbrzetna. 

6trn'nbeie, sn. ,jei!, lód 
nadbrzełny. , 

@itrn'nbcn, vn. (~allen) 1) 
dostać sie na mieliznc;, osil}ŚĆ 
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na mieliźnie, być wyrzuco
nym na piasek brzełny, na 
brzeg; rozbić się na mieli
źnie; = gerf ~ellen; ein ge• 
ftranbeteił eł~iff okrl}t na 
mieliźnie osiadły lub teł. roz
bity; ge~tanbetei8 @ut obacz 
ełtranbgut; (obraz.) nieudać 
siE_l, spełznąć na niczem, 
doznać zawodu; 2) (przeno
śnie:) dostać się dokąd, osiąść, 
zostać gdzie. 

@itrn'nbcn, sn. 0 !3, 6trn'n• 
bnng, sj. pl. ,en, dostanie n. 
8il} na mieliznę; rozbicie n. 
się na mieliźnie; wyrzucenie 
n. przez bałwany morskie 
towarów z rozbitego okrl}tU; 
( obraz.) nieudanie n. się, 
zawód m. 

6trn'nbfif dj, sm. •ei8, pl. •e, 
ryba nadbrzetna. 

6trn'nbfif djcr, sm. •!3, pl. 
-, rybak łowiący ryby nad 
brzegiem. 

@itrnnbfifdjmi', sf. rybo
łostwo nadbrzetne. 

@itrnnbgcm~tigfcit, sf. ob. 
ełttanbml)t. 

@itrn'nbgnt, sn. •(e)!3, pl. 
•gilter, 1) rzeczy, towary z 
okrl}tU na mieliźnie osadzo
nego lub rozbitego na brzeg 
wyrzucone; 2) (obraz.) rzeczy 
niczyje. 

@itrn'nb~nfcr, sm. •!3, owsik 
głuchy (roś!.). 

@itrn'nb~trr, sm. •n, pl. 
•en, właściciel m. nadbrzeża; 
mający m. prawo nadbrze
toictwa. 

@itrn'nbficfcr, sf. pl. •n, 
choina/, (drzewo). 

@itrn'nbfo~I, sm. •ił, kapusta 
morska, brzoskwia morska, 
modrak, jarmut nadmorski. 

@itrn'nbHinfcr, sm. •!3, pl. 
- , kulig m., biegus m. 
(ptak). 

@itrii'nbling, sm. •ił, pl. •e, 
brzetyca f. 

@itrn'nbmnf djtl, sf. pl. ,n, 
muszla nadbrzełoa, 

6trn'nborbnung, sf. pl. 
•en, regulamin nadbrzetny. 

6trn'nb~f1nn3cn, sf. pl. 
rośliny nadbrzetne. 

6trn'nbriinbcr, sm. -ił, pl. 
-, przywłaszczają.cy m. 

sobie bezprawnie rzeczy na 
brzeg morza wyrzucone. 

@itrn'nbrtd.it, sn. •(e)i!, pl • 
•t, prawo n. nadbrzeł.nictwa. 

@itrn'nbrcitcr, sm. •!3, pl. 
-, 1) nadbrzeżny stratnik 
konny; 2) cienkonóg m. 
(ptak). 

@itrn'nbung, sj. pl. oen, 
obacz ełtranben. 

@;trn'nbllogtl, sm. •!3, pl. 
•t1011et, ptak nadbrzeżny. 

@itrn'nbllogt, sm. •(e)ił, pl. 
•tJiigte, w6jt nadbrzeł.ny. 

@;trn'nbtund)c, sJ. pl. •n, 
straż nadbrzeżna. 

@;trn'nbtuiid)tcr, sm. -s, pl. 
-, strażnik nadt>rzeł.ny. 

@itrnng, sm. •(e)s, pl. 
6tr1inge, 1) postronek m,, 
powr6z m.; (obraz.) allt 
6tr1inge anaie~en wszystkie 
machiny poruszyć, wszelkich 
utyć sposobów, środków; 
roenn nile 6tr1inge reiijen w 
ostatniej potrzebie, kiedy 
wszystkie środki chybią, w 
najgorszym razie; fie aieijen 
alle an bemf eU,en •t wszyscy 
zgodnie działają, wspólnie pra
cują nad osiągnięciem je
dnego celu; ilbet bie 15tr1inge 
f ~lagen, h>tingen, fiber ben 
- ijauen przebrać miare, 
przekroczyć granicę; 2) stry
czek m.; aum -e uerurteilen 
skazać na szubienicę; 3) -, 
eł~ienenftrang tok m. szyn 
(kolejn.). 

@itrii'ngcn, va. (ijallen) za
przl}gać, zaprządz konie. 

@;trn'ngfiirmig, adi. po
stronkowaty. 

6trnngnlntio'n, sf. pl. 
•en, uduszenie n. stryczkiem. 

@itrnngulit'rtn, va. (~a6en) 
stryczkiem udusić; powiesić 
= erbroff eln. 

@;trnngnlit'rcn, sn. •S, ob. 
ełtrangulation. 

etrn~n'3c, sj. pl. -n, znój 
m., trud m., fatyga f.; uiele 
•U ausfte~en doznać wiele 
trnd6w. 

6tr~n3ic'rcn, va. (~a6en) 
1) (z)ml}czyć, (s)trudzić (n. p. 
konia); 2) ~(eiber - niszczyć 
suknie. 

6trnfh sm. - i Sttaffes, 
nazwa pewnego gatunku 



Stro'Jc ó15 Sttiiu'ben 

sztucznych dyamentbw, bry- pojazd drogowy, w6z pospo-
lantbw. lity. 

6tro'Jenf iinger, sm. -il, 
pl. -, śpiewak uliczny. 

6tro'Jenf iiule, sf. pl. =n, 
słup uliczny, na ulicy. 

6tro'Jenf,1Jmung, sf. pl. 
•en, zamknięcie n. ulicy, 
drogi, barykada f. 

6tco'Jenftoull, sm. ~(e)il, 
kurz uliczny. 

@itro'Je, sf. pl. •n, 1) @itro'Jenfegen, sn. •il, za-
ulica f.; gepf(afterte, aufge• milltanie n. ulic. 
jdjilttete - ulica brukowana, @itro'Jenfeger, sm. •il, pl. 
usypana, szutrowana; ge= -, zamiatacz m. ulic. 
batnte - droga bita; be• @itro'Jengdb, sn. •(e)s, pl. 
Celite, ftille •n ulice ożywione, •er, drogowe n. 
ciche; auf her - na ulicy; 6tro'Jengefinbel, sn. •S, 
łlUf bie - tinalifteigen zejść motłoch uliczny, hałastra 
na ulicę; fidj auf ber - uliczna. 
treffen zejść się, spotkać się @itro'jien~unb, sm. •eil, pl. 
na ulicy; 2) droga f.; bie "'e, pies uliczny. 
- ift nod) fong droga jeszcze @itro'Jenjunge, sm. •n, pl. 
daleka; jeine - roeiter aie~en •n, obacz 15trajienbube. 
iść swoją drogą,; 8) = !Dlm= 6tro'Jenfom,1Jf, am. •(e)i!I, 
enge; hie - von @iliraltar pl. •fiimpfe, walka uliczna. 
cieśnina j. Gibraltarska. @itro'Jenfe~ren, an. •il, ob. 

6tro'Jenonloge, af. pl. •n, · 15trajientegen. 
1) rozkład m. ulic (w ja- 6tro'Jenfe~rer, am. •il, pl. 
kiem mieście); 2) urządzenie -, obacz 15trajie1tfeger. 
n., budowa /. ulicy. 6tro'jenfe~rid}t, am. -(e)B, 

@itro'Jenorbett, aj. pl. -en, śmiecie uliczne. 
robota uliczna. @itro'JeuUeib, sn. •(e)B, pl. 

@itro'Jenorbeiter, sm. =!3, •er, suknia f. do przechadzki. 
pl. -, rohotnik uliczny. @itro'Jenfot, sm. •(e)B, błoto 

@itro'Jenouff e~er, sm. •i!I, uliczne. 
pl. -, nadzorca drogowy. @itto'Jenluubig, adi. zna-

6tto'Jenouffid}t, af. nadz6r ją.cy drogi, ulice, miasto. 
m. nad drogami. @itro'Jenlllterne, sf. pl. ,n, 

@itro'Jenbo~n, sj. pl. •en, latarnia uliczna. 
kolej miejska, tramwaj m.; @itro'Jenlieb, sn. •(e)!3, pl. 
eleftrif cf}e - tramwaj elek- : =er, piosnka uliczna. 
tryczny. @itro'Jenmorb, sm. •(e)i!I, 

@itro'Jenbonfett, sn. ,(e)i!I, pl. •e, morderstwo na pu-
pl. •e, pobocze n. drogi. blicznej drodze popełnione. 

6tro'Jenbou, sm. =es, bu- @itro'Jenne~, an. -ee, pl. 
dowa f. drbg. •e, sieć/. dróg, ulic (miasta, 

@itro'Jenbeleud}tung, sf. kraju). 
oświetlenie n. ulic. @itro'Jenneuigfeit, sf. pl. 

@itro'Jeubettdei', st: pl. •en, brukowa wiadomość, no-
=en, żebractwo uliczne. wina. 

6tro'Jenbettler, sm. ·i!I, pl. 6tro'Jen,1Jiibel, sm. •i!I, 
-, żebrak uliczny. gmin uliczny. 

6tro'Jenbrilde, sf. pl. •n, 6tro'Jen,1Joliaei, 11/. poli-
most drogowy. cya uliczna. 

6tro'jenbube, sm. •n, pl. 6tro'Jeuroub, am. •( e)B, pl. 
=n, ulicznik m. •e, rabunek m. na drodze 

@itro'Jenbomm, am. •(e)s, publicznej, rozbój m. 
pl. -blimme, nasyp uliczny; 6tro'ijenriiuller, sm. •!3, pl. 
cz~ść ulicy dla woz6w prze- -, rozbójnik m., opryszek m. 
znaczona. 

6tro'Jenbirne, sf. pl. -n, 
ulicznica /. 

6tro'Jenelfe, sf. pl. ~n, 
róg m. ulicy. 

6tro'ijeneif enbobn, sf. pl. 
•en, kolej żelazna drogowa. 

6tro'»enfo~raeug, 6tro'ijen, 
fu~rtueit, sn. =(e)!3, pl. •e, 

6tro'Jenriinbmi, sf. pl. 
-en, obacz Strajienraub. 

6tro'Jenriiullerif dJ, adi. 
rozbójniczy; adv. rozbójniczo. 

6tro'Jenred}t, sn. •(e)i!I, pl. 
~e, prawo drogowe; przywi
lej dro:!my. 

6tro'ijenrinne, sf. pl. •n, 
obacz !Jttnnftein. 

6tro'Jenftrede, sf. pl • • n, 
pewna przestrzeń, _ kawał m. 
ulicy, drogi. 

6tro'Jentiir, sf. pl. -en, 
drzwi pl. (domu) od ulicy, 
na ulicę wychodzl}ce, bra
ma j. 

@itro'ijeniillerfii~rung, 
6tro'»eniibertuiilbung, sf. pl. 
~en, itro'Jeniibecgong, sm. 
•(e)iil, pl. •giinge, most m., 
przejście n. nad ulicą,. 

6tro'Jenunterfii~rung, sf. 
pl. •en, przejście m., tunel 
m. pod ulicą,. 

6tro'ijenuerbinbung, sf. pl. 
,en, połączenie n. dwóch 
ulic. 

6tro'jen1Jerfouf, sm. ,(e)e, 
pl. •fiiufe, sprzedaż uliczna, 
na ulicy. 

6tra'ijen11ertiiufer, sm. =iii, 
pl. -, przekupień uliczny. 

6ttll'ffCUIUlllae, aj. pl. ~n, 
walec m. do ubijania ulic. 

@itro'ijentuiirt~, adv.' hae 
,8immer ift - gelegen pokój 
położony ku ulicy. 

· 6tro'jentuef en, sn. •i!I, Apra
wy dróg dotyczą.ce, zarzl}d 
m. dr6g. 

etro'ijeuaoU, sm. ,(e)il, pl. 
•aoae, cło drogowe, opłata 
drogowa, drogowe n. 

6tratoge'm, 6trotege'm, 
sn. •(e)!3, pl. "'e, plan wojenny; 
podstęp wojenny. 

6trotc'g(e), sm. •en, pl. 
,en, strategik m., biegły m. 
w sztuce wojennej. 

@itrotegie', sf. strategia f., 
sztuka wojenna. 

6trate'gif d), adi. strate
giczny; in =er m!eif e stra1e
gicznie adv. 

@itro'tum, sn. •B, pl. 
15trata, szychta/., pokład m., 
warstwa f. (geologia). 

@itro'~e, sf. obacz 15tra33e. 
6triiu'ben, I. va. (~alien) 

jeżyć, najeżać, najetyć (n. p. 
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6triiu'bcn 

pierze, włosy); II. fidj -, 
t•r. (~C16en) 1) jeżyć się, na
jeżać się, najelyć się; 2) 
(przenośnie:) szarpać się, 
bronić się od czego r':lkami 
i nogami, nie dać się; opiersć 
się; bie iYeber ftrliulit fid), 
bies nieberauf djrei6en pióro 
wzdryga się przed napisa
niem tego; fidj aum Eid)e!ne 
- opierać się na pozór, 

eitriiu'ben, sn. ,s, jelenie 
n. (si':l)i (obraz.) opieranie n. 
SiE.J, opór m. 

@itriiu'big, adi. kosmaty, 
najeżony; •e fillo!Ie wełna 
poślednia, gorszego gatunku 
(handel). 

6trau'lliugcr, sm. •B, pl. 
-, (żartobl. :) ~ruber - rze
mieślnik wędrujący; włó
częj\'a m. 

eitraud], sm. ,(e)s, pl. 
t6hliudje i t6trliud)er, kierz 
m., krzak m., krzew m., 
drzewina f. 

6trau'dJii~ulidJ, eitrau'dJ• 
nrtig, adi. krzaczkowaty, 
krzaczasty, krzewny, podkrze
wny, chróstowaty. 

@itrnu'd]n,llfd, sm. •B, pl. 
•li:pfel, obacz Eited)B:pfet. 

6trnn'd]bidc, sf. pl. •tt, 
brzoza krzewiasta, krzewo
wata. 

6trnu'd]bicb, sm. •(e)s, pl. 
-e, drapichróst m., opryszekm. 

6trnu'd]du, vn. (fein) po
tykać, utykać, utknąć się, 
potknąć się, usterkać się, 
usterknąć się; (obraz.) po
tknąć się, pomylić się. 

6trnu' d]elu, sn. •B, potknię
cie n. się (takle. przenośnie: 
= pomyłka f.). 

@itrnn'd]dnb, adi, uster
kliwy. 

6trnu'd]~erb, sm. -(e)s, pl. 
•e, łąka pokryta krzakami 
(low.). 

6trnu'd]~ola, sn. ~es, pl. 
-~iil3er, chróst m.; krzaki pl.; 
= etrCtud)roerl. 

6trnn'd]~o,llfcn, sm. •S, 
chmiel zwyczajny, pospolity. 

6trnn'd]ig, adi. ob.15trBud)• 
ii~nlicf). 

6trau'd)firfd)c,' sf. pl. •n, 
wiśnia krzewowata, krzewin
kowa, krzaczysta, 
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6trnud]'llce, sm. •S, ro- 6trll'o3C, s/. pl . .. n, straca 
dzaj lucerny (bot.), f., książka podrf:lczna dla 

6łtllttdJ'fo~l, 8111. -(e)s, ka- pierwszych zapisków (han-
pusta ogrodowa. del). 

6triiu'd]lcin, sn. •B, pl. -, 6trt'bbau, sm. -es, odbn-
dim. od eittClUdj krzaczek m. dowa chodnikowa, przedso-

6trnu'd]mtlbc, aj. pl. •n, bnh\ (górn.). 
łoboda drzewna, łobodnik m. 6tre'bc, sf. pl. •n,' zastrzał 

6trntt'd]wcrf, sn. •(e)s, m.; podpora /. (budown.); 
chróścina f., krzaki pl.; płot mit •n ftilven podpierać, po
m. z chróstu; uon - chró- deprzeć poprzecznemi bel-
ściany adi. kami. 

6trnuf), sm. I. -es i •en, 6trc'bcblllfcn, am. •s, pl. 
pl. •e i ,en, struś m. (ptak); -, obacz eitrelie. 
II. •es, pl. eitriiufle, 1) bu- 6trc'bcbnnb, an. ~(e)!8, pl. 
kiet m., równianka f.; aum •liiinber, 6trc'bc~ol3, sn. -es, 
,e liin'oen, einen - mBdjen bu- pl. ·~litaet, sporys m., pod
kiet zrobić, uwić; 2) walka pora/. (budown,). 
/., starcie n., sprzeczka /. ; 6trc'bcbogcn, sm. •B, pl. 
einen ~arten - f,efte~en mieć -, obłąk odporowy, łf:lk od-
zacif:ltl} sprzeczkf:l, porowy (budown.). 

@itrnu'f)ii~nlidJ, 6trnu'f)• 6trc'begcwiilbc, an. •s, pl. 
nrtig, adi. l) podobny do -, odnośne, odwodne skle
(ptaka) etrusia; 2) podobny pienie (budown.). 
do bukietu. 6trc'bc!rn~, sf. pl. •ftiifte, 

6trnn'f)biubcr, sm. 0 s, pl. siła prąca, dątąca; - aum 
-, wieńczarz m. !!Jlittetpunft siła prąca dośrod-

6ttllU'ijbinbcrin, sf. pl. kowa; - uom 'IJ!ittd:punft 
•nen, wieńczarka /. fort siła prąca odśrodkowa. 

6trnn'f)bliitig, adi. ró- 6trc'bcfrcua, an. •es, pl. 
wniankowaty (botanika). •e, krzyż m. z podporą (ar-

6triiu'f)d]cn, sn. •B, dim. chitekt,\, 
od ettClUU, 1) bukiecik m.; 6tre'bddtcr, sf. pl. •n, 
2) mały struś. drabina /. z podporą. 

6trnu'f)enci, an. •es, pl. •er, 6trc'bcmnuer, sf. pl. •n, 
strusie jaje. mur odporowy (budown.), 

6trnn'ijenfebcr, af. pl. ,n, . @itre'bcn, vn. (~alien) 1) 
strusie pióro. przeć, przeć się, pchać się, 

6trnu'f)cnmngen, sm. •B, opierać się; bie )ll!iume -
pl. •miigen, etnen - §alien gen timmel drzewa wznoszą 
mieć strusi tołądek. się ku niebu; 'oer )l!Ct!fen 

'6trnu'f)ente, sf. pl. •n, fttelit gegen bie mauer belka 
kaczka krzykliwa. opiera się o mur; 2) dątyć, 

6łtlltt'»fcber, sf. obacz starać się, usiłować; na~ 
15ttC1U13ettfebet. etn,, - dążyć, garnąć się do 

6ttllU'f1fiuf, am. •en, pl. czego, ubiegać sif:l o co, ku
•en, łuszczek m. Araguira sić sie o co, piąć sie do cze
(ptak), go; 'oa~in -, bClfl, : • dążyć 

6trnu'f)grne, sn. ·fes, pl. do tego, aby •.. ; nadj ilłu~m 
•griiler, miotelnica /. - dążyć do sławy, kusić si':l 

6trnn'f)lcbcrfnrn, am. •(e)s, o sławf:l. 
pl. ~e, pióropusznik m. (roś!.). 6trc'bcn, sn. •5, dątność 

6trnu'f)mcif c, sf. pl. •n, J.; - naclj etro. dążenie n. 
sikora czubata. do czego, ubieganie n. się. 

6trnu'f)trngcub, adi. ob. 6tte'bcnfnd]werftrijgcr, am. 
(6trC1Ufl6!iltig. •il, pl. -, belka ?.&strzałowa 

6trlltt'f)lllirtf d]nft, sj. pl. (budown.). · 
•en, winiarnia, w której szyn- 6trc'bC,llfll~l, am. •(e)s, pl. 
kują tylko wino robione w j •llfii~te, pal podpierający (bu-
miejseu. down.). 



6trc'bc.pfcilcr 

Eitrc'bc.pfcilcr, am. -a, pl. 
-, zastrzał m., przypora f., 
fil~r odporowy (budown.). 

6trc'bcr, Bm. •i, pl. -, 
1) karyerowicz m.; 2) ostrzy, 
ca f. (roś!.). 

6trc'bcrif dj, adi. ubiega
jący się za posadami, za ka
ryerą, 

6tre'bertum, sn. ,e, karye
rowiczostwo n. 

6tre'bftange, 6trc'bftii~c, 
aj. pl. ,n, drąg podpierający, 
podpora f. (budowo.). 

6trc'beftcm.pd, am. ~s, pl. 
-, prętacz m. 

6trc'bf am, adi. gorliwy, 
pilny. 

6trc'bf amfcit, Bf. gorliwość 
f., pilność /. 

6trc'dbalftn, Bm. pl. belki 
mostowe. 

6trc'dbor, adi. dający się 
rozciągnąć, rozciągliwy. 

6trc'dbarfcłt, 8/. rozciągli
wość ,f, 

6trc'dbctt, sn. •(e)i3, pl. •en, 
lótko ortopedyczne. 

6trt'lft, sf. pl. •n, 1) prze
ciąg m., przestrzeń f., ob
szar m.; eiue nurd)laufene, 
3uriiclgeiegte - droga odbyta; 
in einer - fott bez przerwy; 
von - 0u - w odstępach, 
odstępami; ei3 !ft nod) eine 
gute - )!Begi 61!3 3um !Ba~n· 
~of jest jeszcze dobry kawał 
drogi do dworca; 2) szlak 
kolejowy ; !Baijnfttecle ; 
il3e'age - szlak odnajęty, 
szlak pospólny; 3) chodnik 
m., zdłutnica f. (górn.); 4) 
miejsce n. polowania; ei3 l>lieb 
Diet )!Bitki auf kler - ubito 
duto zwierza. 

6trc'detfcn, sn. ,s, pl. -, 
tela~m n., przyrząd m. do 
rozciągania. 

6trc'lfeu, I. va. (~a&en) 
rozciągać, wyciągać, rozcią
gnąć, wyciągnąć ; !!Jletalle -
wyciągać, klepać, płaszczyć 
kruszce; bie !Beine von fid) -
wyciągnąć przed się nogi; 
nie @liel>er - wyciągać człon
ki ; alle uim von ficĘ, -
rozciągnąć się, wyciągnąć się 
jak długi, wyciąguąć ręce i 
nogi; (przenośnie:) zadrzeć 
nogi, umrzeć; jmnim 3u !Bo• 
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k>en - powalić kogo o zie
mię; zastrzelić, zabie. kogo; 
bie )illaffen - złotyć broń, 
poddać się; bie .\)anb nad} 
etm. - wyciągnąć rękę do 
czego, po co; II. jid} -, vr. 
(~aben) ciągnąć się, wycią
gnąć się, rozciągnąć się; fidJ 
ini8 @ras - wyciągnąć się 
w trawie; man muf! fid) -
nad) ner ~ecten trze ba stoso
wać się do okoliczności; we
dług stawu grobla; gdzie 
przeskoczyć nie motna, tam 
podleźć nie zawadzi; III. ge• 
ftredt, pp. i adi. in -em Sauf 
albo @alovv cwałem. 

6trc'dcn, sn. •i, @itrt'lfnng, 
sf. pl. ,en, wyciąganie n, 
rozciąganie n. ; płaszczenie 
n., klepanie n. kruszców; -
bes @if ens ścieńczanie n. te
laza, pociąganie n., kucie n. 
telaza na skos. 

16tre'dcnorbcitcr, sm. •ś,pl. 
-, robotnik torowy; ~&tei• 
lung von „n drutyna f., od
dział torowy (kolejn.). 

16trc'lfcnauff e~cr, am. ..s, 
pl. -, nadzorca m. szlaku 
(kolejn.). 

6trc'dcnbau, sm. -es, ko
panie n. w chodnikach (górn.). 

6trc'denbeamtc(r), sm. •en, 
pl. •e(n), urzędnik szlakowy 
(kolejn.). 

@itre'dcnd}ef, (wym.: -·szef), 
sm. •5, pl. •io, intynier szla
kowy, zawiadowca m. szlaku 
(kolejn.). 

16tre'lfenbomm, sm. •(e)s, 
pl. "biimme, zawarcie n., za
stawka f. w kopalniach, 

6trc'dcnbicnft, sm. ,es, 
słutba szlakowa (kolejn.). 

@itrc'denfiirbcrnng, sf. pl. 
•en, odbudowa chodnikowa 
(górn.). 

@itrc'dcngcltif c, sn. •i, pl. 
-, tor szlakowy, tor na li
nii (kolejn.). 

6tre'dengcftiingc, sn. -s, 
pl. -, śliz m., listwica f., 
smyk m. (j!Órn.). 

16trc'dcn~oner, sm. =ił, pl. 
- , piecowy m. 

16trc'lfcnmaucruug, sf. pl. 
,en, murowanie ścienne, pro
ste (górn.). 

16trc'deuftoij, am. •ei, pl· 
•ftiifle, ściana /. chodnika 
(górn.). 

16trc'dcntJcdc~r, sm. •( e)s, 
pl. •e, ruch lokalny (kolejn.). 

16ttc'den111agcn, sm. •il, pl. 
-, w6z do słutby szlako
wej; dresyna f. (kolejn.). 

16treden111iirtcr, sm. •ił, pl. 
-, dozorca drogowy, szlako
wy, nadzorca m. szlaku, dr6g
mistrz m. (kolejn.). 

16trc'den1Utif e, adv. szla
kami, miejscami, w odstę
pach. 

@itre'der, am. pa, pl. -, 
1) rozciągacz m.; 2) klepacz 
m. (kruszcbw); 8) ob. 15tted• 
musfel. 

@itre'dgut, sn. s(e)i8, młode 
1·ybki (ryboł,). 

16trc'd~ammcr, sm. ..a, pl. 
·~limmer, młot m. do kle
pania, 

6trc'dmaf d}inc, sf. pl. ,n, 
1) maszyna /. do klepania 
(kruszców); 2) maszyna or
topedyczna, 

@itrc'dmuefcl, sm. •5, pl. 
•n, muszkul naprętający, wy
prętający (anat.). 

16tre'lfofcn, sm. ,s, pl. 
iifen, kaszub& f. (hutnictwo). 

16trc'dftein, sm. p(e)s, pl. 
=e, kamień prześcienny.-

6trc'd1Ualae, sf. pl. =n, 
walec m. do płaszczenia płyt 
krUSl'lCOwych. 

6trc'dwcrf, sn. =(e)a,, pl. 
•e, maszyna f. do walcowa
nia płyt kruszcowych, wal
cownia f. 

@itrctdj, sm. •(e)ii!, pl. •e, 
1) uderzeuie n., cięcie n., 
chłośnięcie n., śmignienie n., 
plaga f.; cios m.; mit ei nem 
=e, auf einen - (za) jednem 
cięciem, (za) jednym ~arna
chem, od razu; 3man31g •e 
befommen dostać dwadzieścia 
rózg, kijów, plag; jmnk>m 
einen - uerfetien uderzyć 
kogo, zadać komu cios; auf 
ben erften - fdllt feine ~iąie 
(dosłownie: za pierwszem 
cięciem dąb nie upada) nie 
od razu Kraków zbudowano; 
2) (przenośnie:) l>iif er, f d}lim• 
met - figiel m., psikus m., 
sprawka /., psota /., sztu-



6trci'd)blllfen 

czka /. ; jmnbm einen biif en 
( albo iron.: f c!Jiinen) - fvie• 
(en figla komu spłatać, psotę, 
psikusa komu zrobić; bum mer 
- głupstwo n.; to!Ier 
szaleństwo n.; finbif djer -
dzieciństwo n.; luftiger -
wesoły psikus; bum me •e 
madjen popełniać głupstwa; 
bie ung!aublidjften •e madjen 
robić najniemo:!.liwsze spra
wki. 

6trci'd)ballcn, sm. •i8, pl. 
-, belka ościenna. 

6trci'd)banf, sf. pl. •lilinfe, 
ławka gremplarska, drewno 
gremplarski.,, 

@itrci'd)bnum, sm. •(e)D, pl. 
•liltumt, pow6d m. (g6rn.). 

@itrci'djbcin, sn. a(e)s, pl. 
•e. obacz ~al~liein. 

6trei'djbogcn, sm. 0 iil, pl. 
-, smyczek m. 

@itrei'd)brctt, sn. •(e)s, pl. 
•er, 1) o~kładnia j., odkład
nica /., odwalnica f. (u płu
ga); 2) deska murarska. 

@itrei'd)llilrftc, sf. pl. •n, 
szczotka f. do rozcierania, 
do nacierania.. 

@itrci'd)eif en, sn. •i8, pl. 
-, grempla f. 

@itrei'd}cln, va. (~alien) 
l?łaskać, muskać, podmuski
wać; jmnbm ben .lłopf -
głaskać kog-o po głowie. 

@itrci'd}dn, sn. 0 s, 6trei'• 
d)dung, sf. pl. •en, głaska
nie n., muskanie n. 

@itrei'd}en, ftreidje, ftreidjft, 
ftreidjt, ftrld), geftrid}en, I. 
va. (~alien) 1) przeciągać co 
po powierzchni jakiego 
przedmiotu; ,8immer - ma
lować, bielić pokoje; einma! 
rot - przeciągnąć raz czer
woną barwą; 2) grać na 
rzniętym instrumencie (mu
zyka); 3) !Butter aufs !Brot 
- chleb masłem (po)smaro
wać, smarować masło na 
chleb; ein lł!flafter - sma
rować, przyrządzl!Ć . plaster; 
jmnbm bas @efidjt - gła
skać kogo po twarzy; 4) 
.Siegel - robić cegły; bie 
!lllo!Ie - gremplować wełna; 
5) bie ,t,aare auiil ber Stitn 
- odgarnąć włosy z czoła; 
bie ,\)aare g(att - wymuskać, 
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podgłaskać; narównać włosy; 
bie ,\)aare in bie ,t,ii~e -
podczesać, najetyć włosy; 
6) ble 15egel - spuścić, 
skłonić taj?le; (obraz.) pod
dać, usunąć się, dać za wy
graną ; bie ~lagge - zdjąć, 
spuścić banderę i 7) bas 
IDleff er - ostrzyc n6t; bai! 
9łafiermeff er auf bem !J!iemen 
- przeciągać brzytwę po 
pasku, ostrzyć brzytwę na 
pasku; 8) kreślić, przekreślić; 
eine 15djulb - odtrącić, wyma
zać dług; ein !lllort, einen Sat 
- skreślić, wykreślić wyraz, 
zdanie; jmnbn au!! ber 2ifte 
ber IDlitglieber - wy kreślić, 
wymazać kogo z listy człon
kbw; ber mttifel mu~ f e~r 
geftridjen werben trzeba arty
kuł znacznie skrócić; 9) 
jmnbn mit 9łuten - smagać, 
chłostać kogo (rbzga.mi); 10) 
@e!b in bie ~nf dje - inka
sować pieniądze, wkładać 
pieniądze do kieszeni; 11) 
@etreibe - strychować zbote, 
rbwnać zbote strychulcem; 
geftridjeneiil IDla% miara stry
chowana; II. vn. (~116en i 
fein) 1) przesuwać się, prze
chodzić ; biedz, iść, sunąć się; 
um~er- włóczyć się; burd}i8 
2anb - włóczyć się, tłuc 
się po kraju, zejść kraj; bas 
.lłieib ftteidjt auf bem !Boben 
suknia włóczy się po ziemi j 
bie ~iigd - in ber 2uft 
ptaki przelatują w powietrzu; 
bie 2uft ftreidjt butdj bie 
~etber wiatr przewiewa po 
polach; baiil 6djiff ftreidjt 
burd) bie !llle!Ien okręt prze· 
suwa się przez fale, przerzy
na fale; mit ber ~anb il&eriil 
@efidjt - przesunąć ręką 
przez twarz; 2) ciągnąć się, 
rozciągać się ; bie mrven -
Don Often nadj !llleiten Alpy 
ciągną się ze wschodu na 
zachbd; 3) einen - laffen 
wiatr puścić z siebie; 4) 
nieść jaja; trzeć się; = 
laidjen (o rybach). 

6trci'd)cn, sn. 0 s, 1) 
zdjęcie n., spuszczenie n. (tagli, 
bandery); 2) granie n. na 
rzniętym instrumencie; 3) 
przeciąganie n. ptaków; 4) 

@itrti'd)f d)icnc 

- bee ~Io!ei3 rozciągłość J. 
warstwy (górn.); 6) tarło n., 
tarlisko n. 

@itrei' d)cr, sm. •!!, pl. - , 
1) gracz m. na instrumencie 
rzniętym; 2) gremplarz m., 
gremplownik m.; 3) cichy 
wiatr puszczony. 

@itrei'~fcucr, sn. •i8, pl. 
-, ogień dany z boku. 

~trci'd)garn, sn. •{e)e, pl. 
•e, powłok m., powłoczek m. 

@itrei'd)~ola, sn. 0 eiil, pl. 
.. ~ii!3er, 1) zapałka f.; 2) 
strychulec m. 

@itrei1d)~ol3~iinblcr, sm. 0 0, 
pl. -, sprzeda.wca m. za.pa
łek. 

@itrci'dj~olaf d)nd)td, sf. pl. 
•n, szkatułka f., pudełko n. 
na zapałki, z zapałkami. 

@itrci'd)~olaftiinbcr, sm . .. e, 
pl. -, zapalniczka f. 

@itrci'd)inftrumcnt, sn. ~(e)il, 
pl. •e, instrument smyczkowy, 
rznięty. (muzyka). 

@itrtt'd)famm, sm. ,(e)iil, pl. 
•flimme, grempla j. 

6trci'd)lcbcr, sn. ~s, ka
wał m. skóry (n. p. do prze
ciąga.ni" po niej brzytwy); 
= ełtreidjriemen. 

@itrei'd)linic, sf. pl. •n, 
linfa /. obrooy (wojskow.). 

6trci'd)mnli, sn. •eiil, pl. 
• e, znacznik stolarski. 

@itrd' d)mcilicl, sm. •i, pl . 
-, skrobacz m. 

@itrd'd)mcff cr, sn. •i8, pl. 
, nbt m. do smarowania; 

szpatelka f. (aptekarstwo). 
@itrci'~mufif, sf. muzyka 

wykonywana na instrumen
tach smyczkowych, utwbr 
smyczkowy, orkiestra smycz
kowa. 

@itrci' d)nelJ, sn. ~es, pl. •e, 
obacz 5treicllgarn. 

@itrci'd)ard)cftcr, sn. •iii, pl. 
-, orkiestra zlo:1:ona z gra
czów na instrumentach smycz
kowycli. 

@iłrci'd)quartctt, sn. •(e)s, 
pl. •e, kwartet smyczkowy. 

@itrci' djricmcn, sm. •s, pl. 
-, pasek m. do ostrzenia 
brzytew. · 

@itrei'd)f d)icnc, sf. pl. •n, 
opornica f., szyna oporowa 
(kolej n.) •. 



6trci'dJf d)wnmm ii19 etrcit 

6trci'd)f d)wnmm, am. •(e)a, 6trci'fen, I. va. (~aben) 6trci'f~icb, am. •(e)a, pl. 
pl. •f~miimme, hubka f. 1) dotykać, dotknąć, obić •e ciecie tylko z lekka do-

@itrci' d)ftdn, sm. •( e )il, pl. się o co, otrzeć się o co; ty kajice. 
-e, obacz 15cb[eifftein. bie Jtuge[ ijat nut geftteift, 16trci'f~ol3, an. ,ea, pl. 

6trti'd)tcid), am. •(e)il, pl. abet ni~t gefaflt kula do- •ijol3er, zał11ga f. · 
•e, staw tarłowy. tknęła się tylko, ale nie 16ttei'fi!J, adi. prl}żkowaty; 

etrci'd)UUIJ, af. pl. •en, utkwiła; (obraz.) einen @egen• adv. - befeven zaopatrzyć w 
skreślenie n., przekreślenie n., ftanb im @ef:ptii~e - na- paski, pręgi, prążkować; 
wykreślenie n., wymazanie pomknąć w rozmowie o ja- jmnbm ,ben !Jłilcfen - f~lagen 
n.; - einet 15ciju[b potrąca- kim przedmiocie; 2) ble taut obić kigo tak, że mu na 
nie n. długu. (za)drasnąć sk6rę; 3) plecach pasy pozostają; er 

6trci'd,lungenntrng, am. einen 9tin!l uom lJinger - tebet, er fommt mir fe~r -
•(e)il, pl. "trcige, wniosek m. zdjąć pierścień z palca; bie mówi bezczelnie, wydaje mi 
skreślenia, unieważnienia 21:tme( in bie ~o~e - (= się bardzo bezczelnym. 
(parłam.). aufftreifen) podkasać rękawy; 6trcł'fit11Jb, af. pl. ,en, ob. 

@itrci'd,luugelinic, aj. pl. jmnbn mit einem )alid - 15treif~a~. 
•n, chodnik kierunkowy spojrzeć na kogo ulotnie; 6trci'flid)t, ,9n. •(e)lil, pl. 
(g6rn.). fBlcitter uon ben .Smei11en - •er, światło padające: z jednej 

6trCf'd)UU1Je3cid)CU, Bn, •!8, obrywać gafl}zki Z liści j 4) A trony (malarstwo) j (obraz.) 

Pl. -, znaczek skreślenia na paski, prażki dawać; = mit bail mitft ein metfmiltbigeil 
15tteifen • lief eten; II. vn. - auf f eine ~anblung!8meif e 

odbitce zrobiony (druk,). ("aben) 1) przechodzić z to dziwne rzuca światło na 
~trci'd)bogd, am. •!8, pl. " ó . miejsca na miejsce, przebie- jego ~pos b postępowania. . 

•l>Olłel, obacz 15trt(ijooge[. gać, przeciągać, przelatywać, 6trti'fl)ttrtie, aj. pl. -n, 
6trci'd)Wt~r, af. pl. "en, przelecieć; burcij m:la[b unb partyzantka f. 

bok m. wału (wojsk.). iYelb - przebiegać przez 6trt'ifritt, am. •(e)il, pl. 
6ttci'd)IDOUC, af. wełna lasy i pola; in!8 felnbli~e "e, wycieczka konna (dla po-

gremplowana. • k 1· ) @ebiet - zapędzie się, wy, znania o o icy . 
6trci'dj3cit, sf. l) czas m. cieczki robić do nieprzyja- . 6ttd'ff d,lnj;, am. •ffei8, pl. 

przylotu lub odlotu ptaków; ff 
) cielskiego kraju; 2) (obraz,) •fcl;Jil e, postrzał m. 2 czas tar~ia się (ryb). an etm. - zakrawać na co, 6trci'fUUIJ, aj. pl. •en, 1) 

@ltrei'd)3tt~cr, af. pl. •n, być blizkim czego, ocierać obacz eitteiferei; 2) zawadze-
cytra smyczkowa. d 

się o co; ba!8 ftreift ana nie n., z erzenie n. boczne 
6trcif, am. •(e)i8, pl. •e, Unglaulilicl;Je zakrawa na nie- dwóch pocil}gów (kolejn.). 

@5trci'fcn, am. "5, pl. -, możliwe; 3) odzierać lisy, 6trci'f1Dttd)c, aj. pl. •n, .pa
l) pas m., pasek m,, smuga zające i inną zwierzynę (low.); troi m.; auf - fein patrolo
f., pręga f.; ein ,8eug mit III. geftteift, pp. i adi. ma- wać, odbywać patrol. 
toten •en materya w czer- jący paski, pręgi, pręgowany; 6trti'fl0clf t, adv. pasami, 
wone paski, z czerwonymi •eil ,Seug materya j. w pilski; smugami, tu i tam. 
paskami i boa ~ferb ~at e!nen •e Sciu[en żłobkowane slupy · 6trti'f1Dunbc, aj. pl. •n, 
f~n,ataen - auf ber 6titn (budowo.). lekka, powierzchowna r.ana, 
koń ma Czarną pręgę Oil 6łtcf'fCU, 811,, •9, pl, -'-, draśnięcie n. od postrzału, 
czole; ein - ~anbelil. wązki dotknięcie n., muśnięcie n.; 6trti'f1Dnr3, af. pl. =en, 
a długi kawałek ziemi; paskowanie n.;, podjazd m.; tępolisty szczaw (roś!.). 
,a:pier- pasek papieru; 2) wałęsanie się n. 6trti'f3UIJ, am. ,(e)il, pl. 
(architekt.:) pasmom., pręga etrti'ftr, am. •lil, pl. -, ,3ilge, 1) najazd m., podjazd 
f.; pl. "en, laski pl., wręb ki przebiegacz m • . rozmaitych m., zagon m., wycieczka j.; 
pl., klamra telazna; = @ifen, miejsc; włóczęga m. einen - in ein ~anb untet• 
banb. 6trciftrei', af. pl, •en, 1) neijmen najechać jaki kraj; 

6ttti'fbttnb, an. ~(e)i8, pl. wycieczka partyzancka, za- 2) wycieczka f. (szczególnie 
•blinber, opaska j.; unter gon m.; = 6treif3ug; 2) dla badań). 
- pod opaską (poczta). obława /.; 3) podjazd m.; 6trtif, am. •(e)i8, pl. •e i 

6ttci'fbnnllf tnbung, aj. pl. au rinet - au!i!f (ijiden wy- •!l, obacz pod 15ttife. 
•en, przesyłka j. pod opaską słać na podjazd. 6trcit, am. -{e)i8, pl. •e, 1) 
(poczta). 6trti'ffttrn, am. •(e)il, pl, I walka f, bitwa f., wojna.f.; 

6trti'fblilf, sm. •(e)!8, pl. =r, śledzionka f., zanokcica = ~am:pf; in 'ben - 3ieijen 
•e, •pojrzenie ulotne. f (roś!.). iść na wojnę; bie @(emente 

6trti'fd)cn, an. •lil, pl. 6trti'f~tl~, af. pl. •en, maten im 0 e żywioły walkę 
-, dim. od 15treif, paseczek 6trci'f~d.lC, sj. pl. on, wiei- z sobą wiodły; 2) spór m., 
m., prątka j. kie polowanie na dzika. proces m. (prawo); 3) waśń 



'6tni'tort 

f., kłótnia /., sprzeczka /., 
spór m. (- mit !lllorten); 
bitka j.; = !Jlaufmi; mit 
jmnbm - anfangen wszczą,ć 
z kim kłótnię; - mit jmnbm 
fud)en zaczepić, atakować 
kogo; - mit jmnbm liefl)m• 
men, in - mit jmnbm ge• 
taten posprzeczać si1,, pokł6-
cić się, powadzić się z kim; 
mit jmnbm im •e liegm być 
z kim w sporze; jmnbn in 
ben - ~iriein3ie~en wciągną,ć, 
wmieszać kogo w spór; es et• 
~ob fid) ein - wszczęła się 
kłótnia, sprzeczka; einen -
tłom ,8aune bted)en rozpoczą,ć 
(z namysłu) kłótnię, sprze
czkę; einen - fd)lid!ten, bei• 
tegen sp6r załagodzić, zago
dzić; er ift mit fid) fellift im 
•e walczy sam z sobą, jest 
niezdecydowany. 

'6trei'tort, aj. pl. •li);łt, 
berdysz m., bałta /., topór 
wojenny; bie - begraben 
zawrzeć pokój. 

'6trei'tllor, adi. bitny, wa
leczny, hojowny; ein ,er 
fillllnn walecznik m. 

'6ttti'tllorfeit, sf. bitność 
/., waleczność j., b.ojowność f. 

'6trei'tllegier, sf. żą,dza /. 
walki; ochota j. do kłótni. 

'6trei'tllegierig, adi. ~dny 
walki; kł6tliwy. 

'6trei'ten, ftteite, ftreiteft, 
ftreitet, fttitt, ~alie geftritten, 
I. vn. 1) walczyć,· bić się; 
flit bas !llaterlanb: - wal
czyć dla ojczyzny j bie eau 
ftreitet dzik broni się od 
psów (low.); 2) kłócić się, 

• , • I • spierac się, sprzeczae się, 

spór wieść, swarzyć się; ilber 
etm. - spierać się o co; mit• 
einanber megen etm. - prze
pierać się ze sobą, o co ; bar• 
ilber Illbt albo Iie&e ficl) nod) 
- o to możnaby się jeszcze 
spierać, to jeszcze nie roz
strzygnięie; gegen jmnbn, 
gegen etm. - zwalczać kogo, 
co; 3) bas ftreitet gegen ben 
iJefunben !menf djemmftanb to 
sprzeciwia się zdrowemu roz
sądkowi, nie zgadza się ze 
zdrowym rozsądkiem; um 
einen \llreie - ubiegać się 
o nagrodę; nor @eridjt -
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rozprawiać się w są,dzie, pro
ces prowadzić; mit fidj f dlift 
- być w walce ze sobą sa
mym; um bee !?aifers !Bart 

spierać się o sprawę 
malej wagi; II. fidj -, vr. 
sprzeczać się; fid) urn etm. 
- spierać się o co; fidJ liber 
etm. - kłócić się o co; III. 
ftreitenb, ppr. i adi. walczą
cy, spór wiodą.cy, spierający 
się; Die -e Slirdje walczący 
kościół; bie •en filllid)te mo
carstwa ze sobą, wojnę pro
wadzące ; bie -en \Jladeien 
strony spbr wiodą.ce, prawu· 
jące się; •e @efilgle uczucia 
z sobą walczące, pobie prze
ciwne. 

'6trei'tcn, an. -e, ob. 15tteit. 
'6tret'tcr, am. •i, pl. -, 

wojownik m., walecznik m.; 
= !?iimvfet; spornik m.; = 
~linbelfud)et. 

6trelterci', sf. pl. •en, ob. 
6tteit. 

'6trei'tcrin, sf. pl. ~nen, 
wojowniczka f.; sporniczka j. 

6trei'tfrogc, aj. pl. ,n, py
tanie sporne, kwesty a f, 
kontrowersya /.; eine - auf~ 
metfen postawić kwestyę; 
es mutbe bie - aufgemot
fen wyłoniła się kwestya. 

'6trei'tgegenftonb, am. •(ee), 
pl. -ftiinbe, przedmiot m. spo
ru, kontrowersyi; przedmiot 
sporny, kwestya sporna. 

Sttei'tgcnofi, sm. -ff en, pl. 
-ff en, uczestnik m. walki. 

6trci'tbobn, sm. •(e)e, pl. 
,ijii~ne, kogut lubiący się 
dzióbać; (przenośnie:) kogut 
m., spornik m., kłótnik m. 

'6trei'tbommtl, am. ,e, pl. 
-, baran lubią.cy się trykać; 
(przenośnie:) kłótnik m., 
spornik. 

'6trei'tbonbcl, sm. •e, pl. 
,glinbel, spór m., zatarg m.; 
proces m. 

'6trei'tbonbf ~ub, sm. •(r )e, 
pl. •e, rękawica szermierska. 

6trti'tbclm, am. •(e)ś,pl. •e, 
hełm wojenny. 

'6trci'tbtngft, sm. •(e)e, pl. 
•e, 1) koń wojenny; 2) (obraz.) 
kłótnik m. 

'6trd'tig, adi.: sporny, za
kwestyonowany; niepewny, 

'6trci't1t1ogen 

wą,tpliwy; = ungemif!, amei, 
felgaft; jmnbm etm. - mad)en 
zaprzeczać komu czego, nie 
przyznawać komu czego, nie 
dopuszczać kogo do czego; 
jmnbm ein !Jłed)t - madjen 
zaprzeczać komu prawa; •et 
\Jlunft punkt sporny, wą,tpliwy, 
zakwestyonowany; bie 6adje ift 
nodj nor @erid)t - rzecz je
szcze w sporze, w procesie, 
przez sędziego jeszcze nie roz
.strzygnięta; man madjt mir 
jeben .8oll faoben - zaprze
czają mi każdej pięści ziemi. 

'6trei'tigfeit, sf. pl. •en, 1) 
sprzeczka. j., zwada f., kłó
tnia f., zatarg m.; = Streit; 
2) sporność f-; wą,tpliwość 
f., niepewnośc j. 

'6trd'tfolbcn, am. -s, pl. 
-, buława /., buzdygan m., 
maczuga wojenna. 

6trt'itfolbenlionm, sm. •(e)e, 
pl. •bliume, kazuaryna skrzy
pioliścia. 

'6trei'tfoł)f, am. •(e)e, pl. 
•U\pfe, sporuik m., kłótnik m. 

'6trei'tfriiftt, sf. pl. siły 
wojenne. 

6trei'tfnnft, sf. 1) strate
gia /., sztuka wojenna; 2) 
dyalektyka /. 

'6trei'tlnft, sf. ob. Streit
liegier. 

6trei'tlnftig, adi. obacz 
5treitliegietiR. 

6trei'tł)un"tt, sm. ,(e)e, pl. 
•e, punkt sporny, zakwestyo
nowany, wątpliwy. 

'6trei'trofi, an . .. r;ee, pl. •ff e, 
rumak wojenny. 

6trei'tf o~c, s;. pl. •n, 
rzecz sporna, w sporze bę
dąca; przedmiot m. procesu, 
sprawa j., proces m. (prawo). 

'6trc'itf ojJ, am. •ee, pl. 
·f a,e, teza /. 

'6trci'tf ~li~ter, am. •il, pl. 
- , rozjemca m. 

'6trci'tf ~rift, sf. pl. ,en, 
pismo polemiczne. 

6trci'tf u~t, sf. kłótliwość 
/., zwadliwość /. 

6trei'tfii~tig, adi. kłótliwy, 
zwadliwy, waśliwy. 

'6trei't1t1offe~ sf. pl. •n, 
broń •wojenna, bojowa. 

6trci'tltlagcn, sm. •e, pl. 
-, wóz wojenny. 



6trcli'jJe 

!Etrtli'jJe, am. •n, pl. •n, 
strzelec m., śołnierz m. mili
cyi moskiewskiej (historya ). 

6treng, I. adi. surowy, 
srogi, ostry; ścisły; •er ~~a• 
tafter surowy, nieugięty cha
rakter; •er }Biicf surowe spoj
rzenie; •er !!Blnter ostra zi
ma; •er 3'roft tęgi, trzaska
jący mróz; "e ®itten surowe 
obyczaje; •e !JJlatrege(n er• 
greifen wydać ostre rozporzą
dZi>nia; ,e ,8udjt surowa dy
~cyplina, ostra karność; •e 
i)ilit ~alten zachowywać ści
słl} dyetę; •e ilufficl}t ścisły 
nadzór; II. adv. surowo, srogo, 
ostro; ściśle ; - li ef traf en su
rowo ukarać; - beoliadjten 
ściśle nadzorować, pilnować; 
etw. au - ne~men brać co 
nadto ściśle; - genommen 
ściśle biorąc; aufs „fte jak 
najsurowiej, jak najściślej; 
- fdjmecfenb cierpki. 

!Etre'ngc, af. surowość /., 
srogość /., ostrość f.; ści
słość j.; - ber ®itten suro
wość obyczaj6w; - bes ~li• 
mas ostrość klimatu; mit 
groter - gegen jmnbn vor• 
ge~en post11pić sobie z kim 
bardzo surowo. 

6trt'ngtl, sm. •9, pl. -, 
kretowina /. (weteryn.). 

!Etre'ngflilffig, adi. trudno
topny, trudnotopliwy (o kru
szcach). 

6tre'nggliiubig, adi. silnie 
wierzący. 

!Etrc'uggliiubigfeit, 8{. silna 
wiara. 

6tre'ng~eit, 6tre'ngigfeit, 
af. pl. •en, obacz ®trenl\e, 

@itrt'tta, sf. pl. 0 ten i •9, 
stretta/. (muzyka). 

6trcu, af. pl. •en, 1) pod
ściółka j., słoma podesłana 
(bydłu); \Stro~ aur - słoma 
na podściółkę, na posłanie 
dla bydła; 2) posłanie n. :..e 
słomy (dla ludzi), słoma f. 
jako posłanie; auf ber 
f dj!afen spać na słomie. 

!Etrcu'bil~f e, sf. pl. •n, 
posypniczka f., posypywacz 
m. ; - filr Sanb piasecz
niczka f.; - filr \j.lfeffer 
pieprzniczka /. · 
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!Etrtu'en, 1) va. (ijalien) !Etrcu'audtr, am. •9, miałki 
sypać, nasypać, posypać; po- cukier do posypywania. 
trZl}SaĆ, potrząsnąĆj (!\amen @;tri~, am. ,(e)S, pl. of1 

- nasiewać, nasiać, siać; 1) linia j., kreska f., rys m., 
bem 18ie4 - nasypać bydłu pręga /., prążka /., sztrych 
podściółkl.l, podścielić bydłu; m.; - mit ber 'ij'eber, mit 
)ll!umen auf ben !!Beg - po· bem !l,linfe!, mit bem !JJlagnet 
sypać drogę kwiatami; @e!b pociągnięcie n. pi6rem, pen
unter bas !Bo!f - (roz)rzu- dzlem, magnesem, pocil}g m. 
cać pieniądze między lud; pióra, pendzla, magnesu; 
(obraz.) jmnbm ®anb in bie einen - unter etw. fe,en 
~u gen - ( dosł. : ) zasypać podkreślić co; einen - burd} 
komu oczy piaskiem; zamy- etro. @ef djrielienes madjen 
dlić komu oczy, otumanić przekreślić pismo; feinen -
kogo; 2) vn. (~nlien) bas fdjteilien, tun nie napisać ani 
@etteibe ftreut gut zboże słowa; nie pociągnąć ani razu 
daje wiele słomy; bai @e• pendzlem (malarstwo); mit 
n,eijr fireut strzelba rozrzuca. einem •e jednym cil}giem, bez 

!Etrtu'tn, sn. •9, !Etrtu' • przerwy; jednem pocil}gnię
ung, sf. pl. •en, sypanie n.; ciem pióra, pendzla; jmnbm 
- von ®amen sianie n., einen - burdj bie ilłedjnung 
siejba f. madjen popsuć komu sprawl.l, 

!Etrtu'cr, am. •9, pl. -, pomylić, pokrzyżować czyje 
1) obacz \Streubildjfe; 2) sy- plany; 2) przestrzeń/., część 
piący m.; siewca m. f. ziemi, kraju; ein frudjt• 

6trtu'gabel, af. pl. •n, liaret - @rbe urodzajny ka
widły pl. do rozścielania wał ziemi; 3) barwa f. (w 
słomy dla bydła. suknie), kierunek m. wło-

@;łrtu'glana, am. •eB, sów (w materyi), pomusk m. 
!Etrcu'gln~, an. •lee, opiłki (włosów); ben ~ut nadj bem 
metalowe, szkło zproszko- •t liilrften gładzić kapelusz 
wane. szczotką w kierunku wło-

6trtu'g11Ib, an. •(e)s, pro- 1 s6w; gegen ben - flimmen, 
szek złoty. 1 liilrften czesać, szczotkować 

!Etrtu'me~I, an. •(e)s, pod włos; nadj bem •e 
mączka f., mąka f. do po- fdjneiben krajać pod włos; 
sypywania. (obraz.) bas roar i~m gana 

!Etrcu',l.lfcffer, sm. ,s, miał- gegen ben - było mu to 
ki, tarty pieprz. wcale nie na rękę; 4) stado 

!Etrtu'~Ullltr, an. •s, obacz n., gromada f. lecących pta-
\Streufanb. ków; odlatywanie n. lub przy-

!Etreu'f nla, sn. oes, miałka latywanie n. ptaków; 5J droga 
s6l. f., kierunek m.; ber - bes 

!Etrtu'fanb, sm. •(e)iii, pia- ID.linbet! kierunek wiatru; 
sek m. do posypywania; unb timmds- zona f., strefa/., 
- barauf ! a zatem koniec; pas m. ziemi; bat! 15djiff vet• 
nie mówmy więcej o tern I linberte ben - okręt zmie-

6łrtu'f nnbblldjf e, sf. pl. nił kierunek; - einer 15djidjt, 
•n, piaseczniczkaj.; (żarto bi. :) einee @angeii! kierunek w ar
bie - bes ~eiligen tomifd)en stwy, chodnika (g6rn.); 6) 
llłeidjes Marchia Branden- pociąg m. smyczkiem, spo
burska. sób m. grania (na instrumen-

!Etreu'f el, am . .. 9, pl. -, tach smyczkowych); einige 
miałki cukier posypany na oe auf ber @eige madjen kilka 
tort lub placek. razy po skrzypcach smy-

!Etrcu'fdfu~tn, sm. •iii, czkiem pociągnąć; einen 
pl. -, placek cukrem posy- rounberliaten - ~alien powo
pany. dować smyczkiem w cudowny 

!Etrtu'ftru~, an. •9, słoma sposób, grać cudownie; 7) 
f. na podściółkę, targanka/. kresa /. na probierczym ka-
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mieniu; ben - ~a(ten być m.; bu - ! ty nicponiu! 3) 
dobrej próby; 8) rowek płu- (obraz.) zasadzka/., podstep 
giem lub broną robiony; 9) m., łapka f.; jmn'Dm •e [egen 
mit einem =e ~unbed .fttonen łapkę na kogo zastawić; 4) 
einftteidJen jednem zagarnię- sfora f. psów (łow.). 
ciem zgarnąć sto koron; 10) 6tri'darbcit, sj. pl. ~en, 
ein - ,8iege[ tyle cegieł', robota pończoszkowa. 
ile się naraz wyrabia; 11) 6tri'dartig, adi. postron-
kryza f., haft m.; jmnbn kowaty; stryczkowaty. 
nuf bem - ~nlien nie cierpieć 6tri'dbiinbig, adi. •et 
ko/l'O. ,l')unb ogar na smyczy dobrze 

6tri'djd, sn. •il, pl. -, idący. 
smug m. I 6tri'dbcutcl, sm. •ił, pl. 

6tri'djcldjcn, sn. •ił, pl. , -, woreczek m. (na rob6tkę). 
-, dim. od ®tridj, krese- 6tri'dd,Jcn, sn. ,ił, pl. - , 
czka f., prątka f. dim. od 15tticf, powrozek m. 

6tri'd,Jcln, va. (~alien) pi- 6tri'dcn, va. (~alien) na 
sać literami nierównemi, ry- drutach robić, pończochy ro
sować liniami nierównemi ; bić, dziać. 
kreskować. 6tri'dcr, sm. •ił, pl. -, 

6tri'd,Jformig, adi. kresko- robiący m. pończochy, poń-
waty, czosznik m. 

6tri'djgcltlittcr, sn. =ił, pl. 6tridcrci', sf. pl. -en, 
-, burza przeciągająca, prze- , pończoszkowa robota. 
chodnia, miejscowa. I 6tri'lfcrin, sf. pl. •nen, 

IStri'd,J~cuf d,Jrclfc, sf. pl. 1 pończoszniczka f. 
•n,szarilńczawędrująca{zool.). I 6tri'dcdo~n, sm. •(e)ił, pl. 

6tri'dj~obel, sm. ,il, pl. -, 1-lii~ne, zaplata f. za robienie 
strug gładzący. równiak m. pończoch, 

6tri'd,Jfom,1Jaf,, sm. •ff eił,pl. 6tri'dgarn, sn. •(e)ił, pl. 
•ff e, kompas utywany podczas •e, przędza /. na pończocł1y, 
podrół.y morskich. do pończoszkowej roboty. 

6tri'd,Jfraut, sn. •(e)ił, pl. 6tri'dgeltlcbc, sn. •il, pl. 
•ltliutet, datisca f. (gatunek -, tkanina pończoszkowa. 
konopi). 6tri'd~ordjcn, sn. pl. ob. 

6tri'djnclfc, sf. pl. -n, 5tticffdjeibe. 
goździk pręgowany (kwiat). @ltri'dfiiftdjcn, 6tri'dforb• 

6tri'dj,1Jnnft, sm. •(e)ił, pl. djcn, sn. •ił, pl. -, ®tri'lf, 
•e, średnik m. torb, sm. •(e)5, pl. ~fotlie, 

6tri'djrcgcn, sm. •5, pl. szkatułka f., koszyczek m., 
-, deszcz przechodni, miej- koszyk m. na robótki (poń-, 
scowy. czoszkowe). 

6tri'dj1Jogel, sm. •il, pl. 6tri'dlcitcr, sJ: pl. •n, 
•noge[, ptak węrlrc.wny, prze- drabina powroziana, sznur-
lotny, koczujący. kowa, 

IStri'djltlcif c, adv. miejsca- 6tri'dmaf djc, sf. pl. •n, 
mi, stronami; z przestankami. oczko n. w robocie pończo-

6tri'dj3cit, sf. obacz <5tteid), szkowej. 
5eit. 6tri'dmaf d,Jinc, sf. pl. ,n, 

6trid, sm. ,(e)5, pl. =e, maszyna/. do robienia poń-
1) powróz m., postronek m.; czoch. 
stryczek m.; aum - lletUt• ®tri'dmuftcr, sn. •5, pl. 
tei[en skazać na szubienicę; -, wzorek m. dla robót 
jmnbm ben - um ben ,l')nli8 pończoszkowych. 
tegen założyć komu stryczek ®tri'dnabcl, sf. pl. ~n, 
na szyję; (przenośnie:) przy- iglica f., drut m. (do robie
przeć kogo do ściany, zmu- nia pończoch). 
sić kogo do czego; ben - ®tri'd,llcrlc, sf. pl. •n, 
uerbienen być wartym szu- perła wenecka (szklana). 
bienicy; 2) (obraz.) nicpofi. 6tri'df djcibc, sf. pl. •n, 

@itri'fcfaff C 

futeralik m. na druty do 
robót pończoszkowych, 

6tri'df djulc, s/. pl. =n, 
szkoła /, robienia pończoch, 
wyrobów pończoszkowych. 

@ltri'dftidcn, sn. •ił, pl. 
-, 6tri'dftod, sm. •(e)il, pl. 
•ftocfe, gruby drut do poń
czoch. 

6tri'dftrum,1Jf, sm. •(e)il, 
pl. ~ftrilmpfe, pończocha 11a 
drutach robiona. 

®tri'dftunbc, sf. pl. •n, 
godzina /., lekcya f. robie
nia pończoch. 

6tri'dftii~c, sf. pl. ,n, ob. 
<5ttidf d)eibe. 

6tri'dltlcrf, sn. ,(e)~, pl. 
,e, 1) powrozy pl., powroziwo 
n.; = '.tauroerf; 2) robota/. 
na drutach. 

6tri'dltlollc, sf. bawełna 
na pończochy, na roboty 

pończoszkowe. 
6tri' d3cug, sn. •( e )il, pl. 

•e, pończocha /. w robocie; 
sprzęt pończoszany. 

6tri'd3ltlirn, sm. •(e)i3, pl. 
•e, nici pl. na pończochy. 

®tric'gd, sm. ,s, pl. 
zgrzebło n., cudzidlo n. 

®trie'gclartig, 6tric'gcl• 
formig, adi. zgrzebłowaty i 
adv. zirrz1ibłowato. 

®trie' gclig, adi. o bacz 
/5triegelartig. 

6tric' gdn, va. (ijalien) 
czesać (konia) zgrzebłem; 
( obraz.) jmnbn - pieścić 
kogo; (ironicznie : ) czesać 
kogo, dokuczać, dogryzać 
komu; fidj -, vr. muskać 
się. 

6trie'mc, sf. pl. •n, 6trit'• 
men, sm. ,5, pl.-, pręga f., 
cięira .f., siniec m. 

®tric'mig, adi. sińcami 
okryty, zbity, siny, zsiniały; 
adv. jmnbn - f dj[agen zbić 
kog'O tak, te sińc6w dostanie. 

6tric'3cl, sm. •!3, pl. -, i 
sf. pl. •n, strucla f. 

6tri'fc, (wym.: strajk), sm. 
•S, pl. •!3, strejk m., .bastówka 
f., zmowa robotmcza ; = 
2l:u5ftanb; anfangen - roz
począć strejk. 

6tri'fdaffc, (wym.: strajk• 
-), sf. pl =n, kasa /. strej
kujących. 



etti'ftn 

Gtri'fcn, (wym.: strajken), 
vn. (~aben) strajkować, być 
w zmowie robotniczej. 

Gtti'fcr, (wym.: strajker), 
sm. •5, pl. •il, (robotnik) 
strajkujący m. 

Gtrift, adi. ścisły, surowy, 
dokładny; adv. ściśle, surowo, 
dokładnie; == genau. 

@itri',IJ,IJC, sf. pl. •n, strze
miączko n. (u spodni), uszko 
n. (u buta). 

@itri',llf c, s. pl. - lidom• 
men dostać w skóre. 

@itti'ttig, adi. sporny (pra
wo). 

@itri'ttigfcit, sf. sporność 
f. (prawo). 

@itro'bclfo.)Jf, sm. obacz 
15trunnneipeter. 

@itrob, an. •ei!, słoma f.; 
fieingef cf)nittene5 - sieczka 
f.; ein !Bunb, eine 15tr/i~ne 
- wiązka /. słomy; auf -
f cf)[afen spać na słomie; au5 
- gemacf)t słomiany; @elb 
mie - ~alien mieć pieniędzy 
jak śmiecia; Iem5 - brefcf)en 
daremną podejmować pracę; 
= uergelilicfJe !2ltlieit tun: 
bredzić, paplać, pleść koszałki 
opałki; = oberfI/icf)IicfJ fcf)mato 
aen, Unfinn auf ammenreben. 

@itro'bnrbcit, af. pl. •en, 
wyrób m. ze słomy. 

@itro'bnrbcitcr, am. •il, pl. 
, @itro'bnrbcitcrin, af. pl. 

•tten, wyrabiającym., wyrabia
jąca f, rzeczy ze słomy, 

@itro'bnrtig, adi. do słomy 
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@itro'bbuttcr, sf. masło @itro'bbnt, sm. •(e)il, pl. 
zimowe. -~lite, kapelusz słomiany, 

@itro'bbnd,I, sn. •(t)5, pl. słomkowy. 
•blicf)er, poszycie słomiane, @itro'bbiittc, sf. pl. ~n, 
dach słomiany, strzecha /. chata słomą pokryta, buda f. 

@itro'bbctfc, sf. pl. •n, sło- ze słomy. 
mianka /. @itro'~ig, adi. obacz 5tro~· 

@itro'~biingcr, sm. •5, gn6j artig. 
ze słomą zmieszany. @itro'bjunfcr, sm. •5, pl. 

@itro'~crn, adi. 8lomiany. -, szlachetka m. 
etro'bcrntc, sJ. pl. •n, etro'~fnmmcr, sf. pl. •n, 

zbiór m. słowy. obacz 15trobboben. 
etro'bfllrbc, sf. kolor sło• @itro'bfo.)Jf, sm. •(e)il, pl. 

miany, słomkowy. •fopfe, zabita głowa, głupiec 
@itro'~fllrbcn, @itro'bfnrbig, m., ciapa m. 

adi. koloru słomianego, pa- @itro'~forb, sm. •(e)il, pl. 
liowy. -rorbe, kosz słomiany. 

etro'bfcilc, sf. pl. •n, pil- etro'bfrnn3, sm. -es, pl. 
nik gruby, dwuręczny; = -fr/inae, wieniec słomiany. 
!2lrmfeile. @itro'blngcr, sn. •5, pl. -, 

@itro'~fcim, sm. =(e)s, pl. posłanie n. ze słomy. 
-e, obac2' etro§~llufeni 15tro~· @itro'~ntnnu, am. •(e)5, pl. 
fdjeuer. •mlinner, 1) straszydło n. 

@itro'bjeucr, sń. •5, pl. ze Płomy; 2) (obraz.) chłop 
-, ogień m. ze słomy, słoma słomiany, dziadek m. 
paląca się; - ber ~egelfte• 6tro'bmlltte, sf. pl. •n, 
rung przejściowy, krótkotrwa- rogob słomiana, słomianka/. 
ły entuzyazm, słomiany za- Gtro'~mift, sm. •ei!, gnój 
pal. m. ze słomy, słoma zgno-

@itro'~flllf d}c, sf. pl. •lt, jona. 
flaszka słomą oplatana, opla- @itro'b,lln,llicr, sn. •(e)s, 
tanka f. papier słomiany. 

@itro'bflcd}tc, af. pl. •n, @itro'b,llfeifc, sf. pl. •n, 
plecionka słomiana, ze słomy. piszczałka f. z trzciny. 

@itro'~f{cd}tcu, sn. •s, ple- 6tro'b,1Jrin3, sm. •en, pl. 
cenie n. ze słomy. •en, fałszywy ksią!ę. 

6tro'btled,ltcr, sm. •!, pl. @itro'b,IJU,IJ,llc, sf. pl. •n, 
-, @itro'bfltd,ltctin, sf. pl. straszydło n. ze słomy. 
•nen, plecący, plecąca ze @itro'~f ad, am. •(e)il, pl. 
słomy. •Hide, siennik m.; (poufale:) 

@itro~f{cd}tcrci', sj. pl. •en, ~eili!ler -1 o nieba! • 
t) obacz 15tro~flecf)ten; 2) @itro'bf d}eucr, @itro'b· 
fabryka f. wyrobów słomia- f d}cunc, sf. pl. 0 n, stodoła f. 
nycb. na słomę, 

@itro'bfuttcr, sn. •i!, pasza @itro'~f d,lid,lt, sf. pl. •en, 

podobny, słomiasty. 
@itro'bbnnb, sn. •(e)5, pl. 

•li/inber, sznurek m. ze słomy, 
powrząsło n., powrosło n. 

@itro'bbnnf, af. pl. •b/infe, 
ławka słomą wyplatana, ze 
słomy. 

@itro'bbcbnd}ung, af. 
•en, obacz 5tro~badj. 

@itro'bbctt, an. •ei!, pl. ,en, 
łoż" n. ze słomy. 

/. ze słomy. warstwa f. słomy. 
pl. @itro'~gcf{cd,lt, sn. •(e)s, @itro'~f d,lncibcmnf d)lnc, sf. 

pl. •e, plecionka ełomiana, pl. •n, 8 ieczkarnia f. 

@itro'bblnmc, af. pl. •n, 
kwiatotrwał m., suchokwiat 
m., sncholnstka f., nieśmier
telnik m. 

@itro'bbobcn, sm. •&, pl. 
•liilben, poddasze n. na słomę. 

6tro'bbunb, sn. •(e)s, pl. 
•t, i dim. @itro'~biinbcl, sn. 
•5, pl. -, kul m. 

ze słomy. @itro'~f d}obcr, sm. •5, pl. 
@itro'~gclb, adi. obacz -, obacz ®tro~fcfJeuer. 

t5tro~farben. 6tro'bf d}u,1J,1Jcn, sm. •il, pl. 
@itro'bbnlm, sm. •(e)s, pl. -, obacz 15tro~boben. 

•e, słomka /., źdźbło n. 1 @itro'~f cil, sn. •B, pl. •e, 
słomy. lina słomiana. 

6tro'bbalmd,leu, sn. •5, pl. @itro'bfiiJ, sm. •es, pl. ,e, 
-, dim. od 15tro~~ltlm, siedzenie ze słomy plecione. 
ździebełko n. słomy. @itro'bftubl, sm. •(e)s, pl. 

@itro'b~llufen, sm. •5, pl. •ftil~le, krnesło słomą wy-
-, kupa j. słomy. płatane. 
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iStro'~teUer, sm. -s, pl. 6tro'maline~mer, sm. •il, ·~tro·mengt, sf. pl. •n, 
-, podkładka słomiana pod -, kollektor m. (elektr.). przesmyk m. rzeki. 
talerz, prawda f. _ 6tromo'lillliid~, adv. z 6tro'mcr, sm. •il, pl. 

6tro'~lllorc, sf. pl. •n, wodą. włóczęga m. 
słomiany towar. 6tro·mali3111eiguug, sf, pl. 6tro'mcrn, rn. (ljalien) 

6tro'~lllcill, sm. •(e)i!, pl. 0 en, odg11lęzienie n. prądu. wl6czyć się. 
•e, słodkie wino. 6tro1man3eigcr, sm. •i!, pl. 6tro'mer3eugcr, sm. •il, pl. 

6tro'~llliC~e sj. pl. •n, -, prądoskaz m. (elektr.). -, wytwarzacz m. prądu 
obacz fillteµe (górn.), 6tromou'f, adv. obacz (elektr.). 

6tro'~lllif dJ, sm. =es, pl. Sttomaufroarti!. 6tro·mer~cugung, sf. wy-
•e, wiechtć m. 6tro'mauffe~cr, sm . • 5, pl. twarzaaie 1i. prądu (elektr.). 

!Stro·,wuwe, sj. pl. -n, -, dozorca m. nad rzekami. 6tro'mfo,r3cng, sn. •(e)il, 
słomiana wdowa. 6tromou'fllliirtil, adv. pod pl. •e, łódź rzeczna. 

,:,,:_t •t. 't f"" ft -t •t. wodę, pod górę. 6tro'mfii,igfcit, sf. prze-,:;, ro „1111 wen u11l , ie ro 'I' - - d ś' f. d . 
ił f"' f ,:,,:_t"o'm"ot.n, s·""· pl. -en, wo no c ., przewo mctwo 111 Wer ..,a t, sf. słomiane ,:;, • ., ., 'J · ( 1 k ) 

wdowieństwo. kierunek m. nurtu rzeki; n. e e tr. · 
ł ż k k' et eitro'mgcbict, sn. •(e)il, pl. 

6tro'~lllitlllcr, sm. •il, pl. 0 ys O n. rze 1; = rom• •e, dorzecze n. rzeki; = 3'Iuji• 
-, słomiany wdowiec. liett. geliiet, 

6trold}, sm. •(e)e, pl. •e, I 6tto'mbctt, m. •(e)i!, pl. 6tro'mgcfiiUe, sn. •i!, pl. 
włóczęga m. , •e, łożysko n. rzeki. -, spadek m. rzeki, stru-

6tro'ld}cn, vn. (ljalien) ! 6tro'mlircd)cr, sm. •il, pl. mienia. 
włóczyć się. -, izbica /. 6t ' f"" · li' f 't 

6trom, sm. =(e)s, pl. 6tro'mlircitc, sf. pl. •n, ro, mgc ..,wm 19 tt , sf. 
szerokość f. rzeki. chyżoś~ /. pr:}du. 

€:Strome, 1) strumień m., (duża) iStro'mlli""te, iStro'mllid}tig• 1 ~tro mgcwnff cr, sn. pl. po-
rzeka f,; !JJlitte bes •ei! nurt f 't U/ ,. I tok1 pl. 
m.; (obraz.) Strome uon et, sf. gęstosc f. prądu . 6tro'mfortc, sf. pl. ,n, 
l:riinen strumienie łez; in elektrycznego. ' mapa hydrograficzna, 
€:Strilmen strumieniami; bas 6trfmcn, I._vn: (f ein i ljali~n) . !Stro'mforli, sm. •( e)i!, pl. 
!Blut f{oji in €:Striimen krew płynąc (strum1emem, strumie- •fiirbe więcierz m., wiecio-
lała się (płynl.lła) strumienia- niami, potokiem), lać się; rek ,;, • 
mi; ei! regnet in €:Striimen bai! !Illaffer ftriimt a?a bem 6tro'mlrci~, sm. •fes, pl. 
leje jak z cebra; 2) prąd m., @eliirge woda plyme, wy- ,fe, obieg m. pradu (elektr,). 
pęd m. wody, rzeki; = Str ii• pływa z gór; l:riinen ftriim• 6tro'mfurbc, • sj. pl. •n, 
mung; eleftrifcljer - prąd ten au/! i~ren 21:ugen łzy krzywizna/. pradu (elektr.). 
elektryczny; gleidjgeric!)teter lały !ię .z jej 6~z; _(obraz.) .. 6tro'mlouf, s~. •(e)s, pl. 
deftrifdjer - prąd stały, rzucac się, sypac. się; bai! •laufe, bieg m. prądu (elektr.); 
ciągły; ~nbultion/!- prąd !llolf ftromte aua ber €:Sta'ot hiea- m. rzeki. 
wzbudzony; fillecljfel- prąd lud syp?,l się z .~iasta; ilic!Jt 6tro'mlciter, sm. •B, pl. 
zmienny, zwrotny (elektr.); unb fillarme ftromt au/! ber -, przewodnik m. prądu 
mit bem - z wodą; gegen €:Sonne światło i ciepło ply- (elektr.). 
ben - pod wodę, przeciw ną obficie ze słońca; ~iJ}e 6trii'mling sm • .. (e)il pl. 
wodzie; ( obraz.) mit bem - ftriimt aus bem Ofen gorąco •e, śledzik m'. ' 
fdjmimmen płynl}ć z wodą, ~mcha. z pieca; leicljt f~riimt ~tro'mmengc, sf. pl. •n, 
robić co inni robią; gege~ 1gm b1e !nebe 110n ben .S1µµen ilośc J. prądu (elektr.). 
ben - fcljroimmen płynąc mowa (jak str~mień) lekko. 6tro'mmcffer, sm . .. f!, pl. 
przeciw wodzie, chcieć mur z ust mu plyme; ba!l !B!ut -, J) prądomierz m., ampero
głową przebić; er ift uom •e ftromt in ben j)fbern krew w metr m. (elektr.); 2) hydro· 
'oei! all11emeinen !llerberlieni! żyłath i,lynie, obiega; II. va. metr m., wodoskaz m. 
fortgeriffen roorbm został (~aben) bie ~eereemogen - 6tro'mmeffung, sf. pl. ,en, 
uniesiony potokiem powszech· 0ettdlmmerte 1!:cfJiffe ani! Ufer hydrometrya f. 
n ego zepsucia; im •e ber fale morskie pędzl!r: rozbite 6tro'mmilnllung, sj. pl. 
!nebe w toku, w pędzie mowy; okrl.ltY do brzegu; b1e €:Sonne •en, ujście n. rzeki, 
im -e ber 3eit untergeljen ftromt .Sicljt un'o filliirme (au/!) 6tro'mncij, sn. -es, pl . • e, 
zginąć w odmęcie czasu. ,lońce wylewa obficie świa- sieć f. prądów (elektr.). 

6troma'li, adi. obacz · tło i ciepło. 6tro'mrid}tung, sf. pl. -en, 
€:Stromabmiitt!l. ! 6trii'mtn sn. •il płyniecie kierunek m. prądu (elektr.). 

' I I , -t I f l ;,, l 6tro'mableitung, s1: pl. 'n.; (obraz.) sypanie n. się ie ro m llmm er, sm . • .,,, p. 
„en, zboczenie :n., upływ m. / (n. p. tłumu); obieg m., cyr- -, akumulator m., kollektor 
prądu (elektr.). , kulacya /. (krwi). m. (elektr.). 
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6tro'mfdjnUung, aj.pl. $en, !Etro'ntinntrbt, sf. obacz 
łl}<lzenie n., wył'!czenie n., 6trontian. 
włączenie n. (elektr.). 6tro'ntinnfnlf, sm. -ee, 

6tro'mfdjliiffd, sm. ,a, pl. aragonit m. 
-, przemiennik m., zwrotnik 6tro'ntium, sn. •il, stron-
m. (elektr.). cyana f'. (chemia). 

6tro'mfdjndlt, sf. pl. -n, 6tro'~~e, sf. pl. -n, strofa 
szybki prąd rzeki, próg m. t., zwrotka j. 

6tro'mf~nltung, sf. pl. •en, , 6tro'ff e, sf. pl. •n, lawa 
rozpływ m. prądu. I!· (~óm.). 

6tro'mf~crre, sf. pl. •n, 1 6tro'flcnbnu, sm. •ee, od
pływająca, ruchoma zapora. budowa /. w lawach (g6m.). 

6tro'mftiidt, sf. siła /. 6tro'ff tn~iiucr, sm. •il, pl. 
prądu. -, kopacz w lawach pracu-

6tro'mftcUer, sm. •!8, pl. jący (góro.). 
-, reostat m. (elektr.). 6tro',eu, vn. (~a6en) być 

6tro'mftridj, sm. •(e)il, pl. nad11tym, nabrzmiałym; mieć 
•e, linia f. prądu, p11du, prąd czego nadto; non J?raft -
m., ped m. być bardzo silnym; non @e• 

6tio'mticfc, sf. pl. •n, funb~eit - być zdrowym jak 
nurt m. ryba w wodzie; non @olb -

6trii'mU1t!J, sf. pl. •en, świecić się od . zł?t~; non 
prąd m. (także przenośnie ~odjmuf-pyszmć sięJakpa:w, 
n. p. - ber ,Seit prąd cza- ~tro ,en! sn., •il, nadęcie, 
su), nurt m., pęd m. wody; n., nabrzmiało~c f.; zb!t m. 
rafdje - wartkość f. czego \n. p. sił, ~drow1a). 

6tro'muntcrbredjcr, sm . .. a, . 6tro i}enb, adi. p,zepeł
pl. -, przerywak m. (elektr.). l Dl?ny czem; - non @efunb0 

6tro'm11nterbrcdj11ng, sf. 9e1t. unb .!traft bardzo zdrow:y 
pl. •en, przerwa /. prądu. 1 s1l~y; •ee @~ter wym111 

6tro'mllcrbnnb, sm. •(e)e, mlekiem przepelmone. 
pl. ,f>linbe, układ spojów 6t~11'bel, 871!· •il, pl. -, 
twierdzowy. 1) wir m., topiel .m., otc!1łań 

, f.; nom - ergrtff en wirem 
6tr~ mlltrbrnudj, sm. •(e)e, porwany; in einen - geraten 

zużycie, n., prądu (elektr.). wpaść w wir, dostać sil} na 
6tro mlleduft, sm. "(e)rl, pl. odmet; (obraz.) - ber @e

,e, utra,ta /. p~ądu (elektr.).l jdjlifte, ber )llergnilgungen od• 
6tro mll~rtetl~UIJ, sf. P • męt m. zajęć, spraw, zabaw; 

:en, rozdz1elame n. prądu 2) sztrudel m. (legumina). 
(elektr.). . 6tru'btlii~nlidj, 6tru'bd• 

~tro'mlleral!Jetpung, sj. pl. nrtig, adi. 1) wirowaty; 2) 
•en, rozgałęz1eme n. prądu podobny do sztrudla. 
(elektr+ , 6trubdti', sf. pl . .. en, po-

6tro mllletf e, adv. stru- mylenie n. 
~ien!em, potokiem,, strm_nie- ~tru'bdig, adi. 1) obacz 
mami; - floffen b1e Sl:rlinen ftrubelii~nlicf); 2) (obraz.) po-
łzy lały sil} potokiem, mylony. 

6tro'm~enb~r, sm. •B, P_l, 6tru'bdfo~f, sm. 0 (e)B, pl. 
-, przemienmk m., zwrotmk •fiipfe, głowa zagorzała, po-
m. (elektr.). mylona. 

Gtro'm1De11b11ug, sf. pl. -en, Gtru'btln, vn. (~af>en) 1) 
przemiana f. (elektr.). przewracać się, kręcić si11 

€:itro'maeigtr, sm. •!il, pl. w wir, jak wir; 2) wrzeć; 
-, reoskop m., prądoskaz m. (obraz.) być zagorzałym, po-
(elektr.). mylonym. 

€:itro'ntinn, sm. o(e)rl, stron- 6tru'bdn, sn. •B, 1) prze· 
cyana /, (minerał); fo~len• wracanie n. sil}, kręcenie n. 
faurer - stroncyanit m., się w wir; wrzenie n. (wody); 
wllglan m. stroncyany. 2) (obraz.) pomylenie n, 

6tru'nft 

6tru'bdreidj, adi. obtitu
jlłCY w wiry, wirowaty. 

6truftu'r, sf. pl. •en, struk
tura /., konstrukcya f., skład 
m., kształt m. 

6trum4)f, sm. •(e)B, pl. 
etrilmpft, pończocha f; 
etrilmpfe firicten pończochy 
robić; geftricttet - pończocha 
ręką (na drutach) robiona; 
gewirfter - pończocha na 
maszynie robiona; ficfJ bie 
@Strilmpfe an•, au!83ie~en wdzie
wać, ściągać pończochy; fid) 
auf bie 6ttilmpfe madjen 
wziąć nogi za pas, zemknąć; 
- am @ailAlil~tidjt siatka /. 

6tru'm4)fbnnb, sn. •(e)s, 
pl. =f>linber, podwiązka j. 

6trii'm~fdjtn, sn. =B, pl. 
-, dim. od 16trumpf puń
czoszka f. 

6tru'm~ffnbrifnnt, sm. •tn, 
pl. ,en, pończosznik m. 

!Etru'~fgnrn, sn. •(e)B, pl. 
,e, przedza f. na pończochy. 

6tru'm~f~iinbltr, sm. $s, 
pl. - , pończosznik m. 

6tru'm~f~iinbltrin, sf. pl. 
•nen, pończoszniczka /. 

6tru'm~fftrllfer, sm . .. fł, pl. 
-, pończosznik m. 

6tru'm~fftrilftrin, sf. pl. 
=nen, pończoszniczka f. 

6tru'nt~f1Dnren, sf. pl. to
wary pończoszkowe. 

!Etru•m,flllider, s,n .•B, pl. 
-, 6tru'm4)f1Didcrin, sf. pl. 
•nen, obacz 6trumpfftictet, 
eitrumpfftriderin. 

Gtru'm~flllirfmi, sf. ' pl. 
•en, fabryka f. pończoch; 
pończosznictwo n. 

!Etru'm~flllirftrftu~l, am. 
•(e)e, pl. 0 ftil~le, warsztat 
pończoszkowy. 

6tr11nf, sm. -(e)B,pl. eitriin~ 
fe, głąb m., głąbik m. (u ka
pusty, salaty); łodyga /., 
trzonek m. (grzybów); pień 
m. (drzew). 

6tru'nfii~nlidj, Gtru'nffiir, 
mig, adi. głąbowaty, łody
żasty. 

6tru'11fig, adi. głąbczasty, 
głąbisty. 

6trn'nf e, 6tru'nf tl, Gtru'n• 
~e, 6tru'natl, 8f. pl. =n, 
włóka j. 



6tru·~~bort, sm. =(e)il, pl. 
•b lirte, ostra, szorstka broda. 

6tru'~~ig, adi. najeżony, 
szorstki, szczecinowaty. 

6tru·~~igfcit, sf. najeżo
ność f, szorstkość f., szcze
cinowatość f. 

6tru'llllllcl~der, sm. =il, pl. 
-, 1) Piotr rozczuchrany; 
2) człowiek o włosach naje
żonych, człowiek źle czesany. 

6trl)d}ni'n, sn. =il, strych
nina/. 

6trl)d}ni'nf iiure, sf. kwas 
strychnino wy. 

6tu'bbe, sf. pl. •n, i 
6tu'bben, sm. ,a, pl. - , 
pień m. ści\jtego drzewa, 
karcz m. ; voll •n karczo
waty, adi. 

6tii'bd}cu, sn. •il, pl. -, 
dim. od e'>tulie, 1) izdebka j. 
pokoik m.; er ift (t>or .8orn) 
gana, vollenbs auil bem -
stracił głow\l (wskutek gnie
wu); 2) (dziś przestarzałe) 
kwarta/. 

15tn'bc, sf. pl. •n, izba f, 
pokoik m., świetlica f. 

6tu'benarrcft, sm. ,(e)il, pl. 
=e, areszt domowy. 

6tu'benblume, sf. pl. ,n, 
kwiat pokojowy. 

6tn'benburf l(le, sm . .. n, pl. 
-, sp6lmieszkaniec m., bur
sak m., towarzysz m.; wir 
maren - mieszkaliśmy ra
zem w jednym pokoju. 

=n, 6tu'bcnbcdc, sf. pl. 
pułap m., sufit m.; 
!Brettern posowa j., 

auil 
powala 

/., ściel/. 
6tu'benfenftcr, sn. •il, pl. 

-, okno pokojowe. 
6tu'benf eucrnng, sf. pl. 

•en, opał m. pokoju, poko
j6w. 

6tu'bcnf{icge, sf. pl. •n, 
mucha pokojowa. 

6tu'bcngcfangcnc(r), sm. 
,en, pl. •e(n), odbywający m. 
areszt domowy. 

6tu'bcngdc~dc(r), sm. ,en, 
pl. •en, uczony książkowy. 

6tu'bcugcnnh, sm. •ff en, pl. 
•ffen, obacz e'>tulienburf~e. 

6tn'ben~o~, sf. obacz 
e'>tubenarreft. 

Stn'ben~ti3er, sm. •il, pl. 
-, opalacz m. pokoj6w. 
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6tu'bcn~ei3ung, sf. pl. -, 
obacz e'>tubenfeuerun!l, 

@ltn'ben~ndcnb, adi. doma
torski. 

@ltu'ben~nder, sm. •il, pl. 
-, domator m., piecuch m., 
gniazdosz m. 

@ltn'ben~ndmi, sf. doma
torstwo n., wieczne siedzenie 
w domu. 

@ltu'ben~unb, sm. •eil, pl. 
,e, pies pokojowy. 

6tu'benluft, sf. powietrze 
pokojowe. 

6tn'benmiib<l!cn, sn. =il, pl. 
-, pokoj6wka f. 

@ltu'bcnmaler, sm. ..s, pl. 
-, malarz pokojowy. 

@ltu'bcn~~ilnf n~~, sm. ,en, 
pl. =en, uczony m., filozof 
m. książkowy. 

6tu'benrein, adi. czysty, 
dobrze wychowany (o psach). 

6tn'btnf <l!liiff d, sm. •i3, pl. 
-, klucz m. od pokoju. 

6tu'bentiir, sf. pl. -en, 
drzwi pl. od pokoju. 

6tu'btnu~r, sf. pl, =en, 
zegar pokojowy. 

6tu'btnllliirme, sf. ciepło 
pokojowe. 

@ltu'btn~ine, sm. ,fes, pl. 
•fe, komorne n., opłata j. 
za pok6j. 

6tii'bcr, sm. •i3, pl. -, 1) 
stary trzygroszniak holen
derski; 2) szczutek m.; = 
9lafenftilber. 

6tuccatu'r i @ltuffatn'r, 
@ltuccatu'rorbtit, sf pl. =en, 
sztukaterya f., ozdoby pl., 
wyroby pl. gipsowe. 

6tu'd, sm. =(e)i3, obacz 
e'>tuccatur. 

6tiid, sn. •(e)i!, pl. •t, 1) 
kawał m. (jako całość), sztuka 
f.; ein - ~u~ postaw m., 
kawał sukna; ae~n - !llie~ i 
dziesi\jĆ sztuk bydła; ein -
ł)'db spłaza j.; ein - ~ora 
polano n., drewno n.; ein 
- Eeinroanb p6łka /. pł6tna; 
- filr - 0roei .!tronen sztuka 
po dwie korony; , id) ijabe in 
meiner e'>ammrung einige 
fd)one =e mam w moim zbiorze 
kilka ładnych sztuk, egzem
plarzy; 2) kawał m., kawa
łe.k m. (jako CZ\JŚĆ całości); 
f!eineil - kęs m.; ein -

@ltii'fld}en 

ł)'if ~ dzwonko n.; ein gro;ei 
- !8rot gleń /., glon m. ; 
ein - !8raten karwasz m.; 
in =e f ~neiben, bre~en, f~la• 
gen na kawałki pokrajać, 
połamać, potłuc; llUil ei n em 
•e z jednego kawałka; ein 
gutei3 - mleges dobry, t\jgi 
kawał drogi; 3) sztuka tea
tralna, dramat m., komedya 
f.; dzieło muzyczne; 4) 
działo n., armata /.; = @e• 
f~ilt; bie mllille finb mit 
30 •en 6ef ett wały są obsta
wione trzydziestu działami; 
ó) ein -' mlein beczułka f., 
baryłka f. wina; 6) (żartobl. :) 
fle ift ein ge~origeil - t!Jga 
z niej baba; ein Iieberlic~ei3 
- nicpoń, łajdak; er ift ein 
- von einem .!tilnftler to 
kawałek artysty; es ift ein 
faureil - 2tr6eit to ci\jżka 
praca; ein ~il6f ~eil - @elb 
verbienen zarobić ładną sum
k\l; baiil ift benn bod) ein 
~arfei3 -1 tego przecież za
nadto l; in einem •e pod je
dnym wzgl\jdem, w jednym 
wzgl\jdzie, w jednej rzeczy; 
in bief em •e pod tym wzgl\j
dem, w tym wzgl\jdzie, co 
do tego, co si\j tego tyczy; 
in allen „en we wszystkiem, 
w każdym wzgllJ'łzie; in 
vie{en •tn we wielu rzeczach, 
pod wielu wzgl!Jdami; auil 
freien -en z własnej woli, 
dobrowolnie, sam; gro;e "e 
auf imnbn ~arten wielką 
mieć o kim opini\l, wysoko 
kogo cenić; er ne;e fid) filr 
midj in =e reiflen (dosłownie:) 
dałby si\l dla mnie na ka
wały rozedrzeć; ofiarowałby 
si\j dla mnie, jest mi bardzo 
uległy; er biibet fi~ grofle 
•e auf fi~ ein wielką ma o 
sobie opini\j, 

@lfu'dlltbtit, sf. obacz 
6tuccatur. 

@ltn'darbciter, sm. •i3, pl. 
-, sztukator m. 

6tll'datbtit, sf. pl. •en, 
robota f. na sztuki, robota 
wydziałowa. 

6tii'darbeitcr, sm. •il, pl. 
-, robotnik m. na sztuki. 

~tli'dd}tu, sn . .. 5, pl. -, 
dim. od e'>tilcf, 1) kawałe-



Stii'ddn 

czek m., sztuczka f.; 2) 
(obraz.) historyjka/., facecya 
j., sztuczka f.; bai! ift n,ieber 
elnti! f einer - to znów jeden z 
jego dowcipów. 

6til'ddn, va. (~a6en) na 
kawałki dzielić; = aerftildeln. 

6tii'dcn, va. (~a6en) sztu
kować, l!lesztukować, latać. 

6tii'dcn, sn. •il, Stii'dung, 
sf. pl. ,en, sztukowanie n., 
łatanie n. 

!Stii'dcr, sm. •s, pl. 
latacz m. 

6tiidcrci', sf. pl. =en, ob. 
eitilcfen. 

6til'dfllff, sn. =ff ei!, pl. 
•f iiff er, wielka beczka. 

6tii'dform, sf. pl. -en, 
modła f. działa (artyl.). 

!Stil' dfr1td,lt, sf. pl. •en, 
o bacz €>tilcfgut. 

6til'dg1tlmci, sm. •il, gal
man brylasty (minerał.). 

!Stii'dgcftcU, sn. •(e)il, pl. 
=e, laweta f. 

!Stii'dgic»cr, sm. •il, pl. 
-, działolej m., ludwisarz m. 

!Stii'dgic»crci, sf. pl. =en, 
działolejnia /., ludwisarnia/. 

!Stii'dgut, sn. •(e)il, pl. 
•giiter, I) spit f. na działa; 
2) towar tobołkowy (prze
woźn. ). 

!Stii'dgutllcrfe~r, sm. =(e)!!, 
ruch m. towaru drobnego, 
ruch tobołkowy (przewoźn.). 

6tii'dgiitttang, sm. •(f)il, 
pl. •ailge, pociąg m. drobnych 
przesyłek (kolejn.), 

!Stil'd~of, sm. •(e)e, pl. 
-~ofe, skład m. dział (arty!.). 

!Stii'dfncd,lt, sm. •(e)i!, pl. 
•e, artylerzysta m., woźnica 
m. od armat. 

6tii'dfo,(c, sf. pl . .. n, wę
giel m. w kawałkach, gruby 
węgiel, 

!Stil'dfugd, st, pl. •n, 
kula armatnia. 

etii'dlabcr, sm. =i!, pl. -, 
ładownik m. działa, 

6til'dl1tbung, sf. pl. -en, 
ładowanie n. dział. 

6tii'd4Jfcrb, sn. •(e)!!, pl. 
•e, koń m. od artyleryi. 

<Stii'd4Jfortc, sf. pl. •n, 
strzelnica f., dziura f. w 
burcie do dział. 
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<Stii'd4Jr1t~m, am. •!!, pl. 6tubc'ntcnj1t~rc, an.pl, lata 
•e, prom m., most m. uniwersyteckie, lata nauki, 

6tii'd4)robc, sf. pl. •n, studyów. 
próba f. działa. !Stubc'ntcn(tbcn, sn. •5, 

6til'd4Jul1Jcr, sn. =i!, proch życie studenckie, akademi-
strzelniczy do dział, ckie. 

!Stil'drid}tcr, sm. •il, pl. !Stubc'ntcnmiiijig, adi. i adv. 
, artylerzysta kierujący obacz eitu'benten~afl. 

działa w tę stronę, w którą 6tubc'ntenf d,11tft, _sf. s~u-
sie ma strzelić. denterya f., studenci pl. (ja-

·~t" 'df { . I kiego uniwersytetu). 
I;/ ~ Il a, sn. ,ei!, beczko- !Stube'ntenftrtid,I, am. •(e)il, 

wa sol, rum m. (górn.). I l 'k d k' fi • 1 
6 tii'dfA.ur. sm. ='fes l. p . ,e, psi us stu enc 1, gie 

f.r. 'ff "' 11' ł 1 '· P spłatany przez studentów. 
• ~ .. e, w~.strza armatm. !Stube'ntentnm, sn. ,e, ob. 

~tu'df d}u!J(c), sm. •en, pl. Stu'bentenn,efen. 
-en, ~~tyltorzysta m. !Stubc'ntcuucrbinbung, sf. 

etu df ctJer, sm. •il, pl. -, pl. -en, stowarzyszenie stu-
kompozytor m. denckie 

etii'dftllłl, sm. ~(e)ll, lana 6tubt'uttnlliertd, sn. •il, 
stal. .. . pl. -, dzielnica zamieszki-

6tu'dllcrfauf, sm. •(e)fl, pl. wana przez student6w. 
•faufe, sprzedat f. sztukami, etube'ntcnwcf en, sn. •9, 
w sztukach. studenctwo n., tycie studen-

6tii'dllcracid,lni~, sn. •ff ei!, ckie, stosunki studenckie. 
pl. ,jfe, spis szczegółowy, !Stubc'ntin, sj. pl. •nen, 
specyfikacya /. studentka/., słuchaczka uni-

!Stii'dltldf C, adv. kawał- wersytecka. 
kami, po kawałku, sztukami, !Stube'utif d,I, adi. obacz 
na sztuki, jeden kawałek po E>tu'bentenbaft. 
drugim, pojedynczo. etubc'ntlcin, sn. •il, pl.-, 

etii'dllltrf, sn. ,(e)il, 1) dim. o,d _6tubent studencik m. 
obacz eitilcfatbeit; 2) rzecz etu btc, sf .. pl. -n! stu
niewykończona, zbieranina /. dyum n., szkic m. (hterat., 
bez całości, łatanina f.; sztuka/-. _ 
unf et !IDifjen ift - wiedza etu bttUgllng, sm. ·(~)e, 
nasza jest niedoskonała. tok m., porządek m. studyow, 

6tu'bcl, sf. pl. •n, ·skobel !Stu'bicngcno»,sm. -ffen, pl. 
k k k f. •ffen, towarzysz m. studyów, 

m. w kzam tu; lbpo ryw a · kol„ga uniwersytecki. 
w zam u s rze y. et 'bi ffi ,ł' l etube'nt, sm. =en, pl. •en, u cngcno tU, s.,. , p. 
t d t k d 'k • -nen, towarzyszka f. study6w, 

A u e,n ?"'·• a a ~mi m., koletanka uniwersytecka. 
uczen umwersyteck1. !Stu'bitnJ' 1t"r •( )il 1 etubt'utd}cn, an. ~il, pl. 'I , sn. e .' P · 
_ d · d eitubent _ •e, rok spędzony na umwer-

, . im. 0 ~ st~ sytecie. 
denc1k m._, młody uczen um- etu'bitUfo"f , il l 
wersyteck1. .. " , .sm. e , P • ,fo:pfe, głowa f. (Jako studyum 

etube'~tcnart, sf. sposób malarskie). 
studencki; n_a~. - na sp~- !Stu'bicnfurf u~, sm. -, pl. 
s6b studencki, Jak studenci. •fe, !Stu'bicnlauf, sm. •(e)il, pl. 

!Stubc'ntcnblumc, sf. pl. •liiufe, 6tu'bieu4Jlan, sm.•(e)s, 
•n, takula f., otonna włoska; pl. •:pliine, ob. 6tubienRang. 
eiammetblume. 6tu'bicnrcift, sf. pl. •n, 

!Stube'ntcnfuttcr, sn. 0 s, podrót f. w celach nauko
obrok studencki (tartobliwie wych. 
o rodzynkach zmieszanych 6tu'bicnf 1t1tl, sm. -ei!, pl. 
z migdałami). •f iile, sala f. do nauki. 

6tube'ntcn-1tft, adi. stu- 6tu'bicn3cid}nung, sf. pl.-en, 
dencki; adv. po studencku. studyum n. (rysunek). 
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@3tU'biCłloCit, Bj. czas nauce ' bel n. j fidj 3U ben ~i,djften 
poświgcony; lata uniwersy- •n im \!lmte em:porfdjroingen 
teckie. wznieść się na najwyższe 

6tubic'rcn, I. va. (~aben) stopnie w urzgdzie; eine -
uczyć sill czego; = Iernen; ~iS~er rilcfen postl}pić o sto
naukom się oddawać, słuchac pień wyżej; auf g(eidler -
nauk, naukami się trudnić; fte~en być równym, stać na 
mail ftu'oierft bu? czego słu- równi; -n beil \!llieril r6żnice 
chasz? jakim naukom się pl. wieku; fie fin'o in uer• 
oddajesz? idl ftu'oiere 'oie Jdjiebenen \!llter!lftufen są w 
?Jłedjte uczę się prawa, uczę- różnym wieku; 3) klasa /. 
szczam na prawa; er [ltf!t f eine (w szkole); 2e~r6udj filr bie 
66~ne - posyła swoich sy- erften -n książka do nauki 
nów na uniwersytet; feine dla pierwszych klas; 4) za
!Jło((e - uczyć się roli; II. gięcie f., fałda /. (krawie
vn. auf etro. - myśleć nad etwo) ; 6). znak na kamieniu 
czem, układać co. wykuty, nacięcie n. (górn.); 

6tubic'rcn, sn. •il, uczenie 6) skala f., ton m. (muzyka); 
n. się, oddawanie n. sig nau- uon - 3u - stopniowo. 
kom; \llrof>ieren ge~t ilber - 6tu'fcn, va. (~af>en) znaki 
więc;,j warta praktyka niż kuć na kamieniu, nacinać 
teorya. kamień (górn.); stopniować. 

6tubic'rlllmlJC, sf. pl. •n, 6tu'fcullrtig, adi. stopnio-
lampa f. do nauki, do prac waty; adv. Mtopniowato. 
naukowych. 6tu'fcnllrcitc, sf. szerokość 

6tubic'rftullc, sf. pl. -n, f. stopniH. 
i dim. @itUbfC'tftillJd)CU, Bn. @3łU'fCUCfo, @3fU'fCto, Bn. 
•il, pl. -, izba /. do uczenia =eil, pl. •e, ruda brylasta, 
się, pracownia f. karń f. rudy. 

6tubie'rt, adi. 1) uczony; 6tu'fcufo{gc, af. stopnio-
ein •er !mann ucl'Jony, taki wanie n., następstwo kolejne, 
,co sill kształcił w zakładach kolej /.; - uon ~onen skala 
JJaukowych; 2) afektowany, j. (muzyka). 
-wyszukany, nienaturalny. 6tu'fcnformtg, adi. stopnio-

6tublc'rtc(r), am. •en, pl. waty; adv. stopniowato. 
=en, uczony m. 6tu'fcngllll9, sm. •(e)il, pl. 

6tubtc'r3immcr, sn. -il, pl. •glinge, obacz Stufenfo(ge. 
-, obacz etul>ierftuf>e. 6tu'fcugcfllU9, am. •(e}il, pl. 

6tu'bio, sm. •(il), pl. •il, •flinge, graduał m. 
6tubio'fu~, sm. -, pl. =fen i 6tu'fcujll~r, an. •(e)il, pl. 0 e, 
•fi, (żartobl. :) !Bruber E!Stubio rok klimakteryczny (astron.). 
zamiast 6tul>ent. 6tu'fculcitcr, sf. pl. •n, 

6tu'bium, sn. •B, pl. -bien, kolej stopniowa; stopniowa
studyum n., uczenie~ n. się, nie n.; skala f. (muzyka). 
nauka f.; fidj ben •bien mi'o· 6tu'ftuni~c, sf. pl. -n, 
men, ben ,bien of>Iiegeu, ~bien obacz 6tufen(eiter. 
lietreif>en oddawać się naukom, 6tu'fcnroUc, 6tu'fcuf djcillc, 
trudnić się naukami; ttJO f)aft sf. pl. -n, wertel m., szyszka 
bu beine ,bien gemadjt? gdzie f., koło stopniowe w tokarce. 
odbyłeś twoje studya, ;nauki? 6tu'fcnf djlld)ł, sm. ~(e)il, pl. 

6tu'fd,Jcn, sn. -il, pl. -, ~e, szyb m. ze schodami 
dim. od etufe fałdzik m. (górn.). 
(krawiectwo). @itu'ftnfil,!, sm. -eil, pl, •e, 

6tu'fC, sf, pl. ~n, 1) sto- siedzenie n. na. stopniu, wy
pień m., schód m., schodek wyższone (w amfiteatrze). 
m., szczebel m.; •n in einen 6tu'fcultJcift, adi. stopnio-
łreifen f)auen schody wykuć wy; adv. stopniowo. 
w skale; ,n fteigen iść (w gó- 6tu~l, sm. ~(e)e, pl. 5tilf)(e, 
rę) po schodach, stopniach; 2) 1) siedzenie n., stołek m., 
.(przenośnie:) stopień m., szcze- krzesło n.; gel)o(fterter -

krzesło wybijane; - mit @Se. 
f(edjt krzesło wyplatane ; fi~ 
3mif djen awei E:itil~(e feven 
osiąść na koszu ; jmn'om ben 
- uor bie Zilr feven wypro
sić kogo ze swego domu, dać 
komu grochowy wieniec; 2) 
(obraz.) a:poftolifdjer, 6if.-t,iif, 
lidjer - stolica apostolska, 
biskupia; 3) !Dłeifter uom •e 
mistrz loży masońskiej ; 4) 
obacz !llle6ftuf)(; 6) siodełko 
n. (kolejn.); 6) stolec m.; = 
e5tuf)lgang. 

6tu'~lnrm, am. ,(e)il, pl. 
•e, ramit} n. u krzesła. 

6tu'~lllciu, sn. •(e)il, pl. 
•e, noga f. u krzesła. 

6tu'~lllc3u9, sm. •(e)il, pl. 
•ailRe, pokrowiecm. na krzesło, 

6tu'~lllinbtr, sm. •il, pt. 
- , obacz 5tuf)(f(edjter. 

6tu'~ltutlmuug, sf. pl. 
•en, obacz 16tu~l(l<tng. 

6tu'~lfftdjtcu, sn. -e, wy
platanie n. krzeseł. 

6tu'~{ffcdjtcr, sm. •il, pl. 
-, wyplatacz m. krzeseł. 

6tu'~lgnug, sm. •(e)e, pl. 
•glinge, stolec m., wychód m. ; 
- f)af>en mieć stolec. 

6tu'~Igcridjt, sn. ~(e)e, pl. 
•e, tajny sąd; sąd m. (na 
Węgrzech). 

6tu'~Ug, adi. nudny ( o 
osobach). 

6tu'~Ullf d)c, sf. pl. ,n, łu
bek siodełkowy (kolejn.). 

@itu'~Uc~uc, af. pl. •n, po
rllcz f. u · krzesła. 

@itu'~lmlld)cr, sm. •il, pl. 
-, wyrobnik m. krzeseł. 

6tu'~Imclftcr, sm. •&, pl. 
-, mistrz m. loży masońskiej. 

6tu'~qlolftcr, sn. -e, pl. 
-, poduszka krzesłowa, 

6tu'~{ridjttr, sm. -il, pl. 
-, sędzia m. (na Węgrzech). 

6tu'~{f djicuc, sf. pl. ,n, 
szyna siodełkowa (kolejn.). 

@itu'~lf d,Jlittcu, sm, -e, pl. 
- , sanki krzesłowe. 

6tu'~lfil,!, sm. -ee, pl. •e, 
siedzenie n. w krześle. 

6tu'~liilltqug, sm. •(e)e, 
pl. -ailge, pokrowiec m. na 
krzesło. 

6tu'~lbtr~altuug, sJ: pl. 
~en, zatwardzenie n. 
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6tu'~l3n~fCtt, sm. •S, pl.-, 6tii'm~crn, sn. •13, obacz 
i dim. @:itu'~l~li~fd)cn, sn. 15tilmpmi. 
•5, pl. -, czopek m. @:itum~f, am. •es, pl. 

Gtu'~l3wang, sm. •(e)s, na- 15til'mpfe, pieniek m. (ode-
pieranie n. na stolec. rwanego zęba), karczm. (drze-

6tn'UC, sf. pl. ,n, kawa- wa), kikut m. (odciętego 
lek m. chleba z masłem. członka), resztka/. (świecy); 

!Stn'l~c, sf. pl. •n, sztylpa (obraz.) ein ft6e[ mit -
j.; mankiet m. unb 15tie[ ausrotten wyko-

6tii'l~Clt, va. (~nóen) wy- rzenić zło z gruntu. 
wrócić (na drugą stronę), pod- 6tum~f, I. adi, 1) tępy, 
kasać; ben ~ut auf ben bez ostrza, nieostry; •es 
.ltopf - nasadzić kapelusz 9Reff er tępy nóż; •e ,8li~ne 
na głowę; einen $Decft[ auf tępe, drętwe, odrętwiałe, 
eine 15d)ilffe[ - przykryć zcierpnięte zęby; •er !8efen 
miskę nakrywką. drapak; ~e ~afe nos perkaty; 

6tn'l~(Ctt)fticfel, sm. •9, pl. ,er mlinM kąt roi.warty, 
-, but m. ze sztylpami. rozwartokąt m.; •er 15djroan~ 

!Sht'l~cn~nttbf dJU~, sm. •(e)s, kusy ogon; 2) (przenośnie:) 
pl. •e, długa rękawica ze drętwy, tępy, przytępiony 
sztylpą. z nadstawą skórzaną. (n. p. umysł); ein •et menfd) 

6tn'l~~ttt, am. •(e)s, pl. człowiek bez czucia; II. adv. 
·~ilte, kapelusz m. z kresą tępo, drętwo; - madjen przy
zag-iętą. tę piać, przyt(Jpić, stępić; -

6tii'l~ttnf c, sf. pl. •n, nos werben cierpnąć, drgtwieć 
zadllrty. (o zębach), stępieć, zatępieć; 

6t1111tttt, adi. niemy; mil- roenn man a[t unb - roirb 
czący; = f cf)roeigf am; - roie gdy si(.I zestarzejemy na ciele 
e,n \yifdj niemy jak ryba; i umyśle, 
•e ~erf on statysta m. (teatr); Gtu'm~fccfig, adi. tępo-
adv. niemo; milcząco; -1 krnńczasty. 
roeri>en oniemieć. Gtii'm~fd)Ctt, an. ,a, pl. 

6ht'tttmtl, am. •il, pl. -, -, dim. od 15tumpf, pieniek 
pief1 m., pieniek m. (ściętego m., kikucik m , koniuszek m. 
drzewa, wyłamanego zęba 6t11'11t~fcn, va. (~aóen) ob, 
i t, p.), koniuszek (pozo- 2l6ftumµfen. 
stały po czem ), szczątek m, 6tu1111~fc11bc, sn. ,9, pl. 
(świecy), kikut m. (uci(Jtej •n, tępy koniec. 
ręki), sęk m. (nciętej g-ałęzi). 6t11'11t~fft1fi, sm. •eil, pl. 

6t11'111111el1Jnft, Gt11'111111elig, •fillie, obacz .lt(umpfuji. 
adi. pieńkowaty. Gtu'm~f~cit, sf. tępość f. 

Gt11'11t11tlJCit, sf., 6f1t'IIIIII• (także przenośnie:); - ber 
f ciu, sn. •!3, niemota f. 81i~ne dręt.wość f. (z(Jbów). 

6tii'm~d)CU, s11 • • (l, obacz Gt11'111Wfntttig, adi. tępo-
6tiimµfcf)en. kańciasty. 

Gtii'm~cr, sm. •9, pl. -, Gtu'm~ffcgcl, sm. •s, pl. 
partarz m., fuszer m.; ein -, stożek ścięty. 
- in ber mufif mizerny Gtu'111~f111adJC11, an. ..9, 
muzyk. stęoienie n., przyt~pienie n. 

6tiim~mi', sf. pl. •en, Gtu·m~fttnfe, sf. pl. •n, 
partactwo n., partanina f. nos perkaty. 

Gtii'm~cr~nft, 6tii'm~cr• 6tu'111~f11nfig, adi. mający 
mlifiig, ieitii'm~crig, adi. noR perkaty. 
fuszerski, partacki; adv. po Gtu'11t~ff d)11nliclig, adi. 
partacku; - ar!ieiten obacz tępodzióby. 
15tilmpern. 6tu·m~ff dJUJnn3, sm. •es, 

6tii'm~crn, vn. (~t1óen) pl. •fdjrolin&e, kusy ogon; 
fuszerować, partaczyć, parto- kuc m., kurta f, kusy m. (na
lić; grzępolić, mizernie grać zwa zwier2ęcia, n. p. konia ma-
(na jakim instrumencie). ją.cego kusy ogon). 

3' 11 le tt h er, iieutfrlH,olnifrf)e~ l!Blirterliurf). 
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ieitu'm~ff d)WlinAig, adi. 
kusy. 

ieitu'm~ffitttt, sm. •(e)s, 
Gtu'm~ffinttigfcit, sf. t(Jpość 
umysłowa, przytępienie n. 
zmysłów; głupota f., głupko
watość f. 

6tu'm~ffittnig, adi. tępy, 
przytępiony na umyśle; głupi, 
głupkowaty. 

Gtil'ttbd)Ctt, an . .. 9, pl. , 
dim. od 6tunbe, godzinka f. 

@:itu'ubc, af. pl. •n, 1) 
godzina f.; uon - au -
co godziny; uor einer -
przed godziną; in, !iinnen 
brei •n za trzy godziny; 3u 
jeber - o każdej godzinie, 
porze, zawsze; au feiner -
nigdy; jebe, alle - co godzi
ny; aur - teraz, obecnie, 
eh wilowo ; idj ~a!ie feine freie 
- nie mam wolnej chwili; 
au geroiff en •n w pewnych 
godzinach; uon @Stunb' an od 
tej chwili, odtąd; bu fommft 
au guter - przychodzisz jak 
na zawołanie; au ungelegener 
- w niestosownym czasie ; 
ee ift liiil ba~in eine - mlegil 
a:!: do tego miejsca jest go
dzina drogi ; bie •n ber ~r= 
go[ung godziny rekreacyi, 
odpoczynku; feine lette -
ift gefommen nadeszła osta
tnia jego godzina; f eine •n 
finb 9e3li9[t jego godziny są. 
policzone, niedługo już żyć 
b11dzie; id) roarte f djon eine 
gefd)Cagene - czekam jut 
dobrą, całą. godzinę; 2) io
dzina f., lekcya f. (godzmę 
trwają.ca); ,n geóen dawać lek
eye; •n negmen brać lekcye; 
brei •n ~taCienif dj bie mlod)e 
trzy godziny (lekcye) włoskie
go języka na tydzień. 

Gtu'ttbctt, va. (~aben) eine 
,8ag[ung - przydłutyć termin 
zapłaty, przyczekać zapłaty; 
bief em 15djiller wur'oe bail 
6d)u[ge(b geftunbet wstrzy
mano uiszczenie opłaty szkol
nej temu uczniowi. 

Gtu'nbctt, an. •B, 6tu'n• 
buno, aj. pl. ,en, przydłu
żenie n. terminu zapłaty; 
-bung uon uier monaten ge• 
roli~ren zezwolić na cztero
miesi(Jczne przydłutenie ter-
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minu; - einee filled)fdi.l pro
longacya /. weksla; - bes 
15d)ulge(beiil wstrzymanie n. 
uiszczenia opłaty szkolnej. 

6tu'ubtnb, adi. przydlu
fający termin. 

6tu'nbtngcbcr, sm. •B, pl. 
-, 6t111nbcngtbtrin, sf. pl. 
=nen, dający m., dająca f. 
lekcye. 

6tn'nbtngcbct, sn. •eB, pl. 
•e, modlitwa godzinna; pl. 
•e, godzinki pl. 

l!St11'11bc11gtlb, sn. •(e)s, pl. 
=er, lekcyjne n., zapłata f. 
za lekcye; godzinowe n. 
(kolej n.). 

6tu'nbcngltt~, sn. ,fes, pl. 
=gldf er, klepsydra f., zegar 
piaskowy. 

6tt1'11btnfrei~, sm. •[ei3, pl. 
•fe, kolo n. zboczeń (astron.). 

6t111nbculttng, adi. kilka 
godzin trwający; adv. kilk11 
godzin, godzinami. 

6t111nbcultt11f, sm. ..(e)s, 
bieg m. godzin. 

6tu'ubcnmttfj, sn. -es, pl. 
•e, miara godzinowa. 

6tu'nbcnmcff cr, sm. •s, pl. 
-, obacz 15tunbenwelfer. 

6tu'nbcn~ttff, sm. •ff e!S, p1. 
•Vliff e, dziennik m. po<-'iągu, 
karta biegowa, raport m. 
z jazdy (kolejn.). 

6t111nbcn~lttu, sm. •(e)i3, pl. 
•vlline, podział m., rozkład 
m. godzin (lekcyi). 

6tn'nbtnrttb, sn. •(e)i.l, pl. 
•tlibet, kolo n., kółko go
dzinowe (w zegarze, w ze
garku). 

6tu'nbcnfnulc, sf. pl. •n, 
słup milowy, 

6t11'11btnf d)tibc, sf. pl. •n, 
tarcza zegarowa, wskaźnica/. 

6h1111bcuf dJlttg, sm . .. (e)i3, 
pl. =f d)(lige, bicie n. godziny; 
mit tem - fed)ś z uderze
niem sz6stej godziny. 

6t111nbcnwtif c, adv. godzi
nami, co godzina. 

6tu'nbcnwtif cr, 6tu'nbcu• 
3cil\Cf, Bm. •9, pl. - 1 godzin• 
nik m., wskaz6wka godzinna. 

6tu'nbcn3cttd, sm. •iS, pl. 
-, ceduła f., kartka f. go
dzinowa. 

.6til'nb!cin, sn. -s, pl. -, 
dim. od 15tunbe, godzinka f. 
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L 6tii'nblidJ, adi. cogodzin
ny, co godzina się powtarza
jący; adv. co godzina; - ein 
@~liiffe( uo(( co godzina łyżkę 
(zażyć); id) etwatte i~n -
oczekuję go co chwila. 

6tu'nbung, sf. pl. •en, ob. 
15tunben. 

6tu'nbung~frift, sf. pl. ,en, 
termin m. przydłużenia, mo
ratoryum n. (prawo). 

6tn~t'nb, adi. zdumiewa
jący; = 0um 15taunen. 

6tu~f, (etu~~,) sm. •eiS, 
pl. •e, lekki szturchaniec. 

6t1t'~fc11, 6tu'Vf cu, va. 
(~aben) szturchac lekko; 
(obraz.) podżegać. 

6tu~i'b,adi. głupi;= bumm. 
6tu~ibitn't, sf. pl. •en, 

głupota f.; = Xumin~eit. 
6turm, sm. •(e)s, pl. 

15tiltme, 1) wicher m., burza 
f.; zawierucha /.; ~eftiget 
- nawałnica f., huragan m. ; 
(obraz.) burza/., burzliwość 
/.; bet - bet ileibenid)aften 
burza namiętności; ein -
beil ~eifa((il etgo6 fid) zerwa
ła się burza oklask6w ; -
unb ~tang nazwa rewolucyi 
literackiej w Niemczech w 2. 
połowie 18. wieku; 2) 
szturm m., uderzenie n. na 
miejsce obronne w celu zdo
bycia go; auf eine ijeftung 
- !aufen uderzyć na twierdzę, 
szturm dopuścić do twierdzy; 
eine !)'eftung im •e negmen 
twierdz4} szturmem zdobyć; 
- lliuten na gwan, na 
trwogę dzwonić; - bla[ en 
do szturmu, na trwogę (za-) 
bębnić, (z11)trąbić. 

6t11'rmttnltt11f, sm. •(e)i3, 
pl. ~lliufe, zapi:ld m. do 
szturmu. 

6tu'rmbttnb, sn. •(e)s, pl. 
•fllinber, 1) taśma /., sznu
rek m., rzemyk m. u kape
lusza, chroniący go od ule
cenia z wiatrem; 2) krzyżo
wnica f., krzy:t. św. Jędrzeja 
(architekt.). 

6tu'rmb!ld, sm. •(e)B, pl. 
•bocfe, baran m., taran m. 

6ht'rmbrildc, sf. pl. •n, 
most m. do szturmu. 

6tu'rmbnd), sn. •(e)il, pl. 

@itu'rmfcft 

, blicljer, dach zasłaniający or! 
pocisków, szopa wojenna. 

6tii'rmctt, I. va. (ga6en) 
szturmować, szturm przypu
szczać, przypuścić, zdobywać, 
zdobyć gwałtem, szturmem; 
ein %or - bramę szturmo
wać, dobijar się do bramy; eine 
3'eftung - zdobywać sztur
mem twierdzę, szturmować 
twierdzę; ~ilbet - niszczył, 
burzyć obrazy świętych (hi
storya reforrnacyi); Il. vn. 
(ga6en) 1) gwałtownie sie 
poruszać, burzyć się; ba~ 
Włeer ftilrmt morze się burzy, 
jest wzburzone; eś ftiltmt 
brauien burza na dworze; 
2) (obraz.) auf imnbn -
gwałtownie rzucić się, ude
rzyć na kogo, atakow"ć 
kogo; mit ~itten In jmnbn 
- (lepiej: jmnbn 6eftiltmen) 
prosić kogo usilnie, prześla
dować kogo prośbami; 3) bić 
na gwałt, na trwogę w dzwo
ny; 4) z balasem, z wrzawą 
pędzić, dokąd; , lniS ~aui.l -
wpadac, wpaśc do dornu; 
aui3 bem ~auf e - wypaść 
z hałasem z dornu; ins 2e6en 
- rzucić się w prąd życia. 

6tii'rmcn, sn. •!3, 1) 6httm; 
2) bicie n. na gwałt, na 
trwog-ę w dzwony. 

6tii'tmtttb, adi. szturmu
jący; gwałtowny; mit •et 
tianb przemocą; •e ilei'oen• 
f djaften burzliwe, wzburzone 
namiętności. 

6tii'rmcr, sm. •il, pl. -, 
1) szturmownik m.; 2) (obraz.) 
gwałtowny napaśnik, pasyo
nat m.; bie - unb ~rlinger 
nazwa literacka niemieckich 
poet6w rewolucyjnych; 3) 
ogromny kRpelusz; = 15tutm• 
9ut. 

6t11'rmc~brn11f e11, etu'rme~· 
tof Cit, sn. •ś, huk m., szum 
gwałtowny, burzliwy. 

6t11·rmfa~11e, ef. pl. ,11, 
chorągiew (czerwona) pod
czas szturmu używana. 

6t11'rmfttfj, sn. •ffeś, pl. 
•fliff et, beczka prochowa, pie
kielna (historya wojenna). 

6tu'rmfcft, adi. wytrzy
mały na burzę; niedający 
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się zdobyć, zająć; (n. p. 
twierdza). 

6tu'rmfif dj, sm. •ei!, pl. ,e, 
delfin m., kosatka/. (ryba). 

6tu·rmf{ut, sf. pl. ,en, 
gw11łtowny przypływ. 

6tu'rmfrei, adi. nienawie
dzany burz11mi. 

6tu'rmglode, sf. pl. •n, 
dzwon m. na g\'oałt, na trwo
gę; bie - Iliuten uderzyć, 
bić we dzwony na gwałt, na 
trwogEJ. 

etu'mt~n~n, sm. •(e)il, pl. 
-~ii~ne, kurek m. przewiewu 
(mechanika). 

etu'rm~nfcu, sm. •!!!, pl. 
-, hak do szturmu używany, 
szturmak m. 

6t11'rm~n11bc, sf. pl. •n, 
szyszak m. 

6t111rml111t, sm. •(e)i8, pl. 
=ijiite, 1) obacz <5turm~aube; 
kapelusz marynarski; 2) to
jad m.; nrn~rer - bernar
dyn m., tojad mordownik m., 
morderz m., omieg m., zły 
mniszek, czarnobyl m., lisia 
r6ża (roś!.), 

6t11'rm!gcl, sm. •!'.!, pl. -, 
obacz <5turm6ocl. 

6tii'rmif dJ, I. adi. 1) burz
liwy, wzburzony, gwałtowny; 
•ei8 m:letter burzliwe powie
trze; •ei8 ~ier wzburzone mo
rze; •,r l)legen nawalny 
deszcz; 2) (obrnz.) burzliwy, 
niepohamowany; •er ~eifaU 
burzliwe oklaski; II. adv. 
burzliwie, gwałtownie; etru. 
- forbetn gwałtownie czego 
żądać. 

etu'rmfnlJlJC, sf. pl. •n, 
czapka /. od burzy. 

etu'rmflnr, adi. przygoto
wany na burzę (o okrętach). 

Gtu'rmlnufcn, sn. •il, przy-
puszczenie n. szturmu, 
szturm m. 

6t11'rmlii11fcr, sm. •i8, pl. 
-, szturm przypuszczający, 
sztnrmownik m; = <5tiirmer. 

6t11'rmlii11tcn, sn. pfl, bicie 
n. w dzwony na gwałt, na 
trwogE_l. 

6t11'rmlei11c, sf. pl. =n, 
gruba lina. 

Gtu'rmleitcr, sf. pl. =n, 
drabina f. do szturmu. 
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Gtu'rmliidc, sf. pl. •n, 
wyłom m. (w murze). 

etur'mmnrf dj, sm. =efl, pl. 
=miirf~e, marsz szturmowy. 

Gtu•rmmotuc, sf. pl. =n, 
rybołowek m., trzonek m. 
(ptak), 

etu'rm(c~)nndjt, sf. pl. 
,nad)te, noc burzliwa. 

6t111rmricmcn, sm. . il, pl. 
-, rzemyk m. u szyszaka, 
u kapelusza. 

etu'rmrolJr, sn. •ef!, pl. ,e, 
rurka f. przewiewu. 

6tu1rm[ih1lc, sf pl. =n, ob. 
m:lirbeffturm. 

eht'rmf dJritt, sm. •(e)B, pl. 
=e, krok spieszny, przyspie
szony, szybki; im - szyb
kim krokiem, nadzwyczajnie 
szybko. 

Gtu'rmf dJtunlbc, sf. pl. •n, 
głupysa j., petrelik m. (ptak). 

ettt'rmfionnl, sn. •(e)s, pl. 
•e, sygnał ,19ny w czaBie 
zbliżania się burzy. 

6t111rm1Jogcl, sm. •fl, pl. 
=lliigef, obacz <5turmf ~rualbe. 

6t111rmtunr111111g, sf. pl. •en, 
zapowiedź /. burzy (żegl.). 

6t111r111tucttcr, sn. •il, bu
rza /., zawierucha /. 

6t111rmtui11b, sm. •(e)fl, pl. 
•e, wicher m., wichura /. 

etura, sm. -es, pl. <5tlłt• 
3e1 1) spadek m., upadek 
m., spadnienie n.; geftiger, 
ber6er - gwałtowny upadek; 
einen lii.\f en - tun upaść nie
szczE.Jśliwie; gefiigrfi~er, gaHl• 
lire~erif ~er - niebezpieczny, 
karkołomny upadek; g:elfen• 
- zwalenie n. się, urwanie 
n. się skały; @rb- uąunię
cie n. się ziemi; fillaff er
wodospacJ. m., kaskada j.; -
uon m:lerten upadek m. wa
lorów; 2) mur m. nad drzwia
mi, nad oknem; 3) (obraz.) 
upadek m., zguba f.; f einent 
•e nage fein być blizkim zgu
by; 4) kwiat m., rząp m. 
(łow.). 

6t111r3ader, sm. =i3, pl. 
•lider, ugorzysko n., pod
orówka f. 

6ttt'rabnd), sm. •(e)s, pl. 
=biicf)e, potok m. 

6t11'r3bnb, sm, •(e)fl, pl. =ba• 
ber, kąpiel kroplista, tusz m. 

6tii'r3bnr, adi. mogący 
opaść, runąć. 

6t11'rabn11m, ,ęm. •(e)i8, pl. 
•61iume, koziołek m.; = ~Ut= 
3e[61mm. 

6tu1r3bcd)cr, sm. =!!!, pl. 
-, pubar m. z nakrywką; 
(obraz.) pijaczysko n. 

Gtu'rabolacn, Bm. •S, pl. 
-, sworzeii m., trzpień m. 

Gtii'rac, sf. pl. =n, po· 
krywka j., wieczko n. 

6t11'r3cl, 6tii'r3d, dm. =i3, 
pl. -, koniec m., koniuszek 
m.; = Stumpf. 

etii'raen, I. va. rnar,en) 1) 
powal:ć, zwalić, zrzucić (gwał
townie, przemocą); auf ben 
~oben - rzucić na ziemi,;', 
powalić o ziemiE_l; ein ~lfa!:l 
18ier l)inunter- wychylić 
szlankE.J piwa; einen ~ec?er 
iiber eine 5~llff ef - przy
kryć pokrywką miskę; ben 
mcrer - ugor przewracać, 
podorać roll.i; bas @etreibe -
przewracać, przerzucać, szu
flować zboże; einen .!tar ren 
- przewrócić taczki; jmnbn 
ini8 fillaff er - wepchnąć, 
wtrącić kogo do wody; bie 
.ltaff e - rewidować, kontro
lować, przezierać kasE.l; ni~t 
- l nie przewracać ! oBtro
żnie l (przewoźń.); 2) (prze
nośnie:) jmnbn inii mer= 
ber6en - przyprawić kogo 
o zgubę; jmnbn ini8 @lenll 
- wtrącić, wprowadzić, po
grążyć kogo w nędzę; jnmbn 
in ~tmut - przywieść kogo 
do ubóstwa; jmnbn uom %~ro n 
- zepchnąć, zrzucić kogo 
z tronu; ein mtnifterium, 
einen minifter - obalić, przy· 
wieść do upadku ministeryum, 
ministra; jmnbn in Unfoften 
- narazić kogo na wydatki; 
bie <5l'Ę)u(e - chodzić poza 
szkoł<:); II. vn. ([ein) upadać, 
upaść, spaść, rnnąć; 3u ~oben 
-upaść, powalić się, runąć na 
ziemię; uom \j.lferbe - spaść 
z konia; mit bem \j.lferbe -
runać wraz z koniem ; aufl 
bem'ijenfter - wypaść z okna; 
au!!! bem ,8immer - wypaść 
z pokoju; inf! .Sim mer -
wpaść do pokoju; iiber bie 
<5traie - biedz przez ulicę, 
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przebiedz ulicę; jmnbm au 
3'iiflen - rzucić się komu do 
n6g; bas 9Jlinifterium ift ge, 
ftiir3t ministeryum padło, ru
nęło; ~riinen ftilr3ten i~m aus 
ben mugen łzy polały mu się 
z ócz; ~u[ammen- runąć, 
powalić się; III. fidj -, vr. 
(~aóen) rzucić się; fidj ini3 
filla(f er - rzucić się, wsko
czyc do wody; fidj aui3 bem 
~enftet - rzucić się, wy
skoczyć z okna; [id) auf bm 
3'einb - rzucić się, uderzyć 
na nieprzyjaciela; fidj ins 
C5djroert - rzucić się na 
miecz; fidj in jmnbi3 mrme 
- rz11Cić się w czyje ohjęcia; 
fidj in @etafJr - wystawić 
11ię na niebezpieczeństwo; 
fidj ins Ungfilc? - pogrążyć 
się w niEszczęście, 

Gtii'r3cn, sn. •!3, spadek 
m, upadekm.; (obraz.)zgubaf. 

6tu'r3f11rdjc, sf. pl. •n, 
brbzda f. z pierwszPj orki, 
pierwsza orka. 

6tlt'r3gclcif c, sn. •!3, pl. -, 
ślepy tor (kolejn.), 

6tu'r3911t, sn. •(e)s, pl. 
•giiter, towar sypany (żegl.). 

6t111r3fancu, sm. •iii, pl. 
-, wywroty pl, (g6rn.), 

6tn'r3~f{11g, sm. •(e)!3, pl. 
•Vfliige, pług m. do przewra
cania ugoru. 

6t11'r31tJcUc, sf. pl. •n, fala 
gwdtowna. 

6tup, .~m. •ff ei3, głupstwo 
n., nonsens m,; = Un[inn. 

6tu'tc, sf. pl. •n, klacz 
f., kobyla f. 

6ht'teufo~Icn, 6tu'teufiiUeu, 
sn. •il, pl. -, klaczka f, ko
byłka f., źrebica f. 

6tn'tcnntildJ, sf. kobyle 
mleko, kumys m. 

6t11'te11311djt, sf. ch6w 
klaczy. 

Gtutcrci', sf. pl. •en, sta
dnina j.; = @eftiit. 

6tn~, sm. •ei3, pl. ,r, 1) 
rzecz kusa; kr6tka kita; kuc 
m.; 2) kr6tka strzelba, sztu
ciec m.; 3) auf bm - na 
pręrice, natychmiast. 

6tu'iJiirntd, sm. •i', pl. 
-, kr6tki, kusy rekaw. 

6til'iJllnUcn, sm: •iii, pl. -, 

belka podpierająca, pod-
pora j. 

6ttt'~bnd, sm. •(e)s, pl. 
,biitte, br6dka f. (kr6tka i 
przystrzyżona). 

6tii'~bogm, sm. •il, pl. 
-,l11k podpier8jący(hudown.). 

6ttt'iJbiidJf c, sf. pl. •n, 
sztuciec m. 

6tn'i1begcn, sm. •B, pl. -, 
kr6tka szpada. 

6tii'~c, sf. pl. =n, 1) poił
pora f.; podstawa f.; = 
Untetlage; miecz m., mieczyk 
m., rososzka f., widlica. f. 
(budown.); 2) (obraz.) pod
pora f., pomoc f. i aur -
bienen podpierać; pomagać; 
er ift bie - [einelil 2llter1 
jest 111u podporą w jego sta
rości ; - ber ,\;,nui3ftau po
mocnica j. gospodyni, 

6tn1~rn, I. va. (galim) 1) 
przycinać, przyciąć, obcinać, 
obciąć; einem ,\;,unbe ben 
@5cljroana - obciąć psu ogon; 
dnem ~oger bie g:mger -
podciąć ptalru skrzydła; bie 
,\;,aare - obciąć (nieco) wło
sy; U. vn. (~abm) zdumie
wać się, zmieszać się, zadzi
wić się; strar hać się, zestra
szyć się (o koniach); er 
ftutite zdumiał się. 

6tll'~cn, sn. •i:S, przycina
nie n., obcinanie n. 

6til'~cn, I. l!a, (galim) 1) 
podpierać, podeprzeć, opieratl, 
oprzeć; eine 9Jlauer - pode
przeć mur; 2) (obraz.) bie 
\jamilie - wspierać rodzinę; 
= unterftilten; II. fid) -, 
vr. (gaóen) fir9 auf etro. -
opierać się, oprzeć się na 
czem; ficlj an etro. - opierać 
się, oprzeć się o co; fidj auf 
ben ~Uóogen - podpierać 
się łokciem; ( obraz.) fid) auf 
jmnbn, auf etw. - zdawać 
się, zdać się na kogo, spu
szczać si0 na co. 

6tii'!}eu, sn. •B, podpiera
nie n.; (obraz.) spuszczanie 
n. si<; na kogo, na co. 

Gtu'~cr, sm. •i:l, pl. -, 
elegancik m., modniś m., 
strojniś m., trefniś m. 

6tu'iJcr~nft, 6t11'ęcrmfif1l9, 
adi. fircykowaty. 

6tu'ęf{ilgd, sm. =!3, pl. -, 
kr6tki fortepian. 

6ht'~9Iao, sn. =fes, pl. 
=glii[ er, kieliszek nizki, be.; 
nóżki. 

Gtu'l)i!l, I. adi. zdumiały, 
zdziwiony; zmieszany; prze
straszony (o koniach); li. 
adv. - mac!Jen zastanawiać, 
zastanowić, zadziwiać, zadzi
wić; zmieszać; - werben 
zadziwić się, zastanowić się; 
zmieszać si~. 

6tu'~igfeit, sf. zadziwienie 
n., podziw m.; zmieszanie n. 

6ht'l)fo~f, sm. •(r)ś, pl. 
•fliµfc, 1) głowa f. z krótko 
przystrzyżonymi włosami; 2) 
złotołusk m. (ryba), 

Gtu'~lllllf, sm. =(e)B, pl. 
,{iiufe, kr6tka, żłobiona lufa 
(u strzelby). 

6tii'~mnuer, sf. pl. =n, 
mur podporowy. 

Ght'~ttllf c, sf. pl. •n, ob. 
@5tumµfnaje. 

6tu'~o~r, sn. ,a, pl. •en, 
ucho obcięte. 

6tn1~o~rig, adi. mający 
obciete uszy. 

6tu'ę~criidc, sf. pl. =n, 
pernka okrągła. 

6til'iJWilcr, sm. =!3, pl. 
-, filar m., słnp m. (podpo
rowy). 

em·~~1111ft, sm. •(e)i3, pl. 
=e, punkt m. oparcia; punkt 
podpory, punkt obrotu; 
(obraz.) podpora f,, oparcie n. 

6t111~ro~r, sn. •(e)ś, pl. •e, 
obacz rstuUbUclJ[ e. 

6ttt'~ffibd, sm. •il, pl. -, 
krótka szabla. 

!Stu'~f dJlllll113, sm. =ei3, pl. 
=fcljroiin3e, kusy, obcięty ogon; 
kuc m. (koń z obciętym 
ogonem). 

6t11·~11!Jr, sj. pl. =en, zegar 
stołowy, 

Gtil'iJltled, .rn. •(e)(l, pl. 
,e, podpora f. 

6un'bn, 611n1bc, sf. talent 
m. mówienia, potoczystość j. 
mowy, obfitość/, Eł6w j = }lle~ 
rebfamMt, ft6embungsfraft; 
gro[le - ~aben być kraso· 
mownym, bardzo wygadanym. 

611bnltc1rn, adi. podwładny, 
niższy. 
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611bnUc1r11bcnmtc(r), sm. 
,en, pl. •en, urzędnik pod
władny, niższy, 

611bnUc1r11offi3icr, sm. •(e)s, 
pl. •e, oficer podwładny, 
niższego stopnia, 

611bbdegntio 111, sf. pl. •en, 
subdelegacya J. 

611bbelegie're11, va. (ljnóen) 
subdelegować, poddelegować. 

Eiubbelegic'rte(r), sm. ,en, 
pl. •en, subdelegowany m., 
zastępca m. delegowanego. 

611bbelegie'n111g, sf. pl. ~en, 
subdelegacya f. 

611bbinfo 1111 sm. ,s i ~en, pl. 
,e(n), 611bbin'fo1111ó, sm. -, 
pl. ~ni, subdyakon m. 

Gubbinfonn't, sn. •(e)s, pl. 
•e, subdyakonat m. 

611blJnftntio'11, sf. pl. ,en, 
sprzedaż j. (konieczna, są
dowa) przez licytacyę, sub
hastacya j.; = geilóietung. 

611bl)llftic1rc11 1 vn. (ljnben) 
sprzedawać; sprzedać przez 
licytacyę; = fcilbieten. 

Gubjc'ft, sn. ~(e)i3, pl. -e, 
1) podmiot m. (gramatyka); 
2) przedmiot m. (jakiego 
dzieła, pisma i t. d.); 3) ein 
f cfJ!edjtea - nicpoń m. 

611bjefti'l.J, adi. subjek
tywny, podmiotowy; osobisty; 
adv. subjektywnie, podmio
towo; osobiście, 

Gubjcftillitii't, sf. subjek
tywność f., podmiotowość f. 

Gubli'm, adi. wzniosły, 
górny, szczytny; = erljn6en. 

Gublimn't, sn. •(e)s, pl. 
•t, sublimat m., szacień m. 
(chemia). 

Gublimincu, va. (ljn6en) 
sublimować (chemia). 

611bli11tie'r11ug, Gublimn, 
tio'tt, sf. pl. ~en, sublimacya 
f., szacenie n. (chemia). 

6_11bli1!1Jt1i't, sf. g6rn~1ć J.·, 
wzmosłosc f., szczytnosc j.; 
= @rljnóenljeit. 

611bl111tn'rif d), adi. pod
księżycowy, 

611b1t1i'f1, adi. pokorny, 
uległy; = unterroilr~g. 

Gubmiffio'tt, sf, pl. •en, 
1) uleganie n., uległość f.; 
= Unterroerfung; pokora f.; 
- ~emut; 2) iiffenUicfJe 
2tróeiten burcfJ - erlja(ten 
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otrzymać publiczne roboty 611bjtn11tic'U, adi. istotny, 
przez przysądzenie, w drodze treściwy; pożywny. 
publicznego rozpisania. Einbftnnti'l.J, sn. •(e)i3, pl. 

Gubmiffio'nóbcbingnngcn, ,e, rzeczownik m. (gramatyka); 
sf. pl. warunki pl. ubiegania =" ~auµtroort. 
się o co. 6ubftn11til.Jic'rc11, va. (!ja• 

611b1t1iffio'11óoffcrte, sf. pl. ben) używać jakiego wyrazu 
•11, oferta li cyt a<'yjna. na sposób rzeczownika, 

611b111i[fio'uóucrgeb1111g, sf. Gubftnnti'llif dJ, adi. rze-
pl. •en, przysądzenie n. w czownikowy; adv. rzeczo-
drodze li cyt aeyi. wnikowo, 

611burbi11ntio'11, sf. pl. ,en, 611bftn'113, sf. pl. •m, 1) 
subordynacya f., posłuszeń- substancya /., materya f., 
stwo n., karność /. istotność/., istota/,; 2) treść 

611borbi11ntio111iJ1uibrig,adi. f.; 3) dobytek m., miano n., 
przeciwny subordynacyi, kar- zapas m. 
noś,Ji. Gubftituic'rcn, va. (ljaben) 

611borbi1tie'rcn, va. (ljnben) substytuować; zastępować, 
poddawać pod co, podpo- zastąpić; einen @róen - pod
rządkowyw11ć; = unterorbncn. atawić dziedzica (pm wo). 

Gubfibin'rif d), adi, subsy- G11bftit11ie'r11119, Gubftitll• 
dyarny, pomocniczy, zastę- tiO'll, sf: pl. •en, substytucya 
pczy ; = ~ilfi3•. f., zastępstwo n.; - einei3 

6ubfi'bicn, sj. pl., Gubfi• @róen podstawienie n. dzie
biengclber, sn. pl. pomoc t:, dzica, sp11dkobiercy (prawo), 
wsparcie pieniężne, zapomoga Gubftiht't, sm. -en, pl. ,en, 
f., posiłki pieniętne; = substytut m., zastępca m.; = 
~itfagelber. mertreter. 

611bfifte'113, sf. utrzymanie. Gubftrn't, sn. •(t)s, pl. ,e, 
n., wyżywienie n.; = @r• substrat m., podstawa f. 
~allun!l, 611bftruftio'111 sf. pl. •en, 

611bfifte'113mittcl, sn. •i3, obac~ Unterbau. 
pl. -, środek m. utrzymaniH, 611bf 11111ic'rcu, va. (ljn6en) 
wyżywienia. subsumować; pojmować co 

Gubfiftic'ren, vn. (!ein) w czem, umieszczać w czem, 
utrzymywać się, wyżywiać Gnbtnugc'ute, sf. pl. •n, 
się. podstyczna f, (matematyka). 

Gubffribc'nt, sm. •en, pl. Gnbti'l, adi. subtelny; 
,en, subskrybent m., podpi- wytworny; słaLy, wątły; 
sujący m.; zamawiacz m. przenikliwy; adv. subtelnitl; 
(n. p. dzieła, pisma jakiego), wytwornie; sł'aLo, wątle; 

6ubffril,Jtio'u, sf. pl. •en, przenikliwie, 
subskrypcya f., podpis m., 611bti1ific're11, va. (ljaóen) 
podpisanie n.; zamówienie n. subtylizować; w drobnostki 
(n. p. dzieła, pisma); eine - się wdawać, drobnostkowo 
eriiffnen rozpisać, rozpocząć Lrać rzeczy. 
subskrypcyę. Gubtilitii't, sf. pl. •en, 

611bffril,Jtio'11ón113cigc, sf. subtelność f.; wytworność f.; 
pl. •n, ogloszenit; n. sub- prnenikliwość f, 
skrypcyi. 611btrnbe'11b, sm. -en, pl. 

611bffril,Jtio'1tólifte, sj. pl. ~m. ujemnik m. (arytmetyka). 
•n, lista f'., spis m. subskry- GubtrnbiC'tctt, va. (~aben) 
bentów. odejmować, odjąć, odciągać, 

611bffril,Jtio'1tól,Jreió, sm. odciągnąć; 
•f ei3, pl. •fe, cena subskry p- 611btrnbie'r1111g1 Gubtrnf= 
cyjna. tio'u, sf. pl. •en, odejmowa-

Gubftnntinlitii't, sj. sub- nie n., odciąganie n. 
stantyalność f., istotność f., 611bllcntio'1t, sf. pl. •tn, 
treściwość f,. subwencya f., dopomoga f. 
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wspom6:!.ka f.; wsparcie n., 
pomoc f.; = Unterftil~ung. 

611bllttttionic'rc11, va. ((Ja• 
l>en) subwencyonować, dopo
magać, wspierać; = unterftilt= 
0en; =te @if cnóa(jn subwen• 
cyonowana kolej. 

611b11crfi'll, adi. do prze
wrotu d!!,żący. 

611mbic'rcn i 6uf3ebic'rttt, 
vn. ((jal>en) nastE,pować; = 
nacf)folgen. 

611cceffio'n i 611f3effio'11, 
sf. pl. =en, sukcesya f., na• 
stępstwo n.; = 9ład)foige; 
spadek m., spadkobierstwo 
n.; = @rófd)aft. 

6ucceffio'n~fii~ig i 611f3ef = 
fio'n~fiibig, adi. uzdolniony 
do następstwa, mogący objąć 
spadek. 

611cceffi'll i 611f3effi'll, adi. 
powolny, kolejny, stopniowy, 
po sobie następujący; adv. 
powoli, potrosze, zwolna, raz 
po raz, stopniowo, kolejno. 

611cccffi'bt i 611f3effi'lle, 
adv. obacz Succelfiu. 

6uccu·r~ i 6uffu'r~, am. 
=fei3, pl. =Ie, sukurs m., 
odsiecz f., pomoc f.; = S:,iife. 

euccurfn'le, i euffurf n'le, 
af. pl. •n, filia f.; kaplica f. 

6111djb1lf, adi. szukalny. 
eu'dje, af. 1) szukanie n.; 

ficli auf bie - óe11eben, auf 
bie - ge~en pójść szukać; 
auf bie - f cl)ic?en wysłać ce
lem szukania; 2) tropienie 
n.; ber ~unb ()at eine gute 
- pies dobrze tropi (low.). 

6u'djeif en, an. =!3, pl. -, 
sonda f., ślednik m., zgłę
bnik m. (chirurgia). 

6111djC1t, I. va. ((jaben) 1) 
szukać, poszukiwać; !!Ilo(J• 
nung - szukać mieszkania; 
idj (jalie biel) f d)on ilóerall ge= 
f ud)t szuk:i}em ciebfo już 
wszędzie; ehu. mie eine 15tec?= 
nabeI - szukać czego jak 
szpilki; f ud)et, fo merbet i(jr 
finben szukajcie, a znajdzie
cie, szukaj, a znajdziesz; mer 
jud)t, ber finbet kto szuka, 
najdzie; ( obraz.) f ein ~rot 
uor ben ~ilren - prosić o 
jałmutnę, chodzić po :!.ebrach; 
eitreit, o\)linbe( - szukać 
sporu, zaczepki; nad) imnbm, 
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nacl) etm. - poszukiwać, 6111djod, sm. •(e)s, pl. =e, 
szukać kogo, C'1iego; nadj chodnik poszukiwalny (górn.). 
biejer !!Ilare mirb menig ge• @:)u'djro~r, sn. ~(e)!3, pl. •e, 
f uc(jt o ten towa1· mało się rura f. u dalekowidza. 
dopytują, ten towar mało po- 611'd)ft0Uc11, sm. 0 il, pl. -, 
szukiwany; fic(j milbe - na- sztolni:i poszukiwalna (górn.). 
szukać si~; mit ben illu11en 61tdJt, sf. 1) choroba f., 
- szukać oczyma; mail ~aft słabość f. (szczeg6lnie w wy
bu ~ier 5u - ? co tu masz razach złożonych jak: 2uno 
do roboty?; bu ~aft (jier nid)Hl gen-, 15d)roinb-, !!Ilaffer-
5u - nie masz tu nic do roboty; i t. d.); f allenbe - , g:a!l -
bai3 !!Ileite - wziąć nogi za padaczka f., wielka choroba; 
pas, uciekać, uciec; l>ei imnbm 2) osłabienie n., wycieńcze
!J!at, ~ilfe - szukać u kogo nie n.; = G:ntMiftung; 3) 
rady, pomocy, udać się do epidemia f.; = 15eud)e; 4) 
kogo o radę, o pomoc; 2, namiętna żądza, chęć j., na
starać się, usiłować; = fic!J łóg m.; - nad) @elb :!.ądza, 
óemil(jen; jmnbn fennen 3u prngnienie pieniędzy; - fł!erfe 
[ernen - starać się poznać 511 madjen szalone upodoba
kogo; jmnbs l!let5ei~ung - nie w pisaniu wierszów; -
starać się o czyje przebacze- 3u fte~len popęl m. do kra
nie; fein @Hic? 5u mad)en - dzie:!.y, kleptomania f. 
szukać szczęścia; icl) fucl)te 6il' d)tig, adi. jątrzący się, 
eil i~m liei0uóringen usiłowa- obolały, rop[ejący; wycień
lem mu to wyjaśnić; 3) l!ler• czony długą chroniczną cho
ftanb ~litte i~ in i~m nid)t robą; 2) (obraz.) w złożonych 
gefucl)t nie spodziewałem się wyrazach jali:: e~r-, (jali
u niego rozumu, nie byłbym :!.ądny sławy, chciwy. 
myślał, że jest rozumny; er eub, sm. =(e)i3, pl. oe, ukrop 
f u~t etro. barin, uor feinen m.; war m.; bai3 !!Ila ff er ift 
!!Jlitfc(jillern mit ben 2tufga6en im =.! woda wre, gotuje się. 
fertig JU fein pokłada na tern 6nb, sm. •(t)il, l) południe 
swą dumę, że prędzej got6w n.; = 15ilben; 2) wiatr połu
z zadaniami niźli jego wsp6ł- dniowy; = e\ilbminb. 
uczniowie; icl) meiji nicl)t, mai3 eu'bcl, sm. •!3, pl. -, ob. 
er barin fuc(jt nie wiem, co 15ubeiei. 
w tern upatruje; IT. gefucl)t, 61t'bellltbcit, aj. pl. -en, 
pp. i adi. szukany, wyszu- 1) partacka robota, partanina 
kany; wymuszony, afektowa- f.; = \llfufcl)mi; 2) brud m., 
ny; = gelilnfteit; poszukiwa- brudota f.; = 15cl)muterei; 
ny, dopytywany (n. p. towar); 3) bazgraniua f.; 4) hoho
chętnie widziany; = gem ge, maz m., obraz źle malowany. 
f e(jen. eill'bdbudj, sn. 0 (e)i3, pl. 

61t'dJCU, sn. •!3, szukanie 0 bild)er, obacz SUabbe. 
n., poszukiwanie n.' 61tbelei1

, sf. pl. -en, 1) 
b ( ) brud m., Jirudota /.; 2) baz-

61t'd)ttt C t , sm. ~m, pl. granina /., gryzmoły pl.; 3) 
=en, 61t'd)C11he, sf. pl. ,n, partacka robota, partanina 
szukający m., szukacz m., j.; 4) bohomaz m. 
szukając!i' f. "" b 1· , ':"u'brl~nft, 6111

• c 19, . I. 
<$U d)er, sm. •i:i, P_l· -, 1) adi. 1) plugawy, mecliluJoy, 

szukacz m., szukaJący; 2) brudny· 2) źle niedbale ro· 
obacz 15ucfJ!ifen; 3) obarz biony, 

1
partacz~ny; II. adv. 

15temfucf)ey 1 €:Sucf)ro~r. plul!'awo, niechlujnie, brudno. 
@:)_ud)CtCt', sf. pl. •en, szu- @:)111belfodJ, sm. ,(e)!3, pl. 

kanwa f. =liicl)e, 1) kucharz brudny, 
61t'dj~Ultb, sm. ,(e)a, pl. 0 e, niechlujny; 2) (obraz.) par· 

wyźeł m. !acz m., niedbały robotnik. 
6u'djerin, sf. pl. ,nen, szu- 6ubeUodjerei', sf. pl. =en, 

kająca /. 1) niechlujne gotowanie, bru· 
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dne jadło; 2) (obraz,) parta- !Sil'bllliid~, adv. ku połu- przebłaganie n., odpokutowa-
uina f.; = 15ube(ar6eit. dniowi, na południe, od po- nie n., pokuta j., skrucha f. 

6tt'bdmaltr, sm. sij, pl. łudnia. !Sli'bnen, va. (ga6en) 1) od-
-, malarz niedbały, malarz !Silblllt'ft, !Sliblllc'ftcn, sm. pokntować; 2) pojednać. 
bohomazów. •9, l) poludniowozachodnia !Sli'bncn, sn. ..5, obacz 

!Sn'bdn, va. (ga6en) 1) par- strona; 2) wiatr południowo- Silgnung. 
taczyć, partolić; 2) brudno, zachodni. eli'tncnbc(r), sm. ,en, pl. 
niechlujnie co robić, goto- !SiiblllC'ftlidJ, adi. połndnio- ,e(n), pokntnik m. 
wać; 3) bazgrać, babrać, ma- wozachodni; adv. południo- eli'bncnbc, sf. pl . .. n, po-
zać, gwazdać, bohomazy ma- woz,ichodnio. kutnica f. 
lować. !Sliblllc'ftlllinb, sm. "(e)s, pl. eli'tn(c)bcrfndj, sm. •(e)il, 

61i'ben, sm. ..5, południe „e, wiatr polndniowozachodni. pl. •e, pr6ba f. pojednania. 
n., południowa strona'.nieba; 6il'blllinb, sm. "(e)s, pl. •e, 6il'tngcbct, sn. •(e)il, pl. 
aus bem - z południa; nad) wiatr południowy. •e, modlitwa pokutnicza. 
- ge(egen położony na po- !Sli'ffig, adi. smaczny, przy- !Sii'tngdb, sn. •(e)i!, pl. 
łndnie, ku połndniowi. jemny (o trunkach); •et !!.Ilein •et, jednane n. 

eil'bcrbrcitc, si'. szerokość wino dające si~ pić z przy- ""' .. ,y, f l :.,, . ś . . . k 1. -;,U „no.p er, sn. 0 !!, p. -, 
Polndniowa. Jem no. c,ą, wrno Ja o I wa. b' t j fi · . d ""' f f o JR a ., o ara poJe nawcza. !Sii'bfrlidjtc, sf. pl. owoce "?'n fi a'nt, . (wym.: s~fisą), eli'tnnng, sf. pl. •en, od-
poludniowe, z południa. adi. zarozumiały; = bilnfd- pokutowanie n. 

!Su'b~iltte, sf. pl. 0 n, !Su'b• ~llft. . eli'bnlllallfabd, sf. pl. •en, 
Wed, sn. •(e)s, pl. ..e, wa- 61tfft'f, sn. •ei!, pl. •t, @5ii'bnlllallgang, sm. •(e)il, pl. 
rzelnia j' przybranka f. (gramatyka). .. . 1 k 

""'ii'b'"~t f l !Suffraga'tt(bif djof), sm. ;t~~r:~a. pie grzym a po-
,;, itt,, C, ~ · P · -n, po- •(e)a, pl. •e, s11fr11gan m., za-

brzeż? połudmowe. stepca m. arcybiskupa. 6Ui'tc, (wym.: swite), sf . 
. ~il bfanb,. sn. •(e)i!, pl. "euggcric'rCII, va. (galien) pl. •n, 1) świta j., omak 

.. (anber, kraJ połudmowy. 6 . , ld , towarzyszący; = @efo(ge; 2) 
""'ii'bl" b „ l wm wtC, pol ac. "' 11..r. d 
s:;, _au.er, sm . • .,., p. -, !Suggcftio'n sf. pl. •en su- - uon ""em ..,em rzą m. 

połudmow1ec m. 
1 

f ' ' komnat; 3) suita/. (muzyka). 
""''l'bl" b i '" l ges .ya · ""' · 't ( .. " ) . s;,l lllt er 11, s:'. p . 0 n~n, euggefti'IJ adi. sugesty- s;,IIJC , wym. : su„e , sn. 

mieszkanka/. kraJU poludmo- wny, wply:V wywierający; •S, pl . .. 9, przedmiot m.; = 
wego, d . @e~enftanb. 

6ii'bliinbif dj, adi. połu- a v. sngestywme. 6tt{fa't, sn. •(e)s, pl. •t, 
dniowy. !Snggcfti'bfragcn, sj. pl. PY· siar kan m. (chemia). 

""' bł tania podchwytne. ""' lf''b ( ) l ,;,U' er, sm. •B, pl. , !Sn'lJlC, sf. pl. •n, !Sn'lJladje, -;,li t , sn. , e a, p . -e, 
bazgracz m., bazgrała m., sf. pl. •n, ISn'tUod), sn. •(e)a, siarczek m. (chemia). 
mazgacz m.; gwazdacz m., l Iii"' b . t · · eu'ltatt, sm. •(e)il, pl. ..e, malarz m. bohomazów. p. • ..,er, agms e m1eJsce, 

w kt6rem zwierz w czasie sułtan m. 
!Sii'blid), I. adi. południo- parzenia si~ lubi si<, ochla- !Sttltann't, sn. •(e)il, pl. 

wy, z południa pochodzący; dzać (low.). •e, st1łtaństwo n.; godnoffeć f. 
bie "e ®eite bea ~au[ ei! cz~ść, en'blett, vn. i fid) -, vr. sułtana. 
strona domu położona ku po- (~ll6en) tarzać się, ochładzać 61t'lta11feine, sj. pl. •n, figa 
łndniowi; II. adv. południo- się w bagnistem miejscu (o sułta11ska (gatunek szlache-
wo, kn południowi. dzikach). tny fig). 

!Silbo'ft, 6ilbo'ftc11, sm. •i!, 61i'tnnltar, sm. •(e)a, pl. 6u'Uanin, sf. pl. 0 nen, 
wschodniopołudniowa strona, •a!tlire, ołtarz błagalny. sułtanka f. 
mały wseh6d. eli'tnamt, 8 n. ,(e)~, urząd 611Itn1ti'11e, sf. pl. 0 n, 1) 

!Silbo'ftlid), adi. południo- pojednawczy. sułtanina f. (moneta); 2) 
wowschodni; adv. południo- !Sli'tnbar, adi. dający się także: 61t'lta11rofinc, sf. pl. 
wowschodnio. pojednać, przebłagać, na- 0 n, damascen(k)a f., dama-

61ibo'ftllli1tb, sm. •(e)ill, pl. prawić. szka f. (bot.). 
„e, wiatrpołudniowowschodni. !Sli'~nbarfeit, sf. przebla- 61t'ltan~llliirbc, sf. godność 

!Sli'b.pol, sm. •(e)G, biegun galność f. f. sułtana. 
południowy. !Sii'bnblut, sn. ·(e)a. krew I 61t'l3e, 6il'l3c, sj. pl . • n, 

61t'bf al3, sn. •ta, sól wa- pojednawcza, na przebłaganie galareta_/. (z mięsa). 
rzelna. wy1~!1a. 61t'l3fleif d), sn. •eB, mi~so 

6ii'bf eem~rtc, sj. pl. •n, 61t'b1tbolf, sm. •(e)a, pl.

1 

solone lub w occie maczane. 
lekczak m. (roś!.). •6iicfe, kozieł ofiarny. !Su'mad}, sm. •i!, sumak 

!Sii'bf eitc, 11/. spust usłonny. !Sli'~ne, sf. pojednanie n., m., jeleni r6g (rośl.). 



@i11'mm11 

@i11'mm11, aj. pl. 0 men, ob. 
11:łumme; 11:łummarum 
koniec końcem. 

G11mm11'rif d}, adi. suma
ryczny, skrócony; oeil lller• 
fa~ren postępowanie suma
ryczne (prawo); adv. suma
rycznie. 

611mm11'rium, an. 0 s, pl. 
otien, spis m. 

eil'mmd}cn, an. •il, pl. -, 
dim. od e>umme, sumka /.; 
ein ~illif d)e0 - piękna sumka. 

6u'mmc, aj. pl. -n, suma 
f.; bie - aie~en zliczyć; 
roieuiel lietrcigt bie -1 ile 
suma wynosi 1 eine - uon 
10 .ffronen liilben wynoRić 
razem 10 koron; bie gan3e 
- cała kwota, całość /., 
ogól m.; tilcfftlinbige - suma 
zaległa, zalegająca; fe~lenbe 
- niedobór m.; er roettet 
f d)roere •n zakłada się o wy
sokie sumy ; eine - aeid)nen 
zobowiązać się do uiszczenia 
pewnej sumy, 

ieu'mmcu, ieu'mf en, 1) va. 
(~tllien) śpiewać, pośpiewywać 
półgłosem ; 2) vn. (~alien) 
brzeczeć, mruczeć, bączeć 
(o ~wadach); es fummt mir 
in bem Iinfen O~rc szumi mi 
w lewem urhu. 

ieu'mmcn, an. •il, 1) śpie
wanie n. półgłosem; 2) bą
czenie n., brzęczenie n., 
mruczenie n. (owadów); -
in ben O~ren szum m. 
w uszach, 

ie11111mic'rc11, I. va. (~alien) 
sumować, liczyć, zliczać, 
zliczyć; Il. fidJ -, vr. (ijalien) 
wynosić, tworzyć ca-tość. 

ie11m111ic'rc11, an. 0 s, 1611111, 
mic'tllll!J, af. pl. 0 e11, sumo
wanie n., zliczanie n. 

ienmw, sm. •(e)s, pl. 
· 11:łilmpfe, bagno n., bagnisko 
n., błoto n.; im •e road)fenb, 
lelienb błotny; einen - aus• 
trocfnen osuszyć bagno; in 
einen - uetruanbeln zaba
gnić; im •e ftecfen lileilien, 
in einen - geraten ugrzę
znąć w błocie, wleźć w błoto 
(tak:!.e przenośnie). 

6u'm~fbccrc, sf. pl. •n, 
:!.urawina f., bagienka/. 
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ieu1mł,lfbcwo~11c11b, adi. 
tyjący w bagniskach, błotny. 

611'11tł,lflli11f c, af. pl. •n, 
błotnica f., błotniczka f., 
świbka f., trawa żabia. 

611'11tł,lfllobc11, sm. •5, pl. 
-, grunt bagnisty, mokrzy
dło n. 

6u'ml)fbiftcl, sf. pl. ~n, 
łoczyga błotna (roś!.). 

ien'mł,lfcinblntt, sn. •(e)i3, 
pl. 0 bliitter, dziewięciornik 
błotny, bluszczoperz m. (roś!.). 

611'11tł,lfcif cuftcin, sm., 
ieU'Utł,)fCif CIICfa, an. •eiS, pl. 
•e, ruda bagnista. 

6U'lllłlfficllcr, sn. .,5, ma
laria f. 

iell'lllłlflilnflllatt, sn. •(e)i3, 
pl. •bliittet, fabia noga (roś!.). 

16n'mł,lf!Jll6, sn. ,fei3, pl. •\e, 
wyziewy pl. bagien. 

6n'11tł,lf!JCIJCllb, sf. pl. •en, 
mokradła f., mokradła /., 
mokradlina f. 

611'11tł,)fgrne, an. •fes, pl. 
•gtii[er, wiszar m., bagienko n. 

ieu'mł,lfgruub, sm. ,(e)iil, pl. 
•gtilnbe, obacz 11:łumpflioben. 

G11'11tłlf~cibclbcm, sf. pl. 
,n, pijanica /., łochynia /., 
lochacz m., szalonkaj. (roś!,). 

611'11tł,lflJil~ncr, sn. pl. ptaki 
na błotach żyjące. 

611'mł,lfid}t, 161t'lllłlfi1J, adi. 
bagnisty, błotny, błotnisty, 
grzązki; ,er !lllalb głuchy las. 

6tt'młlfficf er, sf. pl. ~n, 
jodła f.; świerk m. (drzewo). 

611'111ł,lfflcc, sm. •s, obacz 
~ilietflee. 

611'11tł,lffr1111t, sn. •(e)iil, 
grz\lŹnica /., kłosiennica wo
dna, wstawacz m. (rośl.). 

61t'11tł,lflndJc, sf. pl. •n, 
bag-nisko n. 

ieU'lllł,lflllllb, sn. •( e )il, pl. 
•riinber, kraj m., grunt m. 
bagnisty. 

611'11tł,lflcrd}c, sf. pl. ,n, 
gatunek skowronka. 

6u'mł,lflod}, an. •(e)s, pl. 
•liidJer, obacz 6umpfladje. 

611'11tł,lfluft, sf. 1) -, pl. 
•lilfte, powietrze wyziewami 
bagien zatrute; 2) w~glowo
dór m. (chemia). 

611'11tł)f111cif c, sf. pl. •n, 
sikora uboga (ptak), 

@iii'nbc 

6111t11ł,lf11toor, sn. ,(e)s, pl. 
,e, obacz moor. 

~U'lllł)foftll, sm, •S, pl. 
•iifen, piec czerpakowy. 

ett'lllł,lfOrt, sm. •CS, pl. •C, 
miejsce bagniste, błotniste. 

611't11łlf otter, sf. pl. •n, 
obacz 9'1er3. 

e11'11tł,)fłJf10113c, sf. pl. •n, 
błotna roślina, 

61t't11łlfł,l0Ici, sm. •O, 1Jl. 
•e, czyściec błotny (rośl.). 

611'11tł,lfł,lorft, sm. •es, pl. 
•e, świnie bagno, rozmaryn 
polny (rośl.). 

1611'11tł,lfra11fc, sf. pl. •n, 
rze:!.ucha polna (roś!.). 

61t'Utł,)ff dJllft~CII, sn. •!3, 
skrzyp błotny (roś!.), 

e11'11tł,)ff d}1111bcl, sm. •S, pl. 
•f d}niiliel, bodziszek Lłotny 
(rośL). 

61t'11tłlff d}ncdc, sf. pl. •n, 
nalęgota /., żyworodek m., 
bagniak m. (miękczak). 

1611'11tłJff d}11cł,)fc, sf. pl. ,n, 
bekas m. (ptak). 

ien 111tł,)ff d}wcrtlilic, s.f. pl. 
•n, kosaciec błotny, żółty 
(rośl.), 

ieU'lllł,lflJCildJCII, sn. •iS, pl. 
-, pr:oylaszczka j., fiołek 
błotny. 

@i11'11tł,lfllogcl,. sm. ,e, pl, 
•Uiigel, ptak błotny, bro
dzący. 

ieU'Utł,)fWnff cr, sn. •i.'l, woda 
błotna. 

1611'mł,lfWcibc11roMJCII, sn. 
•5, pl.-, wierzbówka błotna 
(rośl.). 

1611'11tł,lfWci~c, sf. pl. •n, 
sokół błotnik m. (ptak). 

611'11tł,)fWicf c, sf. pl. •n, 
łaka błotnista, 
• 6n'11tł,lfWUq, sf. pl, •en, 

neftfiirmige - dwulistnik m., 
ptasie gniazdo, gnieźnik m., 
gniazdosz m. (rośl.). 

611'111f Cli, va. (~alien) obacz 
6ummen. 

61111b, sm. •(e)s, pl. •e, 
cieśnina morska. 

ieil'nbc, sf. pl. ,n, grzech 
m.; wina f.; zło n.; = bai.'l 
~iije; (erlii)llidJe) - grzech 
powszedni; eine fdjroete, nid)t 
etlcijilidje -, eine unfil~nliare, 
unuer3ei~lid)e - grzech ci~:!.
ki, nie do odpuszczenia; 
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eine ijimmerf d)reienbe - grzech 
do nieba o pomstę wołający; 
eine - begeOen grzech po
pełnić; f einc •n liefennen, 
beiditen z grzechów się spo
wiadać; bie m.laOtOeit (3u 
f agen) ift feine - co prawda, 
to nie grzech ; etro. fiir eine 
- Oarten uważać co za 
grzech; jleifdjtidje - grzech 
nieczysty; fidj ei ner - [d)ulbig 
madjen grzechu się dopuścić; 
roiff mtlidje - grzech z wia
domością popełniony; bie 
~n tJergeben odpuszczać grze
chy; qii[lridJ wie bie 
brzydki jak siedm grzechów, 
jak śmiertelny grzech; eo ift 
dne - unb €54)anbe to 
grzech i wstyd, 

~ii'nbcnbal)lt, sf. droga f. 
grzechów. 

Gii'ubrnbcfcnntnio, sn. ,ff eo, 
pl. ~ffe, wyznanie n. grze
chów. 

Gii'ubrnbocf, sm. 0 (e)o, pl. 
•liiicfe, kozieł ofiarny, (także 
obraz.) grzesznik pokutujący 
za wszystkich. 

Gii'nbcnbiifju, sm. •!3, pl. 
-, pokutujący m. za grzechy, 
pokutnik m. 

Gii'nbcncrlafj, sm. ·ff e!3, 
pl. •Iiiff e, odpuszczenie n. 
grzechów. 

6ii111bc11faU, sm. •(e)s, pl. 
•fiiUe, upadek m. pierwszych 
rodziców, przestępstwo n. 
Adama. 

6ii'11bc119elb, sn. •(e)s, pl. 
•er, pieniądz grzechami na
byty. 

Gii11tbt11~a110, sn. ~f eo, pl. 
•Oiiuf er, dom będący przy
tułkiem grzechów. 

6ii111bc1tl)Ol)lt, sf. pl. •n, 
jaskinia /. grzechu. 

6ii'11bc11I11cdJt, sm. ,(e)s, 
pl. •e, niewolnik m. grzechu. 

6ii11tbC11Iaft, sf. ciężar m., 
brnemię n. grzechów. 

Gil'nbculcbcu, sn. ~s, grze
szne życie. 

6ii'1tbt11Io~1t, sm. •(e)s, pl. 
•liiqne, nagroda/. za grzer.by. 

6ii11tbC11loo, adi. nie mający 
grzechów, niewinny; adv. 
bez grzechu. 

6ii11tbt1tlofi9fcit, sf. bez
grzeszność f. 
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Gii'nbculnft, sf. chętka /. 
do l!'•zechów. 

6ii11tbc11mafj, sn. •es, miara 
/., ilość f. 1trzechów. 

6ii'1tbC11l)f11~l, sm. •(e)s, pl. 
•e, kałuża t: grzechów, 

6ii'11bc11rc9iftcr, sn. ~s, pl. 
-, rejestr m., spis m. grze
chów. 

6ii11tbc11f d)lllb, sf. wina 
grzech stanowiąca. 

6ii'11bc11tuocr, sm. ·!3, pl. 
-, gładzicie! m. grzechów. 

6ii111bcntilg11119, sf. pl. 0 en, 
gładzenie n. grzechów. 

6ii'11brnucr9cb11ng, sf. pl. 
,en, odpuszczenie n. grzechów. 

6ii111bc111JoU, adi. peł,m 
grzechów. 

6ii'11bc1111Jcg, sm. •(e)!3, droga 
/. grzechu; ben - roan'oeln 
prowadzić grzeszne zycie, 

6ii'11bc1111Jclt, sj. grzeszny 
Świat. 

6ii111bcr,sm.=o,pl. -,grze
sznik m.; ein tJerftocfter, 
unbujifertiger zatwar
działy grzesznik; ein alter 
- stary grzesznik; bie -
befe[Jren · nawracać grzeszni
ków; ein armet - delin
kwent m., skazaniec m. 

6ii111bcr9cf dJlcd)t, sn. ,(e)~, 
pl. =er, ród grzeszny. 

Gii'nbcrgcfid)t, sn. •(e)!3, 
pl. =er, 6ihtbmnicnc, sf. pl. 
,n, twarz f., mina /. grze
sznika. 

~ii'nbcr~cmb, sn. =eo, pl. 
•en, koszula f. skazańca, ko
szula delinkwencka. 

Gii'nbcrin, sf. pl. •nrn, 
grzesznica f., grzeszniczka j'. 

Gii'nbf{nt i 6i'11tf{11t, sf. 
pl. •en, potop m. 

Gii'nbf{utlid), adi. poto
powy. 

Gii'ub~aft, 6ii111bi9, adi. 
grzeszny; adv. grzesznie. 

Gii'nb~aftigfcit, 6ii'nbigfcit, 
sf. grzeszność f. ; ber -
unterroorfen grzeszny. 

Gii'nbigctt, vn. (gaben) grze
szyć; gegen @ott, geqen [ei• 
nen !Jliic!Jiten, gegen fi4l fefbft 
- grzeszyć przeciw Bogu, 
bliźniemu, przeciw samemu 
sobie; roomit jmnb gef ilnbigt 
gat, bamit tvirb er liiljien 
czem kto grzeszy, tern poku-

tować bedzie; gegen ben mn= 
ftanb, gegen bie 11:il)racgreger 
- grzeszyć przeciw przy
zwoitości, przeciw regule j~
zykowej. 

6ii'1tbigt1t, sn. ~s, grzesze
nie n. 

6ii111bigcr, sm. •i3, pl. -, 
Gii'ttbigcriu, sf. pl. ,nen, grze
sznik m., grzesznica /. 

Gii'nblidJ, adi. wyst(}pny, 
bezbożny, grzeszliwy, grze
szny. 

6ii11tblid)fcit, grzeszliwość 
f., grzeszność f. 

6ii111blofi9fcit, sf. obacz 
6ilnbenlofigfeit. 

6il'1tbol)fcr, sn. =i3, pl. -, 
ofiara przebłagalna. 

61t111b30U, sm. •(e)i!, pl. 
-=3iille, efo n. za przeprawę 
przez Zund. 

Gtt'l)crfcitt, adi. najprze
dniejszy, najlepszego gatunku, 
nnjwytwcrniejszy. 

~11l)cri11tcnbc'11t, sm. -=en, 
pl. •en, superintendent m. 

61tl)cri11tcnbc1tf1t'r, sf. · su
perintendentura /. 

Gul)e'rior, adi. wyższy. 
~lllJC'rior, sm. ,!3, pl. =o'ren, 

superyor m., rektor m., prze
łożony m., przeor m. 

Gul)criora't, sn. •(e)o, pl. 
•e, superyorat m., rektorat 
m., przeorostwo n. 

Gnl)crio'rin, sf. pl. -nen, 
przełożona f., przeorysza f'. 

ę!tlJCrioritit't, sf. wyż
szosc /. 

61t1l)cdar90, sn. ,(5), pl. 
•5, przeładowanie n, ' (że
gluga). 

61t'l)tdl119, adi. przemą
dry; zarozumiały. 

Gu'l)cdhrgc(r), sm. -en, 
pl. •en, przemędryk m.; za
rozumialec m. 

61t'l)crf1119l)Cit, sf. przemą
drość f.; zarozumiałość /. 

611l)erlati'IJ, sm. •(e)!3, pl. 
•e, najwyższy stopień (gram.). 

Gupcrlati'Uif dJ, adi. (użyty, 
wyrażony) w najwyższym 
stopniu. 

611'l)crnat11raliom110, sm. 
-, nac!przyrodzoność /. 

Gtt'l)cruatnraliftif dJ, adi. 
supernaturalistyczny, nad-
przyrodzony. 
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@i11ł,lcru11111crn'r, adi. nad- 611'ł,lł,lc11loffd, sm. =i.'l, pl. 
liczbowy, nadetatowy (o. p. -, łyżka wazowa, rosołowa. 
orzędnik). 611'ł,lł,lt11mnrfc, sf. pl. •n, 

6u'ł,ltrO);IJb, sn. •(e)s, pl. znaczek m., przekaz m. na 
-~, nadtlenek m. (chemia). porcyę rosołu (w kuchni Iu-

611'ł,ltrrt1Jifiou, sj. pl. =en, dowej). 
ostatnia rewizya, ostatnie 611'ł,lł,ICIIUllł,lf, sm. s(e)\ pl. 
przejrzenie. •nupfe, czarka f. do zupy, 

611ł,li'1111111, sn. =(13), pl. =na, na zupę. 
supinum n. (gram.). 611'ł,lł,IC11f dJiiffeI, sf. pl. ,n, 

6ii'ł,lł,ldJCII, sn. •i.'l, pl. -, waza f. 
dim. od <5uppe rosołek m., 611'ł,lł,lt11tcUcr, sm. •i.'l, pl. 
zupka /., poleweczka f.; - , talerz m. na zupe. 
2) jmn'om ein - focf)en (do- 6u'ł,lł,ltlltmi11c, s/ obacz 
słownie:) gotować komu <5uppenfc!Jiiffel. 
zup.kę, gubić kogo, szk o- .. 611'ł,lł,ltntoł,lf, sm. •(e)il, pl. 
dz\c komu. •!Opfe, garczek m. na zupę. 

611'ł,lł,IC sf. l ·n 1' ro-1 1511'.\lł,lig, 611
1

,llł,lidJt, adi. 
sU m., ~ole.;.,k! '/; I cdtfcf)e rzadki jak P?lewka; soczysty. 
-) zupa/.; jmn'on auf einen e11ł,lł,llcntc.11t,. sn. •(e)s, pl. 
Xeller albo .\li.iffel - ein= •e, uzupełmeme n., doda-
( ,. .• k ł „k tek m. auen zapros1c ogo na ycr. ę , 
rosołu na sztuczke miesa 1511,llł,llCIIIC ntbaub, sm. •(e)s, 
na obiadek; er ~at etw: i~ pl, •bun'oe, tom uzupełnia
'oie - au lirocfm ma z czego Jący, dodat~owy: 
żyć; 'oie - liei jmnbm ver, e11ł,lł,llc111c ntlllmfcl, s'!ł·. •i.'l, 
f cf)iltten wypaść u kogo z ła- pl. -, kąt uzupełmaJący 
ski; ba ~alie icf) mit eine (geometrya). 
fcf)one - eingelirocft a tom @iU,llł,llt'nt, sm. •en, pl. 0 en, 
sobie nawarzył piwa; jmnbm zastępca m_.; .\le~r- zastęp
bie - verfal3m zepsuć komu ca nauczymela. 
zabawę, przyjemność; ~aft bu 6U,IJlJlc'ntcngc~nlt, sm. •es, 
bit bie - eingelitocft, magft pl. •.e płaca/, zastępcy (na u
bu fie aucf) auileff en pij piwo czyc1el11): 
jakiegoś sam nawarzył! 6U,llł,lltt'rcn, va. (~alien) 
jmnbn in bie - liringe; uzupe}niać, dopełniać; wy
wprowadzić kogo w kłopot· ręczac. 
2) rote - posoka f. kre~ 1511,ll.\lli'f, sf. pl. •en, pro-
f.; = ~!ut. ' śba /., podanie n., suplika/.; 

611'.\)lJC1tnnftnlt, sj. pl. =en, = ~ittg!fu,cfJ. 
kuchnia ludowa. 6u,llł,lhfn nt, sm. ,en, pl. 

611',ll,lleutff cr, sm, •i.'l, pl, Gen, ell,IJ,lllifn'ntiu, sf. pl, 
-, 611'.\).\lCIICfftriu, sf. pl. "nen, pros~ą? m., prosząca f. 
0 nen, obacz <5uppenfreunb, •tn. 6~l).\lli3!C ren, va;. (~alie~) 

611',ll.\ltllf(tif d), sn. •eil, mie- suph~owac, błagac, prosie, 
so rosołowe. • podac prośbę. 

eUł,lł,IOUit'rCII, va. (~aben) 
przypuszczać, domyślać się; 611',ll.\ltnfrctmb, sm. •(e)s, 

pl. •e, e11',1J.\lrnfrc1111bi11, sf. 
pl. •nen, lubiący, lubiaca 
jeść rosół. • 

611',ll.\lCllfri~t, 611'.\lł,ICUfnf • 
,llnr, sm. obacz 15uppen• 
freun'o. 

6U'lJ.\lCllfCUC, sf. pl. "n, 
dn:!.!I. ły:!.ka. 

~ll'lJ.\lCnfraut, sn. •(e)i:1, pl. 
•frliuter, włoszczyzna/., ja
rzyny pl. do rosołu. 

anne~men. 
. eU.\).\lO'rt, sm. •(e)i.'l, pl. "e 
1 „jj, ponośnik tokarski, wó
zek tokarski. 

e11,1J,1Jofitio'11, s/. pl. -en, 
przypuszczenie n., domysłm. ; 
= 2lnnllgme. 

611,llrcmn't, sn. •(e)s, pl. 
•e; 6u,1Jrc111ntlc', sf. pl. •n, 
suprem11cya f., wytszość f., 
przewa15a f. 

6iif1clci' 

611,llrcmn'tftrdJt, sf. ko• 
śdół anglikański. 

611'rc, sf. pl. •n, sura f., 
rozdział m. koranu. 

~u·rrcn, vn. (gaben) brze
czeć, bączeć (o owadach). • 

611'rrc11, sn. ,i.'l, bączenie 
n., brzęczenie n. (owadów). 

611rroga't, sn. •(e)~, pl. •e, 
surogat m., środek zastępczy, 
dopełniający, zaradczy. 

e110ł,ltllbic'rcn, va. (~alien) 
suspendować, usunąć, złożyć, 
odstawić, oddalić (czasowo) 
z urzędu, zawiesić w urzędzie. 

6110ł,lc11bic'r1111g, 6110,lltll· 
fio'n, sf. pl. ,en, suspensa 
f., suspe1,syaj., usuniecie n., 
złożenie n., odwołanie· n., od
dalenie n., zawieszenie · n. 
(w urzędzie). 

_6u0,1Jc11f o'rium, sn. •(i:!), pl. 
0 tten, suspensoryum n., pod
więzywacz m., strzymywacz 
m., uczepek przepuklinowy. 

6iif1, I. adi. słodki; •et. 
~uft, •tr @ef cf)macl słodki 
zapach, smak,' miły zapach; 
"e. <5~eife słodka legumina; 
n,1berhcg -, au - zbyt słodki, 
drójki; ein •eB .Rin'o 
słodkie, kochane, miluchne 
dziecko; •e fillorte słodkie 
słowa; - macf)en słodzić, 
odadzać, osłodzić i au -
macf)en przesłodzić; - nm• 
ben osłodnąć, wysłodnąć, 
osłodnieć; ben %ee - macf)en 
osłodzić herbatę; Il. adv. 
słodko; (przenośnie:) miło; 
- fcf)meclen mieć słodki smak; 
- mad)en słodzić, osładzać, 
osłodzić; au - macf)en prze
słodzić; - werben osłodnąć, 
wysłodnąć, o8lodnieć; ben 
%ee - macf)en osłodzić her
batę; II. adv. słodko; (prze
nośnie:) miło; - fcf)mecfen 
mieć słodki smak. 

eii'f)ał,lfd, sm. •il, pl. 
,lipfe(, miodówka f. 

eii'f)baunt, sm. •(t)s, pl. 
oli1iume, słodziec m. (bot.). 

eii'f)brot, sn. •(e)i:1, pl. ,e, 
chleb przaśny; maca/. 

eii'f1c, sf. słodkość /., 
słodycz/. 

6iif)tlcl', sf. pl. •tn, zby
tnia słodkość, słodycz /. 



6ii'l}cln 

15ii'l}cln, vn. (~a!ien) nu
dnie słodko smakować, tr13cić 
słodyczą; (przenośnie:) być 
zbyt słodkim. 

@\ii'litn, va. (ga!ien) sło
dzić, osładzać. 

6il'i}crbc, sf. glucyna f., 
tlenek m. glucyny. · 

6ii'i}grn~, sn. •[ e~, pl. 
-gr1ifer, manna /. (roś!.). 

15ii'i}~ol3, sn, •eB, słodzień 
m.; - ra)pe(n prawić pa• 
niom komplem~nty.) 

6ii'i}IJ0l3rnfl)ltr, sm. •B, 
pl. - , słodki panicz, gła
dysz m. 

6ii'l}igfcit, sf. pl. -en, 1) 
słodkość /., słodycz j.; 2) 
(obraz.) przyjemność f. 

6il'l}firf ({Jc, sf. pl. •n, 
słodka czereśnia, 

6il'i}li({J, adi. słodkawy; 
adv. słodkawo; - werben 
uasłodnieć. 

6il'l}ll({Jfcit, sf. pl. •Cll, 
słodkawość f. 

6ii'i}ling, sm. •(e)a, pl. 
-e, 1) bedłka słodkawa (rośl.); 
2) (obraz.) kochanie n. 1 ser
duszko n.; 3) obacz 15ilb• 
~ornrafpler. 

6il'1imn11l, sn. =(e)iil, pl. 
•mliu!er, i dim. 15il'l}miinl• 
d)CU, sn. =iii, pl. - , fako
tuiś m. 

15il'»[nner, adi. kwaśno
słodkawy. 

6ii'i}ltlnff er, sn. •iii, pl. 
•llJliff cr, słodka woda, woda 
studzienna, rzeczna, stawowa. 

6ii11}1Un[ftrfif dJ, sm. •e/3, 
pl. •e, ryba rzeczna, stawo
wa. 

6il11}1Unffcrf d)ilbfrotc, sf. 
pl. •n, wodoż6łw m. 

6113crii'11, sm. •(e)iil, pl. ,e, 
suceren m., najwyższy wład
ca, protektor m. 

6113crii11itii't, sj. sucereń
stwo n., najwyższa władza, 
protektorat m. 

61Jbnri't, sm. ,en, pl. ,en, 
sybaryta m., rozkosznik m., 
rozpustnik m. 

@\gbnti'tif ({J, adi. syba
rycki, rozkoszny, rozpustny. 

6~tni't, sm. •(e)iil, pl. ,e, 
syenit m. (minerał). 

61Jfomo'rt, sf. pl. =n, sy
komor m., płonna figa (bot.), 
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6~follbn'nt, am. •en, pl. 
•en, sykofant m., donosiciel 
m., obłudnik m. 

@\g'lbe, · sf. pl. •n, obacz 
6ilte. 

61JUnbn'r, 6~Unbn'rium, 
sn. •a, pl. •tien, ksi13żka f. 
do zgłoskowania. 

6~Unbit'rbu({J, sn. ,(e)s, pl. 
•liiicl)er, obacz 69llaliar. 

@\IJUnbit'rcu, va. (~alim) 
zgłoskować, składać zgłoski. 

6gUnbit'ren, sn. =s, 15gUn• 
bic'rung, sf. pl. ,en, zgło
skowanie n. 

6gUn'bif ({J, adi. zgłoskowy. 
@\IJ'Unbn~, sm. -, pl. •Iii 

i -, syllabus m., spis m. 
(prawo kościelne). 

15~Uogi'emue, sm. -, pl. 
,men, syllogizm m. (logika); 
= 15d)fatfi. 

@\IJUogi'ftif ({J, adi. syllo
gistyczny, syllogizmowy. 

@\g'lll~t, sm. i sf, •n, pl. 
,n, sylf m., sylfida /, (duch 
powietrzny). 

6g'll)lJCU~nft, adi. sylfidy-

6gnnrt~ro'fi~ 

e>IJmtolifit'ttll, sn. •iii, 
6~mbolifit'runo, sf. pl. =en, 
symbolizowanie n. 

6Wmbol11111, sm. •!il, pl. 
•li, wyznanie n. wiary; = 
@lau!iensbelenntnis. 

6gmmctrte', sf. pl. •n, 
symetrya f., pomierność f., 
umiar m., zgodność f. roz
miarów, 

@\~mme'trif ({J, adi. syme
tryczny, pomierny, zachowu
jący dobrą całość; adv. sy
metry<'znie. 

6~ml)nł~t'tif d), adi. sym
patetyczny, tajemniczo dzia
łający; adv. sympatetycznie. 

15gml)ntbit', sf. pl. •n, 1) 
sympat.ya f., spółczucie n., 
sprzyjanie n., pociąg m., 
skłonność do kogo; filr jmn'on 
- ~alien, fil~len czuć ku 
komu sympaty~, sympatyzo
wać z kim, sprzyjać komu; 
2) środek tajemniczy (medy
cyna). 

6~m.pn'łbif d), adi. 1) sym
patyczny, przyjemny, poci13-

czii1Ill~i'bt, sj. pl. •n, zo- gający; jmn'om - f ein być 
bacz 6t)fp~e sf. komu sympatycznym; 2) ta-

61blbt'ftttnbtltb i @\ilbe'fter, jemniczo działający (środek); 
,. 3) ~rr 91eru nerw sympa-

RoCII , sm. •(e)s, pl. ~e, t 6ł 1 ( t) 
wiecz6r sylwestrowy, wilia f. y<'zny, wsp czu ny ana • · 
nowego roku. 61Jml)nłbifit'ren, vn. (~a~ 

6"llltfitrftitr i @\ilbt'rtcr• lien) sympatyzować; mit 
'1 1· jmnbm sympatyzować 

fcicr, sf. pl.; •n, uczta /. na z kim; sprzyjać komu. 
wilię nowego roku. "' r, i 

i51Jlllc'ftcrl)uuf dJ i@\iflJt'fttr· s::;,~ml),,on c', sf. pl. •n, 

I"' l symfonia j. l)llll "'' ·sm. ,ea, p . •e, poncz 
pity w wilię nowego roku. 61Jml)~O'Uif d), adi! symfo-

61Jmbo'l, sn. •(e)iS, pl. •e, niczny. 
symbol m., godło n., znamię 61Jm.po'fion, sn. •iii, pl. 
n., znak m., oznaka /., wyo- •firn, uczta /'. 
brażenie porównawcze, prze- 61)ml)ło'm, sn. •(e)i!!, pl. 
nośne. •e, symptom(at.) m., znak m., 

61)mbo'Hf, sf. pl. -en, oznaka/., objaw m. (w szcze
symbolika f., tłómaczenie n. gólności: choroby). 
symbolów. 61)1lll)tomn'tif d), adi. sym-

61)mbo'lifcr, sm, =5, pl. ptomatyczny, znamienny. 
-, symbolista m., używaj13cy 61Jnngo'ge, sf. pl. •n, 
m. symbolów. synagoga f., bożnica f. 

@\IJmbo'lif ({J, adi. symbo- @\IJunlo'.p~t, af. pl. ,n, 
liczny, obrazowy, przenośny, ściągnienie n. (gramatyka). 
porównawczy; adv. - bar= @\IJUii'refi~, sf. pl. •tef en, 
fteUen symbolizować, uzmy- kontrakcya /., ściągnienie m. 
słowiać, obrazować coś po- (gramat.). 
r6wnawcze11:o, przenośnego. @\gnnrtbro'fi~, sf. pl. •fen, 

61Jmbolifie'reu, va. (~aben) nieruchome połączenie kości 
obacz pod 69mlioli[dj adv. ' (anat.). 



6l)lldJr011i'em110 

6IJ11d)ro11i10m110, sm. -, 
pl. ~men, synchronizm m., 
współczesność f. 

61JlldJroni'ftifd), adi. syn
chronistyczny, współczesny; 
adv. synchronistycznie, wspór
cześnie. 

6IJ1tbifn't, sn. •(e)s, pl. ,e, 
syndykat m., syndykostwo 
n., urząd m. syndyka. 

6IJ 11tbif110, sm. - 1 pl. -'oici 
i ~'oifm, syndyk m. 

61)11C'brhtll1, sn. ~il, syne
dryum m., rada żydowska w 
Jerozolimie. 

61Jne'fbod)c, sf. pl. ~n, 
synekdocha /. (figura reto
ryczna). 

e>l)11QCl1Cfie', 61)110C'11efi0, 
sf. współczesne powstawanie, 

iEIJ'nfo~e, sf. pl. •n, 1) 
synkopa /., wyrzucenie litery 
litb zgłoski ze środka wyra
zu; 2) synkopa/. (muzyka); 
::l) omdlenie m. (medycyna). 

GIJ11freti'0111110, sm. - 1 pl. 
=men, synkretyzm m., pogo
dzenie n., zbliżenie n. r6żnych 
wyznań. 

6IJ1tobn1I i 6IJ11obln1!,, adi. 
synodalny, soborowy. 

61Jnobn'Ic(r), sm. ~en, pl. 
•en, członek m. synodu, so
boru. 

61JIIO'be, sf. pl. •tt, sy
nocl m., sobór m. 

iEl)llO'bif dj, adi. synodalny, 
soborowy; adv. synodalnie. 

61)110111)'111, adi. synonimi-

'.:t, t, n. indccl. dwudzie
sta głoska, szesnasta spół
głoska abecadła niemieckie
go; in !J'otm eittes '.t w kształ
cie T; skrócenia: t zamiast 
'.tonne tonna; '.t. ~- zamiast 
'.taf ~enfotmat format kie
szonkowy; T,fiitmig mający 
kształt T, w kształcie •r. 

'.:tan'len, vn. (~alien) cedzić 
słowa. 

'!nbagie', (wym.: -żi), sf. 
pl. •tl1 tytuniarnia f. (miej
sce, w którem się schodzą na 
palenie tytoniu), szynkownia 
f., szynk m., knajpa f. 

:tnba'f i '.tn'~ar, sm. •(e)i8, 
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czny, blizkoznaczny, równo
znaczoy, jednoznaczny; adv. 
synonimicznie, blizkoznacznie, 
równoznacznie. 

61)110111)'111, sn. •( e )i3, pl. 
~e(n), synonim m., równo
znacznik m. 

GIJIIOlll)lllic', sf. pl. ~n, 
równozn,i1_czność f., blizko
znacznosc f. 

iEl)ltOlll)'lllif d), adi. obacz 
15t)nonl)m. 

GIJIIO'~fie, sj. pl. •[en, 
przedstawienie przegh1dowe, 
poglądowe rzeczy, rzut m. 
oka na co, 

61)110'~tif d), adi. syno
ptyczny, przedstawiający wie
le rzeczy w skróceniu, po
gl~dowo. 

6tJ1tta'ftif dJ, adi. składni 
dotyczący, syntaktyczny (gra
matyka). 

Gl)'ntar, sf. pl. =en, sltła
dnia f. (gramat.). 

61)11t1Jc'f t, iEl)t1tlJC1fi0, sf. 
pl. =[en, synteza f., zesta
wienie n., łączenie n., połą
czenie n. 

61Jlltbc'tif dJ, adi. synte
tyczny, zbiorowy; adv. syn· 
tetycznie, zbiorowo. 

Gt)'~ijilie, sf. syfilis J., 
kiła f., przymiot m. 

Gl)~bili'tlf dJ, adi. syfili. 
tyczny, weneryczny. 

61)rl'11ge, sj. pl. •tt, sy
rynga f., sikawka f., strzy
kawka f 

pl. 0 e1 tabaka f.; = 6qinuvf= 
taliaf; tytoń m., tytu:u m. ; 
= ITTau~taliaf; - itt ~liit• 
tem, in !HoUen tytoń w li
ściach, w krlłżkach, skrę
tkach; - fdjnuvfen tabak~ 
zażywać; - raudjen tytoń 
palić; - fauen gryźć, żuć 
tytoń; (obraz.) bai! ift ftatfer 
- ( częściej : %oliaf) tego 
trochę nadto. 

:tn'bnffnrbc, ,'if. kolor m. 
tytoniu, 

'.:tn'bnffarbig, adi. taba
czkowy. 

:tn'bnffnuer, sm. ,o, pl. - 1 
gryzący m., żujący tytoń. 

'!n'bnfeblatt 

Gl)'ru~, sm. •(e)i3, pl. =c, 
syrop m., cukrowiec m., 
miodowiec m., ulepek rn., 
sok owocowy. 

GIJfte'm, sn. =(e)s, pl. ~e, 
system m., układ m., rozkład 
m., całokształt m., porządek 
m., uporządkowania n., ze
stawienie n.; sposób m., 
tryb m.; etm. in ein - lirin• 
gen ułożyć co w system, 
uporządkować co. 

el)ftema'tif, sj. pl. -en, 
systematy ka f., umiejętność 
f. tworzenia systematów. 

elJftcmn'tifer, sm. =5, pl. 
-, systematyk m., człowiek 
układający wszystko w pe
wien porzanek. 

61Jftcma;tif dJ, adi. syste
matyczny, uporządkowany, 
ułożony podług pewnego po
rządku, sposobu; adv. syste
matycznie, w pewnym po
rzadkn. 

~l)ftematifie'ren, va. (~a
lien) systematyzować, ukła
dać w pewnym porządku. 

6tJftc111ntifie1rm, sn. •5, 
61Jftematifie'ru11g, s/. pl. ,en, 
systematyzowanie n., układa
nie n. w pewnym porządku. 

61)ftcmatifie'rer, sm. =fś, pl. 
, systematyk drobnost

kowy. 
GIJ'ftolc, sf. kontrakcya j. 

mnszknlów sercowych (fizyol.). 
63e111e, sf. pl. •tt, obacz 

6cme. 

:tn'bnfrnudJttt, sn. ,s, pa
lenie n. tytoniu. 

'.:tn'bnfrnud1cr, sm. •5, pl. 
-, palacz m., fajczarz m., 
tyt.uniarz m. 

'.:tll'bafe•, adi. tabaczny, 
tytuniowy. 

'.:ta'bafenf dJC, sj. popiół 
tytuniowy. 

':tn'bnf0bau, sm. •(e)i3, upra
wa j. tytoniu. 

'.:tn'bnfebci3c, sf. pl. =ll, 
bejca tytuniowa. 

'.:tn'bnfebcntcl, sm. ,s, pl. 
- 1 kapciuch m. 

'!ll'bnfeb{ntt, sn. •(e)i3 pl. 
oliliitter, liść m. tytoniu. 



:!n'baf~brubcr 

:!ll'bnfebruber, sm. •ił, pl. 
•liriiber, tytuniarz m, 

'.!a'balóbiid}f e, sf. pl. ,n, 
puszka /. na tyto{1, na ta
Jrnke. 

'.!:n'Onff dJntlllldJCr, Bm. •il, 
pl. -, tytuuiarz m. 

'.!:a'Ollff dJltltjJfer, sm. =iS, pl. 
-. tabacznik m., tabaczarz m. 

'.!:'nbalóba111pf, sm. ,(e)il, pl. 
d>iimpfe, dym m. (z) tytoniu. 

'.!:n'bnfóbofe, sf. pl. =n, (fiir 
!Raucf)ta6af :) puszka j. na 
tyt,,ń, tytonierka f.; (fiir 
E5d)nupfta6af :) tabakierka f. 

:!a'Onfóerute, sf. pl. ,11, 
zbiór m. tytoniu. 

:!a'Onfófnbrif, sf. pl. =en, 
fabryka .f. tytoniu. 

'.!:n'Onffnfi, sn. •faffes, pl. 
•fiiff er, beczka /. na tytoń, 
z t,vtoniem ; baryłka /. im 
tabakę, z tabaką. 

:!n'bnfófelb, sn. •(e)il, pl. 
•er, pole n. pod tyto11, tyto
nifm zasadzone. 

:!n'bafefreunb, sm. =(e)i3, 
pl. =e, tytoniarz m., tabakarz 
m., lnbownik m. tytoniu, ta
baki. 

'.!:n'Ontonerud), Bm. •(e)s, 
pl. •gerild)e, z,ipach m. tytoniu. 

:!n'batonefeUf dJnft, sf. pl. 
=en, towarzystwo tytuniar
s kiP, tabaczne. 

'.!:n'bafol)Rltbel, sm. •S, han
del m. tytoniem, tabaką, 
trafika f. 

'.!:n'bafolJiinbler, sm. •il, pl. 
-, (kupiec) handlnjący m. 
tyt~niem, tabaką, tabacznik m. 

'.!:n'bllHlłJllttblttttll, sf. pl. 
=en, sklep m. z tytoniem, 
z tab11ką, trafika f. 

:!a'bnfefrnut, sn. =(e)s, pl. 
=friiuter, tyto11 m. (roślina). 

:!n'bnfelnben, sm. •i3, pl. 
=liit>en, ob. :tabafil~a11blung. 

:!n'Onfolager, s11. -~, pl. 
-, skład m. tytoniu, tabaki. 

:!a1bnf0111011opot, s11. =(e)(l, 
pl. •e, monopol tytuniowy. 

:!a'bnfemii!Jle, sf. pl. =11, 
młynek m. do tabaki. 

:!n10af0piicfd}t11, sn. =il, pl. 
-, paczka f, tytoniu, tabaki. 

:!a'bafe.).lfeife, sf. pl. =n, 
fajka j., lulka f. 

:!a'bafó,1.Jf{n113e, sf. pl. =n, 
tytoń m., tytu11 m. (roślina). 
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:!a'Onfo,1.Jf{n113uug, sf. pl. 
•en, plantacya J: tytoniu, 
zarośle tytoniowe. 

:!a'Onff,1.Ji1111cr, sm. •il, pl. 
- , skręcacz m. tytoniu. 

:!a'Onfóq11nl111, sm. •(e)il, 
kłębiący się dym (z) tytoniu. 

'.!:n'OafernudJ, sm. •(e)i3, 
dym m. (z) tytoniu. 

:!n'Oaforenic, (wym.: -żi), 
sf. pl. •ll, zarząd m. mono
polu tytoniowego. 

:!n'baforoUc, sf. pl. •11, 
krąg m., krążek m., skrętek 
m. tytoniu. 

:tn'bnfftcuer, ef. pl. •n, 
podatek tytuniowy, taba
czne n. 

:!n'bafftttbe, sf. pl. ,n, 
:!a'baf3im111cr, sn. ,o, pl. -, 
izba f. do palenia tytoniu, 
cyl!ar, fajczarnin f. 

:!n'bnfo\lerfiiufer, sm. •il, 
pl. -, tabacznik m., trafi, 
kant m. 

:!n'bntouerfiiuferin, sf. pl. 
•nen, tabaczniczka /., tra
filrnntlrn f. 

:tn'bnf0\lcrwnlt11119, sf. pl. 
•en, obacz :tabaforegte. 

:!nbntic'l:c, (wym.: tjer), sf. 
pl. •n, tabakierka /. 

:!nbcUn'rif dl, adi. tabela
ryczny; ,e ifoerjid)t wyciąg 
m., spis m.; adv. tatelary
czniP, w tabelach, 

:!nOe'Ue, sf. pl. ,n, tabela 
j.; tablica f.; spis m.; = 
mer3eic(mii3; wyciąg m.; = 
!łtusaun; fogaritgmif d)e ,n ta
blice logarytmiczne; - ber 
ąlreif e spis m. cen, taryfa f.; 
in -n bringen, orbnen upo
rządkować, ułożyć tabelary
cznie, 

:!n'berl, sm. ,s, g-fnpiec m. 
:!aberna'fel, s11. =il, pl. -, 

tabernakuł m. 
:!nblenn', (wym.: -blo), 

811, •(s), pl. •il, obraz m.; •5, 
pl. żywe obrazy; - I przed
staw(cie) sobie zdumienie, sy
tuacyę ! (poufale), 

:!nb(c b'~ote, sf. pl. ·b'gotea, 
wspólny stół; - f:peif en jeść 
(n. p. w hotelu) przy wspÓl· 
nym stolA. 

:!nblc'tt, s11. •(e)s, pl. •e, 
deska /. do ponawania (na
pojów, przekąsek i t. p.). 

:!a'beH1nftigfeit 

:!nbulntu'r, sf. pl. •en, ta
bulatura j. (muzyka); ein 
Eitllcf in t>ie - 6tingen, bie 
- aulfd)reiben napisać t11bu
laturę kompozyc.)'i. 

:!nbttle'tt, sn. =(e)s, pl. ,e, 
skrzynka f. z towarami do· 
mokrążcy, skrzynka kra· 
marska. 

:tnbnlc'ttfram, sm. ,(e)i3, 
pl. •ftiime, kram m. domo
krążcy. 

'.!:nOnle'ttfriimcr, sm. •il, pl. 
-, domokrążca m., kramarz 
domokrążny. 

:!nOurc'tt, sn. =(e)s, pl. •e, 
taboret m. (taburet), krzesło 
n., krzesełko n. bez poręczy. 

:!adJ011tC'tcr, sm. •S, pl. 
-, prędkomierz m. 

:!n'dJtcl, sf. pl. •n, obacz 
~adjtel. 

:!ndJIJgrn'.).llJ, sm. ,en, pl. 
0 en, skorospis m., steno
graf m. 

:!ndJl,Orlll)~ic', sf. pl. =tt, 
skoropismo n., stenografia /. 1 

:!adJl)9rn.',l.l~if dJ, adi. ste
nograficzny, skoropisany; adv. 
stenograficznie, 

:!acite'if dJ, adi. tacytejski. 
:ta'bel, sf. ,a, pl. -, 1) 

błąd m., wada f., przywara 
/.; niemanb ift o~nę - ża
den nie jest bez jakiego bł'}· 
du; nikt nie jest bez przy
wary; !Jlltter ogne łrurd)t unb 
- rycerz bez trwogi i ska
zy; 2) nagana /., przygana 
J.; wyrzut m.; = /&otmurf; 
zarzut m,, oskarżenie n.; 
= !Sef d)ulbigung; surowy sąd; 
= f d)arfe ~eurteilung; zła no
ta (w szkole); es ijt feln -
baran niema tu nic do na
gany; an i~m ift fein -
nie można mu nic zarzucić, 
jest to człowiek hez plamy. 

:!nbclei', sf. pl. •en, ciągłe 
przyganianie. 

:tn'belfrci, adi. obacz %a• 
bel!oil. 

:tn'bel~nft, :!n'belig, adi. 
naganny, wart nagany; po
tępienia godny; = uerbam• 
menemert; rzaako zamiast: 
tabelfild)tig lubiący ganić. 

:!a'bell)llftinfeit, sf. na
ganność f. · 



łn'bdlo~ 

:tn'bcU00, I. adi. niena
ganny; ~f eiil ~elien życie nie
skazitelne, nieposzlakowane; 
II. adv. nienagannie, bez na
gany; ber 9'łocr fiJJt - sur
dut leży jak ulany. 

:!n'bdlofigfcit, s/. niena
ganność f.; (- bei3 ~eliene) 
nieskazitelność j., nieposzla
kowaność f. 

:tn'bdlnft, sf. ochota f. do 
ganienia, 

:tn'beUnftig, adi. lubiący 
ganić. 

;!n'beln, vn. (~nlien) ganie, 
przyganiać, przyganić; ~eftig 
- zgromić; fc!Jarf - ostro 
sądzić ; zarzucać; = vor• 
werfen; oskarżać, posądzać; 
= 6ef dJu(bigen, anflagen; ła
jać; = f c!Je(ten; jmnbn wegen 
etro. - ganić komu co; er 
finbet an n!Iem etw. au -
wszystko zawsze gani, kry· 
ty kuje, 

;!n'bcluewcrt, :tn'bdne0 

UJilrbtg, adi. godzien nagany, 
na przyganEJ zasługujl}cy, 
naganny. 

;!n'bclnewfirbigfcit, sf. na
g,mność j. 

;!n'bdfud}t, sf. chEJtka j. 
do ganienia, przecberność /. 

'.!n'bdfild}tig, adi. lubiący 
ganić, przecherny. 

;!n'bdeuotum, sn. •(5), pl. 
,ta, wotum m., wyrażenie n., 
wyraz m. nieufności (parla
mentaryzm). 

'.!n'b(cr, sm. •e, pl. -, 
ganicie! m., przyganiacz m., 
przechera m.; mer am fillege 
linut, ~nt vie(e - kto przy 
drodze buduje, tego każdy 
krytykuje. 

'.!n'blerin, sf. pl. ,nen, 
ganicielka /., przygania-
czka f. 

;!n'fc(, sf. pl. ,n, 1) tafla 
.f., tablica f., tabliczka /., 
płyta f.; = \l,!(atte; - von 
~leta!I płyta kruszcowa; 5tein~ 
- płyta kamienna; @(ai3 in 
•n szkło w taflach; -fc!Jo, 
rorabe tabliczka czokolady; 
'6djiefer- płyta, tabliczka 
łupkowa; @efe!Je ber amiHf 
•n ustawa XII tablic; 2) 
podstawa j., podkład m. 
słapu (architekt.); 3)' tablica 

f., spis m.; = mer&eid)ni5 in 
dn 6ringen rejestrować, spi
sać; 4) (długi) stół m.; obiad 
m., uczta f., biesiada f.; bie 
- belfen nakrywać, nakryć 
do stołu; bie - a6belfen 
sprzątać, sprzątnąć ze stołu; 
bie - auf~elien wstać od 
stołu; 6ei - przy stole, przy 
obiedzie, podczas obiadu; -
~nlten obiadować; offene -
ga(ten mieć otwl\rty stół; fid) 
aur - f e!Jm (za)siąść do sto
łu, do obiadu; 6ei jmnbm 
freie - ~alim mieć u kogo 
wolny stół; jmnbn aur -
(~etan)3ie9en, (aben zaprosić 
kogo do stołu, na obiad; 
eine gute - fil~ren żyć do
brze; bie - war rdą,lid) 6e• 
fe!Jt stół był suto zastawiony; 
qeute 1ft gro\'le - 6ei ~ofe 
dziś u dworu wielki obiad, 
wielka uczta. 

'.!n'felnrtig, adi. obacz 
:tafelfilrmi". 

'.!n'fdnnff nt;, sm. •ei3, pl. 
•f ave, serwis m., naczynia pl., 
sprzęty pl., przybory pl. sto
łowe; zastawa f. stołu, 

'.!a'felbeftelf, sn. •(e)5, pl. 
•e, sztuciec stołowy. 

'.!n'fdbier, sn. "'(e)o, pl. =t, 
piwo lekkie, stołowe, 

'.!n'fd6ilb, sn. ,(e)!3, pl. 
•er, obraz m. na płycie. 

'.!n'fdbirne, sf. pl. •n, pan
na /. (gatunek gruszki). 

'.!n'fdblct, sn. ,ee, ołów m. 
w płytach. 

;!n'felbuttcr, sf. masło sto
łowe. masło deserowe. 

'.!ti'fdd}cn, sn. =e, pl. -, 
dim. od :tafel, tabliczka f., 
tafelka f., płytka f. 

'.!n'fclbedcr, sm. •5, pl. 
-, nakrywacz m. (stoln); 
stolnik m. 

:tn'fe(bicner, b'm. =s, pl. 
-, lokaj m., usługujący m. 
do stołu, kredensowy m. 

;!n'felfiirmig, adi. mający 
kształt tablicy, płyty, stołu. 

:tn'fc(frenben, sf. pl. nz
kosze pl. biesiadowania. 

'.!n'fdgebelf, sn. •(e)s, pl. 
, e, bielizna stołowa, 

'.!n'fdgdb, sn. =ee, (zwykle 
tylko:) pl. -er, stołowe n. 

'.!n'fdgeriit, '.!n'fclgcf d}irr, 
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sn. •(e)i3, pl. =e, sprzęty sto
łowe, naczynie stołowe. 

:tn'fdglne, sn. •feo, szkło 
taflowe, szkło n. w płytach. 

:tn'fe(gut, sn. ,(e)6, pl. 
=fiilter, ctobra stołowe. 

'.!ll1fcl~ol3, sn. •e5, drzewo 
n. na oszewkę ścienną (bu
dowo.). 

:!n'feUorb, sm. =(e)o, pl. 
•fiirbe, kosz stołowy. 

'.!n'fcUcfJen, sn. •Eł, pl. -, 
obacz Xafeigut. 

:tn'fellicb, sn. •(e)o, pl. ,er, 
pi~śń biesiadna, 

'.!n'fellinncn, sn. =!l, pl. -, 
bielizna stołowa. 

'.!n'fclmnfif, sj. muzyka 
stołowa, obiadowa. 

:tn'fe(u, vn. (~alim) być 
u stołu, obiadować, wiecze
rzać, biesiadować; langeo 
:tafeln erqii(t jung przy stole 
nie starzejemy się. 

;!iifeln, va. (~alien) de
skami wykładać, wyłozye, 
obić drzewem, futrować (ścia
nEJ, powałę); dać , podłogę 
w tafle, posadzkowac, wykła
dać posadzkę. 

'.!n'fdobft, sn. •ei3, owoce 
stołowe, 

'.!n'fdrtd}ncn, sn. •5, licze
nie n. na tabliczce, 

'.!n'fdrcbc, sf. pl. •n, mowa 
biesiadna. 

'.!n'fclrunbc, sf. pl. "", 1) 
towarzystwo biesiadne; 2) 
Okrągły Stół króla Artura 
lub Artusa (w podaniach 
średniowiecznych). 

;!n'fclf d}icfcr, sm. •e, pl. 
-, łapek m. w płytach. 

:tn'felf d}111111f, sm. •(e)e, ob. 
%atelauffat}. 

'.!n'fc(f d}neibcr, sm. ,o, pl. 
-, robiący tafle. 

'.tłl'fclfCt1JiCC1 (wym.: -wiR), 
sn. =!3, pl. -, serwis stoło, 
wy, naczynia stołowe. 

'.!n'felfifber, sn. •5, srebro 
stołowe. 

'.!n'fclftcin, :tn'fclftift, am. 
"'(e)e, pl. ~e, ołówek m., 
rysik m. 

'.!a'fcltudJ, sn. •(e)i3, pl. 
•tildier, obrus m. 

'.!ii'fdung, sj. pl. "en, ob. 
%iifeCwetf. 
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:l:n'fdwctn, am, #(e)i3, pl. 
•n, wino stołowe, lekkie, 

'.!n'ftlwcif c, adv. płytami, 
w płytach. 

'.!ii'fclllJcd, an. ~(e)e, pl. 
•e, obicie n. z drzewa, futro
wanie n., taflowanie n.. la
skowanie n., oszewka ścienna, 
lamperya f., robota taflowa; 
posadzka f. 

:!n'fel3eng, an. •(e)i3, pl. ,e, 
bielizna stołowa. 

:!n'ffct, '.!nft, am. •(e)i3, pl. 
•e, kitajka f., taftka f. 

:!n'ffctbnnb, sn. •(e)a, pl. 
0 biinber, wstążka kitajkowa. 

:!n'ffeten, adi. kitajkowy. 
'.!n'ffet(albo '.!n'ft)flcib, an. 

~( e )5, pl. •er, ubi6r kitaj
kowy. 

'.!n'ffet(albo '.!n'ft)llJcbcr, 
am. ~s, pl. -, tkacz m. ma
ter.vi kitajkowych, 

'.!ag, am. •(e)e, pl. •t, 1) 
dzień m.; - unb 9'ladJt dzień 
i noc; - unb 91adjt fa~ren 
jechać dniem i nocą ; ee tuitb 
- , ber - liridjt an dzień się 
robi, dnieje; ee ift f djon -
już dzień; es ift nocl) fril~ 
am •e jeszcze wcześnie; es 
ift ~odj am ,e, es ift f djon 
~eUer, lid}ter - już dobrze 
dzień, już dzień jak w6ł; 
mit anbredjenbem •t, beim 
mnbruc!J bes •ee wraz ze dniem, 
r6wno ze dniem, z brzaskiem j 
bei ~eUem, bei licl)tem albo 
~e!lid}tem •t wśród białego 
dnia, w bidy dzień; er 
f c!J!ief bie aum ~e!lid}ten •t 
spał aż do białego dnia; bel 
-e, am •e w dzień, za dnia; 
er mad}t bie 91ac!Jt aum •e, 
ben - aur 9'lac!Jt robi z nocy 
dzień, z dnia noc; (obraz.) 
in ben - ~ineinteben paplać, 
gadać nierozmyślnie; in ben 
- ~imin leben, tion dnem 
•e aum anberen ba~inleben 
żyć z dnia na dzień; au -e 
treten, an ben - fommen 
wyjść na jaw, wydać się; 
an ben - bringen objawić, 
wyjawić; an ben - legen 
okazać, wyjawić; es ift am 
•e, es liegt am ,e, au ,e to 
rzecz widoczna, jasna; bie 
,8eit roirb es an ben - brin# 
gen czas to wyjaśni, z cza-
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sem to wyjdzie na jaw; ein 
f c!Jiiner, fonniger, Oeitmr, 
trillier, roinbiger -- dzień 
piękny, słoneczny, pogodny, 
pochmurny, wietrzny; bie •e 
beginnen liinger au 10erben 
zaczyna dnia przybywać; ber 
%ag nimmt au, ab przybywa, 
ubywa dnia; ber - neigt 
fic!J dzień już na schyłku, 
ma się ku wieczorowi; eines 
•CS pewnego dnia, raz (o prze
szłości); kiedyś ( o przyszto
ści); eines f cl)iinen ,ei3 pe
wnego (pięknego) dnia; brei" 
mal bei3 •e5 trzy razy dzien
nie ; f eit Zln~r unb - od 
dłuższego czasu; mit jeb em 
•e z każdym dniem, co dnia; 
a Ile , e codzień; tiier "e 
9intereinanber cztery dni po 
sobie nasti,pujące; an bem 
nlimlicl)en ,e tego samego 
dnia; ben ganaen -, ben 
!ieben langen -, ben gan0en 
gef c!)lagenen - cały Boży 
dzień; nlic!Jfter =e, in ein 
:paar, in einigen •en za kilka 
dni, wkr6tce; bief er •e w 
tych dniach, tymi dniami; 
tJOn - au - od dnia do dnia j 
von einem ~e aum anberen 
z dziś na jutro; einen - um 
ben anberen co drugi dzień; 
ben - tiorger dniem wprz6d; 
roenige •e nac!)9er w kilka 
dni potem; am •e tJOt f einem 
~obe (w) dzień przed jego 
śmiercią; tagi3 a uti or w przed
dsień; binnen acflt , en za 
tydzień; in tiieraeOn •en za 
dwa tygodnie; ~eute il ber 
ad}t, ilber tiierae~n •e od dziś 
za tydzień, za dwa tygodnie; 
9eute tior ac!)t •tn przed ty
godniem; 3e9n •e jyerien dzie
sii,ć dni wakacyi; bii3 auf 
ben ~eutigen - do dziś dnia, 
po dziś dzień, do obecnej 
chwili; - filr - dzień w 
dzień, codziennie; einen -
nacl) bem anberen dzień po 
dniu; fomm lielier einen 
anberen - przyjdź raczej 
innym razem; 2) dni pl., 
istność j., życie n., czas m.; 
id} ~abe i~n mein - albo 
mein .l!ebtag nid}t gef eijen 
w życiu go nie widziałem ; 
bas ~litte id} mein - nic!)t 
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geglaubt w życiu bym tego 
nie wierzył; in unferen „en 
za naszych dni, w naszym 
czasie; ~eutigen •e!i, 9eutau• 
tage, in unf eren •en dziś, w 
obecnym czasie, teraz; in bm 
lel!ten „en ostatnimi dniami; 
er ift in feinen beften •en 

w sile wiek n; in f ei11en 
alten •en w jego starości ; 
auf feine alten •e na jego 
stare lata; f eine ,e befcl)!ieflen 
skończyć dni swoje, zakoń
czyć życie; feine "e finb ge• 
aa~(t nie długo już żyć będzie, 
dni jego są już policzone; 
glildlic!J floff en bie -e bn~in 
szczęśliwie dni płynęły; ein 
- tJerge~t nndj bem anbmn 
mija dzhń po dniu; gute, 
f cl)iine 0 e 9aben mieć szczę
śliwe :!.ycie, dobre czasy; er; 
ftarb in ber iua:e f ei ner =e 
umarł w pełni dni swoich; 
in jenen •en za dni owych; er 
roirb f eine •C ba!b bef cl)lieflen 
dni jego są już na schyłku; 
fic!) einen guten - macl)en 
na zabawę, rozrywkę dzie{1 
przeznaczyć, użyć swobody; 
er ~at 9eute f einen guten -
a) dziś dobrze mu się wie
dzie; b) ma sw6j dobry dzień 
dziś, jest dziś w dobrem 
usposobieniu; 3) (jako powi
tanie:) gutm - I dzień do
bry I jmnbm gu ten - tu fin• 
f c!Jen powiedzieć komu dzień 
do bry; (ironicznie:) ja gutm 
- l ani mi sii:i nie śni! ża
dnym sposobem l 4) noc!) ift 
nic!Jt a!ler „e 2l6enb;' man 
foU ben - nidjt tJor bem 
2lbenb loben patrz pod 2lóenb; 
5) ber - ber muafertigun~ 
data f., czas m., oznaczenie 
n. czasu; tion roefc!)em •e ift 
b ae @3djreiben? z k t6rAgo 
( dnia) jest pismo? ber - b. o 
~errn dzień Pański, niedziela 
j. ber jilngfte - sądny dzień, 
dzień sądu ostatecznego ; 6) 
sejm m.; = 3łeid}i3tag; einen 
- 9alten sejm odbywać; 
dzień sądowej rozprawy, ter
min sądowy ; 7) powierzchnia 
f. ziemi, dzień; unterm =e 
pod ziemią j ~.~ au •e fiirbern 
rudę wywozić, dobywać 
(g6m.). 



'.!n'gntlicit 

:tn'gnrbeit, :tn'gbnu, :tn'o= 
blntt u. f. w. ob. %agenr• 
beit, ~agebau, %a!}eb(att i. t. d. 

:tngcm•0, tngci'u, adv. co
dzień, dzień w dzień. 

!n'gblinb, adi. niedowi
dzący w dzień. 

!n'gblinbe(r), 8m. =en, pl. 
•en, nocowidz m. 

!n'gblinbbcit, 8{. dzienna 
ślepota, kurka f. 

!n'g(c)nrbcit, 8f, pl =en, 
robota dzienna, we dnie si~ 
odbywająca (lepiej: %agat• 
beit); robota jednego dnia; 
robota dniowa, robota na 
dnie; dziennll praca (górn.). 

:tn'g(c)nrbeiter, sm. •iił, pl. 
-, robotnik w dzień pracu
jący; robotnik na dnie pra
cujący, na dnie płacony. 

'.!n'g(e)nrbeitcrin, 8J. pl. 
=nen, robotnica w dzień 
prac11jąca; robotnica na dnie 
pracująca. 

:tn'g(c)bn11, 8m. •rs, praM 
dzienna, na powierzchni zie
mi (górn.). 

:tn'g(e)blntt, 8n. •(e)i3, pl. 
=bliitter, dziennik m., pismo 
corlzienne. 

'.!n'gebrudJ, 8m. =(e)i3, pl. 
,brildje, zwalisko n., załom m. 

!n'gcb11dJ, 8n. •(e)s, pl. 
=bildjer, dyaryusz m., dzien
nik m.; ein - fil~ten pisać 
dziennik. 

:tn'g(c)bicb, 8m. ,es, pl. •e, 
nicpoi, m., próżniak m. 

!n'g(c)bicnft, 8m. =cs, pl. 
=e, służba dzienna; służba 
dniowa. 

'.!n'g(c)fnbrt, 8{. pl. =en, 1) 
obacz ~agercife; 2) termin 
sądowy, audyencya sądowa 
(prawo). 

'.!n'g(c)frift, 8{. pl. =en, ter
min stały, na pewien dzień 
wyznaczony. 

'.!n'gcfuttcr, 8n. •S, pl. -, 
obrok dzienny. 

'.!n'gcg11119, 8m. ,(e)s, pl. 
•glinge, chodnik dniowy 
(góro,). 

'.!n'gcgebiiubc, 811. =il, pl. 
-, budowla f. na powierz
chni. 

'.!n'g(e)gclb, 8n. •CS, pl. -er, 
dyeta f., dzienne n.; =Cl', pl. 
dyety pl., podróżne n. 
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:tngci'n, '.!n911u'0, adv. 
codzień, dzie11 w dzień. 

'.!n'gcinbnu, 8m, pes, pl. 
=t, dzienna odbudowa (górn,). 

'.!n'9cln119, adi. całe dnie 
trwający; adv. przez ca.fe 
dni, po całych dniach. 

!n'9(e)lol111, 8m. =(e)s, pl. 
=lii~ne, zapłata dzienna, dnio
we n., najem m., wyrobek 
m.; auf, um - ar6eiten iść 
w najem, pracować w naj
mie. 

'.!11'9(e)lolJ1tcr, sm. Ps, pl. 
-, najemnik m., wyrobnik m. 

:tn'9(e)lii!J1ternrbcit, 8/. pl. 
=en, robota f. w niljmie, ro· 
bota najemnicza; - uerric!)• 
ten pracować w najmie. 

'.!n'g(c)lolJIICtin, sf.pl. 0 ncn, 
najemnica f., wyrobnica J. 

'.!n'gclolJIICtll, vn. (~aben) 
pracować w vajmie, jako 
najemnik, jako najemnica. 

'.!n'g(c)mnrf dJ, 8m. =(e)s, pl. 
•tnlirfc!Je, marsz m., chód m., 
poch6d m., ruch m. (wojsko
wy) dniowy, dni6w ka j.; brei 
•mlitf dje marsz trzydniowy, 
trz_y dni marszu. 

'.!n'gcn, vn. (~aben) l) 
vimper8. dnieć, rozdnić się, 
świtać, oświtnąć, rozwidnić 
się; es tagt dnieje, świta; ei.l 
flingt an in f ei nem .ltoµfe gu 
- jasno mu si~ robi, roz
jaśnia mu się w głowie; l!) 
radzić, zasiadać, sejmikować. 

'.!n'g(c)l)Oft, 8f, pl. •en, 
dzienna poczta, 

'.!n'g(c)rcif c, 8J. pl. •n, po
dróż dzienna, podr6ż we dnie; 
podróż jednodniowa, dzie{1 m. 
drogi; brei =n podróż trzech
dniowa, trzy dni drogi, 

'.!n'gmmbc, 8{. pl. •n, pa
trol dzienny, objażdżka dzien
na, straż objazdowa dzienna. 

'.!n'9c0nnbrudJ, sm. •(e)s, 
pl. ,órilc!je, świt m., rozświt 
m.; mit - ze świtem, o świ
cie; óei - skoro świtać za
rzyna, zacznie; nor - przed 
świtem, 

:tn'ge0n11gnbc, sf. pl. =n, 
oznaczenie n. dnia, data f. 

:tn'gcearbcit, 8f. pl. ,en, 
robota dzienna, dnia jednego. 

'.!n'gc~bcfe~l, 8111, •(e)i3, pl. 
•f, rozkaz dzienny (wojsk.). 

'.! n' nc0utcrntnr 

'.!n'ge0beridjt, sm. =(e)s, pl. 
=e, biuletyn m., raport m. 
dzienny, sprawozdanie dzien
ne (wojsk.); nowości pl. 
z dnia, kronika J. (dzienni
karstwo), 

!n'9e0biUct, sn. ,s, pl. •S, 
bilet jazdy ważny jeden dzie11 
(kolej n.). 

!n'9c0blatt, sn. •(e)i.l, pl. 
=órlitter, dziennik m., gazeta 
codzienna. 

'.!n'gcobltd), 8n. ,(e)s, pl. 
,óiidjet, dziennik m. (mary
narka). 

!ll'!l(C)f d)lldJt, sm. =(e)i3, pl. 
=e i ,jct;itdJte, szybik świato
wy, szybik dniowy, górny 
(górn.). 

:!n'g(c)f dJidJt, ,ef. pl. ,en, 
dniówka f.; ~ll!be - p6ł
dni6wka J. 

'.!ll'QCObitllft, 8m. •es, pl. 
=e, służba dzienna. 

'.!n'9c0ch11tn!Jmc, sf. pl. ,n, 
przychód dzienny. 

:tn'9c0mio11rn, 8n. •ff ei3, 
pl. =fle, zdarzenie n. dnia. 

:tn'gc0fnl)d, 8/. pl. -en, 
zjazd n, (górn. ). 

'.!n'geofrnnm, sj. pl. za
gadnienia pl. chwili obecnej, 
kwestye aktualne. 

'.!n'9c09cfl)riidj, 8n. •( c)s, 
pl. =e, przedmiot m. rozmowy 
dziennej. 

'.!ll'QCOl)CllC, 8f. jasność 
dzienna, jaśnia f. 

'.!n'gcofnff c, 8/, pl. •n, ka
sa dzienna (n. p. w teatrze); 
przychód dzienny. 

:tn'gcef11r0, 8m. =fes, pl. 
•fe, kurs dzienny, cena 
dzienna (handel); jazda 
dzienna. 

'.!11'9colii119c, 8(, pl, on I 

długość J. dnia; doba f., 
cały dzień; = gan3er ~ag. 

:tn'geelid)t, 8/i, •(e)i3, świa
tło dzienne; ani3 - fommen 
wyjść na jaw, wypłynl}Ć na 
wierzch; bas - erf>ricfen uj
rzeć światło, urodzić się; ba!l 
- f c!jeuen bać się światła, 
ukrywać sie, 

:!n'ge0Iitcrnt11r, 8/. pl. =en, 
piśmiennictwo n. doby obe
cnej, literatura dzisiejsza, 
dnia dzisiejszego; dzienniki 

dziennikarstwo n. 



:!n'gcomchmng 545 Xnft 

Xn'gcomcinuug, sf. pl. -en, dzienna robota, praca; e!n :!n'gfdJmttttrlfug, sm. =(e)il, 
opinia /. chwili bieżącej, faureil - ~116en ciężko pra- pl. •e, obacz Xagfcdter. 
zapatrywanie n. obecnych cować. Xn'gtiiglidj, adi. codzienny; 
czasów. Xn'gfn~rt, sf. pl. ,en, 1) adv. codziennie. 

'.tll'!JCOUCi!JC, sf. schyłek m., podróż jednodniowa; 2) ter- '.tll'IJ• uub lnn'djtgltidjt, sj. 
koniec m. dnia. min sądowy, audyencya są- zrównanie n. dnia z nocą. 

Xn'gcoucuigfcit, sf. pl. ,en, dowa. Xn'gucrfilubcr, sm. •iS, pl. 
nowina /. dnia. ;tn'gfnltcr, sm. =il, pl. -, -, Xn'gucrfiiubcriu, sf. pl. 

Xn'gcoorbuuug, sf. pl. ,en, motyl dzienny, błyszczak m. •nen, zwiastun m., zwiastun-
porządek dzienny; aur - ;tn'g~cll, adi. jasny jak ka .f. dnia. 
il6erge~en przejść do porząd- dzień; adv. erleudjtet Xn'gltlndjc, sf. ob. :tagess 
ku dziennego; bie - bean• oświetlony jak w dzień. Wllcf)e. 
tragen postawić wniosek po· ;tn'g~cllc, sf. jasność Xll11Jltlcif C, adv. ob. :tage• 
rządku dziennego (parlament); dzienna. weife. 
bail ift jeęt an bet - tJ jest ... tiigig, adi. (w wyrazach Xn'g3cttcl, sm. •s, pl. -, 
teraz zwyczaj codzienny, tryb złożonych:) ... dniowy; awei-, obacz '.tageilberidjt (handel). 
zwyczajny, taka to dziś piosn- btei-, dwudniowy, trzy· Xnf'llc, (wym.: talje), sf. 
ka powszednia. dniow,y. pl. •n, 1) talia /., kibić /., 

;!n'gco~olltif, sj. polityka ;tn'gfrci0, sm. •fes, pl. sfe, figura f.; eine fdj[anre -
f. dnia, polityka obecna. dzienny łuk (astron.). ~aben mieć smukłą kibić; 2) 

;tn'gce~rcie, sm . .. fes, pl. ;tii'gli,r,, I. adi. dzienny·, postawa/., kształt m. ciała; 
•f' cena dz1·enna w pewnym UJ 3) stan m. (u sukni),· 4) ta-•, ' codzienny·, = - wiebetfe~, dniu. '1 lia f., gra .f. kart; - ein 

'.tll'IJCO~rcff c, sf. prasa co- renb i powszedni i = alW!g• Spiel .!tatten. 
dzienna, dziennikarstwo n. lid); oeil !Btot chleb powsze- ;!n'fcl, sn. •il, pl. -, 1) 

""n'gc"f.r.c1·11 (e)il dni; ,e Jt(eibung ubiór na lina okre.towa, powróz m. ,· 
,.,, " UJ , sm. • ' dnie pows:.1ednie, robocze•, II. brzask m. 2) obacz Xafdwetf. 
;!n'gcefdjriftftd(cr, sm. •G, adv. codzień, codziennie; ;tnfelll'Rt, (wym.: -ld), 

bteima[ - trzy razy na f. "" f 1 f ) pl. -, dziennikarz m.; pisarz dzień; _ wieberfe~renb co- s ., ,..a' t ltltf, sn. •(e il, liny 
w chwili obecnej bardzo czy- okrętowe, porządki okrętowe, " dzienny, adi.; codziennie adv. 
tany, autor modny; = mo„e, Xii'gli.r.ftlt, s~. codzien- potrzeby okrętowe. 
f djriftfteUet. "' ~ , Xn'fdcr, Xn'fdmctftcr, sm. 

'.tll'IJ(CO)rll~~ort, sm. ~eil,pl. ność /.; nieprzerwauośc J.; •il, pl. -, zaopatrujący m. 
•en, pl. zdarzenia codziennej k I ,e, doniesienie codzienne, ra- o ręt w iny i potrzeby. 

port codzienny. rzeczy powszednie. Xn'fdu, va. (Oaben) ein 
;tn'gcefigunl, sn. •(e)s, pl. Xn'glilic, sf. pl. en, moro- 6djiff - opatrzyć statek we 

oe, sygnał dzienny. wiec m., liliowiec m., dzien· wszystkie porządki, w potrze-
;tn'gceftnubc, sf. pl. on, nik m., ozdoba dzienna (rośl.). bne sprzl}ty. 

godzina dzienna, godzina Xn'glii~ncr, sm. •il, pl. -, ;taft, sm. •(e)il, pl. •e, 1) 
dniR. oblłcz %age!o~ner. takt m. (miara utworu muzy• 

;!n'gteltlndjc, sf. pl. ,n, '.tll'llllfllUCUllU!lC, sn. •il, pl. cznego); geraber - tak.t pa· 
straż dzienna. •n, pawik m. (motyl). rzysty; ungeraber - takt 

;tn1gco3cit, sf. pl. 0 en, ;tngo, adv. w dzień, za nieparzysty; ~teioiettel-takt 
czas dzienny, dzień m.; po- dnia. trr.yćwierciowy; ein gano 
ra /., godzina /. dnia; 3u Xn'gfa,uug, sj. pl. •en, 1) aer - takt cały, czteroćwier, 
fril[Jer - wcześnie adv.; au zjazd m. i 2) rada narodowa ciowy; ein ~a!bet - takt 
jeber - o każdej porze; bei (w Szwajcaryi); posiedzenie dwnćwierciowy; ben - fdjfo• 
guter - anfommen przybyć n. rady narodowej i 3) au- gen, angeben takt dawać, wy
wcześnie, wczas. dyencya sądowa; = '.tag• bijać; ben -' ~a(ten zacho-

;!n1gce3titUUR, sj. pl. •en, fa~rt. wać takt; nadj bem •e po-
dziennik m., gazeta codzien- Xn'gfdjcu, adi. bojący się dług taktu, w takt; nadj bem 
na; nowina/. dnia. światła d~iennego; (~br3:z.) ,e t11n3en, fingen podług taktu 

;tn'gce3tttc1, sm. ,il, pl. skryty, taJny; - ~e!mltd), tańczyć, śpiewać; auil bem •e 
-. biuletyn m. I oerborgen; płaszczący się; = fommen wyjść z taktu, zgn-

:!ll'Rtlllllffcr, sn. •il, pl. -, friedjerijd); · czołgający się; bić takt; (obraz.) stracić wą
woda f. na powierzchni = fd)[etdjenb. tek myśli, zmieszać się; 
(górn.). ;!a'gf dJliifcr, sm. -i\, pl. -, jmnbn auil bem 0 e biingen 

;!n'gcltleif c, adv. dniami, 1) dzienny śpioch, lubiący zmylić kogo w takcie; (obraz.) 
na dni. sypiać w dzień; 2) jaskółka I zmieszać kogo; awei •e auil• 

Xn'gtltlerf, sn. ,(e)il, pl. ~e, nocna; = \.lladjtfdjroa[bt. !affen opuścić dwa takty; 2) 
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Xa'ftangcber 

obacz :taftfitidj; 3) takt m., 
poczucie n. tego co przystoi; 
= 6djicflidjfeit5gefli~l; sta
teczność /., rozwaga/.; einen 
feinen - ~alien mieć dobry 
takt; einen fidjmn - ~alien 
mieć pewny takt. 

Xn'ftnngcbcr, sm. ..5, pl. 
-, dający m. takt. 

;!a'ftart, sf. pl. ,en, ro
dzaj m. taktu. 

'.tn'Ufcft, adi. 1) pewny, 
mocny w takcie (muzyka); 
2) (przenośni"':) pewny siebie; 
- in ehu. mocny, biegły 
w czem. 

;! n'ftfcftigfcit, sf. 1) pe
wność f. w takcie; 2) (przeno
śnie:) pewność f, siebie; -
in etw. mocność f., biegłość 
f. w ozem. 

;!a'ftfiifJrcr, sm. •5, pl. -, 
dający m. taki. 

;!a'ftlJnUcr, sm. •iil, pl. -, 
dotrzymujący m. taktu. 

;!nftic'rcn, vn. (~a6en) da
wać, wybijać takt, 

;taftic'rftnb, sm. ,(e)s, pl. 
~ftiibe, obac:r. ;taftftod. 

;ta·mr, sf. pl . .. en, takty
ka /., sztuka wojenm:. 

;tn'ftifcr, sm. .e, pl. -, 
taktyk m., znawca m. sztuki 
wojennej. 

;!a'ftif d), adi. taktyczny, 
sztuki wojennej dotyczący; 
adv. taktycznie. 

;!a'fttinic, sf. pl. •n, ob. 
;taftftticf). 

;ta'ftlo~, adi. beztaktowny, 
niemający poczucia tego co 
przystoi; niezr~czny; = un= 
gejcf)icft; niestateczny; adv. 
beztaktownie, nietaktownie, 
niestatecznie. 

;!a'ftlofigfcit, sf. 1) (bez 
pl.) bez taktowność f., nietak, 
towność f., nietakt m,, 
brak m. poczucia tego co 
przystoi, niedelikatność f., 
niestateczność f.; niezr~cz
ność f; = Unge[cf)icfhcf)• 
feit; 2) (z pl. •en) uchy
bienie n. wskutek nietakto
wnośd, niezr~czności; = !Ber, 
fe~m aus -. 

'.tn'ftmiifiig, I. adi. I) tak
towy, do taktu zastosowany 
(muzyka); 2) (przenośnie:) re• 
gularny, odpowiedni; rozsą-

646 

dny; II. adv. 1) podług taktu; 
2) (przenośnie:) regularnie, od
powiednio; rozsądnie. 

;ta'ftmcffcr, sm. ,s, pl. -, 
taktomierz m., metronom m., 
czasomiar m. (muzyka). 

;ta'ftmcff ung, sf. pl. =m, 
metronomia f., czasomiernia 
j. (muzyka). 

;!a'ftnotc, sf. pl. ,n, nuta 
taktowa, znak m. taktu; 
ganAe - cała nuta; ~albe -
p6łnuta f. (muzyka). 

;!n'ftl)nufc, sf.pl . .. n, pauza 
f. w takcie (muzyka). 

;!a'ftf dJlag, sm. ,( e )5, pl. 
•fcfJ!iige, uderzenie n. taktu, 
uderzenie taktowe. 

;!a'ftf djlagcu, sn. ,;~, wy
bijanie n. taktu. 

'.tn'ftj dJliiocr, sm. •!3, pl. 
-, wybijacz m. taktu. 

'.tn'Uftod, sm. ,(e)s, pl. 
·ftiicfe, batuta /., pałeczka 
dyrektorska, pałeczka kapel
mistrza. 

;!a'ftftrid), sm. ,(e)i!, pl. ,e, 
taktowa przedziałka (mu
zyka). 

;!a'ftttil, sm. •(e)i!, pl. =t, 
cząstka f. taktu (muzyka). 

;!a'ftllr.ll, adi. pełen taktu, 
stateczności, rozwagi, takto
wny; umiarkowany; = majj= 
llo!I; rozsądny; = lletnilnf
tig; adv. taktownie, state
cznie; umiarkowanie; roz
Blldnie. 

;!n'UIUibriR, adi. beztak
towny, przeciwny taktowi, 
niedyskretny; adv. beztakto
wnie, niedyskretnie. 

;!ni, sn. =(e)s, pl. %iiier, 
1) dolina f.; Iangei3, liteitei! 
- pad6ł m.; liber l8erg unb 
- przez g6ry i lasy; lJO!I 
%iiier padolisty; au - fa~ren 
płynąć z wodą, dołem; ficfJ 
3u ;toi> unb - fege[n zato
nąć (żegluga); 2) żupa /., 
salina /. (g6rn.), 

;!nla'bllliirte, adv. dołem; 
z wodą; = f ttomabroiirts. 

;!nla'r, sm. =(e)i!, pl. ~e, 
sutanna f., sutana /. 

;!alnu'e, adv. z doliny, 
poza doliną. 

;!a'lbn~u, sf. pl. -en, ko
lej przerzynajl}Ca dolin~. 

Xa'tgcn 

;tn'lbcnmtc(r), sm. •en, pl. 
-en, urzędnik żupny. 

;!a'lbtlUO{Jntr, sm. "i!, pl. 
-, mieszkaniec m. dolin(y), 

:!ii'fd)CII, sn. •i!, pl. 
dim. od 'tal, dolinka f. 

;!a'lcbcnt, sf. pl. =n, ni-
zina f. . 

;!alci'nllliirte, adv. w do
linę, ku dolinie. 

;!a'lt119e, sf. pl. •n, obacz 
XaifdjlucfJt. 

;!nle'nt, sn. •(e)s, pl. •e, 
1) talent m. (moneta staro
grecka); 2) talent m., dar 
wrodzony, zdolność umysło
wa wrodzona; - au (flit) 
ctru. ~a6en mieć do czego 
zdolności, talent; er ~at ein 
grof;ei! - aum .Seid)nen ma 
wielki talent do rysunk6w; 
er ift ein - to jest talent, 
to jest człowiek uzdolniony. 

;!alc'ntlos, adi. nieutalen
towlmy j - au etw. niepo
siadający zdolności do czego; 
adv. bez talentu, bez zdol
ności. 

;!alc'ntlofigfcit, sf. bi ak 
m. talentu, zdolności. 

Xnlc'ntlJoll, adi. utalento
wany, uzdolniony; adv. z 
talentem. 

;ta'lcr, sm. •i3, pl. -, 
talar m.; (jid)) einen ~lióf cl)en 
- @eib llerbienen zarobić 
ładną sumk~. 

;!ii'lcrd)en, sn. ,e, pl. - , 
dim. od 7taler, talarek m. 

;!a'lcrfufi, sm. waluta ta
larowa; nad) bem - (licząc) 
na talary. 

;tn'Icrftiid, sn. •(e)s, pl. 
"e, talar m. (jako całkowita 
sztuka). 

;!a'{fn~rt, sf. pl. -en, 
jazda f. w d6l, prądem rzeki. 

;!nlg, sm. •(e)s, ł6j m.; 
mit - einteiben (wy)łoić. 

Xn'lgnrtig, adi. łojowaty. 
;!n'lgbnum, sm. ,(e)i3, pl. 

-6iiume, łojorodny krocitń, 
lojorodae drzewo. 

;!n'fobriif c, sf. pl. =n, gru
czoł łojowy (anat.). 

;!n'lgcn, I. vn. (~a6en) 1) 
ł6j (z siebie) wydawać; bet 
Odji! ta[gt gut w6ł dużo łoju 
daje; 2) pokrywać si~ łojem 
(o stygnących potrawach); 
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II. va. rnaben) (wy)loić, łojem 
smarować. 

Xn'lgerid)t, sn. •(e)s, pl. 
•e, sąd żupni czy (górn. ), 

Xn'lgfett, sn. •(e)i3, stea
ryna /., łojan m., łoina J. 

Xn'lggriebe11, sf, pl. skwar
ki łojowe. 

Xn'lgig, (rzadko:) Xn'1· 
l}id)t, adi. łojowy, łojny; adv. 
- tiedjen mieć zapach łoju; 
bas j\'[eif dj riedjt - mięso 
czuć łojem; fidj - madjm 
potoić się, łojem się potłuśdć; 
•e )Befdjaffen[Jeit łojowatość /, 

Xn'll}flttlllł)Cll, sm. •!8, pl. 
-, grnzeł m. łoju, łojowy. 

Xn'll}lidJt, s1i. -(e)i.l, pl. 
,er, świeca łojowa, łoj6wka f. 

:!n'lgr1111b, sm. •(e)i.l, pl. 
~gtilnbr, padół m. 

Xn'lgfiiure, sf. kwas ł'o
jowy (chemia). 

Xn'lgftei11, sm. ~(e)i.l, pl. 
•e, łojek m. (kamień); grilnec 
- bajkalit m. 

Xn'lgftoff, sm. •(e)i.l, stea
ryna /., ł'ojan m., łożna /. 

Xn'fi~lltllll, sm. •(e)s, pl. 
•C, talizman m., amulet m., 
odczar m,, czarochron m., 
środek m. przeciw czarom. 

Xa'lje, sf. pt. •n, wielo
krążek m. (marynarka). 

Xn'ljemł)~, sn. pl. przy
rz{ldy wielokrążkowe na okrę
tach morskich, 

Xnlf, Xn'Uftei11, sm. •(e)i.l, 
pl. •e, Xn'U1111t, sn. •a, talk 
m., sł'oniniec m., łnjek m. 
(kamień). 

Xa'Uerbe, sj. mag11ezy11. f. 
(minerał.). 

Xa'Ueffel, sm. ~s, pl. - , 
kotlina/. 

Xa'Uf~at, sm. •(e)il, spat 
magnezyowy, magnezyt m. 
(minerał.). 

Xa'Uftoff, sm. ,{e)s, łojek 
m., talk m. (minerał.). 

Xa'Ueutt, sm. pl. 1) mie
szkańcy pl. dolin; 2) g6rnicy 
w kopalni soli pracujący. 

Xa'lmi, sn. •i.l, Xa'l11tigo!b, 
sn, •(e)a, mosiądz czerwo
nawy, fałszywe złoto, rze
szowskie złoto. 

Xa'lllligrnf, sm. •tn, pl. 
•en, fałdzywy hrabia. 

Xa'l11t1tb, sm. •(t)B, tal- ;!a11b, sm. •(e)a, 1) cacko 
rond m. n., błyskotka f.; = @:łdjmucf; 

Xn'lmubif dj, adi. talmu- 2) fraszka f., drobnostka f., 
dyczny; adv. talmudycznie. bagatelka j.; = \nidjtigfeit, 

Xalmubi'ft, sm. =en, pl. ~it!eB; 3) zabawki pl. dla 
•en, talmudysta m. dzieci; = SHnbetfpie(aeug; 4) 

Xn'l1t11tbj11be, =11, pl. =11, gadanina /.; = @ef cf)rołi~; 
sm. żyd starowierca. zarty pl.; = 'ij3offm; rupie-

Xit'lmu{be, .if. pl. =n, do- cie pl., starzyzna f. 
lisko n. Xiiubclei', sf. pl. ,en, 1) 

:talo'u, (wym.: -111), sm. fraszki pl., igraszka f; 2) 
,/3, pl. •0, talon m., odcinek miłostki pl.; = melielei; 3) 
odsetkowy (od papierów igranie n., cacanka f., żarty 
przynoszących odsetki). pl.; = @:łpieiet ei; 4) zajmo-

Xa'lł)atf dJ, sn. obacz %0( 0 wanie n. się drobiazgami; 
p1tldj. 5) zwlekanie n.; = ,811uberei. 

Xa'lf dJl1tdJt, sf. pl. •en, ;!ii'11belI1nft, Xii'1tbelig, adi. 
wa wóz m. w dolinie, płochy; żartobliwy; = fct)eq, 

'!a'{fo~le, sf. pl. •n, dno ~aft; zajmujący się drobia-
n. doliny. zgami. 

Xa'lftrom, sm. =(e;s, pl. Xii'nbcll)nfti9feit, sf. pło-
•Jtriime, rzeka przez do- chość f., żartobliwość/. 
lmę płynąca. Xii'ubelfram, sm. obacz 

Xn'll>oQt, sm. ,(e)s, nazwa '.triibdfratn. 
f pewnego wiatru w Szwaj- j Xii'1tbelt11ndt, sm. obacz 
caryi przynoszącego mgłę. I '.ttiibelmnrft. 

Xn'lluiirt0, adv. ku doli- Xii' b 1 (~ 6 ) 1) 
nie· w dól· z pradem rzeki . , Il e Il, vn. ~a en 

d, (' 1
1 ) • ' tracie czas ni. drobnostkach ; 

wo y ze6 uga . · , b · • · d b k · ;tn'{IUC!J sm. •(c)i3 l. •t 1grac, aw1C,s1ę ro nost am,, 
) 

' • 1 P ' ba raszko w ac; •b wesoło (mu-
1 droga dolmą J?rowadząca; zyka); 2) mieć miłostki; = 
2) prąd m. (rzeki); rnger -- liebe'n. 3) , ~ , t 
kanał. . , , , pro,.,nowac, ra: 

"" .• , b . .ę z _ c1c czas na mczem, bąki 
,.,allt~tt li e, 8

J· P • -n, zbijać;= milfiig fein; 4) tak
Xamnr~ ubenbaum, sm. •(e)i3, że: Xa'1tbel11, oba~z triibeln; 
pl. =liliume, tamarynda /., 5) · 1 d ·a1 • d · daktyl indyjski. . op1esza e z1 ac, guz rac 

Xamari'~fe, sf. pl. =n, sa;. .. , 
Xn111nri'0feubn11m, sm. =(e)~, Xn 1tbelł)1tł)ł)e, sf. pl. =n, 
pl. =liliume, Xnmari'~fen• lalk~./ do ~.abawy. 
ftaube, sf. pl. •11, tamaryska '.tn.11belfdJ1tr3e, sf. pl. •n, 
j września f krotki fartuszek. ' 

., Xn'mbonr, · (wym.: -bnr), :!ii'11bler, s>n. ,I!, pl. - , 
sm. =13, pl. •e i •il, tambur ~) pustak m., figlarz m., 
m., dobosz m. 1gracz m.; 2) także: Xn'1tbler, 

Xn11tbo1triC't'ett, va. i t'lt, obacz _;triib(er; 3) guzdralski 
(gaben) haftować, wyszywać m., ~piesza.lee m. 
na krosienkach. Xn ttblerm, sf. pl. =nen, 

:!n11tbo11ric'ruabel, sf. pl. 1) , figla~ka f.; 2) .. tak~e: 
=lf, igb /. do wyszywauia Xn ttblerm, obacz '.trobiettn; 
na krosienkach. 3) guzdralska f, 

Xa'mbo11r11tajor, sm. =i3, X~11g, sm. =(e)ti, P,l, •e, 
pl. ,e, starszy dobosz (wojsk.). rzem1emca /., skrzydlica f. 

Xn11tb1tri'11, sn. •(e)13, pl. (roś!.). 
,e i •iii, 1) tamburino n., mały Xn'11gnlge, sj. pl. -n, 
bębenek (muzyka) j 2) tam- strónka f. (rośl.). 
burek m., krosienka pl., kro- Xn'11gel, sf. pl. ~n, szpilka 
sienki pl. f., liść iglasty. 

Xnmburi'11f d)liiger, sm. ~!J, Xa'11gcl~ol3, sn. ,ei\, pl. 
pl. -, .dobosz m. -~iH3er, obacz \nnbel~o[3. 
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'.!ii'ngdn, va. (~abm) obacz 
IDengeln. 

'.!nngc'ntc, sf. pl. •n, sty
czna j. (geometrya). 

'.!nngc'ntcnbuff olc, sf. pl. 
=n, busola f. stycznych 
(fizyka). 

'.!nugc'utcubimcf, sn. •(e)B, 
pl. •e, czworobok m. sty
cznych (matem.). 

'.!nugcntin'lcbrnc, sf. pl. 
•n, płaszczyzna styczna 
(geom.). 

:tnngc'utrnfrnft, sf. pl. 
=friifte, siła styczna (fizyka). 

'.!nngic'rcn, va. (~aben) 
dotykać, stykać się (geome
trya); (obraz.) baiS tangiett 
miel) nid)t to mnie si~ nie 
tyczy, to mnie nie obchodzi. 

'.!anu, sm. •(e)iil, las m., 
bór m. z drzew szpilkowych. 

'.!n11111n~fcl, sm. •i3, pl. 
-łipfel, obacz '.tannenaa:pfcn. 

'.!ll'IIIIC, sf. pl. •n, jodła f. 
'.!n'uncidJc, sf. pl. =n, dąb 

szypułkowy (bot.). 
'.!n'nnd, sn. ,s, pl. -, 

nadwodnik m. (roś!.). 
'.!n'1111c11, adi. jodłowy. 
'.!n11111rnbn11m, sm. •(e)s, 

pl. •biiume, jodła f. 
'.!n'1111rnbiirln~łJ, sm. =(e)!8, 

pl. •e, wroniec m. (roś!.). 
'.!n'nncnbo~lc, sf. pl. •n, 

'.!n'nncnbrctt, sn. •(e)e, pl. 
=er, '.!n'nnrnbidc, '.!n'nncn• 
łJlnnfc, sf. pl. =n, deska jo
dłowa. 

'.!n'nucnborfcnfiifcr, sm. ,s, 
pl. -,jodłowiec m. ( chrząszcz). 

'.!n'n11c11gc~ol3, sn. =eB, pl. 
•e, '.!n'nnrn~nin, sm. =(e)i3, 
pl. =e, jodłowy gaik. 

'.!n'nncn~ii~cr, sm. obacz 
:Jlutl~łi~er. 

'.!n'n11cn~nr3, sn. =es, pl. 
=e, tywica jodłowa. 

'.!n'1111cnliol3, sn. •eB, pl. 
-~il!aer, jodłowe drzewo, je
dlina f.; aui3 (uon) - jo
dłowy. 

'.!n'nnrnmottc, sf. pl. •n, 
przędnik jodłowy (zool.). 

'.!n'1111rnnnbd, sf. pl. •n, 
szpilka /., igła f. jod-towa, 
liść iglasty jodły. 

'.!ll'llllCllłJllłJllgCi, sm. •5, 
pl. •tn, krzywonos-papnika/. 
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'.!n'nnrntunlb, sm. •(e)B, pl. 
•ltliilber, jodłowy las. 

'.!n'nncntucbcl, sm. ,s, pl. 
-, sosnoweczka f., przi,
stka f. 

'.!n'nncnanłJfrn, '.!n'n11· 
31lłJfcn, sm. •i3, pl. -, szy
szka jodłowa. 

'.!ll'ltlll)itf d), sm. ,e!8, pl. 
•e, daniel m.; = ~am~itf d). 

'.!n'nuidJt, sn. •(e)s, pl. ,e, 
plantacya jodłowa, gaik 
jodłowy. 

'.!nuui'n, sn. •(a), garbnik m., kwas garbnikowy (che
mia). 

:tnnni'U~Rltig, adi. zawie
rający, mający w sobie gar
bnik. 

'.!nnui'nfiiurc, ,'if. kwas 
garbnikowy (chemia). 

'.!n'utal, '.!n'utnlum, sn. 
•S, tantal m., kolumb m. 
(mineralogia). 

'.!n1utnlcr3, sn. •eB, '.!nuta• 
li't, sm. •en, pl. ,en, tantalit 
m., tantalan m. telaza i man
ganu (mineralogia). 

'.!nntn'lif dj, adi. =e Qua• 
len i '.!n'ntnluequnlcu, sf. pl. 
męki tantalowe. 

'.!n'ntf nutr, adi. -e '5alae 
tantalaki pl. chemia). 

'.!n'utdjcn, sn. •B, pl. 
-, dim. od '.tanie, ciote
czka/. 

'.!n'ntt, sf. pl. ,n, t) ciot
ka f., ciocia j.; 2) tartobli
wie zamiast .8ei99aue dom 
zastawniczy, lombard m.; 3) 
meine -, lleine - cetno czy 
licho (gra). 

:tnntie'mc, sf. pl. •n, tan
tyema J., udział m., nale
żność f., część udziałowa 
w zysku z przedsiębiorstwa. 

'.tn113, sm. =es, pl. '.tiin3e, 
1) tamec m., tan m.; lufti• 
ger - pląs m.; ben - an, 
filgren, filgren wodzić, rozpo
cząć taniec; aum - auffor• 
betn prosić do tańca, w ta
niec; aum ,e auffł1ielen za
grać do tańca; 2) (przenośnie : ) 
sprzeczka f., zatarg m.; = 
'5treit, ~anbeI; einen - mit 
jmnbm 9af>en mieć z kim 
sprawę; nun roirb ber 
erft ange~en teraz rzecz do
piero staje się powabą; ber 

ging uon neuem nn sprze
czka na nowo się rozpoczę

ła; einen - (ein '.tdn3d)en) 
mit jmnbm roagen wdać si11 
z kim w sprzeczk~; bu roirft 
einen f d)linen -. erlef>en zo
baczysz piękne rzeczy. 

'.!n'113nrt, sf. pl. =en, spo
sób m. tańczenia; rodzaj m. 
tańca. 

'.!ll'U3bllt1 adi. dający Si(,l 
tańczyć. 

'.!n'u3biir, sm. ,en, pl. ,en, 
niedźwiedź tańcujący. 

'.!n'u3bcf11, sn., bas 
f d)roingm tańczyć. 

'.!n'113bel11ftio11ug, sf. pl. 
=en, zabawa J. z tańcami, 
tańce pl. 

'.!n'113bobcn, sm. •i:ł, pl. 
=f>iiben, sala f., miejsce m., 
dom m., parkiet m. do tań
ców. 

'.!n'n3bubc, sf. pl. =n, dom 
m., miejsce n. do tańców. 

'.!ii'113d)Cll, sn. =il, pl. -, 
dim. od Xnna, taneczek m., 
ta11czyk m.; ein - mad)en 
potańczyć. 

'.!ii'u3dn, vn. (gaben) po
drygiwać, podrygać. 

'.!n'113cn, vn. (gaben) tań
cować, tańczyć; lekko, pi~
knie stąpać (o koniach); auf 
bem '5eile - tańczyć na li
nie; nad) ber !IJlufif - tań
czyć podług muzyki; einen 
m:lal3er - tańczyć walca; 
nadj jmnbi:l !Jlf eife - tańco
wać jak kto zagra; fidj miibe 
- ZID(,lllzyć się tańcem; fid) 
franf - zachorować z tańca; 
ei3 tan3t ficfl gut in bief em 
€:3aa(e w tej sali tańczy sil} 
dobrze; jmnbn iibet ben 
~aufen - przewrócić kogo 
w tańcu, tańcząc; eB tan3t 
(albo f(immert) mir uor ben 
~lugen miga mi się, mieni mi 
si~ w oczach. 

'.!n'uacn, s1i. •!3, tańcowa
nie n., tańczenie n. 

'.!ii'n3er, sm. •!3, pl. -, 
tancerz m., tanecznik m. 

'.!ii113crci', sf. pl. 0 en, cią
głe tańcowanie, tańczenie. 

'.!ii'113cri11, sf. pl. •nen, 
tancerka f., tanecznica /. 

'.!ii'113crlidj, adi. lubiący 
tańce; ei:l ift mir nid)t - 311 



mute nie mam checi do tań
ca, nie chce mi si~ tańczyć. 

'.!tl11t3fiibig, adi. zgrabnie 
tańczący. 

'.!n'113feft, an. •es, pl. •f, 
uroczystość f., zabawa f. 
z fańcami. 

'.!n'113gefii~rtc, sm. •n, pl. 
-n, '.!n'113gefiil1rti11, sf. pl. 
,11en, rzadko zamiast ~iin3~r, 
~iin3erin, tanecznik m., ta
necznica f. 

'.!n'113gef eUf d)nft, sf. pl. 
-en, towarzystwo n. t11ńcu
jljcycL. 

'.!n'113fnrtc, sf. pl. •n, po
rządek m. tańców. 

'.!n'113frii113dJC1t, sn. •!3, pl. 
-, zabawa f. z tańcami. 

'.!n'113f1111ft, sj. sztuka /. 
tańczenia, tai1cowania, cho
reog1·afia f. 

'.!n'n3fiinftler, sm. -~, pl. 
-, tancerz m., biegły m. 
w tańcu. 

'.!n'n3lel1rer, sm. •!3, pl. - , 
u11Uczyciel m. tańców. 

'.!n'113lebrtri11, sf. pl. •nen, 
nauczycielka/. tańców. 

'.!n'113licb, sn. •(e)!3, pl. ,er, 
pieśń taneczna. 

'.!n'n3Iofnl, sn. ·(e)!3, pl. 
•e, miejsce n., sala f, do 
tańców. 

'.!n'113lttft, sj. ochota f. do 
tańca, 

'.!n1113lnftig, adi, do tańca 
ochoczy. 

'.!n'113111ciftcr, sm. ,s, pl. 
-, tafc,mistrz m., nauczyciel 
m. tancow. 

'.!n'u3111elobic, s.f. pl. •n, 
melodya f., nuta f. taneczna. 

'.!n'11311111fif, sf. pl. •en, 
muzyka taneczna. 

'.!n'n3orbn1111g, sf. pl. ,en, 
porządek m. tańców. 

'!n'113l)nnr, sn. •(e)s, pl. 
•e, para /. tańczących, para 
tańcząca. 

'!n'n3µfcrb, sn. ,(e)s, pl. •t, 
koń lekko, zgrabnie stąpa
jący. 

'.!n'113l)ln~, sm. -es, pl. 
•Plii1le, miejsce n. do tańców. 

'.!n'n3f nnl, sm. ,(e)s, pl. 
•fiile, sala f. (do) tańców. 

'.!n'113f dJritt, sm. •e!3, pl. 
•t, krok taneczny. 
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'.!n'n3f d)nt, sm. ,(e)!3, pl. 
•e, trzewik m. do tańca. 

'.!n'n3f d)11lc, sf. pl. ,n, 
szkoła f. tańców. 

'.!n'n3ftihf, sm. •(e)s, pl. ,e, 
taniec m. (utwór muzyczny). 

'.!n'n3ft1111bc, sf. pl. =n, lek
cya f. tańca. 

'.!n'113f 11d)t, sf. namiętność 
j. do tańca. 

'.!n'113to11r, sf. pl. •m, figu
ra f, obrót tanAczny. 

:tn11131111tmid)t, sm. •(e)il, 
nanka f. tań~ów. 

'.!n'11311crguilgc11, sn. :s, z~
ba wa f. (domowa) z tancam1. 

'.!tl'1t311J11t, sf. szalona na
mietność do tańca. 

'.tn111a3irfcl, sm: •!3, pl. -, 
obacz ~an3gefeUf d)aft. 

'.!RlJC't, sn. •(e)il, pl . .. e, 
używa się tylko w wyraże
niach jak: ehu. auf!3 - lirin• 
gen wys1ąpić, wyjechać z 
czem, w szczać o czem mowę; 
aufs - fÓmmen stać się 
przedmiotem rozmowy; bie 
!łrage ift roieber aufs - ge• 
bracl}t roorben, auf!3 - ge~ 
fommen kwestya znowu była 
om"wiana. 

'.!tllJC'tcnltlidmi, sf. pl. 
•en, fabryka /. tapet z ma
ter.vi, fabryka !!'Obelin. 

'.!tllJt3etei', '.!tllJC3cric', sf. 
pl. •tn, obijanie n., przyozda
bianie n. pokojów, wyściela
nie n. sprzętów pokojowych. 

:!tllJC3ic'r, sm. •!3, pl. •t, 
'.!nl)c3it'ter, sm. •!3, pl. -, 
tapicer m., dekorator m., 
wyścielacz m. sprzętów po
kojowych. 

'.!tllJC3ie'rnrbcit, sf. pl. •en, 
robota tapicerska, obijanie 
n., wylepianie n. ścian; obi
janie n., wypychanie n. sprzę
tów pokojowycb. 

'.!tllJC3ic'rcn, va. (ljalien) 
obijać, obić (ściany), obicia 
dawać; wyścielać, wypychać, 
obijać, obić sprzęty pokojo
we; tapicerować. 

'.!nl)c3ic'rgtf d)iift, sn. •(e)!3, 
pl. •e, '.!nlJC3ic'rlnbcn, sm. 
•S, pl. •Iiiben, skład m. ta
pet, obić. 

'.!npc3ic'rfl1itt11c, sf. pl.\ •n, 
miesznik m., sadowiec m. 
(pająk). 

'.!npc3ic'r1111g, sf. tapicero
wanie n.; obacz %ape3iet• 
arbr.it. '.!tllJC'tc, sf. pl. =n, 1) ta

peta f., obicie n. ua ścianę 
(papierowe lub z mattJryi); '.!tl'lJfCr, I. adi. bitny, wa-
2) rzadko zamiast :teppidJ, leczny, mężny, dzielny j od
dywnn m. ważny, śmiały; = mutig; tę-

'.!RlJC'ttnbnl)ll, sf. szero- gi, żwawy, raźny; = roacfer, 
kość f. tapety, obicia. tiid}tig, ftarf; •er !illiberffanb 

::tnl)e'tcnbortc, sf. pl. •n, dzielny opór; •er !IJlagen silny, 
brzeg m. tapety, obicia. zdrowy żołądek; II. adv. 

'.!tllJC'tcnbrmf, sm. =(e)s, pl. bitnie, walecznie, meżnie, 
,e, druk m. tapety (papiero- dzielnie, odważniej - arliei
wei). ten żwawo, raźnie pracować; 

'.!npc'tcufnbrif, sf. pl. •en, - trinfm dzielnie pić; fic!J 
fabryka f. tapet. - Ija[fen dzielnie się trzy· 

'.!RlJC'tcnnelJRIIOC, sn. •!3, pl. mać, dziarski opór stawić, 
-, gobelin m. bronić sie walecznie; dotrzy-

'.!Rl)C'tcnbiinblcr, sm. ·!3, mać plac~,; = aus~aUm. 
pl. -, handlujl)cy m. tapeta- '!n'picrfcit, sj: bitność f., 
mi, obiciami. waleczność /., dzielność f., 

::tnpc'tcnlcifte, sf. pl. ,n, męstwo n., odwaga f.; = 
hrzrg m. t11pety, obicia. 9Jlut. 

'.!lllJt'łtnl)nl)icr, s11. ,(e)s, '.!tl'lJfCrfcit~mcbniffc, (wym.: 
papier m. na t11pety, na -medalje), sj. pl. •11, medal 
obicia. m., odznaka j. za męstwo, 

'.!lllJC'łt1ttiir, sj. pl. •en, za waleczność. 
drzwi kryte. '.!npio'ftl, sj. tapioka /. 

:!'.RlJC'łClllllidcr, sm. =S, pl. (nazwa krup). 
-, fabrykant m. tapet z '.!npi'r i '.!ll'lJir, sm. ,s, 
materyi, gobelinów, pl. =!3 i •t, tapir m. (zwierzę). 
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'.tn.piffcric', sf. pl. •n,· obi- przewozowy, cena f. przewo-
cia pl. zu; atrgemeiner - taryfa 

'.!'n'.p.pc, sf. pl. an, 1) łapa ogólna; angeroanbter - taryfa 
f.; = Za~e; 2) fllad m. nogi; zastosowana; musfu[)r- ta
= jyUjiftapfe. ryfa wywozowa; musnn~mea 

'.tn'.p.pcln, tii'.p.pcltt, vn. - taryfa wyjątkowa; ~iffe, 
([Jaben) obacz Zrippdn. rential-, ~iftan3- taryfa 

'.tn'.p.pctt, vn. (l)aben i f ein) róźniczkowa; birefter - ta
macać, drepcić po omacku; ryfa bezpośrednia; G;i[gut-
plump - iść krokiem nie- taryfa przesyłek pospie-
pewnym, iść tupając; im sznyeh; G:inful)r- taryfa 
jyiltftern, im ~unfeln - ma- przywozowa; ermii!Jif)ter -
cać po ciemku; (obraz,) być taryfa zniżona; - filr ben 
czego niepewnym. G:~portuerfel)r, G:i;port- t1try-

'.tn'.p.pcub, adi. macający, fa wywozu; - fUr ben ~urcl)• 
drepcący po omacku; im ijin= gangi!vetfe!Jr, filr ben Zrnn, 
ftern, im ~unfeln - po fitouerfe~r taryfa przewozu 
omacku, omackiem. przejętego; - fiir ben ąlferbe= 

'.tli'.p.pif dJ, adv. niezgrabny; unb )lliel)tranilport taryfa 
adv. niezgrabnie. dla koui i bydła; - filr 

'.tn.p1l, sm. Xnpf es, pl. l)'nl)r3euge taryfa dla poja
Zaple, 1) lekkie uderzenie; ziłów; - fUr filleitirfenbun= 
= ma1,1s; 2) ślad m. nogi; gen taryfa ponownej wysyłki; 

3'uMtn1,1fe; 3) (także: @e1,1~cfi3- taryfa tłomokowa; 
'.tn.p.pan') gamoń m., gap m. @ilter-, \ytacf)len- taryfa 
(poufale). przewozu towarów, cennik 

'.tR'rR, sf. tara f., ciężar przewozu; Smµort- taryfa 
m. opakowania (handel); cię- przywozu; internntiona!er -
2rnr martwy, ciężar własny, taryfa międzynarodowa; .Ron= 
ciężar wozu (kolejn.); reine forren3-, - burd) Unterbie= 
(ilblidje) - czysta, zwyczajna tun~ taryfa konkurencyjna, 
tara; 'oie - fmecl)nen taro- zniżkowa; Sofa!- taryfa 
wać, odliczać ciężar martwy. miejscowa; Wla;rima(- taryfa 

'.tnrn'tttcl, sf. pl. ,n, ta- najwyż~za; Wlinimnl- taryfa 
rantu la f., krzeczek m. (pa- najniższa; 9/acf)liar- taryfa 
jl}k jadowity); auffnl)rrn, mie sąsiedzka; ąlartifulnr-, ~e~ 
uon ber - gr jtocljen podsko- giinftigungs- taryfa z uwzglę
czyć, zerwać się nagle, dnieniem; !Jlnum- taryfa ob-

'.tRrRlltc'llR, sf. pl. ~s, ta- jętościowa, przestrzeniowa; 
rantella f. (taniec neapoli- re1,1e3ia!- taryfa szczegółowa, 
tański). poazc•,ególna; ~tilcfgut- ta-

'.tRtR'Utclitid), sm. ~(e)s, pl. ryfa tobołkow1t; iilierfeeifdjer 
=e, '.tnrn·ntelbifj, sm. •ffei3, - taryfa zamorska; ~er• 
pl. affe, ukłucie n., uką- bnn'o- taryfa związkowa; 
szenie m. tarantuli. Sonen - taryfa strefowa; 

:!'R'rnred)111111g, sf. pl. =en, nad) bem - według taryfy; 
obliczenie n. tary, ciężaru mnfertigung, G:rfteUung eines 
opakowanh1 (handel). •CO ustanowienie n. taryfy 

:!R'rR\)Ctgiltung, sf. pl. =en, (przewoźnictwo). 
bonitikacya f. za tarę (handel). '.tnri'fbcitinuuuug, sj. pl. 

'.tnric'rcn, w. (l)aben) ta- =en, przepis taryfowy (prze
rować, odciągać ciężar opa- woźn.). 
kowania od Cl<]Żaru towaru c,- , f .. -· 
(handel). ~an'. crtlJRl)tglltt9, sf. pl. 

<>'a · , " b · =en, zmżeme n. taryfy (prze-
~ nc ren, sn. a,,, - er i woźn) 

mlagen ważenie n. wozów, ta-
1 

• : •• , 

rowan~e n. wozu (kolejn.). I . ~RtlftC ren, v~. (l)aben) oc?: 
'.tnrt'f, sm. •(e)s, pl. ,e, ta, mac, taryfowac, ustanow1c 

ryfa j.; wykaz m. opłat, j tllryfę. 
ornaczenie n. opłat, cennik '.tnri'fmlif;ig, adi. odpowie-

;tn'f cf)c 

dni taryfie; adv. według ta
ryf,y, 

:!'nri'frcform, sf. pl. ~e1t, 
reforma f., zmiana j. taryfy. 

'.tatl'ff a~, sm. -es, pl. •fiite, 
zasada taryfowa, cena zasa
dnicza przewozu, cena woźbo
wa, woźbowe jednostkowe; 
minimaler - cena zasadni
cza najniższa. 

'.tnri'ftnliclle, sf. pl. 0 11, 
'.tRti'ftnblenn, (wym. tablo), 
sn, •(il), pl. ~s, skorowidz 
cennikowy. 

'.tnti'f\Jcrtrng, sm. =(e)i3, pl. 
•lriiae, H~ład taryfowy. 

'.tnri'ftucf ett, sn. •i3, umie
jętność f. taryfowania, tary
fo w ość f., taryfy pl. 

'.!n'rul,ant, sf. pl. ,~liute, 
'.tn'rtt~clttt, sm. •(e)9, pl. =e, 
:!n'rttfa.p.pc, sf. pl. •n, su
kuia, szyszak czyniący nie
widzialnym (mi toi. germańska). 

'.tnro'cf, s11. =!3, tarok rn. 
(gra w karty). 

'.tnro'cf.pnrtic, sf. pl. =n, 
partya f. taroku. 

'.tnro'cffarten, sf. pl. karty 
tarokowe, do gry w taroka. 

:!nro'df.picl, sn. •(e)i3, pl. 
=r, o bacz %nr o cf. 

'.tnro'cff.pielcr, sm. •i3, pl. 
- , grający m. w taroka. 

'.tnrtn'ne, sf. pl. ,n, szybki 
statek. 

'.tn'rtnru1l, sm. -, piekfo 
n. (mitol. starożytna). 

:!'R'tfjdJC, sf. pl. ,n, tar
cza f. 

'.tR'r!f d)Cllłrliger, sm. •!il, 
pl. -, tarczownik m., tar
cznik m. 

:!'li'f dJd)Clt, :!li'fdJlcitt, sn. 
•G, pl. -, dim. od Znfdje, 
torbeczka f., torebka f.; kie
szonka/. (n ubioru); walizka 
f., skrzyneczka pod1 óżaa j 
= Heine !Jleifetnf dje. 

'.!n'f d)c, sf. pl. •11, 1) kie
SZ' ń f. (u ubioru); vrorek m., 
kieska/., mieszek m., wacek 
m., kaleta f.; tiefe •n głębo
kie kieszenie; etm. in bie -
ftecfm włożyć co do kies?.eni; 
bei fldj in ber - fill)ren, 
trag en nosić w kieszeni; bie 
~nnb in bie - ftecfen wło
żyć, schować rękę do kiesze
ni; eine - voll pełna kie-



'.tii'f djelfrnut 

szeń; (przenośnie:) f mnbn in 
bie - fteclen przewyższać 
kogo, być wi\)cej wartym od 
kogo; er fleclt bie lltugen nicl)t 
in bie - ma otwarte oczy; 
bie ~anb immer in ber -
~alien milffen musieć trzymać 
r\)kę w kieszeni, ciągle wy. 
dawać pieniądze; er (e'bt aus 
ber - feineiil 'jyreunbei3 żyje 
na koszt swego przyjaciela; 
er lie~lm bie ~iin'Oe nicl)t tr. 
ber - a) nie próżnuje; b) 
urnie sobie poradzić; jmn'om 
etro. auiil ber - f l)iden wy
łudzić co komu z kieszeni; 
r ein mau! aur - macl)en 
z g\)by cholew\) robić, nie 
dotrzymać słowa; 2) torba 
podróżna, myśliwska; -
~eif e-, 3agb-; 3) 
ber ~ilnbin cz\)ŚĆ płciowa 
snki; 4) = mau!; f mnbm 
eineiil auf bie - gelien dać 
komu w pysk; ó) plotkarz 
m., plotkarka j.; = \J:llapper=, 
\l.l(aubertaf cfJe; 6) obacz '.ta• 
j ciJenfrebiil. 

:tii'f dJclfrnut, sn. •(e)6, pl. 
=friiuter, tasznik m., ożędki 
pl., tobołki pl., kaletki pl.; 
flelnei3 - głodek wios~nny 
(ziele). 

'.tn'f dJCUllU6gllliC, sj. pl. •n, 
wydanie kieszonkowe, 

'.tn'f dJenlittd), sn. •(e)e, pl. 
•lillcf)er, 1) książka kieszon
kowa, książka do noszenia 
w kieszeni; 2) książeczka/. 
na zapiski i = moti3liudJ i 3) 
noworocznik m. 

'.tn'f d)cttbnd), sn. •(e)iil, pl. 
•blicf)er, dach półszczytowy, 
jednopoły, jednookapowy, po· 
jedynczy,pnlpitowy(budown.). 

'.tn'fd)eubtcli, sm. •(e)itl, pl. 
•e, złodziej kieszonkowy j vor 
•ett roirb geroarnt l baczność 
na złodziei kieszonkowych l 

'.tn'f dJcnbiclimi, sf. pl. •en, 
'.tn'f dJcnbicliftnlJl, sm. •(e)iil, 
pl, ,ftii~(e, kradzież k ieszon
kowa. 

'.tn'f dJcnformnt, sn. •(e)s, 
pl. •t, format kieszonkowy. 

'.tll'f d)cngclb, sn. •( e)s, pl. 
•er, kieszonkowe n. 

'.tn'f djcnfnlcnber, sm. ,s, 
pl. -, kalendarzyk kieszon
kowy. 

551 '.tn'ftfi.nn 

'.tn'f d)eufnmm, sm. •(e)s, pl. dim. od '.taffe, filiżaneczka. 
.. fl!mme, '.tn'f d)cnfiimmd)cn, f., czareczka/. 
sn. =s, pl. -, grzebyk m., '.tn'ff e, sf. pl. •n, filiżanka 
grzebyczek m. kieszonkowy. /., czarka f.; eine - %ee 

'.tn'fdjcnfom~nfi, sm. -ffes, filihnka herbaty; eine -
pl. •ff e, kompas kieszonkowy. voU filiżank\). 

'.tn'f djcnfrnut, sn. obacz '.tnftntn'r, sf. pl. -en, kla-
'.l:lifc!Jelfraut. wiatura f., klawisze pl. 

'.tn'f djcnfrcM, sm. ·fei3, pl. '.tn'ftlinr, adi. dający si':l 
·fe. pająk morski. pomacać, namacalny, doty-

'.tn'f d)cnlllternc, sf. pl. •n, kalny. 
latarnia kieszonkow11. '.tll'ftlinrfcit aj. namacal-

'.tn'f dJcnmcff cr, sn. •i3, pl. ność J., dotykalność J. 
-, nożyk kieszonkowy, scy- '.tn'fte, sj. pl. •n, klawisz 
zoryk m. m. (muzyka); lltnotbnung ber 

'.tn'f d)enmuefd, _sm. •i3, pl. •Il, •tt, pl. klawisze pl., kla
•n, muszknł kieszonkowy wiatnra f.; bie •U anf dj(agen 
(anat.). . przyciskać klawisze; eine 

'.tn'f d)en~tftol, sn. -(e)i3, pl. fa(f dje - greifen przycisnąć 
•e, '.t.n'f d)en~~ffcr, sm. •s, pl, fałszywy klawisz, zmylić nutę; 
-, pistolet kie.szonkowy, ter- auf ben •n au ,t,aufe fein, bie 
cerola /., krócica f. •n gut fennen znać dobrze 

'.tn'f d)cnf~icgd, sm. •S, pl. klawiature. 
-, l~sterko .kieszonkowe. '.tn'ftcn: I. va. (~alien) rna-

'.tll f djcnf~td, sn. •(e)i3, pl. cać, macnąć, pomacać, doty-
•e, k~glarst~o n. kać, dotknąć; II. vn. (~aben) 

'.!n f d)cnf~tclcr, sm. •i3, pl. t) iść omackiem; = taftenb 
-, k~glarz m. ge~en; 2) nadj etro. - wy-

'.tll f dJettf~ieler~CdJer, . am. ciągnąć r\)kę dla pomacania 
-~. pl. - , '.tll f d)cnf ~tcler• cze"'o dla domacania sie 
litid)f e,. sf. pl. ,n, puhar ku- czego' macać dla znalezienia 
gl1trsk1, szkatułka kuglarska. ' 

"" 'fd f". l . •" l czego. ~n )~11 .... ie e~et, s.,. P · '.tn'ften, sn. •S, macanie n., 
•en, '.!.n f dJenf~tclcrfunft, sf. dotykanie n.; etro. burdj -
pl. •fllnfte, kug~arstwo. n., finben domacać si\) czego. 
sztuka k?glarska, -; tmbe~ '.tn'ftenlirctt, sn. •(e)ij, pl. 
kuglarzy~, kuglowac,. sztuki •et, '.tll'ftcnlllgcr, sn. •iii, pl. 
kngl~rskie pokazywac. -, '.tn'ftenf~tcl, '.tn'ftcnwed, 

'.!n f dJCttf~iclerin, aj. pl. sn. •(e)i3 pl. "e klawiatura 
•mn, kuglarka f. f. (muzyka) ' 

'.tn'f d)enfl)iclcrftrcidj, sm., · , . · 
'.tn'f d)cnfl)iclcrftillf, sn . .. (e)s, '.!n ft~nrnftrumcnt, sn. •(e)!3, 
pl •e fi<>'iel kuglarski sztuka pl. ,e, mstrument m. z kla-
k~gl;rska ' wiszami (muzyka). 

'.tn'f d)cntier, sn. •(e)iil, pl. '.tn'f~cr, am. •iii •. pl. -, 1) 
,e, ~amspad m. (zwierz\)), dotyk1tJ!}CY m. się, mncacz 

'.tn'f d)cntnd), sn. •(e)o, pl. m.; 2) cyrkiel kabłąkowy; 
•tild)er, chustka /. do nosa. 3) klucz m.; morje- klucz 

'.tll'f dJCllll~r, sf. pl. •en, Morsego (telegr~f); 4) maca-
zegarek kieszonkowy. dełko n. (zoologia). 

'.tn'f d)enworterliud),sn. =(e)i3, ~n'ftcrfno~f, am. •(e)!I, pl. 
pl. •bildJer, słownik kieszon- •fnovfe, guzik m. u kineza 
kowy. (teleg~11f) •. 

'.tii'f d)ner, sm. •i3, pl. -, '.tll ftcr31rfd, sm. •S, pl.-, 
fabrykant m. kufrów, wo- cyrkiel kabłąkowy. 
raczków, tobołków, kaletnik '.tn'ftorgnn, an. •(e)s, pl. 
m .. rniechownik m. •e, organ m. dotykania. 

'.tii'f d)ncr~nnblllcd, sn. •(e)s, '.tn'ftfinn, sm. ,(e)i3, '.tn'ft• 
miechownictwo n. uermiigcn, sn. •s, zmysł m. 

Xii'fidjcn, sn. •i3, pl. -, dotykania. 



'.tot, af. pl. ,en, czyn m., 
uczynek m., postepek m., 
dzieło m.; fakt m., czyn isto
tny; = ~ntfndje; gute, ebfe, 
lieril~mte, lilbtidje - dobry, 
zacny, sławny, chlubny czyn, 
postępek; friegetif dje •tn dzie
ła wojenne; bie •en bei! 
~nfulei! prace Herkulesa, 
herkulesowe; er ift ein mann 
ber - jest człowiekiem czy
nu; er ift nuf ber -, nuf 
frlf djer - erta;ipt worben 
schwyt,rno go na gorącym 
uczynku; in mott(en) unb -
(en) w slowar.h i czynach; 
jmnbm mit mat unb - beifte~en 
wspierać kogo radą i uczyn
kiem; &Ut - f djreiten przy
stąpić do czynu, do dzieła; 
er f eęt feine @ebanfen immer 
In bie - um urzeczywistnia, 
obraca zawsze w czyn swoje 
myśli; ei! ift aur - geworben 
stało się, urzeczywistniło sifj; 
in ber - w samej rzeczy, 
rzeczywiście, w istocie; nadj 
gefdje~ener - po uczynku, 
skoro rzecz była dokonana; 
burdj bie - ~at er ei! bewieo 
fen dowiódł to czynem; bie 
- bem fillotte fol{!en laff en 
poprzeć słowo czynem; eine 
- t>ol!brlngen dokonać czynu, 
dzieła ; wie bie - , f o ber 
fo~n jaka praca, taka płaca; 
nadj ber - ift jeber flug 
mądry Polak po szkodzie. 

'.tn'tbcftnnb, am. •(e)s, pl. 
•ftilnbe, czyn m.; istota f. 
czynu (prawo). 

'.tn'tbcftnnbe~rotofoU, an. 
•(e)s, pl. •e, protokół m. 
istoty czynu. 

'.tn'tbclUcie, am. •fes, pl. 
•fe, dowód m. czynu. 

'.tn'tcn, vn. (~alien) rzadko 
zamiast ~anbdn, dziahć. 

'.tn'tenbrnng, '.tn'tenburft, 
sm. ,ei!, popfjd m. do wiel
kich czyn6w, zapał m. do 
działania. 

xn·tcnloe, adi. bezczynny, 
gnuśny; = untlitig. 

l:n'tcnlofigfeit, af. bez
czynność f., gnuśność f. 

'.tn'tcnrcid), l:n'tcnboU, adi. 
obfity w czyny, w dzieła; 
'czynny; ein •e!il .\lelien życie 
czynne. 
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'.tii'ter, am. •il, pl. -, 
sprawca m., autor m.; wino
wajca m., winny m. 

'.tii'tcrln, aj. pl. •nen, 
sprawczyni f., autorka /.; 
winowajczyni f., winna /. 

'.tii'tcrf d)nft, af. bie -
!eugnen z,api~rać sil} czynu, 
zaprzeczac winę. 

'.tn'tOnnblung, af. pl. •en, 
uczynek m., wy konanie n. 
zamysłu, zamiaru, czyn gwał
towny, 

'.tii'tig, I. adi. czynny, 
pilny, zajęty, gorliwy, ocho
czy; = gefdjliftig; - f ein 
być czynnym, gorliwym; •e 
~i!fe czynna pomoc; II. adv. 
czynnie; gorliwie, pilnie. 

'.tii'tigfeit, af. czynność .f.; 
zatrudnienie n.; = ~rf dJlif• 
tlgung; in t>ol!er - bardzo 
zajęty, zatrudniony; in -
f eęen czynnym uczynić; eine 
!Dlafdjlne in - feęen ma
szyn!j w ruch wprawić; aujier 
- feęen nieczynnym zrobić, 
pozbawić czynności, zastano
wić, zawiesić w czynności; 
an - gewo~nt do czynności, 
do pracy przyzwyczajony; 
ril~ri!le - skrzętność f., 
ruehliwość /.; geiftige -
prllca umysłowa. 

'.tii'tigfeiteform, sf. strona 
czynna (gramatyka). 

'.t ii'tigfeitetuort, sn. • ( e )!il, 
pl. •e, słowo n., czasownik 
m. (gramatyka). 

'.tn'tfraft, sf. energia f., 
sprętystość f., dzielność f., 
moc /,, siła j. 

l:n'tfriiftig, adi. energiczny, 
sprężysty, dzielny; adv. ener
gicznie, sprężyście, dzielnie. 

l:n'tfunbig, adi. notory• 
czny, jawny. 

'.tii'tlid), adi. 1) na czynie 
polegający, czynem stwier
dzony, czynny, dotykalny; 2) 
uczynkowy, gwałtowny; ~e 
~e(eibigung czynna zniewaga; 
- werben do gwałtu przy
stąpić; adv. fmnbn - mi~· 
~nnbe!n znieważyć kogo 
czynnie, uszkodzić kogo na 
ciele; fidj - lln jmnbm ner~ 
greifen dopuścić siq na kim 
gwałtu. 

'.tii'tlid)feit, sj. pl. •en, 

gwałtowność f., gwa.~t, m.; 
au sen greifen przeJSC do 
gwałtu; von fillorten au "en 
fommm, iiberge~en od sł6w 
przejść do gwałtu; eil fam au 
"en przyszło do gwałtu; von 
~ro~ungen 5n •en fiber• 
gebrn groźbom gwałt przydać. 

'.tiitotuie'ren, va. (lja&en) 
tatnować. 

l:a·tf ndJc, sf pl. •n, fakt 
m., czyn istotny, rzeczywisty, 
wypadek m.; e!il ift eine -, 
ba~ •.• jest faktem, rzeezy
wiście tak jest, że • . • ; 
vol!enbete - fakt spełniony, 
rzeczywistość /. ; eine 6egla1t• 
f)igte - fakt stwierdzony, 
sprawdzony; "" bcweif en 
fakt.a dowodzą. 

'.tn'tf iidJlid), adi. istotny, 
rzeczywisty; prawdziwy; adv. 
istotnie, rzeczywiście, pra
wdziwie. 

'.tn'tfiid)lid)feit, sf, isto
tność j., rzeczywistość f.; 
prawdziwość f. 

'.tn'tf dJC, sf. pl. •n, łapa 
f.; = ~aęe. 

'.tn'tfdJelll i '.tii'tf djeln, va. 
(~aben) głaskać, klepać. 

'.tn'tf d)en, va. (ljnben) 1) 
głaskać, klepać; 2) - geljen 
iść w odwiedziny. 

'.tn'ttcrf nu, sm. ·!il, pl . .. jj, 
1) targ m. na konie; ~) plac 
wyścigowy. · 

'.tn't,e, af. pl. "", łapa f.; 
łapka J., ręka f. (poufale i 
pieszczot!.). 

'.tn't,ClllJicb, sm. s(e)i.l, pl. 
-e, uderzenie n. łapą. 

'.ton, I. sn, ,fil, pl. •e, lina 
f.; ein - ftraff anaie~m na
prężyć linę; II. am. ..(e)s, 
rosa j.; ber - fliUt rosa pa
da; mit - lieneęen zrosić. 

'.!nub, adi. 1) głuchy; et 
ift auf einem D~re - jest 
głuchy na jedno ucho; gan3, 
viil!ig -- głuchy jak pień; 

madjen ogłuszyć; -
werben ogłaszać, ogłuchnąć; 
- von @eliurt (an) głuchy od 
urodzenia; •en Dljren ;irebigen 
głuchemu piosnki} śpiewać, 
głuchemu pr(żne słowa; -
gegen bie mernnnft głuchy 
na głos rozsądku; gegen albo 
filr meine fllitten ift, bleibt er 
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- głuchy jest na moje pro
śby; mit •en O~ren ~iiren, 
- f ein filr etro., fic!J - fte!Ien 
niechcieć czego słuchać, uda
wać głuchego; 2) zdrętwiały; 
znieczulony; •e ~ano zdrę
twfała ręka; -er 11:,c!Jmera przy
tłumiony ból; 3) •e 9łuji 
próżny orzech; -er ,iJafer 
głuchy owies; -e ~ljre głu
chy kłos, wyczyniec m.; •ei! 
G;i jałowe jaje; •e ~iirner 
spławki pl. i oe 9łeffe! po
krzywa nieparząca; •C i8Hiten 
jałowe, puste kwiaty; 0 e G;rbe 
płonna ziemia; •fil G;r3 łysak 
m.; -ei~ @eMrg rumowisko n. 

'.!iin'MJCII, sn. •il, pl. -, 
dim. od Xau6e goll}hek m., 
gołąbeczek m., gołąl-ieczka 
f., gołębiątko ii.; mein -I 
mój gołąbeczku I 

'.!au'bc, sf. pl. •n, gołąb 
m.; roeiblic!Je - gołębica f.; 
'ijamilie ber -n gołębie pl.; 
milbe -, ~or3taube ge>ląb 
siniak; 9"linge(- gołąb 
grzywacz; fillanber- gołąb 
wędrowny i %em- gołąb 
skalny; ~rief- gołąb po
cztarz; Xurte(- turkawkaj.; 
•n ~a(ten hodować gołębie ; 
marten, bali finem bie ge• 
bratenen •n ine !!I/aur (in ben 
~unb) fliegen pieczono go
łąbki nie lecą do gąbki ; nie 
przylecą do lenia pieczone 
gołąbki. 

'.!n11'bc11ntł, sf. pl. "en, ro
dzaj m. gołębi. 

'.!ll1t'lJC1tllttfg, adi. podobny 
do gołębia. · 

'.!n11'bc11nuge, sn. •5, pl. 
-n, gołębie oko; (obraz.) oko 
jak gołebia. 

'.!nu'bcnei, an. ..(e)s, pl. 
•er, gołębie jaje. 

'.!n11'bc11cinflllt, sf. niewin
ność gołębia. 

'.!nn'bcnfnlf(c), sm. ,en, pl. 
•en, gołębian m., krogulczyk 
m., jastrząbek m. 

'.!n11'bc11fnrbc, sj. gołębi 
kolor. 

'.!nn'bcnfnrbcu, '.!nu'bcn· 
fnrbig, '.!nu'bcngrnu, adi. 
koloru gołębiego, siwy jak 
gołąb. 

'.!nn'bcnfcbcr, sf. pl. •n, 
pióro gołE.)bie. 

553 

'.!nn'bcnf{ug, sm. •(c)s, lot pl. -, '.!iiu'bctidj, sm. •il, 
gołębi. pl. •e, gołąb samiec. 

'.!nu'bcnfuij, am. •es, pl. '.!nu'b~nfcr, sm. ·!3, głuchy 
•filfle, 1) goł<,bia noga; 2) owies, owsik m. 
bodziszek lipki (roś!.). '!llll'b~cit, sf. 1) głuchota 

'!Rll'bcngcicr, sm. •5, pl. f., głuchość f. (zupełna); 
-, jastrząb na gołgbie po- słuch przytępiony, głncho
lujący, watość f.; (nid)t no!Iftiinbige 

'!Rlt'bCU~Rft, adi. gołębi, -) ; 2) odurzenie ii., oszoło-
niewinny, czuły, przymila- mienie n.; = }Benommen~eit; 
j')CY jak gołąbek. 3) próżnia f.; = ileere; znie

'.!'nu'bcubnbid)t, sm. •(e)il, czulenie n.; = @efU[jllofig• 
pl. •e, obacz Xaubenfalfe. feit; 4) niepłodność f.; = 

'.!'nu'bcn~iinbler, sm. •il, Unfrud)tbarfeit. 
pl. -, gołębiarz m. '.!'iiu'bin, sf, pl. ,nen, go-

'.!'n1t'bc11ba11~, sn. ·fes, pl. lębica .f. · 
,[jiiufer, '!ll1t'bcufobc11, sm. '.tnu'bforn, sn. •(e)s, k1Jkol 
•il, pl. - , gołębnik m., go- roczny, życica durnica, ma
łę bieniec m., gołębiniec m. tono!? m., sołomica f. (ziele). 

'.!'nn'bcnfro.pf, sm. •(e)s, pl. '!iin'bling, sm. •(e)s, pl. 
,fropfe, podgardlica gofE,bia. •e, plutkaf., pEJpek m. (grzyb); 

'.!'ll1t'bcnlicb~nbcr, sm. •il, [J(auer -- czartopłoch m., 
pl. -, gołębiarz m. gołąbek m.; roter - syro-

'.!'nu'bcnmift, sm . .. es, go- jeszka /., syrojeszkówka f., 
surojeżka f. 

łE,bi gnój, gołębie łajno. '.!'nu'bncffcl, af. pl. •n, '.!'au'bcnncft, sn. •ta, pl. ~er, gołębie gniazdo. pokrzywa głucha, poziewnik 
"" ,r. 11 ( )s I m., badyl m., jasnotka f., ~au vcn ... nnt, sn. • e , P · świetliczka f., kocipysk m. 

•e, para f. goł,;bi. ~ '(Jt d · 1 '.!'nn'bcn.pnftetc, sf. pl. •n, -llll ,tnmnt, a i. głuc io-
niemy. 

pasztet m. z gołębi. '.!ll1t'bft11111ntCIIRllftnlt, s(. 
'.!'llll'bcn.poft, sf. pl. •en, pl. ~en, zakład m. (dla) gin-

poczta gołębia. chouiemych. 
'!nu'bcnf dJicijcn, sn. .;ii, '!n11'bft11mmcnlc~rcr, am. 

strzelanie n. do gołębi. •S, pl. -, nauczyciel m. 
'!nu'bcnf djlng, sm. •(e)l, pl. głuchoniemych. 

•f d)liige, gołE.)bnik m., gołE,- ;tnu'bftummlJcit, sj. głu-
bieniec m.; (obraz.) oben im cboniemota f. 
~e roo~nen mieszkać na pod· '.!'llll'd)ll,P,Plltllt, sm. ~(e)B, 
daszu; fein ~auił ift (roie) ein pl. •e, przyr2ąd nurkowy. 
- w domu jego służba ;tnu'djcn, I. vn. (iein) i 
wciąż się zmienia; w jego fidj -, t:r. ([jaben) nurto
domu ciągły jarmark; baOOll• wać, zanurzyć się; bie 
f c!Jreid)en wie eine .!fa1,Je nom 6onne tauc!Jt ina meer słońce 
- zabrać się, odejść po- zanurza sie w morzu; II. 
kr.v,jomn. va. ([jaben) ~urzać, zanurzać, 

'.!'ll1t'bc11fdJlllllll3, sm. ,es, zanuczyć; topić; maczać, 
vl. •fdJroiinge, ogon gołębi, umaczać, umoczyć; bie 'ffebet 

'.!llll'bcnftiiijcr, sm. •il, vl. ins Xintenfafl - zanurzyć 
-, obacz %aubenfa(fe. pióro w kałamarzu; ~rot in 

'.!'ll1t'bcnunf dj11lb, sf. nie- filldn _ chleb umaczać w 
wioność gołębia. winie; glii[)enbe/3 G;ifen in 

'.!'ll1t'bcn3ccfc, sf. pl. •n, fil.lafjer - żarzące żelazo za-
gołębień pstry (ptak). nurzyć w wodzie; er taud)te 

'!ll1t'bcn311djt, sf. gołębiar- feine ,iJiinbe in }B(ut zbroczył 
stwo n., ho_dowla f. gołębi, rece krwia. 

'.!'ll1t'bcn3ildJtcr, sm. •!3, pl. ':tnn'd)cń, sn. •!3, nurzeuie 
-, gołębiarz m. ii., zanurzanie n. (się); ma-

'.tlllt'bcr, :tiiu'bcr, sm. •S, czanie n., umaczanie ii. 
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'.tau'd,Jcntc, sf. pl. =n, ka
czka f. nurek m., nurkaczka 
f., ślacharz m. 

'.tau'd,Jcr, sm. •il, pl. -, 
1) nurek m.; 2) nur kaczka 
f. (ptak). 

:tau'd)cra11311g, sm. •(e)s, 
pl. ·ailge, nb ór nurkowy. 

:!a1t'd,Jcra1)1)arat, sm. ob. 
'.touc!)o:pµornt. 

:!au'd)crboot, sn. •(e)s, pl. 
•e, ł6dź nurkowa. 

:!au'd)m11tc, sf. ob. Zoud)
mk 

'.rau'd)crglodc, sf. pl. -n, 
dzwon nurkowy. 

:!au'dJcr~dm, sm. •(e)s, pl. 
,e, herm nurkowy. 

:!a11'dJcr~11~1t, sn. •(e)il, pl. 
•9iHJner, nurzyk m. (ptak). 

:!au'd)cdiinlg, sm. •(e)il, pl. 
,e, zimorodek europejski 
(ptak). 

:!au'd)cd1111ft, sf. sztuka j. 
nurkowania; pl. •fiinfte, 
sztuki pl. nurk6w, 

'.rau'dJcrf d!lff, sn. •(e)il, pl. 
•e, ł6dź f., statek, kt6ry za
nurzać można. 

:!nu'dJCCIJOgcl, sm. =i:l, pl. 
•lliigef, nur m., nurki pl. (ga• 
tunek ptak6w). 

:!a111d)ga110, sf. pl. ,glin[ e, 
nurogęś f. (ptak). 

:!a1t'drnar1t, sn. •(e)il, pl. 
•e, kłomia f. 

:!n11'dJIJIIIJ1t, sn. ob. %aud)et• 
~u~n. 

:!n11'cn, [. va. (9alien) 1) 
ciągnąć za pomocą , liny (że
gluga); 2) garbowac ałunem; 
I!.vn. (goóen)tajeć,puszczać; 
es taut (nu[) a) taj<', puszl'za; 
b) TOM pada. 

:!n111e11bc, sn. •il, pl. =n, 
koniec m. liny. 

:!au'fnft, sm. , eil, pl. =e, 
akt m., obrządek m. chrztu. 

:!a11'fbede11, sn. •il, pl. - , 
chrzcielnica f. 

:!n11'fbud), sn. •'.e)s, pl. 
=6ild,er, kHięga f. chrztów, 

:!a11'fbu11b, sm. •eil, pl. 
•liilnbe, przymierze n. chrztu. 

:!au'fe, sf. pl. •n, 1) chrzest 
m., chrzriuy pl.; aur -
ge9orig chrzestny; ein .!Hnb 
aur - 9alten, aus ber -
gelien dziecko do chrztu trzy· 
mać; bie - em:pfangen, er• 

ijartell chrzest otrzymać, 
ochrzczonym zostać; bie -
vorne~men, verricf)ten, uolI• 
3ie~en, f:penben, erteiien chrzest 
odbywać, chrzcić; jmnbn aur 
- liitten prosić kogo na 
chrzciny; 2) obacz '.tauf, 
f d)lnUU5. 

:!au'fClt, va. (~oóen) chrzcić, 
ochrzcić; auf jmnbs \na men 
- dać na chrzcie czyje imię; 
fid} - luff en wychrzcić się; 
ein getaufter ~ube żyd wy
r hrzrzony, na wrócony; (obraz.) 
ein 5dJiff - chrzcić okręt, 
nadać okrE_ltowi imiE,J; !II.lei n, 
IDliCdJ - chrzcić wino, mle
ko ( wodą rozrzedzać, rozwa
dniać); bnil ift getaufter !II.lei n, 
to chrzczone wino. 

:!au'fer, sm. os, pl. 
chrzciciel m.; ~o~anne5 ber 
- Jan Chrzciciel. 

:!au'feff cn, sn. •5, pl. 
obacz '.l'.auffclimaus. 

:!au'fformcl, sf. pl -n, 
formuła f. chrztu. 

:!au'fnebii~r, sf. pl. •en, 
:!au'fgelb, sn. •(e)s, pl. •er, 
opłata j. od chrztu. 

:!n11'fgcliibbe, sn. 0 s, pl. 
-, ślub m. chrztu. 

:!au'fgef d)Cllf, sn. -(e)s, pl. 
,e, podarek chrzestny. 

:!au'fnefittllł, adi. tylko w 
następnjącem wyrazeniu: =e 
@enoff enf cfJaft anabaptyści pl., 
nowochrzceńcy pl. 

'!nu'fgc1Ua11b, sn. •(e)il, pl. 
•llJlin'oer, stuła chrzestna. 

:!ait'fniib, sm. 'en, pl. •en, 
:!au'fgobcl, sf pl. =n, ojciec 
chrzestny, matka chrzestna 
(po wiedeń,ku). 

:!a11'f~a11b{11119, sf obrządek 
m. chrztu, 

:!an'f~emb(e), sn. =be5, pl. 
,ben, koszulka f. do chrztu, 
chrzestna. 

:!nn'ffa1)cffc, :!nn'ffitdJe, 
sf. pl. •n, kaplica f., kościół 
m., (w kt6rej) w kt6rym 
chrnczą. 

:!nu'ffinb, sn. •(e)s, pl. •er, 
ch,ześniak m. 

'.!'n11'ffiff e11, sn. =i3, pl. -, 
poduszka f. do chrztu. 

:!nu'ffleib, sn. •(e)s, pl. 0 er, 
sukienka f, do chrztu. 
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'.!a1t'f(i11g, sm. =(e)s, pl. =e, 
chrześniak m. 

:!au'fname, sm. •nil, pl. =n, 
imię chrzestne, 

:!au'fl)nte, sm. •n, pl. ,n, 
ojciec chrzestny. 

:!n11'f1)ati1t, sf. pl. -ncn, 
matka chrzestna. 

:!a11'f1Jfe1111ig, srn. •5, pl. 
•e, podarek chrzestny (pie
niężny). 

:!n11'f1Jriefter, sm. •e, pl. 
-, kapłan chrztu udzielający. 

:!au'f regifter, sn. •il, pl. 
-, obacz '.l'.aufliud). 

:!nn'ff d)citt, sm. •(e)il, pl. 
=e, świadectwo n. chrztu, me· 
tryka f. 

:!a11'f[dj111nu0, sm. ,fee, pl. 
=f dimliufe, uczta chrzcinna. 

:!n11'ff d)11tud, sm. •(r)s, 
strój chrzestny. 

:!au'f[o~n, sm. •es, pl. 
=fii~ne, syn chrzestny. 

:!a111fftel11, sm. ,(e)5, pl. •e, 
chrzcielnica f. 

:!nu'ftag, sm. =(e)s, pl. =e, 
dzień m. chrztu, 

'.!nu'ftudJ, sn. •(e)il, pl. 
•tildJer, tuwalnia f., towalja f. 
chrzestna. 

'.!an'flllaff er, sn. •5, woda 
święcon,1 do chrztu. 

:!an f3ettel, sm. •i3, pl. -, 
obacz Zaufjd)ein. 

:!a11'f3eu9e, srn. =n, pl. •n, 
świadek m. chrztu, ojciec 
chrzestny; = '.tnuf:pate. 

:!au'facunin, .~f. pl. -nen, 
obacz '.toufpatin. 

:!a11'f3e11911i0, sn. •ff es, pl. 
0 ffe, świadectwo n. chrztu. 

'.ra11'ge11, vn. (~alim) zda
wać się, zdać siE_l, przydać 
się; być coś wart, być do
brym, użytecznym; bie 6d)ere 
tnugt nid)t nożyczki I\ic nie 
warte; taugt bie 5cfJm nod) 
etroos? nozyczki dobre jeszcze? 
bn5 taugt nidit filr midJ to nie 
dla mnie, to mi się na nic nie 
przyda; bie[ er ~ut taugt nodJ 
kapelusz jeszcze dobry, można 
ten kapelnsz jeszcze nosić; 
bas taugt au nicgts to na nic 
siE_l nie przyda, nic nie 
warte; er taugt aum 5olbnten 
on zdatny na żołnierza j er 
taugt nicfJHl jest do niczego; 
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wo3u f oU bielił -? na co to szczl}Ście niespodziewane gło- oszukałem się na nim; III. 
się zda? Wł} mu zawraca; uor .\:luft, tliufdjenb, ppr. i adi. łudzący, 

:!n11'9enldjte, sm. pl. •fe, not ijm1be - być upojonym zwodniczy, omylny, mamiący; 
urwisz m., urwipoteć m., rozkoszą, ncie~hą. •e iR9niidjfeit nadzwyczajne, 
lampart m., nicpoń m., ladaco :!nu'melf djtitt, sm. -(e)il, zadziwiające, łudzące podo-
m., łobuz m. pl. =e, krok taczajacy. bicństwo; adv. - iigniidj 

'!nu'glidj, adi. zdatny, '!nu'mler, sm. ,ef. pl. -, podobniuteńki; fie fe~en ein• 
przydatny (do czego); sposo- 1) zataczający m. sil}; 2) ob. anber - ii~nlidj podobni są 
boy, odpowiadający (celowi), '.tumm„[taube; 3) ob. '.tumm(er. do siebie jak dwie krople 
stos0wny; = :paffenb; zdolny; '!llU'jlUUft, sm. •(e)s, pl. wody; - nadjmadjm podro
= fiigig; zdatny do służby; •e, 1) punkt m. tworzenia bić doktadnie. 
= bienfttaUAlidj. sil} rosy; 2) punkt, chwila '!nu'fdjcr, sm. •lil, pl. -, 

'!nu'glid,lfeit, sf. zdatność f. tajenia. mieniacz m., wymieniacz m, 
/., przydatność f.; sposobność '!nu'ring, sm. =(e)s, pl. ,e, zamieniacz m. 
/., stosowność f.; zdolność j. guz m. mil}dzy dwiema Ii- '!iiu'f djcr, sm. •fi, pl. -, 

'!RU'Rlid,lf cin, sn. •!3, ob. nami. mamicie! m , łudzicie! m., 
'.tauAtid)feit. '!nu'rottc, sf. macerowanie zwodzicie! m. 

'!nn'ig, adi. rosisty. n. lnu na wolnem powietrzu. '!nnf d,lcrci', sf. pl. -en, 
'!ntt'luft, sf. powietrze wił- '!nuf lfJ, sm. •eil, pl. •e, za- (ciągle) mienianie n., zamie-

gotne. miana f., wymiana j., prze· nianie n. 
'!nu·mel, sm. •O, 1) tącza- miana /.; in - geben dać :!iiufdjcrci', sf. pl. •en, lu-

nie n. sil}, za tarzanie n. sil}; w zamian; einen - einge9en, dzenie n., zwodzenie n.; oszn
= '.tnume(n; 2) zawrót m. madjen, treffen zamieniać; ki wanie n. 
głowy; = '5rf)winbel; 3) ein gutet - zamiana na '.tnu'f dj~nnbtl, sm. ~a, han-
(przenośnie :) odurzenie n., lepsze. del zamienny. 
upojenie n, rnzmarzenie n.; '!.n11'J~c11, va .. i ~11., (~alien) :!nu'f dj~iinlllcr, sm. •!8, 
im - ber l:luft w upojeniu zam1emac, wymienrnc, prze- pl. -, trudniący m. sil} han-
ro1.kogzy, upojony rozkosz11. mieniać, zamienić, wymienić, diem zamiennym. 

'!nu'melllelfJer, sm. ,a, przemienić; ie!) tauf dje nidjt I '!nuf lfJie'rntbeit, sf. pl. •en, 
'!nu'melfeld), sm. •(e)a, bm mit igm, idj mlidjte nid)t mit robota damasceńska. 
- ber fil\oUuft lemn spdnić i~m - nie chciałbym sil} :!nuf djie'ren, va. (~nben) 
kielich, p11har lubieżności. z nim mienia<\ nie mieniał· damaszkować. 

'!nu'mdig, adi. za tarzają- bym się z nim; !au U11!8 - '!RU'f lfJfiiOCtei, sj. krl}cenie 
cy się, taczający się; mający zamieniajmy się; bie !Jl o U en n. lin. 
zawrót głowy; - fdjwi11be= - zmienić role; ber '.tnufdJ :!Rll'f djrclf)t, sn. =(e)i3, 1) 
li!J; odrzucony, rozmarzony; taufdjt; mer taufdjt, bettiigt -, pl. ~e, prawo n. do za
- fein zataczać się; - na zamianie zawsze jeden miany; 2) prawo n. zamiany 
maclien sprawiać zawrót głowy. stracić musi, przepisy prawne, zamiany 

'!nu'melfiifer, sm. •il, pl. '!llll'f lf)cn, sn. si3, zamie- dotyczące. 
, wodnik m, chrzl}rncz nianie n., zamiana f., wy· :!iiu'f djung, sf. pl. •en, 

wodny. mienianie n., wymiana f., łudzenie n., złudzenie n., 
'!nu'mcUoldj, sm. •(e)i!, pl. przemienianie n., przemia- ułuda f., omamienie n., za

•n, cieciorka/., kąkol roczny na .f. wiedzenie n., zawód m.; 
(rośl.). :!ii11'f lf)C1t, I. vn. (9alien) optifdJe - optyczne złudze-

'!nu'111el1t, vn. (9alien i łudzić, mylić, zawodzić, zwo0 nie; id) f)ebe mic(J barillier 
jein) 1) taczać sil}, zataczać dzić, zawieść, m11mić, oma- Mner - ~in nie łudzę się 
sil}j ~in unb ~,r - rntaczać mić; bie '5inne tiiufc(Jen una wzg-lędem tego. 
się na prawo i lewo; aut oft zmysły często nas zwodzą; '!nu'f d,luertrng, sm. •(e)s, 
@rbe - upaść na ziemię po- in feinen .poffnungen, <Erwnr= pl. •ttlige, umowa /. za
toczywszy się; aus bem Sim• tungen getliufd)t werben do- miany. 
mer - wytoczyć się z po- znać zawodu w swoich na- '!n11'f lfJl11eifc, adv. w za
koju; ~inter ben Ofen - za- dziejach, oczekiwaniach; li. mian, na zamian, w drodze 
toczyć sil} za piec; 2) mieć ficlj -, vr. (~nben) mylić się, zamiany. 
zawrót głowy; = f djroinb!ig zawieść sil}, oszukać się; idj '!nu'f Cltb, I. num. tysiąc; 
f ein; mein .!toµf taume!t kręci ~alie midj in meinen @rwnr• - mann tysiąc ludzi; Seit• 
mi się w głowie, mam za- tungen getiiuf c(Jt zawiodłem rautu von - ~a~ren tysiąc
wrót głowy; 3) (przenośnie:) się w moich oczekiwaniach; lecie n.; an bie -, etwa -
być odurzonym, upojonym, ficfJ burdj ben '5~ein - !affen około tysiąc i au - maren 
rozmarzonym; er taume!t von dać się zmylić pozorem i ic(J tysi11c razy, tysiąckroć; -
biefem unuer~offten @!ilcf ~a6e mic!) in 1~m getiiufdjt unb a6er - tysiące; - unb 
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eine 9la~t tysiąc nocy i jedna; '.!au'f c11buta1111, sm. •es, opłata f.; = ~ligalie; cło n.; 
mir ijalien - 6pa~ gel)alit pl. •miinner, tysiącznik m. = .Solf. 
mieliśmy tysiąc pociech; ::rau'f cub~fiiubcr, sm. •9, ::raric'rcu, va. (ljalien) ta-
eine 2ln3al)( Ilon - tysiączek pl. -, kula tysiąc funtów ksować, oszacować, oceniać, 
m.; II. interi. (ei) ber 'lau• ważąca. ocenić. 
fenb I pot} - ! do dyabła ! ::tn11'fc11b~fii11big, adi. ty- :tnric'rcr, sm. •13, pl. -, 
mospanie I d11j go katu! no, siącfuntowy. obacz Jtai;ator. 
no, no! '.!n11'fc11bfadmnc11t ! interi. :taric'ruug, sf. pl. •en, 

::tnu'fcnb, 811, •(e)s, pl. •e, do licha I obarz Xai;ation. 
tysiąc m., tysiączek m.; 3u '.!nu'f cnbf Rframcntct, '.!Rit'• '.!ll'J;Otbllllltg, sf, pl. •en, 
•en t.ysiącemi. f enbf af a, sm. •9, pl. •51 czło- urządzenie n. taks, taryfa f., 

'.!Rtt'f cnbartnig, adi. tysią- wiek we wszystkich figlach spis m. cen. 
coramienny. wyćwiezony, na wszystkich '.!a'r~rCH.l, sm. •f c5, pl. •fe, 

'.!au'f Cttbblatt, sn. •(e)s, pl. sztuczkach się znający. cena Rtda, oznaczona. 
•!iliitter, krwawnik m., sto- '.!'ll1t'fcnbfd)Ott(d)C11), sit. •S, '.!'a'pt~, sm. -, pl. , 
kroć /., orle oko, serdecznik przypołudnik czerwony, arna- '.!ll1J;ll~bllllllt, sm. •(e)il, pl. 
m., dobra myśl, kopr koński, rant m., stokrótka trwała, •biiume, cis m., drzewo ci-
piornik m., tysiącznik m. miłośnik m. (roś!.). sowe. 
(rośl.). '.!a111f c11bf citig, adi. ty- '.!n'rlllcrt, sm. -eil, pl. -e, 

'.!'lltt'fcubcr, sm. •S, pl. -, siącborzny; (obraz.) najró- wartość szacunkowa, oszaco-
żnoroduiejszy. wana. 

1) tysiąc m., liczba f. tysiąc 1 '.!'au'f cubftc, adi. tysiączny; '.l'a3c'Ue, sf. pl. •U, taceta 
2) tysiączka f., banknot m. bet 'laufenbfte mei» bas ni~t f. (~atunek nareyza). 
na tysiąc koron, złr. i t, p. "" d · · ,. 

. z fysiąca może zaledwie jeden ,H /lll3t'~lllll,,, sm. -, tech-
'.l'lltt'f C1tbcrlc1, adi. t.ysią- to wie; ( obraz.) IJom ,\)U n bert• nicyzm m. 

coraki; :;Dinge tysiąc ftm ini3 'laufenbfie fommen '.l'c1d)1tif, sf. pl. -en, 1) 
1óżnych rzeczy. 

r r bf „l w rozmowie z jednej rzeczy technika /., nauka techni-
'.!'ntt' Cttbfad}, '.l'Rll' Cit O • na drugą przeskakiwać, pleść czna; 2) technika f., szkoła 

tig, adv. tysiąckrotny i adv. niedorzecznośei. techniczna, zakład naukowy 
tysiąckrotnie. '.!an'f cubftimmig, adi. ty- techniczny; 3) technika f., 

'.!'au'f cnbfatbig, adi. ty- siącgłośny. wykonanie należyte, arty-
siącznobarwny. '.!a1t'fC1tbftd, sn. •il, pl. styczne, kunsztowne; = 

'.!'lltt'f enbformig, adi. ty- - jedna tysiączna ( część). filnftleri(c{Je !ltuilfilgtUng; bie-
siącksztaltny; adi. tysiąc- '.!Rtt'fCtlbllJCif c, adv. tysi:1- f!lo~ć J. w sztuce, zręczność; 
kształtnie. cami, na tysiące. = Stunftmertigleit. 

'.l'n11'f cubf11fi, sm. •eil, pl. ::tautologie', s.f. pl. -n, '.!'c'd}nifcr, sm. •il, pl. - , 
•filńe, stonóg m., tysi13cn6g m. tautologia /., wyrażenie n. technik m. 
(owad). tej samej myt\li innemi słowy. '.!c'd)lliflllll, sn. •a,pl. •fen, 

'.!attf cnbgtt'lbcttfrattt, sn. '.!'nutolo'gif dJ, adi. tant.o- technika/., szkoła techniczna. 
•(e)s, szaszanki pl., tysiącznik logiczny, samotaki; adv. '.!c'd)nif d), adi. techniczny, 
m.; gro~eil - centurya wiei- tautologicznie. właściwy jakiej nauce, kun-
ka, chaber jasieniec m., go- '.!'ntt'tro~fCII, sm. •ill, pl. sztowi, rzemiosła; -er !llui3• 
ryczka włoska (roś!.). -, kropla f. rosy. bruct wyraz techniczny; adv. 

'.!att'fcttbjiilJria, adi. ty- '.l'll1t'11Jcrf, sn. •(e)il, liny technicznie. 
siacletni. i powrozy okrętowe. '.l'CdJttOlogic', sf. techno-

';tau'fcnbfnotcn, sm. •9, '.l'a11'11Jcttcr, sn. •/3, odwilż Iog-ia f. 
rdest ptaszy (rośl.). f., odelga f. '.!'cd)ttolo'gifdJ, adi. techno-

'.!nn'fcnbfo~fig, adi. ty- '.!'n1t'llli1tb, sm. •(e)!J, pl. ,e, Ioiriczny; adv. technologicznie. 
si13cgłowy. wiatr wilgotny, wiatr odwilż '.!c'dJtclmcdJtcl, sn. -, pl. 

'.!lltt'f Cttbforn, sn. ,(e)B, po- sprawiający, - porozumienie n., miło-
sypek m. (rośl.). :tnramc'tcr, sm. •i3, pl. -, . stka j. 

'.l'a111fcttbfihtftlcr. sm. •il, taksameter m., cenowskaz m. Xc'dcl, sm. •9, pl. -, te-
pl. -, człowiek w różnych (u powozów najemnyclt). kieł m., jamnik m.; = ~adji3• 
sztukach biegły, sztukmistrz '.!nrntio'n, sf. pl. •en, ~unb. 
m.; kuglarz m., czarodziej m.; 1 taksacya f., taksowanie n., '.!CbC'lllll, sn. •(il), pl. •(i3), 
= .Sauberf!infUer. ocenianie n. Te Daum m. indecl. 

:tau'f cubmal, adv. tysi13c :tnra'tor, sm. •il, pl. •to'ren, :tcc, sm. obacz 'll)ee. 
razy, tysiąckroć. taksator m., szacownik m. '.!cer, sm. •(e)il, pl. •e, maź 

:tau'fcnbutnlig, adi. tysiąc- '.!a'rc, sf, pl. •n, 1) taksa f, dziegieć m., smoła f. 
krotny. f., cena f, (żywności); 2) (płynna); - brennm wypa• 



lać, warzyć dziegieć; mit -
f>eftreidjen dziegciem, smoła 
posmarować, pomazać. ' 

'.tec'rllfenner, sm. •i!, pl. 
-, maziarz m., dziegciarz m., 
smolarz m. 

'.teerbrennmi', sf. pl. ,en, 
'.tee'r~iitte, sf. pl. ,n, ma• 
ziarnia .f., dziegciarnia f. 

'.tee'rbiidJf e, '.!ee'rbilttt, sf. 
pl. •n, maźnica j., smol
nica f. 

'.tte'ren, va. (~nlien) dzieg· 
ciem, mazią, smoł1 !lmaro
wać, mazić. 

'.ttt'rtn, sn. •!3, smarowa
nie n. dziegciem, mazią. 

'.tee'r!lnllc, sj. smołka .f. 
'.tec'rig, rzadko ;tee'rid)t, 

adi. 1) maziowaty, dziegcio
waty; 2) omaziony, mazią, 
dziegciem posmarowany, po
walany. 

'.tee'rjnlfe, sf. pl. •n, ma
rynarz m. (żartobl.). 

'.ttt'deUe, sf, pl. 0 n, wa
rząchew f. do mazi, do 
dziegciu. 

'.!tt'deff el, sm. •il, pl. -, 
kocioł m. do warzenia dzieg
eiu, smoły. 

'.tee'rofen, sm. •!!, pl. •ofen, 
piec m. do wypalania mazi, 
dziegciu, piec smołowy. 

'.tcc'r,l)n,l).pc, sf. pl. .n, 
tektura namaziona. 

'.tet'r,llinf el, sm. ·!3, pl. -, 
pendzel m. do mazi. 

'.tee'r,lllnd}e, sf. pl. •n, 
płachta namaziona. 

:!:ec'rqueUc, sj. pl. -n, 
źródło n. smoły mineralnej. 

'.tcc'rf nnb, sm. •(e)i3, pia
sek kleisty, mazisty. 

'.tcc'rf ~lllcltn, va. (Oalien) 
wysmażac. 

. '.ttc'rf dJlllcltll, sn. •!!, wy
smażka f. 

:!cc'rf d}tueler, '.tce'rficbcr, 
sm. •!3, pl. -, obacz %eer0 

lirenner. 
:!ec'rto1111e, sf. pl. -n, 

beczka /, z mazią, z dzieg
ciem, bec2.ka do mazi, do 
dziegciu. 

'.ttt'rtunff er, sn. ,s, wocla 
f. z dziegciem. 

:!ec'rtuerg, sn. •(e)i:1, pakuły 
namazione. 

'.tc'gel, sm. sil, 1) tegiel m., 

tłusta glina niebieskawa; 2) 
rzadko zamiast .ltopf głowa f.; 
3) kapelusz m.; = ,t?llt 
(rzadko). 

'.teid}, sm. •(e)il, pl. •e, 
staw m.; sadzawka f.; = 
~if cf)teidj; einen - mit i)'if qjen 
f>efel!en zarybić staw. 

'.tei'd)nuff c~er, sm. •i3, pl. 
-, stawniczy m. 

'.tei'dJbinf t, sf. pl. •n, si
tov.ina stawowa, sitowie sta
wowe. 

'.tei'd)bnmm, sm. •(e)a, pl. 
•biimme, grobla f. u stawu. 

'.tci'd)cl, sn. ,!3, pl. - , 
rurka /. u wodociągu pod
ziemnego. 

'.tei'd)ftbcr, sf. pl. •n, 
kanarkowa trawa, ostrzyca 
j., myszy ber, 

'.tti'dJfif d), sm. •e!3, pl. •e, 
ryba stawowa, ze stawu. 

'.tei'd)fif d)mi, sf. pl. 0 en, 
połów m. ryb stawowych. 

'.tei'd)Odb, sn. •(e)!3, pl. 
,er, stawowe n. 

:!ci'djgcrhme, sn. ,i3, trąby 
stawowe. 

'.tei'd)grnbrn, sn. •5, ko
panie n. stawów. 

'.tei'd)griiber, sm. •!3, pl. 
-, stawarz m. 

'.tti'd)far.pft11, sm. Ps, pl. 
-, karp stawowy, ze stawu. 

:!ei'd)lilic, sf. pl. -n, ko
saciec żółty, błotny; = gdlie 
6djroertmte. 

'.!ei' dJmeifter, sm. •!3, pl. 
-, stawniczy m. 

'.tei'd)mnf d)el, sf. pl. •n, 
szczeżuja j. 

'.tci'd)orbmmg, sf. pl. 0 en, 
regulamin stawowy, przepisy 
stawowe, 

'.tei'dJ,lltld)t, sf. pl. -en, 
dzierhwa f, stawu. 

'.tci'd).pf(nn3e, sf. pl. -n, 
roślina w stawach lub nad 
stawami rosnąca. 

'.tci'd)rof e, sf. pl. •n, bon
czewie n., gąski pl., grzebień 
m. (rośl.). 

'.!ci'dJf d)i(f, sm. •(e)s, sito
wie n., trzcina stawowa, 

'.tei'dJf d)lnmm, sm. •(e)!3, 
stawiarka f. 

'.!ei'dJfd)lenfe, sj. pl. •n, 
śluza f. u stawu. 

Xcil 

'.tti'd)lllaff cr, sn. ,s, woda 
f. ze stawu. 

'.tti'd)lllirtf d)nft, sf. gospo-
darstwo stawowe. 

'.ttig, sm. •(e)s, pl. •t, 
ciasto n.; ben - eintii~ten, 
dnmadjen zamiesić, rozczy
nić, zaczynić, zarobić ciasto; 
bm - fneten gnieść ciasto; 
ben - ge~en lctff en dać cia
stu róść; ber - giitt ciasto 
kiśnie; ~on au - fneten 
glinę zamiesić na ciasto. 

'.tei'gnffc, sm. •n, pl. •n, 
piekar~ m. (żartobl.). 

'.td'gbirnc, sf. pl. •n, ule
żalka f., miłka /., gniłka f 
(gruszka). 

:!:ei'gig, rzadko '.!ti'gld}t, 
adi. 1) miękki jak ciasto; nie
wypieczony, zakalisty; cia
ścisty, ciastowaty; 2) uleżały, 
prześcigły (o owocach). 

'.tei'!liofeit, sf. ciastowa
tość/ 

'.tci'gfneter, sm. •!3, pl.-; 
wygniatacz m. ciasta. 

:!ci'gfnet~ol3, sn. pei!, pl. 
-~il[~er, miecki sj. pl. 

'.tti' gfrn~e, sf. pl. ,n, skro
baczka/. do ciasta. 

'.tti'gmeff cr, sn. •i3, pl. -, 
nóż m. do ciasta. 

'.tei'gmnlbt, sf. pl. •n, 
dzierża /., koryto n., niecki 

pl. do wygniatania ciasta. 
'.tei'griibd)en, sn. •il, pl. 

-, kółko ząbkowate do kra
jania rozwałkowanego ciasta. 

'.tci'groUe, sf. pl. •n, '.tei'g· 
roller, sm. •!3, pl. -, wa
łek m. 

:!ei'gf d)arre, sf. pl. •Il, ob. 
%einfrave. 

'.!ei'gf djeibd)en, sn. •!3, pl. 
- , mały krażek ciasta. 

:!: ei(, sm: ( rzadko, a to 
w niektórych zwrotach s11.) 
•(e)s, pl. •e, 1) część /.; 
cząstka f. ; in me~rere •e 
teilen podzielić na kilka 
czi,ści; aro ei ,e dwie czę
ści, dwie trzecie; brei •e 
trzy c-;ięści, trzy czwarte; 
britter, vierter, filnfter -
trzecia, .czwart~, piąta część; 
au •en, Jeber em - po czę
ści; es f>efam ieber einen -
bal)on dostali po części; ber 
gri>Ste - ber IDlenf cf)en więk-



sza cześć ludzi; vorberer -
przednia część, prz6d m.; 
~interer - tylna część, tył 
m.; 3um ~e po części; au glei, 
d)en •m po r6wnej części ; 2) 
dział m., udział m.; = 2lnteil; 
jebem f einen - gebm dać 
ka~demu część mu naltżną, 
dac każdemu, co mu się na
leży; butdj ilof en beftimmter 
- udział wylosowany; icb 
gab f djon meinen - dałem 
już, co na mnie wypada; 
(obraz.) idj ljabe iljm fr.in -
gegeben powiedziałem mu już 
prawdę; er ljat fein - be, 
lommen dostał już swoje, 
swoją część, już swoje obe
rwał; er jo!I fein - befommen 
dostanie swoje; idj fagte nidjt!3, 
aber idj badjte mir mcin -
nic nie mówiłem, ale myśla
łem sobie swoje; je ber ljat 
f ein - au trag en każdy sw6j 
krzyż dźwiga; er ift ein gut 
- reicger am f ein faruber 
jest o wiele, znacznie bogat
szy niż jego brat; e!3 n,irb 
jmnbm etro. au tei! lub 5utei! 
spoty ka kogo co; należy ~ii:i 
komu co; = gebilljrt etro.; 
jmnbm etn,. au tei! (3utei!) 
werben !aff en a) użyczyć komu 
czego, dać komu co; wy, 
świadczyć komu co; b) ze
zwolić komu na co; = n>ill• 
f aljren; 5um - ... aum -
częścią .. , częścią; aum - ift 
er f e(bft baran f djulb częścią, 
po części sam temu winien; 
er ljat eine!!tei!B redjt, anbe, 
t(e)ntei!!3 nidjt po części (z je
dnej strony) ma słuszność, po 
części ( z dra giej strony) nie 
ma jej; gutentei!!!, grojien~ 
tei!!3 w znacznej CZE,Ści ; idj 
filr meinen - , idj meine!3• 
tell!! co do mnie, co się mnie 
tyczy, ja z mojej strony; 
S) strona f.; = \j.\artei; 
beibe •e ljaben tedjt obie 
strony mają słuszność; ei! 
mit feinem •e ljarten ,nie stać 
ani po jednej, ani po drugiej 
stronie; ber ffagenbe - stro
na skarżąca, powód m.; ber 
bd!agte, verflagte - strona 
oskarżona, pozwana, pozwa
ny m. ; man muli beibe •e 
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ljliren należy wysłuchać obie 
strony, 

'.tci'lbar, adi. dzielny, po
dzielny, rozdzielny, 

Xci'lbadcit, aj. podzielność 
f., rozdzielność f, 

'.tci'Ibc3ug, sm. •(e)i'.l, pl. 
•3ilge, odbiór częściowy (prze
woźnictwo). 

Xci'ldjcn, sn. ,a, pl. -, 
dim. od l:eil, cząstka j., CZI}· 

steczl<a f.; atom m., nie
dziełka f., molekuł m. (fi
zyka). 

'.tci'lcu, I. va. (ga6en) dzie
lić, podzielić, rozdzielać; in 
ber \!Jlitte -, in 3n,ei g(eicge 
Xei!e - podzielić na połJ
wę, połowić; ben @eroinn mit 
jmn'om - podzielić się z kim 
zyskiem; idj tei!e beine 9JM• 
nung podzielam twoje zdanie, 
jestem twego zdania; bie mr• 
beit, bie !JJiilge - podzielać 
pracę, trud, brać udział w 
pracy, w trudzie; jmnbi3 
€:idjmera, @mer - podzielać 
z kim b61, szczęście, odczu
wać czyj b6l, czyj a szczę
ście j II. fidj -, vr. dzielić 
się, rozchodzić się; 9ier tei!t 
fid} ber fil\eg tu droga się roz
chodzi ; ber ~luji telli fidj in 
awei 2lrme rzeka dzieli sii:i na 
dwa ramiona; (obraz,) bie 
EStimmen maren getei!t glosy 
były podzielone; 'oie !JJieinun, 
gen maren geteilt zdania były 
podzielone, nie były zgodne; 
getei!te @efil[J(e uczucia zrna
cone; Ili. vn. (lja6en) rozebra6, 
rozdzielić; = miteinanber, 
unter fidj - ; bie 1§:rben ljaben 
geteirt spadkobiercy podzie
lili się ; mit rooUen bie @rb• 
fdjaft - podzielmy się spad
kiem. 

'.tci'lcr, sm. •i3, pl. -, 1) 
dziel ca m.; 2) dzielnik m. 
(matematyka). 

'.tci'lfranfatnr, sf. pl. •en, 
opłata częściowa, opłacenie 
częściowe (przewoźnictwo). 

'.tci'Igcbnug, aj. pl. •ell, 
obacz ~itteilung. 

'.tci'l·~nbcn, vn. ija6e, 9aft, 
gat, ljatte teil, lja6e tei!gegabt, 
an etn>, - uczestniczyć, brać, 
wziąć udział w czem, 

Xcl'l~abcr, sm. •9, pl. -, 

mający m,'. udział, uczestnik 
m. (czego); spólnik m. (han
del); ftiUer - cichy sp6lnik; 
- an einer @rbf djaft spół
dziedzic m. ; ali3 - eintreten 
wstąpić jako sp6lnik; aUe -
an bem @ef cf)iifte wszyscy 
uczestnicy interesu, 

:!ci'l~aft, :tci'l~nftig, adi. 
mający w czem udział, bl_l
dący uczestnikiem czego 
jmnlm einer €:iadje - madjen 
dopuścić kogo do udziału 
w jakiej rzeczy; fic!j ei ner 
€:iadje - madjen stać sii; 
uczestnikiem czego; eine!! 
illerbtedjen/3 albo einem illet• 
bred)en - f ein mieć udział 
w zbrodni; einer €:iadje -
1uerben pozyskać, osiągnąć 
co; bief es @lilcfe!! fan n ft bu 
- roerben to szczeście mo-
żesz osiągnąć. • 

'.tci'IIJaftigfcit, aj. 1) udział 
m., uczestnictwo n.; 2) spółka 
f. (handel). 

,tcilig, adi. w złożonych 
wyrazach jak aroei- dwu
dzielny; brei- trzydzielny. 

Xci'Imaf d}inc, sj. pl. -n, 
maszyna. podziałowa, dziel
nica f. 

'.tci'lnal}IUC, af. 1) uczest
nictwo n., spólnictwo n., 
udział m., należenie n. do 
czego; - an einer mr6eit 
spółpracownictwo n.; - an 
einem illerbredjen uczestnictwo 
w zbrodni; 2) udział m., 
sp6łczucie n. ; = IDlitAefillj(; 
sympatya f.; - am Ung!iicf 
beaeigen, au!3fpredjen okazać, 
wyrazić sp6łczucie z powodu 
nieszc2ęścia. 

Xci'Ina~111lo0, adi. bez sp6ł
czucia, bezlitośny; = 09ne 
\!Jlitleib; obojętny; = g(eicf)• 
gli!tig; nieczuły; = une mp, 
finb!idj. 

Xei'lna~1110lofigfcit, sf. brak 
m. spółczucia, obojętność, f., 
nieczułość f. 

'.tci'I•ne~mcn, vn. neljme, 
nimmft, nimmt, nagm tei!, 
ijate tei!genommen, t) an etro. 
- brać w czem udział, uczest
niczyć w czem; prz.r.czyniać 
się, przystąpić do czego; 2) 
(przenośnie:) zajmować się 



Xei'lnc~mcnb 

czem j sympatyzować z czem j 
sp6lczuwać z kim, z czem. 

:tci'lnc1,menb, 1. adi. 1) 
biorący w czem udział; 2) 
spółczujący, czuły, tkliwy; = 
gefilgluoU; słodki, łagodny;= 
lielireicĘ); II. adv. z udziałem; 
ze spbłczuciem, czule; słodko, 
łagodnie. 

:tci'lltc~mer, sm. -a, pl. 
-, uczestnik m., spólnik m. 

:tci'lnc~ntcrin, sf. pl. •nen, 
uczestnic,:ka f., spólniczka /. 

:tci'lnc~mung, sf. pl. •rn, 
udział m., uczestnictwo n., 
sp6lnictwo n. 

:tcilll, adv. częścią, po czę
ści, częściowo; - .•• - czę
ścią. • • częścią, bądź, , • 
bądź. 

:tci'lf d)Cibe, sf. pl. •n, tar
cza zegarowa, wskaźnica j. 

:tci'lf e11b1111g, sf. pl. •en, 
posyłka częściowa. , 

:tel'lftrctfe, sf. pl. •n, c~ęśc 
j. szlaku (kolejn.). 

:tei'lung, sj. pl. -en, dzie
lenie n.; połowiczenie n.; = 
~at6ierung; dział m,; = \llb• 
tei(ung; rozdział m.; = %ten, 
nung; podział m.; = iller~ 
tei(ung; - einea !JłeicĘ)ea roz
bi6r m. państwa. 

:tei'luugllnrtifel, sm. -a, 
rodzajnik podziałowy (gra
mat.). 

:tei'luugllfc!Jler, sm. ~a, pl. 
- , błąd m., myłka j. w dzie
leniu, w podziale. 

:tei'hmgllllnie, sf. pl. -n, 
linia dzieląca; linia graniczna. 

:tei'lungllł)untt, sm. •(e)a, 
pl. •e, punkt m. podziału. 

:tel'luuglltJertrng, sm. •(e)s, 
pl. "ttiige, układ m., umowa 
f., traktat m. podzil!łu. 

:tei'hmgll0n~l, sf. pl. ,en, 
iloczyn n. (matematyka). 

:tei1luug03eid)cu, sn. "a, pl. 
-, rozłącznik m., znak m. 
rozłączenia (gramat.), 

:tei'(llleif e, I. adv. częścio
wo, po części; w ratach, ra
tami, w spłatach (handel); I. 
adi. częściowy; - ,8aglung 
a) częściowa zapłata; b) opła
ta f. ratami, w ratach, 

:tei'lan~l, sf. pl. -en, dzielna 
f. (matematyka). 

:tei'l3n~lu11g, sf. pl. •en, 
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cz~ściowa zaJ>lata; = tei(" 
roeif e lBe&a~lung; wypłata f. 
na rachunek; = 2lbfdj(agil• 
aa~(ung; rata f., spłata f. 
na raty; = mate. 

:teiut, (~ym.: tę), sm. •il, 
pl. -, plcc f., cera j. 

:tclegrn'mm, sn. •(e)s, pl. 
•e, telegram m. 

:telcgrn'ł)~, sm. •en, pl. 
,en, telegraf m.; optif cĘ)er -
semafor m., ramieniec m.; 
unterf eeifcĘ)et - telegraf pod
morski, transatlantycki; butdj 
ben =en telegraficznie. 

:telcgrn·ł)lJCUllntt, sn. •(e)il, 
pl. •iimter,,urząd telegraficzny. 

:telegra łJbtnnutlllort, sf. pl. 
,en, odpowiedź telegraficzua. 

:tclcgrn'ł)lJettnł)ł)llrllt, sm. 
,( e )!!, pl. •t, przyrząd tele
graficzny. 

:telegrn'ł)IJeunuff e~er, sm. 
•il, pl. - , dozorca m. tele
graf'6w, 

:tclegrn'ł)lJenbenntte(r), sm. 
•len, pt. •ten, urzędnik tele
graf6w, telegrafista m. 

:telegrn'ł)bcnbote, sm. =n, 
pl. •n, posłaniec m. bióra 
telegraficznego, 

:telegrn'ł)~cnburenu, (wym.: 
-bliro), .m. •il, pl. •fil, urząd 
telegraficzny. 

:telcgrn'ł)IJCttbienft, sm. •ei!, 
służba f. przy telegrafach. 

:telegrn'l)bcubrnbt, sm. =(e~), 
pl. •btal)te, drut tel<igraficzny. 

'.tclcgrn'ł)~eugebilbr, sf. pl. 
=en, opłata f., · należytość f, 
za telegram. 

:tdegrn'ł)~eufnbd, sn. •i3, 
pl. -, lina telegraficzna. 

'.tclegrn'ł)~eulcituug, sf. pl. 
•en, 1) przew6d telegraficzny; 
2) zarząd m. telegraf6w; 
;Betroaltung. 

'.tclegrn'ł)bcnlinic, sf. pl. 
•n, linia telegraficzna. 

:tclcgrn'ł)benuc~, sn. •ei3, 
pl. ,e, sieć j. telegraf6w. 

'.tclegrn'ł)bet1ł)fn~l, sm. •( e)il, 
pl. •pfii!Jle, :tclcgrn'ł)~cnf iiulc, 
:telegr1l'l)~e11ftnnge, sf. pl. •n, 
słup telegraficzny. 

:telcgrn'ł)benftntion, sf. pl. 
,en, obacz 5teltgrap~enamt. 

Xelegrn'ł)~euftrnng, sm. 
,(e)il, pl. •fttiinge, drut tele
graficzny. 

Xdeł)lJo'nftntion 

Xclcgrn'ł)~enftnifcn, sm. 
=il, pl. -, pasek m., taśma 
f, Morsego. 

:tclegrn'ł)!Jeutrnilt, ( wym. : 
-trę), sm. •S, pl. •S, pociąg 
połączony z telegrafem ( woj
skow.), 

:telegrn'ł)~cullmiu, sm. 
,(e)il, związek telegraficzny 
międzynarodowy, 

:tdegrn'ł)IJenwef en, sn. •a, 
telegrafia f:, urządzenia tele
graficzne. 

:telegrnł)~ie', sf. tele-
grafia J: 

:tclegrnł)~ie'ren, va. i vn. 
(~aben) telegrafować, dunosić, 
donieść telegraficznie, 

:telcgrll'lJ~if d), I. adi. tele
graficzny; =e ~epef dje depe
sza telegraficzna, telegram 
m.; •e 9ładjricfjt wiadomość 
telegraficzna; II. adv. tele· 
graficznie, przez telegraf, te
legramem. 

;l;c(egrnł)lJi'ft, sm. •en, pl. 
,en, telegrafista m., urz~dnik 
m. telegraf6w. 

:tclegrnł)~i'ftiu, sf. pl. 
,nen, telegrafistka /. 

:teleologie', sf. teleologia 
f., nauka f. o celach (filozof.). 

:telcolo'gif d), adi. teleo
logiczny. 

:telelJ~o·u, sn. =(e)s, pl. 
•e, telefon m. 

:teleł)~o'nentł)fiinger, sm. 
=il, pl. -, odbierak telefo
niczny, słuchawka j. 

Xdtl)~onic'ren, va. i vn. 
(~alien) telefonować. 

:tdeł)~o'nif d}, I. adi. tele
foniczny; •er Seitungabtaijt 
drut telefoniczny; -es @e• 
fpriidj rozmowa telefoniczna; 
II. adv. - anfragen zapytać 
telefonicznie, przez telefon. 

:tclcł)~o'uleituug, sf. pt. 
•en, przew6d telefoniczny. 

:telcł)~oui'ft, sm. •en, pl. 
=en, telefonista m., urzędnik 
m. telefon6w. 

:telcl)~oni'ftin, sf. pl. •nrn, 
telefonistka j. 

:tdeł)~o'une~, sn. =ee, pl. 
•e, sieć f. telefonów, 

:tdcł)~o'uf cubcr, sm. •!3, 
pl.-, przesyłak telefoniczny. 

:tcleł)~o 1nftntio11, sf. pl. 
•en, urząd telefoniczny. 



'.!clcffo'.p 

'.!elcffo'.p, an. 0 (e)i3, pl. •f, 
teleskop m., dalekowidz m. 
(gwiazdo bada w czy). 

'.!elcffo'.pif d}, adi. tele
skopiczny. 

'.!c'Ucr, am. 0 !3, pl. , 
talerz m.; ein - voU (pełoy) 
talerz; mit jmn'bm uon bemc 
fe!bm - eff m jeść z kim z 
jednego talerza; - ber ~an'b 
wklęsłość j. ręki; - eines 
~utes, einer IDlilte krąg m. 
kapelusza, czapki; ~oftien
patena f. 

'.!c'Ucrbrctt, an. •(e)s, pl. 
•et, deska /., półka f. na ta
lerze. 

'.!c'UcrdJCU, sn. •B, pl. -, 
dim. od :teUer, talerzyk m. 

'.tc'Ucrcifcn, sn. -s, pl. -, 
łapka f. na drapie!ne zwie
rzeta. 

'.!c'Ucrformig, adi. kształt 
talerza mający, talerzowały; 
adv. w kształcie talerza. 

'.!c'Ucrforb, am. •(e)e, pl. 
•liltbe, kosz m. na talerz!'. 

'.!e'Ucrlcdcr, am. os, pl. 
-, pomywacz m., łuszczy
bochenek m., polizacz m. 

'.!c'llcrf d}nclfc, af. pl. •n, 
płaskozwit m., stoczek m., 
zatoczek m. (zoo!.). 

'.!c'lfcrfd}rnnf, am. •(e)s, 
pl. •f ciJrlinfe, szafa f. na ta
lerze. 

'.!c'lfcrtudj, sn. o(e)s, pl. 
•tild)er, 1) serweta /., obcier
ka f. ust; 2) ścierka /. do 
obcierania talerzy j = mlif dj• 
tudi. 

'.!c'UcrttJiirmcr, sm. •B, pl. 
-, ruszt m. do ogrzewania 
talerzy. 

'.tc'lfmttf d)cl, sf. pl. •n, 
tellina f., odgiętek m., śnied
nik m. (małfa). 

'.!clftt'r, sn. •B, '.!clftt'rlllt• 
tau, sn. tellur m., ziemian 
m. (minerał.). 

'.!cUtt'rcr0c, sn. pl. tellu
rzaki pl. (minerał.). 

'.!clltt'rium, sn. •(e), pl. 
•tien, telluryum m., okaz m. 
obrotu ziemi. 

'.!c'm.pcl, sm. •S, pl. -, 
1) świątynia /., bożnica f.; 
jmnbn aum - fjinauswerfen 
wyrzucić kogo z domu, wska
zać komu drzwi (poufale); 
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2) rozpinadło n.; = Spa n n• ~erminberung ber - spadek 
ftocf; 3) nazwa gry bazar- m. temperatury. 
dowej. '.!c111.pcrnt11'rcr~ii~11ng, sj. 

::tc'm.pclbntt, sm. •es, budo- pl. •en, podniesienie n. się 
wa f., świątyni. temperatury. 

'.!c'm.pclbirncr, am. -s, pl. '.tcm.pcrntu'rcrnicbri91111g, 
-, sługa m. świątyni; ka- sj. pl. •m, spadek m. tem-
płan m. peratury. 

'.!c'111.pclbic11ft, am. oes, pl. '.!em.pcrntn'rf dJtunnfuug, sf. 
•e, służba Boża. pl . • en, chwi~juość j. ttm-

'.tc'm.pcUJCtr, am. •n, pl. peratury. 
•en, '.tc'm.pdrittcr, sm. 0 s, '.!em.pcrnt111rucrii11ber1111g, 
pl. -, templaryusz m., boto- af, pl. •en, ;tcm.pcrntu'r• 
grobca m. ttJCd)f ef, sm. ,a, zmiana f. 

'.!C'lllł)clbof, sm. •(e)i3, 1) temperatury. 
-, pl. •l)i:ife, plac m. koło '.!c111.pcrc'113lcr, am. ,a, pl. 
kościoła; 2) rezydencya f., -, cdowiek wstrzemięźliwy. 
siedziba /. templaryusz6w. ;tc111.pcric'rc11, va. (lj116en) 

'.!e't11.pel11, I. vn. (ljalien) miarkować, umiarkować, ,fa. 
grać w pewną grę bazar- godzić, złagodzić; wstrzymy
dow!}; II. vn. i fid) -, vr. wać, hamować. 
(ljalien) piętrzyć się; = fid) '.!cm.pcric'rmcff er, an. •ś, 
auftiltmen. pl. -, nóż m. do farb (ma-

'.tc'm.pclorbcn, am. =s, za- Jarstwo). 
kon m. templaryuszów. '.tc111.pcric'rł)11lucr, an. ,s, 

'.!c'111ł)clrn11b, am. •(e)s, pl. pl. -, proszek uśmierzający 
•e, świętokradztwo n. ból. 

::tc'mł)clriiullcr, '.tc'm.pcl= '.!c'm.peru, va. (l)aben) mięk-
f dJiinbcr, sm. •a, pl. -, czyć stal. 
świętokradca m. '.tc'm.pcrof m, am. •B, pl. 

'.!c'm.pclrittcr, am. obacz •i:ifen, temprówka f. 
:temi,el~err. "" l '.!c'm.pcrn, af. tempera /. ~c'111.p er, am. =!S, pl. 
(malarstwo); obraz mało- obacz Xemµelljerr. 
wany farbami wodnemi; _ '.tc'm.plcrorbcn, am. %em• 
ma[en malować farbami wo- pefotben. 
dnemi. '.!c'm.po, an. ,(i!), pl. ,s i 

"" , 11 f „ f. z :temp!, tempo n., ruch m., 
~c 111„crn nruc, a · P • ·n, iloczas m., wymiar m. czasu, 

farba wodna ; mit •Il malen k 
malować farbami wodnemi, stopień m. szybkości; ta t 

::tc'11111crngcmiilbc, an. •B, m.; bas - beoliadjten za-
,. chować takt, pl. -, obraz farbami wod-

nemi malowany. '.tc111.porn1lic11, sn. pl. tem-
'.!c'm.pcrnmnlcrci, sf. pl, poralia pl., dobra świeckie 

=en, obacz :tempera. (kościół). 
'.!cm.pcrnmc'ut, an. •(e)i:!, '.!cm.porii'r, adi. czasowy; 

pl. ,e, temperament m., uspo- adv. czasowo. 
sobienie n. '.!c111ł)orific'rc11, vn. (~alien) 

::tc111.pcrn'113bctuco1111g, sj. zwlekać, starać sill zyskać 
ruch wstrzemięźli wościowy; na czasie. 
- 9.Jlltjiigfeitsbemegung. '.!c'mł)u~, sn. -, pl. •pora, 

;tc111.pcrn1113ucrci11, sm. •(e)s, czas m. (gramat.). 
pl. •e, stowarzyszenie n. '.!cun'fcl, an. (i sm.) ,s, 
wstrzemi!lźliwych; = IDlii~igo pl. -, 1) tenakul m., de
feitsverein. szczułka pismo trzymająca 

'.!cm.pcrntu'r, sj. pl. 0 en, (drukarstwo); 2) szczypczyki 
tempem tura j., ciepłostan m.; pl. (chirurgia). 
mittlere - średnia tempe- '.!cnbc'113, af. pl. oen, ten
ratura; p[i:it[idjet mledJfel ber dencya j.; skłonność f, 
- nagła zmiana temperatury ; dążenie n., dąfoość f.; = 



9łeigUnB; zmierzanie n. do 
pewnego celu, 

Xcnbcn3Ui'~, adi. tenden
cyjny; adv. tendencyjnie, 

Xcnbe'n3Ier, am. .13, pl. 
• -, działajl!CY m., postllpu

jl!CY m. pod wpływem pewnej 
tendencyi. 

Xenbe'n3', adi. tendencyjny. 
Xenbe'113ltterntnr, sf. lite

ra tura tendencyjna. 
'.tcnbc'n31)ro3e», am. ~ff ei3, 

pl. •ff e, proces tendencyjny, 
proces wytoczony z pobudek 
politycznych, z nienawiści, 

'.tcnbc'n3romnn, sm. •(e)i3, 
pl. •e, powieść tendencyjna, 
powieść napisana w celu 
udowodnienia jakiej tezy. 

'.tenbc'n3ftiirf, sn. •(e)e, pl. 
•e, dramat tendencyjny. 

'.tc'nber, sm. -a, pl. -, 
tender m., jaszczyk m.; ge• 
filllter, betriebi3fli~iget, au!• 
getilftetet - tender pełny, 
tender zaopatrzony (kolejn.). 

'.te'nbcrnn~diftnng~gcgcn
ftlinbc, sm. pl. przybory ten
drowe (kolejn.). 

'.tc'nbcrfiiUtrid)tcr, sm. ~i3, 
pl. -, lej m. (koleju.). 

'.tc'nbcrlofomotiuc, sf. pl. 
•n, parowóz tendrowy, teu
drówka j. (kolej n.). 

'.tc'nne, sf. pl. •n, bojo
wisko n., boisko n., gumien
nica /., klepisko n., tok m.; 
auf bie - breiten, legen wy
sypać na klepisko. 

'.tc'nncn1)ntf d)c, sf, pl. on, 
:te'nncnf dJliigd, sm. •6, pl. 
-, '.tc'nncnftnm1)fe, sf. pl. 
•n, klepadło n. 

Xe'nor, sm. •6, treść /., 
-0snowa f.; = mlortlaut. 

'.teno'r, sm. •(e)s, pl. •e 
i '.tenil're, 1) tenor m. (głos 
m11ski); ~o~er - wysoki, 
silny, bohaterski tenor; tiefet 
- tenor nizki; 2) tenorzysta 
m. (śpiewak); = '.tencrift. 

Xeno'rgcigc, sf. pl. •n, 
altówka /. (instrument mu
zyczny). 

'.tenoti'ft, am. •en, pl. •en, 
tenorzysta m. (śpiewak). 

Xeno'r1)nrtie, sf. pl. -n, 
partya tenorowa, 

:!cno'rfiinger, sm. dl, pl, 
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-, tenor m., tenorzysta m.; I men, f eten wyznaczyć komu 
3meiter - drugi tenor. termin; ben - vetllingetn 

'.tcno'rfd)liiffcl, sm., '.tcno'r• przydłużyć termin; ber - ift 
3cid)cn, sn. •!il, pl. -, klucz geftem al>gdaufen, verfaUen 
tenorowy (muzyka). termin wczoraj ubiegł; l>ei 

'.teno'rftimmc, sf. pl. •n, 2Ui!auf bei3 •6 przy końcu, 
tenor m.; głos tenorowy ku końcowi terminu; itujiet• 
(muzyka). ftet - termin ostatni, osta

'.tentn'mcn,· sn. •i3, pl. teczny; in •en 3a~!en płacić, 
•mina, próba f., doświad- spłacać ratami, w terminach 
czenie n.; egzamin wstępny. oznaczonych; auf •e uetfaU• 

'.tentie'ren, va. rnaben) ten- fen sprzedawać na raty, na 
tować, próbować. spłaty; bie !Ulide filr me~rere 

'.te'1)1)id), sm. •(e)i3, pl. "e, •e fdjulbig fein zalegać komor
kobierzec m., dywan m.; nem za kilkJt kwartałów; 2) 
okrycie n. na stół; = ~ifdj• termin S!!dowy, audyencya /, 
becfe; - mit eingemebten (sądowa); bet - ift filr mor„ 
~iguren gobelin m.; bie •e gen angefeęt audyencya wy
lege11, aufne~men położyć, znaczona na jutro; idj ~atte 
zdj!!Ć dywany; ein ,8immet geftem - miałt1m wczoraj 
mit •en auslegen wyłożyć termin (w sądzie). 
pokój dywana~i, Xcrminn'lien 8. pl. Termi-

'.te'1)1)idj~rbett, sf. pl. •ett, nalia f. (uroczystość na cześć 
robot~ ~ob1Prcowa. rzymskiego boga Termina). 

'.te ~~td)bcf~n, sm. ,B, pl. '.termi'nfnuf, sm . .. (e)s, pl. 
- , '.te 1)1)id)6ilrfte, sf, pl. •n, .faufe kupno terminowe cza
miotełka f., szczotka f. do sowe, 'na czas oznaczon~. 
czyszczenia dywanów. a-, • l · , 

·'.tc'1)1Jidjbect, sn. •e(i3), pl. ,.,,~rmmo. ogtc, ~f. pl. •n, 
..e, grządka porosła roślinami, term!nologia f., zbiór m. wy-
k · t · óż k 1 . rażen naukowych, przemysło-

wia ami r no o orowym1. h k d · I · h · 
Xc'1111t.-r.brnrfcr sm ,/3 pl. w_y~ , ~ę. o zie _mczyc ' Ja-

,..,.. "I, , . • , kieJ umieJętności. 
-, d:ukarz m: kobierców. '.terminolo'gtf d), adi. ter-

'.te 1'1:Jid)fnbrtfnnt,. sm. •en, minologiczny • adv. termino-
pl. oen, obacz ;te:p:ptqimadjer. l , · ' 

'.tc'1)1)id)~iinblcr, am. •i3, pl. ogiczme: , , 
-, handlnjący m. kobier- Te'rmmus~~ chmcus, sm. 
cami, - -, pl. -mCJ, wyraz tech-

Xe'1)1)id)mnd)cr1 '.tt'1)1Jidj• niozny, wyraz r11kodzielny, 
weber, '.te'1)1)idjltltder, sm. •!il, rzemieślniczy, przemysłowy, 
pl. -, kobiernik m. naukowy; = teqinifdjer 2tUS• 

Xe'1)1Jidjnn11cl, sm. ..iii, pl. brucf. · 
•nligel, gwóźdź m. do wie- Xcrmi'nller!iingernng, sf. 
szania, do przytrzymywania pl. ,en, przydłnżenie n. ter-
kobierców. minu, czasokresu. 

'.te'1)1Jidjftnnge, sf. pl. •n, '.termt'nllcrlnft, sm. -es, pl. 
drą!l' przytrzymujący kobierce. •e, bei _ pod rygorem, pod 

'.te'1)1)idjftirfcr, sm. •!3, pl. karą utraty terminu. 
-, haftarz m., wyszywacz 
m. kobierców. '.tctmi'Ultlcif C, adv. termi-

'.tc'1)1)idjltliderci, aj. pl. ,en, nami, ratami, w pewnych od-
tkanie n, kobierców. stępach ozasu; - b~a~Ien 

Xe'1)"idj•eng, an. •(e)i3, pl. płacić, spłacać ratami, w ozna-
,.. o czonych ozasokresaeh. 

•t, materya kobiercowa. 
Xc'rbinm, sn. •iii, terben '.termi'tc, sf. pl. 0 n, ter-

m., terb m. (minerał.). mit m., bielec m. (owad). 
'.termi'n, sm. •(e)s, pl. •e, Xc'rnc, sf. pl. ,n, terno n. 

1) termin m., czas oznaczo- (w loteryi). 
ny; czasokres m.; jmnbm '.terve'n, sn. •i3, obacz 
einen - l>eftimmen, anberau• ~et:pentinfant:pfer. 

3' n! en ber, '.il)eufclj•po!nifcljea 5!Borterbuc!j. 36 
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~cr.pcntt'n, sn. •il, terpen- Xcrroti'ft, sm. •en, pl. •en, 
tyna f., olej żywiczny, sok terrorysta m., siejący m. po-
tywiczny. strach. 

Xcr.pcnti'nartig, adi. ter- Xcrrori'ftif dJ, adi. terrory-
pentynowy. styczny; adv. terrorystycznie, 

Xcr.pcnti'nbanm, sm. ,(eia, l:c'rtia, sf, pl. •tien, 1) 
pl. ~bćiume, Xcr.pcnti'n.pifta3ic, tercya /., trzecia klasa 
sf. pl. •n, terpentynowiec m. gimnazy6w niemieckich; 2) 

Xcr.pcntt'n~cift, sm. •eil, (także: Xc'rtiaf d}rift, sf.) 
Xcr.pcnti1nf.ptrit11~, sm. -, tercya f. (druk.); 8) obacz 
esencya terpentynowa. ~ettie 1); 4) trzeci głos 

Xcr.pcnti'nfam.pfcr, sm. •il, (w muzyce). 
kamfora sztuczna. Xcrtia'ncr, sm. •B, pl. - 1 

Xcr.pcnti'nfitnł~, sm. •ff eil, 1) uczeń m. tercyi gimua
pl. •ff e, pokost terpentynowy. zyalnej; 2) (takte: Xcdill'= 

Xcr.pcnti'niil, sn. •(e)il, pl. ncrmiind}, sm. ceil, pl. -e) 
,e, olej terpentynowy. tercyarz m., braciszek m. 

Xcrrai'n, (wym.: -rę), sn, trzeciego zakonu św. Fran
=!I, pl. •S, teren m., grunt ciszka. 
m„ plac m.; - geminnen Xcrtia'nficbcr, sn. •il, pl. 
stanąć na pewnym gruncie, -, trzeciaczka f., ograsl!lka 
ustalić si~; 'oas - be~auvten f. (febra). 
dotrzymac placu. Xcrtiii'r, adi. trzeciorzędo-

Xcm11ff c, sf. pl. •n, 1) wy (geologia). 
taras m., tarasa f., ziemio- Xcrtiii'rbilbnng, Xcrtiii'r= 
wał m., ziemio wały pl., nad- f ormation, sf. pl. •en, trze
ziemek m., upłaz m.; wy- ciorzędowe utwory (geologia). 
nioslość ziemi poziomo zró- Xcrtiii'tiCit, sf. epoka trze-
wnana, ziemioschody pl., ciorzędowa (geologia), 
ziemiostopnie pl.; 2) pogród- Xc'rtialllcd}fcl, sm. ,il, pl. 
ka f., grządka f. w ogrodzie; -, trzeci egzemplarz wekslu 
= @attenbeet. (handel). 

Xcrra'ff cnbad}, sn. •(e)il, pl. Xc'rtic, sf. pl. •n, 1) ter-
•bćid)et, dach tarasowy, dach cya f,, trzecia godzina w 
płaski, kościelnym podziale dnia; 2) 

Xcrra'ffcnformig, adi. tara- także: l:c'r3ic, sf. sześć-
sowy. dziesiąta cześć sekundy, 

Xcna'ff c11Ia11b, sn. •(e)B, Xcr3, sf. pl. =en, 1) sześć-
pl. =Ilin'oet, kraj pokryty pa- dziesiąta część sekundy ; 2) 
górkami stopniowymi. tercya /. (muzyka i szer

l:crr'affcnmancr, sf. pl. •n, mierka). 
mur odporowy, podporowy. Xcr3crn'I, sn. ,(e)i!, pl. -e, 

Xcrraff ic1rcn, va. (~aben) tercerola f., krócica /. 
tarasować, wałować, robić Xcr3c'tt, sn. =(e)s, pl. ~e, 
ziemiostopnie, sypać pagórki tercet m., śpiew trzygłosowy, 
stopniowe, schodowe. muzyka trzygłosowa. 

Xcrri'nc, sf. pl. .n, waza '.!:c'r3~icb, sm. •(e)il, pl. ,e, 
/. na zupę. tercya j. (szermierka). 

Xcrri'ncnloffcl, sm. •il, pl. Xcrai'ne, sf. pl. •n, tercyna 
-, łyżka f. do zupy. j. (wierszowanie). 

Xcrritorin'I, adi. terryto- ~cf d}i'nc, sf. pl. 0 n, Xe'• 
ryalny, obwodowy, okręgowy. f d}ing, sn. •(e)s, pl. •e, kró

~crrito'rium, sn. •il, pl. cica f. 
•tien, terrytoryum n., obw6d Xcft, sm, •(e)i!, pl. ,e, t) 
m., obręb m., dzielnica f. kapelka f. (chemia); 2) także: 

'.!crrorific'rcn, va. (~aben) Xc'ftcib, sm. •e0, pl. •e, przy
terroryzować, wprawiać w I sięga f. proteRtantyzmu (hi-
postrach, storya), 

Xcrrori'i!mu~, sm. -, ter- l:cftamc'nt, sn. •(e)i\!, pl. 
roryzm m., rząd m. postrachu. •e, 1) testament m., postano· 

wianie n., rozporządzenie n. 
na wypadek śmierci, ostatnia 
wola; ein, f ein - mad)en 
zrobić, napisać testament; 
bai\! - ~interiegen, etiiffnen 
złożyć, deponować, otworzyć 
testament; eigen~ćinbigeil -
testament własnoręcznie pi
sany; aeugen~aftes - testa
ment w obecności świadków 
zrobiony; tn!lnblidjes - te
stament ustny; llln~Ltng, ~adj
trag aum - kodycyl m.; 
jmntm in feinem - bebenfm 
przekaz11.ć co komu testamen
tem; o~tte - fterben umrzeć 
bez testamentu; ein - um• 
ftojien obalić testament; 2) 
'oai\! ll(!te un'o bas ~eue -
St11.ry i Nowy Ttistament, 
Pismo święte starego i nowego 
zakonu. 

'.!cftamenta'rif dJ, Xefta· 
mc'ntlid}, I. testamentowy, 
ustanowiony testamentem ; •e 
18etfilgung rozporządzenie te
stamentowe; II. adv. testa
mentem, testamentnie, 

Xeftamc'ntmad}cr, sm. •il, 
pl. -, testator m., rozporzą
dzający m. na wypadek 
śmierci. 

Xcftamc'utmad}crin, sf. pl. 
•nen, testatorka f. 

Xcftame'ntonn~nnl}, sm. 
,(e)ti, pl. -~ćinge, Xcftamc'nt~ 
bcilagc, sf. pl. •n, Xcftamc'nt~· 
nad}trag, Xcftamt'nto311f a~, 
sm. -el!, pl. •ttćige, •fći~e, ko
dycyl m., dodatek m., dopis 
m. do testamentu. 

Xcftamc111t~crbe, sm. ,n, pl. 
•n, dziedzic testamentowy. 

l:cftamc'nt~croffnung, sf. 
pl. ,en, otwarcie n. testa
mentu, 

:!cftamc'ntf d}rcibcr, sn. •il, 
pl. -, pisarz m. testamentu. 

Xcftamc'ntucrfilgnng, sf. pl. 
•en, rozporządzenie testamen· 
towe. 

l:cftnmc'ntoboUftmfcr, sm. 
•il, pl. -, egzekutor m., wy
konawca m. testamentu, 

l:cftame'nmoUftrccfung, sf. 
pl. ,en, ,vykonanie testamentu. 

Xcftamc1nt~lllcif c, adv. te· 
stamentem, testamentarnie. 

Xcftamc'nto3c11gc, sm. ..n, 



'.tcftll't 563 

pl. "n, świadek testamen- płaci on to drogo, drogo to 
towy. przepłaci; ~oclj unb - fc!jroli

'.tcftll't, an. ,(e)e, pl. •e, po- ren zaklinać się na wszystko; 
świadczenie n. uczeszczania ~ocfj unb - verf precfjen przy
na w.vkfady uniwersyteckie. rzekać, przyrzec uroczyście, 

'.tcft1t'tor, am. •e, pl. •en, '.tcu(c)rung, af. pl. •en, 
testator m. droiyzna f.; - Ie~rt ~au9„ 

!cftic'tcn1 I. va. (~aóen) ~a(ten droiyzna uczy gospo
poświadczac, zaświadc,oaĆ; = darować. 
f>eaeugen; II. vn. (~nf>en) 1) !cn'fc, aj. pl. "n, głębia 
robić, pisać testament; 2) po- f., głębina /. (górn.). 
świadczać uczeszczanie na !cn'fd, am. •iii, pl. -, 1) 
wykłady uniwe;syteckie. dyabeł m., czart m., bies m., 

!cftic'rcr, am. •i3, pl. --, licho n.; baiil ift ber einge• 
testator m. f(eif djte - to istny dyabeł; 

!cftimo'nium, an. •(i3), pl. lirger ais ber - gorszy od 
•nia i •nien, świadectwo n., dyabła; ber - f djllift nicfjt 
poświadczenie n. dyabeł nie śpi; es ift ein -

'.tcfti'fcl, am. pl. •n, jądro uon einem !roeióe to dyabeł 
n. (anatomia). nie kobieta; ber - prebigt 

'.!:etc, aj. pl. •n, przód m., !Bujie dyabeł Riada za krzy
czolo n. maszerującego od- iem; uom - bef eff en fein 
działu wojska. być opętanym przez dyabła; 

!ctr1td,Jo'rb,(wym.: -kord), in bee •5 J?ildje fommen do 
an. =(e)il, pl. ,e, tetrachord dyabła na obiad się dostać, 
m. (instrument muzyczny). dostać się w dyabelne obroty, 

'.I'.ctrllt'bcr, sn. •9, pl. -, kłopotu sobie narobić, biedy 
czworościan m. (geometr.). się nabawić;·ben - im 2ei6e, 

'.tctr1tc'brif dJ, adi. czworo- im 9lacfen ~aóen mieć dyabła 
ścienny. pod skórą; bail muf! mit 

!ctrlllogtc', sf. pl. 0 n, te-' bem - 3uge~en, ber - ~at 
tralogia /. (piśmiennictwo), ~ier feine ~anb im <Spie{e 

l:ctr1tme'tcr, am. •iii, pl. -, dyabeł się w to wmieszał, 
tetrametr m., wiersz cztero- dyabla w tern sprawa; ber 
zgYoskowy. - ift (os piekło się obru

'.tctrll'tdJ, sm. •en, pl. •en, szyło; bem - ein mein ab. 
tetrarcha m. (historya). f cfjroiiren strasznie się przy-

l:ctr1trcfJ1t't, an. -{e)il, pl. sięgać, przysięgać się o lada 
-e, tetrarchat m. (bistorya). co; ber - ! aum - ! aum -

l:ctr1trcfJłc', sj. pl. •n, te- auclj! pfui -! do dyabła! 
trRrchia f, (historya). do licha! imnbn aum -

;tcu'cr, I. adi. 1) drogi; f djicfen posłać kogo do dya
drogocenny; = foftoor; •er bła, przepędzić kogo; 3um 
\J!reiil wyRoka cena; <Sdju~e - fa~ren Iaff en porzucić do 
finb jet1t fe~r - buty teraz dyabfa; ge~, fcfjm bidj 3um 
są bardzo drogie; - macfjen - ! geij in •iii 9lamen ! idź, 
pod wyiszyć cenę; -, teurer p6jdź do dyabła, do czarta!; 
werben podrożeć; wie - P ile bieli fo!I ber - ijoren I niech 
kosztuje? mir ~aben Mit •e cię dyabli wezmą! roaiil 3um 
,Seiten mamy obecnie drogie - gibt's? coż tam do dyabła? 
czasy; ~ier ift guter !Rat - mail aum - fann idj henn 
trudna to sprawa; 2) (przeno- tun P cóż do dyabła mogę 
śnie:) drogi, kochany; •er zrobić? wail - albo in •il 
g:reunb drogi, kochany przy- 9lamen fo!I bas teijien? cói 
jacielu; II. adv. drogo; - to u dyabła ma znaczyć? 
()eaa~(en drogo zapłacić; au icfj roił! bee •5 fein albo ijol' 
- ()e0a~[en przepłacić; in midj ber -, roenn bail roa~r 
.l:lonbon ift - leben w Lon- ift I niech mn,ie dyabli wezmą, 
dynie życie drogie; bail fo!I porwą, jeżeli to prawda! 
i~m - au fte~en fommen za- mer -, roer aum - ! ki 

'.tcu'fcle1trbcit 

(jaki, jakiż) dyabel ! ron!Il 
aum - bringt i~n henn nocfj• 
mars ~ier~er ! ki dyabeł zno
wu go tu niesie! bas taugt 
bem - I dyabła (mi) po tern! 
au roeidjem - f oll idj ben n 
bas madjen? po jakiego dya
bfa mam to zrobić P bas roeiji 
ber - dyabeł to wie; idj 
frage ben - hanaclj dyabła 
o to pytam, wcale na to nie 
zwafam; er weiji ben -
bauon dyabla on tam o tern 
wie, nic o tern nie wie ; bes 
•5 werben oddać się bies u; 
p(agt bidj ber - ? bift bu 
beiil ~il ? czy cię dya bel opę· 
tał? zły duch opanował? 
czyś oszalał? fein ganaeil 
filermogen ift aum- (gegnngen) 
cały jego majątek dyabli wzię
li; roo ber - fe{()ft nidjts aus• 
ridjten fann, ba fdjicft er feine 
@rojimutter gdzie dyabel nie 
może, tam babę pośle; man 
f o!I ben - nidjt an bie !roanb 
maren nie maluj dyabła na 
ścianie, być się nie przyśnił ; 
nie wywołuj wilka z lasu; in 
ber ~ot frijit ber - \)'Iiegen 
głodny dyabeł zje i muchy; 
2) ein armer - biedaczysko 
n., chudeusz m.; ein bummer 
- głupiec m.; ein gutmil= 
tiger - dobroduszny chłop; 
3) mandryl m., pawian m. 
(małpa). 

;tcu'fdcfJcn, an. ,iii, pl. - , 
dim. od '.teufeI, dyabełek m., 
dyablę n., dyablątko n. 

;tcufdci', aj. pl. ,en, dya
belstwo n., czartostwo n.; 
ba~inter ftecft eine - poza 
tem kryje się jakieś dyabel
stwo, jakaś dyabelska sztuka. 

'.tcu'fclin, af. pl. -nen, 
dyablica (. 

l:cu'fcl~1tft, ;tcu'fclmiij)ig, 
adi. dyabelski; adv. po dya
belsku, 

l:cu'fclellbbij), am. ·ff eil, 
pl. ~ff e, czarci kąs, czartowe 
żebro, dryakiew polna (ziele). 

'.tcu'fcle1tb1Jof1tt, am. •en, 
pl. •en, dyabelski adwokat. 

Xcu'fcle1tnbctcr, am. •il, pl. 
-, czciciel m. dabła. 

'.tcu'fclellrbctt, sj. pl. •en, 
robota dyabelska, bardzo 
trudna. 
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:tcu'fdóbnlg, SIil. =eil, pl. I '.teu'fcmunft, sf. pl. •filnfte, '.tcrt, sm. •e!l, pl. •e, 1) 
•biilge, dyablę n. sztuka dyabla, czarowauie n.; tekst m.; <>snowa /., treść j.; 

'.teu'fcHlbnnncr, '.teu'fele• magia j. słowa pl. (muzyka); libretto 
bcfd,nuiircr, sm. •!!, pl. -, '.tcu'felelift, sf. pl. =en, n.; = 0:perntei;t; bie[eil fillori 
egzorcysta m., wygauiacz m., chytrnść ilyabelska. fte~t nic!Jt im •e tego wyrazu 
zakliu~cz m. dya~lów. '.tcu'fclemiibdjen, sn. =il, nie ma w tekscie; ilóer einen 

'.tcu felebnnncm, '.tcu'fele= pl. -, dziewcze dyabli- - :prebigen osuuć kazauie 
bcf dJllliirung, sf. pl. •en, ca f. • ua tle jakiego zdania biblij-
egzorcyzm m., wyganianie n., :!'.eu'felemifdj, sf. czartowe nego; nur roeiter im ,e ! da-
zaklinauie n. dyablów. mleko, sporysz mleczny (bot.). lej mów, coś zacza,łl idźmy 

:tcu'fclebcftic, . sj. pl. ,n, :tcu'fclemufif, sf. muzyka dalej! au tief in ben -
potwór piekielny. dyabelska, dzika. fommen nadto zagłębiać si~ 

'.!cu'fcleblatt, sn. ,es, pl. :tcu'fclennbel, sf. pl. =n, w jakim przedmiocie, w ja-
•l'>liitter, pokrzywa/, żegawka j~tka f., panna f., poziom- kiej materyi; aus bem •e 
f., żgawka f., życzka /., nica f. (zoo!.). fommen, fallen odstąpić od 
żyżka f. '.tcu'fclef ndJC, sf. pl. •n, treści, stracić Wl}tek; jmnbn 

'.tcu'felebrnten, sm. •ił, nie- sprawa dyabelska, nieczysta. auil bem •e bringen zmylić 
godzi wiec bezczelny. '.!cu'felBf djlufi, sm. •ffeil, kogo; roieber auf ben -

'.!cn'felebrnut, sf. pl. pl. •[dJliiffe, zamek m. z fommen wrócić zuowu do 
•l'>rćiute, dyablica /., czaro- wpustem. przedmiotu, do rzeczy; jmnbm 
wnica /. '.!cu'felefł,Jnfi, sm. •eil, pl. ben - lefen zburczyć ko

'.!eu'felobrut, sf. dyabelski •f :pći~e, dyabelski, brzydki I go, zmyć komu głowę; 2) 
płód. · żart. tekst m. (gatuuek druku). 

'.!eu'fclebiener, sm. •il, pl. '.!cu'felefł,liel, sn., ;teu'fde= ;te'rtabbilbuug, sf. pl. ,en, 
-, obacz %eufelilanóeter. fł,luf, sm. -~e)il, etrach, figiel ryciuy pl. w tekscie. 
. '!eu'felóbienft, sm. ,es, kult dyabelski. '.!e'rtau~gallc, af. pl. •n, 
dyabelski, cześc dyabłu od- '.teu'felóftreidj, am. •(e)il, wydanie n. tekstu bez uwag, 
dawana. pl. •e, figiel dyabelski, psota bez dopisk6w. 

:teu'felebrecf, sm. •eś, dyabelska. ;te'rtberidjtig1111g, af. pl. 
czarcie lajno, smrodzieniec ;teu'felóllcrc~rung, sj. ob. •en, sprostowanie n. tekstu. 
m. (roś!.). '.teufelill>ienft. '.tc'rtlludj, an. •(e)i.1, pl. 

;teu'felófinger, am. •i.I, pl. '.tcu'felóllcrf djrcibung, sf. •l'>ild)et, libretto n. (opery). 
·-, dyable pazury, belemint pl. •en, cyrograf m. '.!Cfti'linbuftrie, sf. prze. 
m. (roś!.). Xcu'felótllcib, an. •(e)il, pl. mysł tkacki. 

'.!c111fc(ef{udjt, sf. dziura- •et, dyabeł baba f., dya- :terti'llllnren, sf. pl. przę-
wiec m. (roś!.). blica f. dzy pl. 

Xeu'fclegcf d,Jmei», ;teu'fele• Xcu'felólllerf, an. =(e)s, pl. ;tc'rtfritif, sf. krytyka f., 
11e3ildJt, sn. ,ei3, obacz %eufeiil• •e, sprawa f,, dzieło n. sza- ocena /. tekstu. 
brut. tana, dyabła; '.!e'itmnfiill, ;tc'rt!lCmiifi, 

:teu'felejunge, sm. •n, pl. ;teu'fclólllirtf d)aft, aj. pl. adi. tekstualny, dosłowny; 
-, zuch chłopiec m. •en, gospodarstwo dyabelskie. adv. tekstualnie, dosłownie. 

:teu'fcrntcrl, am. •ił, pl. ;te11'felólllllr3, sf. pl. -en, '.!e'rtf djrift, sf. tekst m. 
•e, dyabeł nie człowiek, salomonek m. (roś!.). (gatunek druku). 
dyablisko n.; zuch m., ;te11'fcl03e11g, an. •(e)il, '.tc'rtllcrbeff er1111g, aj. pl. 
chwat m. dyabelstwo n., sprawa czar- •en, poprawa /, tekstu. 

Xeu'fernfinb, an. •(e)il, pl. towska. '.!c'rtwortc, an. pl. słowa 
•er, 1) grzesznik zatwardzia- '.!e111fcló311Jirn, am. •(e)il, pl. tekstu; słowa pl. libretta 
ly; 2) dyabelskie, dyabelne pl. •e, licyna płotowa, kozi- ( opery). 
dziecko (tak w złem jak w róg chiński, cicholas m., Xertu'r, sj. pl. •en, tek
dobrem znaczeniu), bęben m. wiciokrzew lancetowaty, bar- stura f., skład m., kształt 

'.tCU'fefefirf djC, sf. pl. •111 bara f., ligustr m. (rośJ.). m., zfożeniA n. 
obacz %0Irfirfc1Je. Xeu'fen, va. (gaóen) doby- '.!~aumatu'rg, sm. •en, pl. 

;teu'feleflnue, sj. pl. •n, wać z kopalni. •en, taumaturg m., cudo-
1) szponiatka j. (roś!.); 2) Xeu'f(e)lif dj, adi. dyabelski, twórca m. 
pazur dyabli. dyabelny, czarci, czartowski; '.!~ea'tcr, sn. •il, pl. -, 

'.!eu'fclófrablle, sf. pl. •n, adv. po dyabelsku, po czar- teatr m., gmach m., dom m., 
ciernica f. (zoo).). towsku. miejsce n. widowisk, igrzysk, 

'.teu'feHlfram, am. •(e)iil, '.tc111fu11g, sf. dobywanie dom m. przedstawień; scena 
spraw ka f. dyabla, dyabel- n. z kopalni. f., widownia f.; = l8ilgne; 
stwo n. Xeutfd), adi. obacz ~eutfd), widowisko n.; = @;cfJauf:piel; 



l'.bcn'tcr= 

ins - ge~en iść do teatru; 
aum - ge~en zostać aktorem; 
= 6djaufi:>ieler metben; aut 
bem - auftreten występy
wacl, wystąpić w teatrze, na 
scenie. 

!bcn'tcr•, adi. teatralny, 
'.!bcn'tcrngent, · sm. •e11, pl. 

•en, ajent teatralny. 
:tlicn'terngentic, sf. pl. •n, 

ajencya te11tralna. 
'.!btn'tmttffilbrung, sf. pl. 

•en, przedstawienie teatralne. 
:tbcn•terbctidJt, sm. •(e )i8, 

pl. •t, spr a wozdaoie teatralne. 
'.tbtn'terbefttd), sm. •(e)i8, 

pl. •e, frekwencya f. teatru; 
odwiedzanie n. teatru. 

:tbcn'tcrbcf udjcr, sm. -s, 
pl. -, odwiedzac20 m. teatru. 

l'.bcn'tcrbtnct, sn. =il, pl. 
•il, bilet m. wstępu do 
teatru. 

:tbcn'tcmnf ur i :tbcn'tcr• 
0cnf ur, sf. cenzura teatralna. 

:tbcn'tcrcou~, (wym.: ku), 
sm. •5, pl. •5, niespodzian
ka Rceniczna. 

:tbcn'tcrbcforntiou, sf. pl. 
,en, dekoracya f., wystawa 
f. sceniczna. 

l'.bcn'tcrbidjtcr, sm. •il, pl. 
-, poeta dramatyczny. 

:tbcn'tcrbitcftor, sm. ·i.ł, 
pl. •en, dyrektor m. teatru. 

l'.bcn'tcrgcrlit, sn. •(e)5, pl. 
•e, sprzęty 1 eatralne. 

l'.bcn•tcrbclb, sm. "en, pl. 
•en, aktor grający role boha
terskie. 

:tl)tn'tcdn~cnc, sf. pl. •n, 
orkiestra f. (teatralna). 

l'.ben'tcdnff e, sj. pl. •», 
ka,a teatralna. 

:tbcn'tcdoftiim, sn. ,(e)5, 
pl. •t, ubiór m., strój m. tea
tralny. 

'.tbcn'tcrlcbcn, sn. •il, życie 
aktorskie. 

'.tbtn'tcrlogc,(wym.: -loże), 
sf. pl. •n, lota teatralna. 

'.!bcn'tcrmnlcr, sm. •5, pl. 
-, scenograf m., malarz m. 
dekoracyi scenicznych. 

'.!btn'tcrmnntcl, sm. •5, pl. 
•ntćintel. płaszcz m. do 
teatru. 

:tbcn'tcrmnf djinift, sm • .. en, 
pl. •en, maszynista teatralny. 

!IJtn'tcrmciftcr, sm. •5, pl. 
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-, nadzorca m. robotników 
teatralnych. 

l'.bcn'tcr~lid)tcr, sm. •tł, pl. 
-, dzierżawca m. teatru. 

'!btn'tcr~crf~cftill, sn. •!il, 
pl. •e, lornetka f., przy
bliżka f. 

'!bcn·tcr~rin0cffin, sf. pl. 
•nen, żartobliwa nazwa dla 
aktorek, 

:tbcn'tcrroutinc, (wym.: ru
tin), sf. rutyna f., wprawa 
f. uzy~kana na deskach 
teatralnych. 

:tbcn'tcrf d)rfftftcllcr, sm. •!il, 
pl. -, autor dramatyczny, 
pisarz dramatyczny. 

:tb cn'tcrf d)lll nnf, sm. •( e)5, 
pl. =fdjroći11fe, farsa /., kro
tochwila j. 

:tIJtn'tcrftrcid), sm. •(e)s, 
pl. •e, obacz ;t~eatercoup. 

:tbcn'tcrftiilf, sn . .. (e)t!, pl· 
•e, sztuka teatralna, sce
niczna, dramat m. 

:tbca'tcruorftcllung, sf. pl. 
•en, przerlstawitnie teatralne. 

'.!bcn'tmncf en, sn. •il, spra
wy teatralne, 

:tbcn'tcr3cit11ng, sf. pl. •en, 
pismo teatralne, 

:tbcn·tcr3cttcl, sm. •i3, pl. 
-·, afisz m., ogłoszenie n. 
prze ds ta wienia. 

'!bcnti'ncr, sm. •5, pl. -, 
l'.IJcnti'ncrmiindj, sm. =ei!, 
pl. ,e, 'l'eatyn m. 

'.!l)tntrn'lif dJ, adi. teatral
ny, dramatyczny, sceniczny; 
adv. teatmlnie, dramatycznie, 
scenicznie. 

:tbcc, sm. •!il, pl. •!il, 1) 
herbata f.; ziółka j.; = !Die• 
bi3inalt~ee; gtiinet - zielona 
herbata; f cljroar3er - czarna 
herbata; - ttinfen pić her· 
batę; imnbn aum -, auf eine 
%11ff e - laben prosić kogo na 
herbatę, na szklankę herbaty; 
bei jmnbm im -fein być u kogo 
w laskach; 2) napar m.; = 
2!ufgut; 3) obacz %~eegefe!I• 
fdjaft. 

'.!bec'nrtlg, adi. herbaciany. 
'.tbtc'bnll, sm. •(e)!3, pl. 

,lićiUe, herbata f. z tBńcami 
(herbatka tańcująca). 

:tbtt'bnu, sm. •elil, uprawa 
f. herbafy. 

l'.bte'tif dj 

'!bcc'bnucr, sm. •5, pl. -, 
uprawiacz m. herbaty. 

'.tbtt'battm, sm. •(e)i3, pl. 
•bliume, drzewo herbatowe. 

:tbcc'blntt, sn. •( e )e, pl. 
=ólćitter, liść herbaciany, liść 
herbaty. 

:tbcc'blumcn, sf. pl. her
bata cesarRka, najprzedniejsza. 

:tbec'bllitc, sf. pl. •n, kwiat 
m. herbaty. 

:t~cc'brctt, sn. •(e)il, pl. 
•eT, taca f. 

'.tbcc'biidJf c, sf. pl. •n, 
puszka f. na herbatę, berha
tni<'a /. 

:t{)CC'buttcr, sf. masło de
serowe. 

:tbcc'gcblilf, sn. ,(e)lil, her
batnik m., herbatniki pl. 

:tlJcc'gcf djirr, sn. =(e)lil, pl. 
•e, naczynie n. do herbaty. 

'.!bcc'gcfcllf dJnft, sf. pl. =en, 
towarzystwo n. schodzących 
się na herbatę, towarzystwo 
herbaciane; ob. %~ee6aU. 

'.!bcc'blinblcr, sm. •il, pl. 
-, handlujący m. herbatą. 

:t~ce'fnunc, sf. pl. =n, 
:tl)Ct'fcif cl, sm. •!il, pl. -, 1) 
im bryczek m., kociołek m. na 
herbatę; samowar m.; 2) 
(obraz.) gł:upiec m. 

'.tfJCC'finll, sn. •(e)lił, pl. 
•eT, benjaminek m. 

'.!btt'Untf dj, sm. •eil, plotka 
powstała na zebraniu herba
cianem. 

:tbcc'fudjcu, sm. •5, pl. - , 
placek m. do herbaty. 

:tbee'liiffcl, sm. •ś, pl. 
łyżeczka f. do herbaty. 

l'.bcc'mnf dJiue, sf. pl. •n, 
maszynka f. na herbatę. 

'.!~cc'rofc, sf. pl., •n, róża 
herbaciana. 

:t~cc'f crllicc, (wym.: wis), 
sn. ,5

1 
pl. -, serwis m., na

czynie n. do herbaty. 
'!fJtC'ficb, sn. •( e)5, pl. •e, 

sitko n, do herbaty. 
:!btc'ftnubc, sf. pl. ,11, 

:tbcc'ftrnttd), sm. •(e)!!, pl. 
•ftrćiuc{JeT, krzew herbatowy 

:t~ec'ftoff, sm. •(e)5, teina/. 
'!~ce'tnff c, sj. pl. ,n, fili

żanka j. do herbaty. 
'.tfJCC'tif dj, sm. =es, pl. ,e, 

stół m. do herbaty. 



'.tbcc'tołJf 

'.tbte'tołJf, sm. •(e)e, pl. 
•tii:pre, czaj uik m. 

Xbtt'triufcr, sm. •I, pl. 
-, lubowuik m. herbaty; pi· 
jący m. herbatę. 

'.tbte'ltJQjf er, sn. •s, woda 
f. (kipiąca) na herbatę. 

'.tbee'3cug, sn •(e)s, ob. 
%beeAefcl)itr. 

'.tlJee'31Uitb11d, sm. -(e)iS, pl. 
,e, sucharek m. do herbaty, 
herbatnik m. 

'.tl)Ci'n, sn. •(e)s, teina f. 
(chemia). 

Xbei'ilmuil, sm. -, deizm 
m., wiara /. w (jednego) 
Bog-11. 

XIJci'ft, sm. •en, pl. ,en, 
deista m,, wierzący m. w je
dnego Boga, 

Xbci'ftif dJ, adi. deistyczny; 
adv. dei~tycznie. 

'.tbc'm11, sn. •o, pl. -ta i 
,men, temat m., zadanie n.; 
zdanie n., główna myśl, za· 
łożenie n. (do opracowania); 
motyw m., temat m., myśl 
muzyczna. 

'.tbeoboli't, sm. •(e)s, pl. 
•e, teodolit m., kątomierz m., 
wysokomiar m. 

Xbcogonic', sf. pl. •n, teo
gonia /., 1·ód m., genealogia 
f. bog6w. 

Xbcofr11't, sm. •en, pl. "en, 
teokrata m., bogowładca m. 

'.tlJCofrntic', sf. pl. =n, teo
kracya f., bogowładztwo n., 
panowanie boskie. 

'.tbcofrn'tif d), adi, teokra· 
tyczny, bogowładny, bogo
władczy. 

'.tbeolo'g(e), sm. =en, pl. 
•en, teolog m., znawca m. 
nauk boskich. 

'.tbtO!Ogie', sf. pl. •U, teo
logia f., nauka /, o Bogu, 
nauka kościoła, kościelna. 

'.tbcolo'gif clj, adi. teolo6i
eznv, bogosłowny. 

Xbto'rbc, sf. pl. ,n, teor
ban m. (instrument muzyczny). 

Xbcore'm, sn. =(e)~, pl. ,e, 
założenie n. (mające być 
udowodnione). 

Xbcorc'tifcr, sm. 0 s, pl. -, 
teoretyk m. 

Xbcorc'tif d), adi. teorety
-0zny; adv. teoretycznie. 

:!'bcoric', sf. pl. ,n, teorya 
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j.; eine - aufjtellen postawić 
teory~. 

Xbeof O'łJb, sm. ~en, pl. •en, 
teozof m. 

:!'btof OłJbic', sf teozofia f. 
Xbeofo'łJbif d), adi. teozo

ficzny; adv. teozoficznie. 
:!'bttllłJCU't, sm. •en, pl. 

,en, terapeuta m., lekarz m. 
XbttllłJCU'tif, sf., '.tbcrnł)ic', 

sf. pl. ,n, terapia f., spos6b 
m. leczenia j lecznictwo n., 
sztuka /, uzdrawiania, 

'.tbcrnł)cn'tif d), adi. tera· 
piczny, leczniczy. 

'.t~t'rinf, sm. ,f&, teryak 
m., dryakiew polna (roś!.). 

'.t~c'ri11fwur;cl, sf. pl. •n, 
kożłek pospolity (roś!.). 

'.tbtrmn'lbiibcr, sn. pl. cie
plice pl. 

:!'bc'rmc, sf. (zazwyczaj 
pl.) •n, cieplice pl., termy 
pl., ciepłe źr6dła, 

'.tbc'rmif d), adi. ciepłowy, 
termalny. 

:!'~c·rmocldtri3itiit, sf. elek
tryczność ciepła, termoelek
tryczność /. 

'.tbcrmomc·tcr, sn. (rza
dziej sm.) •f&, pl. , 
termometr m., ciepłomierz 
m.; bas fte(jt auf 
~ull termometr wskazuje 
zero; bas - fte(jt (jodj, niebp 
rig termometr stoi wysoko, 
nizko; bae - fteigt, faut ter
mometr idzie w g6rę, podnosi 
się, spada, 

'.t~crmomc'tmii~rc, sf. pl. 
•Il, rurka termometrowa. 

:!'~crmomc·tcrf linlc, sf. pl. 
-n, słupek rtęciowy lub 
spirytusowy w termometrze. 

:!'~crmomc·tcrffnln, sf. pl. 
•len, działka /., podziałka /, 
(u) termometru, 

'.tbcrmomc'tcrftnnb, sm. 
=(e)3, pl. =ftlinbe, wysokość 
f. słupka rtęciowego lub spi
rytusowego w termometrze, 

:tlicrmomc'trif clJ, adi. ter
mometryczny. 

'.t~c'rmofliulc, sf. pl. =n, 
stos termoelektryczny. 

'.tbc'rmoftrom, sm. •(e)s, 
pl. •ftriime, prąd termalny 
(elektr.). 

'.t~mnoffo'ł,l, sn. =(e)i8, pl. 
,e, ttormoskop m. ( elektr.). 

'.tbro 1nr11ub 

:!'~cf nn'ruil, sm. -, pl. 
=ren i -ri, skarbnica /., 
skarb m.; słownik m., en
cyklopedya /. 

:!'~c'f c, sj. pl. =n, '.t~t'fiil, 
sf. pl. '.tgef es, teza/., zdanie 
mające być udowodnione, 
omawiane, 

:!'bo'rn, sf. tora f., księga 
f, praw mojżeszowych. 

'.tbo'rnr, 8m, -, pierś f., 
klatka piersiowa (anat.). 

;t~ron, sm. -(e)s, pl. ~e, 
tron m.; fiinigUdjer, µiipfteidjer, 
óif djii fUdjer - tron kr6lewski, 
papieski, biskupi; ber 
(Sottes tron Przedwiecznego; 
ben - óefteigen, auf ben -
fteigen, gelangen wstąpić, 
wznieść się na tron; auf ben 
- erge6en, feven wznieść na 
tron, usadzić na tronie; in
tronizować (o papieżu); uom 
=e ftoflen zrzucić z tronu ; 
fderlidje @inf ejJung auf ben 
- intronizacya f. 

:!'bro'nbcf cęung, sf. pl. ,en, 
osadzenie n. tronu. 

'.tbro'nbcftcignng, sf. pl. 
=en, wstąpienie n. na tron. 

:!'bro'nbcwcrbcr, sm. =s, pl. 
-, kandydat m., pretendent 
m. do tronu, ubiegający się 
o koronę. 

'.tbro'nbcwcrbung, sf. pl. 
=m, ubieganie n. się o tron, 
o korone, 

'.tbro'ncn, vn. (galien) tro
nować, siedzieć na tronie, 
berłem władać; rządzić. 

:!'~ro'ncntf ngung, sf. pl· 
=en, zrz~czenie n. się tronu, 
abdykacya f. 

:t~ro'ncrbc, sm. =n, pl. =n, 
dziedzic m, tronu, korouy, 
następca m. tronu, 

'.tbro·ncrbin, sf. pl. =nm, 
dziedziczka f. tronu, korony. 

!'.bro'ncrlcbignug, sf. pl. 
=en, osierocenie n. tronu, za• 
wakowanie n. korony. 

:!'bro'ttfolgc, sf. następstwo 
n. tronu. 

;!~ro'nfolgcr, sm. =s, pl. 
-, następca m. tronu, dzie
dzic m. korony. 

'.tbto'ttbimmcl, sm. =!il, pl. 
-, baldachin tronowy. 

'.tbro'ttrnuo, sm. =(e)il, uzur-



X~ro'nriinbtr 

pacya j., przywłaszczenie 
n. tronu, korony. 

Xbro'ntiinlltr, sm. •s, pl. 
-, uzurpator m., przywła
szczyciel m. tronu, korony. 

'.tbro'nrcbc, sf. pl. 0 n, mo
wa tronowa. 

'.tbto'nf nnl, sm. •(e)s, pl. 
~fair, sala tronowa. 

'.tbto'nf tff cl, sm. ,ś, pl. 
-, krzesło tronowe, tron m. 

X~ro'nftnfc, sf. pl. =n, sto
pień m. u tronu, tronowy. 

Xbro'nltltdJf cl, sm. •ś, pl. 
-, zmfana f. panującego. 

'.tbu'nfif d), sm. •(eś), pl. •t, 
tuńczyk m., bagnik m., tll
nelek m.; gro[ler - długo· 
pletw m. (ryba). 

X~n'nfif d)fnng, sm. •(e)il, 
poł6w m. tuńczyków. 

'.tbWmfnn, sm. •i!, macie
rzanka f., szmer polny (rośl.). 

'.tbl)'mf cibc, sj. kanianka 
ID!!iejsz11, wylub m. (rośl.). 

X~l)'rfn~, :tbl)'rf o~, sm. 
-, '.tbl)'tfu~ftnb, sm. •(e)ś, 
pl. •ft1i6e, bluszczokręt m. 
(archeologia). 

:tin'rn, :tin'rc, sf. pl. •ten, 
tyara .f., korona papieska. 

;ti'd)tcn, va. obacz bidjten 
I. va. 1) i 2). 

'.ti'd, sm. •(e)iS, pl. •t, 1) 
lekkie uderzenie; 2) konwul
sywne, kurczowe drganie 
(szczególnie w twarzy), 
drgawka /. (medycyna); 3) 
chimera f., grymas m.; er 
tat einen - ma chimery, 
dziwne urojenia; einen -
auf jmnbn ~aben czuć co do 
kogo. 

'.ti' dcn, I. vn. (gaben) ro bić 
tyk tak (o zegarze); II. va. 
(ga6en) dotykać, dotknąć lekko 
końcem palca. 

:ti'dtnd, adv. bie Ugr ging 
- zegar robił tyk tak. 

:ticf, I. adi. comp. ,er, 
sup. •fte(r), 1) głęboki; ein 
•er !Brunnen, ~Hgrunb, l)'lut, 
'.teUer głęboka studnia, prze
paść, rzeka, głęboki talerz; 
•e !IDunbe głęboka rana; 
•e '.tiine głębokie tony; eine 
0 e merlieugung głęboki ukłon; 
•e @erel)rf amfeit, filleiśl)eit 
głęboka nauka, mądrość; ein 
•er @ebanfe głęboka myśl; 
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ein ,es @egeimnis głęboka 
tajemnica; idj f age bas auiS 
•fter ft&eqeugung mówię to 
według mego najgłębszego 
przekonania; tinen •en ~er
ftanb befiten, ga6en mieć 
głęboki rozum, być bardzo 
mądrym; ein •er 6eufaet 
głębokie westchnienie; in •en 
5djlaf uetf unfen w głębokim 
śnie pogrążony; =et 5d)meta 
głęboki smutek; •e 5tiUe 
głęboka cisza; •et 5djnee, 
$tot wysoko leżący ~nieg, 
głębokie błoto, śnieg, błoto 
po kostki; l)iet ift bail fillaff er 
fefJt - tu woda bardzo głę· 
boka; im •ften ~nnetn na 
dnie, w głębi serca; auil beB 
$;,etaens •ftem @runbe ze sa
mej głębi serca; •e ~emut 
głęboka pokora; •e 21:d)tung 
głębokie uszanowanie; ein •et 
15inn głęboka myśl; ein •ei! 
~unfel fdjroelit il6er biefem 
@reigniil głęboka tajemnica 
pokrywa to zdarzenie; •es 
~unfel głęboka, nieprzeni
kliwa ciemność; ,fte filndJt 
ciemna noc; im •ften ~unfel 
ber filad')t ciemną nocą, w 
cieniach nocy; et tat einen 
•en '.tmnf •lobrze się napił; 
im ,ftm fillintet wśr6d zimy; 
in ,fter filadjt późną nocą; 6is 
in bie •e filacf)t l)inein do 
późnej nocy; •fteB @(enb naj
ostateczniejsza nędza; •er 
~at głęboka nienawiść; in 
•en @ebanfen f ein być pogrą
żonym w myślach; 2) nizki; 
•t '.tiine nizkie tony; •e 
5timme nizki głos; •er 5ilben 
dalekie południe; ,es 2anb 
nizko położony kraj; 3) 
ciemny, mocny ( o kolorach); 
,ee 9łot kolor ciemno-czerwo
ny; •eil ~unfel nieprzeni
kliwa ciemność; II. adv. 1) 
głęboko; bie @rbe - gral>en 
ziemię głęboko kopać; -
nmraetn głęboko korzenie 
zapuszczać; eine - einge• 
llJUraerte !Ułeinung głęboko 
w korzenione mniemanie; dn 
- eingerouraertet 3'e9Ier głę
boko wkorzeniony, wpojony 
błąd; - benfen głeboko 
myśleć; - in @ebaufen tlft• 
finfen głęboko się zamyślić; 

Xic'fbcltlcgt 

- feuf3en głęboko westchnl!Ć ; 
ba!8 l)at fidj meinem ~etaen 
- eingq,tiigt głęboko utkwiło 
to w mojem sercu; - in bet 
6ee f ein być na peł nem 
morzu; bail 15d)iff gef)t -
okręt głęboko się zanurza; 
et l)at au - iniS @las ge• 
gucft szkłem się przerwał, 
podpił sobie; - inil 2aftet 
uerf u n fen głęboko w nał6g 
popadły; et fitt, ftecft - in 
bet \l!atfdje jest w wielkim 
kłopocie; bas [liflt - l>licfen to 
wzbudza, podsuwa myśli; -
in ber filad)t późną nocą; -
in bie filadjt (l)inein) do późnej 
nocy; - ttauetn być w cię
żkiej żałobie; - uetfdjutbet 
f ein, - in 15dju[ben ftecfen 
siedzieć w długach, mieć 
długi po uszy; - fill)len 
głęboko _czuć; - getil!Jtt 
f ein być głęboko, mocno 
wzruszonym ; - gelieugt f ein 
być bardzo stroskanym; -
inii @eblid)tniiS vriigen wryć 
w pamięć; jmnbn - uet• 
le~en, friinfen obrazić kogo 
dn żywego; - in ben filla[b 
l)ineingegen wejść w głąb 
lasu; - '21:tem l)o[en głęboko 
odetchnąć; er ift - in ben 
mietaigen ma wzwyż czter• 
dziestkę i - in @ebanfen 
f ein hyc głęboko zamyślo
nym; 2) nizko; bas ;t~ermo• 
metet ftef)t termometr 
nizko stoi; •er ftel)en am 
jmnb anberet stać niżej od 
kogo; er l)at fid') - emiebrigt 
bardzo się uni:!.ył, upodlił'; 
ben ~ut - in bie mugen 
brilcfen kapelusz wcisnąć 
(na głowę) tuż ponad oczy; 
•er fiimmen zniżyć ton; -
naclj 15ilben daleko na po
łudnie. 

'.ticf, sn. •(e)s, część naj
głębsza, głębia j. 

'.tic'fiiugig, adi. głębokooki. 
'.tic'fbnu, sm. •(e)ś, 1) od

budowa gł'ębsza (górn.); 2) 
obacz 2Baff erl>au. 

;tic'fbcf djiimt, adi. mocno 
zawstydzony. 

:tic'fbcltlcgt, adi. mocno 
wzruszony, do żywego wzru
szony. 
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Xic'fblau, adi. ciemnonie- Xie'ffinn, sm. •(e)i!, Xic'f• 
bieski. finnigfcit, af. 1) zadumanie 

;tic'fDliif, sm. •(e)iil, wzrok n., zamyślenie n., zaduma/.; 
przenikliwy; (obraz.) bystrość = !Jladjbenflidjfeit; 2) grun
f., przenikliwość /. towność /., głębokość /, my

;ttc'fbliifcnb, adi. przeni- ślenia, myśli; = @rilnblid)• 
kliwie patrzący; (obraz.) feit, ~iefe; 3) melancholia f.; 
bystry. = Sdjn,ermut. 

Xic'fbottung, sJ. pl. •en, Xic'ffinnig, adi. 1) zadu-
głębokie wiercenie (górn.). many, zamyślony; = nadj, 

Xie'fbcnfcnb, adi. głęboko- benf[idj; 2) gruntowny, głę-
myślący. boki, głęboko myślący; 3) me-

Xit'fe, sf. pl. •n, głąb m., lancholiczny. 
głębokość f., głębina /., głę- Xie'fftimmig, adi. mający 
bizna /,; toń f. (wody); głęboki, nizki głos. 
grunblofe - głębia f.; aui! Xit'~on, sm. •(e)iil, akcent 
ber - beiil -l)eraeniil z głębi m. (gramatyka). 
serca; !!Jlenf cl) o~ne - czlo- Xie'ftonenb, adi. nizko-
wiek powierzchowny; brzmiący, 
eineiil E:idjiffeiil obacz ~ief• Xie'gcI, am. ,il, pl. -, 
gang; - eineiil 5egdiil dłu- tygiel m., rynka f., słoik m. 
gość /. !agiu; (obraz.) - Xit'ne, sf. pl. •n, wauien
b~il @efil~!i3 gl';)bOkoŚĆ UCZU· ka f, 
cia. '.titr, sn. ,(e)i3, pl. ,e, zwierz 

Xie'fcbcnc, sf. pl. •n, pła- m., :llWierzę n.; unuemilnf-
szczyzna f, tigei3 - bydlę n.; n,i!bei3 -

Xie'fcn, va. (~a6en) mie- bestya /., f!eineiil - zwie
rzyć głębokość, zgłębiać, po- rzątko n., bydlątko n. ; uier• 
głębiać. filfllgeiil - czworono!ne zwie

Xit'fcnmcfftr, sm. •iii, pl. rzę; aum •e ge§orig zwie-
-, głebiomiar m. rzęcy; aa~meiil - zwierzę 

Xie'fmcffnng, sf. 'pl, •en, ufa•kawione, domowe; reijien• 
mierzenie n. głębokości, zgłę- beiil - zwierz drapieiny; 2) 
bianie n. łania j.; = ,l)inbin, ,l)irf d)• 

Xie'fgang, sm. •(e)s, głębo- fu§; 3) (przenośnie:) baiil ift 
kość /. zanurzenia (statku), ein grojieiil - to gruba ryba; 

Xie'fgebcugt, adi. bardzo fie ift ein garftigeiil - to 
zn~kany; zmartwiony; bardzo szkaradna czarownica; bu 
pochylony (tak!e •ge6ilcft). bummei! -I ty bydlaku! 

Xie'fge~enb, adi. 1) głę- er ift ein gutes - to dobre 
boko sięgajl}cy, głęboki; ,e bydlę. 
lllluqe!n głębokie korzenie; Xie'rii~nlidj, adi. do by
•e ~nberungen ważne, rady- dlęcia, zwierzęcia podobny, 
kalne zmiany; 2) •ei3 E:ic{jiff bydlęcy, zwierzęcy. 
okręt głęboko zanurzający Xie'ranbetcr, sm. •iii, pl. 
sie. -, czciciel m. zwierząt. 

~ic'fgriln, adi. ciemno- Xie'ranbetnng, sf. czczenie 
zielony. n. zwierząt. 

::tie'ffanb, an. •(e)a, pl. ::tic'rart, sf. pl. ,en, rodzaj 
•Iiinber, niż m., nizina j. m., gatunek m. zwierza, 

Xie'flicgcnb, adi. 1) le~ce , zwierzęcia. 
na dnie; nizko leżący, nizko ;tie'rartig, adi. obacz 
położony; -e @egenb nizina %ierii~nlicfJ. 
f.; 2) •e &ugen głębokię, '.!ie'rar3(e)nci, sf. pl. •en, 
głęboko osadzone oczy; •e lekarstwo n. dla zwierząt, 
Urfadjen przyczyny skryte. dla bydlqt. 

l'.tC'flot, sn. •(e)iil, pl. -e, '.rie'rar~(e)neifunbe, '.!:ic'r= 
głębiomiar m. ar3neifunft, sf. weterynarya 

Xie'frot, adi. ciemnoczer-
1 

/., umiejętność f., sztuka /. 
wony. leczenia zwierzl}t, bydll!t. 

Xie'rar3(e)ueif djnfc, sf. pl. 
•n, szkoła /. weterynaryi. 

:tie'rar3t, sm. •es, pl. 
•iir0te, weterynarz m., lekarz 
m. zwierząt, bydlat. 

Xie'riir3tlidj, adi. wetery
naryjny. 

Xie'ranefto,\lfer, sm. ,s, pl. 
-, wypychacz m. zwierzl!t. 

'.rie'rbiinbiger, sm. •iii, pl. 
-, poskromiciel m., pogrom
ca m. zwierząt. 

Xie'rbef d)rcibnng, sf. pl .. 
,en, opis m., opisanie n. 
zwierząt, zoografia j. 

'.tic'rbilb, sn. ,(e)iil, pl. ,er, 
obraz m. zwierzecia. 

'.ric'rbnbe, s/ pl. •n, me
nażerya j. 

Xic'rd)cn, sn. ·iii, pl. -, 
dim. od %ier, zwierzątko n., 
bydl,.,tko n.; jebeiil - ~at f ein 
!J!Ciifierdjen każdy zabawia 
się według swego gustu. 

'.ric'rbiencr, sm. •iii, pl. 
-, obacz ~ieranbeter. 

'.rie'rbienft, sm. ,es, obacz 
%ieran6etung. 

Xie'rc,l.loil, sn. -, pl. •e:pen, 
epopea /. ze świata zwi11rzę
cego, 

'.rie'rfabd, sf. pl. •n, bajka 
f., powiastka/. o zwierzętach. 

Xic'rfeU, sn. =(e)i!, pl. •e, 
skóra zwierzęca (niewypra
wiona). 

l'.ic'rfctt, sn. •(e)iil, tłuszcz 
zwierzęcy. 

l:ie'rfleif dj, sn. •ei!, zwie
rzęce mięso. 

Xie'rfrennb, sm. ,(e)i!, pl. 
•e, lubownik m. zwierząt; 
ic{j bin ein grojier - bardzo 
lubię zwierzęta. 

'.rie'rgarten, sm. •iii, pl. 
•giirten, zwierzyniec m. 

'.!ie'rgattung, sf. pl. -en, 
gatunek m., rodzaj m. 3wie
rza, zwierzat. 

'.!ie'rgefc~t, sn. •e(e), pl. 
•e, walka/. zwierzl!t, 

:tie'rgemiilbe, sn. •!3, pl. 
-, obraz przedstawiający 
zwierzęta. 

'.rie'rgcf djidjte, sf. historya 
zwierząt, zoologia f. 
l:ic'rgcf dJICdjt, sn. •e(iil), 

pl. =er, rodzaj m. zwierząt. 
'.rit'rtane, sn. •fe6, pl. 

-~iiuf er, menażerya f. 



'.!:ic'rbaut 569 '.!:i'ugcUaugcl 

'.!:ie'rbaut, sj. pl. •giiute, '.!:ic'rf dju~. sm. •ea, ochro- '.!:i'gerticr, sn. ,e(s), pl. se, 
sk6ra zwierzeca, na /. zwierząt. tygrys m. 

'.!:ic'rbeilfunbc, '.!:ic'rbcil• '.!:ic'rf dju~bcrein, sm. •(e)a, '.!:i'gerweibdjcn, sn. •a, 
fuuft, sf. obacz %ietara(e)nei= pl. •e, towarzy,two n. ochro- pl. -, tygrysica f. 
funbe, -funft. ny zwierząt. '.!:i'gerltlolf, sm. ,(e)s, pl. 

'.!:ic'rbeit, sf. zwierzęcość '.tic'rfeclc, sf. dusza zwie- •molje, 1) hyena cętkowana; 
f.; bestyalność f., brutalność rzl}ca. 2) giepard m. 
f.; = ~09eit. '.!:ie'rf~rad)c, sf. mowa f. '.!:i'gcrwut, sf. wściekłość 

:tic'rbc~c, . sf. pl. •n, zwierząt, zwierzęca. /. tygrysa, jak tygrysa. 
szczwanie n. zwierząt, :tie'rftillf, sn. •e(s), pl. •e, '.ti'lbc, sf. pl. •n, kreska 

'.!:ic'rifdj, adi. zwierzl}cy; obacz %ier(lemlilbe.· /. (znak dla wymowy). 
bydlęcy;= Diegifdj; brutalny, '.!:ie'rbcrcbrung, sf. czcze- '.!:i'Igbllr, adi. 1) co można 
bestyalny; = ro9; •es ileóen nie n. zwierząt, cześć f. dla wywabić, wymazać; = aus• 
życie zwierzęce; ser !magne• zwierząt. lof 4,bar; co można zniszczyć, 
tiamui3 magnetyzm zwierzęcy; '.!:ic'rbcrfteinerung, sf. pl. zburzyć; = aerftoróar; 2) co 
in •er !ffieije zwierzęco, po ,en zwierze skamieniałe. mo:!ma spłacić, umorzyć; = 
zwierzęcemu; •er !menf dj bru- :tic'rllliirfcr, sm. •S, pl. - , einloeóar, amortifierbar. 
tal m.; •e !natur natura dozorca m. zwierząt. '.!:i'I~tiarfcit, sf. 1) wyma-
zwierzęca; natura brutalna; '.!:ic'rltltlt, sf. świat zwie• zaluośc f., możność /, wy-
•er ,\leim kl~i zwierzęcy. rzecy. wabienia; 2) spłacalność f., 

'.!:ic'rfam~f, sm. •(e)iil, pl. '.tiC'tltJCf CU, sn. •a, 1) zwie- umorzalność f, 
•llim1:1fe, walka f. zwierząt. rzę n.; 2) natura zwierzęca. '.!:i'Igcu, va. (geben) 1) wy-

'.!:ic'rfCIIIICt, sm. •5, pl. -, '.!:ic'r;ildjtcr, sm. •s, pl. wabić (11. p. p!ltml}), wymazać; 
znawca m. zwierząt, zoolog m. -, hodowca m. zwierząt. 2) wygubić, wytępić, zgła-

'.!:ie'rflaff e, sf. pl. •n, klasa '.!:i'ftcln, vn. (9eben) obacz dzić; 2) znosić, znieść; spła-
/. zwierząt. %ilfteln. cać, spłacić, umorzyć ( dług) j 

'.!:ic'rfrcie, sm. •feś, pl. '.!:i'ger, sm. •5, pl. -, 3) obacz ełil~nen . 
.. fe, zodyak m., zwierzyniec !Ygrys m.; ametifanif~et - '.!:i'Igung, sj. pl. •en, ~) 
m. (astron.). Jagu~r m. . . wywabienie n., wymazame 

'.!:ic'rfunbc, '.!:ic'rlcbre, sf, '.!:t gerfarlng, adi. centko- n.; 2) wygubienie n., wytę-
nauk1t f. o zwierzętach, zoo- wany,' tarantow(at)y. pienie n., zgładzenie n.; 2) 
logia f. .~t gcrfell, sn. •(e)ś, P1.: •e, I spłacenie n., spłata /., umo

'.!:ic'dcbcn, sn. •6, życie :t1.ocr4aut, .sf. pl. -~aute, rzenie n. (długu). 
n. zwierząt. skora tygrysrn. ~··1 ef be ( . 

'1:t"e'rmaler, sm. si3, pl. -, '.!:i'gcrf{tdi9, adi. tygryso- -· guug ou , wydm„ 
·- C>'' f L" -fa) sm - pl - fun usz mal1trz m. zwierząt. waty; obacz ""tqer ar„tg. •' · ' : ł ó 
'.!:icrmalcrei', s"'. malowa- '.!:i'gcrbaft ~°i'gerif dj adi. m. l!a umorzen.re d ug w.( 

',/. t . , - , '.!:11Igu11gegcr1djt, sn. • e)s, 
nie n. zwierząt. ygr!,81· pl. •e, sąd znoszący wyroki 

'.!:ic'rmuf tum, sm. •(s), pl. '.!:t gerbera! sn. =ens, pl. =en, niższych sąd6w, sąd kasa-
•f een, muzeum zoologiczne. serc~. tygrysie. cyjny, 

:tic'rname, sm. •ns, pl. •n, '.!:1.gcr4u11b, sm. •(e)s, pl. '.!:i'lguugefaffc, sf. pl. ,n, 
imię n. zwierzęcia. oe, !-!'.es _ty.grysowaty, tarant. kas" .f. umarzania dług6w. 

'.!:ic'rnatur, sf. pl. •en, '.!:t gcrtltte, sm. •ff es, ?1· :ti'lgungef..r.ciu sm. •(e)s 
· ff e · "ka j tchorz · "I ' 1 natura zwierzęca, zwierzę- = e, p_er wi~ •, pl. •e, kwit amortyzacyjny. 

cość /. nakrapiany. ~·,1 e ",f, 
5 '!ic'ro~fcr, sn. •s, pl. -, '.!:i'gerin sf. pl. •nen, -• gung 3c1",c11, sn; '"., 

ofiara .f. ze zwierzęcia. tygr_ysica /. pl. -, znak m. skreslema 
'.!:ie'r~arf, sm. -e(il), pl. '.!:i'gerjungc(e), sn. •gen, (dru\). • 

Pl. •gen, tygrysie. n., tygry- '.!:t mbr_e, _(wym„ tębr), sn. „e, zwierzyniec m. 
5 

b tal m 
'.!:ic'r~f{au3c, sJ. pl. •n, siatko n. = , rz~1eme n., me . 

zwierzokrzew m. ';ti'geda~c, sf. pl. •n, kot : (w ~łosie) .. , 
:tie'rquiilcr, sm. •!3, pl. -, tygrysi; tygrys m. I '.!:tmofrattc, af. p~. •n, 

dręczyciel m. zwierząt. '.!:i'gern, va. (gaóen) nakra- rządy pl. bogatych (h1storya 
'1:t"crquiilcrci', si'. pl. -en, piać.· zwykle tylko getigert star,?żytna). f 
~ ',/ · '· a· k · · k '.!:tuto'tbicngrae, sn. • eś, dręczenie. n. zwierząt. 

6 
PP· 1 a i. na rapiany Ja chabr m. (ziele), 

'.tie'rretdj, sn. •e(s), kr - tygr:ys. ., 
Iestwo n. zwierzat. I '.!:t'ger~fcrb, sn. "'(e)s, pl. '.!:t ngel~angd, sm. ·~, P_l. 

;tic'rfdjau, sj.' wystawa f. j •e, 1) koń tygrysowaty, taran• -, tyng1el m., kawiarma 
zwierząt. towaty, tarant m,; 2) zebra f. koncertowa. 



Xinftn'r 

Xinftu'r, sf. pl. ,en, tyn
ktura j., nastój m., wytłok 
m. z ziół; lekarstwo n. 

Xt'ntc, sf. pl. •n, 1) atra
ment m., inkaust m.; (obraz.) 
er mu~ - gef off en l)aben 
chyba oszalał; in ber - ~ven 
siedzieć w błocie, być w kło
potach; jmnbn in bie - lirin, 
gen, reiten wprowadzić kogo 
w błoto, w kłopot; in bie -
fommen wleźć w błoto, wpaść 
w kłopoty; 3) cieniowanie 
n. barw (malarstwo). 

Xi'ntcnf nbrifnnt, sm. •en, 
pl. •m, fabrykant m. atra
mentu. 

Xi'ntcnfn», sn. •ff eś, pl. 
•fliff er, kafamarz m. 

'.ti'ntcnfif d), sm. •e/3, pl. 
•e, sepia f, czernica f., mą
twa f., czernik m., kala
marka f., pław morski (ryba 
morska). 

Xi'ntenf(nf d)e, sf. pl. •n, 
flaszka f. na atrament, z atra
mentem. 

'.ti'ntenf(ed, sm. •(e)s, pl. 
-e, Xi'ntcnflcd~, sm. •fee, 
pl. •fe, plama /. z atra
mentu. 

'.ti'nttnf!edf er, sm. •s, pl. 
-, bazgracz m. 

Xi'nten~ullier, sn. •ś, pro
szek m. do robienia atra
mentu. 

Xi'ntenfttdjer, sm. •s, pl. 
-, kałamarz m. z kolcem do 
wbijania w st6l. 

Xi'ntenwif djer, sm. ,s, pl. 
-, szmatka/., papier m. do 
obcierania pióra. 

Xi'~~tn, va. (galien) do
tykać, dotknąć z lekka (koń
cem palca). 

Xirn'be, sf. pl. ,n, tyrada 
f., długie zdanie. 

XirniUeu'r, (wym.: -rajor), 
sm. •S, pl. •5 i •e, tyralier 
sn., harcownik m. 

XirniUic'ren, (wym.: -raji
ren), vn, ([Jaben) harcować. 

Xiro'ltrbut, sm. •(e)s, pl. 
•lJilte, kapelusz tyrolski. 

::tirn'nn, sm. obacz %t)rann. 
Xif n'nc, sf. pl. •n, ptyzana 

f., tyzaua f. (lekarstwo). 
'.tif dj, sm. •es, pl. •e, 1) 
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stół m.; ben - becfen przy- Xi'f djbein, sn. "'(e)s, pl. 
kryć stół; zastawiać do stołu, •e, noga stołowa. 
nakryć do stołu (w celu obia- Xi'f d,lbtfted, sn. •(e)s, pl. 
do wania); ber - ift gebecft •e. widelec i noże. 
stół nakryty, jedzenie na Xi'f d,lbitr, sn. •(e)il, pl. •e, 
stole; (ben -) alibecfen sprzą- piwo stołowe, lekkie. 
tnąć ze stołu; reinen - ma• Xi'f djblntt, sn. •(e)s, 
d}en zebrać ze stołu; (obraz.) wierzch m. stołu, płyta 
wyjaśnić, zakończyć sprawe; stołowa. 
am ,e, liei =e przy stole, u st~- Xi'f d)d)en, sn. •i!, pl. -, 
lu; fid} au •e fe~en, au •e dim. od :tifdJ, stolik m., sto
ge~en zasiąść, usiąść do stołu liczek m.; er ijat bas 11 -

(do jedzenia); au - fil)en bed' biclj" ma wszystko, czego 
siedzieć u stołu (i jeść); ficl) zapr11gnie. 
an ben - feven usiąść przy '.ti'f d,lbcdc, sj. pl. •n, okry
stole; am •e fii!en siedzieć cie n. na stół, przykrycie n. 
przy stole; uom •e auffte~en stołu. 
wstać od stołu; 2) stół m., '.ti'f djbtdtr, sm. 0 s, pl. -, 
jedzenie n.; obiad m.; = nakrywacz m. stołu, stolnik m. 
!mittagso; wieczerza f.; = ~i'f d)edc, sf. pl. 0 n, r6g 
2lf>en'otif clj; ber - ift gut m. (u) stołu. 
jedzenie jest dobre; einen Xi'f d)en, vn. (~alien) sie
guten _ !lelien, liieten, fil~ren dzieć u stołu, obiadować, wie-

, czerzać. dobry stół prowadzic, dobrze 
jadać; nac!J •e po obiedzie, '.ti'f djfreunb, sm. •(e)iil, pl. 
po wieczerzy; ilf>er •e pod- •e, prz)jaciel m. obiadów, 
czas obiadu, wieczerzy; reiclj• obiadowy i pieczeniarz m.; 
liefei!ter - suto 2.astawiony = 15cf)maro~er. 
stół; au ,e liitten zaprosić na Xi'f d,lfn», sm. -es, pl. 
obiad; f>ei jmnbm au ,e jein •f il\ie, noga stołowa. 
być u kogo na obiedzie; Xi'f d}gnbtl, sf. pl. •n, wi-

delec stołowy. ben - liei jmnbm ~alien sto- ~· fdj „ 
łować si" u kogo,· freien _ ~•· gnngcr, sm. •!8, pl. 

~ -, stołownik m. 
f>ei jmnbm ~alien mieć u kogo '.ti'f d}gnft, sm. •eil, pl, 
wolny stół; jmnbm ben - ,gafte, gość obiadowy, na 
gelim dawać komu wikt, je- obiad zaproszony. 
dzenie; fic!J uon - un'o ~ett '.ti'f d}gebet, sn. ,(e)s, pl. 
fcfJeiben wziąć rozw6d od •e, modlitwa f. przed jedze
stołu i lob (prawo); (obrnz.) niem i (dziękczynna) po je
jmnbn unter ben - ftecten dzeniu. 
schować kogo do kieszeni; Xi'fdJgtbtd, sn. •(e)s, pl. 
etro .. ~nter ben,-: ro.erfen w~; •e, nakrycie stołowe. 
rzucie co. n~ smiec1e, rzu.c1c 

1 

;ti'f d}gtlb, sn. •(e)s, pl. 
co do rup1ec1; man ijat btef e , •er. stołowe n. 
15ac!Je unter ben -: ge• ;!i'f d)gcno», sm. ,ff en, pl. 
roorfen tę sprawę _zamecha: •ff en, spółstułownik m., uczest· 
no, zatuszowano, milczą o teJ nik m. stołu. 
spr11wie; , 3) ~er_ , l>es Xi'fd}gcnoffcnf d,lnft, af. pl. 
~ertn stoi Pansk1, sw. ko- •en, 1) spółstołownicy pl.; 
munia f,; au @ottes - ge~en 2) towarzystwo stołowe. 
i~ć do komunii; ber grilne - Xi'fdjgcriit, Xi'fd}gefd,lirr, 
z1el_ony , stół (do gry, d_o sn. ,(e)\l, pl. •e, sprzęty pl., 
posiedzen, do obrad); ~te naczynia pl. stołowe. 
~men. uom grilnen - bm- ;!i'f d)gef eUfdjnft, sf. pl. 
rokrac1. •en, tow11rzyatwo stołowe. 

'.ti'fdjnnfln~, sm. •es, pl. 
1

1 '.!i'f d)gef~riid), sn. •(e)il, pl. 
,jliJ.le, zastawa stołowa. •e, rozmowa f. przy stole, 

Xi'f d,lbebnrf, sm. •(e)s, po-. podczas obiadu, wieczerzy. 
trzeby stołowe. I Xi'f d)gefteU, sn. •(e)il, pl. 



•e, podstawa /. stołu, nogi 
pl. u stołu. 

Xi'jdjgfolfe, sf. pl. •11, 1) 
dzwonek stołowy; 2) dzwo
nek wołający do stołu. 

'.!i'jdjfnmcrnb, sm. •m, pl. 
•en, obacz %ifd)gmob, 

Xi'jdjfnntc, sf. pl. •11, kant 
m., kraj m. stołu. 

'.!i'jdjfnrtc, sf. pl. ,11, bilet 
wskazujący miejsce u stołu. 

'.!i'f djfllften, sm. •6, pl. -
i dim. '.!i'f dJfiiftdjcn, sn, •6, 
pl. -, skrzynia/., skrzynka 
f., schowek m. u stołu; fidJ 
roie ei11 !!Roµ!S im - Ia11g„ 
roeilen nudzić się straszliwie. 

'.!i'f djfcin, sn. •!8, pl. -, 
dim. od %if d), stolik m., 
stoliczek m.; 11 - bed: bid)" 
ob. %ijcf)d)en. 

'.!i'f djfer, sm. •6, pl. -, 
stolarz m. 

'.!i'f djfcrnrlleit, sf. pl. -en, 
robota stolarska, stolarszczy
zna/. 

'.!i'f djfcrburf dje, sm. ..n, 
pl. •11, stolarczyk m. 

'.!if djfmi', sj. pl. •en, 1) 
obacz %ijd)Ierar6eit; 2) obacz 
%ifclj[er~anbroerf; 3) obacz 

· %ifcf)lermerfftatt. 
Xi'f dj{ergefell(t), sm. •en, 

pl. -en, czeladnik stolarski. 
Xi'f djferfJnnbwerf, sn. •( e)!S, 

rzemiosło stolarskie, stolar
stwo n. 

'.!i'f djferfitt, Xi'f d)ferfeim, 
sm. =te)!S, kit m., karuk 
stolarRki. 

'.!i'f djlermeifter, sm. •6, pl. 
-, majster stolarski. 

'.!i'f d)fcrn, vn. (~alien) być 
stolarzem; stolarką się tru
dnić, wykonywać roboty sto
larskiP, 

'.!i'jdJftrjiige, sf. pl. •n, 
piła stolarska, 

:!i'f d)ferwedftntt, sf. pl. 
•ftatten, !i'f d)fcrwerfftiittc, sf. 
_pl. •Il, etolaruia J. 

'.!i'f djlcrwcd3cug, s11. •(e)s, 
pl. •e, sprzęty, narzędzia 
stolarskie. 

!i'f d)Heb, sn. •(e)s, pl. 
=er, pidń biesiadna. 

!i'f djfiijfcl, sm. • !3, pl. 
-, łyżka stołowa. 

Xi'f dJmtffcr, sn. •s, pl. -, 
u6ż stołowy. 
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Xi'f d)nndjllnr, sm. •!3, pl. 
•n, sąsiad m. przy stole. 

'.!i'f dj~fnttc, sf. pl. ..11, 
płyta f., wierzch m. (u) stołu. 

'.!i'f djrcbc, sf. pl. •n, mowa 
biesindua, 

Xi'f d)rcbner, sm. •B, pl. 
-, mowca biesiadny. 

'.!i'f d)rillfen, sn . .. 13, su wa
nie n. stolik6w, stoliki cho
dzą~e (spirytyzm). 

Xi'f djfegen, sm. •B, błogo
sławienie n. jadła. 

Xi'f d)tC~~idj, sm . .. (e)5, pl. 
-e, dywan m. na st6ł. 

Xi'f djtudj, sn. •(e)5, pl. 
•tild)er, obrus m.; bai8 -
auf[ege11, roegne~men nakryć 
st6l obrusem, zdjąć obrus, 

Xi'f djuntcr~nltung, sf. pl. 
-en, zabawa f., rozrywka J., 
rozmowa .f. przy stole, 

X'tf d)Wiif d)e, sf. bielizna 
stołowa. 

'.!t'f dJWein, sm. •(e)s, pl. •e, 
wino stołowe, wino lekkie, 

'.!i'f dj3eit, sf. czas obiado
wy, pora f. wieczerzy, 

'.!i'f dj3cug, sm. •(e)s, bie
lizna stołowa, nakrycie n. 

Xita'n, '.!itn'ne, sm. -n, 
pl. •n, 1) 'l'ytan m. (mito
logia grecka); (obraz.) olbrzym 
m.; er ift ein - to olbrzym; 
2) Xi'tnn, sm. •S, Tytan m. 
(bożek słońca); 3) '.!itn'n 
i Xitn'nium, sn. •5, tytan 
m. (metal). 

Xita'nengef dj(edjt, sn. ,( e)s, 
pl. •er, tytany pl., r6d m. 
tytan6w. 

Xita'ncnlinft, Xltn'nif dJ, 
adi. tytaniczny, olbrzymi. 

'.!itnni't, an. •(e)s, pl. •e, 
tytanit m., sfen m. (metal). 

Xitn'nmctnll, an. •(e)!3, pl. 
•e, tytan m. (metal). 

'.!i'tcl, sm. -~, pl. -, ty
tuł m.; nazwa f., oznaczenie 
n.; = łBenennung; karta ty
tułowa, napis m. książki; = 
%itelli(att; godność/., dostoj
ność f., stopień m.; = @igen• 
f cf)aft; er ~at noc!) feinen -
nie ma jeszcze tytułu; er 
~at (albo fll~rt) ben - !811• 
ron (albo eines ł8aronś) ma 
tytuł barona; einen - geóen, 
óeilegen nadać tytuł, tytuło
wać, nadać nazwisko, na-

!i'tctwejen 

zwać, mianować; mit bem -
pod tytułem, pod nazwą; 2) 
tytuł m., pretensya /., pow6d 
prawny; = !Jted)ti8,1runb. 

Xi'tdnnflnge, Xi'tclnn~· 
gnbc, sf. wydanie m. z ty
tułem (lub pod tytułem) 
zmienionym; zwykły prze
druk, wydanie udane. 

Xi'tdblntt, sn. ,(e)s, pl. 
-lilatter, kartka tytułowa, 
napisowa. 

Xi'tefbilb, an. •e5, pl. •er, 
i dim. Xi'tdbilbd)cn, sn. ,e, 
pl. -, rycina tytułowa, na 
kartce tytułowej. 

'.!i'tclbogcn, sm • .. 5, pl. -, 
arkusz tytułowy, arkusz, kt6-
rego częścią jest kartka tytu
łowa. 

'.!i'tdllndj ftnbc, sm. -11, pl. 
•n, litera tytułowa, wielka 
do napisów używana (druk.). 

Xi'tdd)en, an. •5, pl. -, 
kropka f., kropeczka j.; 
fein - ni odrobiny; 6is auf5 
- co do kropki. 

'.!i'tdjngb, sf. obacz ~iteI-
fuc!Jt. 

'.!i'te{jiigerci, sf. gouitwa 
za tytułami. 
Xi'teffo~f, sm. •(e)s, pl. 

•fiiµfe, - eine5 ~rtifel!il na
pis m. artykułu, nad arty
kułem. 

!t'tclfu~fer, an. •5, pl. -, 
rycina tytułowa, miedzioryt 
tytułowy, na kartce tytu
łowej. 

'.!i'tCUo~, adi. nie mający 
tytułu; adv. bez tytułu, 

'.!i'tefnnrr, sm. -en, pl. 
,en, człowiek za tytułami 

się ubiegający, tytułów pra
gnący. 

:!:i'tefrcid), adi. obfitujący 
w tytuły, majacy wiele ty-
tułów. • 

:!i'teffud)t, sj. chciwość f., 
żądza /. tytułów. 

Xi'tdf iid)tig, adi. chciwy, 
żądny tytd6w. 

:!i'tdbignctte, twym.: -wi
nie te), sj. pl. •n, obacz ~itel
bi!b. 

'.!i'tdwn~n, sm. •(e)s, pycha 
wywołana posiadaniem ty
tułów. 

!i'tdwefen, sn. •s, tytuły 
pl., sprawy tytułowe. 



'..ti'td3n~l, sf. 1) liczba f. 
tytułów; 2) liczba f., cyfra 
/. nad rozdziałami w ksiąt
kach i r. p. 

'..ti'ttc, s/. pl. ~n, cycek 
m., cycka f. 

'..tituln'r(if dJ), adi. tytu
larny; honorowy. 

'..tituln'rbif d}of, sm. •ee, pl. 
•f d)iife, biskup tytularny. 

'..tituln'rfilrft, sm. •en, pl. 
•en. książę tytularny. 

'..titulntu'r, sf. pl. ,en, 
tytulatura /., miano n., go
dność/. 

'..titulic'mt, va. ({Jaben) 
tytułować, mianować, nazy
wać; jmnbn }Baron (albo ais 
!8aron) - tytułować kogo 
baronem. 

'..ton'ft, (wym.: tost), sm. 
•es, pl. •e, toast m., przemo
wa /., odezwa f. przy piciu 
zdrowia; einen - auf jmnbn 
auabringen pić (za) czyje 
zdrowie. 

'..ton'ftcn, '.toaftic'rcn, (wym.: 
tosten, tos-), vn. ({Jnben) to
aetować, przemawiać przy 
piciu zdrowia, pić (za) czyje 
zdrowie. 

'..to'bn(c)f i '..toba'f, sm. 
pospol. zamiast Sl::nbaf tytoń 
m.; non ~nno - od niepa
miętnych czasów. 

:!o'bcl, sm. •6, pl. -, 
sworzeń m. (budowo.). 

'..to'bcn, I. vn. (gaben) 1) 
huczeć, szumieć, szaleć, bu
rzyć się (o wietrze, o morzu), 
srożyć się, z hukiem rzucaf 
bałwany (o morzu); szalec, 
sapać, krzyczeć z gniewu 
(o ludziach); 2) hałasować, 
łoskotać, wrzeszczeć; = lar, 
mm; ber !!Roft tobt im i)'aff e 
moszcz ro bi w beczce; 3) 
gzić się (o bydle), hukać się 
(o świniach); II. tobenb, ppr. 
i adi. burzliwy, łoskotny; •e 
!!Ilinbe wiatry rozhukane; •ee 
!!Reer burzliwe moue; •t 
ileibenf d)aft szalona namię
tność ; ,er l!:idjmera gw11łto
wny ból; -er !!Renf c!J szale
niec m. 

'.to'btn, sii. •i3, huk m., 
szum m., łoskot m., hałas 
m., wrzawa f. 
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'..to'bcridJ, sm. ~a, kąkol geroaCtfamen•ei3 fteróen umrzeć 
roczny, życica durnica (ziele). śmiercią naturalną, gwałto

'.to'bfudJt, sf. szał m. wną; er ftatb ben - bee 
'..to'bfildJtig, adi. szalony. ~elben umarł śmiercią boba-
:!O'd)tcr, sf. pl. Sl::iid)ter, terską, jak bohater; er {Jntte 

córa/., córka f.; (żartobliwie:) einen fd)roeren - ci!lżko 
{Jii{Jere '.tiidjter (dosłownie:) umierał; eines :p(i.it(id)en, un• 
wytsze córki; panny chodzące norgergefegenen ,ea fterbm 
jeszcze do szkół, umrzeć nagle, niespodziewa-

'.to'd)tcranftnlt, sf. pl. •en, niej eines jqiiinen "ee fteróett 
instytut m., zakład m. (wy- umrzeć lekko, umrzeć ładną 
chowawczy) dla panien. śmiercią; mit (oem) •e aóge~en 

'.to'd)tcrdJen, sn. •il, pl. zejść z tego świata, umrzeć; 
-, dim. od '.todjter, córeczka jmnbm ben - geóen uśmier
j., córuś /., córunia j. cić kogo, śmierć komu za

;!o'd)tctbcr3, sn. ,ene, pl. dać; ficf) ben - geben ode-
"en, serce n. córki. brać sobie życie, popelnie 

'..to'd)tcrfinb, sn. =(e)B, pl. samob6jstwo; bem •e ftanb• 
,er, wnuczę n., wnuk m., {)aft entgegenfe{Jen śmiało 
wnurzka ;: śmierci w oczy spozierać, nie 

'..to'd)tcrfird)c, sf. pl. ,n, bać się śmierci; ben %ob filra 
kościół filialuy, filia /. ko- materlanb fteróen umrzeć za 
ściola. ojczyznę; im ~ugenblicle bei 

'..to'd}tcrlnnb, sn. •(e)i, pl. •ea w chwili śmierci; er ift 
,fiinber, kolonia /., osada r: bem ,e na{Je, er liegt auf ben 

:!o'dJtcrlcin, sn. •6, pl. -, - blizkim jest śmierci, lt:1:y 
dim. od Zodjter, córeczka /. śmiertelnie chory, jest cboro

'..to'dJtCtlidJ, adi. córeczny; bą śmiertelną złożony; ber 
adv. jak córka. - fitt i~m auf ber ,8unge 

'.to'dJtcrlicbc, sf. miłość /. już ma duszę na rami~niu, 
córki. śmierć mu zagląda w oczy j 

'..to'd)tctmnnn, sm. •(e)a, pl. mit bem •e ringen pasować 
"mlinner, mąt m. córki, się ze śmiercią, być, leżeć w 
zięć m. agonii; auf ben - {Jaff en 

'..to'd}tct~farrc, sf. pl. ,n, nienawidzieć śmiertelnie; baa 
parafia filialna, filia j. pa- ift mir bit! auf ben (albo in 
rafii. bm) - nergajit nie cierpi!l 

'..to'd)tcrfd)aft, sf. clirectwo tego jak dyabła; @e(t, ober 
n.; jie gl\t i~re - erroief en - ! pieniądze albo tycie! bail 
dowiodła, , te jest jego (lub 1nirb mein - fein to mnie 
jej) córką. zabije; iqi óin bee •eiil jut 

'.to'd)tcrf d)ult, sf. pl. •n, po mnie, zginąłem, przepa
szkoła panieńska, żeńska; dłem; bu bift ein Slinb bei 
{Jiigere wytsza szkoła •et!, n>enn ... trupem padnie~z, 
teńska. jeśli ..• ; ic!J will bes •ei3 fetn, 

'..to'd)tcrf olJn, sm. =(f)il, pl. roenn ... niech zginę, jetel!, .. ; 
=fii{Jne, syu m. córki, wnuk auf ben - nerrounbet śm1er
m. po córce. I teluie (z)raniony j auf ben -

'.to'd)tcrf~rnd)c, sf. pl. ,n, I anqeffogt fein, gefangen fit~n 
jezyk pochodny. byc oskartonym o zbrodmę, 
• '..to'd)tcrftnnt, sm. •(e)s, pl. siedzieć w wi~zieniu za zbr1J

"m, :!o'd)tctftnbt, sj. pl. dnię karaną śmiercią ;,fidJ auf 
•f11ibte, kolonia f., osada t: ben - erflilten umrzec z prze• 

'.todic'rcn, vn. (gaben) 1) ziębienia; fidj a~f -: unb 
uderzać szklanke o szklanka, ilelien f djlagen b1c się na 
pić do kogo; 2) "malować sil- umór; filr jmnbn in ben -
nem pociągnięciem pendzla. gegm oddać życie za kogo, 

'.!ob, sm. -es, pl. -e, śmierć umrzeć ,dla kogo; au :~ ~eten 
f., zgon m, (skon m.), zejście zaszczuc (low.); gomc kogo 
n. ze świata; einea natilriicf)en, tam i sam do upadłego; au 



;to'bii~nlidJ 

•e fd)Ingen zatłuc; 5urn •e 
uerurteilen skazać na śmierć ; 
5um -e fil[Jren a) śmierć 
sprawić, spowodować; b) pro
wadzić na miejsce stracenia; 
ficf) 3u =e arlie1ten zamęczyć 
się pracą, zapracować się; 
jrnnbn au •e iirgern dokuczać 
komu tak, że umiera; fidj au 
•e iirgern umierać ze złości ; 
ficf) au •e [Jungern !.!agfodzić 
się; fidj au =e ftubieren za· 
męczyć się nauką; fidj au •e 
ladjen pękać od śmiechu; ficf) 
au -e trinfen zabić się piciem, 
zapić się na śmierć; 5um •e 
erfc!Jrn:?en przestraszyć się 
okropnie; fidj bes •eil wun• 
bern bardzo się dziwić; bu 
fie[Jft aua roie ber - wyglą
dasz jak śmierć; nacl1 bem •e 
be5 mater5 geliorener 6o~n 
po gro bo wiec m.; nad) bem -e beiil 
merfaff eriil [Jerausgegeliene5 
m:lerf dzieło pośmiertne; er ift 
gut nacf) bem •e au fd)icfen mo· 
i!maby go po śmierć posłać ( o 
ludziach bardzo powolnych); 
au •e martern, quii[en udrę
czyć, zamęczyć; au - "ril= 
geln ubić; filr ben - ift fein 
.llraut geruac!Jfen przeciwko 
sm1erci mocy niema, na 
śmierć niema lekarstwa; ber 
- fe~rt ficg nicgt an bie ,Seit 
śmierć dnia nie poczeka. 

'.to'bii~nlidj, adi. do śmierci 
podobny; blady jak trup; = 
totenófof,. 

'.to'bbange, adi. bardzo 
p1 zestraszony. 

'.to'bbett, sn. •ei3, pl. •en, 
łoże śmiertelne. 

'.to'llblafj, adi.obacz Zoten= 
lilafi. 

'.to'bbringcnb, adi. śmierć 
przynoszący, uśmiercający, 
śmiertelny. 

'.to'beoa~nung, sf. pl. •en, 
przeczucie n. (blizkiej) śmierci. 

'.to'beoangft, sf. pl. =iingfte, 
strach m. umierającego; oba
wa /. śmierci; = Xobea• 
furdit; okropny przestrach. 

Xo'lleoanacige, sf. pl. -n, 
doniesienie n. o śmierci. 

'.to'lleoad, sf. pl. •en, spo· 
sób m. śmierci. 

Xo'beobangigfeit, sf. strach 
m. umierającego. 
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;to'beobcdjer, sm. ,s, pl. 
- , puhar śmiertelny (z tru
cizną). 

Xo'beobett, .rn. ,e!3, pl. •en, 
foże śmiertelne. 

'.to'beoblliffe, sf. ob. Zoten= 
óii:iff e. 

:to'beeb(ocf, sm. •(e)s, pl. 
•blocfe, pień m. do ścinania 
skazańców. 

;to'bcobote, sm. •n, pl. ,n, 
posłannik m., zwiastun m. 
śmierci. 

'.to'beabotf djaft, sf. pl. =en, 
poselstwo .n. śmierci. 

'.to'bcocngcl, sm. =9, pl. -, 
anioł m. Śmierci. 

;to'bcefacfcl, sf. pl. •n, po
chodnia /. śmierci, pochodnia 
POl!TZPbowa, 

'.to'bcafall, sm. •(e)s, pl. 
•fiille, przypadek'. m. śmierci; 
zejście n., śmierć f.; auf ben 
- na przypadek śmierci; im 
- w razie śmierci. 

'.to'bcefrift, sf. pl. -en, od
roczenie n. stracenia. 

;to'beofurdjt, sf. bojaźń /. 
Śmierci. 

;to'beogcbanfe, sm. ~nill, pl. 
•n, myśl j. o śmierci; fidj •li 
mncf)en myśleć (często, ciągle) 
o śmierm. 

'.to'bcogcfa~r, sf. pl. ,en, 
niebezpieczeń~two n. śmierci; 
in - f~roelien być w niebez
pieczeństwie śmierci; jmnbn 
auiil - erretten wyratować 
kogo z niebezpieczeństwa 
śmierci, 

;to'bcogott, sm. -es, pl. 
•giitter, bóg m. śmierci, 

'.to'bcograuen, ,m. •5, zgroza 
f. śmierci. 

;to'bco~andj, sm. •es, dech 
m., tchnienie n. śmierci. 

;to'bceja~r, sn. •(e)a, rok 
m. śmierci. 

'.to'beofattt,l)f' sm. ,es, pl. 
,fdmpfe, pasowanie n. się ze 
śmiercią, konanie n., agonia 
f. ; im •e tiegen pasować się 
~e śmiercią, konać. 

'.to'bcofanbtbat, sm. ,en, 
pl. •en, kandydat m. śmierci, 

;to'bcofcim, sm. •(e)i:l, za
ród m. śmierci, 

'.to'bcofram~f, sm. =es, pl. 
•frdmpfe, kurcz śmiertelny. 

;to'be!lmut, sm. •ea, odwaga 

;to'bcouorbotc 

sm1erc wyzywająca ; brak m, 
bojaźni przed śmiercią. 

'.to'bc!lmutig, adi. niebojl}
cy się śmierci. 

'.to'bconadjrid,Jt, sf. pl. •en, 
wiadomość/. o śmierci. 

'.to'llconadjt, sf. pl. •niidjte, 
noc f, Śmierci. 

;to'bconot, sf. pl. •niite, 
obacz '.tobe!:lfampf; in -niiten 
f ein obacz im -farnpfe lie• 
gen; (także:) być w niebezpie
czeństwie życia. 

;to'bco~ein, ;to'beoąuar, sf. 
pl. •en, męka: j. śmierci, m~
ki pl. umierającego. 

'.to'bc!l~oft, sj. doniesienie 
n. o śmierci. 

'.to'beoriidjcln, an. •5, char
czenie n. umierającego. 

'.to'bcef djauer, sm. "a, pl. 
-, dreszcz śmiertelny. 

'.to'beof djlaf, '.to'bcef djlum
mcr, sm. •51 śmiertelny, wie
czny sen. 

'.to'bc!lf djrecfen, sm. •iii, pl. 
-, !) strach m. śmierci; 2) 
strach okropny. 

'.to'bcof dj1Ueif;, sm. •ei3, 
śmiertelny pot, 

:to'bcoftofj, sm. ,ee, pl. 
•ftiif,e, śmiertelny raz, śmier, 
teina pchnięcie. 

'.to'llcllftrafc, sf. kara j. 
śmierci; stracenie n. ; = ~in• 
ridjtung; liei - pod karą 
śmierci; bie - fte~t barauf 
to karane śmiercią. · 

;to'beoftrcidj, sm. ,(e)5, pl. 
•e, śmiertelne cięcie, śmier
telny cios. 

;to'bc!lftunbc, sf. godzina 
f. śmierci, ostatnia, ostate
czna godzina. 

'.to'bcotag, sm. ~(e)iil, dzień 
m. śmierci ; rocznica/. śmierci. 

'.to'beotranf, sm. •(e)!ll, pl. 
•ltćinfł, śmiertelny napój. 

'.to'bcourtcil, sn. ~(e)i:l, pl. 
•e, wyrok m. śmierci; jmnbm 
bai3 - f ptedjen skazać kogo 
na śmierć; ein - uollftreclen 
wykonać wyrok śmierci, 

;to'beoucradjtung, sf. po
garda f. śmierci!!, 

;to'beouerbrcdjcn, sn. •f!, 
pl. , zbrodnia karana 
śmiercią. 

;to'bcouorbotc, sm. •n, pl. 
•n, oznaka j. śmierci, 
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~o'bc~1t1uubc, sf. pl. •n, 
rana śmiertelna. 

~o'bc~ltliirbig, adi. godzien 
śmierci. 

~o'bfcbbc, sf. pl. •n, walka 
f. na zab6j. 

~o'bfciub, I. adi. śmier
telnio nienawidzący; II. sm. 
•(e)il, pl. •e, wr6g śmier
telny, zacięty. 

~o'bfcinbf d}llft, sf. pl. •en, 
śmiertelna nienawiść. 

~o'bflllt, adi. zimny jak 
śmierć, jak trup. 

~o'bfrllnf, adi. śmiertelnie 
chory. 

Xii'blid}, I. adi. śmiertelny, 
śmierć za sobą pociąg11jący; 
= tobótingenb; zabójczy; = 
motberifclj j fatalny, zgubny, 
nieochronny; = uer~lingnii3• 
uoU; •e fil!unbe, !tranf~eit 
rana, choroba śmiertelna; 
•er 2tui3gang śmierć f.; •e 
fil!affe zabójcza broń; II. adv. 
- umuunben zranić śmier
telniP; - uerwunbet śmier
telnie ranny; - ~affen śmier
telnie nienawidzić; - lie[ei• 
bigen do żywego obrazić; ficlj 
- [angweiten okropnie się 
nudzić; bie !tranf6eit uer[ief 
- choroba zakończyła się 
śmiercią. 

~ii'blid}fcit, sf. śmiertel
ność f. ; zabójczość /. 

Xo'bmiibc, adi. bardzo 
zmęczony. 

~o'bftill, adi. obacz Zoten• 
~iu. 

Xo'bfilubc, sf. pl. •n, grzech 
śmiertelny. 

~o'ffcl, ~ii'ffcl, sm. •i3, pl. 
-, 1) dim. imienia ~~rifto:p~; 
2) (obraz.) głupiec m. 

Xo'ffcl, sf. pl. •n, zie
mniak m. (botanika). 

Xo'gll, sj. pl. •gen, 
toga f.; mit ber - liefCeibet, 
in ber - w todze. 

~oUc'ttc, (wym.: toa-), sj. 
pl. •n, 1) toaleta f., upięk
szalnia f., strojnia f., goto
walnia f., szafka j., skrzy
neczka /. do potrzeb stroju; 
2) ubi6r m., strój m., ubra
nie n.; - madjen ubierać 
się; in gro~er - w stroju 
galowym, paradnym, świą
tecznym. 
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~oilc'ttcugcgcuftliubc, sm. I usłyszysz, zobaczysz jeszcze
pZ., ~oilc'ttcurrllm, sm. •(e)i3, większe szaleństwa, dziwa
przybory toaletowe, przybory ctwa, głupstwa; 4) •eil @o[b 
do stroju. fałszywe złoto; II. adv. ei3 

~oilc'ttcufcifc, sf. pl. ,n, - treióen płatać głupstwa; 
mydło toaletowe. er macljt ei3 au - za nadto 

Xoilc'ttcuf ł)iCgcl, sm. •i.l, sobie pozwala; bai3 ift boclj 
pl. -, lustro n. u toalet,y. au - ! tego przecież za wiele;. 

~ollc'ttcutif d}, sm. ,es, pl. - unb uoll f ein być pijanym 
•e i dim. Xoilc'ttcutif d}d}cu, jak bela; ficlj - freuen cie
sn. •i3, pl. -, stół m., stolik szyć się jak dziecko. 
m. toaletowy, toaleta (, ~o'Ullł)fcl, sm. •B, pl. 

:to!ll'icr, sm. •i3, wmo to- ~ii:pfeC, psianka szalona (bot.). 
kał;~:1e. 1 

'.!o'Ubccrc, sf. pl. •n, po-
~o C, sf. p , "'n, pies m., krzyk m., wilcza jagoda (bot.). 

suka /. ~o'Uc, s/. pl. "'n, 1) czub 
Xolcrn'b~I, adi. znośny; m. z piór; = \yeberf cljo:pf; 2) 

adv. znośme, kryza /.; = Strauf e . 
. Xolcrll'ut, .adi. wyrozu- Xo'Uclfcu, sn. =!il, pl. -, 

miały, pobłażhwy; adv. wy- 1) żelazko n. do zapiekania 
rozumiała, pobłażliwie. włosów; 2) żelazko n. do ro

Xolcrll'U3, sj. tolerancya hienia falbanek. 
f.,. po~łażliwość f., wyrozu- Xo'Ucu, I. vn. (~alien) 
miałośc /;• zgoda/. krzyczeć szalenie, szaleć; II. 

Xoicrt~ ren, vn., (~alien) vn. (~a&en) zapiekać włosy; 
tolerowac, pobłażac, znosić, robić falbany w bieliźnie. 
pozwalać, dozw.alać. '.!o'UbllU~, sn. •f ei3, pl. 

Xo~, I., adi. 1) szalony; ·~iiufer dom m. waryat6w 
- fem byc szalony~, szaleć; szaleń;ów. ' 
- werben oszaleć; 1mnbn - ~o•ur.au~Icr sm. •il pl. 
macljen rozumu kogo pozba- ., . ' ' ·' il ·;,t ""' rr b -, szalemec m., waryat m. 
w1c; e „ 11, aum .,,,o„roer en, '.!o'Ubliu~Icrif d} adi. sza-
man mocljte - werben osza- 1 t . J I · 
leć by można; er ift uor ony,, opę, any, a v. sza eme. 
\yreube - geworben z radości '.to Ubcd, sf., pl. •en, 1) 

. (bez pl.) szalenstwo n., 8zał 
rozum s.trac1ł, odszedł .od ro- m., 2) wściekłość f .• = )fiut. 
zum'?' ;_ em Zoller szaleniec"!·; in '- geraten wpaś'ć w sza~ 
2) ~sc1ek~y; = wiltenb i wśc1e- leństwo w wściekłość. 3) 
kaJący sie ze złości, roz- ' ś • k' · · ~ "' b ś . wodowstret m., w cie hzna iuszony; em ~er 'l,/un w cie- ó • ) , , 
kły pie.s; au! jmnb~ - f ein ·t (ugl!p:;J; !~zs::~;:;t~~ 
straszme byc zagmewanym b' b !In b d · 
na kogo. jmnbn _ macljen n. ; te •en er o e z1· 

t · 'k ł ś . , 3) wactwa mody; 5) z pl. ,en, 
s raszme ogo rozz o c1c; 1 k t Uer . d f' . . sza ona spraw a; = o 
merozsą ny; = un tnmg, ltlt• l5t · ..r, 
berfinnig; nieroztropny; = ret.., . . 
toricljt; śmieszny;= [licljer[iclj; _'.!o'~!t~fd}c, sf. pl. "'", 
dziwaczny; = fonberliar; •er psia w1snia (bot.); obacz Zoll" 
15treiclj nierozsadna, szalona lieere. 
sprawka· .. er '@infaU dzi- ~o'Ufoł)f, sm. •(e)i3, pl. 
waczny, 'szalony pomysł; ce 0 fo_:pfe, _1) człowiek ł~t:wo s(~ 
3'reube szalona uciecha; •ei3 gmew~Jący, w wsci.ekłosc 
Zreilien hulanie n., hnlasz· wpadaJący; 2) narwa.mec n., 
ezość f.j •eil 2acljen, •er szalarut~ '!7'·, szał~wila m. 
2iirm szalony śmiech, hałas; ~o UfOł)fig, adi. szalony, 
•ei3 .Srng treilien dziwaczyć; narwany. 
liift bu - ? czyś oszalał?; bas Xo'Ufrllnfbcit, sf. wście-
:.tollfte ba&ei ift. . • najśmie- klizna f., wodowstręt m. 
szniejszem przy tem jest •• ; '.!o'Ufrllut, sn. •(e)B, pl. 
ei! wirb noclj -er fommen •friiuter, szaleniec m:, szalej 
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m., bielun m., blekot m. 
(roś!.). 

'!o'Ufil~n, adi. od ważuy 
a:!: do szaleństwa, szalenie 
śmiały; adv. z szalouą o<l
Wl!g"ą. 

'!o'Ufil~n~eit, sf. śmiałość 
zap11mi(Jtała, śmiałość do sza
leństwa posuni(Jta. 

'!o'Ufud)t, sf. obacz ;toUG 
ijeit. 

'!o'Uttmrm, sm. •(e)s, pl. 
•tUilrmer, gzik m, (zoo!.). 

'!o'Uttmt, sf. 1) złość do 
wściekłości posunięta, wście
kła zajadłość; 2) wścieklizna 
f., wodowstr(Jt m. 

'!o'l~ntf dJ, sm. •etl, pl. •e, 
bałwan m. 

'!o'l~ntf d)ig, adi. obacz 
;tiiipel()aft. 

'!il'l~el, sm. Gtl, pl. -, 
mazgaj m., bałwan m., mu
nia m., basałyk m., gawron 
m., głuptak m.; drąg m., 
drągal m., gamoń m.; grolier 
- prostak m. 

'.till~elei', sf. pl. 0 en, 
mazgajstwo n., gamoniostvrn 
m„ prostactwo n., grondal
stwo n. 

'.til'l~cI~nft, adi. gamonio
waty, mazg-ajowaty; głupko
waty; adv. gamoniowato, 
mazg-ajowato; głupkowato. 

'.til'l~elijnftigfeit, sf. pl. 
•en, o bacz ;tii[pelri. 

'.til'l~eln, vn. (~alien) za
chowywać si4.1 jak mazgaj, 
jak gamoń, jak głuptak; 
robić głupstwa. 

'!il'l~if dJ, adi. obacz ;!;i.i(• 
peI~aft. 

;tomn'te, sf. pl. Gn, po
midor m.; = ~arąbietlapfe[. 

'!o'mbnf, sm. •(e)tl, tom
bak m. (metal). 

;to'mbnf·, ;to'mbnfen, adi. 
tombakowy. 

;to'mboln, sf. pl. •tł, tom
bob /., rodzaj loteryi. 

;!o'mu~, sm. -, pl. •mi, 
tom m. 

;ton, sm. G(e)tl, pl. ;tii'ne, 
ton m., głos m., dźwi!Jk m.; 
melodya f., nuta f.; (w ma
larstwie:) ton m. obrazu, 
dobór m. kolorów, światła 
i cieniów; ~allier - półton 
m. ; ganaer - cały ton; bie 
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~i.i~ften Xiine tony najwyższe; I '!0'11n11~1Deid)1111g, sj. pl. 
ben - 11ngelien. anf~(agen, I Gen, modulacya f. (muzyka). 
anftimmen podać ton, wska- I '!o'nbcf d)nffcn~cit, sf. ja
zać, z jakiego tonu ma si() , kość /. tonu. 
co grać, śpiewać, intonować; '!o'nbe3eid)n1111g, sf. pl. 
(obraz.) ben - angelien prze- •en, oznaczenie n. akcentu, 
wodzić, rej wodzić, ton zada- przycisku (gram.), 
wać; bie[e 15i!lie ttiigt ben - ;!o'nbtlb, sn. =ei&, pl. -er, 
na tej zgłosce spoczywa obraz muzykaluy. 
przycisk; ben - lege n auf '.to'nbrcd)nng, sf. pl. •en, 
położyć akcent, przycisk na; łamanie n. (się) tonów. 
einen - uon fi~ gelien wy- '.to'nbil~nc, sf. pl. •n, 
dać ton; ben - ~arten nie orkiestra f. 
wypaść z tonu; auiS bem •e '!o'nbid)ter, sm. •fl, pl. -, 
fommen, fnUen wyjść z tonu; kompozytor m., muzyk m. 
in einem unb bemfellien „e '!o'nbtdjtung, sj. pl. "en, 
fprecl)en jednym tonem m6· kompozycya muzyczna. 
wić; in entf~loffenem „e fpre„ Xil'nen, I. vn. (§alien) 
~en mówić tonem zdecy- brzmieć, dźwięczeć, brzęczeć; 
dowanego; einen geroiff en wydawać dźwięk,· głos; II. 
- anf cl)(agen przemówić pe· va. (~alien) cieniować, roz
wnym tonem; auiS einem dzielać światło i cień; = 
~o~en •e reben górno mówić, alitiinen. 
dumnie mówić; aufl einem Xo'nfnll, sm. ,(e)!I, akcent 
anberen •e reben, ben - m., przycisk m. (gramatyka); 
iinbem, einen anberen - an„ kadencya /., spadek m. tonu 
f c!;)lagen innym tonem, z in- (muzyka). 
nogo tonu mówić, śpiewać; '!o'nfntbe, sj. metal m. 
z innej beczki rozpocząć; w głosie (rąuzyka). 
in glei~em ,e antroorten od• ;to'nfolge, sf. pl. "n, na-
powiedzi~ć tym samym tonem, stępstwo n. tonów, skala f. 
jak zapytano; [pi.ittif d)er, ;!o'nfilbrnng, sf, modula-
~ii~nif djer - ton szyderczy; cya /. 
ber gute - dobry ton, dobre ;to'nfilllc, sf. pełnia f., 
zachowanie n. si(); moda j.; bogactwo n. tonów. 
aum guten - ge~i.itig modny; ;!o'ngnng, sm. •(e)tl, pl. 
ea ift ielJt guter - , au . . . "giinge, tony pl., melodya j. 
należy obecnie do dobrego ;to'ngcmiilbc, sn. ,a, pl. 
tonu, jest w modzie, •. , ; -, obacz Xonf>iib. 
9Jlann uon gutem •e czlo- ;!o'ngcf c~c, sn. pl. prawa 
wiek dobrze wychowany. pl. tonów. 

;to'nnbftnnb, sm. ,(e)a, pl. Xo'n~nlle, sf. pl. "n, sala 
•ftiinbe, interwal m., o<lle- koncertowa. 
głość muzyczna (muzyka). ;!o'nifn, I. sj. tonika f., 

'!o'nii~nltd)fdt, sf. pl. •en, pierwszy stopień gamy ( mu-
podobieństwo n. tonów. zyka); Il. pl. środki toniczne. 

;to'nnnncbenb, adi. nada- ;!o'n!f dj, adi. toniczny' 
jący to!l, przewodni (n. p. a) intonacyjny (muzyka); 
nuta przewodnia); (obraz.) b) sprężysty (fizyol.). 
rej prowadzący, mod() na- ;!o'nfnnbc, sj. nauka /. 
dający. o tonach, dźwiękach, har-

;to'nnngcber, sm. •9, pl. monia f. 
-, wodzirej m., przewód- ;!o'nfnnbill, adi. znający 
ca m. się na muzyce. 

'.to'nnrt, sf. pl. ,en, rodzaj ;to'nfnnft, sj. 1) obacz 
m. tonu; tonacya f., gama '.'tonfunbe; 2) muzyka/. 
f.; ein Xonftild in eine Xo'nfilnftler, sm. •s, pl. 
anbere - illiertragen trans- , muzyk m., artysta m. 
ponować utwór do innej to- '!o'nfilnftlcrin, sf. pl. •nen, 
nacyi. muzykantka/,, artystka /. 
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Xo'nle~te, sf. nauka f. pojemność f. w tonnach, na 
o dźwiekacb, akustyka f. tonny. 

Xo'nleiter, sf. skala f. Xo'nnengelb, sn. ..(e)e, pl. 
(muzyczna), gama f.; bie - •er, beczkowe n. 
fingen śpiewać gamy; bie - Xo'nnengewolbe, sn. 0 s, pl. 
f:pie[en grać gamy. -, kolebka f., sklepienie 

Xo'nlo~, I. adi. 1) nie- kolebkowate, żłobiaste, becz
mRjący brzmienia, dźwieku, kowate {budown.). 
g~osu, niewydający to'nu; Xo'nnenfiirbi~, sm. •ff eo, 
memy, afoniczny; -Iofe pl . .. ff e, dynia beczkowa. 
15timme głos przygasły, bar- Xo'nncnlnbung, sf. pl. ,en, 
dzo slaby; 2) nieakcento- Xo'nucnmn», sm. •ee, pl. •e, 
wany, niemajacy przycisku ładunek m, w tonnach. 
(gramatyka); ·u. adv. bez Xo'nncurcif, sm. •(e)s, pl. 
tonu, bez dźwięku; bez przy- •e, obrE_lcz f. (drewniana) na 
cisku. beczkę, na beczce, 

Xo'ulofigfeit, sf. brak m. Xo'nnenwcif c, adv. na 
tonu, dźwięku, głosu; afonia beczki, b

0

eczkami. 
f.; brak m. akcentu, przy- Xo'nrct~e, sf. pl. •n, ob. 
cisku (gramat.). Jton[eiter. 

Xo'nmnlcrci, sj. pl . .. en, Xo'nf atj, sm. ,es, pl. ·fii~e, 
malowanie n., przedstawia- kompozycya f. 
nie n. za pomocą tonów. Xo'nf d}reibcr, Sm . .. 9, pl. 

Xo'nmn», sn. -es, pl. •e, -, fonograf m. 
miara f. tonu, dźwięku; ilo- Xo'nf cijer, sm. •S, pl. -, 
czas m. (wierszowanie). kompozytor m. muzyczny. 

Xo'nmeffcr, sm. •!l, pl. -, Xo'nfcijung, sf. pl. ,en, 
miarkownik m., monokord m. układanie n. muzyki, kom

Xo'nmeffung, sf. mierzenie pozycya j. (muzyczna). 
n. dźwiE_lków; prozodya f,, Xo'nfilbc, sf. pl. •n, zgło-
wierszowanie n. ska akcentowana, mająca 

Xonnn'gc, (wym.: -naż), przycisk (gram.). 
sf. ładunek m.; ładunkowe Xo'nf~icl, sn. •(e)e, pl. ,e, 
n. (żegluga). muzyka f., koncert m. 

Xo'nndjen, sn. 0 s, pl. -, Xo'nftiicf, sn . .. (e)s, pl. -e, 
dim. od ~onne, beczu- kawałek muzyczny, kompo-
łeczka f. zycya f. (muzyczna). 

Xo'nnc, sf. pl. •n, 1) Xonf u'r, sf. pl . .. en, ton-
beczka f.; eine - m:laff er zura f, koronka f., nagl6w
beczka wody; !ffiein in •n , ka f. kapłańska, postrzy
filllen napełniać beczki wi- i żyny pl.; mit ber - uer„ 
nem; eine - @otbes baryłka f e~en, bie - ertfiren udzielić 
f. złota; leere •n geben gro~en tonzurę. 
Sdjall próżna beczka głośno '.tonf uric'ren, va. (~aben) 
dzwoni, szumi; 2) tonna f., udzielić tonzurę. 
beczka f., kłoda f. (prze- Xo'nfl)ftem, sn. ..9, pl. •e, 
woźuictwo). system muzyczny. 

Xo'nncnbnnb, sn. ~e{I, pl. Xonti'ne, sf. pl. •n, ton-
•biint>er, obręcz f. (żelazna) tyna f. (rodzaj ubezpieczenia 
na beczce, na beczkę, na wypadek śmierci), 

Xo'nnenbriicfc, s/. pl. •n, Xo'ntlcriinbcrung, sf. pl. 
most beczkowy, z beczek. ,en, zmiana/. tonu, dźwięku; 

Xo'nnenbutter, sf. masło zmiana /. akcentu (gramat.). 
beczkowe. Xo'nt1crijiiltnrn, sn. ,ff es, 

Xo'nnenformig, adi. ma- pl. •ff e, rytm m., stosunek 
jący kształt beczki. m. tonów. 

Xo'nncnfrndjt, sf. pl. •en, Xo'nt1er3ierung, sf. pl. •en, 
ładunek m. w tonnach, na figura J; (muzyka). 
tonny (przewoźn.). Xo'nwcU, sf. świat m., 

Xo'nnengc~nlt, sm. •(e)s, królestwo n. tonów. 

Xo'nwcrf3cug, sn. •(e)a, pl. 
.. e, instrument muzyczny. 

Xo'1t1Diffe1tf dJnft, sf. umie
jęt~o~ć f: muzyki, 

~o n3e1d}cn, sn. •!l, pl. -, 
znak przyciskowy, akcent m., 
przyglos m. (gramat.). 

Xo~a'0, sm. -:pafes, pl. 
.. :pafe, topaz m. (kamień). 

Xo~f, sm. •(e)ll, pl. %ii':pfe, 
garnek m., garczek m.; do
nica/., wazon m., fajerka/. 
(do kwiatów); słoik m.; = 
XiegeI; garniec m., dzban m.; 
= strug; ein - (uoll) G:rbfen 
garnek grochu; (obraz,) aUes 
in einen - roerfen do wszyst
kiego przykładać jedną 
miarę, wszystko osądzać je
dnakowo; aerbrocf)ene %iipfe 
~alten am liingften garnca 
natłuczonego utrzymasz dłu
żej ; stary garnek przeżyje no
wy; roer ben - aerbtocf)en ~at, 
f amm!e audj bie Sdjet6en kto 
piwa nawarzy, niech mu pysk 
oparzy; kto wypił piwo, 
niechże pije i męty; aer• 
brodjene ~o:pfe gilit's ilberall 
skorupy wszędzie się znajdą, 
niema nic bez ale, wszędzie 
Judzie błądzą; ffeine ~ii:pfe 
~a!ien audj ~enfel i małe 
garnki mają uszka; chłopa 
korcem nie mierzą; es ift nocf) 
nicf)t in bem -e, in bem ee 
fodjen f oll rzecz jeszcze nie 
dojrzała; einen - au allen 
Speif en ~a ben w jednym 
garnku wszystko warzyć. 

Xo'~fnnftcr, sf. pl. •n, 
pateIJa f., czaszołka f. (mię
c:i:ak). 

Xo'~fbinbcn, sn. •S, obacz 
%0:pffliden. 

Xo'~fbfnbcr, sm. •il, pl. 
-, obacz %0:pfflicler. 

Xo'~fblume, sf. pl. •n, 
kwiat wazonowy. 

Xo'~fbrctt, sn. ,ea, pl. 
,er, polica f. 

Xo'~fbnttcr, sf. masło 
garnkowe. 

Xo'~fdjcn, sn. ,s, pl. -, 
dim. od ~opf, 1) garnuszek 
m., garnuszeczek m.; 2) ein 
- !Bier szklanka j. piwa; 
3) nocnik m.; = !l'ladjttopf. 

Xo'~fbccfcl, sm. •S, pl. -, 
nakrywka f. (u) garnka. 
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'.!O'.\)fcn, sm. ,s, twaróg m. '.!o'.\)ff djcrbc, sf. pl. •n, 
(po wiedeńsku). czerep m. 

'.!o'.\)fcnfndjcn, sm. •s, pl. '.!o'.\)fftcin, sm. •(e)s, pl. =e, 
-, placek m. z twarogiem. garnkowiec m., zdunek m. (ka

'.!ii'.\)fcr, sm. =S, pl. -, mień gliniasty). 
garncarz m., zdun m. '.!o'.\)flloll, sm. garn„k m. 

'.!ii'.\)fcrnrbcit, sf. pl. =en, '.!o'.\)if, sf. topika f. (reto-
robota garncarska; kerami- ryka). 
ka f. '.!'O'.\lif dj, adi. miejscowy 

'.!ii.\)fCtCf', BJ. pl. •tn, garn• (medyc.). 
carstwo n. (rzemiosło); garn- '.!o.\)ogrn'.\lb, sm. •en, pl. 
carnia j. (fabryka). =en, topograf m., opisywacz 

'.!ii'.\)fcrcrbc, sf. obacz m. lub odrysowywacz m. pe-
;to:pfetton. wnych przestrzeni ziemi. 

'.!ii'.\)fcrcr3, sn. =es, . ga- '.!o.\)ogrn.\)bic', sf. pl. •n, 
lena f., błyszcz m. o.J:owrn. topografia f., opis m., rys m., 

'.!ii'.\)fcrgcf djirr, sn. •(e )s, odrys m., oznaczenie szcze
pl. =e, '.!ii .\)fergnt, sn. •(e)f!, gółowe okolicy, miejscowości. 
obacz stopfmuare. '.!o.\)ogrn'.\)bif dj, adi. topo

'.!ii'.\)fcrgcf cne, sm. -n, pl. graficzny; -e 2lnatomie ana-
=ll, zduńczyk m. tomia topograficzna; adv. to-

'.!ii'.\lfCrbnnblllcrf, sn. •(e)s, pograficznie. 
'.!ii',l)fcdnnft, sf. garncarstwo ;to.\)ł) ! interi. dobrze l zgo-
n., keramika /. dal -, icfJ roette ! dobrze, za-

'.!ii'.\)fcrmciftcr, sm. ·!3, pl. kład stoi! - mat:Ę)en, fagen 
-, garncarz m., zdun m. zgodzić się, porozumieć się. 

'.!ii',llfcrn, I. vn. (~af>en) '.!Oll.\l, sm. =s, pl. =s, -
wykonywać rzemiosło garn- einelil 9Jłaftes wierzch m., gło
carskie; II. adi. garncarski; wa/. masztu; crnf ~albem -
gliniany; = tonem. chorągiew zniżona do połowy 

'.!ii'.\)fcrf djcibc, sf. pl. =li, masztu; uot - unb stafe[ 
garncarskie koło, krąg m., na sucho. 
kołowrotek m., tok m. (garn- '.!ii'.\).\ld, sm. •S, pl. -, 
carski). pióropusz m. 

'.!ii'.\)fcrton, sm. =(e)s, glina '.!o'.\).\)cn, va. (gaf>en) usta-
garncarska. wić raje poziomo (żegluga). 

'.!ii'.\lfCtlllnrc, sj. pl. =n, 
'.!ii'"fCr3cng, sn. •(e)s na- '.!o'.\).\)mnft, sm. =es, pl. •e, 

,. k' maszt m. z koszem. czynia garncars te, 
'.!ii'.\)fcrlllcrfftntt, sf. pl. ;!o.\).\)'f cgd, am. żagiel m. 

-ftiitten. garncarnia /. na wielkim maszcie. 
'.!o'.\)ff(ilfcn, an . .. 13, latanie ;!or, sm. -en, pl. •en, bła-

n., naprawianie n. garnków. zen m.; głupiec m., człowiek 
'.!O'.\lfflłlfcr, am. =S, pl. -, nierozsądny. 

łatacz m. g11rnków. '.!or, an. •(e)s, pl. -e, bra-
'.!o'.\)fgcllliidj6, sn. =[ es, pl. ma f.; wrota t·; aum •e 

•fe, roślina wazonowa. ~ineinge~en wejś bramą; UOt 
'.!o'.\)fgnlfcr, sm. •Iii, pl. -, bem •e, uot ben ,en przed 

zaglądający m. do garnków; brama, bramami; za miastem; 
człowiek drobnostkowy, pe- t>Ot bai3 - ge~en wyjść za 
dantyczny. bramę· wyjść za miasto; uot 

'.!o'.\)f~cnfcl, sm. •i3, pl. - , -esf t:Ę)[u~ przed zamknię-
ucho n. u garnka,'. ciem bramy; (obraz.) not:Ę) 

;to'.\)ffndJcn, sm. ,s, pl. - , ef>en uot •ee[t:Ę)lu~ właśnie 
placek m. jeszcze w ostatniej chwili; 

'.!O'.\lflclfer, sm. •S, pl. ben ilaftern - unb %Ut 
łakomca m. liffnen dać przyst!Jp występ-

'.!o'.\)fmndt, sm. =(e)i3, pl. kom. 
=matfte, targowisko n. na ;!o'rnngdn, sj. pl. zawiasy 
garnki. pl. (u) bramy. 

3'n I en ber, ~eutfcfl•polnifcf)e~ !!ll6rterbua,. 

'.!o'rfmooe 

:to'rbogcn, sm. =Iii, pl. -, 
łuk m. nad bramą. 

;to'rcingnng, sm. =(e)s, 'l!l. 
•gange, wejście n. w bramie. 

'.!o'rcinncbmcr, sm. =s, pl. 
-, obacz ::torft:Ę)teif>er. 

'.!orcef dj(uij, sm. -ffes( zam
knięcie n. bramy; 1mt -
w chwili zamknięcia bramy; 
nocl; eóen uor - w ostatniej 
chwili. 

'.!o'rf, am. •(e)s, pl. •e, torf 
m., darń ziemna, ziemia ro• 
ślinna, zgnilec m.; - ftet:Ę)en, 
gralien kopać torf. 

;!o'rfnl)rt, af. obacz %ot• 
roeg. 

;to'rfartig, adi. torfowaty. 
;!:o'rfnf dJC, sf. popiół m. 

z torfu. 
'.!o'rfbobcn, sm. •Iii, t) 

grunt torfiasty, pustać; 2) 
(pl. =f>i.iben) miejsce na skład 
torfu. 

'.!o'rfbruct;, sm. •(e)s, pl. 
=f>tilc{je, torfowisko n. 

'.!o'rfcn, va. (~af>en) torfem 
(role) uprawiać. 

io'rfcrbc, sf. ziemia tor
fiasta. 

:!o'rffcncr, sn. =i.'l, pl. - , 
płomień m. z torfu. 

Xo'rffcncrnng, sf. pl. ,en, 
palenie n. torfem. 

!'o'rfgriibcr, sm. -s, pl. 
- , torfiarz m. 

'.!o'rfgriibcrci, sf. pl. ,en, 
torfiarnia f. 

'.!o'rfgrubc, sf. pl. •n, tor
fowisko n. 

'.!o'rfgrne, sm. ·fes, gruz 
torfowy. 

'.!o'rfbiinblcr, sm. -s, pl. 
-, handlujący m. torfem. 

'.!o'rfig, adi. torfowa ty; = 
totfat!iA; torfisty. 

'.!o'rffoblc, sf. pl. =n, wę
giel torfowy. 

'.!o'rflngcr, sn. ·B, pl. - , 
1) torfowisko n.; 2) skład m. 
torfu. 

'.!o'rffnnb, sn. -eB, pl. •liin• 
bet, grunt torfiasty. 

;!o'rf{iigcl, sm. ,B, pl. -'. 
-, skrzydło n, bramy, wrot 

'.!o'rfmoor, sn. •(e)s, pl. 
,e, torfowisko n. 

'.!o'rfmooe, sn. ·fes, pl. =Ie, 
torfowiec m. (bot.). 
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'.to'rffted)cr 

'.to'rffttdJtr, sm. •i.'l, pl. -, 
torfiarz m. 

'.to'rfftidj, sm. •(e)i.l, pl. •e, 
1) kopanie n. torfu; 2) rzad
ko zamiast ~otfgrlibetei tor
fiarnia f. 

'.to'rflJcdo~luug, sf. pl. •en, 
zwęglanie n. torfu. 

'.to'rf3icgd, sm. pl. cegiełki 
torfowe. 

:to'rgnng, sm. ,(e)!3, pl. 
=glinge, o ba ;z ;l:otroeg. 

:to'rgdb, sn. =(e)!3, pl. =et, 
'.to'rgrof d)cn, sm. •!I, pl. -, 
bramne n.; - 3a~(en płaci6 
bramne; - einne~men, ein• 
~elien pobierać bramne. 

'.to'rbnUe, sf. pl. •n, por
tyk. bramny, 

l'.o'rbcit, sf. pl. •en, bła
zeństwo n., głupota f., głup
stwo n., nierozsądek m., 
nieroztropność j.; uczynek 
nierozważny; = unii ef onnene 
~anbiung; •en liege~en, trei• 
lien głupstwa robić, nieroz
ważnie postępować; •en reb en, 
fagen pleść bzdurstwa; 2Utet 
f d)iltt oot - nid)t starość 
nie chroni od głupstwa. 

:to'rbiitcr, sm. •i.l, pl. -, 
strażnik bramny, u bramy. 

l'.ti'tid}t, adi. nierozsądny 
ni~roztropny; głupi, głupko
waty; = ti.i[pel~ajt; adv. nie
rozsądnie, nieroztropnie; głu
pio, głupkowato. 

l'.ti'rin, sf. pl. •nen, nie
rozsądna, nieroztropna, głu
pia kobieta. 

:l:o'dd, sm. =i.l, 1) zata
czanie n. się; 2) silne ude
rzenie, od którego się zata
cza; 3) zamiast 6auglilcl 
niezwykłe szcztJŚcie, 

l'.o'rfdn, vn. (f ein) zata
czać się. 

:tormcuti'Uc, sf. pl. =n, 
drzewianka f., kurze ziele 
(bot.). 

:l:o'r11bol3, sn. •e!!, pl. ·~i.il• 
0er, drzewo spławiane. 

:torni'ftcr, sm. •i.l, pl. -, 
toruister m., torba f., tobo
łek m. (żołnierski). 

'.torłJc'ber, sm. •i.l, pl. -, 
torpeder m., porucznik m., 
na torpedowcu. 

'.!'.OtłJt'llo, sm. •(il), pl. •5, 
torpedo m. 
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'.torłJt'boboot, sn. "eil, pl. 
•t, '.torłJt'llof d}iff, sn. 0 e(il), 
pl. •e, torpedowiec m. 

:to'rWtirtd}en, sn. •ił, pl. 
-, furtka ;: w bramie. 

'.to'rłJfoftcn, sm . .. 5, pl. - , 
słup m. u bramy, 

'.to'rricgel, sm. •5, pl. -, 
zasuwa f. u bramy. 

:to'rf djlicijcr, sm. •i.l, pl. 
-, odźwierny m., stróż bra
mę zamykający. 

'.to'rf d}lofi, sn. •ffes, pl. 
•fdJ(offer, zamek m. u bramy. 

:to'rf d}lttfi, sm. •ffei!, pl. 
•f dJiilffe, z~mknięcie n, bramy. 

'.to'rf dJluffcl, sm. •i!, pl. 
-, klucz m. od bramy. 

:to'rf d}nibcr, sm. •ił, pl. 
-, bramny m. 

:to'rf o, sm. •5, pl. •ił, tor
s o m., kadłub m., kawalec m. 

'.to'rfłJene, sj. zamknięcie 
n. bramy. 

'.to'rfłJtrrgelb, sm. •(e)s, 
pl: -er, 1) bramne n.; = 
;torge(b; 2) napitek dany 
stróżowi za otworzenie bramy, 

:tott, sm. •(e)i3, krzywda 
uraza j., obraza f., nie

j.; szkoda j.; = 
6d)aben; jmnbm einen - an• 
tun skrzywdzić kogo; jmn'bm 
etro. 0um - tun zrobić co 
komu na przekór, 

:tti'rtd}cn, sn. •!$, pl. - , 
dim. ober ;torte, torcik m. 

'.to'rtc, s[- pl. •n, tort m. 
'.to'rtenbddcr, sm. •ił, pl. 

-, piekarz m. tortów, cu
kiernik m. 

:to'dcnform, sf. pl. •en, 
l'.o'dtnłJfnnnc, sf. pl. •n, 
forma /. na tort. 

'.to'dcntcig, sm. •(e)il, pl. 
•e, ciasto n. na torty. 

:tortu'r, sf. pl. =en, tor
tura f., katownia f., katusze 
pl., męczarnia. j.; auf bie -
f pannen wziąć kogo na tor
tury, na męki, zadawać 
komu męczarnie. 

:to'rwnd}c, sf. pl. ,n, straż 
/. przy bramie. 

:to'rWiirtcr, sm. •i8, pl. -, 
strażnik bramny. 

'.to'rwiirtcrbiined}cn, sn. •IS, 
pl. -, budka f. dla strażnika 
bramnego. 

'.I:ot 

:to'rwcg, sm. •(e)ił, pl. •e, 
drog-a f, przez bramę. 

:t'orwcit, adv. na oścież. 
'.to'r~cttcl, sm. •!!, pl. -, 

kartka bramna. 
:to'r30U, sm. •(e)i.l, pl. 

•ai.iUe, miejski podatek spo
żywczy. 

'.to'f tll, vn. (gnlien) szu
mieć, huczeć j uderzać z hu
kiem o brzegi, o skały ( o fa
lach morskich). 

l'.o'f cn, sn. •ił, szum m., 
huk m. 

:tot, adi. 1) umarły, zmar
ły; bie ;toten ru~en Iaff en 
zostawić zmarłych w pokoju; 
9alli - na pól martwy; •er 
.!{i.irper trup m.; •ei.l Zier 
ścierwo n.; - niebetfaUen 
upaść martwym; nuf ber 
6teUe - !ilei6en umrzeć na 
m1eJscu, natychmiast; ein 
\Jlferb - jagen zgonić konia 
do upadłego, zamęczyć konia 
gonitwą; - lieiflen zagryźć; 
- fted)en zabość, zakłuć; 
fiqi - (aufen zamęczyć się 
bieganiem; fidj ftof;en 
uderzyć się o co i paść bez 
duszy; von ben ;to ten aufet• 
fte~en zmartwychwstać; filr 
- Iiegen Iaff en porzucić 
mniemając, że martwy, że 
śmierć nast~pi,ła; fid) -
ftellen udawac umarłego, 
martwego; fic!i - Iadjen pę
kać od śmiechu; ba fi.innte 
man fidj - litgern możnaby 
umrzeć ze złości; jmnbn -
fagen rozgłosić (nieprawdziwą 
wieść) o kim, że zmarł; et 
roar me~t - ali3 Ielienbig 
wyglądał raczej na zmarłego 
niźli na żywego; 2) ben 
6trom - f ege(n pokonać 
żeglując przypływ morza j 
ein anomii 6d)iff - raufert 
albo f ege!n zostawić inny 
okręt w tyle, za sobą; bet 
!lllinb ift - geregnet deszc21 
przepędził wicher; 2) (obraz.) 
martwy, nieżywy, nieżyjący j 
•er Ort miejsce bez życia, 
samotne, opuszczone; .. e 
filugen wygasłe oczy; •e l)'ar• 
lim spłowiałe barwy; •ei! )Bi{b 
martwy obraz; •e .Silge rysy 
pl. bez wyrazu, bez duszy; 
•e filf clje, .!?o~Ien zimny po-



'.totn'l 

piół, wyżarzone węgle; =e5 
mlnff et woda martwa, stojl}ca, 
niepłyn'!ca; -e ~ant> martwa 
r~ka (prawo); •e5 .ltnpitnI 
martwy kapitał, kapitał nie
przynoszący dochodu. 

l'otn'(, adi. całkowity, 
zupełny; adv. całkowicie, 
zupełnie; = nollftctnbig. 

l'.otn'(anfidjt, sf. pl. •en, 
widok callrnwity, widok m. 
na całoś~. 

:tota'(betrag, sm. •(e)a, 
pl. •ttit(le, cała kwota, suma. 

l'.ota'lcinbruct, sm. =(e)5, 
pl. •btilcfe, wrażenie przez 
całość sprawione, ogólne. 

;tota'{finftcrni~, sf. pl. 
•nifie, zaćmienie całkowite 
( astronomia). 

l'.otalif a'tor, sm. ,5, pl. 
•to'ren, totalizator m. (sport). 

l'otalitii't, sf. całkowi
tość j. 

l'ota'lf ummc, sf. pl. •n, 
suma całkowita, całość f. 

l'.ii'tcn, va. (~nf>en) zabijać, 
ubijać, zabić, ubić; śmierć 
zadać, życia pozbawić, życie 
odebrać; iJUtdJ @ift - za
truć, struć; bu f ollft nidJt -- ! 
nie zabijaj I; ( obraz.) bie Seit 
- (albo totjdJ{agen) zabić, 
spędzić czas; ba5 jjieif dJ -
umartwiać ciało, t. j. chuci. 

'.to'tcnactcr, sm. •5, pl. 
,acfet, cmentarz m. 

;to'tcnii~nlid), adi. podobny 
do martwego, zmarłego; =e 
jjatbe trupi kolor. 

'.to'tcnamt, sn. •(e)s, pl. 
• amtet, nabożeństwo za
duszne, msza zaduszna, msza 
za umarłego, za umarłych. 

'!o'tcnba~rc, sf. pl. 0 n, 
mary pl. 

'!o'tcnbannung, sf. pl. -en, 
obacz l:otenbefdJmiirung. 

'!o'tcnbcgiingnrn, sn. ,ff e5, 
pl. =ff e, obrzęd pogrzebowy, 
pogrzeb m. 

;to'tcnbcinc, sn. pl. kości 
trupie, umarłych. 

;to'tcnbcf djaucr, sm. =s, 
pl. -, oglądacz m. zmarłych. 

'!o'tcnbcf djltliircr, sm. =s, 
pl. - , nekromant m., zakli
nacz m. umarłych, wywoły
wacz m. duchów zmarłych. 
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l'o'tcnbcf djltliirnng, sf. pl. 
•en, nekromancya f, zakli
nanie n. umarłych, wywoły
wanie n. duchów zmarłych. 

l'o'tcnbctt, sn. •es, pl. ,en, 
łoże śmiertelne. 

;to'tcnblaff, ;to'tcnblcidj, 
adi. blady jak trup; trupi. 

;to'tcnbliiff c, sf. bladość 
trupia. 

;to'tcnblume, sf. pl. •n, 
nogiet m., nogietek ogrodo
wy, pospolity (roś!.). 

;to'tcnbndj, sn. ,(e)5, pl. 
=f>ilcf)et, ksi~ga /. zmarłych, 
księga zejść. 

l'o'tenculc, sf. pl. •n, sowa 
nocna, puszczyk m.; = !lladJt• 
eure. 

;to'tenerltlccłcr, sn. •il, pl. 
-, wskrzesiciel m. umarłych. 

;to'tcnfactd, sf. pl. •n, 
pochodnia pogrzebowa. 

l'o'tenfarbc, sj. trupi ko
lor. 

;to'tcnfarbcn, ;to'ttnfarbtg, 
adi. mający kolor trupi, ko
loru trupiego. 

'.to'tcnfcicr, sf. pl. •n, 
l'o'tcnfeft, sn. •ei3, pl. =e, 1) 
obchód m. na pamiątk~ 
zmarłych, dzień zaduszny, 
dziady pl. (u Słowian i na 
Litwie); 2) obrz~d pogrze
bowy, pogrzeb m. 

;to'tcnfclb, sn. ~e5, p1. =er, 
cmentarz m. 

:to'tcntlaggc, sf. pl. •n, 
chorągiew spuszczona do po
łowy masztu na znak żałoby. 

l'o'tenfrau, sf. pl. 0 en, ob. 
~eid)enfrau. 

l'o'tcngcbcinc, sn. pl. kości 
trupie, szczątki pl. 

;to'tengcbct, sn. =(e)e, pl. 
•e, modlitwa j. za zmarłych, 
za zmarłego. 

;to'tcngdiiut(e), sn. •ee, 
dzwonienie n. za zmarłego, 
za umarłych. 

;to'tcngclcit(c), sn. =(e)!!l, to
warzyszenie n. zwłokom; 
jmnl>m ilae - geben odpro
wadzić zwłoki czyje na miej
sce wiecznego spoczynku. 

;to'tcngcridjt, sn. •(e)il, sąd 
m. Przedwiecznego. 

;to'tcngcri.p.pc, sn. •5, pl. 
- , · szkielet m. 

.'.to'tcnmntf dJ 

;to'tcngcrudj, sm. •(e)s, ob. 
.8eid)engerud). 

:to'tcngcrilft, sn. •ee, pl. 
,e, łoże pośmiertne, kata
falk m. 

'.to'tcngcf ang, sm. •(e)s, 
pl. •fitnge, śpiew pogrzebowy. 

'.to'tcngcf.priidj, sn. •(e)e. 
pl. •e, rozmowa /. zmarłych. 

l'o'tcngcltlanb, sn. ,ee, pl. 
•roiinbet, ubiór śmiertelny. 

;to'tcngcltliilbc, sn. ,il, pl. 
-, obacz l:otengtuft. 

:to'tenglocte, sf. pl. •n, 
dzwon pogrzebowy. 

'.to'tcngottc~bicnft, sm. ,ee, 
nabożeństwo za umarłeg·o w 
kościele odprawione. 

;to'tengriibcr, sm. •il, pl. 
-, 1) grabarz m.; 2) gru
barz m. (chrząszcz). 

:to'tcngruft, sf. pl. •grilfte, 
grobowiec m. 

'.to'tcnbanb, sf. pl. -~linbe, 
r~ka f. zmarłego. 

l'o'tenbaue, sn. ,f ei!, pl. 
=~iiufet, 1) dom m., w którym 
si~ umarły :.maj duje; 2) gro
bowiec m. j 3) trumna /. 

l'o'tcnbcmb, sn. •es, pl. ,en, 
koszula śmiertelna. 

l'o'tcnbilgcl, sm. •s, pl. 
-, mogiła f. 

'.to'tenfalt, adi. obacz 
l:ol>falt. 

:to'tcnUagc, sf. pl. •n, 
skargi pogrzebowe, płacz 
pogrzebowy. 

l'o'tenfletb, sn. •(e)s, pl. 
=er, suknia śmiertelna. 

:to'tcnfo.pf, sm. •(e)a, pl. 
=Hipfe, trupia głowa . 

:to·tcnfo.pff djltliirmcr, sm. 
•e5, pl. -, trupia główka 
(motyl). 

l'o'tenfram.pf, sm. •(e)!ll, 
pl. ~frampfe, kurcz śmier
telny. 

l'o'tenfran3, sm. ~eB, pl. 
•frctnae, wieniec śmiertelny. 

l'o'tcnlicb, sn. •(e)lł, pl. 
~er, obacz l:otengejang. 

l'o'tculiftc, sf. pl. •n, spis 
m, umarłych. 

:to'tenma~l, sn. •(e)s, pl. 
"e, stypa f. 

;to'tcnmaefdj, sm. •eB, pl. 
•mittj19e, 1) pochód pogrze
bowy;= l:oten3ug; 2) marsz 
pogrzebowy (muzyka). 
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'.to'tcnmaefc 580 '.tra'bcr 

'.to'tcumaefc, sf. pl. •n, '.to'tcnwagcn, sm. •!ił, pl. włos6w na wierzchu głowy; 
maska pośmiertna. -, karawan m. 2) peruka j. 

'.to'tcnmcffc, sf. pl. ,n, '.to'tcnwiif d}crin, sf. pl. '.tour, (wym.: -tur), sf. pl. 
msza żałobna, msza za duszi, ,nen, obacz ~eid)enftau. •en, 1) kolej f.; aujier ber 
zmarłego. '.!o'tcnltlclt, sf. obacz - poza koleją; er ift an 

'.!o'tcno~fcr, sn. =i8, pl. -, '.totenreidj. bet - na niego kolej; 2) 
ofiara pogrzebowa. '.!o'tcu3cttd, sm. •i8, pl. obr6t m. (taniec); 3) prze-

'.to'tcntegifter, sn. "'i8, pl. -, obacz '.toteufd)ein; kartka cbadzka j., podróż f.; = 
-, rejestr m., spis m. zmar- pośmiertna, klepsydra f. !neife; - im !lllagen prze
łycb. '.to'tcn3ug, sm. =(e)i8, pl. jażdżka f.; eine -:-, ,um ~ie 

'.tO'tCUtcidJ, sn. =(e)s, kró- I =ail!le, obacz .\leic!Jenaug. 15ta~t ~ac!Jen obeJsc, ObJ~-
lestwo n. zmarłych, cieniów. '.tii'tcr, sm. ,s, pl. -, za- I chac miasto naokoło; b_te 

'.to'tcnrid}tcr, sm. ,s, si,dzia bójca m. 9!1nae - ca~a droga! tu 
m. umarłych. '.to'tgcboten, adi. nieżywo emer - w Jednym ciągu, 

'.to'tcnfd}iibel, sm. •i8, pl. urodzony; •ejj .ftinb dziecko bez przerwy; 4) obacz .\;)aar• 
-, trupia czaszka. nieżywo urodzone, martwy auf[a~., . 

'.to'tcnf d}au, sf. ogli,dziny płód. '.ton rbtUct,. sn. •iil, pl. •iil, 
pl. ciał martwych, ogli,dziny '.to'tlad}cn, sn. •i8, bai8 ift ?ilet zwykły, bilet jednej 
zwłok. aum _ pi,knąć można od Jazdy (~

1
ez powrotu). 

'.to'tcuf d}aucr, sm. •i8, pl. śmiechu. :tourt ft, sm. ,en, pl. •en, 
-, oglądacz m, ciał mar- '.to't•mnd}cn, va. (ijalien) turysta. m., ~odr6żnik m. 
twych, zwłok. zabić uśmiercić. zameczyć. (z przyJemnośc1), 

'.to'tcnf d)ciu, sm. •(e)a, pl. = tdtqulHen. ' • ' '.!ouruli'rc, (wym.: tur-), 
•e, świadectwo n. śmierci, '.to't=f d)ie»cu, va. f dJiejie, sf. pl. ,n1 1) zgrabne .ruchy, 
zejścia. fcgiejieft i f cgiejit, fc!Jiejit, fc!Joji zgrabno~c f. ;_ 2). turmura /. 

'.to'tcufd}lnf, '.!o'tcuf d}lnm• tot, ijalie totgefdjoff en, za- (•1 sukm ko~1
1
eceJ). 

mer, sm. •B, ; ) sen m. umar- strzelić. fic!J _ zastrzelić sie. ~O{ifologtc, sf. toksyko-
łych, sen wieczny; 2) (obraz.) , ' • logia f., nauka f. o tru-
sen głęboki, letargiczny. '.to tfd)lag, sm. •(e)i8, pl. ciznach 

'.to'tcnf d)lcicr, sm. •9, pl. ·f c!Jllige, zab6jstwo . n. i - '.!rab: sm. •( e)0, kłos m., 
-, opona żałobna. aui! !nohue~t z'!'b6Jstwo z trucht m., gręda f.; im ,e 

'.to'tcnftnbt, aj. pl. •ftlibte, obrony komeczneJ. kłusem· feic!Jłet - lekki 
nekropola f., cmentarz m. '.to'ł=f djlag.~n, va. fdJiage, kłus; 'ruraet, f dj[anfer -

'.to'tcnffarrc, sf. odri,twia- fdjldgft, fc!Jlaj\t, fc!J(ug .!o!, kr6tki kłus; im - (albo -) 
łość śmiertelna. ~ab!, t~tgefc!Jlagen1 zab1Jac, ge~en, reiten, fa~ren kłusem 

'.to'tcnftiU, adi. cichu- zab1c; tdJ laffe m1dj barauf iść wierzchem jechać jechać· 
teńki; adv. e0 mat - pa- - jake~, żyw; f ei~ @eC_b im' [angen - długim kłu'. 
nowało milczenie grobowe. - trw;~n:c grosz; bte ,8e1t sem; (ein \j.lferb) in (ben) -

'.to'tcnftiUc, sf. grobowe, - z~b11a~. czas. f eten, liringen wprawić (ko-
głuche milczenie, '.to tf ąilagcr, sm. =~1 pl. -, nia) w kłos; fidj in - feten 

'.to'tcntng, sm. ,(e)e, dzień 1) .~abóJca m., zab1Jak m., kłusem się puścić; ic!J will 
zaduszny. ub1Jca m. i ~) kostur m. bic!J auf ben - liringen na-

'.to'tcntan3, sm. •e0, pl. (z gałką ołowrnną). uczi, ja ciebie rusl'lać sie · 
„tlin;e, taniec m. umarłych. '.to't•f djlllci.gcn, va. fdjroeige, nauczę ja ciebie dobregd 

'.to'tcnto,llf, sm. •es, pl. =gft, •gt, !c!Jnneg tot, ijalie tot, obejścia. 
•toµfe, urna grobowa. gefc!J!lliegen, ~śmi~rcić mil- '.trnbll'fcl, sn. ,s, dwuma-

'.!o'tcntriigcr, sm. •i8, pl. czemem, zamilczyc. sztowy statek 
-, obacz .8eic!Jentrliger. . ~o'tnug, sf .. Pl, •en, za- '.trabll'nt, ;m, •en, pl. en, 

'.to'tcnu~r, sf. czerw m., b1~1e n.; fa~rClijfige -;-- za- 1) trabant m., satellita m. 
świdryk m., kołatek m, bóJstwo n. wskutek me~bal- (astronomia); 2) trabant m., 
(zoologia). balstwa} .- be~ \y[e1fdjes siepacz m., hałabardnik m., 

'.!o'tcnurtte, sf. pl. •n, umartw1eme n. ciała. żołnierz przyboczny. 
urna grobowa, popielnica f. '.toudjic'rcn, (wym.: tusz-), '.!rll'bctt, vn. (fein i ~alien) 

'.to'tcul.JCJ:brcnuung, sf. pl. va. (~aben) 1) dotykać, do- iść kłusem, truchtem, kłu
oen, kremacya j., palenie n. tknąć; 2) obrazić, obr11żać sować, truchtować; szybko 
trup6w. (w mowie studenckiej); 3) iść, dążyć. 

~o'tcutiogd, sm. •9, pl. zamiast tuf c!Jieten. '.tra'flcn, sn. ,s, kłusowa-
•UogeI, obacz !Jlac!Jteure. '.!ouł)cc', '.!ouł)c't, (wym.: nie n. 

Xo'tcuwndjc, st: straż f. tupe), sn. •B, pl . .. ij, 1) tu- '.tra'bcr, sm. ,!3, pl. -, 
przy umarłym. pet m., czub m., kosmyk m. '.tra'bgiiugcr, '.tra'brcnner, 



'.trn'bcdrnnf~cit 

sm. ~!3, pl.-, 1) kłusak m., 
szłapak m.; 2) owca na mo
tylicę cierpiąca. 

'.trn'bcrfrnnf~elt, sf. obacz 
~re~franf[Jeit. 

'.trn'brcnncn, sn. •!3, pl. 
-, wyścigi kłusowe, 

'.trn'brcnnbn~n, sf. pl. ,en, 
miejsce n. do wyścigów kłu
sowych. 

'.!rnd}c'n, sf. pl. ~en, tcha
wica f. (anat.). 

'.!rnd}cn'{, adi. tchawico
wy (zoo!.). 

'.!rnd}cn'!ntmnng, sf. oddy
chanie n. tchawicami (zoo!.), 

'.!rnd}cn'liiffnuug, sf. pl. 
•en, tchawica f., dymaczka 
/. (u owadów). 

'.!rnd}cotomic', sf. tracheo
tomia f., przecięcie cząstkowe 
tchawicy (medycyna). 

'.!rnd}t, sf. pl. •en, 1) 
brzemie n., cieżar m.; = 
~llft; 

0

brei ,en ,fJola trzy 
wiązki, trzy naręcza drzewa; 
- \j:lrilgel porcya /. kijów; 
eine - \j:lrilgel befommen 
nabrać kij6w; 2) brzemię m.; 
brzemienność f.; = ~riic!J• 
tigfeit ; 3) - 16:peif en danie 
n., potrawa obnoszona; = 
@11ng; 4) ubi6r m., str6i m., 
kostyum m. 

'.!rn'd}tcu, va. ([J11ben) 1) 
chcieć, dążyć, zamierzać, usi
łować; n11d) etro. - ubiega~ 
sie za czem, o co; pragnąc 
cz~go; nad) @[)re - pragnąć 
honor6w ; 2) jmnbm n11c!J bem 
.8eben - dybać, godzić na 
czyje życie. 

trn'd}tcn, sn. •5, dążenie 
n. zmierzanie n., usiłowanie 
n.'; - n11d) etro. pragnienie 
n. czego; f ein {\lln0ei3 ~idjten 
unb - wszystkie jego myśli 
i życzenia. 

'.!rii'd}tig, adi. brzemienny; 
cielna, pobiegła (krowa), źre
bna (klacz), kotna (kotka, 
owca, zajęczyca), prośna 
(świnia), szczenna (suka). 

'.!rii'd}tigfcit, sf. 1) brze
mienność /.; 2) płodność j. 

'.!rnd}~'t, sm. 0 (e)i3, trachit 
m. (minerał.), 

'.!rn'cc i '.!rnff c, sf. pl. •n, 
trasa /.,. ślad m. 
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'.!rncic'rcn i '.!rnffic'ren, 
va. ([Jaben) wytyczyć ślad, 
poszukiwać, trasować kolej, 
wyznaczać (kolejn.). 

'.!rncic'rcn i '.!rnffic'rcu, sn. 
0 5, '.!rncicrung i '.!rnfficrung, 
sj. pl. •en, wytyczanie n. 
śladu, trasowanie n. kolei. 

'.!rnbitio'n, sf. pl. •en, 1) 
tradycya /., podanie; 2) tra
dycya j., wręczenie n., od
danie n. (prawo). 

'.!rnbitionc'll, adi. trady
cyonalny, na podaniu pole
gający; adv. tradycyonalnie. 

'.!rn'gnd}f c, sf. pl. •n, oś 
dźwigająca, gł6wna. 

'.!rn'gnltnr, sm. 0 (e)i3, pl. 
•tcire, ołtarz przenośny. 

'.!rngn'nt, sm. ,(e)s, '.!rn, 
gn'ntgummi, sn. ~(i3), tragant 
m. (rodzaj gumy). 

'.!rngn'ntftrnud}, sm. •(e)i3, 
pl. •fttiiud)er, traganek m. 
(roś!.). 

'.!rn'gbn~rc, sf. pl. •n, 
nosze pl., nosidła pl.; ma
ry pl. 

'.!rn'gbiinbcr, sn. pl. szel
ki pl. 

'.!rn'gbnr, adi. 1) nośny, 
przenośny, dający się nosić; 
•e SUeiber suknie, kt6re mo
żna nosić; 2) urodzajny, do
chód przynoszący. 

'.!rn'gbntfcit, sf. nośność 
f.; przenośność /.; urodzaj
ność f'. 

'.!rn'gbctt, sn. -es, pl. ,en, 
łóżko n, do (prze)noszenia . 

'.!rn'gc, sf. pl. •n, nosze 
pl., nosidła pl.; ,fJola- nosze 
do drzewa; .ffranfen- nosze 
dla chorych, lektyka/.; <5d)ie• 
nen- nosze do szyn, wi
dły pl. do szyn. 

'.!rii'gc, I. adi. 1) leniwy, 
gnuśny; = miljiig, faul; ocię
żały; = f d)roerjiillig; bez
władny; = non ~atur faul 
un'o langf am; ein =r !JRenfd) 
gnuśnik m.; - werben gnu
śnieć, leniwieć; 2) •r stor= 
:per ciało bezwładne (fizyka) ; 
II. adv. leniwie, gnuśnie, 
ociężale. 

'.!rn'gcbnUcn, sm. =il, pl. 
-, podciąg m., podstawka 
f., tram m. 

'.trn'gcn 

'.!rn'gcbnub, sn. •(e)i3, pl. 
•biinber, widlica f., rososzka 
f., miecz m., mieczyk m. 

'.!rn'gcbnum, sm. •(e)il, pl. 
•biiume, orczyk m. 

'.!t:n'gcbctt, sn. obacz %rag~ 
bett. 

'.!rn'gcbcutcJ, sm. =5, pl. 
-, suspensoryum n., bandaż 
m. do podwiązywania. 

'.!rn·gciod}, sn. •(e)s, pl. 
oe, jarzmo mostowe. 

'.!rn'gclo~n, sm. obacz %tli= 
gerlo[Jn. 

'.!rn'gcmu~fcl, sm. =i3, pl. - , 
mięsień dźwigacz m. (anat.). 

'.!rn'gcu, trage, triigft, triigt, 
trug, [Jabe getragen, I. va. 
(f)aben). 1) nosić, nieść; dźwi
gać; eine .8aft 11uf bem 9łillfen 
- nosić ciężar na plecach; 
eine '4leriicte - nosić perukę; 
bas @eroe~r - nosić kara
bin; być żołnierzem; 11n fid) 
albo bei fid) - nosić przy 
sobie; ein stinb - dziecko 
(na rękach) nosić; etro •. , non 
,fJaui8 au ,fJaus - nosie co 
od domu do domu; etro. in 
bie <5tube - zanieść co do 
izby; jmnbn burd) ben ijluji 
- przenieść kogo przez 
rzeke; etro. aUi3 'oem ,l?auf e 
- ~ynieść co z domu; 
(obraz.) fie - i{Jren lllater 
auf ben ,\?iin'oen noszą ojca 
na rekach, uwielbiają ojca; 
ben '.ito:pf [Jod) - nadymać 
się, pyszyć się; bie ~afe 
[Jod) - zadzierać nosa, na
dymać się; %rauer - nosić 
żałobę, być w żałobie; 
bie Uniform - nosić uni
form; 2) unieść, módz nieść, 
(m6dz) dźwigać; 'oai3 @ii3 
triigt nod) nic!Jt 16d jeszcze 
nie trzyma, jeszcze nie mo
żna chodzić, jeździć po lodzie; 
<51iulen - bie .!łu:p:pel słupy 
dźwigają, utrzymują kopulę, 
kopuła spoczywa na słupach; 
3) nieść, donosić; bie jBl!cfJfe 
tfiigt auf 500 <5c!Jritte albo 
500 <6d)ritt roeit strzelba 
strzela na 500 krok6w; f O• 
roeit bai3 \!!uge triigtjak daleko 
oko (wzrok) sięga; 4) być 
brzemiennym, nosić; = trii~• 
tig fein (o zwierzętach); 5) 
wydawać z siebie owoce, 



l:tn'gcn 

przynosić dochbd, korzyści; 
tYtildjte - rodzić, przynosić 
owoce; ber fBaum ttiigt nodj 
nicljt drzewo jeszcze nie rodzi; 
bet 2!det triigt teidjlidj mlei• 
3en rola obficie wydaje psze
niC(l; 3in[ en - przynosić 
odsetki; 6) = eintragen, etw. 
in ein fBudj - wpisać, za
pisać co do ksi(lgi; 7) znosić, 
ponosić co ; = ertragen; bie 
.!toften -- ponosić, ponieść 
koszta; ben !llet(uft, ben 
CSdjaben - ponieść, pokryć 
strat(l, szkod(l ;- bie !ller~nt• 
n,ortung filr etw. - byc za 
co odpowiedzialnym, odpo
wiadać za co; bie CSdju(b 
(an etw.) - być czego przy
czyną, zawinić co; mer triigt 
bie C5dju(b? czyja (w tem) 
wina ? ; bie tYO(gen - znosić 
skutki; ~db um etn,. -'- bo
leć, ubolewać nad czem; 
einer Sadje !Redjnung 
liczyć sill· z czem; bas ift 
f djmmt ~u - am bet Xob 
to trudniejsze do zniesienia 
nit śmierć; 8) CSorge filt 
etn,. - mieć o co staranie ; 
naci) etw. !llerlangen - po
tądać, łaknl!Ć czego; fBeben• 
fen - mieć szkopuły, na
myślać sill, wahać si(l; imnbs 
!llamen - mieć czyje imię; 
II. fidj -, vr. t) nosić Si(l 
ubierać się; fidj einfadj -
ubierać się pojedynczo, skro
mnie; 2) nosić się (o ma
teryach); bie[ er CStoff triigt 
fidj gut ta materya dobrze 
się nosi; 3) fidj mit etn,. -
(f dj(evpen) nosić Si(l, Wodzić 
sie z czem; ( obraz.) fidj mit 
eińem @ebanfen - wodzić 
sill z myślą; fidj mit einer 
6orge - być rn;ikanym tro
ską;' fidj mit einem \Jlrojeft 
- układać projekt, myśleć 
ustawicznie o projekcie; III. 
getragen, pp. i adi. ,e .IUeibet 
suknie noszone, utywane; •e 
%one, !Dle[obie tony pełne, 
melodya pełna najgłębszego 
uczucia. 

;tra'gcn, 8n. =!8, noszenie 
n., dźwiganie n. 

::ttn'g(c)orgd, sf. •n, organy 
prze su walne. 

::tra'g(c)lJftiler, ::tra'gc-
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l)foftcn, sm. -a, pl. -, slup ;trii'g~cit, 8/. 1) lenistwo 
podpierający. n., gnuśność /.,, ociętałość 

;trii'gcr, sm . • 6, pl. -, f.; 2t~ez'Yladnośc/. (fiz!ka). 
1) nosiciel m., noszak m., ;tra g~ctt~gcfcl$, 8n. •!9: 
nośca m.; bet .ltrone I pl. 0 e, prawo n. bezwładnosc1 
monarcha m.; - einea \Jltin• tfizyk.~). . 
3ipa przedstawiciel m. zasady; l:tn g~ctt~momcnt, sn. •(e)s, 
mlorte finb - uon !llorfteC• pl. •e, moment m. bezwł'a
lungen wyrazy są przedsta- dn~c.~, (fiz;yka). .. 
wicielami pojE,Ćj 2) tragarz ~ra g~Ct!~llcrmogcn, sn. =5, 
m .; = Safttriiger; 3) okazi- bezwladn_osc /. (fizyka). 
ciel m., dzierżyciel m.; = ::tra'g~tmmd, 8m. ,s, pl . 
~n~aber (handel); 4) dźwigacz -, bald.achin m. 
m., podpieracz m., obrotnik '.tra'gdcr, 8m. •B, pl. -, 
m. (anatomia); 5) w budo- tragik m., pisarz m.? .tw6rca 
wnictwie i kolej n.: dźwigar m. lub przedstaw1ciel m. 
m., belka /., podciąg m., utworów tragicznych. 
"iestrzan m.; podkładzina /.; l:ragifo'mif ~, adi. 
fBogen- dźwigar lukowy, komiczny, smutny z 
łuk m.; fontinuietCidjer mieszką śmieszności; 

tragi
przy
adv. 

belka wieloprz~słowa, belka trae:ikomicznie. 
ciągła; einfadjer - (także ;tragifomii'bic, sf. pl. •tt, 
einfadjer fBalfentriiger, ein• tragikomedya /. 
f adjer fBalfen) belka jedno- ;tra'gif ~, adi. tragiczny, 
przęsłowa; tYadjn,erfa- belka smutny, tałobny, żałośny, 
przedziałowa; tYadjn,erfB- okropny; -e mlenbung ·kata
mit uettifalen @?iiu[en belka strofa f.; adv. tragicznie; 
słupowa; ijifdjbaudj- belka etw. au - ne~men brać, 
dolnoparaboliczna; @e(enfB• uwaiać co nadto tragicznie. 
- belka przegubowa, dźwi- ;tra'gficl)C, sf. pl. •n, ob. 
gar Gerbera; geraber -, Xragforb. 
fBalfen-, fBaCfen dźwigar :tra'gfiff cn, 8n. •B, pl. , 
prosty, belka; @itter- hel- poduszka f. do noszenia na 
ka kratowa; ~allil)ataóe(- niej cit;źarów na głowie. 
belka p~raboliczna, ni?zbie- ;tra'i]fICib~cn, Bn. •B, pl. 
żna; ~~ngen,e~fs- w10s_zar -, długa sukieneczka dzie-
on., dźwigar wiszący. cinna sukienka/, do chrztu. 

:tr~·gcttn, 8/. pl. =nen, '1) ;tr~'gfnofl)c, sf. pl; •n, 
nosicielka f., noszarka f.; oczko n. (ogrodnictwo), 
2) karyatyda j. (architekt). :tra'gforb, 8m. •es, pl. 

l:rii'gcrloOn, sm. •(e)s, pl. =liirbe, kosz m. 
•lii9ne, zapłata /, nosicie- '.ttn'gfraft, 8/, znośność 
łowi. f., nośność/., siła /. udiwi-

::tra'gfiiOig, adi. zdolny gu; udźwig m. wozu (kolejn.). 
udźwignąć, nośny. :trngii'bc sm. •li, pl. •n, 

'.tra'gfii~igfcit, sf. 1) ob. tragik m., ~ktor tragiczny. 
%ragfraft; 2) produktywność ;trngii'bic 8/. pl. =n, trA
/., zdolność /., przynoszenia gedya f., t;łotwór m., utwór 
dochodu. smutny, żałobny. 

l:ra19fcbcr, 8/. pl. =n, sprę- ;tragii'bicnbi~tcr, sm. •il, 
żyna nośna, wsporna. pl. -, poeta tragiczny, pisarz 

'.tta19fcbcrbilgtf, 8m. •S, m. tragedyi. 
pl. -, opaska f. spr~żyny !'.rngii'bin, 8/. pl. =tten, 
nośnej. aktorka tragiczna. 

:tra'gfcbcrf ~n~, 8m. •(t)a, ;tra'gl)fcilcr, 8m. •B, pl, 
pl. .e, siodło n. spri.:żyny -, słup m., słupiec m. (pod-
nośnej. trzymuJący). 

::tra'g~cbcl, 8m. 0 a, pl. -, l:tn'gl)o{ftcr, . sn. ,a, · pl, 
dźwigar drugorzędny. -, obacz %ragf1fjen,-



::trn'of iiulc 

::trn'ofiiule, sj. pl. •n, słup 
n. (podtrzymujący). 

::tra'gf tffel, sm. •S, pl. 
-, ::trn'oftn~l, sm. ;(e)i8, pl. 
=flil[j[e, lektyka f., nosze pl. 

::trn'oftein, sm. =(e)i8, pl. 
•e, kamień, na którym mur 
spoczywa. 

::trn'gllermiigen, sn. •s, ob. 
;traqftaft. . 

::trn'gweite, sf. l) - emer 
~[inte odległość, na którą 
strzelba niesie; 2) (obraz.) 
ważność f., doniosłość f. 

::trn'g3eit, sf. czas m. no
szenia płodu w żywocie. 

::trni'Ue, (wym.: tralje), sf. 
pl. •n, drąg m. w kracie u 
okien, u poręczy; balustrada f. 

::trnin, (wym.: trę), sm. 
=S, pl. =s, tren m., obłogi 
pl.,· wozy pl. z żywnością, 
amunicya j. (wojsk.). 

::trninie'reu, va. (9a6en) 
przysposabiać konie do wy
ścigów; ficf) - ćwiczyć się, 
wprawiać się w co. 

::trni'nf olbnt, sm. =en, pl. 
•en, żołuierz m. od trenu. 

::trnl'nwagen, sm. •s, pl. 
-, wóz m. od trenu, wóz 
z żywnością, z amunicyą 
(wojsk.). 

:trni'nWef ett, sn. •S, wszyst
ko, co trenu dotyczy (wojsk.). 

:trn'jnn~fiiule, sf. słup m. 
Trajana (w Rzymie). 

::trnje'ft, sm. •( e)s, pl. •e, 
trajekt m., pram m., prom 
m., przewóz m. 

::trn'jdtf djiff, sn. •(e)i8, pl. 
•e, okręt przewozowy, pro
mowy. 

::trnft, sm. =(e)s, pl. =e, 
trakt m., droga główna. 

;trnftnmc'nt, sn. •(e)0, pl. 
=i, 1) traktament m., często
wanie n. ; 2) żołd m., pbca 
f.; = ~ii[jnung (wojskow.). 

;trnftn't, sm. •(e)s, pl. •e, 
1) traktat m., rozprawa nau
kowa; = filb[janbiung; 2) 
traktat m., układ m., ugoda 
f., umowa f.; = !llertrag. 
• ::trnftii'tdjen, sn. •!3, pl. -, 
dim. od '.trnftat, traktacik m., 
rozprawka f. 

::trnftn'tenf cf)reiber, ::traf. 
tli'tdJettfcf)reibcr, sm. •!3, pl. 
-, pisarz m. rozpraw. 
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::trnftie'ren, va. ([ja6en) 1) pl. -! pionier '?'·• saper m., 
jmnbn mit etro. - czestowac okopmk m. (woJsk.). 
kogo czem; 2) imnbn ·fdj(edjt ::trii'tt~en, :trii'~.lein, sn. =i:ł, 
- obchodzić się z kim źle; pl. -, dim. od %rnne łezka f. 
3) rozprawiać o czem; = :trnndjie'ren,(wym.:-sziren), 
etro. a69anbeln; 4) układać va. (911ben) tranżerować; kra
się o co, umawiać co. jać, pokrajać, rozkroić, roz-

'.!rnftio'n, sf. pl. =en, trak- łoż!ć, roz~b~~ć, poprzekra
cya f.; poruszenie n. z miej- wac, roz~z:ehc. 
sca ciag- m. ::trnndjte rer, sm. •9, pl. 

:!rli'Uern, va. i vn. ([Ja6en) -, rozkrawywacz m., roz
nucić piosnke pośpiewywać dzielacz m. 
(bez słbw) .. , ., ::trnncf)it'rmeff cr, sn. ,s, pl. 

;tram, sm. •(e)s, pl. •e, -, nóż do tranżerowania. 
1) tram m., grzęda f., belka :trii'nbeln, vn. mali en) guz-
.f.; 2) tramwaj m.; = '.tram• drać się. 

ba6n. :trli'ne, sf. pl . .. n, łza f.; 
;trn'mlln~n, sf. pl. •en, •tt ber ~reube nergieflen wy

tramwaj m., kolej uliczna lewać, lać łzy radości; bie 
(konna lub elektryczna). •n 3urilc?9alten, nerbeiflen, ner; 

;trn'm~tl, sm. •il, pl. f djluc?en, [jalte,n .powstrzyma~ 
niezgrabnik m. łzy, wstrzymac się od płaczu! 

::trn·m~eln, vn. (gaf>en) tu- in •n ausf>!e~en wybu~hnąc 
pać (nogami), tętnić, głośno płaczem; tn •en 3erfltefle'!, 
lub ciężko stąpać. 3erfdj~eI~en we. bach pływac, 

::trn'm~eln, in. •!3, tupanie kąp~~ się; .mtt ·'! bene,en 
n. tetnienie n. zros1c łzami; 6.Iuttge, [Jet[le: 

·~ • , lt' ( )" l 6ittere •n vergte[len p-łakac 
~rn m~e ter, sn. ' ! "'• P • krwawemi, rzewnemi, gorą-

•e, 1) w1elbład m. o Jednym · k'emi· łzami. •n 
b. d •d 2) cem1, gorz 1 , 

ga.r 1e, rome ar m.; entioc?en wywołać łzy; in •n 
miast %ramµe(. f djroimmen kąpać się we 

:!rn·m~cu, vn. (galien) ob, łzach· mit „n in ben 2lugen 
Xrampein. ze łz~mi w oczach; bie •n 

::trn'm~ler, sm. ·~, pl. -, treten i[Jm in bie 2tugen, f eine 
chodzący m. krokrem gło- filugen jilUten ftdj mit •n łzy 
śnym, tupotliwym j obacz mu stanęły w oczach; (bis) 
'.tramp

1
eI. . . 3u .n til[jren do łez wzru-

;trn mf ttbe, sf. gruby Jed- szyć· in •n 3erfioff en cały we 
wab, obacz @infdjlagf eibe. łzach· bie ,n ftriimten iąt 

::trn'mWngen, s'!ł. •9, l!l. ilber bie m:iangen łzy polały 
-, . wó~ tr~mwa1owy, woz się po jej policzkach; jmnbm 
kolei uhczneJ. bie •n albo jmnbil ,n troc?nen 

:!rn'mWn~, sj. pl. •9, obacz łzy komu otrzeć, ocierać; idj 
%ramba[)tt. [jaf>e feine ,n me[Jr już mi łez 

::tran, sm. •(e)s! tran m., niestaje. 
tłuszcz rybny; oleJ ~ztokfiszo- ;trii'nen, vn. ([jalien) lać 
~Yi = .l.le6ertran, (~bra~.) się, ciec (o Izach); bie 2lugen 
tn b!n -:-, ~etrete!1 f !tn, tm _ i[Jm oczy mu się łzawią; 
- f em upie. się, byc p1Janym i mit •ben filugen ze łzami ~ 
ba mil[lte tdj - getrunfen oczach łzawemi oczyma· bte 
[Ja6en musiałbym, chyba być m:leim:ben _ sok krop'lami 
szalonym, oszalec. ciecze z winnych latorośli. 

:trn'nllrenuer, sm. ::trntl• ~ •. , e .
5 

i .n 
llrennerei' s•. obacz '.tranfieber ~rn nennug „ sn. · ' P · · ' 
"" r. ,. ~' ' łzawe, załzawione oko; oko 
... ran1teuetet. , k l t k ( dycyna) 

::trnn~ec' (wym.: transze) cie ące, zo o m. me . 
sf. pl. •n ~rzykop m. (woj: ;trli'nenhcf), sm. •(e)9, pl. 
skow.). ' ,.f>lidje, 1) strumień m. łez; 

::trnncf)te'nrteiter, am. •!3, 2) koryto łzowe (anat.). 
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:!rii'ncnbtin, sn. •(e)il, pl. r !rii'nenntnc, sf. pl. =n, 
•e, kość łzowa (anat.). / ob. Xrlinenfrug. 

::trii'ncnbcnc~t, adi. łzami . !rii'ncnlloU, adi. pełen łez; 
zroszony. łzawy, załzawiony. 

::trii'ncnbriif c, sf. pl. ,n, !rii'nen111ar3c, sf. pl. =n, 
gruczoł łzowy (anat.). gruczoł łzowy (anat.). 

!rii'ncncrgnij, sm. •ff ei3, pl. :!rii'ncn111eibc, sf. pl. •n, 
•gilffe, łwtok m. wierzba płacząca;= Xrauer= 

:trii'ncncrregcnb, adi. do roeibe. 
łez wzruszający, smutny. !rn'ngcrucf), sm. =(e)s, 

:!rii'ncnfeucf)t, adi. obacz odor m. tranu. 
itlinenbene~t. :!ra'nig, (rzadko:) trn'= 

:!rri'ncnfiftcl, sf. pl. =n, nidjt, 1) trącący tranem; po· 
przetoka, cewka łzowa. smarowany tranem; 2) pijany. 

:!rii'ncnf{uij, sm. =ff e/3, pi. :!tii'nfg, adi. łzawy, łza-
=flilff e, 1) łzotok m.; 2) także mi zroszony. 
:!rii'ncnf{ut, sf. pt. •en, i :trnnf, sm. •(e)a, pl. 
:!rii'nrnguij, sm. =ffei3, pl. Ztli'nfe, 1) napój m., napitek 
=gilffe, potok m. łez. m., trunek m.; 2) lekarstwo 

:!rii'ncngiingc, :!rii'ncnfn• płynne, trunek apteczny, 
niilc, sm. pl. łzocieki pl., odwar m.; = mlifub. 
przewody łzowe (anat.). :!rii'nfcf)cn, sn. =B, pl. -, 

'.trii'ncngcfii», sn. •eB, pl. dim. ober Xranf, 1) napój 
=e, 1) łzotiek m. (anat.); 2) przyprawiony korzeniami; 2) 
o bacz %tlinmftug. lekarstwo płynne,truneczek m., 

:!rii'ncngln~, sn. =fes, pl. napojek m.; filliener - miodek 
.g(ltf er, flaszeczka f, ze łzami. dziecięcy, napitek wiedeński. 

:!rii'ncngrn~, sn. ·fes, pl. :!rii'nfc, sf. pl. =n, 1) 
„graf er, łzawica /., łezka f. woda f., miejsce n., gdzie 
Jobowa, łzotok m. (roś!.). bydło i konie poją, poidło n.; 

'.trii'ncnfnnnl, sm. =(e)s, pl. baa mie~ aur - fil~rm bydło 
=n/ile, kanał nosowołzowy do wody prowadzić. 
(anat.). :!rii'nfcn, va. (~alien) 1) poić, 

:!rii'ncnfnrnnfcl, sf. pl. =n, napawać, napoić (szczególnie 
gruczoł łzowy, mięsko łzowe bydło); bas .ltinb - dać 
( ) dziecku piersi; 2) mit ei ner 
a;~·ii;ncnlrng, sm. •(e)i3, pl. łJliljfigfeit - napuszczać, 

,friige, urna /. na łzy, łza- napuścić płynem; 3) eine 
wnica f. (archeologia). filliefe - zlać, zmoczyć, skro-

:!rii'ncnlccr, adi. nie mają- pić, zrosić łąkę; (obraz.) mit 
cy łez, bez łez; •ei3 ~uge ~łut getrlinfte ®tbe ziemia 
oko suche, niezroszone łzami. krwią przesiąkła. 

'.!rii'nffnij,sn. •if ea,pl.=fliff er, 
:!rii'11cnmu0ftf, sm. •ił, pl. ::trii'nftrog, sm. ,(e)s, beczka 

=n, mnszkuł łzowy (anat.). f., koryto n. do pojenia bydła. 
:!rii'ncnqucU, sm. •(e)!l, ::trn'nfolJfcr, sn. •i3, pl. -, 

:!rii'ncnqucUc, sj. pl. •n, libacya f., napój ofiarny. 
źródło n. łez. :!rn'nfftcucr, sf. pl. ,n, 

Xrii'ncnrinnc, sf. pl. =n, czopowe n. 
brózda łzowa (anat.). :!rii'nfung, sf. pojenie n. 

:!rii'ncnf nlf, am. •(e)s, pl. :!rn'nlant.)Jc, sf. pl. •n, 
•flicfe, woreczek łzowy, łzo- i (poufale:) :!rn'nfnnacI, sf. 
cieki pl. (anat.), pl. •n, stara lampa olejna. 

:!rii'ncnf cf)111ńmm, sm. •(e)s, :!rnnónftio'n, sf. pl. •en, 
pl. ·f ~rolimme, stroczek ro- transakcya /., umowa j., 
sisty (roś!.). układ m, 

:!rii'ncnftrom, sm. ,(e)s, pl. :!rnnfccnbc'nt i :!rnnfacn• 
,ftriime, potok m. łez. bc'nt, :!ranf ccnbcntn'l i 

'.trii'ncntlll, sn. =(e)i3, pl. :!ranhcnbcntn·I, adi. trau-
.ta[er, padoł m. płaczu. scendentalny, nadzmysłowy. 

!'ran~ntiffio'n~lllcUc 

:!ranf cf), sm. •ei3, wyrzut 
m., zarzut m.; (poufale:) 
mycie n. głowy. 

:!rn'nf cifc, sf. pl. •n, 
mydło tranowe. 

:!rnnfc'llt, sm. ,(e)i3, pl. •e, 
obacz Quetf~iff. 

:!rn110formntio'n, sf. pl. 
=en, transformacya j., prze
iRtoczenie n. 

'.!rnnófnfio'n, sf. pl. •en, 
trnnsfuzya t:, przelew m. 

:!rn'nficbcr, sm. •!3, pl. -, 
warzący m. tran, 

:!rnnficbmi', sf. pl. =en, 
warzelnia /. tranu. 

:!rn'nfit, sm. ,s, przechód 
m., przewóz m. 

:!rn'nfit~nnbcl, sm. •i3, 
handel przechodowy, prze• 
wozowy. 

:!rnnfitic'rcn, vn. (9n6m) 
przechodzić przez pewien 
kraj (handel). 

'.!rnnfiti'll, adi. czynny, 
przechodni (gramat.). 

:!rnnfito'rif er,, adi. przej
ściowy, czasowy j •ei3 @efe~ 
ustawa czasowa, przejściowa. 

:!rn'11fito111nrc11, sf. pl. to
wary przewozowe. 

:!rn'nfitllcrfc~r, sm. •(e)s, 
pl. •e, ruch, handel przecho
dowy, przewozowy. 

:!rn'nfitaoII, sm. •(e)iil, pl. 
•aolle, cło n., opłata j. od 
towarów przewożonych. 

'.!rnnóloctncn i :!rnn~lo= 
3ie'rc11, va. (9a6en) translo
kować, przesadzać, przesa
dzić, przenosić, przenieść 
(z miejsca na miejsce). 

:!ran~Iocntio'n i '.!rnn~• 
lofntio'n, sf. pl. •en, trans
lokacya j., przesadzenie n., 
przeniesienie n, (z miejsca. 
na miejsce). 

:!ranemifiio'n, sf. pl. -en, 
transmisya /., przesłanie n., 
przesyłka f:, przeniesienie n., 
przenośnia /., przewód m. 
ruchu. 

:!rnn~ntiffio'n~Rllllnrnt, sm. 
•(e)s, pl. •e, przenośnia J. 
(telegraf). 

:!rnn~miffio'n~brn6t, sm. 
•(e)i3, pl. •btli9te, drut trans
misowy, przesyłający, 

:!ran~miffio'n~111cuc, sf. pl • 
•n, wal przesyłający. 



'.!rnnill)nrc'nt 

'.!rnnill)nrc'ut, adi. trans
parentowy, przeźroczysty, 
przejrzysty. 

'.trnnill)nrc'nt, sn. =(e)s, 
pl. •e, transparent m., prze
źrocze n., obraz przeźroczysty. 

'.trnnill)nrc'na, sf. przeźro
czystość f., przejrzystość f. 

'.trnnfl)irntio'n, 8/. tran
spiracya f., pocenie n. się. 

'.trnnfl)iric'ren, .~f. vn. 
(~nbm) transpirować, pocić 
sie, parować. 

':trnnill)onic'ren, va. (~aben) 
transponować, przełożyć, 
przerobić (muzyka). 

'.!rnnill)ontc'rcn, 8n. -e, 
transponowanie n., przeło
żenie n. (muzyka). 

'.trnuill)o'rt, 8m. •(e)s, pl. 
•f, 1) transport m., przew6z 
m , przesyłka f,; 2) trans
port wojskowy, więźni6w; 
= .Sug mmtar, @efnngener; 
3) zapłata j. nosiciela; = 
~rliger[o~n; 4) przeniesienie 
n. (n. p. z jednej stronicy 
na drugą, z jednej księgi do 
drugiej; handel). 

'.!rnnilllortn'llcl, '.trnnill)or• 
tic'rllnr, '.trnnill)o'rtfiibtg, adi. 
przenośny. 

'.trnnill)o'rtllurcnu, s1i. .s, 
pl. •5, biuro przewozowe. 

'.!rnnill)ortcu'r, 8m. •5, pl. 
•5 i ,e, 1) przewoźca m.; 2) 
przenośnik m. (miernictwo). 

'.!rn'nill)ortgcf d)iift, 8n. •es, 
pl. •e, przedsiębiorstwo prze
wozowe; przewoźnictwo n. 
(prawo). 

'.!rnnill)o'rtgcfcUf d)nft, sf. 
pl. •en, towarzystwo prze
wozowe. 

'.!rnnill)o'rtgiitcr, 8n. pl. 
towary przewozowe. 

'.!rnnill)ortic'rcn, va. (~a6en) 
transportować, przenosić; 
przewozić, prowadzić, prze
prowadzać, przeprowadzić, 
przewieźć, wieźć, powieźć. 

'.!rnnil.)Jo'rtfoftcn, 8. pl. 
koszta pl. transportu, prze
wozu. 

'.!tnnill)o'rtmittel, sn. pl. 
środki pl. transportu, prze
wozu. 

'.!rnnill)o'rtilbnnil, 8m. -ee, 
pl. a~liuf er, dom m. dla trans
port6w (wojskowych). 
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:trnnil.)Jo'rtf dJcin, 8m. •(e)s, 
pl. =e, list przewozowy. 

'.trnnil.)Jo'rtf d)iff, sm. ,(e)e, 
pl. •e, okręt m., statek prze
wozowy. 

'.!rnnill)o'rtlungcn, sm. •e, 
pl. -, w6z przewozowy, 

:trnnilf n{Jftnntintio'n, sf. 
pl. =en, transsubstancya j., 
przemiana f. (kościół). 

'.!rnnilllcrf n'lc, 8/. pl. •n, 
linia przecinająca (geom.). 

'.!rnl)c'~, 8n. =es, pl. =e, 
trapez m., r6żnobok m. 
(geom.). 

'.!rn.)Jc'3formig, adi. tra
pezowy; r6żnoboczny. 

'.!rnl)c3oc'bcr, 8m. =S, pl. 
-, dwudziestoczterościan m. 
(geom.). 

'.!rnl)caoi'b, 8n. •(e)s, pl. 
•e, trapezoid m., różnoboczny 
czworobok (geom.). 

'.ttlllJlJ, 8m. •5, stąpanie 
ci~żkie i hałaśliwe, drepce
nie n. 

'.trn'.)J.)Jc, 8/. pl. •n, 1) ślad 
m. (stopy); 2) drop m. (ptak). 

'.!rn'.)J.)Jcln, '.trn'l).)Jen, 
'.!rn'llllf en, vn. ([Ja6en) stąpać 
ciężko i hałaśliwie, chobo• 
tać. 

'.!rn'l)lJcr, 8m. •il, pl. -, 
1) obacz ~ramµ[et; 2) strze
lec kanadyjski. 

'.trnl)l)i'ft, sm. •en, pl. •en, 
'frapista m. (zakonnik). 

'.!rnl)l)i'ftcnorbcn, 8m. •il, 
zakon m. 'frapist6w. 

'.trafi, 8m. •ff es, martwica 
wulkaniczna, tuf m. (geolog.). 

'.!rnff n'nt, 8m. •en, pl. ,en, 
trasant m., wystawca m. 
weksla, przekazu płatni
czego. 

'.!rnff n't, 9m. •en, pl. •en, 
trasat m., wypłatnik m., wy
płatca m. weksla, przekazu 
płatniczego. 

'.trn'ff clcntc, 8/. pl. =n, 
cyranka f. (gatunek kaczki). 

'.!rnffie'mt, va. (~nben) 
trasować, wystawiać, wysta
wić weksel, przekaz pła
tniczy; •ffiertet fil1ed)f el weksel 
wystawiony na kogo. 

'.!rnffie'rcr, 8m. •il, pl. 
obacz Sl::raffant. 

:trntf dJ, '.trlitf dJ, 8m. •es, 
plotka/. 

!'rnu'llcnfcrn 

'.trn'tf d)cn, :trii'tfd)cn, rn. 
(~aben) obacz 6cfJniaten. 

'.!rn'ttc, sf. pl. 0 n1 trata 
f., weksel, zlecenie płatnicze, 
przekaz płatniczy. 

'.trnn'nltnr, 8m. ,(e)a, pl. 
=t<ite, ołtarz ślubny; aum -
fillmn poślubić. 

'.triin'bd)cn, sn. -s, pl. -, 
dim. od Sl::raube, gronko n., 
jag"6dka f. 

'.!rnullc, 8f. pl. =n, grono 
n., winogrono n.; jagoda f. i 
•n lejen zbierać wino; bns 
~(ut, bet eaft ber =n sok m. 
winogron; bie •n finb fauer 
kwaśne winogrona (taUe prze
nośnie). 

'.!rnn'llcnii~nlid), '.!rnn'llcn= 
nrtig, adi. gronowaty; adv. 
gronowa to. 

'.!rnu'bcnbccrc, sf. pl. •n, 
jag"oda j. z grona. 

'.!rnn'bcnblnt, 8n. •( e )s, 
krew m. winogron, t. j. sok m. 

'.trnn'llcnllobrcr, sm. •s, 
pl. -, świder m. z korbą. 

'.trnn'llenfnrbig, adi. wino
gronowy. 

'.!rnn'bcnfnrn, sm. •(e)s, 
pl. •e, długosz m., podeźrzon 
m., gronowiec m. (roś!.). 

'.!rnn'benform, sf. kształt 
m. grona, jagody. 

'.!rnu'bcnf ormtg, adi. gro• 
niasty; adv. grouiasto. 

'.!rnu'llcngcliinbcr, 8n. •a, 
pl. -, obacz fil1einfoube. 

'.trnn'llcngott, sm. •e5, b6g 
m. wina, Bachus m. 

'.!rnn'bengude, 8f. pl. •n, 
og6rek gronkowy. 

'.!rnn'bcnbnnt, 8{. pl. -~aute, 
i dim. '.trnn'bcnbiintd)cn, sn. 
•S, pl. -, błona winogronna, 
jagodowa błonka, jagodówka 
f. (anat.). 

'.trnn'llcnbolunbcr, 8m. •B, 
bEz czerwony (rośl.). 

'.!rnu1llcnblJR3int~c, 8/. pl. 
=n, groń(•za f. (botanika), 

'.!rnu'ben~iilf c, sf. pl. •n, 
lupka winogronna, jagody. 

'.trnn'llcnfnmm, sm. •(e)s, 
pl. •f<imme, grzebień m. 
u grona jag6d, winogrono, 
z kt6rego obrano jagody. 

'.!rn11'bcnfcr11 1 sm. =(e)s, 
pt. •e, pestka winogronna. 
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:trau'bcufirfdjbaum, sm.' rzyłem moim oczom; nidjtredjt '!rau'crfa~ut, sf. pl. •n, 
•(e)0, pl. •biiume, kociarpka - niedowierzać; tra u, f dJau, I żałobni\ chorągiew. 
f., czeremcha f., smrodynia ruem I nie bądź skorym w za- I '.!rau'crfaU, sm. •(e)i3, pl. 
f., kociurba f. (hot.). wierzaniu, patrz komu wie- +me, 1) wypadek m. śmier-

'.!rau'bcnfrauf~cit, sf. cho- rzyć; II. fidj -, v1·. (!jal\en), ci, zejścia; 2) smutny przy-
roba j. latorośli winnych. ufać sobie; = fidj 3utrnuen; i padek. 

:trau'bcnfraut, sn. =(e)il, idj traue mir nidjt bas au tun '.!rnu'trfarbcn, sf. pl. ko-
pl. •fdiuter, komosa wonna, nie ufam rnbie, abym m6gł lory żałobne. 
molownik m., stoziarn m., to zrobić; id) traue mid) nicljt '.!rau'crf{or, sm. ,(e)e, pl. 
mączyniec m., boży byt, ~u i!jm nie odważam siE} p6jść •flore, krepa f., kir m. 
miłek m. (rośl.). do niego; nr. va. (!jal\en) '.!rau'crgcbidjt, sn. •ei3, pl. 

'.!rau'btnfur, sf. kuracya jmnim - ślub dawać, dać I ,e, wiersz żałobny, tren m., 
winogronowa, leczenie n. komu; fidj mit jmnbm -1 elegia j. 
winogronami. laffen ślub brać, wziąć z kim. '.!rnu'crgcfolge, sn. ,s, ob. 

'.!rau'bcnlefe, sf. wino· '.!rnu'er, sf. 1) żałoba f. ':trauergeleit. 
branie n. (po zmarłym i Ruknia ża- '.!rau'crgefil~l, sn. ,(e)i3, 

:!rau'bcnlef er, sm. •i3, pl. łobna); tiefe -, !jallie - uczucie n. smutku. 
-, winobraniec m. (tialótrauer) gruba, ci€llka '.!rnu'ergeliiut(c), sn. •(e)s, 

'.!rau'benlef crin, sj, pl. żałoba; - !jaben, in - fein, 
1 

dzwonienie żałobne, pogrze-
•nen, winobranka f. in - ge!jen, in - gef[eibet f ein, bowe, dzwony żałobne. 

'.!ra111bcn111abc, sf. pl. =ll, mieć żałobę, być w żałobie, ! '.!rau'crgclcit, 811. •(e)s, 
ćma winoroślinna. chodzić w żałobie, nosić ża- orszak pogrzebowy. 

'.!rau'bcnmoft, sm. ,(e)iil, łohę; - anfegen przywdziać '.!rntt'crgc,l)riinge, sn. •s, 
vl. •e, moszcz winny. żałobę; bie - al\regen zdj!}ć, pornp,1, wystawa pogrzebowa. 

'!rau'bcnuadJlcf e, sf. pl. skończyć żałobę; in tiefe - :trau'ergcriift, sn. •(e)s, 
•n, drugie, p6źniejsze wino- nerfeten pogrążyć w głE}boką pl. ,e, katafalk m. 
branie. żałobę; 2) smutek m., żałość '.!rnu'ergcf ang, sm. •(e)i3, 

'.!rau'bCU,llteffc, 8/. pl. •n, f., żal n.; = :traurigfeit; in pl. ,flinge, śpiew pogrzebowy, 
tłocznia /., stępa f. do wina. tiefe - uerfellen wielki smu- • źałobn.v. 

'.!rau'bcn,llrtffer, sm. ·!J, tek, wielką żałość sprawić. '.!rnu'ergcf d}idjtc, sf. pl. 
pl. -, wytłaczający m. '.!rllU'Ct•, adi. żałobny. =n, smutna historya. 
(z winogron) wino. ::tratt'cran3cigr, 8J'. pl. •ll, '!rn11'ergc111aub, sn. ,(e)s,pf. 

'.!rau'bcurcidj, adi. obfity doniesienie n. o śmierci, pia- ,1uiinber, obacz :trauerfleib. 
w grona, gronisty, jago- kat pośmiertny, kartka po- ::trau'crgotteebicuft, sm. 
dnisty. śmiertna. •(e)s, nabożeństwo żałobne, 

'!rntt'bcurofiltcu, sf. pl. '.!ra11'cran311g, sm. •(e)s, 1mza żałobna. 
rodzynki winogronne. pl. •ailge, obacz :traum :trnn'cr~aue, sm. ·f ei3, pl. 

'.!ran'bcnf nft, sm. •(e)i3, fieibung. •!jiiufer, dom żałobny, ż~-
sok m. z winnych jag6d; '.!rau'erbilb, sn. •'.e)e, pl. łoby, 
wino n. ,er, obraz m. żałoby, obraz '.!rau'crja~r, sn. •(e)iil, pl. 

:trau'bcnfiiurc, sf. kwa, żałobny. •f, rok m. żałoby. 
winogronny. '!rau'crbinbe, sf. pl. =n, '.!rau'crflage, 8/. pl. •n, 

'.!ratt'bcufticl, sm. •(e)iil, opaska żałobna (na r1:,kawie, skarga żałobna. 
pl. •e, szypułka gronowa. na kapelugzu). :!rau·crfleib, sn. •(e)i8, pl. 

'.!ra11'bcn3cit, 11f. czas m. '.!rau'crbirfe, sf. pl. •n, =er, ::trnu'erflcibuug, sf. pl. 
winobrania. brzoza płacząca. •en, •nkuia żałobna, żałobny 

'.!rnu'bcu3mfer, sm. •!ll, ::trnu'erblid, sm. •(e)i3, pl. str6j. 
cukier gronowy, glukoza /., •e, wzrok żałośoy. '.!rntt'erfutf d}c, sf. pl. ,n, 
dekstroza f. ::tran'trbotfd}aft, sj. pl. pow6z żałobny. 

'.!rau'big, adi. obacz :traU• -en, smutne poselstwo, smu- '.!rn1t'crmnga3i11, sn. •(e)s, 
l\eniignlidJ. tna wiadomość. pl. ,e, skład m. stroj6w ża-

'.!rau'CU, I. vn. ([jalien) ::trau'crbricf, sm. ,(e)s, pl. łobnyrh. 
jmnbm - dowierzać, zawie- ,e, list donoszący o śmierci. '.!rau'crmaIJl, sn. •(e)i3, pl. 
rzać, uf,ć, zaufać komu; ::trau'crbcd'e, sf. pl. ,n, •e i 0 miig!er, stypa/. 
einer ®adJe - wierzyć cze- całun m. '!rn1t'Ctt11llllttf, sm. •iił, pl. 
mu; jmn'om unbebingt - ::trnu'ercf djc, sf. pl. •n, ,miintel, 1) płaszcz żałobny; 
ślepo komu ufać; id) traue jasion płaczący. 2) żałobnik m. (motyl). 
bem l}'rieben nid)t nie ufam :trnu'erfadcl, sf. pl. •n, '.!rnu'crmarf dj, sm. ,(e)s, 
temH, nie wierzę; id) lraute żałobna, pogrzebowa po- pl. •mlirfdje, marsz żałobny, 
meinen 2lugen nidjt nie wie- chodnia. pogrzebowy. 



. 
'.trau'trmiidc 

'.trou'crmlldt, sj. pl. on, 
ziemiorka /. (zool.). 

'.trau'trmufif, sf. muzy ka 
żałobna, pogrzebowa, 

Xrau'tru, vn. (ijalien), 1) 
um etro., filier etro. - smu
cić się czem; martwić się 
czem, trapić się czem; opła· 
kiwać co i bie g<lnae m<ltur 
trauert cala natura smutna, 
w fałobie; 2) nosić żałobę, 
być w żałobie ; tief - być 
w grubej fałobie; um wen 
tr<luetft bu? po kim nosisz 
żałobę?; idJ trauere um mei• 
nen mater noszę żałobę, je
stem w żałobie po moim ojcu. 

Xrau'crnad}rid}t, sf. pl. 
•en; obacz :traunliotf d)llft. 

Xrau'crnnbcl, sf. pl. -n, 
szpilka /. (czarna)• do stroju 
żałobnego. 

Xrau'trnbc(r), sm. -ben, 
pl. 0 ben, żałobnik m. 

Xrau'crnbe, sf. pl. •n, ża
łobnica f. 

Xrau'trl)al)itr, sn. •(e)i3, 
papier m, (listowy) z czarną 
obw6dką. 

Xrau'trl)oft, sf. ob. %rauer= 
liotfdJ<lft. · 

Xrau'crranb, sm. 0 (e)B, pl. 
-rlinbet, czarna obw6dka 
(u papieru). 

'.trau'crrcbc, sf. pl. =n, 
mowa pogrzebowa; = 2ei• 
djentebe. 

'.trau'ttf djlciu:, sm. •i3, pl. 
-, kwef żałobny. 

'.trau'erf d}mau~, sm. ·f (e)i3, 
pl. •fcfJmliufe, obacz :trnuer• 
m<lij[. 

Xrau'crfl)icl, sn. ,(e)i3, pl. 
•e, tragedya /. 

Xrau'crfl)idbid}tcr, sm. ·B, 
pl. -, poeta tragiczny. 

Xrnu'crftimmc, sf. pl. •n, 
smutny, żał.osny głos. 

Xrnu'trftiid, sn. -(e)B, pl. 
•e, .smutny kawałek;· dra
mat m.· 

'.trnu'crton, sm. •(e)B, pl. 
-ti.ine, smutny, żałosny ton; 
im -e żałosnym tonem, 

Xrnu'trlloll, adi. pełen 
żałoby. 

Xrnu'crwngc1t, sm. ,s, pl. 
-, 1) powóz żałobny; 2) 
w6z pogrzebowy; = 2eid)en° 
n><lgen. 
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Xrnu'crwcili, sn. •(e)a, pl. fantazya f.i urojenie n.;- == 
-er, żałobnica f., płaczka f. fill<lijn; qulilenber - zmora 

Xrnu'trWcibc, sf. pl. •n, f.; ein <lngcneijmer, fonber-
wierzba płacząca (drzewo). !i<lrer -;- sen przyj,e1?-ny, dzi-

Xrnu'cr~tit, s/. czas ża- wny; 1m „e we sme, przez 
łohy, sen; nid)t einm<ll im ,e na· 

Xrnu'cr~ug, sm. •(e)i3, pl. / wet nie przez sen; idJ erinne-
•ail11t, orszak żał~bny. re mid;) roie im -e pamiętam 

Xrnu'fbad}, sn. •(e)s, pl. jak przez sen; bai! ift · mit 
,biid)er, okap m. nid)t im •e ein~ef<lUen ani mi 

Xrnu'fc, sf. pl. 0 n, l) spa· się nie śniło o tern; ber -
dek m. wody z dachuj rynna ging in @rjilUung sen ziścił 
f.; nui3 bem !Regen unter się, sprawdził się; es fommt 
(albo in) bie - fommen do- mir n,ie ein - uor zdaje mi 
stać się z deszczu pod rynnę; się, że to sen; <luf %rliume 
2) okap m.; = :traufMdJ. ij<llten wierzyć w sny; n,ie im 

'.triiu'fcln, I. vn. (f)<lben •e 9erumge9en chodzić jak we 
i fein) kroplami, kropelkami {rnie; b<lil 2elien tft . ein ~ 
spadać, kapać; przeciekać; życie to tylko sen; ~rliume 
= bur(ijfic?etn; II. va. (~<lben) finb Sd)liume sen 1nara, 
kroplami spuszczać, wpu- (Bóg wiara); (<ll\ bief e %rliume 
szczać; (ohraz.) lBalf<lm <lUf daj pok6j tym marzeniom; 
eine fillunbe - bal$am do rany bai! finb lilofl %riiume to 
przykładać. tylko marzenia. 

Xriiu'ftn, I. vn. obacz :tran'mau~lcgcr, sm. =il, 
%riefen; II. va. obacz %rliu• pl. -, Xrn11'mnullltgcriu, sf. 
feln va. pl. •nen, obacz %r<lumbeuter, 

Xrnu'ffaij, sn. =ff eil, pl. %raumbeuterin. 
•f liffer, beczka f. na deszczów- Xrnu'mnu~{CIJUUIJ, sj. pl. 
kę, beczka pod okapem sto- =en. obacz %t<lUmbeutung. 
jąca. Xca111mbilb, sn. =(e)s, pl. 

Xrnu'frcd}t, sn. •(e)il, pra· ,er, widzenie senne, mara f. 
wo n. okapu (służebność). :trau'mb11d}, sn. •(e)s, pl. 

:.trn11'frinnc, Xrnu'frii~rc, =bilc!Jer, sennik n.; ligtJptifdJes 
sf. pl. -n, rynna okapowa. - sennik egipski, 

:.trnu'ffttin,. sm. •(e)s, pl. Xrn11'mbcutcr, sm. =il, pl. 
•e, kamień, na który desztz -, wykładacz m., tłumacz 
z dachu spada, m. sn6w, wieszczek m. 

'.trnu'fWnff cr, sn. •il, woda Xra11'mbcutcriu, sf.pl. ,nen, 
f. z okapu, deszcz6wka j. wykladaczka /., tłumaczka f. 

:trnu'fwtin, sm. •(e)il, ob. snów, wieszczka .f. 
2ec?roein. '.trnumbcutcrci', sf. pl. -en, 

Xra111gtbll~r, s/. pl. ,en, obacz ~raumbeutung. 
Xrn11'gtlb, sn. ,ea, pl. •tr, Xrn11'mbc11t11ng, sf. pl. =en, 
opłata f. od ślubu. wykładanie n., tłumaczenie 

Xrau'~ll1tbln11g, s/. cere- n. snów, wieszczba f. 
monia ślubna. Xriiu'mcn, vn. (gaben) śnić; 

Xrnu'lidJ, I. adi. poufały; id) trliume, es ttiiumt mir 
= uertraut; 2) swojski, luby, v. im pers. śni mi się; id) ~alie 
sercu miły, dom własny bie ganae ~<lc!Jt b<luon ge= 
przypominający; = <lngei= trliumt śniłem, śniło mi się 
melnb; II. adv. poufale; I o tern całą noc; W<ld)en'o -
swojsko. śnić na jawie; la& bit etro. 

'.trnu'lid}fcit, sf. 1) poufa-' 2lngenegmea - pr,iyjemnych 
łość f., zażyłość /.; 2) swoj- sn6w l er trliumte fidJ teid) 
skość f., lubość j. śniło mu się, ża jest boga-

Xrn11m, sm. •(e)s, pl. tym; 2) (obraz.) marzyć; 
%rliu'me, sen m.; mara f., przyśnić się, przywidzieć się; 
widziadło senne; = %taum• fidJ e!n,. - laffen marzyć o 
gefid)t; (obraz.) marzenie n., czem; b<lil! 91itte id) mir nie 
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- !affen nawet przez sen "m:ustur smutny wykrzyk; '.tre'dtucg, sm. •(e)s, pl. -e, 
nie byłbym w to wierzył; - madjenzasmucić ;-werben trel m., trelik m., ścieżka fli
bas triiumte mit nidjt einmal zasmucić się; ein •ei! @:nbe sowska. 
:mi mi się o tern nie śniło; neljmen smutnie skończyć; 2) '.treff, sn. ,(es), pl. ,e, trefl 
faji bir bas nidjt -! niech zasmucający; = betrillienb; m. (maść w kartach fran
ci sie nie śni o takich rze- ,e giadjrid)t smutna wiado- cuskich ), 
czach I bu trltumft rooljl chyba mość; •er 2lnblicf zasmuca- :trc'ffll~, sn. •ff es, as 
ci się śni, ci się marzy. jący, smutny widok; 3) mi- treflowy (w kartach). 

'l:rlin'mcr, sm. =s, pl. -, zerny, marny; = elenb; •e :trc'ffbube, sm. •n, niżnik 
marzyciel m.; ospalec m. !8eloljnung marna nagroda; treflowy (w kartach). 

'.trlinmcrci', sf. pl. •en, 1) li. adv. smutno; smętnie. '.trc'ffbnmc, sj. dama tre-
sny pl.; wad)e - sny na ja- '.ttllll'tigfcit, sj. smutek m., flowa (w kartach). 
wie; 2) (obraz.) marzenie n., swutność f.; smętność f. '.trt'ffcn, treife, triffft, traf, 
widziadła pl., urojenie n. '.trnu'ring, sm. ,(e)s, pl. pe, ljaóe getroffen, I. va. 1) tra-

'.tdu'mcrin, sf. pl. •nen, obrączka ślubna. fiać, trafić; ugodzić, einen 
marzycielka .f. :trnu'f d}cin, sm. •(e)s, pl. !BaU - trafić, dotknąć kulę; 

'.tdu'mcrifdJ, adi. 1) także .e, metryka f. ślubu. ba!3 ,8iel - trafić do celu, 
'.ttnll'lll~llft, do snu podo- '.ttllllt, adv. miły, luby, w cel; in!3 Ed)war3e - tra· 
bny, jak spiący; 2) drzemią- n.kochany;= Iieli;poufały; fić w sedno; bas 3iel nidjt 
cy, ospały; = fdj[iifrig; 8) = tmtraut; •ei3 !!Jlltbdjen - chybić celu; er ljat iljn 
zadumany, zamyślony, ma- (także '.ttllll'łd}cn, sn. -~), in!3 ~er3 getroffen ugodził go 
rzący, lubiący marzyć; , ,er ukochana f.; •ei! ~eim drogie w serce; ben redjten \j.lunft, 
!!Jlenf cf) marzyciel m. domostwo. ~[ee? - trafić dobrze we 

:trn111merfdicin11ng, sf. pl. :trn11'11ng, sf pl. •en, ce- właściwe miejsce; er ift vom 
•en, '.ttllll'lllgCbilbc, sn. =B, pl. remonia ślubna, ślub rn. !8Iite getroffen roorben został 
-, '.ttOlt'lltgCfid)t, sn. •(e)a, '.ttllll'UUgebud), sn. ,(r)il, rażony gromem i ber )Uorwurf 
pl. •e, wizya f., widziadło pl. ,bilcf)er, :trn11'11ngllrcgiftcr, trifft biel) wyrzut ciebie się 
senne, mara f., widmo n. we sn. •B, pl. - , ksi1Iga f. dotyczy; wen trifft bie 
śnie. ślubów. 5c!)ulb? czyja wina? midj 

:trnu·mglliubig, adi. wie- :trnllcdi'n, sn. •B, traver- trifft bie eicf)uib baran nidJt 
rzący w sny. tino n., martwica f., tuf wa- nie moja w tern wina; bas 

'.ttnll'lltgott, sm. •(e)il, bóg pienny (minerał). triift bid) to ciebie dotyczy; 
m., bożek m. snów, Mor- '.trnlleftic', sf. pl. =n, tra- bie !Jłeige roirb aucf) unii -
feusz m. westya f., żartobliwa prze- przyjdzie i na nas kolej; ge• 

'.trn11'11ticben, sn. •!3, życie r6bka dzieła poważnego. troifen ! trafiony! (w poje-
n. j11kby we śnie. '.ttllllCftic'rcu, va. (gaben) dynku); 2) spotykać, spotkać; 

'l:tnll'llltCben, sn. •!J, IIJÓ· I trawestować, poważne pismo bas 2o!3 traf midj los na mnie 
wienie n. ze snu. na żartobliwe przerobić. padł; ein groues Unglilcf lj_at 

:trn11111tf d}Illf, sm. •(e)B, sen :trc'bcr, sf. wywary pl.; ign getroffen wielkie me-
m. z marzeniami. - vom lilleine wyciski pl. f szczęście spotk11lo, nawie-

'.ttllll'lltf c~cr, sm. ,!3, pl. z jagód; treber m. (napój); dziło go; ber %aber traf midj 
-, snowirlz rn. mer ficf) unter bie - mengt, nagana mnie się dostała; ber 

:trau'mf,lliel, sn. =(e)i3, wi- ben freffen bie 5djweinc kto z %abe! bafilr trifft midj nidjt 
dziadla senne. świniami lega, tego świnie mnie za to ganić nie można; 

XrnumUJnIJrf ngcrci', sf. pl. zjedzą. er fil9It fidj baburdj getr off en 
,en, wróżenie n. ze snów. '.trc'bcrUJcin, sm. •(e)i3, wino czuje się tern obrażonym; = 

:trnu'mUJcit, sf. pl. •en, n. z wywarów, Inra f. beleibigt; fidj getr off en fillj(en 
świat m. snów; (obraz.) świat '.tre'dbnnf, sf. pl. •liltnfe, poczuwać się do winy; = 
wymarzony, urojony, świat walcownia f'. ficlj fdju[big filglen; ba'ourdj 
urojeń. '.trc'dcn, va. (ija6en) 1) wal- w urbe er an f einet empfinb-

'.trnun ! interi. w istocie, cować, płaszczyć w walcowni; lidjften IEliteUe getroffen tem 
w samej rzeczy, zaiste! 2) trelować, statek wodny dotknięto go do żywego; 8) 

:trau'rebc, sf. pl. •n, mowa ciągnąć linami. / odgadnąć; zMleźć; ben recf)-
śluhna. :trc'dfd}utc, sf. pl. •11, ten 5inn einer 5acf)e - zna· 

'.trnu'rig, I, adi. 1) smu- łódź trelowana, ciągniona li- leźć, odgadnąć wł11ściwe zna
tny; zasmucony; = lietrilót; nami. czenie rzeczy; !Jetroffen ! zga
smętny; = gebanfenooU unb :tre'df cif, sn. •(e)il, pl. ,e, dłeś ! ; 4) trnfić (malarstwo, 
fcf)tuermiltig; znękany, skło- pólka f., pulka f., lina /. do fotografia); trafić na nutę, 
potany; = niebergefcljfogen; holowania, trelowania stat- śpiewać dobrze (muzyka); baiS 
=e 5timme smutny głos; ,er ków pod górę. ilt ein feijr gut getroffeneil 
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~i!b to bardzo dobry, wier
ny obraz; er ift f eljr gut ge, 
troffen jest bardzo dobrze 
trafiony; 5) eine IIDaljl -
obrać, wybrać; feine IIDaljl 
gut - wybrać, trafić dobrze; 
bie red)te ,8eit - wybrać od
powiedni, stosowny czas; bu 
l)aft es ljeute gut getroffen 
przyszedłeś dziś w porę, w sam 
czas; ben recfJten IIDeg, bnB 
recfJte mittel - znaleźć, wy
brać dobrą drogę, odpowie
dni środek; er trifft niema!B 
bas !Jłed)te nigdy nie trafi, 
nie znajdzie co należy; imnbB 
@ef d)macf - trafić komu do 
gustu, dogodzić komu, od-

!~f n6~:Z~o;ak; b~~J69~ 
samo sedno; ?łtnftalten -
czynić przygotowania; Ulłafi• 
rege!n, ~orfegrungen - za
rządzać, zarządzić; ~orfidJ!6° 
mnfitegeln - zarządzić środki 
ostrożności; eine 2tnbernng 
- zaprowadzić zmianę; 6J 
zastać; idJ traf i~n nid)t au 
~nuf e nie zastałem go w do
mu; II. fid) -, vr. spotykać 
się, spotkać się; es trifft fid) 
v. impers. zdarza się, bywa; 
roie es fid) trifft jak się zda
rzy, jak los chce; roie gut es 
fid) trifft ! jaki szczęśliwy 
przypadek ! roir treffen uns 
oft spotykamy się często; 
III. treffenb, ppr. i adi. ber 
iljn •e 2tnteil cz(;JŚĆ na niego 
przypadajl}ca ; ein •er @ebanfe, 
2tuilbrucf trafna myśl, dobi
tny, trafny wyraz; eine •e 
2tntroort trafna, dobra odpo
wiedź; bas -e IIDort właściwy 
wyraz; - adv. antroorten 
trafnie, dobrze, jak należy 
odpowiedzieć. 

'!te'ffttt, sn. •B, 1) zde
rzenie n. si(;] (wojsk.), po
tyczka f., walka f.; 
.!tamvf; bitwa f.; = l!:5d)lacf)t; 
eil fam aum - przyszło do 
starcia ; ein - lief ern wydać 
bitwę; (obraz.) roenn es aum 
- fommt kiedy już przyjdzie 
do decyzyi, kiedy rzecz za
cznie być seryo; @rilnbe 
gegen etro. ina - jilgren 
naprowadzać, naprowadzić 
powody, argumenta przeciw 
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czemu; 2) bai3 erfte, aroeite I burd) IIDief en - przepędzić 
pierwszy, drugi szyk przez łąki; ben S)unb aui3 

wojska (w bitwie). ber eitube - wypędzić psa 
'!tc'fftttb, adi. obacz pod : z izby; aua bem 2anbe -

%reffen III. ; wygnać z kraju; imnbn uom 
'!tt'ffcr, sm. 0 B, pl. , mmte - wygnać, napędzić 

1) los wygrywający, wygrana kogo z urz(;Jdu; bie l!:itrii• 
/.; einen - ~nben wygrać; mung treibt iljn nnB Ufer 
uiele - ~nben mieć wielkie prąd pędzi go ku brzegowi; 
powodzenie; 2) szczęśliwy bnB ~Iut, bie !Role ini3 @e• 
traf; 3) strzał trafiający. fic()t - zar6t.owić, zabarwić 

l'.re'ifliittig, sm. •(e)!3, kr6l policzki; imnbm bai3 ~nar au 
treflowy (w kartach). ~erge najeżyć włosy; 

l'.rc'fflid), adi. wyborny, au \l!aaren - upokorzyć, 
przedni, doskonały, pierwszo- poskromić; pobić, zgromić; 
rzl)dny; •et ij;~arnUet zacny imnbn in bie @nge - za
ch arak ter; adv. wybornie, p13dzić kogo w ciasny kąt, 
doskonale. wprawić kogo w kłopot; etro. 

'!rc'fflid)fcit, sf. wybor- uoneinanber- rozczepić, 
n ość f, doskonałość f.; - rozerwać; rozpędzić; bni3 
bei3 CEgnrnfterB zacność cha- IIDilb aui3 b~m ilnger - wy
rakteru. płoszyć zwierza z legowiska; 

l'.tc'fffd)ufi, sm. •ff es, pl. ei3 treiót mi(() fort nie mogę 
0 fdjUffe, strzał celny. tutaj wytrzymać, muszll stąd 

'!tc'ff3c~ne, sj. dyska tre- (\dejść; 2) wbijać, wbić; einen 
flowa (w kartach). \l!faijl in bie @rbe - wbić 

'!tci'bad)f c, sf. pl. •n, oś pal w ziemię; einen 9lngel 
f. n koła poruszającego. in bie IIDnnb - wbić gw6źdź 

'!tci'bnmbofi, sm. kowadło, w ścianę; 3) poruszać, po
na kt6rem klepie się kruszec. mszyć, wprawić w ruch, w 

'!teł'battfcr, sm. ~il, pl.-, obr6t; einen Streifel - puścić 
kotwica/. na przypływ morza. bąka; bas IIDajfer treibt bie 

'!tti'bbcct, sn. •(e)s, pl. !Dlil[jle, bie mil[Jlriiber woda 
•e, zagon iaspektowy. młyn pędzi, obraca młyńskie 

'!tci'beblatt, sn. •(e)il, pl. koła; ber 3'lufi treibt @is 
,bliitter, kotka f. (bot.). rzeka krę, lód niesie; •be 

'!tci'bcbutt3Ctt, sm. •!3, pl. .liraft sifa poruszająca, popę-
-, tyfiarskie dl6to. dowa, motoryczna (fizyka); 

'!tci'bctammer, sm. ~il, pl. 4) (obraz.) jmnbn aur mer• 
-, tyfiarski młot. 5roeiflung - doprowadzić kogo 

'!teł'bci~, sn. •fes, 16d do rozpaczy; ein .!teil treibt 
pływajl}cy, kra f.; ber ijlufi ben nnberen klin klina wy
gebt mit - rzeka krę niesie. bija; ben Uri n - pędzić 

'!tci'bcif Cit, sn. -il, pl. -, urynę; eidjroeifi - poty spra
ł) ob. %reibebunaen; 2) lewarek wiać; bie \llreife in bie tiiije 
m. do wydobywania pieńk6w, - podnieść ceny; es au roeit 
kłęk6w zębowych. - za daleko co posunąć, 

'!tcibctt, treibe, treióft, przekroczyć miar(;]; f o roeit 
treibt, trieó, getrieben, I. va. miid)te id) eil nid}t - nie 
(ljnlien) 1) pędzić, gnać, po- chciałbym rzeczy posunąć do 
ga uiać; bnB mielj auf bie ostateczności; etro. au fil iiufler, 
1!!.leibe - gnać bydło na past- fte, nuf bie eivite - posunąć 
wisko; bai3 miel) nndj tnu[e rzecz do ostateczności; es 
- przygania<<, przypędzać aufil iiujierfte - przebrać 
bydło do domu; auil ei nem miarę, przekroczyć granice; 
Otte - wypędzić skąd, z jmn'on aufs iiujierfte - po
jakiego miejsca; in einen Ort pchnąć kogo do ostateczności; 
- wp(;Jdzić, zaganiać, zago- 5) meta!Ie - wyrabiać, kle
nić dokąd; an einen Ort - pać kruszce; etro. in eiilóer 
zapędzić, przypędzić dokąd; - wykuć co ze srebra; ge• 
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ti:ieliene!2lrlieitrobotaklepana, łf·, działanie n., ruch m.; 
wypukła; @r3e - rud i: wy- gro8es - życie n.; 3) pfldze
dobywać z kopalni; einen nie n. roślin. · 
'5toUen - chodnik puszczać; ;tret'bcofen, sm. •il, pl. 
ben Xeig - ciasto wałkować; •iifen, piec trybowy, probo
ber fillinb treibt bie 5esel wny. 
wiatr nadyma żagle; iSiiitter ;trei'bcr, sm. -s, pl. -, 
- wypuszczać liście; 5c1Jii8• poganiacz m., goniarz m. 
linge - (wy)puszczać lato- (bydła); osocznik m., obła
rośle; 6) napi,dzać, znaglać, wnik n, (łow.); trybarz m. 
zniewalać; - anireiben; (g6rn.). 
jmnbn -, etro. au tun napę· ;trcibctei', sf. pl. •en, ob. 
dzać, zachi,cać kogo, by co Xreiben. 
zrobił; bie 9lot tat ign baau ;trci'bcr~unb, sm. ~es, pl. 
getrieben potrzeba nagliła, •e, pies gończy. 
zmusiła, zniewolila go do te- ;trci'bfiiuftcl, ;trci'b~nm• 
go; es treilit midJ, bir au mer, sm. •il, pl. -, -~iim• 
fagen koniecznie muszi, ci mer, młotek m. do klepania. 
powiedzieć; ~ot treibt au ;trci'b~nu~, sn. •fes, pl. 
allem potrzeba prawo łamie; -~iiufer, cieplarnia /., rośli-
7) trudnić sii, czem, zajmo- niarnia f., oranżerya /. 
wać sill czem, wykonywać Xtei'b~nu~~f{nu3c, sj. pl. 
co; = betreilien ;· ein ,\lanb• m, ;trci·b~nu~gcllliidJ~,sn. ·fes, 
roerf, ei11e Jtunft - wykony- pl. •fe, roślina cieplarniana. 
wać rzemiosło ,zajmować się Xrci'b~crb, sm. •(e)s, pl. 
sztuką; ,\)Onbel - handel ,c, Xrci'bofcu, sm. •il, pl. 
prowadzić; mail treilift bu? •iifen, odciągalny, trybowy 
czem się zajmujesz? co ro- piec. 
bisz? id) treibe !lnufif odda- Xrci'b~ol3, sn. •ei!, pl. 
ję sii,, poświi,cam się mu- -ijolaer, drzewo na brzeg wy
zyce; eine 5pradje, ei11e rzucone; drzewo spławiane. 
filliff enf djaft - zajmować się Xrti'b~ilttc, .~f. pl. •n, 
językiem, uprawiać jaką huta /. tło trybowania, 
naukę; sturaroeH - bawić Xtti'bjngb, sf. pl. 0 en, 
się; !Jloff en, Unfinn - bla- Xrci'bjngcu, sn . .. 5, polowanie 
znować; id) laffe fein-en Un• oblawne, obława f., nagan
finn mit mir - nie dam ze ka f. 
siebie błaznować; fietreibt i~r '.trci'bfnftcu, sm. •5, pl. 
t5pie[ mit bir :brtuje z ciebie; •liiften, obacz Xreilibeet. 
Unfug dopuszczać się Xrci'bfolbcn, sm. •il, pl. 
nadużyć, czynić, co nie na- -, tłok m. maszyny wodo
leży ; ee au bunt, arg, toll - ciągowej. 
za wiele broić; wie man'il Xrci'bftnft, sf. siła poru
treilit, f o geWiS jak sobie po- szająca, popędowa, moto
ścielesz, tak się wyśpisz; II. ryczna, 
vn. (fein) 1) pędzić; ans Ufer Xrci'bmeiijcl, sm ... s,pl. -, 
- zapędzić do brzegu; 2) tyfiarskie dłuto. 
bas @mil fll11gt an au - ;trci'bmittcl, sn. 0 0,pl. -, 
tra wa poczyna kielkow ać; lek przeczyszczający. 
ber 5aft treibt im ,\)of3e sok Xrci1b~11Ibcr, sn. •il, pl.-, 
krąży w drzewie; 'il3f[an3en proszek napotny. 
- laffen pędzić rośliny, ho- ;trci'btnb, sn. ,(e)s, pl. 
dowac\ rośliny w cieplarni; •tiiber, koło pędowe. 
1II. treibenb, ppr. i adi. '.trci'bricmcu, sm. 0 0, pl. 
pędzący; przeczyszczający; •e - , pas m. bez końca, pas 
.!ttaft Riła popędowa, poru- zszyty. 
szająca, motoryczna. '.trei'broUc, sf. pl. <li, 

Xtci'btn, sn. •S, 1) pę- krąźe k pędowy. 
dzenie n., popędzanie n., '.trti'binnb, sm. •(e)ił, ob. 
napędzanie n.; 2) czynność Xtiebf anb. 

'.trc'unrn 

Xrci'bf d}nd}t, sm. •(e)s, pl. 
-e i •fcf;)llcf;)te, szyb m. do 
wywożenia kruszcu z ko
palni. 

Xrci'bf d}cibc, sf. pl. -11, 
linotarcza f. 

;trci'bftnd}cl, sm . .. 13, pl. 0 n, 
kolec m. 

;trct'bf cH, sn. •(e)s, pl . .. e, 
lina kołowrotowa. 

'.trci'bftnugc, sf. pl. 0 n, 
trzon popędowy. , 

Xrci'blllnffcr, sn. •il, woda 
pędząca, poruszająca. 

'.trci'blllc~cn, pl. hole parte 
(med.). 

;trci'blllcUc, sf. pl. •n, wał 
główny, poruszający. 

Xrci'b3cug, sn. •(e)il, sieć 
f, na kury polne. 

;trci'b3~linbcr, am. -s, pl. 
-, cylinder parowy, cylinder 
z tłokiem parą poruszanym. 

Xrci'bcl, sm. •tł, pl. -, 
lina /., powróz m., tryl m. 
(do ciągnienia statków). 

Xrti'bcln, va. (~aben) cią
gnąć, trylować statek. 

;trci'bclu, sn. •il, ciągnie
nie n., trelowanie n., holo
wanie n. statk6w. 

Xrci'bct,fnb, am. •(e)s, pl. 
•e, Xrci'bclftrnijc, sf. pl. ,11, 
Xtci'bdllltg, sm. •(e)il, pl. •e, 
ob. Xucfroeg. 

Xrci'blcr, sm. -s, pl. -, 
holownik m. (statek) (żegluga); 
trelownik m. 

Xrcil, sn. •(e)il, 1) tryl m.; 
= :treibe!; 2) obacz Xafe!• 
roerf. 

'.tte'mn, sn. •(tł), pl . .. 13, 1) 
dyereza f., rozdzielanie n., 
rozdział m. (gramat.); 2) roz
dzielnik m.; 3) lflk m. = 
!2lngft. 

;trc'molo, sn. •5, pl. •S, 
tremolo n.=drgając (mu,zyka). 

;trcmuln'ut, sm. •en, pl. 
0 en, tremulant m. (głos drżący 
i śpiewający głosem drżącym), 

Xrcmulic'rcu, vn. (~aben) 
tremulować, śpiewać głosem 
drżącym, drgającym. 

Xrc'unbnr, adi. rozłączny, 
rozdzielny . 

Xrc'unbndcit, sf. rozłą
czność f., rozdzielność /. 

'.ttt'nntn, I. va. (~aben) 
rozdzielać, rozdzielić, rozłąa 
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czyć, dzielić, przedzielić, 
odłączać, odłączyć; jyreunbe 
voneinanber - rozłączyć 
przyjaci6ł; ben .Rovf vom 
!Jłumpfe - ściąć głowE_l; bie 
@lieber bee 3'einbeil - prze
łamać szyki nieprzyjaciela; 
eine ~a~t ( auf)- spruć 
szew; eine @:~e - rozwieść 
małżeństwo; @atten - roz
wieść małżonków, dać mał
żonkom rozwód; li. ftcf) -, 
vr. (gaben) 1) rozłączyć siE_lj 
ficf) burd) eicf)eibung - roz
wieść się (prawo małżeńskie); 
rozwiązać się (o spółce han
dlowej); 2) rozstać •il,l, rozejść 
siE_l; rozjeżdżać się; 111. tren„ 
nenb, ppr. i adi. rozdziela
jący, rozłączający; •be ~auer 
mur przedziałowy. 

'.trc'nnmcff cr, an. •s, pl. 
-, nożyk m. do prucia 
(szw6w). 

;trc'nn.pnnft, sm. ,(e)!3, pl. 
,e, rozdzielnik m. (gramatyka). 

'.tre'nnnng, sf. pl. •en, 
1) rozdzielenie n., rozłączenie 
n., odłączenie n.; przedział 
m. ; 2) rozstanie n. się, od
jazd m.; = fltót'eife; 3) rozbrat 
m. ; 4) - von %tfcf) unb ~ett 
se para cy a co do stołu i loża; 
rozdzinł m. małżeństwa; SHr• 
cf)en-.-: schizma/. ; 5) prucie n. 

:trc·nnung~.pnttifd, sf. pl. 
=n, partykuła rozdziehjąca 
(gram at.). 

:tre'nnung~.punft, sm. •(e)!3, 
pl. ,e, rozdzielnik m. (gra
matyka). 

:trc'nnnng~ftrid), sm. •(e)e, 
pl. ,e, rozdzielnik m. (gra
matyka). 

'.trc'nnung~ftunbc, sf. pl. 
•n, godzina /. rozstania, go
dzina. odjazdu. 

'.tre'nnung~3eid)cn, sn. •tł, 
pl. -, obacz %rennungeftricf). 

:trc'nf c, sf. pl. •n, trę
zla f., uzdeczka /. 

:tre'nf en, va. (gaben) sztu
kować (liny, powrozy). 

:l:rt.pn'n, sm. •(e)a, pl. -e, 
trepan m., wywiertnik m. 
(chirurg.). 

:trc,11nnntio'n, sJ. pl. -en, 
trepanacya f., wiercenie n., 
wywiercanie n. kości (chirurg.) 
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'.trc,llnnic'tcn, va. (~a&en) 
trepanować, wywiercać kość 
( chirurg.). 

;trc.pnnit'rcr, sm. •!3, pl. 
-, lekar1, wykonujący tre
panacye. 

;tre.panie'rung, sf. pl. ,en, 
obacz %repanatton. 

;trc.p.pn'6, adv. schodami, 
po schodach na dół. 

;trc.p.pnu'f, adv. schodami, 
po schodach na górę; - trevp
ab na górę i na dól (schodami); 
- ' trevvab faufen po scho
daeh biegać, 

:trni.pe, sf. pl. -n, 1) scho
dy pl.; jmnbn bie - ~inunter• 
ruerfen zrzucić kogo ze scho
d6w; (obraz.) jmnbm •n 
f djneiben postrzydz źle włosy, 
porobić komu sl'hody we 
włosach; er ift bie - gin• 
untergefa!Ien dał sobie ob
strzydz włosy; 2) piętro n.; 
brei •n godj n,o~nen mieszkać 
na trzeciem piętrze. 

:tre'.p.pcnnbf n~, am. pl. 
=(e)s, pl. •f ii,e, przystanek m., 
odpoczynek m., spoczynek m., 
ustęp m. (na schodach). 

:tre'.pl)cnbnu, sm. , es, hu
dowa f, konstrukcya /. 
schodów. 

'.trc'l).pcnbnum, sm. •(e)s, 
•óiiume, obacz :treµµenfvinbet. 

:trc'l)lJCnf{ur, sf. pl. •en, 
sień schodowa. 

;trc',IJ.pcnfiirmig, adi. 
kształt schodów mający; 
adv. aufftel!en ustawić sto
pniami. 

:trc'l).pengcliiuber, an. •a, 
pl. -, poręcz f. u schodów. 

:tre'.p.pcn~nue, sn. •fee, pl. 
-~iiuf er, klatka schodowa. 

:tre'.p.pcnle~ne, sf. pl. •n, 
obacz %revpenge!iinber. 

;trc'.pl)cn.pfctlcr, am. •il, pl. 
-, slup m. u sc·hod6w. 

:tte'.p.pcnfl)inbcl, sf. pl. 
,n, wiązanie n., podpora J. 
schodów kręconych, 

:trc'l)lJenftdn, sm. •(e)il, 
pl. •e, kamień schodowy, 
stopień kamienny u schod6w. 

:trc'.p.pcnftufc, sf. pl. •n, 
stopień m. u srhodów. 

'.trc'.p.pcntc.p.pid), sm. •(e)s, 
pl. •e, dywan m. na schody, 
na schodach. 

'.trc'ten 

:trt'l).pcuturm, sm. •(e)s, 
pl. •tiirme, wieża f. ze scho
dami. 

'.tte'lJ.penwnngcn, sf. pl. 
szaragi pl., policzki schodowe, 

:tre'.p.pcnwci~~cit, sf., pl. 
•en, mądrość powszednia, ko
munały pl., zdanie powszechnie 
znane, trywialne. 

:tre'.p.pcnwt~, sm. •efll, try
wialny dowcip; ber - ber 
filleitgef d)idjte komunały pl. 
w bistoryi powszechnej. 

:trcfo'r, am. ,(e)i8, pl. •e, 
skarb publiczny; skarbiec m. 

Xrcfo'rf d}cin, sm . .. (e)i8, pl. 
•e, bon m., zapis m. długu. ' 

'.trc'f.pc, sf. pl. •n, kąkol m. 
:trc'f.pig, adi. kąkolisty. 
:tre'f[c, sj. pl. ,n, galon 

m.; mit ,n &efellen obszyć 
galonem, l!'alonami. 

'.trc'f[en~nt, am. ,es, pl. 
,~iite, kapelusz m. z galonem. 

;trc'f[cnUeib, an. ,(e)i8, pl. 
•er, strój m. z galonem. 

'.ttcff ic•rcn, vn. (gaben) za
platać, splatać. 

:trc'ftcr, pl. 1) łupiny pl. 
z jagód, wytłoczyny pl, z wi
nogron; bie - auilvreffen 
tłoczy6 łupiny z jag6d; 2) 
wódka f. (w Szwajcaryi), 

;tre'ftcrwein, sm. •(e)e, pl. 
•e, wino n. z wytłoczyn, lura/. 

;trc'tcn, frete, trittft, tritt, 
trat, getreten, I. vn. (ga&en) 
stąpać, stąpić; jmnbm (albo 
jmnb) auf ben /juji - na
stąpić komu na nogę; teife 
- stąpać cicho, chodzić na 
palcach; (obraz.) postępywać 
przezornie; fe~[- potknąć 
się; in 'oen .Rot - wleźć 
w błoto; 2) chodzić, iść, 
pójść dokąd; gib acf)t, roogin 
bu ttittft uwdaj, gdzie stą
pasz; ttitt in bie @de! pójdź, 
ustąp się w kąt I t,reten e\ie 
gerauf I proszę wejśc na górę; 
niiger - zbliżyć się; liitte, 
treten e\ie niiger I proszę 
bliżej; (obraz.) einer l}'rage 
niiger - zająć się kwestyą; 
jmnbm (iu) nage - obrazić 
kogo, ubliżyć komu; einen 
e\dJritt vorruiirt!3, ~utile? -
postąpić krok naprzód, cofnąć 
sii, o krok; ba31uijcf)en -
wdać się, wmieszać się w co; 
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interweniować; roenn nidjHI kapłańskie, zostać kapłanem; 
ba3roifdjen ttitt jeżeli nie in einen Otben - wstąpić do 
zajdzie przeszkoda; (w po- zakonu; in ben Sdjatten -
.łączeniu z przyimkami:) an pozostać w tyle za kim; = 
bai! (albo ana) g:enfler - tior jmnbm aurildtrefen; zni
stanąć przy oJrnie; ans Eanb knąć, przepaść = tierjdjtuin• 
- wyjść na ląd, wylądować; 1 ben; in bm eidjatlen einea 
ana Eidjt, an ben %ag - )Baumea - ułożyć się, stanąć 
wyjść na jaw, okazać się, w cieniu drzewa; in bie 
zostać odkrytym; bie Q;nbung ®djranfen - wejść w zapasy i 
tritt an ben Eitamm końców- in jmnba 9łedjte - wstąpic 
ka łączy się ze źródłosłowem w czyje prawa; in Unter, 
(gramat.); an bie 15:pite - ~anblung - rozpocząć ukla
stanąć na czele; an jmnbii dy; mitjmnbm in iłletliinbung 
SieUe - zająć czyje miejsce:; - wejść z kim w stosunki; 
an @ottea %ijdj - przyjąć in ben iłlorbergrunb - zająć 
sakrament ołtarza; auf bie pierwsze, przednie miejsce, 
stan3el - wstąpić na ambonę; wystąpić na widownit_lj jmn'om 
auf bie ,8e~en - stanąć na in ben filleg - zajść komu 
palcach; auf , bie Seite, aur drogę (także obraz. = po
eieile - ustąpić na stronę; krzyżować czyje plany); in 
auf jmnbi3 '5eite - stanąc bie mle!t - wejść w świat; 
po czyjej stronie, przystąpić ina @eroe~r - stanąć pod 
do czyjego stronnictwa; bronią; baa @ef eę ift nodj 
auf ben mleg ber E,iinbe nidjt in fillirfjamfeit getreten 
- zejść na drogę grzechu; ustawa jeszcze nie weszła 
aua bem ,8immer - wyjść w życie, nie obowiązuje; bet 
z pokoju; aua bem ~ienft(e) \)'Iui ift iiber bie Ufer getre~ 
- wystąpić, ustąpić ze ten rzeka wystąpiła z koryta, 
słdby; aua einem @e• wylała; idj trat mitten unter 
f djafte - wystąpić z interesu; bie 9Renf djen wszedłem mię
aua ben 6djranfen - prze- dzy ludzi; jmnbm u n ter bie 
kroczyć granicę; aua einem 2tugen - pokazać się komu 
rueteine - wystąpić ze sto- na oczy; er ro<lgt ei! ttldjt, 
warzyszenia; bet g:luf! ift aua mir unter bie mugen 3u -
ben Ufern getreten rzeka wy- nie śmie mi się pol<azać na 
lała; lieifeite - ustąpić (na oczy; untet bie fillaffen -
stronę); in einen 9łaum - stanąć pod broń; von bem 
wejść dokąd; inii ,8immer - fillege - zejść z drogi; )filol~ 
wejść do pokoju; (obraz.) in fen treten t>Ot bie Sonne 
ben ~intetgtunb - usunąć chmury zakrywają słońce; 
siEJ; bet Saft tritt in bie tlOt jmnbn ~in - stanąć przed 
~aume sok wchodzi w drze- kim; tior @ottea 9łid)lerftu~l 
wa; bie %tan en traten igr in - stanąć przed s!jdem Przed
ble 2lugen łzy stanęły jej wiecznego; b<li3 ttat mit leli• 
w oczach; er ltitt ina 3nrnn, ~aft not bie 15eele żywo mi 
aigfte Eeóenajagr zaczyna się to przedstawiło, przy
dwudziesty rok; ina ~tmt - pomniało; tior ben 6piegel 
wstąpić do urz(!ldu; in ~tief • - stanąć przed źwierciadłem; 
n,edj\el - rozpocząć kore· falter 6djroeif! trnt mir nor 
spondencyę; in Slonbition - bie Stirn zimny pot oblał 
wstąpićdokondycyi; injmnba moje c2oło; au jmnbm -
!llirnfte - wstąpić u kogo zbliżyć si\, do kogo; er trat 
do służby; in ben G:geftanb awifd)en lieibe stanął między 
- wstąpić w stan małżeński, obydwoma; II. va. (g<lóen) 
ożenić się, wyjść za mąż; 1) deptać, nastąpić na co; 
in imnba ijuf!ftapfen - wejść jmnbm auf ben g:uf! - na
w czyje ślady; ins 9Rittel - stąpić komu na nogę; bie 
wdać siEJ w co; in ben ą!tieA 6djuge f djief - wykręcić 
~erftanb - przyjąć święcenie buciki; bie ~lilge - kali-

'.treu'bml)er 

kować; ben %alt - tupać 
w takt; fid) einen ~om in 
ben 'i)'uf! - cierń sobie wde
ptać, wbić w nogę; mit ben 
łrilten, untet bie łrilf!e -
deptać nogami, zdeptać; 
(obraz.) deptać kogo, po kim, 
źle z kim si(!l obchodzić; bie 
@efet.}e mit ł)'iif!en - nie zwa
żać na ustawy, pomiatać 
ustawami, gwałcić ustawy; 
jein @liil'f mit iuien - tpo
miatać swem szczE!)Ściem; has 
ą!f(after - zbijać bruk; ent~ 
31nci - rozdeptać; %raulien 
- deptać winogrona; einen 
fillurm tot - zdeptać robaka; 
2) jmnbn - zmusić kogo do 
płacenia (mowa studencka); 
3) ber ~agn iritt bie .t,enne 
kog-ut nasiada kurę. 

;tre•ter, sm. =!3, pZ. -, 
deptacz m. 

'.tre'tfufc, sf. pZ. 0 n, kadź, 
do której się depce wino
grona. 

Xte'tmill)le, sf. pl. -n, 
kierat m.; (obraz.) bie -
bet ~ea111tenlaufba~n jedno
stajność f. życia urzędniczego. 

l:'.re'ttnb, sn. •(e)a, pl. 
•riiber, kierat m. 

'.tre'tf d)emel, sm. =a, pl. 
ob. %tittCmtt. 

Xre'tltlllOCU, sm. •iii, pl. -, 
welocyped m., koło n. 

Xnu, I. adi. wierny; 
szczery = aufridjtig; poczci
wy ,------- egtlidj; pewny = au• 
nerHiifig; eine •e See[e pocz
ciwa dusza; ein •et łrreunb 
wierny przyjaciel; ein •es 
@eb1idjtnii3 wierna, dobra pa· 
mięć; ein ~es ~ilb wierny, 
podobny obraz; n. adv. wier
nie; f ei nem fillorte - lilei6en 
dotrzymać słowa; feinem 
~etrn - lileióen dochować 
wierności panu swemu; er 
bleibt ber filla~rgeit nidjt 
immer - niekiedy mija się 
z prawdą; - roiebergelien 
oddać wiernie, dokładnie; er 
meint ea - mit bit dobrze 
ci życzy; -- gefinnt wierny; 
- ergelien wiernie poddany; 
fidj felbft - 6lei6en zgodnym 
być z sobą. 

l:'.rcu'flred)cr, sm. Da, pl. 
~, wiarołomca m. 
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Xrcu'brud}, em. •(e)s, pl. Xrin'ngd, em. -e, pl. -, Xri'd}tcr~cdJt, em. =es, pl. 
•lirildje, wiarołomstwo n. trójkąt m. = ~reiecf; rodzaj •e, kolconóg m, muszlopletw 

Xrtu'brild}ig, adi. wiaro- instrumentu muzycznego. m. 
łomny; - werben złamać Xt!QU6Ulii'r, adi. trójkątny. Xri'd}tcrn, va. (ga6en) przez 
wiarę; adv. wiarołomnie. l'.ttn'rtcr, sm. •S, pl. -, I lejek przepuszczać, lejkiem 

Xtcu'bunb, sm. •(e)s, sojusz tryaryusz m. (w wojsku staro- nalewać. 
m. wierności. rzymskiem). Xri'dtrncf en. •i3 tryk-

'.trcu'c, 8{. wierność f, j '.tri'no, sj. pl. :trht'ben, trak m. (gr;), 
1 

poczciwość j.; = @f)rridjfeit; tróJ_,c\ m.; = ~teieinigfeit. :trico't i :trifo't, sm . • 6, pl. 
szczerość f,; = 21uftidjtigfeit; ~tł brnd)~o, sm. -, pl. •!I, trykot m., robota pończosz-
- bes ~teunbes, bes ~ieners ~tibra'djen, trybrach m. kowa. 
wierność przyjacielska, wier- (wierszowanie). Xrico'tnn~ttg, sm. ,(e)s, pl. 
ność, poczciwość sługi; -1 '.tri6ulntiO'll, sf. pl. -en, •5ilge, ubranie, odzienie try
bes ~irbea wierność, podo- trybulacya f., męczarnia f, kotowe. 
bieństwo n. obrazu; bie - '.tribnlic'ren, va. (ga6en) Xtico'tfnbrif, 8f, pl. ,en, 
litedjen złamać wierność; - męczyć. fabryka J: wyrobów trykoto-
fd)n:,i.iren, ben @ib ber - lei• '.trtbu'u, sm. •(e)s, i =en, wych, pończoszkowych. 
ften ślubować wierność, zło- pl. •en i •e, trybun m. (hist.o- Xrtco·t~of c, ef. pl. •n, 
żyć przysięgę wierności; (liei) rya rzymska). majtki trykotowe, 
meiner ~reu'! na Boga! na '.ttibUUll'l, en. •(e)s, pl. 
honor! pod słowem I auf :treu' •e, trybunał m., sąd m. (ko- Xri'c~clc, en. •S, pl. •iii, 
unb @(au6en w dobrej wie- legialny); = @eridjt•, @e• trójkołowiec m., trycykl m., 
rze, w zaufaniu; :treu' unb ricbHlf)of. welocyped m. o trzech kołach, 
@Iaulien 9a!ten dotrzymać Xrlbnnn'l, adi. trybunalny, '.tric6, sm. =(e)s, pl. •:, 
wierności, nie zo.wieść Zł- sąrtowy. 1) wygon m., przegon m. 
ufania; -- einer ft6erfevung '.ttibnnn't, en. ,(e)s, pl. ,e, (bydła); 2) p(}d m., wypustki 
dokładność f, tłumaczenia; trybunat m., urząd m. try- pl. na wio8nę; iunger -
erµro6te - wierność wypró- buna (hist. rzymska). cicho? m., badyl m., pęczak 
bowana. .. Xribil'ue, ef. pl. =n, try- m.; bie ąJffon3e 9at einen 

Xrcu'~nnbcr, 8 m. ,s, pl. buna /, mownica f. i gale- f cfii.inen - ta roślina ładnie 
-, wykonawca m. testa- rya f. (dla słuchaczów lub wypuszcza; 3) pęd m., ruch 
mentu, kuratorm., opiekun m. widzów). m., obrót m. (maszyny); 

:trc·u~nubocrbc, em. ,n, pl. Xribtt'uettllliltbc, ef. trybu- bief er ~lilii gat einm ftatfen 
•n, dziedzic powierzniczy nat m., godność f, trybuna - ta rzeka ma szybki p~d; 
(prawo). (hist. rzymska), 4) bie ~linte 9at einen 

Xrcu·~cit, sj. obacz :treue. ;!'ribu'nif dJ, adi. trybu- guten fuzya dobrze 
Xrcn'~er3ig, adi. szczery, nalski, niesie, strzela, bije; ó) (2tno 

otwarty; = off en, auftidjtig; '.tri'6no, ef. pl. -, szczep m. trie6) popęd m.; id) fil9le 
serdeczny;= ~er3Iidj; naiwny, (hist. rzymska). einen unwiberfte9!idjen 
prostoduszny, dobroduszny;= :trtbn't, em. -(e)s, pl. ..e, ba au czuje nieprzepartą sklon
naio; adv. szczel'ze, otwarcie; haracz m.; = ,8ins; _ aaijlen n ość ku temu; natilrlid)er 
serdecznie; dobrodusznie, płacić, opłacać haracz. - instynkt m.; bie finnlidjen 
prostodusznie. '.ttibutii'r, Xribu'ti)flid}tig, •e pop~dy zmysłowe; aus 

:trc1t'~cr3igfcit, sf. szcze- adi. zobowiązany do płacenia eigenem •e z własnego popedu, 
rość f., otwartość; serdecz- haraczu; = aini3:pf(icf)tig. z własnego impulsu. • 
ność f.; prostoduszność /., '.ttib111t3a~lcub, adi. o pła- ~t!C'bnrtig, Xtie'bmiiijig, 
dobroduszność f. cający, płacący haracz. adi. mstynktownie, 

:trcn'lidJ, adv. wiernie;. Xtibu't3n~luug, ef, pl. •en, Xtic'6el, sm. •S, klin m., 
prnwdziwie; = n,a~rgaftig; opłata f., zapłata f. haraczu. tłuczek m., stukadło n. 
szczerze; = aufrią1tig. '.ttid)i'uc, ef. pl. =n, wło- Xric'6febcr, sf. pl. •n, spr(}-

Xrcn'liclld)cu, en. •!!, ko- sień m. żyna j.; (przen.) bodziec m., 
chanie n., kochanka f. Xrid}i'ucufrnufOcit, Xrid)i• pobudka f., impuls m., mo-

:trcu'lol!, adi. niewierny, tto'f c, sf. włośnica f. tyw m.; feve aue :trlelifebern 
przeniewierllzy; zdradziecki; '.ttid}ter, em. -s, pl. -, in ~en:,egung porusz wszyst
= verriiterif cfi; adv. niewier- lejek m., lewar m; rożek kie sprężyny; @9rgei5 ift 
nie, przeniewierczo; zdra- stuchowy. bie - f einei! i!e6eni3 ambicya 
dziecko; - werben złamać Xti'd)terfif d), sm. •es, pl. jest bodźcem jego życia. 
wierność; zdradzić. ,e, kiełbowica f. Xtic'bftnft, sf. siła pę-

'.trin'bc, sf. pl. -n, obacz Xri'd)tcrfiirmig, adi. lej- dząca, poruszająca, dająca 
:trias. kowaty. pęd, popęd; siła impulsywna. 

3nlenber, llleufdH>olnifd)e~ !!ll6rterbud). 38 
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Xric'brnb, sn. ,ei!, pl. 
•rliber, koło poruszające, ru
cbodawcze. 

'.tric'bm(Jt, sn. •(e)i:!, pra
vrn n. wyganiania bydb na 
czyj grunt, lub przepedzenia 
przezeń. • 

'.tric'bf nnb, sm. -eB, piasek 
lotny, pomiotny, kurzawny, 
piasek ciekły, ruchomy. 

'.tric'bftnngc, 8(, pl. •n, 
tłok popędowy, trzon popę· 
dowy, łącznik m., drąg kor
bowy, nawodnik m., pręt 
kierowniczy. 

'.tric'blllelfe, sf. pl. •», wa
łek główny, poruszający. 

'.tric'blllcrf, sn. -ea, pl. ,e, 
maszyna poruszająca, tryb 
m., transmisya /., mecha
nizm m. 

'.ttic'fnngc, sn. •!3, pl. •n, 
oko ciekące, kaprawe, ka
prawość f. oczu. 

'.tric'fitngig, adi. kaprawy, 
oparzelist.y. 

'.tric'fitttgigfclt, sf. kapra
wość f, oparzystość f. (oczu), 

:!ric'fcn, ttiefe, ttiefjt, ttief t, 
troff i triefte, ~abe getroffen 
i getrieft, I. vn. ciec, kapać, 
lać się z czego ; ba!3 ~(ut 
troff i~m auij ber !naje krew 
mu z nosa ciekła; ber 5~roeifl 
trieft von ber 6tirn pot się 
leje z czoła; er trieft von 
6d,Jroeiji pot się z niego leje; 
biele e~urae ttieft von 3'ett 
z tego fartucha kapie smalec; 
eiil trieft i~m bie · 9łaft kapie 
mu z nosa; feine mugen triefen 
ciecze mu z oczu; II. trie• 
fenb, ppr. i adi. ciekący, 
kapiący, lejący się; von 
6qiroei!I - skąpany w pocie, 
oblany potem; von ~!ut -
zalany krwią. 

:!ric'fcn, sn. •i3, cieczenie 
n., kapMnie n., lanie n. się. 

'.tric'fig, adi. ciekący, 
kapiący, lejący się; •e ~u gen 
obacz ;triefauge. 

'.tric'fnnf c, sf. pl. •n, cie
czenie n. z nosa, nos ciekący. 

'.tric'funfig, adi. ten, któ
remu z nosa ciecze, kapie, 

'.trie'fun~, adi. zmokły, 
z?1oczony, zmoknięty, :!:e a:!: 
ciecze. 
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'.tric'nnium, sn. •i!, pl. 
•nien, trzy Jecie n. 

'.tricrn'rdJ, sm. -en, pl. , en, 
członek m. Rady trzech. 

:!ric'rc, sf. pl. •n, łódź 
o trzech wiosłach, 
'.trifo'littm, dn. •i3, trójlist 

m., trójka f. 
'.trift, sf. pl. ,en, 1) wy

gon m., przegon m.; 2) pa
stwisko n.; 3) (6d)neetrift) 
płaszczyzna śnieżna; 4) 
-ocf;f en woły pastewne, trzoda 
f.; 5) także ~rift, przed
mioty p1,dzone przez wodę. 

:!ti'ftgelb, sn. •et!, zapł'ata 
od pastwiska, wygonowe n. 
'.tri'ftgcrcd]tigfcit, sf. :!ri'ft· 

rcd}t, sn.•ei3, prawo n.wygonu. 
:!ri'ftig, adi. 1) ważny, 

dobitny, doniosły, dosadny, 
dowodny, tEjgi; ein -er ~e• 
roeii! wa:!:ny, dobitny dowód 
ein -er @runb wa:!:ny powód ; 
eine •e m.lagrgeit prawda o 
wielkiej doniosłości; 2) gor
liwy, czynny, ruchliwy; 3) 
(im fillaffer treibenb) bai! 
6dliff ift - okręt jest pę
dzony przez wodę. 

;!d'ftigfcit, sf. wa:!:ność, 
dobitność f., doniosłość f. 

'.trigll)'~~, sm. •(e)i!, pl. •e, 
trój wrąb m., tryglifa/. (arch.). 

;!rigouomctric', sf. pl. •(e)n, 
trygonometrya f. 

'.trigonomc'trif dJ, adi. try
gonometryczny. 

'.trifolo'tc, sj. trykolora f., 
trójbarwny sztandar, trój
barwna odznaka. 

'.trifo't, sn. •!>, pl. 0 i3, ob. 
:tricot. 

:!riUcr, sm . .. !J, pl. -, tryl 
m., trel m.; einen - f dj!agen 
wybić, wziać, uderzyć tryl. 

'.tri'Ucrn, • vn. (galien) 1) 
tryle wybijać; 2) tryle wy· 
wodzić, trylami śpiewać, ter
likać. 

:!ri'Uern, sn. •!3, try I m., 
trylowanie n. 

'.triUio'u, sf. pl. •en, try
lion m. 

:!tilobi't, sm. •tł, trójkłap
cie n. 

:!rilogic', sf. pl. ,n, try
logia J. 

'.trimc'fter, sm. •5, pl. -, 
ćwierćrocze n., kwartał m. 

Xri'nfgdb 

'.trinitn'ricr, sm. •5, pl. 
-, trynitarz m., mnich m. 
zakonu św. Trbjcy. 

'.trinitit't, sf. Swięta Trójca; 
= ~reieinigfeit. 

:!ri'ufbnr, adi. do picia, 
dający siE} pić; bai! m.lnfier 
~ier ift ni~t - woda tutaj 
jest nie do pi0ia. 

'.tri'nfbcd]cr, sm. =!3, pl. 
-, kubek m. do picia, kie
lich m. 

:!ri'nfbrnber, sm. ,i!, pl. 
•briiber, kolega m. od kie
liszka. 

'.tti'nfbnbc, sf. pl. •n, bu
da szynkowna. 

:!ri'ufcn, trinfe, trinfft, 
trinft, tranf, ~alie getrunfen, 
va. i vn. pić; jmnbm au 
- geben dawać komu pić, 
napoić kogo; i~ trinfe auf 
~~re @efunbgdt pijEJ pańskie 
zdrowie; i~ trinfe lieber }Bier 
ali3 !illein wolę pi wo jak wino; 
roai:! f ilr ~runnen - eiie? 
jaką wodę mineralną pijesz 
pan? er roiire ein guter filt• 
beitet, roenn er niel}t triinfe 
byłby dobrym robotnikiem, 
gdyby się nie zapijał; er 
~at fidJ voU getrunfm urznl!l 
się jak bela; bet m.lein lli&t 
fidJ - to wino lekko siEJ 
pije; fi~ !Dłut - podpić so
bie dla odwagi; eimm .!łinbe 
au - geben dać dziecku pierś, 
nakarmić dziecko. 

:tri'ufcn, sn. •5, picie n. ; 
napój m., napitek m.; bie 
.8eit mit - 3uliringen prze
pijać czas, spędzić czas na 
piciu; ftaifer Staff ee ift ein 
gute5 - mocna kawa jest 
dobrym napojem. 

!ri'ufcr, sm . • a, pl. -, 1) 
pijący, ten co pij~; er ift 
fein ftarfer - on nie wiele 
pije ; 2) pijak m., opój m. 

'.!rinfmi', sf. pl. •en, oh. 
:trinf!Jefoge. 

'.!ri'ufgefo», sn. -eo, pl. 
"e, :!ri'ufgefdJirr, sn. 0 (e)s,pl. 
•r, naczynie n. do picia. 

:!ri'nfgtlnge, sn. "i3, pl. 
-, pijatyka f;, orgia f., ba
chanalie pl. 

!ri'nfgclb, sn. •ei3, pl. 
0 gelber, napitek m., poczesne 
n. na piwo, tryngielt· m, 



'.tri'nfgcnof) 

::tri'nfgcnofj, Bm. ,ff en, pl. 
,ff en, obacz Xrinfbru'oer. 

::tti'nfgcfcllf d}nft, BJ. pl. 
,en, towarzystwo kieliszkowe. 

'.tri'nfgln~, Bn. ·f ei!, pl. 
•gllif er, szklanka f. 

'.tti'nf~llllC, Bf, pl. •n, hala 
/. do picia. 

'!ti'nf~nu~, Bn. ,f ei!, pl. 
-~iiuf er, lokal m. gdzie sprze
dają napoje, szynk m. 

'!ri'nf~orn, Bn. ,ei!, pl. 
•giimer, róg m., z którego 
się pije. 

'!ti'nffnmcrnb, sm. •en, pl. 
•en, obacz Xrintbrubet. 

'!ti'UfliCb, Bn, •ei!, pl. 0 er, 
pieśń f. przy kieliszku. 

'!ri'nff ceuc, '!ti'nffacnc, sf. 
pl. •n, pijatyka f, 

'!ri'nff d}nlc, sf. pl. 0 n, 
czara /., puhar m. 

'!ri'nfflJCUd}, Bm, ,(e)B, pl. 
•f prild)e, toast m., zdrowie, 
które się pije, 

'!ti'nff UdJt, sf. pociąg m, 
do picia, pijań,twa. 

'!ri'nfwnff cr, sn. 0 5, woda 
/. do picia. 

'!rino'm, '!rino'mium, sn. 
~i!ł, pl. •e, trójmian m. (mat.). 

'!rino'mtf dJ, adi. trójmian
nowy. 

'.tri'o, sn. •il, pl. •il, trio n. 
::trio'lc, sf. pl. ,n, triola f., 

triolet m. 
'!ri'lJcl, i '!ti'lJlJcl, Bm. •B, 

pl. -, trypel m., trypla /. 
(gatunek ziemi). , 

'!ti'lJclnllinna, sf. pl. •en, 
trójprzymierze n. 

'!ri'lJcltnft, sm. •e!I, pl. •e, 
trójtakt m. 

'!rilJlic'rcn, va. (~alien), 1) 
potroić; 2) zagrać tryplę (na 
bilardzie). 

'!ri'lJlJ, sm. •(e)i3, turmalin 
m. (min.). 

'!ri'lJlJCln, vn. (gali en i f ein) 
dreptać, drepcić, dyrdać. 

'!ri'lJlJCt, sm. •!3, pl. -, 
rzeżączka f, 

'!ti'lJtlJdjon, sn. , !I, pl. ,d)en, 
tryptyk m., obraz trzyskrzy· 
dłowy. 

'!tirc'mc, sf. pl. •n, łódź/. 
o t~zech rzędach wioseł ; = 
~rmuber. 

'!rift, adi. smutny, opła• 
kany. 
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'!r'iton, sm. •!I, pl. •en, ::triu'mlJ~~ug, sm. •ei!, pl. 
tryton m„ bóstwo morskie. •3Uge, pochód tryumfalny. 

'!ritt, am. •(e)i3, pl. "'~, 1) '.ttittmlli't, sm. •B, pl. •n 
stąpanie n., stąpienie n., krok i <i, członek m. Rady trzech. 
m., chód m.; liei iebem - '!riumllitn't, sn. •(e)!I, pl. 
fte~en ó[eiben stawać przy •e, tryumwirat m., panowanie 
każdym kroku; - galten I n. trzech mężów. 
dotrzymać kroku; einen fcf)n,e, '!tiuin'I, adi. trywialny, 
ren, leidjten - ~alim mieć gminny, pospolity, plaski, 
ciężki, lekki chód; Mnen nieprzyzwoity, banalny. 
- au!! bem ~aufe tun nie '!tillinlitii't, sf. pl. •en, 
wyruszyć się ani na krok trywialność f., gminność /., 
z domu; et verfolgt midj auf pospolitość /., banalność /., 
6djritt unb - prześladuje prostactwo n. 
mnie na każdym kroku;- filr '!riutn'lfdjulc, sj. pl. •n, 
- krok za krokiem; 2) depnię- szkoła elementarna, począt
cie n., uderzenie n. stopą; kowa, trywialna. 
imnbm einen - geóen kopnąć '!tod}ii'if d), adi. trocheiczny, 
kogo; 3) (opur) ślad m. stopJ'.; złożony z troche6w. 
4) stopień m., schodek m.; '!rod)ii1U~1 sm. -, pl. ,djiiett, 
szczebel m.; pedał m. trochej m. (rodzaj stopy wier-

'!ri'ttbrctt, sn. -(e)i8, pl. •er, azowej). 
podnótek m. u rzemieślni- '!ro'dcn, adi. suchy, oschły, 
ków, stopień m., schodek m. wysuszony; jałowy; ber ~O• 

'!ti'ttlcitcr, sf. pl. ~n, sto- ben ~iet ift - ziemia tutaj 
jąca drabina. jałowa,nieurodzajna;- legen 

'!ri'ttf d)cmcl, sm. •!3, pl. ususzyć ; ein .!{inb - leg en 
-, podnóżek m. u tkaczy. przewinąć dziecko na sucho; 

'!ti'ttwcd)f cl, sm. •i8, zmla- - roerben wyschnąć, wysu-
na /. kroku. szyć się; - aufauberoagren? 

:!titt'mlJt, sm. •e!I, pl. •e, zachować w sucbem miejscu; 
tryumf m., zwycięstwo n., ra- •en jJujiei3 suchą nogą; •ei8 
dość f. z powodu zwyciestwa; ~rot suchy chleb; ,er ~uften 
einen - bavontragen, ·~alten suchy kaszel; •e 9Reff e sucha 
odnieść tryumf; - ! mir ~aóen msza; bie .!?ug fte~t - kro· 
gefiegt zwycięstwo l wygra- wa nie daje więcej mleka, 
liśmy ;aum -- ge~iirig tryum- nie jest wi«,cei dojna; •e 
falny. )IDitterung sucha pogoda; ein 

'!riumlJ~a·tor, sm. •!I, pl. •er (Stil jałowy styl; eine 
•en, tryumfator m., zwyci~z- •e 9Rag[3eit suchy obiad (bez 
ca m. wina); ein trocfener 9Renfdj 

'!tiu'mlJ{Jbogc11, sm. •!I, pl. człowiek nudny; ein •er 
•liiigen, <1'.uk tryumfalny, bra- e5d)er3 jałowy żart; ,et )IDeclJ• 
ma tryumfalna. fe[ weksel suchy, jedyny ; 

'!rtumlJ~ic'rctt, vn. (~alien) imnbn - fiten Caff en przyjąć 
tryumfow11ć ; bie •be .Ritdje kogo bez podania mu czego. 
kości6ł tryumfujący; in •ber imnbm f eine 9Reinung - fa• 
)illeif e tryumfująco; (przeno- gen powiedzieć komu swoje 
śnie) triump~iete nodj nid)t zdanie bez ogródek, po prostu; 
jeszcze nie tryumfuj, nie ciesz jmnbn - em"Pfangen przyjąć 
si<, jeszcze, nie mów hop, kogo zimno, chłodno; er ift 
zanim nie przeskoczysz. nocf) nidjt - ginter ben !)~ren 

'!riu'mlJtgcf nttg, sm. •e!:l, ma jeszcze mleko pod nosem; 
pl. •gef iinge, śpiew tryum- im trocfenen fi1Jen mieć za
falny. bezpieczony los; aur bem 

;tritt'mlJ~mnrf dJ, sm. •ei8, trocfenen ii1Jen osiąść na 
pl. "mlirfdje, marsz tryum- piasku, być w ambarasach; 
falny. fein <Sdjlifdjen ini8 trocfene 

'!riu'mlJ~Wngcn, sm. •!I, óringen zabezpiec~yć się, za-
pł. •ltliigen, w6z tryumfalny. pewnić się od wszelkich 
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Xro'dcnn,IJ,IJnrnt 

przyg6d; •e fllergol'oung po
złota na zimno; auf •em 
mleqe na suchej drodze. 

'.tro1dcnn,1J,1Jnrnt, sm. =dl, 
pl. ,e, przyrząd m., aparat 
m. do suszenia. 

'.!ro'dcnbobcn, sm. ~18, pl. 
•óii'oen, strych m. do suszenia 
bielizny, ziM. 

'.!ro'denclemeut, sn. -ei8, 
pl. =e, suchy element, sucha 
baterya. 

'.!ro'dcnfirnrn, sm. ·ff ea, pl. 
,ff e, suchy pokost, sykatywa f, 

'.!ro'denfutter, sn. •18, 
'.!rodeufiitterung, sf. sucha 
pasza, 

'.!ro'den~eit, sf. suchość f.; 
jałowość f.; susza f.; po
sucha .f. 

'.!ro'denfnmmer, sf. pl. -n, 
sus~arnia j. 

'.!ro'denleguug, sf. osusza
nie n. 

'.!ro'denleiue, sf. pl. ,n, 
powróz m. do suszenia bie
lizny. 

'.!ro'denmnf d)iue, sf. pl. 
•n, maszyna f, do suszenia. 

'.!ro'deuofen, sm. =B, pl. 
•iifen, piec m. do suszenia. 

'.!ro'den,IJf{nfter, sn. •il, pl. 
-, sykatywa f, 

'.!ro'den,IJlnt,, sm. •el8, pl. 
•Jlllitle, plac m. do suszenia, 
suszarnia f. 

'.!ro'denrn~men, sm. •il, 
pl. -, rama f. do suszenia. 

'.!ro'denriff t, s. pl. pęknięcia 
pl. z wysns•enia (drzewo). 

'.!ro' denftem,llel, sm. •18, pl. 
-, sucha pieczątka. 

'.!ro'denftube, sf. pl. -n, 
suszarnia f. 

'.!ro'deuwo~ner, sm. •il, pl. 
-, ten, co mieszka pierwszy 
w nowym domu dla osusze
nia go. 

'.!ro'dnen, I. va. (~aóen) 
suszyć, osuszać, obcierać 
z wilgoci; II. vn. (~nóen 
i f ein) schnąć, suszyć się. 

'.!ro'dneu, sn. •il, '.!rod
nung, sf. suszenie n., osusza
nie n.; schnięcie n., suszenie 
n. się. 

'.!ro'dnie, sf. susza f., po· 
ucha f, 

'.!ro'bbel, sf. pl. •n, nitki 
strzępiasto wisz'!,ce, frendzla 
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f., kutas m.; bulion m. (u 
szlif); loki pl. (u peruki). 

'.!ro'bbelmiit,e, sf. pl. ,n, 
czapka f. z kutasem, 

'.!ro'bel, sm. -s, 1) tandeta 
f., graty pl., rupiecie pl.; 
2) ein .!Ueib nuf bem - fau= 
fen kupić suknię na tandecie; 
3) handel m. starzyzn'!, ru
pieciami; 4) rozgardyasz m.; 
bail mad}t mit - to mnie 
bawi; imn'om einen - ma• 
4,en Oijtro kogoś napominać. 

'.!ro'belbube, sf. pl. •n, 
buda tandeciarska, tandetna. 

'.!robelei', sf. pl. -en, 1) 
tandeta f., handel m. tan
detą; 2) baraszkowanie n., 
guzdranie n. si,::. 

'.!ro'belfrau, sf. pl. •en, 
tandeciarka /. 

'.!ro'btlgef d)iift, sn. pl. -e, 
kram m. ze starzyzną, ru
pieciami, sklep tandeciarski. 

'.!ro'belbnft, adi. 1) tan
decki, tandeciarski; 2) po
wolny, guzdralski, 

:tro'bel~nue, sn. •fei8, pl. 
-~liufer, dom, w którym sprze
dają starzyznę, rupiecie, tan
deta j. 

'.!ro'beljube, sm. 0 n, pl. 
•n, handełes m. 

'.!ro'beUram, sm. •il, kram 
tandeciarski, ze starzyzną, 
z rupieciami; stare graty, 
rupiecio pl. 

'.!ro'bellief e, sf. ob. Zriib 0 

lerin 2}. 
'.!ro'bdmnrft, sm. •eil, tan

deta f. 
'.!ro'beln, vn. (~alien) 1) 

handlować starzyzną, rupie
ciami; 2) guzdrać się, mitrę
żyć, powoli robić. 

'.!ro'bdltlnren, sf. pl. sta
rzyzna f., stare graty, rupie
cie pl., tandeta f. 

'.!ro'bdUJeib, sn. 0 ei8, pl. 
-er, ob. :tri.ibe!frau. 

'.!ro'blcr, sm. =il, pl. -, 
1) tandeciarz m.; 2) guzdral
skim. 

'.!ro'bleriu, sj. pl. •nen, 
1) tandeciarka f.; 2) guz
dralska j. 

'.trog, sm. •(e)e, pl. Zriige, 
koryto n.; dzieża f., nie, 
eka f. 

'.!ro'mmeln 

'.!ro'gn,IJ,IJnrat, sm. •es, pl. 
,e, '.!ro'gbntteric, sf. pl. •n, 
baterya galwaniczna. 

'.!rogloblJ't, sm. -en, pl. 
=en, troglodyta f., mieszka
niec m. jaskini (w staro
żytności). 

'.!ro'gf d,inrre, sf. pl. =n, 
łopnta.f. do dzieży piekarskiej, 

'.!rofa'r i '.!roiefn'rt, sm. 
•li, pl. =il i •e, trokar m. 
(narzędzie lekarskie). 

'.!ro'Ublume, sf. pl. •n, 
pełnik m. 

'.!ro'Ue, sj. pl. •n, szyszka 
chmielowa. 

'.tro'Uen, I. vn. (f ein) tru
chtować, biedz truchtem, biedz 
w dyrdy, drałować; II. fid) -, 
vt. wynosić się, odchodzić; 
trolle bidj l wynoś się! 

'.!ro'mbe, sf. pl. •n, 1) 
(IDinb=, mlaffer~ofe) trąba po
wietrzna, morska; 2) trąba/. 

'.!ro'mmel, sf. pl. 0 n, 1) 
bęben m., taraban m.; Ueine 
- bębenek m.; bit - til§• 
ten, f d}(agen bić, uderzyć 
w bęben, bębnić; ber - fol• 
gen iść za bębnem, zostać 
żołnierzem; er lileiót liei f ei• 
nen mlorten wie ber ~a[e óei 
ber - co przyrzecze, nie do· 
trzyma; bie ~a[en mit ber -
fangen roollen !l'.«j'!,ce bębnem 
wabić; 2) bębenekm.(w uchu); 
3) piecyk m. do palenia ka
wy; 4) - mit @eftell moto
widło n. (telegr.). 

'.!rommelei', sf. bębnie
nie n. 

'.!ro'mmelfcU, sn. =a, 1) 
skóra f. na bębnie; 2) błona 
bębenkowa. 

Xro'mmelgdJiiuf e, sn. •s, 
pl. -, bęben m. nie obwle
czony skórą. 

'.!ro'mmelboblc, sf. wy
drążenie n. bębna, 

'.!ro1mmelfnfte11, sm. -s, 
pl. •fiiften, obacz Zrommel• 
ge~liu[r. 

Xro'mmelflo,1Jfel, '.!ro'm• 
melflo,IJ,IJCl, sm. •51 pl. -, 
pałeczka f. do bębnienia. 

Xro•mmdu, I. vn. (~aben) 
1) b,::bnić, bić w bęben, tara
banić; mit ben ~ingern auf 
ben Zif cl) - bębnić palc~mi 
po ~tole; auf bem .!Uautere 



'.tro'mmdf d)lng 

- bębnić na fortepianie; 
2) ber ~afe trommdt zając 
porusza przednie mi łapkami; 
3) (przenośnie:) auf imn'om 
- grać komu na nosie, 
kolki komu ciosać na głowie; 
II. va. einen !Inatfd) - b'.lbnić 
marsz ; ~euetriirm - J>ębnie
niem dać znak, że się pali. 

'.tro'mmclf d)lag, sm. •(e)6, 
pl. •fd)liige, bicie n., uc;lerze
nie n. w bęben; odgłos m. 
bębnów. 

'.tro'mmclf d)liigcl, sm. •6, 
pl. -, '.trommc{ftod, sm. •e6, 
pl. •ftiicfe,palka f., pałeczka f. 
do bljlbnienia. 

'.tro'mmelf d)lligcr, sm. •6, 
pl, -, dobosz m. 

Xro'mmclficb, sn. ..(e)a, 
pl. =e, bębenek m., sito b'.l· 
benkowe. 

Xro'mmeljud)t, sf. bębnica 
f,, wydymka f. 

Xro·mmcltnubc, sf. pl. =n, 
turkawka J., turkot m., gołąb 
skalny. 

'.tto'mmchotrbel, sm. •i!, 
warczenie n. bebna. 

Xro'mmlcr, sm. •!3, pl. 
obacz %tommelfcfJiaget. 

XromlJc'tc, Xrommctc, sf. 
pl. •n, trąba f., e!ne Ueine 
-- trąbka f.; bie - f>laf en, 
in bie - ~ouen trąbić, za
trąbić, grać na trąbie; mit 
\l3aufen unl:> •en z wielkim 
hałasem. 

XromlJc'tcn, va. (~af>en) trą
bić; eś3 ~at tromµetet zatrąbHo. 

XromlJe'łrnbliif er, sm. •!3, 
pl. -, trębacz m. 

XromlJc'tc1tbl1tmc, sf. pl. 
•n, trąbka f. 

XromlJc'tcngcf d)mcttcr, sn. 
•!3, huk m. trąb. 

XromlJc'tc1tfln1tg,sm.= ea, pl. 
•fliinge,obacz %tomµetenfd)aU. 

XromlJc'tcnmu~fcl, sm. •a, 
pl. -, trąboróg m., nady
macz m., trębacz m., mięsień 
policzkowy. 

'.tromlJC'tcurc giftcr, sm. •!3, 
pl. -, tra,bowy rejestr (w 
Orl?anach). 

XromlJe'tc1tf dJnU, sm. ,(e)s, 
głos m., odgłos m., dźwięk 
m. trąby; untet - przy od
głosie trąb. 
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Xrom4)c'trnf d)ncde, sj. pl. kropli; ein fillein kapka 
•n, klinowiec m., trąbek m. wina. 

'.tto'mlJtłC1tfignnl, sn. ·!3, Xro'lJfcl1t, vn. i va. (ijaf>en) 
pl. ,e, sygnał m. trąby. kroplami spuszczać, spadać, 

'.trom4)c'tcnfto~, sm. •e!3, wylewać, pokropić, kapać, 
pl. •ftli!le, XromlJC'tcnton, sm. sączyć się; ee triiµfelt kapie, 
,(e)!3, pl. •tiine, obacz %tom• deszcz kropi. 
µetenlcfJaU. Xro'lJfcln, sn. •!3, kropie-

XromlJc'tcnt1tf ÓJ, sm. •e!3, nie n., kapanie n., sączenie 
(anfara f. n., wylewanie n. kroplami. 

Xronwc'tcnllogcl, sm. -s, Xro'lJfcn, sm. •il, pl. -, 
pl. •1Jiigel, wrzaskot m. kroplaJ;, kapkaf.; ei!! tegnet 

XromlJC'tcn0ug, sm. •ea, in grouen - deszcz pada 
pl. •ailge, obacz %romµeten• dużemi kroplami; fteter -
regiftet. ijii[J(t ben 15tein kropla skalę 

XromlJC'tcr, sm. •a, pl.-, żłobi; einen - auf einen 
trębacz m. ijeifjen 15tein giefjen (tyle co) 

XromlJC'tcrmnrf ÓJ, sm. •fŚ, kropla w morzu. 
pl. •mćitfcl)e, marsz m. na Xro'lJfcn, I. vn. (~aben) 
trąbach, marsz kawalerzycki. ciec, kapać, kroplami spadać, 

Xrom4)c'tcrmu~fcl, sm. •!3, kropić; baa fillaffet troµft 
pl. -, obacz %tomµeten= uom ~ad)e woda ścieka, ka
muefe(. pie z dachu; es troµft btnuuen 

Xrom4)c'tcrftiidd)cn, sn. =!3, I na dworze deszcz kropi; II. 
pl. -, 1) arya f. na trąbę; va. (~aben) \yett auf ben !8ta• 
2) przygoda f. trębacza.. ten - polać pieczeń tłusz

XtO'lJC, sf. pl. 0 n, tropy czem; (przenośnie:) @ift in ben 
pl.;. 1) figura retoryczna, ~onig-jad do miodu sączyć. 
przenośnia f.; 2) zwrotnik m. Xro',tJfcnb, adi. cieknący, 

'.tro'.pcn,. '.tro'4Jcngcgcnbcn, kapiący. 
Xro'lJc1tlitnbcr, s. pl. kraje, Xro'lJfcnfnU, sm. •(e)s, ob. 
okolice podzwrotnikowe. %taufe. 

Xro'lJC1tfriid)tc, Xro'lJcn- '.tro'lJfcnformtg, adi. w 
lJf(nnacn, sf. pl. owoce, ro- kształcie kropli, kroplisty. 
śliny tropikalne, podzwro- Xro'llfcntocif c, adv. kro-
tnikowe. plami. 

Xro'4)tnijit;c, sf. gorąco n., '.tro14'fcn3ii~lcr, sm. •ś, pl. 
uplłł tropikalny. -, '.ttO'lJfcng{a~, sn. 0 f eś, 

Xro',llcnfoUcr, sm. •ś, pl. pl. =gliifet, kroplomierz m. 
-,gorączka podzwrotnikowa, Xro'lJfcnf(afd)C, sf. pl. •tt, 
szał podzwrotnikowy. '.tro'lJfcnf(iif d)d)cn, sn. =!3, pl. 

Xro'lJCUIJOgd, sm. •9, pl. -, flaszka f., flaszeczka f. 
•Uiige(, ptak podzwrotnikowy. do liczenia kropli. 

Xro'lJCUIOinb, sm. •es, wiatr '.trO'lJfnnij, adi. obacz 
tropikalny. %tiefna\l. 

XtolJf, sm. •ei3, pl. %tlipfe, Xro'lJfrcgcn, sm. •n, desz-
glupiec m., półgłówek m., czyk m. 
dudek m.; atmet - niebo- '.tto'lJfftCitt, sm. •eiil, pl. 
rak m, nieboż~ n. =r, naciek m., topieniec m., 

Xro'lJfliab, sn. ,cłł, pl. stalagmit m., stalaktyt m. 
•lill~et, tusz m., natrysk m., Xro'lJfftCinnrtig, adi. sta-
kąp1el natryskowa, kąpiel laktytowy, naciekowy. 
kroplista. '.ttO'lJfftcinformig, adi. w 

Xro'lJflinr, adi. pfynny, kształcie nacieków, sopli. 
kroplisty. Xro'lJfftcingrottc, '.tro'.Pf· 

Xro'lJflinrfcit, sf. płyn- ftcin~o~lc, sf'. pl. ,n, grota, 
ność f, jaskinia sopleniowa. 

Xto',llfd)cn, sn. =!3, pl. -, XtolJ~ii'c, sf. pl. •n, trofea 
kropelka f., kapka J.; f>iś f., trofeje pl., znaki pl. zwy-
aufs revte - aż do ostatniej cięstwa. 



Xro',l.lifllogd 598 

Xro',l.liflJOgd, ,9m. ,s, pl. mit bem @ebanfen - po- ;!ro~, sm . .. eo, łiardość /., 
01>iigel, ptak żyjący w oko- cieszać się myśla; fidj mit krnąbrność f,, upór m., prze
licy tropikalnej. ,\)Offnungen - ży6 nadzieją; kora f., złość j., zuchwałość 

;!ro'ł)if d), adi. 1) tropi- @ott triifte i~n ! niech go Bóg f., suchwalstwo n.; einem 
kalny, podrównikowy, pod- pocieszy. Jtinbe ben - auB!reilien prze-
zwrotnikowy; 2) przenośny, !rii'ftcnb, adi. pociesza• łamać upór dziecka; ber fillelt 

.figuralny. jący. aum se na złość, na prze-
;!ro',I.IUil, sm. -, pl. •pen, ;!ro'fteugd, sm. •S, pl. -, kór światu; jmnbm - bieten 

przenośnia j. anioł m. pocieszyciel. śmiało komu czoło stawić, nie 
'.tro'», sm. ..fiei3, pl. •ffe, '.trii'fter, sm . .. fl, pl. -, ulęknąć się kogo; ben ~efet• 

1) pakunki pl., bagaże pl., pocieszyciel m. 5en - bieten zbuntowac siE_l 
obłogi pl., juki pl.; 2) ga- '.tro'fteilwort, sn. •ei3, pl. przeciwko ustawom, opierać 
wiedź/., ciury za wojskiem •worte, słowo n. pociechy. się ustawom; ber @efa~r -
ciągnące, luźna czeladź; ha- ;!ro'ftgeber, sm . .. fl, pl. -, liieten nie dbać o niebezpie
łastra/., motłoch m., tłuszcza obacz '.troftbringer. czeństwo; bas ift bem ge• 
f., czereda f,; er ~cm einen Xro'ftgrunb, sm. •eil, pl. fu n ben !!Jlenfiven1>erftanbe aum 
- 1>on ~ienern utrzymuje .grilnbe, powód m. do po- •e gefdje~en to się stało na 
orszak służby; ber ganae - cieszenia, pociecha/. przekór rozsądkowi. 
ftiirate mir unerwartet ins Xrii'ftlidJ, adi. podesza- ;!ro~, praep. z 2. i 3. przyp. 
,\)aU!3 cała hałastra, czereda jący, dający, przynoszący 1) mimo pomimo; - allebem 
wpadła mi niespodzianie do pociechę. pomimo to, pomimo tego; -
domu; 3) grubsza lina okrę- Xro'ftloil, adi. rozpacza- allen }Bitten ~at eil nidjts ge• 
towa. jący, rozpaczliwy, nie ma- ~olfen pomimo wszystkich 

'.tro'fibnbe, '.tro'ijjunge, jący pociechy, bez pociechy; prośb nic nie pomogło; 2) 
Xro'fifned)t, sm. •ei:i, pl. •e, nieutulony, zmartwiony, nie- er niuft - einem ~ferbe 
ciura (obozowy), luzak m. pocie~zony, zrozpaczony; eine biegnie tak szybko, że go koń 

Xro'fi,l.lferb, sn. ,ei8, pl. •e, •fe l:lbe rozpaczliwa pustka; nie prześcignie; er fµringt -
koń m. do wożenia bagażów. eine •fe ~ładjridjt rozpaczliwa einem 18ocl skacze jak kozioł. 

!roft, 8Y/1, •(e)s, 1) po- wiadomość. ;!ro'~bem, adv. i eoni. mimo 
ciecha /., pocieszanie n., !ro'ftlofigfeit, sf. rozpa- to, pomimo że; - idj iijn !ie" 
otucha f.; idj finbe in bem I czliwość /., rozpacz m., stra- nei'oe, muu id,) befennen pomimo 
@ebanfen - pocieszam się pienie n. że mu zazuroszczE_l, przyznać 
myślą; CB gereidjt mir aum !ro'ftrebc, sf. pl. •n, mo- muszę. 
-e, bau ... pocieszam się tern, wa pocieszająca. ;!ro'~en, vn. ~ (~a~ery) 1) 
że . . , , dodaje mi otuchy, !ro'ftreidJ, adi. pełen po- opierać się, sprzec1wiac s_i7, że •.• ; jmnbm - aufµre• ciechy, pocieszający, stawić czoło, nie dać się, 1sc 
c!Jen pocieszać kogo; bai8 '.tro'ftfd)reiben, sn . .. i3, ob. wbrew; bem '.tobe - czoło 
ift ein fdjled)ter to ';troftbrief. stawić śmierci; 2) (f djmollen) 
słaba pociecha; 2) zdrowy '.tro'ftf~cnber, sm. •!3, pl. rozgniewać się, zabuńdziurzyć 
rozum; nid)t red,Jt bei "e f ein -, pocieszyciel m. siE_l, dąsać się; 3) auf etm. -
nie być .Przy zd~owych zmy- ;!ro'ftf~rUcf), sm. "es, słowa zuchwalić sie na co, zbyt 
słach; btft bu bet •e? czy ty pociechy. czemu ufać, idać się na co, 
przy zmysłach, czy ci się Xtii'ftnng, sf. pl. •ett, po- hardym być na co, 
w głowie nie przewróciło? cieszenie n., kondolencya f,; ;!ro'~ig, adi. i adv. zu-

!ro'ftbar, adi. dający się •en ber ITTeligion sakra- chwały; uparty, uporczywy; 
pocieszyć. 

1

. menta pl. hardy, dumny, krnąbrny; 
'.tro'ftbcbilrftig, adi. po- !rott, sm. •(e)s, 1) - ! jmnbn - anfeljen zuchwale 

trzeb ujący pociechy. ' rei ten kłusem jechać; 2) / na kogo spoglądać; fie gibt 
;!ro'ftbrief, sm. •ei8, pl. (~ie~trift) prawo n. wygonu, I immer „e 21:ntroorten odpo· 

•e, list pocieszający, kondo- ;!ro'ttcl, sm. •i3, pl. -, wiada zawsze b.ardzo zuchwa-
lencyjny. dureń m., jołup m., głuptas le; jmn'om ein ,es @efid,Jt 

'.!ro'ftbringenb, adi. przy- m., kretyn m. mac!Jen pokazać komu zadą-
noszący pociechę. Xro'tten, vn. (ljaben) 1) sil- saną twarz; ein •CB stinb 

Xro'ftbriugcr, sm. •iil, pl., nie stąpać; 2) młócić. krnąbrne, uparte dziecko. 
-, !ro'ftgeber, sm. •s, pl. / Xro'ttcr, sm. 1) obacz !ro'~fo~f, sm. •es, pl. 
-, pocieszyciel m. '.traber; 2) koucowe silne •fopfr., uparciuch m., zuch wa· 

Xrii'ften, va. (~alien) 1) uderzenia cepem; 3) obiezy- lee m., kapryśnik m. 
pocieszać, dodać otuchy, świat m. !ro'~fiił)figfeit, Xro'~igfeit, 
kondolować; i fidj -, vr. !rottoi'r, sn. •(e)B, pl. •e, sf. zuchwałość f., upór m., 
(~alien) pocieszać się; fidj chodnik m., trotuar m. krnąbrność f, 
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'.!ro'~fiił)fig, adi. zuchwały, mung smutny, ponury nastr6j; 
uparty, krnąbrny, zadąsany. melancholia /. 

'.!roubnbou'r, am. •5, pl. '.!rfi'bf eligfett, af. smutek 
=t i =!, trubadur m., poeta m., m., strapienie n. 
piewca m. '.!rfi'bfinu, am. c(e)!3, '.!rii'b• 

'.!rii'biiugig, adi. o mętnych, finuigfeit, sf. melancholia j., 
zmąconych oczach, przygnębienie n., ponure, 

posępne usposobienie. 
'.!riib, '.!tii'be, adi.1) mętny, '.!rii'bfinnig, adi. melan

zmącony, nieczysty, nitiprze- cho!ijny, przygnębiony, po
źroczysty; •t5 !!l:l!tffer mętna nury, posępny. 
woda i •e m-ugen zmącone oczy; '.!ru'd}f eij, sm. ,ff en, pl. 
im '.ttillien fif ~en w odmęcie, •ff en, podczaszy m., stolnik 
w mętnej wodzie ryby łowić, m., podstoli m., strukczaszy 
umieć korzystać z zamiesza- m.; wielki kuchmistrz. 
nia; 2) pochmurny, posępny, '.!ru'cff~ftem, sn. =!!, wy
mglisty; ein =es !!llettet płacanie n. robotników w to
pochmurna pogoda\ •e 6tim= warach. 
mung posępny nastr6j; ~er '.!ru'bd, sf. pl, =n, 1) sta
!Bliił posępny wzrok i ee nmb rzyzna f., stare graty; l2) 
- chmurzy się i - madjen ulicznica /., upadła dziew
zmącić; iel} vet6tinge vieie ,,,,,_ d . 1 czyna. 
•e ..... tunben spę zam w,~ e '.!ru'beln, va. i vn. (f ein) 
smutnych, ponurych godzm. t) obacz ~toUen I. i li.; 2) 

'.!tii'be, sf. posępność /., grać w kostki. 
ponurość /.; odmęt m., mę- '.!riiffd, sf, pl. =n, trufla 
tność j. f., trufel m., piestrak m. 

'.!rtt'bel, am. ~!!, pl. -, '.!rii'ifel~1111b, am. ,es, pl. 
zamieszanie n., rozgardyasz •e, pies poszukujący trufle. 
m., konfuzya f. '.!tii'ffeljngb, af., '.!rii'ffel• 

'.!rii'btll, I. va. (gaben) 1) fud}cn, sn. •!, poszukiwanie 
m_ącić, zamącić, (p~zenośnie_:) n. trufli. 
fem !!llaff et - mkomu me '.!rii'ffellnger, sil. •!, pl. 
zamącić wody, nie obrazić -, pokład m. trufli. 
nikogo, nie zrobić nikomu '.!rii'ffelł)nftete, sf. pl. •U, 
,krzywdy; 2) zaciemniać, pa~ztet n. z truflami, 
(przy)ćmić i bai3 ~llt f einen '.!rii'ffel31tdJt, af. kultura j., 
freien ~(icf gettillit to pozba- hodowla f. trufli. 
wiło go możności osądzenia '.!tug, sm. •(e)i3, oszukań
rzeczy jak jest; 3) zaS4}piać, stwo n., oszustwo n., obłudaj., 
pozbawiać wesołości, ponu- matactwo n., omamienie n.; 
rym czynić; zawichrzyć; e!3 2ug un'o - kłamstwo i obłu
moge nidjts bein @Wcf - da; o~ne - bez oszukaństwa. 
oby nic nie zaćmiło twego '.!r11'9bilb, an. -es, pl. =liiC• 
szcześcia; II. ficfJ -, vr. (gaben) bet, mamidło n., ułuda f., 
zach.murzyć się; meine mugen mara f., widmo n., upi6r m. 
fangm an fidj au - oczy '.!rli'gcn, trilge, ttUgft, !tUgt, 
moje zaczynają słabnąć. , trog, ~alie gettogen, va. i vn. 

'.!rii'blJeit, sf. obacz 5ttillie. mylić, mamić, zawodzić; romn 
'.!rii'bf nl, af. pl. •e, i sn. , midj niclit aUes trilgt jeśli 

=(e)s, pl. -e, utrapienie n.,' mnie w.szys~~o nie zwodzi; 
udreczenie n., bieda f., smu- bet 5djem trngt pozory mylą; 
tek· m. • et !iHift roiebet - jmnbn - zawieść kogo, zro
znowu ~ię na biedę skarży; bić komu zawód; .l!ilgen unb 
f eine - fj_alim znosić swój '.ttilg~~ klamst~.~ i '.al:sz, . 
krzyż, SWOJI! bied~. '.!tii !lCllb, '.!fU Qertf dj, adi, 

'.!rii'bfelig, adi. biedny, zdradliwy, zwodniczy, (o)myl
nędzny, smutny, strapiony; ny, zawodzący, zawodny; 
et gnt eine -e !!Jliene ma stra- •e ~offnungen zwodnicze 
piony wygląd; eine =e 6tint• nadzieje. 

'.!rumł)f 

'.!ru'ggeftnlt, sf. obacz 
'.tmgbilo. 

'.!r11 199cwcbe, sn. •i!!, pl. 
-, tkanina f, kłamstw, in
trygi pl. 

'.!rii'nlidJ, adi. obacz '.ttil• 
genb, '.tdigerifdj. 

'.!rfi'glid}feit, sf. (o)mylność 
f., zawodność f, 

'.!ru'glo~, adi. niezdolny do 
oszukania, bez oszustwa. 

'.!ru'gf d}luff, am. •ff es, pl. 
•id)Cilff e, mylny wniosek, so
fizmat m. 

'.!ru'glloU, adi. pełen oszu
stwa; oszukańczy. 

'.!ru•gwcrf, sn. •e!!, pl. ,e, 
złuda j., ułuda j., iluzya .f, 

'.!tu'~e, aj. 1) kufer m., 
skrzynill. /, (z wypukiem wie
ldem ), skarbnica J.; bie 
fdjroat3e - trumna J.; 2) bie 
gemeinf ~aftli~e - wspólna 
kasa; 3) w6zek g6rniczy,psy pl. 

'.!ru'Ue, sf. pl. •n, dziewka 
prosta, chłopska. 

'.!rum(m), sm. i sn. •(e)i3, pl. 
:ttilmmer, 1) szczątek m., 
okruch m., koniuszek m., ka
wałeczek m., fragment m.; 
2) część f. czegoś, obrywek 
m.; f einen - liefommen otrzy
mać swoją część; ein gutes 
- dobry kawal drogi; ein 
- von einem .ffetI ogromny 
chłop; in einem - fort je
dnym ciągiem, bez przerwy. 

'.!tii'UtlUCt, Sil, pl, szczątki 
pl., zwali~ka pl., ruiny pl., 
gruzy pl.; in - 3etfnUen roz
paść się w gruzy; in - ge~m 
zamienić się w gruzy, roz
paść, rozlecieć się ; (przeno
śnie:) zniszczeć. 

'.!rii'mmernrtig, '.!rii'mmer, 
~nft, adi. rozpadnięty w gru
zy, fcagmentaryczny. 

'.!rli111t11terfern, am. •fen, pl. 
=fen, '.!rii'mmcrgeftein, sn. ,e, 
pl. •e, druzgot m., okrucho
wiec m., złom m. skały. 

'.!rli1mmer~nufe(11), sm. •e, 
pl. -, kupa /, gruzów. 

'.!rii'mmerftod, sm. =es, 
skład pietrzony. 

'.!rii'miucrwoue, aj. wełna 
zrobionll. z gałganków, 

'.!rttmł)f, sm. =(e)i3, pl. 
'.ttilmvfe, kozera f., atut m., 
świl!tka j., karta Świętna; 
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mas ift - ? co za kolor '.tru'nlenbcit, sf. pijańRtwo l:jclJo'lo, sn. •S, pl. -, 
jest wyświ~cony? ftedjen n., opihtwo n.; upojenie n., czako n., kaszkiet (wojskowy). 
unb - fpielen zabić i zadać ekstaza f. '.tf dji'buf, sm. •S, pl. •!3, cy-
kozer~; (przenośnie:) ben '.tru'n.ff udjt, sj. opilstwo n. buch m. 
te~ten - nusfpielen użyć '.tru'nffildJtig, adv. opilczy. '!u'{Ja, s.f. tuba /., trąba f. 
ostatecznych środków; aUe '.tru'pp, sm. •(e)s, pl. •S, '!ubc'dcl, sj. pl. •n, gru-
feine %rilmpfe nui3gefpielt orszak m., gromada f.; od- źli ca f., gruzełki pl., wrzo
~aóen wyczerpać wszystkie dział m. (wojska); stado n. dziki płucne, tuberkuły pl. 
swoje zasiłki; t\l\U\ - bllt• (ptaków). '.tubt'tldtt\\nf, adi. gr11-
nuf feten dopełnić coś zaklę- '.tru'ppe, sj. pl. •n, trupa źliczny, tuberkuły pl. 
ciem; bie @cfinnung ift - f., kompania /.; bie •n woj· '.tubc'rfelfranfbcit, sf. gru· 
najważniejszem Eą zasady. ako n., armia f.; towarzystwo źlica J., tuberkuły pl., su-

'.tru'mpfb{olf, sn. •ei3, ob. n., trupa j. (aktorów); bie •n choty pl. 
%rumpffarte. aus~eóen wy bier11ć rekruta. '.tubcrfulo'o, adi. gruźli-

'.tru'mpf{Jubc, sm. •n, '.tru1ppcna110bellut11J, sj. pl. czny, tubeikuliezny, sucho-
'.tru'mpffiinig,sm. •!3,'.tru'mpf• -en, branka/., rekrutacyaf., tniczy. 
acbn, sf. -, chłopiec, walet, pobór m. rekruta, wojskowy. '.tuberfulo'f c, sf. gruźlica 
król kozerny, dziesiątka ko- '.tru'ppcnbc1Ucguugen, sf. f., tuberkuły pl., suchoty pl. 
zerna. pl. ruchy, manewry wojskowe. Xubcro'f C, sf. pl. •n, tube-

'.trum.pfcn! I. va. (~aóen) '.tru'ppcnforpil, 811• •a, pl. roza f, hyacynt jesienny. 
przebić, zabić kozerą; (prze- -, ob. %tuppenfoq>er. '.tu'buo, sm. perspektywa 
nośnie:) imnbn - ofuknąć "" ,11 tt f. l f., teleskop m., tubus m. 
kogo; II. vn. (~alien) zadać, ,...,r~ +'.pcugn_ ung,s · P · den, '.!lid), sn. •(e)s, 1) pl. 

Ś • . , k rodzaJ m. woJ,ka. "' k li wy w1ęc1c ozerę. '.t , f t ""' 1 ...,uqie, sn no n.; gto ei3 -
'.tru'mpffnrllc, sj. kozerny\. ru ppcn et c,sf.,;Hll PPC~· pakłak m.; feinei3 - su-

kolor. ~otbon, sm. •5, kotdon wo3- kienko n.; ~alb moUenei3 
"" ' "ff t ,ł" b skowy. k 'ł l 

"'• "'"'umtllpfll.l+' ar c, s.,. o acz :tru'","Cltfiit"Ct! sm. •!3, pl. su no po we uiane; 
...,. +'+' +' . 2) pl6tno n.; .pemben au!il 

'.trunf, sm. •(e)i3, 1) picie n., -, [tli ppcnfo.rpo, sn. -, pl. goUltnbifdjem •e koszule 
łyk m., łyknięcie n.; auf -, . 0 ,rpus WOJ skowy. r z holenderskiego płótna; 3) 
einen - jednym łykiem, od '.tru_ppenf d,Jn~, sf. P zegląd pl. ;l:ilcf/er, chustka f., szal 
jednego razu; einen guten - m. wo~ska, rewia f. m.; f eibene %ilcf)er chustki, 
tun dobrze się napić j ein - '.tru ppcntrnuoport, 8"!· me!3, chusteczki jedwabne; 4) rę
m:łll))tt tro11hę wody; dum - pl. =t, tr'lnsport m. WOJska. 11znik m., serweta f., śllierka 
3uuiel tun przebrać miarkę , ~tll'p~cnilll~llg, sf. pl. =en, f.; 5) (przenośnie): ein hid)• 
w piciu; nacfl gutem -e reitet cwicze,ma woJsk~we. te!3, lieberiidje!3 - lampart m., 
man f d)neU po dobrem piciu '.tru ppc111JcrfdjtCbtlll9, sf. łajdaczka /. 
szybko si1.t jeździ ; 2) (%ranf) pl. •en, przesunięcie n. wojska. ;tu'djqpprctur, sf. pl. •en, 
napój m., napitek m., trunek :!'.ru'pplUC!f e, adv. oddzia- apretura /. sukna. 
m.; ein ftltrfenber - wzma- łami, gromadami. '.tu'd,Jart, sj. pl. =en, rodzaj 
cniający nap6j; imnbm einen :tru'f d1c, '.trii'f djc, sf. pl. 'r m., gatunek m. sukna. 
- reidjen podać komu willa, -n~ob; 2ta[mutter. . :tu'(fJnrtig, adi. w rodzaju 
piwa, wódki; 3) pijatyka j.; ;HU łl)nl)n, sm. •(e)i3, pl. I sukna do sukna podobny. 
aum •e auf ammenfommen zejść =flii~ne, indyk m., j~dor m. · '.tu'~nrbcitcr, sm. •!3, pl. 
się na pijatykę; 4) opilstwo '.tru'tl)cnttc, sf. pl. dgennen, obacz ;tucf)bereiter. 
n., pijaństwo n.; bem •e indyczka .f. · '.tu'd,Jbcflcibung, sf. obicie 
ergelien fein oddawać się '.tru'tbubn, sn. •(e)o, pl. n. suknem. 
pijaństwu, z1tpijać się, mieć .ljii~ner, indyk m. :!'.u'd,J{Jcrcitcr, sm. •i.ł, ob. 
nałóg pijaństwa. '.tru~, sm. •1!3, 1) obacz %ucf)macf)er. 

'.tt11'nfen, adi. 1) pij1tny; :troJ,i; 2) au 6djuJ,i u nb - '.tu'dJbmftung, sf. fabry-
2) upojony ; - uor %reu'oe a1a obrony. kacya J. sukna. 
upojony radością; uor 6djfof '.tru~, llltb 6d}lt~bilnbnie, '.tu'dJblCidJIIUQ, sf. blichar-
- (f~(af-) fein być roze- sn. sffe!3, pl. •ffe, przymierze nia f. sukna. 
spany; - mac!jen upoić; ser zaczepno-odporne. '.t1t'djci1tla1JC, sf. wkładka 
!Dlunb rebet au!3 .per3eni!grunb '.tru~cn, vn. (galien) obacz f. ze sukna. 
u pijanego co na sercu, to na ;tro~rn. '.til'd,Jcldjcn, sn. •!3, pl. -, 
języku. '.tru~IUaffcn, sf. pl. broń chusteczka f., szalik m. 

:tru'nrcubotb, sm. s(e)i!, obronna. I :tu'dicu, aai. sukienny. 
pl. ,e, pijak m., pijanica f., '!ld}ni'tt, sf. pl. •n, czaj- 1

1 
'!u'd}fnbtU, sf. pl. ~eu, 

pijaczysko m., opój m. ka/. fabryka f. sukna. 



:tu' d)fnbrifnnt 

'.!u'dJfnbrifnnt, sm. 0 en, 
pl. -en, fabrykant m. sukna. 

'.!u'd)fnbrifntion, sJ. wy
twórstwo n., fabrykacya /., 
wyrób m. sukna. 

'.!u'd)fiirbcr, sm. •il, pl. -, 
farbiarz m. sukna. 

'!n'd)fiirbmi, sf. pl. ,en, 
farbiarnia f. sukna; farbiar
stwo n. sukna. 

'!u'djfcl}CU, sm. •i8, pl. 
szmat sukienny. 

'.!n'drnef d)iift, sn. •es, pl. 
•e, magazyn m., skład m. 
sukna. 

'.!u'd)~nllc, sj. pl. •n, '.!u'd)• 
~tlll0, sn. =f eil, sukiennice vl, 

'.!11 1dj~tl1tbcl, sm. •i8, handel 
m. sukna, suknem. 

'.!n'dJ~iinbler, sm. -s, pl. 
-, handlarz m., kupiec han
dlujący suknem, sukiennik m. 

'.!11'd)l)R1tbl1111g, sf. pl. ,en, 
handel m., magazyn• m. 
sukna. 

'.!111d)~Of e, sf. pl. •n, pan
talony, spodnie sukienne. 

'.!n'dJJleib, sn. -es, vl. 0 er, 
suknia sukienna. 

'.!n'dJfrn~er, sm. =s, pl. --, 
ten co czesze sukno. 

:!11'dJltlbc11, sm. ,s, pl. 
=Hiben, obacz %udjganbiung. 

:tn'd)ltlger, sn. •i8, pl. 
skład m. sukna. 

:!111d)ln~~en, sm. •s, pl. 
-, płatek m., k~wałek m. 
sukna. 

'.!il'd)leiu, sn. •il, pl. --, 
obacz %ilcbddjen. 

'.!n'd)mnd)cr, sm. =s, pl. 
-, sukiennik m., tkacz m. 
sukna. 

'.!n'd)mnd)mi, sf., '.!ndJ· 
mnd)cr~nnbwerf, sn. ,es, su
kiennictwo n. 

'.!111d)mnd)cri11111111g, sf. cech 
m. sukienników. 

'!111d)mnntcl, sm. •B, płaszcz 
sukienny. 

'!111d)mn1111fnft11r, sf. obacz 
%ud)fabtif. 

'.!1t1dJUtlbel, -~/. pl. •n, 
szpilka f. do eh ustki; gruba 
igła do sukna, 

'.!n'd)~rcff c, sf. pl. •n, 
prasa f. na sukno. 

'.!u'd)~teff er, sm. •il, pl. 
-, ten co prasuje sukno. 
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'.!u'dJrn~men, sm. ,s, vl. 
-, ramy pl. do szpanowania 
sukna. 

'.t111d)rau~cr, sm. ,a, pl. -, 
czeszący m. sukno. 

'.tu'd)reft, sm. •e!S, pl. ,e, 
resztka /. sukna. 

'.tu' d)rocf, sm. •eB, pl. 
•tocfe, surdut suki~nny; spo
dni ca sukienna. 

'.tn'dJfd)crc, sf. pl. =n, no
życe do postrzygania, strzy
żenia sukna. 

'.tu'dJfd)crcr, sm. •i8, pl.-, 
postrzygacz m., ten co strzy
że sukno. 

:tu' d)f d)rotc, sj. krajka /. 
od sukna. _ 

'.tn'd)ftcm~cl, sm. •s, pl. -, 
stempel sukienniczy. 

'.!il'dJtig, I. adi. 1) zdatny, 
dzielny, zdolny, tęgi; ein •er 
2e~tet: zdolny, tęgi nauczy
ciel; et: ift fe~r - in f einem 
~aclje jest bardzo tęgi, zdol
ny w swoim zawodzie; ein 
•ei3 ®erf doskonale dzieło; 
au etm. - [ein być zdatnym, 
usposobionym, uzdolnionym, 
ukwalifikowanym do czego; 
2) tęgi, silny, potężny, po• 
rządny, spory, łepski, chwa· 
cki, gracki, krzepki; ein •et 
!R~gcn porządny deszcz; ein 
•es 6tilcf ®eges spory kawal 
cl rogi; eine ,e O~rfeige siar
czysty policzek; eine •e %radjt 
\j!rilgel potężna porcya batów; 
•er @eminn spory zarobek, 
ein •er ~Het: silny jadacz; 
II. adv. tęgo, należycie, po
rządnie, potężnie, sporo; es 
tegnet - porządnie deszcz 
pada; iclj ~alit - gegeff en 
podjadłem sohie porządnie, 

sporo j bu muut ign - butclj
:pr~~eln musisz go należycie 
obie. 

'.!ii'd)tigfcit, sf. 1) zdatność 
f., zdolność /., uzdolnienie 
n., kwalifikacya /.; 2) tęgość 
f., silność j. 

:!11'd)11Jnlfe, sf. wałek m. 
do sukna. 

'.!11 1dJ11JRlfcr, sm. =tł, pl. -, 
walkierz m. sukna. 

:!111dj11Jnren, sf. pl. su
lmR. pl. 

'.!u'dJllJCbcr, sm. •B, pl.-, 
tkacz m. sukna, sukiennik m. 

:tu'gcub~rcbigcr 

'.tu'dJlt1cbmi, sf. pl. •en, 
tkaluia f. snknia; tkactwo 
n. sukna. 

'.tll'dJllJrfte, sf. pl. ,n, kami
zelka sukienna. 

'.til'cfe, sf. pl. on, chytrość 
f., podstępność/., podstęp m., 
dość f., zlośliwcść f., kapry~ 
m.; bas ą!ferb gat f eine 
%Ucfen koń ma swoje narowy. 

'.!ii'cfebolb, sm. •(e)s, pl. 
•e,c2lowiek chytry, podstępny, 
złośliwy. 

'.!il'cfif dJ, adi. 1) chytry, 
podstępny, złośliwy; 2) auf 
jmnbn - f ein mieć do kogo 
żal, gniewać się na kogo. 

'.!:uff, sm. 0 (e)s, :!n'ffftcin, 
sm. =(e)s, pl. ,e, martwica _t;, 
dar m., krupnik m., tuf m., 
tof m., wapień gębczasty. 

'.!iiftelci', sj. pl. •en, <l ro
biazgowość f., minnciarstwo 
n„ obacz ~aat:f:palterei. 

'.tii'fteln, vn. (gaben) wda
wać się w drobiazgi, szczegóły. 

'.!111ge11b, sf. pl. •en, 1) 
cnota f., cnotliwość f.; przy
miot m.; aus bet ~ot eine 

macljen z musu zrobić 
cnotę, za zasługę sobie po
czytywać ; ~ugenb ~at feine 
- młodość bywa płocha. 

:!111gcnbnrm, adi. ubogi 
w cnoty. 

'.t111gc11bbilb, sn. =es.pl. =et:, 
wzór m. cnoty. 

'.!111gc11bbolb, sm. •es, pl. 
oe, świętoszek m., człowiek 
chełpiący się cnotą. 

'.!111genbb1111b, sm. ,es, pl. 
=bilnbe, liga t: cnoty. 

:!n'gcnbbnft, adi. cnotliwy. 
'.tu'gcubIJnftigfcit, sf. cno

tliwość f. 
'.!111gcnb~elb, sm. •en, pl. 

•en, wzór m. cnoty, bohater 
cnoty, rygorysta f. 

:!11'gc11blcben, ..n. •S, życie 
cnotliwe. 

'.!111gc11blcl)rC, sj. nauka /. 
moralności, etyka f. 

'.!111gcnble~rcr, sm. -s, vt. 
-, moralista m. 

:!111gcnblicbc, sf. miłość J. 
cnoty. 

'.!u'gcnb~fnb, sm. •es, pl. 
•e, droga f. cnoty. 

'.tn'gcnb~rcbiger, sm. •!3, 
pl. -, moralista m. 



'.tu'gtnbrtid) 

'!u'genbttidJ, 
w cnoty, pełen 

;t:u'genbf am, 
%u~eno[Jaft. 

adi. bogaty 
cnoty, 

adi. obacz 

:I:u'genbfl,titgel, sm. =i3, pl. 
-, źwierciadlo 1i., wzór m. 
cnoty. 

'.tu'genbilbung, sf. pl. •en, 
Ćwiczenie w cnocie. 

'.tu'genblueg, sm. =eś, pl. 
•e, obacz %ugenbµfab. 

'.tll'lidj, adi. i adv. o bacz 
%unlid). 

'.t11li1,ta111e, sf. pl. •n, ob, 
%ulpe. 

'!ilU, sm. •(e)tl, pl. •e, 
tiul m.; gan3 feiner 
iluzya f. 

'!iiUe, sj. pl. •ll, 1) także 
~iUe, koper m.; 2) rurka/. 

'!ii'UgarbiltCII, sj. pl. firan
ki tiulowe. 

~ii'Ufl,ti~e, sf. pl. •n, ko
ronka tiulowa. 

~ll'll,tt, sf. pl. •ll, I) tuli
pan m.; 2) szklanka wysoka 
na piwo, 

~u'l1,teunrtig, adi. tulipa
nowy, podobny do tulipana, 

:I:'1t'll,te1tbRUIII, sm. =eś, pl. 
•6iiume, tulipanowe drzewo, 
tulipanowiec m. 

'.tu'l~tnbeet, sn. •ei!, pl. 
=e, grządka j. tulipanów, 

'.tu'l1,ten51Uiebel, sf. pl. •n, 
cebulka f. tulipana. 

'.tu'mmcl, sm. •ś, 1) za
wrót m. gfowy; er [Jatte ein 
fJalóei3 •cfJell był trochę pod
chmielony, czerknięty; 2) 
zamieszanie n., wrzawa f. 

'.tu'mmelu, I. va. (~a6en) 
imnbn wziąć kogo w 
obroty; ein !Jlofl - harco
wać, gonitwy wyprawiać, 
uwijać się na koniu, ujeż
dżać konia; II. ficfJ -, vr. 
(fJaben) zwijać, uwijać, spie
szyć, kwap'Ć ,się, ruszać się 
żywo, krzątac się; tumm[e 
hicfJ, hnfl bu 3ut ,8eit !ommft 
zwijaj się, abyś zdążył na 
czas; wir milff en uns mit ber 
\l'Ctóeit - musimy sie spie-
szyć z robotą. • 

'.tll'ntntdl,tla~, sm, =eB, pl. 
=µliite, miejsce n. dla kon
nych harców, gonitw, miejsce 
n .. . dla ćwiczeń konnych; 
m1eJsce n. do zabawy (dla 
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dzieci); arena f.; pole n.\ w żadnym związku; Wct!i lft 
bitwy, walki; biefe ~ta'ot 311 - ? co począć? was folien 
war ber - ber @olbarbeiter roir alfo - ? cóż wię~ mamy 
to miasto było punktem począć? baś fannft bu -
zbornym wszystkich zło- ober lafim rób, jak chcesz, 
tników. jak ci się podoba; wno ic[J 

'.!111mmelta11bc, sf. pl. •n, aurr, mag cokolwiek 
gołąb skalny. zrobię; baB will getan fein 

~u·mmlcr, sm. =i:l, pl. -, to konieczne, to trzeba zro-
1) ten co Ćwiczy, ujeżdża bić; bas rn~t ficfJ nictt -
konie; 2) także %iimm(er, tego nie można zrobić, to 
a) obacz %ummeltauóe; b) niemotliwe; baś Geinige -
delfin m.; Ueiner - świnia zrobić, co się da; zrobić 
morska; 3) puhar m., kie- swoje, spełnić swój obowią
lich m. zek; wnB bu - fllnnft, tue 

'.tii'1111,tel, sm. •5, pl. -, g!eicl) co zrobić możesz, zrób 
1) kałuża j., bajura f., zaraz; gefagt, getan ledwie 
bagnisko n., 2) zaprawa f. powiedział, już tez zrobił; 

'.!'umu'U, sm. ,(e)i3, pl. •e, er ~at fein beftes, fein miig• 
zgiełk m., rozruch m., wrza- licl)fteo getan zrobił, jak mógł 
wa f., zamieszanie n,, zbie- najlepiej, zrobił, co mbgł; 
gowisko n„ tumult m. was Ciiflt ficl) ba6ei - '? co 

'.!'umultua'ut, sm. •en, pl. można tu, zrobić? tu, mai3 
•en, awanturnik m. bu will ft rób jak myślisz; 

!untultua'rif d), adi. burz- ein iiótigei3 - zrobić co nadto, 
!iwy, hałaśliwy, z hałasem, do czego się jest zobowią

'!llntllltUit'tCU, vn. (~nben) zanym; imnbm @utes 
hałasować, robió wrzawę. wyświadczyć komu co do-

~1111, tue, tuft, tut, tat, brego; jmnbm f!liif etl - zro
~abe getan; I. va. 1) robić, bić, wyrządzić komu co·złego; 
zrobić, czynić, uczynić; dzia- baB roer'oe iclj nic[Jt - nie 
łać, zdziałać;= fJan'oeln; zrobi~ tego; jmnbm 5u -
dokonać, wykonać; = uer• geóen dać komu roboię, za
ricl)ten, voUbringen; au - j'lcie; = bef djiiftigen; au -
~llben mieć do czynienia, być macl)en, geóen sprawiać, spra
zajętym; idj fJabe ule! au -, wić komu zmartwienie, nie
ic[J ~a6e alie ~anbe voU au - przyjemności; ficg au - geben 
mam wiele roboty, jestem a) krzątać się, znaleźć sobie 
bardzo zajęty; icfJ fJabe an• robotę; b) udawać bardzo 
bereB, an'oere ilinge au - zajętego; 3u vie! - prze
mam co innego do 1·oboty, kroczyć granice, zrobić co 
jestem innemi sprawami za- i nadto; jmn'om au vie! -
jęty; 3u - 6efommen do- obrazić, skrzywdzić kogo; 
stać robotę, zajęcie; bu wirft bni3 tut eB to wystarczy; 
mit i~m au - 6efommen bę- bamit ift ei3 nidjt getan to 
dziesz miał z nim do czynie- nie wystarczy, na tern nie 
nia, będziesz miał z nim prze- dosyć; bai3 tut nicl)tś to (nic) 
pra\\ę; mit etro. 3u - gaben nie szkodzi; roai3 tut'a? cóż 
być czem zajętym; er gnt na tern zależy? 'oai3 tut t1icĘitś 
nicfJti:l au - nie ma nic do 3ur GacfJe to rzeczy nie zmie
roboty; id) mirr nicl)ts mit nia, to nic nie szkodzi; imnbm 
bir au - ~abm nie chcę etro. 3urdbe - obrazić kogo, 
mieć z tobą nic do czynie- wyrządzić komu szkodę, ura
nia, nie chcę ciebie znać; zić kogo, dopuścić si~ prze
icfJ wiU nicfJti3 bnmit au - ciw komu gwałtu; imnbm 
~a6en nie chcę nic wiedzieć etro. 3um !j3off en - zrobić 
o tern, nie chcę się w to co komu na złość; was tut 
mieszać; baB ~at mit bief er , baś bir? co ci to szkodzi? 
5adje nidjti3 au - to z tą '12) \l'C66itte - przeprosić; m&= 
rzeczą, z tą sprawą nie jest brudj - szkodzić, przynidć 
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uszczerbek; eine mitte an nic innego, tylko zrzędzi; 
jmnbn - (= ricfJten, fteUen) lolien tnt er (= er lolite) nid)t 
prosić kogo; ~u!ie - pok u- 1'iel nie bardzo chwalił; 
tować; einen ~lic? - rzucić fommen tut er (= er fommt) 
spojrzenie ;jmnbm gute ~ienfte f ń)on, nl>et . • przyjść, 
- odda(wa)ć komu dobre przyjdzie, ale . . ; er 
przysługi; einen (fib, 6ń)rour tdt bie fillfft mit feinem 
- (= leiften) składać, zło- .!Megsrugm filUrn napełnił 
żyć przysięgę, przysięgać, świat swą sławą wojenną; 
przysil!,dz; @ingalt - wstrzy- bie filugen taten i9m finfen 
mywać, wstrzymać; @infl)racfJe oczy zapadły mu, przymknęły 
- ( er~el>en) wnieRĆ pro- się; II. vn. 1) czynić, robić; 
tlist, sprzeciw, sprzeciwić sii:i; bnil tut mir gut, wogl to mi 
·einer· 6ncfJe @rwd9nung - ulg',, przyjemność sprawia; 
wspomnieć o czem; einen er tut gut dobrze się prowa
ijall - upaść; einen łje9l• dzi; gut, wo9I, flug an etw. 
tritt - źle stąpić; einen @e, - dobrze, rozsądnie postąpić; 
fallen - wyświadczyć przy- bna tut niń)t gut to nie do
slugę; jmnbm @enilge - za- brze, z tego nic dobrago nie 
dosyć uczynić komu; ficf) ein wyniknie, nie będzie; er will 
.Seib - zabić się, odebrać nid)t gut - zeszedł na złą 
sobie :!:ycie; ea tut not po- drogę; bu gaft recfJt (baran) 
trzeba, jest koniecznem; bit getan, baf! , , . dobrze zro
tut ftifcfJe .Suft not potrze- biłeś, że ... ; biel-, grof! -
bujesz świe:!:ego powietrza; udawać bogatego, udawać mo
eine !lleife - zrobić, odby- :!:nego, wpływowego, przy
wać, odbyć podró:!:; einen bierać ważną. minę, nadymać 
6cfJiag, 6treicfJ - uderzyć; si~; erftaunt - udawać zdii
einen 6cfJtei - krzyknąć; wionego, być nibyto zdziwio
einen 6cfJritt - zrobić krok; nym; biif e - udawać gnie
einen 6d)lucl- łyknąć ; er tut wnego; uerlttlUt - udawać 
feine 15cfJuibigfeit spełnia za:!:yłego; gef cl}dfiig - krzą
powinność; einen 6d)uf! - tać się, udawać bardzo za
(wy)strzelić; )!ler&id)t - zrzec jętego; f lJrobe - udawać nie
się; jmnbm f cinen fillillen dostępnego, niedostępną.; -; 
- być komu po woli, za- nnl ob udawać, symulowac; 
stosować się do czyjej woli; er tat, am 06 er f cl}!iefe uda
mlitfung - mieć skutek, wał, że śpi, śpiącego; tdj tnt, 
skutkować; einen ,8ug - amoli idJ nid)ta liemerfte uda
zrobić łyk; 3) (z przyimka- wałem, żem niczego nie zau
mi :) lieifeite - usunąć (na ważył; tu, ala ob bu au ,\)aufe 
bok, na stronę); itt ben 6acl wdreft rozgość się tak, jakbyś 
- schować do worka; nui! był u siebie (w domu); einet 
bem 6ncle - wyjąć z worka; ~nme fdjon - prawić damie 
in ein @Ini! - wlać do komplementa; 2) banndj -
szklanki; m!tlff er in ben fillein działać według czego, stoso
- wlewać, wlać wodę do wać się do czego; ficfJ ba3u 
wina; ,8ucler in ben stnffee - wziąć się do czego; er gat 
- wrzucić cukier do kawy; mit igr au - gegalit obcował 
E\tll& in bie 15l)eifen - (po)- z nią, miał z nią. stosunek; 
solić potrawy; ba3u- do- ei! ift um mein @Iilcl au -
dawać, dodać, dołączać, do- idzie o moje szczęście; men n 
łączyć; tu bnil roeg ! rzuć es nur bnrum au - ift jeśli 
to! od~taw to I tu es bort~in ! o to chodzi; es ift mir (fegr) 
postaw, połó:!: to tam! 4) btlrum au -, bnji bu fommft 
jmnbm etw. au wiff en albo zale:!:y mnie (bardzo) na tern, 
!unb - donieść komu, za- :!:ebyś przyszedł; ea ift igm 
wiadomić kogo o czem, nur umil @elb au - roz
oznajmić komu co; er tut chodzi mu się tylko o pie
nidjtil ale f cl}impfen nie robi nią.,Jze, chce mieć ty !ko pie-

'.l'.u'undbrilclc 

nią.dze; es ift mir nidjt um 
feinen ~nnf au - nie zależy 
mi Ila jego podziękowaniu, 
nie dbam o jego podzięko
wanie; eo ift um ign getan 
już po nim, jnż stracony; es 
ift um unf er @met getan już 
zniszczone nasze szczęście, 
już po naszem szczęściu, 

'.1'.u11, sn . .. a, czynienie n., 
robienie n., działanie n., ro
bota f.; igr - unb mlef en 
jej spos6b postępowania, za
chowywania się; fein - unb 
.Snff en co czyni i zaniecha; 
6ngen unb - !ft aweieriei 
łatwo m6wić, trudno robić. 

'.l'.il'n~c, sf. pi. ,n, 1) tynk 
m., otynkowanie n.; wapno 
rozrobione do bielenia; 2) 
(przenośnie:) polor m., po
kost m., pozór m. 

'.l'.li'u~cu, va. (gtlben) tyn
kować, bielić (wapnem). 

'.l'.il'11~cr, sm. •a, pl. -, 
pobielacz m. 

'.l'.u'nbrll, sf. pl. •bten, tun
dra f. (tundry). 

Xu'ui~tgut, sm. -, pl. •e, 
nicpoń m. 

'.l'.U'llifll, f. pl. •i3 i „fen, 
tunika /., suknia spodnia; 
suknia f. pod ornatem; upięcie 
n. sukni kobiecej. 

Xu'ufc, sf. pl. ..n, pod
lewka /., sos m., zaprawa f. 

'.l'.u'nfcn, va. umaczać, ma
czać; !8rot in 6auce - ma
czać c·hleb w sosie; bie \yeber 
ina %intenfnfl - zamaczać 
pióro w atramencie, 

Xu'nfniiiJf~cu, sn. ,s, pl. 
-, '.l'.tt'uff ~ll(t, sj. pl. -n, 
sosierka f. 

'.l'.u'nli~, adi. mogą.cy być 
zrobiony, dają.cy si!) zrobić, 
wykonalny; nidjt - niemo
:!:liwy; mit •fter @ile z naj
większym pośpiechem; f olin!b 
es - ift skoro tylko się da 
zrobić, skoro będzie można. 

Xu'nucl, sm. •i3, pl. •(a), 
tunel m., przejście podziemne. 

Xu'n1tdlln(llgt, sf., '.l'.u'mtcl· 
bilu, sm. •es, budowa tune
lowa. 

Xu'nndbotrung, sf. pl. 
•en, przebijanie n. tunelu. 

'.l'.u'nndbriiclc, sf. pl. •n, 
most tunelowy, 
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'.!n'~fbn11tu, sm. •S, pl. -, wyrzucą go; jmnbm bie -
tampon m. z waty. tueifen pokazać komu drzwi, 

'.tii'ł)fel, sm. •O, pl. -, wyprosić kogo za drzwi; 
'.tii'ł)feldJcn, sn. •i3, pl. -, einem !mi~óraudj - unb %or 
krovka f., punkcik m., cętka iiffnen dać się wkraść nad
(., plama f.; ettu. óii3 aufe użyciu; amif d)m - unb fil n• 
%ilpfeldjm tuiff en wiedzieć co geI fterlen być między młotem 
aż do najdrobniejszych szcze• a kowadłem, być w przykrem 
gółów. położeniu; iein iBrot uor ben 

'.tii',llfe(fnrn, sm. -s, pl. •en f udjen żebrać po domach; 
•e, kiw1orek m., paproć/. óei offenen, uerfdj!offenen •en 

'.tii'Wclig, adi. C(ltkowany, przy otwartych, ?,amkniętych 
kropkowany, nakrapiany. drzwiach; 2) drzwiczki pl. 

'!:ii'ł)fcht, va. (ijaóen) krop- u powozu; = Wagenfdj[ag. 
kować, cetkować, nakrapiać. ;!ii'rnngcl, sj. pl. ,n, za-

'.tU'ł)fcń, :!il',l)fcn, va. wiasy pl. u drzwi. 
(gaben) lekko dotykać się :!ii'rnuff,l)rti3bnfcn, sm. •S, 
czego; szturkać w co; = pl. -, za8zczep m. drzwi 
tilpfeln; rot getupft czerwono wiszących. 
kropkowany, w czerwone cetki. :!ii'rnuff,l)rci3llorrid,Jtuug, 

'.!iir, '.!ii'rc, sf. pl. •tń, 1) sj. pl. •en, wspornik ruchomy. 
drzwi pl.; brama /., ólinbe - '.tu'rbnu, sm. ,(e)fl, pl. •e, 
drzwi ślepe; ~ingang!l-, turban m., zawój turecki. 
~au:pt- drzwi wchodowe; :::til'rbnub, sn. ,ea, pl. 
3'aU- drzwi leżące, zwo• •liiinber, zawiasa f. u drzwi. 
dowe; geftcmmie -, %ul~ '!ii'tbtUtUmug, aj. pl. •tn, 
lung!l-, - auf 3'ries unb :!il'rbcfd)lng, sm. •(e)s, pl. 
l)'illlungen drzwi wnękowe, •fcblii!le, okucie ,i. drzwi. 
drzwi na wn11ki i otoczyny; :::turbi'nt, sf. pl. •n, tur-
@(ae- drzwi uszklone; bina f., motor wodny. 
streua- drzwi krzyżowe; -1 :::tii'rbogcn, sm. •s, pl. -, 
mit @injd)uó(eiften drzwi łuk m. u drzwi, D11d drzwiami. 
szpągowe; t5djub-, '5d)ie6e-, '.til'rd,Jtn, sn. •s, pl. -, 
Stull11en- drzwi (za)suwane; dim. od. Stilr, drzwiczki pl. 
:tapet- drzwi kryte; uer 0 :::tii'rtinfn[f ung, sJ: pl. •en, 
f dja{te, uerboppdte - drzwi ob. :tilrfettl. 
opierzone, obijane, szalowane; :::tii'rcingnug, sm. "(e)!l, pl. 
,8immer- drzwi pokojowe, =giinge, wejście m., otwór m. 
izdebne; ameifWgerige we drzwiach. 
drzwi dwuskrzydłowe, dwu- ::turf, sm. •es, turf m., tor 
połowe; uon - au - od wyścigowy. 

domu do domu; uor ber - :!il'tfcbcr, sf. pl. •tt, sprę-
f ein a) być, stać przed żyna f. n drzwi. 
drzwiami; b) (obraz.) być '.tii'tfelb, sn. ,(e)s, pl. "er, 
blizkim, nitidalekim, grozić nadedrzwie n., oprawa /. 
nadejściem; ber .!hieg ift uor drzwi, 
ber - wojna co chwila wy- :::tii'rf(iigcl, sm. ,s, pl. -, 
buchnąć może; ber !lllinter skrzydło n. u drzwi, pierzeje 
ift uor ber - zima za drzwia- pl .• wrotnica f., dźwierze pl. 
mi, za pasem; fidj nad) ber '.tli'rfiiUuug, sf. pl. •en, 
- umie~rn, 'oie - )Udjen j '!i\'tfl\tttt, sn. •S, odźwierek 
patrzeć, którędy by uciec; nor . m .• fotryna f. 
ber eigenen - fefjren, fegen [ :::til'rgemiilbc, sn. =18, pl. 
troszczyć si11 o własne sprawy, -, ob. %ilrftilcf. 
patrzeć swego nosa; mit ber l'ii'rgeriift, sn. ,(e)i'.l, pl. •t, 
- in!! ,\)aU!l fallen wyrwać odrzwi pl. 
si11 jak Filip z konopi, wziąć :::til'tgcfimil, sn. •fes, pl. 
się do czego niezr11cznie; •fe, f;•yms m. nad drzwiami. 
ba.nn fa.nn er ii~ bte - non I '.tu'i:geftcU, sn. •(e)e, pl. 
braujien anje~en natanczas •e, odźwierki pl., uszak m. 

Xurm 

'.tii'tgicbd, sm. •i, pl. - , 
oszrzyt m. nad drzwiami. 

:::til'rgriff, sm. =te)s, pl. ,e, 
klamka f. 

:::tii't~iitcr, sm. =s, pl. -, 
odźwierny m., stróż m.; (oj
ciec) gwardyan m. (w kla
sztorach). 

;til'r~iitcrin, sf. pl. ,nen, 
odźwierna f., stróżowa j. 

:::tii'rfcnbunb, 8m. ,ee, pl. 
,f>ilnbe, 1) turban m., zawój 
turecki; 2) zawojek m. (roś].), 

:::til'rfcnglnubt, sm. -ns, 
wiara turecka, mahometa
nizm m. 

:!il'rfeufo~f, sm. ,es, pl. 
,topje, 1) głowa J. Turka; 
2) stambułka j. z glinki tu
reckiej. 

:!il'deufricg, sm. "(e)s, 
wojna f. przeciw Turkom. 

:!il'rfcnf iibcl, sm. 0 !!, pl. 
-. ~zabln turecka. 

:::tii'rfenf nttcl, sm. ,s, pl. 
•)iittet, siodło tureckie. 

'.!ii'dtutum, sn. ,(e)G, 1) 
obyczaje tureckie; 2) muzuł
manizm m. 

:::til'dt11311g, sm. ,es, pl. 
•3ilge, wyprawa f. przeciw 
Turkom. 

:::til'rfcttc, sf. pl. ,n, łań
cuch m. u drzwi, wrzeciądze 
pl., wrzeciądz m. 

:::tiltfl'il, sm. •fee, pl. •[e, 
turkus m. 

:::tii'tfiilblnu, adi. turku
sowv. 

:!ii'tfif dJ, adi. turecki, po 
turecku; ,t &nte kaczka 
piżmowa; •es ,\)Uljn indyczka 
f.; ,e 1Sol)ne fasola wielo
kwiatowa; •er Wei3en tu
recka pszenica; •Ct' %eppi~ 
dywan turecki, perski. 

:::tii'tfif d,Jblnu, adi. błękit 
turecki. 

:::til'dif d,Jrot, adi. szkarłat 
turecki. 

'!ii'tUintt, sj. pl. #n, klam
ka f. u drzwi. 

:::til'rflo,l)fcr, sm. ,s, pl. , 
młotek m. do pukania do 
drzwi. 

'.tii'rfno,l)f, sm. •(e)s, pl. 
,fniipfe, guzik m. u drzwi. 

'.turm, sm. ,(e)iil, pl. 
:tilrme, 1) wieża f.; gi;of!er 
- wieżyca f.; Ueiner -
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wieżyczka/.; l>al>t)fonifdjer - j Xu1rnnn3ug, sm. •es, pl. 
wieża Babel; 2) więzienie n.,, •3ilqe, ubranie gimnastyczne. 
turma j.; 3) wieża f., roch X11'rneu, vn. (!)alim) odby-
m. (w szachach). wać ćwiczenia gimnastyczne, 

Xurmnli'u, sm. ,(e)s, pl. uczyć się gimnastyki, gimna
,e, turmalin m., borokrzemian stykować się. 
m., skory! elektryczny (ka· Xu'rncn, sn. •9, gimna-
mień). styka f. 

X11rmnlt'ni1lntte, sf. pl. 0 n, Xu'tncr, sm. •s, pl. -, 
płyta turmalinowa. gimnastyk m. 

X11rmnll'u3nngc, sf. pl. ~n, X111rncrnn311g, sm. ob. 
szczypczyki turmalinowe. ;turnan3ug. 

~u'rmbnu, sm. -es, budo· Xurncrci', sf. gimnastyka 
wa f., konstrnkcya j. wieży. f., ćwiczenia gimnastyczne. 

Xil'rmd,lcu, sn. •B, wie- Xu'tucrif d,J, adi. gimna-
życzka /. styczny. 

Xil'rmett, I. va. (ljaben) Xtt'tncrf d}nft,gimnastycy pl. 
nagromadzić, nawalić; n. fidj Xu1r11f11brt, Xu'rucrfnbrt, 
-, vr. (ljal>en) nagromadzić sf. pl. •en, wycieczka /. gim-
się, ~znieść ~ill jak wieża. nastyk6w. 

Xu'rmcr, sm. os, pl. -, Xu'rnfcft, sn. •ei8, pl. •e, 
dozorca m. wieży, stróż wie- uroczystość f., zabawa f., fe. 
żowy, strażnik m. na wieży. styn gimnastyczny. 

Xu'rmcu(e, sf. pl. ,n, sowa Xu'rugeriit, sn. •(e)i8, pl. 
płomykowata. •e, przybory, narzędzia gim-

Xtt'rntfnbnt, sf. pl. ,n, nastyczne. 
chorągiew /. na wieży. Xu'rnbnUe, sf. pl. •lt, hala, 

'.tu'rmfnU(e), sm. •n, pl. sala gimnastyczna. 
•n. sok6l m. pustułka. '.turnic'r, sn. •(e)ii!, pl. •e, 

'.tll'rmfiirmtg, adi. w ksztal- turniej m., igrzysko rycer-
cie wieży, wieżowy. skie; ein - neranftaiten wy-

'.ttt'rmg(odc, sf. pl. •n, prawić turniej. 
dzwon wieżowy. , Xttrnic'rbnbn, sf, obacz 

X11 1rnt~Od), adi. wysoki jak ;turnierp(afj. 
wieża, w wysokości wieży. X11r11tc1rc11, vn. (!)al>en) tur-

Xtt'rm~iibe, sf. wysokość niej odbywać, ubiegać się w 
j. wieży. turniejach; uganiać się z lancą, 

Xu'rmbiltcr, sm. •B, pl. -, X11rnic'dnu3c, sf. pl. •n, 
dozorca m. wieży. lanca /. do turniej6w. 

Xu'rmfd}iff, sn. ,ee, pl. •e, Xuruic'rmiifiig, adi. stoso-
okręt m. z wieżami. wny do przepisów turnieju. 

'.ttl'rmf d}Wnlbc, sf. pl. •n, XuruiC'riJln~, sm. -ee, pl. 
Xu'rmfcglcr, sm. oiil, pl. -, ,p!alJe, miejsce n., gdzie się 
rodzaj jask6łki (Cypselus odbywają turnieje, plac m. 
apus). turniej6w. 

Xu'rntf i!i~c, sj. pl. •n, szczyt '.turuic'rrrnueu, sn. •/3, ga-
m. wieży. nitwa j. w turnieju. 

Xu'rnttt~r, sf. pl. •en, ze- Xurute'rf d)rnnfcu, sf. pl. 
gar wieżowy. szranki turniejowe. 

X111rm11crUe~, sn. •I eii!, pl. Xu'rui~, sm. •!3, pl. •e, 
•fe, wi11zienie podziemne w '.ttt'rni~~. sm. •fes, pl. •Ie, 
wieży. '.tu'rnt~f c, sj. pl. •n, gatunek 

X111r11tltlndjc, sf. strai wie- rzepy, turnips m., rzepa pa-
żowa. stewna. 

Xu'rmwiid)tcr, sm. ,s, pl. Xu'rni~~rilbt, sf. pl. •n, 
-, Xu'rmwnrt, sm. •(e)ii!, obacz :turniµ. 
pl. •e, Xu'rmwiirtcr, sm. •B, Xu'rnjndc, sf. pl. •n, ka-
pl. -, obacz Xilrmer. ftan gimnastyczny. 

X111r11n11ftnU, sf. pl. ,en, X111rnf11uft, sf. sztuka gim-
zakład gimnastyczny. nastyczna. 

Xil'rftod 

;tu'rtdcbrcr, sm. •s, pl. -, 
Xu'rnmciftcr, sm. •!3, pl. -, 
nauczyciel m. gimnastyki. 

Xu'rniJ(n~, sm. •ee, pl. 
0!,Jlćil!e, boisko n., plac m. do 
ćwiczeń gimnastycznych. 

Xu'ruf nn(, sm. •(e)s, pl. 
•fii[e, sala gimnastyczna. 

'.tu'rnftunbc, sf. pl. ,n, lek
cyn f. gimnastyki. 

:!11r'11ilb11ug, sf. pl. ,en, 
Ćwiczenie gimnastyczne. 

Xurnii'rc, sf. pl. oen, ob. 
;touru U re. 

'.t111ruu~, sm. kolej f., tur
nus m. 

X111r11uerci11, sm. -ee, pl. •e, 
towarzystwo gimnastyczne; 
sok6ł m. 

Xu'rnwef en, sn. -~. gimna
styka /.; sokolstwo n. 

X11'ru3c11g, sn. •(e)i:l, przy
bory gimnastyczne. 

Xil'riiffnuug, sf. pl. •en, 1) 
otw6r m. drzwi, ścieża f., 
ścież f.; 2) otworzenie n. 
drzwi. 

'.tii'riJfoftcu, sm. ,s, pl. -, 
przyw6j m., podw6j m., słup
ki drzwiowe, w~gar m. 

Xil'rrn~men, sm. •S, pl. 
-, odrzwi pl., odrzwia .f. 

'.til'rricgcl, sm. •/3, pl. - , 
zasuwa f. u drzwi. 

'.til'rriug, sm. •(e)ii!, pl. •e, 
kółko n. u drzwi. 

Xii'rroUc, sf. pl. •n, krą
żek m., k6łko n. drzwi su
wanych. 

Xil'rf d}ilb, sn. •(e)s, pl. er, 
szyldzik m., tabliczka f. na 
drzwiach (z imieniem). 

:!il'rf d}licficr, sm. o(ł, pl. 
-, obacz :tilr~ilter. 

'.tii'rf djlofi, sn. offes, pl. 
•f c!J!iiff er, zamek m. u drzwi, 
do drzwi, 

Xii'rf djlilffd, sm. "'iii, pl. 
-, klucz m. do drzwi. 

Xil'rfd)wcuc, sf.pl. •n, pr6g 
m. (u drzwi). 

Xil'rfid}cr~cit~llcrf dj(ufi,sm. 
•ff es, pl. •f cfJ Cilff e, zasuw ka 
zabezpieczająca drzwi, 

Xil'rftcbcr, sm. 0 !81 pl. -, 
odźwierny m., szwajcar m. 

Xil'rftciu, sm. 0 (e)s, pl. •e, 
słup m. u drzwi, u bramy. 

'.til'rftod, sm. •(e)e, pl. 
fti:itfe, obacz Xilrfiltterung. 
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:!ii'rftild, s11. ,(e)s, pl. •e, in - miedzioryt m. na sposób ;!'.1J'pbu0fall, sm. •es, pl. 
malowidło n. nad drzwiami. rysunku tuszem. 0 fii!Ir, wypadek m. tyfusu. 

'.!'.ii'rftuq, sm. •ei!, pl. :!u'fa,unpf, sm. •ei!, pl. :!1J'pbu0frnnf, adi. chory 
=ftilr3r, na prożek m., nad pro- •niipfe, miseczka f. na tuRz. na tyfus. 
żek m., nadprożnik m. (bu- :!u'fa,pinfd, sm. •i!, pl. -, :!l}'pif a,, adi. typowy, wzo-
down.). pendzel m. do tuszu. rowy. 

:!11'rtcftn11bc, sf. turkawka :!ii'td)cn, sn. •i!, pl. -, :!tJpogra'pb, sm. -en, pl. 
/., gruchawka f., sinogardli- tutka f. •en. typograf m., drukarz m. 
ca .f., synogarlica j. ::tii'tc, :!u'tc, sf. pl. •n, ::tl}pograpbic', sf. typogra-

:!u'rtdn, vn. (9a6en) tur- tutka f., trąbka f. fia f., drukarstwo n. 
czeć. ::tutc'l, sj. ob. mormunb• :!l}pogrn'pbif a,, adi. typo-

::tii'rucrflcib1111g, sf. pl. •en, f dJaft. graficzny, drukarski. 
oprawa j. drzwi, listwy pl. ::tu'ttu, vn. (Oa6en) trąbić '.!'.l}pomc'tcr, sm. •5, pl. -, 
u drzwi. na rogu, na trl.lbce, na tutce typometr m. 

:!ii'rucraicrung, sf. pl. • en, z papieru. :!1J'p110, sm. pl. -pen, typ 
odźwierki pl., uszaki pl. '.!'.ll'il)OtU, s11. •(e)/3, pl. m., kształt zasadniczy, wzór 

'.!'.ii'rllOtbnng, sm. =(e)B,pl. =E)orner, róg m. do trąbienia. m., pierwowzór m., cecha/.; 
•EJiin!le, portyera /. :!u'tin, '.!'.11'3ic, sj. niedo- przedstawiciel m. rod1mju, 

'.!'.ii'rlUiidcr, sm. •!3, pl. -, kwas m. cynku. gatunku. 
obacz '.t!\t[Jilter. :tunld), sm. -ei!, kostrzewa :!tJtll'ltn, sm. •en, pl. ~en, 

:tuf a,, sm. -e/3, pl. ,e, 1) żytni11. tyran m., samowładca m.; 
uderzenie n. w tri.łby i ko• :tllift, sm. •e5, pl. •e, nitka okrutnik m., ciemięzca m., 
tły na. wiwa.t; einen - 6Iaf en bawełniaua, bawełna f. dręczyc,iel m. 
w tri.łby uderzyć, zatrl.lbić na :!l}'PC, sj. pl. •n, wzór m., :!l}rnnnci', sf. tyrania j., 
wiwat; 2) bas ift bet ganae czcionka f". tyraństwo n., okrucieństwo n. 
- nic więcej, to wszystko; :!t1'pcnbr11dcr, sm. =i!, pl. :!l}rn'nncnbcrrfd)nft, sf. ty• 
3) obraza f,; 4) ob. %ufdje. -, ttJ'pcnbrudtctcgrnpb, sm. rania /., ciemi~stwo n., okru

:!1tf d)c, sf. tusz m., farba f. aparat telegraficzny druku- cieństwo n., okrutne, samo-
:!1t'f d)clu, vn. (9a6en) szR- j'łcy. wolne rządy. 

ptać. :!l}'pcumctnU, sn. •i!, pl. :!l}ra'nncnjod), sn. •(e)i!, 
:tu'f d)CII, va. (lja6en) 1) tu- •e, kruszec m., metal m. na jarzmo n. ciemięzcy. 

szować, rysować tuszem,. cie- czcionki. :!l}rn1nncnln1111c, sf. samo-
niować rysunek tuszem ; 2) :!tJ'PC1tbnft, adi. obacz wola j., kaprys m. ciemiE;zcy. 
także vn. (9a(Jen) taić, kryć, %t):pijd). :!l}rn'uncnmorb, sm. -es, 
nie chcieć wyjawić. :!l},llic'rcn, :!l},IJC1t,11a. (lja6en) zabójstwo n. tyrana, 

:!u'fd)fnrbc, sf. pl. ,n, fotografować; fidJ - Caffen :tl}rn'nucnmiirber, sm. •13, 
tusz m. dać się fotografować, pl. -, zabójca m. tyranów, 

;tuf dJiC'tCII, va. (ljalien) 1) :!l}p~ii'e, adi. durowy, ty- tyraua. 
dotykać, ruszać; 2) obrazić; fusowy. :!IJrn'nttif a,, adi. tyrański, 
3) tuszować, lapisować; 4) :!l}'l,16110, sm. -, pl. =ff e, okrutny, despotyczny. 
obacz '.tu!c!Jen 1). '.tt)pE)uBfiille, dur m., durzyca :!l}rnnuific'rcu, va. i vn. 

:!11'f a,fnftc11, sm. •il, pl. , f., tyfus m. (ljaben) tyranizować, uciskać. 
•fćiften, skrzynka .f. na farby. ·1' :tl}'p~uendin, adi. tyfoi-1 :!an'fo, sn. •il, pl. •5, ob. 

:!u'f dJmnnicr,sf. stu:pferftic!J; dalny. %fdjafo. 

tt (ii). 
U, u, n. indecl. dwudzie- = unb fo roeiter i t. d, = 

sta pierwsza głoska, piąta i tam dalej; u. 2{. m. g. = 
samogłoska abecadła niemie- um !llntroort mirb ge(Jeten 
ckiego; jmnbm ein l: fUr ein UPf,asza si~ o odpowiedź. 
U madjen rzucić komu pia- U, ii, n. i11decl. przegłos 
skiem w oczy, zamydlić samogłoski U, u. 
komu oczy; (skrócenia): ll'bcl, I. adi. ilóier, ilóie, 
U. = UE)r godzina; u. = unb il6Ie!S, 1) zły; ein •er @erndj, 
i; u. a. = unter anberen i @ef djmaćf zły zapach, smak; 
anberem pomiędzy innymi; eine •e @erooljn[Jeit złe przy
u. f · f. = uno jo fort; u. f. m. 1 zwyczajenie; ein -er ,8ufall 

przykry przypadek; •e 6it• 
ten złe' obyczaje; bai! mar 
fein •er il.liff en to był nie zły 
kl.lsek; ba/3 !Ołiibdjen ift nidjt 
- to niebrzydka, nieszpetna 
dziewczyna; bas mare nidjt 
- tego jeszcze trzeba było, 
tego jeszcze nie stało; idj 6in 
- baran źle na tem wycho
dzę; er ljllt mir einen •en 
~ienft ermiefen wyrządził mi 
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złą przysług(l; jmn!m in oe muf! man bas fleinete mli~(en einen }BetUf - wykonywać 
IJlad)tebe btingen oczernić, dys- z dwojga złego imaj si(l zaw6d; !RacfJe an jmnbm -
kredytować kogo; tlOn jmnbm mniejszego; fall.enbes -, bas dokonać zemsty na kim, 
ftliles teben źle o kim m6wić, biife - choroba św. Walen- zemścić sill na kim; }Batm= 
obmawiać kogo; id) bir. •er tego, epilepsya f., wielka 9er3igfeit - peloić miłosierne 
Eaune jestem w złym humo- chi;,,roba, padaczka f. uczynki, okazywać miłosier
rze, w niehumorze; id) ąabe ll'bclbcfinbcn, sn. •S, nie- dzie; }Bettug - oszukiwać 
nid)t =e 2uft, i9m bas 3u fagen dyf,pozycya /., niezdrowie n. (kogo); @emaU - użyć prze
mam wielką ch(lĆ powiedzieć it'bclfeit, aj.pl. =en, nudno- mocy, gwałtu; @ebu(b -
mu to; 2) (unmoą() es ift mir ści pl., mdłości pl., ckliwość mieć cierpliwość; feinen @in= 
- jest mi niedobrze, mdli j.; id) empfinbe - nudzi mnie, jlujj - użyć swego wpływu; 
mnie, jest mi flabo, nudzi mdli mnie, ckliwo mi; - @eredJtigfeit - a) pełnić spra
mnie; es mitb mir - niedo. erregenb powodujący nu· wiedliwość, oddawać spra
brze mi się robi, zbiera mi dn~ści. wiedliwość, okazywać się spra
się n11c wymioty; ba6ei fann ll'bcUinng, sm. •(e)!il, pl. wiedli wym; b) wykonywać 
einem - werben można przy- •f(linge, rozdźwi(lk m., nie- sądownictwo; ~errat an 
tern dostać mdłości; II. mi.fe brzmienie, dysharmonia jmnbm - dopuścić się zdra
adv. - jdJmecfen mieć zły f., ,,dysonans m., kakofonia /. dy wobec kogo, zdradzać 
smak; - beuten, - aui3• lt'belutngenb, adi. źle kogo; II. tm. (~alien) ćwiczyć; 
leg en źle coś tłumaczyć; brzmiący, dysharmonijny, m!eoiel ®tunben ilbft bu 
jmnbm etm. -neąmen wziąć kal\'ofoniczny. tiiglidJ? ile godzin dziennie 
komu co za złe; ne9men 6ie ll'beUnnnig, adi. w złym ćwiczysz?; III. fidJ -, vr. 
bd nicfJt - ! niech pan wy- hun1orze (będący). (ljaben) ćwiczyć si(l, wprawiać 
baczy, niech pan tego za złe U'beUantenb, adi. źle się; fidJ in @ebu[b - ćwiczyć 
nie bierze; n,o~I obei: - bn;,miący. · . się w cierpliwości; IV. geillit, 
chcąc niechcąc; nic!Jt - nie ll'belne~mmfdj, adi. wra- pp. i adi. wyćwiczony, wpra-
źle, ujdzie; bai3 flingt nid)t źli1ry, obraźliwy. wi•~ny, wprawny, zr(lczny. 
- to nie źle brzmi; llas ge= ll'bclticdjenb, adi. cuchną- lt'ber, I. pt·aep. 1) z dat. na 
flillt mir nid)t - to mi sill cy,., śmierdzący. pytanie n,o? i z acc. na py
dosyć podoba; - ausf eljen ll'bclf cin, s1i. •!3, obacz tanie moljin 'ł nad, ponad; 
źle wyglądać; mit etn,. - ftbd!eit. i przez, po; er moljnt - mir 
faątm, anfommen źle na czem it'belftnnb, sm. ~(!!l, nie- ; mieszka nademną; bie 2ampe 
wyjść, źle się wybrać; jmnbm przyjemność f., niewygod;. · ąiingt -- bem :tifd)e lampa 
-n,ollen źle komu życzyć, f., niedogodność/., złe, przy- wisi nad stołem; - unferen 
być komu nieżyczliwym; kre położenie; nieprzyzwoi- .!tiipfen nad naszemi głowami; 
jmnbm - begegnen, jmnbn tość f.; bief er - Iiiflt fidJ ficfJ - mlaffer 9alten trzymać 
- lieljanbe(n źle się, z kim [eidJt lie~elien tę niedogodność: się na powierzchni; bie mlo(fe 
obchodzić, maltretowac kogo; przeszkodę łatwo usunąc f cfJmebt - ben }Bergen chmura 
jmnbm - mitfpie(en wykie-

1 
moJna. wisi ponad górami; bie mlolfe 

rować kogo, wystrychnąć ll'beltnt, sf. pl. •en, wy- 3ie~t - bie i8erge chmura 
kogo na dudka; ei3 mitb iljm stępek m., zbrodnia f.; bez- przeciąga ponad g6ry; -
- befommen to mu na złe pr11:;wie n., czyn nieprawy. }Betg unb :ta[ przez g6ry 
wyjdzie, to mu na zdrowie U'btltiiter, sm. ,s, pl. -, i doliny; - jmnbm fteąen 
nie '1Yjdzie, on jeszcze 1ego przestępca m., zbrodniarz m., stać ponad kimś, przewyższać 
pożałuje; i>ai3 mat - ange• złoczyńca m.; człowiek do- kogo; bie ~iinbe - ben stopf 
bracfJt to było nie w porę 

I 
pu~.zc•ający się bezprawia. 3uf ammenf d)lngen załamać 

zastosowane; - lieleumunbrt lt'beltiiterin, sf. pl. 0 nen, ręce nad gł'ową, rozpaczać; 
zlej sławy; - bef d)affen nie- występczyni /., zbrodniar- bas mlort mat famn - feine 
udały; - óeftellt w złym k11..f. 2ippen ledwie że wym6wił 
stanie; - gefinnt źle uspo- lt'behuollcn, sn. nieprzy- słowo; bie :triinen floff en igr 
sobiony, źle myślący, nie chy,lność /,, niężyczliwość j. - bie fillangen łzy polały się 
prawomyślny; - flingenb źle ll'bchuollcnb, adi. nieprzy- po jej policzkach; bie !Jładj, 
brzmiący; - ge(aunt w złym chy;Jny, nieżyczliwy. ridjt uerbreitete fidJ ~ bie 
humorze; bie Eiad)e fteljt lt'ben, I. va. (~a6en) 1) gan3e CStabt wiadomośc ro
- sprawa przedstawia się ćwiczyć, wprawiać; f ein @e• zeszła się po calem mieście; 
niekorzystnie; ried)en biid)tni!!l - ćwiczyć pami(lĆ; bm ;tepµid) - ben !Bob en 
cuc):rnąć, śmierdzieć. 6o[baten - ćwiczyć, musztro- ausbreiten rozciągnąć dywan 

ll'bel, sn. 0 i!, złe n.; cho- wać żołnierzy; ein \Pferb - na ziemi; einen !Dlante( -
roba f.; dolegliwość /.; nie- ujeżdżać konia; 2) wykony· ficl} merfen znrzucić na siebie 
szczęście n.; non 3n,ei •n wać, okazywać, pełnić cu; płaszcz; bie ~aare ~iingen 
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if)t - bie ~tim włosy spa- J ~er już przeszło rok od tego J mój sąd o nim; wit ftreiten 
dają jej na czoło; - jmnim czasu; ~talien ~at - ~unbert - biefe @5ad)e sprzeczamy 
~erfallen rzucić się na kogo; €:5tiibte Wloc~y mają wi'.)cej się o tę sprawę; - etro. 
er~aben - etro. wyższy po- niż sto miast; fie 9at - filnf~ reben mówić o czem, rozpra, 
nad coś; 2) z dat. przy; - 5ig ma przeszło pięćdziesiąt wiać; 9) - imn'on, etw. ladjen 
einem @[as fillein przy szklan- lat; 3e~n !minuten - bie ,8eit śmiać się z kogo, czego; {id) 
ce wina; - %if dje przy stole; dziesięć minut po nad czas; - etw. freuen cieszyć się 
- ber !Ula~laeit przy stole, es ift - awei U9r już druga czem; - jmnbn, etro. fµotten 
przy jedzeniu; - ber !2lrbeit minęła; 3e~n ?lllinuten drwić z kogo, czego;- imnbn, 
przy robocie, nad robotą; - brei trzy minuty po trzeciej; etw. Uagen skarżyć się na 
- ben iłlilcf)ern fit\en siedzieć er arbeitet - bie ,8eit pracuje kogo, co;- etro. roeinen płakać 
przy książkach, nad ksilJŻ· ponad czas; - bie ,8eit weg" o coś; - etro. betrilbt fein 
kami; fid) bie )Bildjer bleiben zabawić poza ozna- trapić się czem; - ein,. 
9ermacljen wzilJĆ się do ksią- czony czas ; - @ebil9r ponad trauern ubolewać n11,d czem, 
żek; - bem.€:5d)reiben fein być miarę; - fein merbienft po- żlllować czego; fro9, traurig, 
zajętym pisaniem; - ber %at nad jego zasługę; - alle biife - etw. fein cieszyć, 
ergreifen złapać na uczynku; @rroartung wbrew wszel- smucić się czem, gniewać się 
3) eine łYMf e -- €:5ee podróż ki emu oczekiwaniu, ponad o co: 10) - ben biifen ~en• 
morzem, na morzu; - bie wszelkie oczekiwanie; 4) f cĘ)en I co to za zły człowiek! 
€:5trajie, - bie )Brilcle g19en za; - ac!Jt ;tage za ośm o, - bie Sugenb I oj młodość, 
iść przez ulicę, przez most, dui; uon 9eute - ein ~a~r, młodość I jy(ucg - bicĘ) prze• 
- 2anb ge9en podróżować; 9eute „9 ~agr od dziś za kleństwo na ciebie! bądź 
- fillarf cf)au nac!J Wloefau rok; - ~agr unb %ag po przeklętym I; II. adv. 1) @e• 
przez, na Warszawę do Mo-· dtuż~zym czasie; - fura ober roe9r -I na ramię broń! -
skwy; - iłem Wleete nad po- fong pierwej lub później; - unb - naji [lin być na 
ziomem morza; bis - 'bas - eht fCeines, - eine filleUe wskróś mokrym, być prze
S?nie po kolana; bis - bie za chwilkę; 5) (n,ii~renb) mokniętym do nitki; - un'o 
09ren powyżej uszu; - ben podczas, przez; - ben filltnter - rot wetben zarumienić się 
@raben fµtingelt przeskoczyć podczas 2imy, pl'zez zimę; aż po uszy; 2) ben fillinter 
(przez) rów; - bas ,8iel - 91acĘ)t przez noc; id) bin - przez zimę, przez całą 
9inausf d)iejien pójść za daleko, - bem .8efen eir.igefd)fofen zimę; ben gan~en %ag -
zapE}dzić się za daleko; er zasnąłem podczas czytania, przez cały dzień; bie ganae 
ift - alle iłlerge już daleko; przy czytaniu; 6) ein Wlał ,8eit - przez cały czas; 3) 
(przenośnie:) - bie !Boruta - bai3 anbere raz po raz; jmnbm - fein ob. ilber(egen 
tei!e 9inroeg fein być ponad iłlriefe iłlriefe fcljreiben f ein; 4) - ijaóen ob. ilbti!l 
przesądami; bie ,8eit pisać. list po liście; er mad)t gaben; ó) bie @ef d)icĘ)te ift 
ponad czas; - bas Wlaji €:5d)ulben - €:5d)u(ben robi mir -, idj gaóe bie @efcljicljte 
ponad miarę; ic!J Ueóe ign - coraz większe długi; 7) - już mam dość tego, już 
allee kocham go nad wszyst- (z acc.) @eroalt - jmnbn mi się ta historya spl'zy
ko; es gegt nic!Jt5 - ein gutei3 gaben mieć nad kim władzę; krzyła; uon einer Saclje -
@eroiffen czyste sumienie naj- fie uermag alles - i9n ona unii genug gaben mieć czego 
wil.lkszy skarb; bas gegt mir może z uim wszystko zrobić, aż nadto, dość, aż do zbytku; 
- aUes przenoszę to ponad on jej zupełnie ulega; - ein aur bie I>auer roirb einem 
wszystko; Xugen'b ge~t - !Bolf gerrfcĘ)en panować nad audj bief e !2lrbeit - i ta ro
!lłeic!Jtum cnota stoi ponad bo- narodem; -- imnbn fiegen but!l się znudzi, sprzykrzy. 
gactwem;ein gutes @fos mlaff er zwyciężyć kogo, odnieść nad Ubera'tfcrn, gabe ilberaclett, 
gegt - alles dobra szklauka kim zwycięstwo; etw. - fic!J va. 1) przeorać; ein €:5tilcl au 
wody lepsza od wszystkiego; bringen, etro. •S ~era btingen feinem \yeliie - od sąsiednie
bas gegt - ben €:5µa\i to zdecydować się do czego; go gruntu kawałek przyorać 
przechodzi żart; es gegt - (z dat.) - bem @5µiel uergijit do swego pola; 2) z wierzchu, 
meine .Rrlifte to przechodzi er bie l!ttbeit przy zabawie po?,rać, przyorać, zorać. 
moje siły, to ponad moje siły; zapomina o pracy; man uer• U'bcraU, adv. wszędzie, 
1lai3 ge~t - meinen )Uerftanb naji ben !menfcljen - bem wszędy; - ger ze wszystkich 
to przechodzi mój rozum; bas ~ic!Jter myśląc o poecie, za- ! stron, zewsząd; - ~in na 
ift - alle !Jlaten fcĘ)[edjt prze- pomniało się o człowieku; 8) ws~ystkie strony ... 
chodzi pojęcie, jakie to złe; (betreffenb z acc.) - ehu. • ll'bctaUf cin, U'bcraUbor• 
er [ebl - feine !BetglUtniffe fd,lrei6en pisać o czem; !2lb• fommcn,slł. wszechobecność f. 
żyje nad stan; - ben I>utft ganblungen - @ef djicĘ)te roz- iibera'nftrcngen, ~abe ilber
trinfen wypić za dużo, upić prawy o bistoryi; meine anneftrengt, va. przecią
się; es ift fdjon - ein ~<l~r !Uleinung - i~n moje zdanie, żać, męczyć pracą; fidj -
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vr. ({jalien) przepracować, wy- U'berbtlliiUtrung, sf. przt-
tężyć, przeciążać się, spraco- lu~.nienie n. 
wa§ się, przemęczyć się. ltberbie'ten, ilóerliiete, •bil• 

llbern'nftrenguug, s f. pl. teft, ilóerbietet, ilóerliot, ~,1óe 
,en, przeciążenie n., przem<,- iilierboten, I. va. 1) podbijać, 
cz~!1ie n., przepracowanie n. podnieść cen<,, podkupywać, 

Ubern·ntworten, gaóe ilóer• podkupić, więcej dawać od 
antroortet, va. wr<,czyć, od- kogo; 2) przdwyż~zyć, prze
dać. wydać, podać. sadzić; II. fidJ , vr. 

itbern'utwortung, sf. pl. 1) er illicrbot mic!J um amei 
•en, wręczenie n., oddanie n., .!tronen on dał'. wi<,cej o dwie 
wy<łanie n. korony odemnie; 2) (przen. :) 

iibern'rb,eiten, va. i q.r. _ fie iiberbietet fic!J an .l.lielienil• 
;\ '""' roiitbi!\feit prześciga się w 

vr ... obacz uóeNnftren~en. u przej mości. 
U'bernrbeiten, ilóergearóei• Uberbit'tung, , sf. pl. •en, 

tet i ilóernróeitet, va: przero-
bić na nowo; prześci6nąć podbijanie n., podnoszenie n. 
kogo w robocie. ceny, podkupowanie n.; prze-

" sada j., przewyższanie n. 
ltbcrn'tbcitu119, sf. przepra- Ubctbi'lben, ~alie ilóergebiI• 

cowanie n., spracowanie n., 
bet, va. imnbn - za nadto 

prri;~ciążenie n. pracą. kogo wykształcić. 
lt'beriirmtl, sm. •ś, pl. -, .. . . 

rękaw płócienny dla zasza- Ubtrbt'lbUUR, sf. przesa-
nowania sukni. dzone wykształcenie. 

Ubernu'~, adv. oa<lzwyczaj- ll'btr•biuben, óinbe, liinbeft, 
nie, nader, zbyt; - verbddJ• binoet, bano ilóer, fJaóe ilóer• 
tig zbyt podejrzany; - fro{J geóunben, va. obwiązać co 
nader wesół; - jc!Ji.in nad- kolo czego, z wierzchu, zwią
zwyczajnie piękny; - fc!Jroie• zać po wierzchu. 
rig„nadzwyczaj trudny. itberbi'nbtu, iióetóin'oe,il6er• 

lt'berbnu, sm. •(e)!ii, 1) binbejt, ilberbinbet, ilóeróanb, 
górna budowa; 2) występ [Ja6e ilóerbunben, va. obwią
m., wyskok m., wykusz m. zać co czem; eine fillunbe mit 

itberbnu'ttt, {jabe ilóetbaut fill~.tte - obwiązać ranę watą. 
va. 1) na wi„rzchu wybudo- llbtrbln'ttung, sj. nakładka 
wać, wystawić; 2) przykryć f., łączenie n. na nakładkę. 
co budynkiem, zabudować; ftberblii'ttertt, va. ({Jaóen) 
3) fidj - niszczyć, gubić, ob,:,cz '.DurcbóUittern. 
rujnować się budowaniem. lt'btr•bleibtn, óleibe, bleióft, 

ii'ber•bt~nltcn, be[Ja[te, be• óleiót, blieb ilber, óin ilber= 
[Jd[tft, óe[Jd1t, óe[Jielt iióer, [Jabe geb[ieóen, vn. pozostać; = 
ilbetbł~a1ten, va. 1) zatrzymać iióri!'lóleióen; 'oie itberólieóenen 
na sobie; idJ mer be ben 9Jlantel = ~interb[ieóenen pozostali 
- nie zdejmę płaszcza; 2) za- pl .. ,(po zmarłym). 
chować, mieć reszti,, pozo- ll'btrbleibftl, sn. -ś, pl.-, 
stałość. pozosta.ła re•zta, ostatki pl., 

ll'berbein, sn. •(e)s, pl. 0 e, szczątki pl.; 'oie -einer 9Jla[Jl• 
martwa kostka, kościak m., 5eit niedojadki pl.; 'oie -
kostniak m., kostna narośl, einee %rinfgelngeio niedopitki 
martwak m. pl.; 'oie - 'ocś 2tltertums 

ll'btrbett, sn. =(e)ś, pl. •e, J za~.vtki pl. starożytności. 
pi<;~zyua f., pier'?;at m. ll'{Jerblid, sin. •(e)ś, prze-

ll'ber,beugcn, lt'btr•biegen, gląd m. czego, pogląd m., 
ilbergelieugt, biege, óiegft, óiegt, rzut m. oka na co, przejrze
l>og ilber, ilbergeóogen, va. i nie n.; er gat einen ridjtigen 
fic!J -, vr. ([Jaóen) przeginać, - ma trafny pogląd; - bet 
przegiąć się naprzód, nagiąć, @ef c!Jic!Jte prz<lgląd historyi; 
nagiąć się. fur5er - krótki przegląd, 

3 n le nb ex, Si:ł!tt[,ń•PolnifdJc~ m!órterbuc!J. 

Uberlle'den 

es Mlt ifJm an tnjc!Jem -
ni1:, oryentuje ~ię szybko. 

ltberbli'dtn, fJabe ilberlilicft, 
va. przejrzeć, przeniknąć, 
obJ.~ć rzutem oka. 

lt'btrbretten, [Jaóe ilber• 
geórei~et, va. rozciągnąć, roz
to(l?,YC nad czem, po wierzchu. 

ltberbri'ttgen, ilberóringe, 
ilóeróringft, ilóerbringt, ilber, 
órnc!Jte, [Jabe ilberórac!Jt, va. 
przynitść, oddawać, oddać, 
wręczyć; er gat mir einen 
j6tief ilberbrnc!Jt przyniósł, 
wr~czył mi list. 

itberbri'uger, sm. =!3, pl. 
-, oddawca m.; ber - biefe/3 
j6riefei3 o<ldawca niniej8zego 
listu. 

ilberbri'nneritt, st. pl. onen, 
od~.'lwczyni /. 

ltberbrt'nguug, sf. pl. ,en, 
oddanie n., wręczenie n., 
przyniesienie n. 

itberbrii'deu, fJaóe illiet• 
órilcft, va. omościć, położyć 
mo•t nad czem. 

iibcrbrii'duug, sf. połącze
nie n. przez most, rzucenie n. 
mo.~tu przez wodę. 

ltberbil'gtltt, ~nlie ilber• 
óiiQelt, va. przeprasować. 

Uberbil'rben, [Jalie ilóerliilr• 
bet, I. va. przeciążyć; IL ilóer 
óilr,'oet, pp. i adi. przeciążony. 

lt{Jerbii'tbuttg, sf. pl. •en, 
pr~:"ciążenie n. 

llbtrbii'rftett, [Jnlie ilberóilt• 
ftet, va. przec1.yścić, po 
wi;.rzchu oczyścić. 

ltberbu'ratltt, bin iióerliur• 
5elt. mi. przewr6cić koziołka. 

ll'berdJlnrf nuer, adi. ,es 
6ą)a nadchloran m. soli. 

lt'btrbnd}, sn. pl. ='oiic!Jet, 
ob~cz Dlibac!J, 6c!Ju~bac!J. 

ltberbn'dJtn, ~uóe iiberbncf)t, 
i·a. pokryć, przykryć dachem, 
dar, dach nad czem. 

llbcrllnu'crn, ~~!ie il?e~, 
bauett, va. przetrwac, przezyc. 

~·bcrbcde, sj.pl. -n, kapaj. 
lt'btt•lleden, ~aóe ilber• 

geh,rcft, va. przykryć, pokryć. 
Uberbe'den, va. {Jabe ilbet• 

becft nakryć, przykryć co z 
wierzchu; mit einem @emiilbe 
- przesklepić. 
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ilucrllc'lfung, 8{, pl. ,en, rwało mu się coś niepotrze
przykrywanie n., pokrywa- bnego w mowie. 
ni~. n. .. ll(Jcrci'{ung, sf. zbytnie 

11'6crllcm i ll(Jcrllc'm, adv. przyspieszenie, prędkość /., 
ob~cz ftóer'oiee. skwapliwość f., nierozwaga 
. Ubcrbc'nfc~, ilóerbenfe, /., porywczość j., nieuwaga 

ilberbenfft, uóerbenft, ilóer, J., brak m. zastanowienia es 
bndjte, ~nóe ilóer'ondjt, va. roz- mar blofl eine - von mir 
watać, rozważyć, zastana- zrobiłem to tylko z braka 
wiać się nad czem; przemy- rozwagi· - ift feinem !Ulen• 
śliwać, rozpamiętywać; bne fłten g~t co na<>'le to po 
~nbe idj n,o~l ilberbndjt roz- dyi, ble. · 

0 
' 

ważyłem ~o należycie, dobrze ii(Jcrci'{nng!lfc~lcr, sm. ~s, 
to ,!)bmyśhłem. pl. - bfąd m. z pośpiechu. 

ltbctllic'0, adv. pr6cz tego, iibcrci'n, adv. zgodnie, je-
na~to, na domiar. dn11kowo, 

lt'(Jcrllrulf,sm. ~(e)!l, 1)prze- Ubcrcinn'nllcr, adv. jeden 
druk m.; 2) - m1ttel!l !Uletnll• na drugim, jeden na drugie
plntten metalografia f; 3) go na sobie na siebie· -
ciŚ1Jienie zbytnie. (egen, feJJen,' ftellen poł;żyć, 

lt'(J~rllrujf, 8m. -ff es, ?przy- postawić jedno na drugiem; 
krzeme .n., uprzykrzeme n., bie !Bildjer fogen - książki 
znudzeme ,n., przesyt m., leżały jedna na drugiej; bie 
wstręt m.; ftóerflufl mndjt - ftilr3ten tot - padli na siebie 
co. nadto t? niezdro_wo, zby- bez duszy; ~ie !Beine -'.' 
tma . sytośc sprawia znu- fdjlagen zalożyc nogi na krzyż; 
dz';',~1e. . . . fie flngen - skarżą się jeden 

1t (Jcrllrlif fig,. a.di .. tdj bm na drugiego; m~t jmnl>m -; 
beffen - to. m~ się JUŻ _przy- fommen por6żnic się, pokło
krzy, to mme JUŻ nudzi; bee cić sie z kim. 
Seó~ni8 . f ein zmierzić iibirct'n,fommcn, fomme, 
sobie życie; elnef 6adje -:--; fommft, fommt, fam, ilber• 
n>er~en s~rzykrzyc, zbrzydzic ein, bin ilbereingdommen, vn. 
so.b10 CQ, fe~bft hes ~efien ułożyć się, ugodzić się, oma
rotrb mnn. mtt ber 3ett - miać orn6wić się; zgadzać, 
n.a wet naJlepsze sprzykrzyć zgod~ić sie na co· wir fin'o 
s10„może. · • i, ;, 

·uuerllli'ngcn, ~nbe ilber- ilómu~gefom~en, llp • • • 
"il t . , . ułożyliśmy s10, że , , . ; man 
u ng , va. pognoic, gnoJem fam ilóerein "onfl • , • staneło 
pr•y kryć. ż ' • 

Uberc11f(0), adv. w prze- na,,tem, e • • • 
kątni, pod przekątnią; ee „ Ubc.~ci'nfommcn, sn... •s, 
ge~t - wszystko idzie prze- Ubcret nfnnft, sj. pl. •funfte, 
wr~tnie, bez porządku, , układ m., umowa f., ugoda f,: 

Ubcrci'lcn, lJnbe ilbemlt, I. konwe~cya /., kontrakt m., 
va. 1) jmn'on - zabiedz ko- milnbltdJ.e!l - układ, nmow~ 
mu, zaskoczyć, doścignąć ustna; em -_ treffen zawrzec 
kogo; 2) zbyt się spieszyć, um.?wę. 
kwapić się nadto, nadto przy- U(Jcrci'nftimmcn, lJabe 
spieszyć; bai8 n>nr ein ilber~ il6ereingeftimmt, I. vn. zga
eilter 6djritt to był krok dzać się, odpowiadać, być 
nierozważny, zbyt przyspie- jednej myśli; nl!e Seute 
szony; ber %ob il6ereilte i!Jn ftimmen bnrin ii6erein wszy
śmierć go zaskoczyła; - 15ie scy zgodnie orzekli; idj ftimme 
nidjts ! nie rób pan nic, za- 'oamit albo bnrilóer ilóerein 
nim się nie zastanowisz; II. zgadzam się na to; bief e 
fidj -, vr. zanadto spie- @gegntten ftimmen miteinnnber 
szyć, kwapić się; er !Jnt nicfJt illimin to ma.fżeństwo 
fidj im !Jłeben ilóereirt prze- nie zgadza się z sobą, nie 
chwycił się w mowie, wy- żyje w zgodzie; II. ilberein~ 

ftimmenb, ppr. i adi. zgo
dny; adv. zgodnie; nndj ber 
•en meinung według zgo
dnej opinii; - mit meiner 
fril~mn 21:uefnJe zgodnie z 
mojem pierwotnem zezna . 
niem. 

Ubmi'nftimmung, pl. •en, 
zgodność j'. (uczuć, myśli, 
zeznań, ton6w); in - bringen 
zgodzić, pogodzić; idj fann 
bie <Einnn~me mit ber 21:us, 
gnlie nicflt in - bringen nie 
mogę zrównoważyć, pogodzić 
dochodu z rozchodem; -
nller '.teite zgodność wszyst
kich części, zespół m.; in -
mit zgodnie z . • . ; in -
bleiben pozostać w zgodzie. 

Ubmi'ntrcffcn, treff e, triffft, 
trifft, traf ilbmin, bin ilóer~ 
eingetroffen, vn. zgadzać się, 
odpowiadać sobie; ber @r~ 
folg tri ff t mit meiner !lłornu!l, 
f eJJung ilberein skutek odpo
wi~.da moim przypuszczeniom. 

Ubmi'f en, va. (~n ben} 
pokryć lodem; bie iiliereiften 
!Biiume drzewa pokryte lodem. 

itbm'ffcn, fidj -, ilómffe 
midj, ilóeriff eft i iijt bidj, iiliet, 
i~t flet), iiberna fidj, ~nbe midj 
ilb~i;(n)eff en, vr. objeść się. 

lt'ber#flllJren, fn~re, fii!Jrft, 
fii~rt, fu!Jr ilber, bin ilberge• 
fn!Jrrn, I. vn. przejechać, 
przeprawić się (na drugi 
brzeg); II. va. przewozić, 
przeprawiać; jmnbn im !tloot 

przeprawić kogo ł6dką 
na drugi brrng. 

Ubcrf,t'~rcn, iiberfa!Jre, ilóer, 
f a~rft, ilberfii~rt, ilberMr, 
~abe ii6~rfn!Jren, va. przeje~ 
dżar, przejechać, przecią
gnąć czem po wierzchu; 
nawozić; jmnbn mit bem 
mlagen - przejechać kogo 
powozem; idi mare f djier -
roorben o mało że mnie nie 
przejechano; bie '.tnfd mit 
bem 6djronmłlte - przejechać 
gąbką po tablicy, przecią
gnąć gąbką po tablicy ; @e• 
f djriebene!l mit rnf djem illuge 
- przebiedz coś pisanego; 
es ilóerfu!Jr eisfalt meinen 
9łilcfen dreszcz przeszedł mi 
po plecach; ben 2(cfer mit 
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9}1ift - nawozić; ber .ltutf~et II. vn, (f ein) przelatywać na 
gat bie tifetbe - woźnica drugą stronę, przelecieć nad 
zgQ,nił koni. CZ!l!TI· 

U'llcrfa~rt, pl. -en, 1) Ullcrflic'l)cn, f[iefie, f[iefleft 
przejazd m., przewóz m., i f[ieflt, flofl iilier, bin fiber• 
przeprawa f., przepływ m.; gef[offen, vn. przelevrnć, wy-
2) miejsce n., gdzie się na lewać się; opływać, obfito
dn!.gi brzeg przeprawia. wać w co; bai! fillctffet im 

U'llcrfall, sm. •(e)s, pl. .ltrug flitflł filiet woda prze
•f n!Ie, napad m., najście n., lewa się z dzbanka; bet i)'lufl 
napaść f., najazd m.; ein flieflt iiliet rzeka wylewa; 
[Jeimtilcfif cf)er - pułapka /.; (przen. :) igr muge flofl iiber 
- in ein .Sanb najazd m., łzy puściły jej się z oczu; 
inwazya f.; ein nndjtlidjer - ' mein ~era f[ieat uor ~anf• 
zaj~cie nocne, napad nocny. liarfeit filiet serce moje prze-

Ullcrfa'llcn, filietfalle, filier• pełnione wdzięcznością; uon 
fn!Ift, iibetfciUt, illietftel, gctlie i!oli - nndmiernie chwalić. 
filietfa!Ien, va. 1) napadać, na- iillcrflic'l)cn sn . .. ;3 wylanie 
paś~, nachodzić,, naj~ć, naje- n.,,.wylew m. ' ' 
chac, .zask~czyc? et!l .Sanb UlJcrflii'gcln, va. ([jalien) 
:;- ~a1ecbac kraJ; ble 9ładjt 1) oskrzydlić, otoczyć, obsa· 
ulietfte! ~ns noc nas .zask:o- czyć, zawojować; 2) prześci
?zyła; etn '5djteden illietfte[ gnąć; wziąć nad kim gó,ę. 
1[Jn strach /!o o/5"arnąl; l>!r U'llcrflnl), sm. ,ffes, ob
'5dj(af filietftd m,tdj se!1 mme fitość J. dostatek m. zbyt~k 
ogarnął, sennośc mme na- J · . ' etro 

dł d l . • u on m., na mtar m., - ctn . 
~~et' ;r;if;tt e~się~etben galien. ~bfitować, opływa.ó w 

ś • b b 2) k co, mtec czego podostatk1ern, 
P?Pa ,c w c oro ę i przes a- uż do zbytku; lii!3 3um -
k1wac, przeskoczyc przez przy- ż d b tk • · (elien 
borymyśliwskie(ozwierzynie). ża , obztky u? tn [!-;, r 

„ yc z y owme; a e„ roa 
ll'lJcrfall~IDc~.r, sf. nad- im „ff e wszystkiego byfo po, 

skokowe staw,dfo, nadsko- dostatkiem• er gat @db im 
ko wa grobla; jaz przelew o- - opływa' w pieniądze; 3um 
w;i:? przewał m. ..e f ei ei:! gefagt w dodatku 

ll'llcrfal), sn. rff eB, pl. ni<:cbaj będzie powiedzianern. 
•fn.{fet, podwójna beczka. ll'lJcrf{ilffiO, I. adi. obfity, 

U'lJCrfcin, adi. bardzo bardzo znaczny; zbytni, zby
cienki, delikatny; w najlep- teczny; •e ,8eit unb !Dlittel 
szy;:n gatunku, przedniejszy. ~alien mieć aż nadto cznsu 

Ulltrfi'rniff en, va. (~alien) 1 środków; bas rocite - 3u 
pokostem pociągnąć, gbcią- fagen to byłoby zbytecznem 
gnąć, przeciągnąć. powi~dzieć; bas ftnb ganą ae 

Ullcrflc'd)tcn, fiberfiedjte, @ef dJtdjten t? są całkie~ 
illierf[id)tft, illierf[ic[Jt, illiei:~ zbytecz~e, 1,nep?trzeb.ne ~n
flodjt, ~alie ilberf[od)ten, va. story~; tdj lim e1g!n~hclj gm: 
opleść, mit €:Siro~ _ opleść - Jestem wlaśc1w1e tutaJ 
słoma ' zbytecznym; II. adv. obficiP, 

iillcrflie·ocn, illierfliege, z?acznie; z?ytnio, zbytecznie, 
filietf[iegft, filietfiog, ~abe m~p,otrze~me. . 
ilbetf[ogen, I. va. przelaty· U llcrf{uffigfctł, sf. zby-
wać, przelecieć, przemyknć; te<',~ność f. 
unfer '5djiff ilberflog ben '5ee Ullcrflu'tcn, ~a6e filierf[utet 
nasz okręt przeleciał przez va. zalewać, zalać; (przen. :) 
jezioro; eine 15djrift - prze- ei~. 2anb - zalać kraj. 
biedz, przelecieć oczyma pi- UlJcrf{n'tung, sf. zalanie 
smo: bie '5cljamriite illietf[og I n., .. wylanie n., wylew m. 
i~t filntli, rumieniec wstydu UlJcrfo'rbcrn, ~abe filier~ 
mignął się po jej twarzy; fotbert, va. i vn. zacenić, za-

iillerfii'~rnng 

cemac; Rtawiać zbyt wyg6· 
ro'liime żądani11. 

Ullcrf o'rbcrung, sf. pl. ~en, 
zacenienie n.; wygórowane 
żą1,anie. 

U'llcrfrad)t, sf. pl. ~en, 
nadcięzar m., przewyżka/., 
nadwyżka f. ciężaru; prze
ciążenie n., nakład m., obar
czi:pie n. 

Ullcrfra'd)ten, galie filier• 
fradjtet, va. przeładować, 
pr11;r,ciążyć, obarczyć. 

Ullcrfrc'ff cn, fidj -. illier0 

fre~e mid), iibetfriff eft i filier• 
friflt biel), i16etftiut ftdj, ilber• 
frafl, ~alie midJ illierfreff en, 
vr ... obeżreć się. 

U'llerfrcnnblid), adi. za
nailto uprzejmy. 

UlJcrfric•rcn, filierfriere, 
illietfrierft, ilbetfdert, filiero 
frot, 6in iilietfroren, vn. ob
m11,rznąć, pokryć ~ię lodem. 

U'llcrfromm, adi. przesa
dn\!l pobożny. 

Ullcrfrn'd)tuno, sf. prze
pl(\!fnienie n, 

U'lJcrfU~r, sf. przew6z m., 
prz.!Jprawa f. 

Ullcrfii'~rllar, adi. dający 
się przeprowadzić, udowodnić, 
dowieść. 

U'llcrfii~rcn, gafle fi6etge, 
fil~rt, va. przeprowadzić, 
przenieść, przewieźć, prze~ 
prawić; eine i)'Ciiffigfeit in eine 
anbere - przelać jeden płyn 
do drugiego; ber !Dlarft ift 
mit fillaren illierfil~tt targ jest 
zal'lny towarami. 

Ullcrfii'~rcn, galie il6er• 
fii~rt, va. przekonać, dowieść, 
przeprowadzić dowód, udo
wodnić; jmnbn einet 6d)ulb 
- przekonać kogo o winie, 
udowodnić komu wine; einen 
iBet6rerf}et - przekon;ć zbro
dniarza. 

Ullcrfii'~rnno, sf., Ullcr• 
fil'~rcn, sn. ~1o, 1) przepro
wadzenie n., przeniesienie n., 
przewiezienie n.; przepra
wienie n., przeprawa /.; 
transport m., przemiana /., 
bie uon @efangenen 
transport więźniów; - oero 
f djiebener 18eroegungen in eine 
ein3ige ujednostajnienie ruchu; 
- einea gasjiirmigen .ltiirpetil 
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ll'bcrfiific 

in f(iiffigen ,Suftanb prze
miana ciała lotnego w ciało 
płynne; 2) przeprowadzenie 
n. dowodu, dowbd m., prze
kor,anie n. 

U'bcrfilfic, af. przepełnienie 
n., .. obfitość f. 

lt'bcrfilficn,~abe illiergeffint, 
va. przelać do innego na
CZ.)'.nia. 

iibcrfil'ficn, ~alie ilberfilUt, 
va. przepełnić, zanadto na
pełnić; ficfJ mit 6µeifen -
przeładowat\ sobie żołądek; 
ben ~larft mit einer fillare 

zarzucić, zalać targ je
dnym towarem. 

itbcrfil'finng, af. przepel
niE\rie n.; przeładowanie n. 

ltbcrfil'finngf!bcrbot, an. 
o(e)I!, zakaz m. przepełnienia. 

iibcrfii'ttcrn, ~nbe filier• 
ffittett, va. przekarmić; prze
paść; ein .!łinb - przekar
mić dziecko; ein \llferb -
pr~fpaść konia. 

Ubcrfil'ttcrnng, af. prze
kar,mienie n. 

lt'bcrgnbc, af. oddanie n., 
wręczenie n.; poddanie n., 
kar,,itu)acya .f. 

lt'bcrgnllcbcbingnngcn, af. 
pl. warunki pl. poddania się, 
kapitulacyi. 

ii'bcrgnbcucrtrng, am. ~es, 
pl. •t>ertriige, warunki pl. kapi
tulacyi, poddania się. 

ibcrgiirnng, af. przefer
me,rtowanie n. 

lt'bcrgnng, am. ~(e)s, pl. 
•giinge, 1) przejście n., prze
prawa f.; - filier bie ~ar• 
µat~en przejście przez Karpa
ty; ber - burcf) ben ~fuji 
przeprawa przez rzekę; oer• 
botener - zabronione, za
kazane przejście; 2) - 3um 
~einbe przejście na stronę 
nieprzyjacielską, zbiegostwo, 
dezercya j.; 3) - aur :tagea, 
orbnung przejście do porządku 
dziennego; vrntlid)er - nagła 
zmiana; - oon ~nrlien cie
niowanie n., stopniowanie n. 
barw; - non ei ner :tonart 
in J>ie nnbete modulacya f. 

lt'licrgnngf!bcftimmnngcn, 
af. pl. postanowienia prz~j
ściowe. 
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ii'bcrgnngf!brilcfc, af. pl. 
~n,.,mostek m., kładka f. 

lt'bctgnngf!gcbirgc, an. •tł, 
pl ... -, gbry przechodowe. 

ll'bcrgnngf!gcf c~, sn. ~is, 
ustawa przechodowa, przej
ści:;iwa. 

lt'bcrgnngf!fnlf, am. •(e)s, 
lys.~czykowy w11pień. 

lt'bcrgnngflfnruc, sf. krzy
wa„ przejściowa. 

lt'llcrgnngf!miniftcrinm, sn. 
0 s, pl. ~rten, ministeryum 
pr")~jściowe. 

1t 1bcrgn1.1oflott, sm. ,ea, pl. 
0 e,,,obacz UberlJnngsfteUe. 

ll'llcrgnugfl.pcriobc,sf.pł. ~n, 
ok~~s przejściowy. 

lt'llcrgnngflregicrung, af. 
pl. ,,•en, rząd przejściowy. 

lt'(Jcrgnngflftntion, sf. pl. 
=en, stacya przechodowa, 
sta,r.ya graniczn11. 

lt'bcrgnngflftenc, sf. pl. ~n, 
miejsce n. przejścia, prze
prl!,wienia się. 

lt'bcrgn11gf!3cit, sf. pl. =en, 
czas m., okres m., epoka f., 
per.Yod przejściowy. 

1t 1llcrgnngfl3nftnnll, sm. 0 ea, 
pł.,,oftiinbe, stan przejściowy. 

lt'bcrgnr, adi. przegoto
wany, nadto gotowany. 

Ubcrgc'llcn, iibergelie, illier• 
gibft, ilbergilit, fibergnli, 
~nlie illiergelien, I. va. oddać, 
wręczyć, podać; ber Oli~ut 
- powierzyć opiece; ben 
~(ammen - rzucić na pa
stwę płomieni; eine ~n!jn 
iłem ~erfe~r - oddać kolej 
do użytku, puścić VV:. ruch 
kolej ; ein ~udj ber Offent= 
lidjfeit - publikować książ
kę; bie fillnffen, eine l)'eftung 
- złożyć broń, poddać for
tecę ; einen ~rief - wręczyć, 
oddać list; II. fidj -, vr. 1) 
poddać się, kapitulować; 2) 
zwymiotować, wymiotować, 
rzy:gać. 

iillergc'llcr, sm. oiil, pl. -, 
oddawca m., wręczycie! m. 

ihergebot, sn. •( e)s, pl. 
•e, wyższe podanie (ceny na 
licytacyi), podkupne n. 

ll'llcrgcbiibr, sf. pl. •en, 
zwyżka /. należytości. 

iillcrgc'llnng, sf. 1) obacz 

Ullcrgc'~nng 

it6ergn6e; 2) wymiotowanie 
n.,..rzyganie n. 

lt'bcr•gcbcn, ge~e, ge~ft, 
gel)t, ging ilber, bin fiberge= 
gangen, vn. 1) przejść (na 
drugą stronę); Das ift in 
anbere ~ćinbe ilbergegangen 
to przeszło w inne ręce ; et 
ift 3um ~einbe illiergegangen 
przeszedł mi stronę nieprzy
jacielską; 2) (il6erflieflen) bie 
~ugen gef)en i~m filier łzy 
mu si~ cisną do oczu, łzy 
mu w oczach stają; roe!'! 
bas Sjer3 ooU ift, bes ge~t 
ber Wlunb ilber co na sercu 
leży, tu się do ust ciśnie, 
trudno nie płakać, kiedy kogo 
boli, gdzie kogo boli, tam 
rękę kładzie; 3) jett ro o U en 
wir oon bem ~Ugemeinen auf 
baa ~ef ontere - teraz od 
ogMów przejdźmy do szcze
g6l6w; 5ur '.tagesorbnung -
przejść do porządku dzienne
go; au einer anberen !Jłeligion 
- przejść na inną wiarę, 
zmienić wiarę; 4) in ~ćiulnis 
- przechodzić w zgniliznę ; 
ein in ~!au ilberge~enoea 
@rfin niebieski kolor wpa
dający w zielony; non einer 
:tonart in bie anbere - mo
dulować; ó) także - oor~ 
il6erge~en; bas @eroitter gef)t 
ba!b ilber burza wnet przej
dzi,i;-. 

lt(Jcrgc'bcn, fiberge~e, filier• 
ge~ft, ilberging, l)ube il6er= 
gangen; I. va. lł przejść co; 
cine ITTedjnung - przejrzeć, 
przeglądnąć rachunek; bas 
~db '- przejść przez~pole; 2) 
pominąć kogo, nie uwzględnić 
kogo (unlieadjtet Cnffen); nie 
wspomnieć, zamilczeć, zanie
dbać (6eifeite Cnffen, oer0 

nnd)lliffigen); etro. mit 6tiU• 
f djroeigen - przemilczeć o 
czem, pominąć milczeniem; 
eine l!:iteUe, ein fillort - opu
ścić, przeskoczyć ustęp, sło
wo; er ift bei dner ~ef orberung 
ilbergangen roorben został po
miniętym, preterowanym przy 
awansie; 3ur %age!3orbnung 
- przejść do porządku dzien• 
nelf.0• 

ltbcrgc'bnng, sf. pominię
cie n., ctninięcie n.; przej• 



rzenie n., przegl11dnięcie n.; 
mit, - z pominięciem. 

ll'fiergde~rt, adi. zanadto 
uc~ony, przeuczony, 

ll'fiergenug, adi. aż nadto, 
po(lostatkiem. 

ll'fiergef djiiftig, adi. zaafe
rowany. 

ihergelDnlt, sf. ob. Oóer• 
ge1i1,alt. 

ll'fiergelDidjt, sn. •es, 1) 
nadwyżka f. wagi; 2) prze
waga f., wyższość f. (!l.lor• 
gerrf djen, ft!ierlegen~eit); bas 
- ift auf unferer 15eite nasza 
strona ma przewagę; bas -
ilber imnbn geminnen zyskać 
na~ kim przewagę. ,: 

llfiergie'jjen, ilbergiefle, itber, 
giefleft i ilbergief!t, illiergof!, 
~abe filiergoff en, va. 1) prze
lać, przelewać; 2) polać, po
lewać, oblać, oblewać; 3) 
przelać, lać tak, że się wierz
chem wylewa; 4) ~riidjte mit 
,Suder - polewać owoce 
cukrem, kandyzować owoce; 
5) vimp. es illiergof! i9n 
:pur:purrot zaczerwienił się 
ja~. burak. 

llfiergi'lJf en, va. gipsem 
po~lec, zagipsować. 

llfiergi'.))f ung, sf. pl. ,en, 
zagipsowanie n., powłoka 
giP.•owa. 

Ufiergi'ttern, va. (ąalien) 
polfryć co kratą, zakratować, 

llbergln'f en, va. (ąnlien) 
os~Jdić, pokryć Pzkłem. 

ll'berglildlidj, adi. nader 
szc;r,ęśtiwy. 

llbergo'lben, va. (ąalien) po
zło,~1ć, ozłocić. 

Ufiergo'lbung, sf. pl. ~en, 
pozłocenie n., poztotka f. 

U'fiergiittlidj, adi. nadboski, 
Ufiergrn'f en, fidj -, vr. po· 

kryć się trawą. 

ll'fiergrcifen, ~reife, grdfft, 
griff ilber, gabe illiergegriffen; 
vn. (eingreifen) in imnbs 9łec!Jte 
- wkroczyć, wdzierać się 
w .!lzyje prawa. 

U'fiergriff, sm. •ee, pl. •e, 
na~użycie n. 

U'bergrojj, adi. nadzwyczaj
nie wielki, olbrzymi; •e @ilte 
na(lzwyczajna dobroć, 

U'fiergud, sm. •es, pl. •e, 
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ll'fiergiittcl, sm. ,s, pl. -, 
ob~.cz Oliergurt. 

U'bergnjj, sm. ·ff ee, pl. 
•gilff e, 1) polewka /., glazu
ra j. (na torcie); 2) polewa
nie„n. emaliowanie (w giserni). 

lt'fier~nfien, galie, gaft, gat, 
ąntte il ber, galie ilbergegalit; 
va. 1) ein Zudj - mieć na 
sobie chustkę, szal; 2) mieć 
zwyżkę = illirig ~a ben; 3) 
(obraz.) etm. - mi,ć już 
cz~go nadto. 

lt'ber~nlten, ~aue, giiltft, 
ąiilt, ~idt filier, ąalie illier• 
gega(ten; va. 1) trzymać nad 
czem, po nad czem; 2) pr11e
jąć na siebie (gra w kręgle); 
3) ;;- illiernorteilen. 

ltber~n'nbne~men, ne~me, 
nimmft, nimmt, na9m fiber• 
9anb,'.9abefiber9anbgenommen; 
vn. coraz się wzmagać, 
n. p. pożar, wylew, prze
pych; szerzyć się (n. p. cho
roba, zaraza, pożar); roz
powszechniać się (n. p. zwy
czaj); brać przewagę, wziąć 
g6rę nad czem; bai! Unfraut 
nimmt - chwast głuszy, za
głusza; bai! Unge5iefer nimmt 
-,.TObactwo mnozy się. 

ltber~n'nbnc~men, sn. •s, 
wzmaganie n., szerzenie n., 
ror,powszecbnianie n. się. 

lt'fier~nng, sm. ~es, pl. 
-~linge, I) to co jest z wierz
chu ri:awieszone, draperya f., 
firanka j.; 2) wystawanie 
części budowli (n. p. wykusz) 
(ar,~.h.); 3) zarzHtka f. 
.. lt'fier~~nngen, ~ange, ąlingft, 
ll'fier~iingen, ~iinge, 9iingft, 
9ing fiber, 9af>e ilf>ergegangen, 
vn. wisieć nad czem, zwie
szać, być zwieszonym, po
chylonym na jedną strone; 
wy,~tawać, przechylać się. • 

lt'fier~iinnen, iiber9iinge, 
filier9iingft, illier[Jing, gabe 
ilberge[Jangen, va. przewiesić, 
Z&"o/.iesić, obwiesić, zarzucić. 

lt'fier~iingfg, adi. zwiesza
ją<t,Y, obwisły, zwisły. 

ltber~n'rf cfJeu, I. va. (galien) 
pokryć coś korą, strupem, po· 
włoką; II. vn. (fein) z11sko
rup,\eć, zasklepić się (rana). 

llbcr~nu'dJen, va. ([Jaben) 
obchuchać co, nachuchać na 

co (zwierciadło); mit ~nrlien 
nur ilberijaudjtes fBilb obraz 
malowany w delikatnych bar
wach, 

Ufier~iiu'fen, gafle ilber• 
[Jiiuft, va. przepełnić, zawa
lać, obsypywać, zasypywać; 
obarczać, obciązać; = illierln~ 
ben; llas i!11~er[Jaus ift mit @e• 
treibe illietgiiuft składy !Ił 
przepełnione, zawalone zbo
żem; imnbn mit fillo[Jltaten 
- obsypywać kogo dobro· 
dziejstwami; er ift mit @e• 
fdjiiften illier9iiuft on jest 
obarczony interesami; mit 
'5djulben illier[Jliuft fein hyć 
przecią:!.onym długami; jmnbn 
mit jylildjen - miotać na 
kogo prze'kleństwa, obrzucać 
kol?O przekleństwami. 

Uber~iiu'fung, sf. pl. •en, 
przepełnienie »,,zapełnienie n., 
ob1;1,rczenie n., obciążanie n. 

ltfier~nu'l)t, adv. w ogbl
ności, wogóle, zgoła; menn es 
- mlig!idj ift jeśli w ogblno
ści jest możliwe; iett ift ee 
- unmliglicf} teraz to zgoła 
niemożliwe. 

iher~e'ficn, ilber[Jef>e, ilf>er• 
gelift, ilóer[Joli, ~abe ilber901ien; 
I. va. jmnbn einer 15ac!Je -
uwolnić kogo od czego, nie 
trudzić czem; - 15ie miqi 
biefer fillilge oszczędź mi pan 
tego trudu, uwolń mnie pan 
od tego trudu; II. ficfJ -
vr. (gaben) 1) podźwignąć 
się, przerwać się (podrrnsząc 
ciężary nad siły); 2) wyno
sić się nad czem, panoszyć 
się; o[Jne midj - au mollen 
ni~. chwalący się. 

ltber~e'bung, sf. pl. -en, 
1) uwolnienie n. = fBefreiung; 
dyspenzowauie n.; 2) wyno
szenie, panoszenie n. się, py
ch~ f., arrogancya f. 

ltfier~ei'3en, [Jabc illier• 
9ei3t, va. przepalić, przegrzać. 

U'fier~cmb, sm. -es, pl. •en, 
p6\)<oszulek m. . 

ltfier[Je'r, adv. na, po wierz
chu; a nadto. 

Ubcr~i'n, adv. powierzcho
wnie; jako tako; byle zbyć. 

Ub er[Ji'~cn, I. ~abe illier• 
[Jitt, va. przegrzać, przepalić 
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II. fic!J -, vr. (ljaben) ze- Ubtrlt'l)lJCU, I. vn. (jein) 
grll/,aĆ sie,. przeważyć się, przechylić się 

ładować, obciążyć, prze, 
ciążytł., obarczyć; ein \J.lferb, 
einell fillagen - przeładować, 
zanadto obciążyć konia, wóz; 
einem .ftinbe ben magen -
przeładować dziecku żclądek; 

Ulitr~i't,lUUll, aj. pl. -en, przez brzeg, stracić r6wno-
prlf,egrzanie n. wagę; II. va. (ljaf>en) prze-

Ubtrbi',u1,gilal)l)arat, am. ważyć co, przechylić przez 
0 eil, pl. -e, Ubtr~i',uugilrobr, brv,g. 
an,.-es,pl, •e, przegrzewacz m. Ulitdi'tttn, va. (ljaf>en) po-

Ubtrbo'btln, ~abe iióer• kit.'.'wać (z wierzchu). 
~o~~lt, va. przeheblowai. Ubtttlt'btn, va. (~llbin) 

lt'btrbodJ, adi. za wysoki, pr9:;akleić, okleić. 
na(lto, niezmiernie wysoki. ll'bcrUcib, an. -e!, pl. -er, 

UbcrlJii'btn, I. va. (ijabell) su~.uia wierzchnia. 
przewyższać; II. iiberljiiljt, pp. UbcrUti'bcn, va. (ljaf>en) 
i adi.; burc!J einen !Bogen - przystroić zewnątrz (ołtarz), 
uk!)ronowany łukiem. pol\'ryć, powlec, przyodziać, 

U'btrboltu, ljabe il6et• Ubtrflci'ftcru, va. (ljaf>en) 
geljo!t, va. 1) przeprawić na klajstrem oblepić, pomazać, 
drugą stronę; ljol' il6erl dii- pol.i;lajstrować, 
waj ł6di ! ; 2) bie €:lege[ - Y,berflug, adi. przemądry. 
zm,jenić, przełożyć żagle. U'btdlugbtit, aj. przemą-

ltbtrbO'lcn, fjabe iiberljolt, drość /. 
va. prześcignąć; er ljat ign ii'flcrfniil)fcn, va. (~nf>en) 
in ber <5c!Ju!e ilóerfjolt prze- zapiąć po wierzchu. 
ści~nlJl go w szkole. Ubcrfo'd,Jcn, I. vn. (ljaben 

ilbtrbo'rdicn, fjabe ilf>et• i Wn) wykipieć, przegotować; 
ljorc!Jt, va. stracić słowo nie (przen. :) zegrzać, rozegrzać 
sło,:,hając u waż u ie. się; I[, va. (ljaf>en) przego-

Ubttbii'rcn, va. (ljnf>en) 1) to~ać coś dla konserwowania. 
przesłyszeć, niedosłyszeć, ni" U'bcrfoblcnf aucr, adi. •es 
słyszeć, nie uwdać czego; ea,!a dwuwęglan m. soli. 
2) jmnbn - przesłuchać, Ubtrfo'mmtn, bin iióer• 
wysłuchać, przepytać kogo; fommen, I. vn, ber fllrief ift 
fidj f eine 2łuiga6e - powtó- mi,: - list mi wręczono, list 
rzyć zadl\nie. otr2.ymałem; nUes mas uns 

ll'btrbofcn, sf. pl. wierz- - ift wszystko co się nam 
ch~ie spodnie, pantalony pl. dostało, co przeszło na nas; 

Ubtrbil'l)fcn, va. (~af>en) II. va. 1) odbierać, odebrać 
ob';',CZ Ubetf;>ringen. = befommen; 2) przywła-

U'btrirbifdj, adi. 1) nad· , ) ii 
· k' 2) , b' , k' szczyc sobie coś; 3 es óer, 

ziems 1 • me •ans 1 = f ·r, • ("h{'c!J "' ft r..· 1.1:r,, h ki _ "!tl'c!J. am 1,,n eme ;> Ov I e ,..ng 
.,1mm I ..., , os. . - go t , zdjął go nagły strach. 
duchowy = C3tt\t!C3j Cudowny , u" 'b•tJ aft ,F l ~J aft 
= rounoerbar. . • r , f.1· P · r e, 

iibtrja'gbbar, adi. ein ser siła prze~aźaJąca, l?rzem~ga 
{)ir,lctJ sti{ry i duży jeleń. /.; nad1_mar m. siły, siła 

Uflerja'gcn, I. va. (~alien) wy,~:ichai,c~. . 
zmęczyć zanadto pędząc, ~ flcrfraft19t adi. ~adzwy-
spedzić; II. vn. (fein) uciec cz~.1ny, nadmierny, sllny. 
na:. drug-ą stronę. U'btdritif dJ, adi. nadto 

U'btrjii~rig, adi. 1) ponad kr.~tyczny. 
rok liczący; 2) takzu ilber• U'bcrlruftcn, ficlJ - , vr. 
jii~rt nadto stary, przestarzały zasklepić się, pokryć się po-
( d~r,ewo ). wł:!ką, strupem. 

Ubcrfa'lfcn, va. (ijaben) lt'btrlabcn, labe. llibft, 
waouem obrzucić, wapnić. liibt, lub iilier, ijabe illier-

Ubtrfii'mmcn, va. (ljaf>en) gelaben, va. ładunek przełado-
pr z,eczesać. w~.f- z jednego wozu nadrugi. 

ltlicrfau'fen, I. va. (§aben) U6crla'bcn, I. iióer!abe, 
przepłacić, II. \\d) -, vr. iióit\iib11; iitm\ii'ot, iiótt(u)), 
rujnować się na zakupna. ljaf>e iióer(aben, va. prze-

bas molf mit 6teuern -
przeciążyć ludność podatkami; 
\id) i.Im '!Jllngm - przełado
wać sobie żołądek; eine 9łolle 
- przesadzić, szarżować rolę; 
II. tlberlaben, pp. i adi. prze
ładowany; mit 2lrbeit, mit 
@ejd)iiften - obarczouy ro
bot,ą, interesami. 

U'btdnbtraml)t, af. pl. -n, 
ładownia /., przystań kole
jo~a = ~erfoberamµe. 

U6cda'bung, af. pl. ~en, 
przeładowanie n., przeci!}• 
źenie n., obciljżenie n., obar
czPnie n., nadkład m. 

ii'bcrla11bilcif cnbatn, aj. 
pl, ~en, kolej łącząca dwa 
morza, kolej transkontynen
talna. 

ft•llcrlang, adi. za długi, 
nailto długi. 

U'lltrlnngtn, va. (~aben) 
po~ać na drugą stronę. 

Ubcrla'ff en, iiberlaff e, iif>er• 
lliffeft i iif>etliiflt, ilbet!liflt 
ilberliefl, taf>e iif>etlaff en, I. 
va. 1) pr:r.epuścić 11a <\rug; 
stronę; 2) zostawić, zacho
wać = iibrig laffen; 3) od
stąpić = abtreten, p:iruczyć, 
zdać na kogo, oddac komu; 
powierzyć = nnuettraurn; 
jmnbm feine @iiter - odstą
pić komu swoje dobra, pozo
stawić komu swoje dobra do 
dowolnego użytku; idj iif>er
laffe iljnen au bel>enfen po· 
zostawiam to panu do na
mysłu; ic!J ilf>erlaff e bas iljrem 
,Sartgefiiijl zdaję się na pań
ską delikatność; ic!J il6erlaff e 
fie i~rem 6djicfja!e po:.1osta
wiam ją losowi; bie 1!5adje 
i[! i~m gan3 - sprawa jest 
zupełnie jemu poruczona, 
zdana na niego; bas bleibt 
bit - to pozost11je twoją 

rzeczlJ,; bai3 muf! idj bit -
pozostawillm to tobie, ,.daję 

to na ciebie; er ift fic!J f elbft 
- jest zdany na samego sie
bie; IL ftd) -, vr. )id) bet 
lYteube -, oddawać się ra• 
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dości; fidj bem €5cĘ)mer5e zmE,)czyć siE,1 nadmiernem bie-
poddawać się holowi; ficĘ) ga,;iiem. 
bem Sufall - zdać się na U'bcrliiufcr, sm. •i8, pl. -, 
przypadek; ficĘ) imnbm - zbieg m., dezerter m.; reli• 
pot,łdać się komu. .. gio[ er, :po[itif cĘ)er - apostata 

Ubcrln'ff cn, sn. •iii, Ubcr~ m., .. renegat m. 
ln'ffung, sf. przepuszczenie ll'bcrlnut, adi. nadto gło
n.; odstąpienie n., poruczenie śny, za głośny; adv. za glo
n., zdanie n. na kogo, po- śno; - fd)reien wrzeszczeć; 
zo~tawianie n. - (acĘ)en śmiać się na cały 

Ubcrln'ff cr, sm. •i8, pl. -, glc:~. 
od~.tlJpujący m. ltbcrlc'bcn, va. (~aben) 

lt'bcr{nft, sf. przeciążenie imnbn, etro. - przeżyć ,prze
n., nakład m., obarczenie n., trwać kogo, coś; bie U6et• 
nadmiar m., nadwyżka /. ła- lebenben pozostali przy życiu; 
dunku, przewyżka f. cięża- er iiberlebt bie[ e 6c!Janbe 
ru;,.(przen.:) natręctwo n. 11ic(jt on nie przeżyje tej 

Ubcrln'ftcn, va. przeciążyć, sromoty; er ~at fid) ii6er[ebt 
zanadto obciążyć; er ift mit przezył się; bas !jat fid) ii ber, 
ed)ulben, mer:pflidjtungen lebt to już się przeżyło, wy
iibedaftet jest przecj&żony szło z użycia, to już wyszło 
dli}gami, zobowiązaniami. z mody. 

U'bcrlnftig, adi. •ei8 6djiff ll'bcdcgcn, va. położyć co 
okręt nadto obładowany, z wierzchu, 1ozciągnąć; jmnbn 
pr~.~ladowany. - położyć kogo, przełożyć 

U'bcrliiftig, adi. bardzo pr~.ez kolano (celem obicia). 
natrętny; bardzo przykry. ltbcrlc'gcn, I. va. (!jaben) 

ll'bcrlnuf, sm. •(r)e, pl. rozważać, zastanawiać się, 
~Iaufe, 1) najście kogo przez przemyśli watl, namyślać sill, 
wiele os6b, liczne, natrętne rozmyślać; idj mufl mir ba!8 
Ol!wiedziny; 2) przewał m., reifCic(j - muszę się nad tern 
pnr;~lew m. należycie zastanowić, muszę 

ll'bcr-lnufcn, laufe, lliufft, to należyci" rozważyć; idJ 
lliuft, lief fiber, bin ilber• roill mir'll - namyśl~ się 
gelaufen, vn. 1) przelewać się, nad tem; idJ qabe es mit anberi! 
wykipieć; bai! @lai! lliuft iilierlegt rozmyśliłem silj; II. 
ilber przelewa, leje się ze iióetlegt, pp. i adi. ein •et 
sl'lklanki; bie !Dlilc(j ift - !Dlenflf} człowiek rozważny, 
mleko wykipiało; ber %0:pf myślący, roztropny, ostrożny; 
lliuft iióer kipi z garnka; bie ein •ei8 illetbredjen zbrodnia 
'iltugen liefen i!jm iiber łzy popełniona z rozwagą, zbro
mu w oczach stan~ły; bie dni/\ przygotowana. 
@alle lliuft i~m ilbet złość Ubcr{c'gcn, adi. przewyż
go bierze; 2) 5um ijeinlle - szający, wyżizy, przemaga
zdezertować, przejść do nie- jący, liczniE>jszy, silniejszy, 
pry;yjaciela. zdatniejszy; ein •er 3'dnb 

Ubcrlnu'fcn, ii6erlaufe, fiber, silniejszy nieprzyjaciel; !jier• 
liiufft, ilberlauft, ilberlief, in ift er allen - w tern on 
~abe ilberlaufen; I. va. 1) g6ruje nad wszystkimi, prze
a) einen !8rief - przerzucić, wy,tsza wszyslkicb. 
przeglądnąć list; b) eht falter Ubcrlc'gcn~cit, sf. wyższość 
6djroeifl uber!iiuft midj zimny /.,,;przewaga/., g6rowauie n. 
pot wystąpił mi na czoło; ltticrlc'gf nm, adi. rozważny, 
ein 61f}auer iiberliiuft miel) ro1;r,ropny. · 
dreszcz mnie przechodzi; 2) I Uticrlc'gt~cit, sf. rozwa
imnbn - nachodzić kogo, żność f., rozwaga /., roztro
naprzykrzać się komu; bie pnr,ść /. 
!8ettler - micĘ) żebraki mnie ltbcrlc'gung, sf. rozwaga 
nachodzą, naprzykrzają mi f, rozmyst m., zastanowie
eię; II. fidj -, v,·. (~aben) nie n., rozgarnienie n.; mit 

Ubcrli'ftcn 

- z rozwagą, z rozmysłem; 
eine %at mit - uetiif>en po
pełnić czyn z rozmysłem; 
o!jne - bez zastanowienia, 
nierozważnie; nac!J reiflic!Jer 
- ,.po dojrzałej rozwadze. 

Ubcrlc'gungilfrift, sf. czas 
m. ,po namysłu. 

ll'bcrlcltcn, vn. i va. (qaben) 
przeprowadzić na drugą stro
nę; !8lut - przeprowadzić 
tra,,;isfuzyę krwi. 

U'bcrlcitung, sf. trans
fu~ya /. 

ll'bcrlc!tungef n~, sm. •ei!, 
pl. "\li!Je, frazes przejściowy 
(mnzyka). 

Ubtrlc'rncn, va. :(qaben) 

~~;;:ac:z::i ~~tef tuczyć siE,1, 

Ubcrlc'f en, ilberlef e, iióer• 
lief eft i iiberlieft, il ber L ieft, 
iiberlaiil, qat iiberlefen, va. 1) 
jeszcze raz przeczytać; prze
rzucić czytają(', szybko prze
czytać; 2) przeoczyć, prze
sk,;,,czyć coś czytając. 

Ubcdic'fcrbnr, adi. dający 
się"dostawić. 

Ubcrlic'fcrn, rn. (9aben) 
wręczyć = ein~linbigm, po
dać; przekazać; wydać; 
jmnllm einen !Brief - w,~. 
czyć, dostawić komu list; ben 
6trold) ber fillacf)e - włóczę· 
ge wydać straży; bet 9lad;• 
ro'e1t - przekazać coś po
tomności; iiberlieferte @eo 
61q)lC9e tradycyjne zwyczaje. 

Ubcrlic'ftrttng, sf. pl. •en, 
1) podanie n., tradycya f.; 
burcĘ) --'- przez tradycy~, tra
dycyjny; 2) wręczenie n., 
przekazanie n., wydanie n., 
do•t.awienie n. 

ihcrlicgcn, I. vn. (ijaben) 
być rozłożonym na czem; 
bie 0 'oe ~ecfe f o!I ben ;tijcfJ 
fd)onen kapa pokrywa stół 
dla zaszanowania go; Il. 
ficĘ) - , i·r. bief e i)'tiicf}te !ja ben 
ficĘ) iióetlegen te owoce są zle
ża~!l· 

Ubctli'ftcn, va. (~alien) po
dejść, okpić kogo; bai! ijeif!t 
ben 3'udji! - roollen to znaczy 
tylfl co chci€Ć osiukać„ lisa. 

Ubcrli'ftcn, sn. •i8, lt6cr• 
li'ftung, sj. podejście n., za
skoczenie n. 



itfJcrma'dJcn 

Ubttm\\'d}tn, i:a. {{)a~t11) 
przesłać komu co, przekazać_; 
@elb butdj eine mnweifu11g 
- przekazać pieniądze prze-
ka~em. .. 

llberma'd)en, sn. -~. llbcr~ 
ma'd)ung, sf. przesłanie n., 
pr7;/lkazanie n., przesyłka f. 

llbcrma'd)cr, sm. •S, pl. 
-, przekazujący, wysyłający. 

ihcrmad)t, sf. przemoc f' 
przewaga f. = mor~etrfd;en; 
ber - untetHegen uledz prze
mocy; bie - bes \}etnbt!l 
prJi!/JWaga nieprzyjaciela. 

lt'flcrmiid)tig, adi. przemo
żny, przeważający, 

iibcrma'lcn, va. (~abe11) po
malować z wierzchu, zanill
lować, przemalować; ein !Bilb 
- odnowić obraz stary albo 
URz,,kodzony; retuszować. 

llbcrma'fuug, sf. pl. -en, 
przemalowanie n., zamalo
wanie n., odnowienie n., re
tuszowanie n., odrestaurowa
niP n., retuszowanie n. 

ihermanganf aucr, adi. =tli 
15a[a nadmanganian soli. 

ihcrurnngauf iiurc, sf. kwas 
na~manganowy. 

ltbcrma'nncn, va. (~aben) 
pokonać, przemódz; ber 5clifof 
iibermannte jie sen ją zmógł. 

U'bcrntllfj, an. •ee, nadmi11r 
m.; obfitość/. aż do zbytku, 
zbytek m.; - im G;ff en brak 
miary w jedzeniu, żarło· 
cz n ość /.; aum =e na domiar; 
n,ir ~aben non alrem im - ma· 
my z wszystkiego do zbytku; 
titt - \)0'1\ l.?.dd)tfintt fokko
myślność w najwyższym sto
pniu; int - nerfe~en fein 
być zaopatrzonym a:!; do 
zbytku. 

ll'bcrmiifjig, I. adi. nad
mierny, zbyteczny; ein •er 
!Jlteis zbyt wyg6rowana cena; 
•et G;i~et nadmierna, zhyt 
wielka gorliwość; •ell .1306 
przesadzone pochwały; II. 
adv. nadmiernie, nad miarę, 
zbytecznie; - focfJen śmiać 
się przesadnie; - groli nad· 
miernie wielki; - efim jeść 
nad miare. 

ihermaijigfcit, sf. nad• 
miar m. 
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ilbttmnn'ttn, va. ({)\\ben) 
omurować; przemurować. 

ii6crmci'ftcrn, va. (ija6en) 
1) obacz )fiemeiftern I.; 2) ob. 
Uót,rmannen. 

lt'bcrmcnf dj, am. -en, pl. 
•en, nadczłowiek m, 

U'licrmcnf dJHclj, adi. nad
ludzki, nadzwyczajny, nie
zmierny, niesłychany; eine •e 
2lnftte11gung nadludzkie wy
tęż.~nie. 

llbcrmi'ttdn, va. (gaben) 
ob~rz iibetmact)en. 

ltbermi'tt(e){nng, sf. dorę
cz~riie n. 

lt'licrmittler, sm. •a, pl. 
-, .. doręczyciel m. 

,µ'licrmor9en, adv. ~oj utr~e, 
lt'bcrmorgcnb, adi. poJu

tr7Pjszy. 
Ulicrmii'llen, I. va. (ijabe11) 

i vr. ficfJ - zmęrzyć się sil
nie, przemi,czyć si~, w_ycze.r
pać się; II. vn. (fem) tdj btn 
ilbitmil\ltt jeBtem zanadto 
zmeczony, wyczerpany. 

ittcrmil'llung, af. przemę
czenie n., nadto wielkie zm<,
czę;nie, wyczerp1mie n. 

ll'licrmut, sm. -es, 1) za
rozumiałość /., pycha t: -
,t)odjmut; arogancya /. -
2lnma~ung; zuchwałość /. 
= g:red)~eit; wynioelość f.; 
2) swawola J:, pustota j., 
rozpusta /. ; er ijat es b[ofl 
auli - getan zrobił to tylko 
ze swawoli; im "e be'3 @liicfes 
w upojeniu szczęścia; @ut 
m~!flt - chleb bodzie, 

lt'licrmiitig, aai. 1) dumny; 
zarozumiały, arogancki = 
anma$enb; zuchwały = 
fred); ein -er ~enge( zuchwa
ły chłystek; 2) swawolny, 
ro;,ipustny; - fein brykać, 

ltlicrna'd)tcn, I. vn. (~aben) 
(prze )nocować, zanocować; 
tei !!Jlutter @tiin - przeno
cowai pod gołem nieh~m; 
II. va. (~alien 1) jmnbn -
przenocować kogo, dać komu 
1101;leg; 2) ciemnością pokryć. 

lllierna'd)tcn, an. •il, prze
nocowanie n., zanocowanie 
n., .. noclel!' m. 

ll'lierniid)tig, adi. 1) trwa
jący całą noc ; 2) niewyspa
ny; et fieijt - auli wygląda 

tak jak gdyby spędzH'. not 
bezsenną, gdyby call} noc 
czuwał; 3) przejściowy, efe
mP,fyczny. 

ltóernii'bcn, va. (gaben) ob, 
szy.f z wierzchu. . 

U'bcrnnbme, sf. objęcie n., 
odebranis n., odbi6r m., przy
jecie n.; - einer 2lrbeit ob
jęcie f. roboty; id) lieftiitige 
bie - bei'.l @elbes potwier
dz11n1 odbiór pieniędzy; -
eincr G:rbfcfJaft objęcie spadku; 
- einei'.l ,l?auf es objęcie domu 
w posiailanie. 

ii'licrnalimc, ii'bcrnabm~· 
bcbin9nn9en, · sf. pl. waru n ki 
pl ... objęcia, przyjęcia, 

lt'licrniibrnng, sf. byper
trofiii f., na<1mierne odży

wi~nie, rozrost m. 
ll'lierna~t, sf. pl. 0 nii~te, 

ob~.zywka f. 
ll'licrnatiirfid), adi'. nad

naturalny, nadprzyrodzony, 
nadludzki = ilb~tmm\d)lid); 
non •er @ro[ie nadnaturalnej 
wielkości; • es G:reignifl cu
downe zdarzenie, cud m. 

U'licrnatiidid)fcit, sf. nad
naturalność f., nadprzyro
dz').ność f. 

ltbcrne'~mcn, ii&erne~me, 
illiernimm\t, ilbernimmt, filier• 
na~m, ~abe illiernommen; I, 
va. 1) objlJ:ć, wziąć coś na 
siebie, podj13ć się czego, 
wziąć w posiadanie =- ~e
fijJergreifen; - etm. 311 tun 
przedsiewziąć; bas stommanbo 

objąć dowództwo; bie 
merantmort[icfJfeit filr etw. -
wziąć na siebie odpowiedział· 
n ość za coś; [ab midj bas 
- daj mnie to zrobić; 2) 
wziąć co na drugą stronę; 
3) okryć się czem ; einen 
!mantr[ - zarzucić płaszcz ; 
wziać płaszcz na siebie; 4) 
jidj 'nom .8ome - !aff en dać 
się potwać gniewowi; ó) 
jmnbn - przecia:!;yć kogo, 
żądać od niego za· duto; ein 
!Jlferb - konia nadto zmę· 
czyć; II. fidj -, vr. 1) 
przebrać w czem miarę, 
przesilać się; fidJ im mrbeit en 
- przesila(., zamęczać się 

pracą; fid) im @ffen unb 
%ti11fen - przebrać miarę 



ilticrnc'~mcr 

w jedzeniu i piciu; 2) fidJ 
- .. panoszyć się. 

m,crne'~mcr, sm. =5, pl. 
-, ten co coś obejmuje, 
podejmuje się czegoś; 
eines ~auee przedsiębiorca 
bu~owy. 
. ltlicrnc'~mung, sf. 1) ob. 
Uberna~me; 2) panoszenie n. 
się, nadto wielkie zaufanie 
do„samego siebie. 

lt'bcr-orbnen, orbne filier, 
ijabe fióergeorl>net, va. wy
wyższyć; jmnbn einem -
wywyższyć kogo nad drugich, 
ust,~nowić kogo nad kim, 

lt'bcror~b, sn. •(e)i3, pl. 
~e,,.nadtlenek m. 

ltlicrł)flii'gen, va. (ijaben) 
zaqrać, przeorać. 

lt'bcri,~o~i,~orf liurc, sf. 
kw,\ls nadfosforowt, 

ltbcrł)i'nf d11, va. ([Jalien) 
zapenzlować, przepenzlować, 

Ubcrł)lli'ttcn, va. ([Jaben) 
pr71flprasować, zaprasować. 

lt'bcri,robnftion, sf. nad
produkcya /., hyperproduk
cya f., nadmiar m. wytw6r
czi;,,olci. 

lt'bcri,ur,;cin, vn. (fein) 
i vr. potoczyć się, prze
wr(!cić koziolk11 przez co. 

ltlicrquc'r, adv. w poprzek, 
uknśuie, 

Ulicrquc'rcn, va. (galien) 
pr71f'.iść w poprzek, 

ltbcrrn'gcn, va. ([Jalien) 
przewyższyć co, wystawać, 
wznosić się, górować nad czem, 
starczyć ponad czem, domi
now11ć; jmnbn an @elegt• 
fam Mt - przewyższać kogo 
uc~.oaością. 

ltlicrrn'nfcn, va. (gaben) 
przerastać, pokrywać galt,
zia,llli. 

ltlicrrn'f d)cn, I. i-a. ([Jalien) 
niespodziame napaść na kogo, 
zajść kogo, nadejść, zasko
czyć, wyłapać; jmnbn mit 
etro. - zrobić komu czem 
niespodziankę; biefe 9lad)tid)t 
[Jat mid) f e[Jr fiómafd)t ta 
wiadomość przyszła mi bardzo 
niespodziew1mie, mocno mnie 
zdziwiła; bie 9/ad)t [)at une 
fiberrafd)t noc nas zaskoczyła; 
II. ilbenaf d)en'o, ppr. i adi. 
niespodziany, nadzwyczajny, 

617 

zadziwfaj:}~y; adv. - fom
me!;I niespodzianie przyjść. 

ltlicrrn'f d)nnn, sf. pl. -en, 
niesp-:>dzianka f, niespodziane 
wy,~arzenie, zaskoczenie n. 

llOcrrc'd)cn, va. ([Jaben) 
P"';!'i:trllbić. 

llbcrrc'd)ncn, va. ([Jaóen) 
przerachować, przeliczyć, kal
ku 1 nwać. 

iilicrrc'd)UIIUO, sj. przera
chowanie n., przeliczenie n., 
kalkulowanie n., kalkula
cn /, 

llbcrrc'bcn, va. (balien) 
i vr. namówić, nakłonić 
beroegen; przekonywać, per
swadow11ć; bu roirft fie nid')t 
- fonnen nie będziesz mógł 
jej nakłonić, przekonać, wy
perswadować; fid) butd) 
@rilnbe - foff en dać się 
pr7i(lkonatł. .. 

ltlicrre'bcn, sn. =B, ltlicr
rt'b11ng, sf. namawianie n., 
namowa t:, nakłanianie n., 
przekonywanie 11., perswa-
zn f, .. 

ltlicrrt'bun90gnbc, .~f.,ltlicr= 
rt'bunn0frnft, sf., ltbcrrc'• 
b11n90fuuft, sf. dar m., siła 
f., sztuka f, wmawiania, 
na~hniania, przekonywania. 

lt'(Jcrrcid), adi. niezmiernie 
bogaty, nader bogaty; obfity. 

U6cmi' djcn, I. va. ([Jaben) 
po~ać, wr~czyć; II. vn. się
gac po za coś. 

U'licrrcid)Iid), adi. nader 
obfity, więcej niż wystarcza
jący, 

frlicrrct'd11mg, sf. wręcze
nie n., podanie n., podawa
nif\, n., oddanie n. 

lt'bcrrcif, adi. przejrzały, 
pr2i~stały, nadto dojrzały, 

lt' llcrrcifc, sf. przejrzałość 
f., przestalość f. 

Uficrrci'ft, adi. pokryty 
szronew. 

Ulicr,rci'tc11, reite, ritt filier, 
filimitt, [Jabe fióergedtten, 
fióenitten, I. va. 1) przeje
chRĆ kogo jadąc konno; 2) 
prześcignf!Ć kogo konno; 3) 
ein \llfet'o - konia zanadto 
spędzić, zmęczyć; 4) einen 
~eaitf - przejechać konno 
przez powiat (celem wizy-

ihcrfntt 
-----

tacyi); II. vn. (fein) bie ~tilc?e 
- przejechać konno na 
drug:} stronę mostu; 3um 
\yeinbe - przeprawić się 
konno do nieprzyjacielskiego 
ob,~\Zll. 

lt'bcrrci3, sm. =ee, rozdra
żnienie n., nadmierna wra
żli)YOŚĆ, 

ltbcrrci'3m, va. ([Jalien) m1-
de~. rozdrażmać, .. przedrażnić. 

ltlicrrci'3ung, ltlicrrci'0t~cit, 
sf. rozdrażmenie n., prze
drlJ,Żnienie n. 

ltbcrrc'nncn, va. przewró
cić, wywrócić, o bllliĆ co bie
gnąc, prześcignąć kogo. 

U'licrrcft, sm. •ee, pl. •e, 
reszta pozostała, pozostałość 
j., szczątki pl.; •e uon @łpeifen 
resztki potraw; =e bee Uaffi• 
f djen !ll[tettumi3 szczątki kla
sycznej starożytności; irbif d)e 
•e ,r,włoki pl. 

lllicrri'11bcn, va. (~a6en) 
po~ryć korą. 

lt'llcrrinncn, rinnt, tann 
ilber, bin fióergeronnen, vn. 
ob~.cz fiberflie~en. 

lt'licrrocf, sm. ,ee, pl. 
•tiic?e, I) surdut dług-i; 2) 
zarzutka f, palto n.; fillinter= 
illierroc? palto zimowe, za
rzutka zimowa; 3) - liei 
\yr~um wierzchnia spodnica. 

ltlicrro'ftcn, vn. (fein) za
rd:1/flwieć, pordzewieć, 

lt'bcrrlicf~, adv. - fallen 
up~ść na znak. 

Ubcrrn'mł)cln, w. ([Jalien) 
zaskoczyć, podejść kogo, n3gle 
opanować, wziąć podejściem; 
eine \yeftung - twierdzę znie
na"ka zaatakować i wziać. 

ilbmu'mi,crung, sf. za~ko
czenie n., niespodziane wzię
cie, podejście n., opanowa
nie;t n. 

U'bcr~ filier bae. 
ltberf ii'ctt, iilierflie, filier= 

flieft, ~abe ilberflit, va. obsiać, 
iilicrf n'I;cn, ilóerfa[3e, ilóer, 

falaeft i iiberfa[~t, ~abe filier= 
fa[3en; 1) posolić po wierzchu, 
posypać solą j 2) przesolić. 

U'licrf ntt, adi. aż nadto 
syty, przesycony; einer 5ad)e 
- f ein mieć czegoś dość, 
uprzykrzyć sobie coś. 



iibcrf ii'ttigrtt 

iiDcrfii'ttigcn, I. va. (~<tlien) 
przesycić, przesycać; II. fid) 
-, vr. przesycić się; uon etro. 
iióerfdttigt fein mieć czegoś 
do syta, być zdegustowanym 
cze.ro. 

Ubcrf ii'ttigung, sf. przesy
ce11.ie n„ przesyt m. 

Ubcrfii~;crn, va. (9C1lien) 
pr~:ikwas1c. 

Ubcrf d)n'llcn, va. (ą<tóen) 
brzmieniem, hukiem prze
głq,•zyć, przehuczeć. 

U'bcrf d)nrf, adi. zanadto 
os1,i;y. 

Ubcrf d)n'ttcn, va. (9<tlien) 
za,:Jenić, ocienić. 

Ubcrf d)n'ttung, sf. zacie
niP,,ie n. 

UDcrf d)ii'~cn, va. (ą<tben) 
przeceniać, przecenić, oceniać 
za„wysoko. 

Ubcrf d)ii'~ung, sf. przece-
ni:-\!lie n. " 

UDerf dJnu'bnr, Ubcrf d)nu'
lidJ, adi. obacz ilóetfid)t!i4V. 

ibcrf d)nu'cn, va. (ą<tlien) 
rzucić okiem naokoło, rozpa
trywać się, przeglądać, oglą· 
dać; bief et ~figd ilbet[cf}<tut 
b<tiil g<tn3e X<tC ten pag6rek 
g6;11je nad cRłą doliną. 

Ubcr•f dJiiu'mcn, bin illietge• 
f d)iiumt, vn. zapienić się, 
pr,;elać Rię pianą. 

Ubcrf cf)i'dcu, va. (9alien) 
obocz Uberienben. 

ii'bcrf cf)icijcn, fcf)iejie, fcf)ie• 
jieft i fcf)ieflt, fd)oji fiber, bin 
filiet!lefd)off en, vn.1) upaść, po
walić sie na co, hrymnąć; 2) 
w biegu· przeskoczyć po za 
cel, szybko na drugą stronę 
przeskoczyć; ber .punb !d)ieflt 
fiber pies zmykając ominął 
trop ; 3) strzelić ponad co, 
wierzchem; 4) (obraz.) ,be 
.Rr<tft tryskająca siła; 5) z by
wać od miary, pozostawać 
jako resata; bie 2einn)(lnb 
fcf)iejit mit einem !!Jleter filier 
płótna zbywa na metr, jest 
o metr więcej, aniżeli powin
IJO być. 

iibcrf cf)ic'ijcn, ilóerf cf)iejie, 
ilóerfd}ielleft i fibetf c(Jiejit, ilóer• 
!cfJofl, ~<tbe fiberfd)offen, va. 1) 
strzelić przez co na drugą 
stronę, strzelić ponad czem 
i nie trafić; 2) lIDm, - chy-
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bić zwierzynę górą; 3) wy- się w tył; 2} bie lID<tge fdJ!ligt 
drukować r;iad licz bij; 4) = ilber waga przechyla się, prze
n<tcfJ bem ftóerfdjI<tge beredj• waża na jedną stronę; 3) po
ne~. obliczyć w przybliżeniu, tknąć się i wywrócić się; upa• 

U'bcrf d}iffcn, fdJiffe, fdjifft da;iąc zrobić koziołka. 
illier, ą<tbe ilóetgefdJifft, I. va. iiberf cf)lei'd)cn, ilbetfdjCeicfJe, 
przewieść, przeprawić coś na ilóericĘ)Ceid}ft, filierjcĘ)Cidj, ~<tbe 
okręcie; 2) przeładować = fióerfd}Cid)en, va.1) przydybać, 
umC<tben; II. vn. (fein) prze- wyłapać kogo z nienacka, na
prawić się na drugi brzeg; padać, zaskoczyć; 2) ( obraz.) 
n<tdj filmerifa - przepłynąć :l:t<turigfeit iióer[d)leictJt b<tiil 
do„Ameryki. .. ~e:;; ~erce ogarnia smutek. 

Ubcrf dJi'ffcn, sn. •iii, UDcr• Ubcrfd)lci'crn, va. (lj<tlien) 
f cf)i'ffung, sf. pneprawienie pokryć, okryć., zakryć kwe
n . . ~ię. fem; (obraz.) pokryć, zama

Ubcrfd)i'lltntcln, illierfdJim• sk,;-,wać. 
melt, bin ilberfd}immelt, vn. ll(Jerf cf)mic'rc11, va. (lja6en) 
zar,,leśniały, pokryty pleśnią. 1) posmarować co z wierzchu, 

Ubrrfcf)ln'fen, fibetfc(Jl<tfe, zasmarować; 2) namaścić, 
ilbetfd)liifft, fiberfdjCiift, fiber• po~,marować tłuszczem. 
fd)tief, ą<tlie iibetfd)l<tfen, I. va. U'bcrf cf)nolJlJCU, bin fi6erge, 
etro. - przespać coś; fidJ eine fdjn<tppt, vn. l} zapaść, za-
15<tcĘ)e - pozostawić sobie trzasnąć; bas 15dJCot ift filier• 
noc do namysłu nad czem; gefcĘ)nappt zamek spuścił się 
II ... fic!j -, vr. za długo spać. wierzchem, przekręcił się; '2) 

U'bcrf cf)lng, sm. 0 eiil, pl. mit bet 1!5timme - zaciąc 
•fd)liige, 1) przechylenie n, się się w glosie, kiksować; 3) 
na jedną stronę (wagi); 2/ (o.braz.) et ift ilbergefd)n<tppt 
kosztorys m., prdiminarz m., ma bzika, jest niespflna ro
budżet, obliczenie n.; elnen zu~u, brak mu klepki. 
- macĘ)en obliczyć koszta, Ulicrf d)nci'cn, va. (lja6en) 
zrobić kosztorys; 3) kata- ośr:}Pżyć, przesypać śniegiem. 
plazm m.; 4) wyłogi pl., re- Ulicrf cf)nil'rcn, va. (lj<tlien) 
wers m. (u sukni). zasznurować, obwiązać s.:nu-

ibcrf cf)la'gcn, filietf clj!age, ra))'.li. 
fibetfdJCiigft, ilbetfdJliigt, filier= U'bcrf cf)rclbc11, fd)tei!ie, 
f clj{uq, ą<tbe ilberfd)C<tgen, I. fc(Jreibft, fcf)rieb fiber, ljabe 
va. 1) przeskoczyć pr:'-ez coś; filiergefdjtieben; va. napisać 
pominąć co, opuścić, wypu- co na wierzchu. 
ścić (czytając); eine 1!5eite - Ulicrf cf)rci'licn, illierfd)reibe, 
przerzucić stronicę; 2) obliczać fiberfc(Jreióft, filierjcf)rieli, ljalie 
w przybliżeniu, obrachowy- fi6erfdjrielien, va, 1) dać na 
wać, robić kosztorys, preli- czem napis, napis położyć; 
minarz; II. vn. (fein) prze- 2) zaadresować, napisać adres 
skoczyć nagle na drugP, stro- na czem; 3) eine 15umme 
nę; in einen <tn'oeren Xon - <tuf jmn'oil .!tonto - przepisać 
przejść nagle do innego tonu; jakąś sumę na rachunek dru• 
III. fidj -, vr. przechylić się, gif.!;'O, 
przegibnąć Hię w tył i upaać, Ubcrf cf)rci'li11ug, sf. pl. •en, 
wy,~rócić się w tył. przepisanie n., przeniesienie 

U'bcrfdJla9cn, fd)Cage, n.:,,transkrypcya /. 
!d)liigft, fdJlli!lł, fcfJCug fiber, Ubcrf cf)rci'cn, filierfdjreie, 
9<tbe il6ergef dJ!agen, I. va. 1) . ii6erjd}reieft, illierf cĘ)rie, 9<t6e 
ben !IJl<tnte[ - zarzucić, owi- ' fióerfcljrien, I. 1'a, przekrzy· 
nąć się w płaszcz; ein \llfC<t• czeć, zakrzyczeć, przegadać 
fter - przyłoż_vć plaster, ka- kogo; II. fidj -, i;r. wy
taplazm; 2) bie )8eine - za- kr?!:vczeć •ię. 
łożyć na krzyż nogi; II. vn. Ulierf dJrci'tlinr, adi. prze
(fein) 1) b<tiil \j.\ferb fdJiug - kraczalny, dający si\! prze
koń si\! wspiął i przewalił kroczyć. 



Ulittf d)tci'ten 

ihetf d)tei'tcn, ilóerfcf)reite, 
illierfcf,lritt, ~abe ilóerf cf,lritten, 
va. 1) przekroczyć, przestą
pić co (n. p. granicę); 2) 
(obraz.) bas mari - prze
brać miarę; bas @efet, -
przestąpić, przekroczyć usta
wę; fie ~at bas fecfJaigfte ;;3a~r 
ilberf cf,ltitten przekroczyła 
sześćdzie6iątkę; ble @renaen 
bes 2tnftanbs - przekro
czY,~ · granice przyzwoitości. 

UfJcrf d)rti'tung, sf. pl. •en, 
przekroczenie n., wykrocze
nie n., przestąpienie n.; - ber 
!8efugnis przekroczenie upraw
ni~rii11, znkresu dzidania. 

U'bctf dJtift, sf. pl. •en, 
napis m., tytuł m., adres m. 

ii'bcrf d)ub, sm. •(e)s, pl. •e, 
kalpsz m, 

Ubttf d)U'lbct, adi. przecią
żony długami, obdłuża,ay. 

Ulicrf d)U'lbung, sf. prze
ciążenie n. długumi. 

U'bttf d)uij, sm. ·ffes, pl. 
•fcfJilff e, przewyżka /:, nad
wyżka/., nadmiar m., zwyżka 
f., nadwyżka /., reszta f.; 
- ber @innaijme ilóer bie 
2Cusgalie zwyżka dochod6w 
nad rozchody; - bet @mte 
nadmiar urodzaju; - an 
.8eUen nadmiar wierszy. 

U'bcrf d)ilffig, adi. przewyż
sz11.iący. 

U'berf d)ilttcn, fcfJiltte ilóer, 
~abe ilbergefd)ilttet, va. 1) 
przelać przez brzeg naczy
nia; 2) przelewać z naczynia 
do „naczynia. 

Ubttf d)il'tten, il!ietf cf,liitte, 
~aóe ilóerfd)ilttet, va. I) ob
sypać, posypać, przesypać co 
czem; 2) (obra~.) jmnbn mit 
~iiflicf,lfeiten - zarzucić kogo 
gr7.!3cznościami. 

U1bctf d)1Unll, sm. ~(e)s, nad
miar m.; - uon l!Borten po
wMź f. słów, 

Uberf d)Wii'ngerung, sf. nad
płodnienie n., nadpłodek m., 
za~tąpieoie dodatkowe. 
. Ubcrf d)Wii'nglid), adi. ob. 
iib,:tlc[Jroen!llidJ. 

lt'bcrf d)wnnfcn, fcfJroanfe, 
fdJroanfft ilóer, ijabe ilóet• 
gef cf)roanft, vn. stracić równo
wagę, pochylić się na jedną 
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stronę; wylewać, przele-
wal się. 

U'bcrf d)1Un,1J,1Jcn, f dJroavvt 
ilbet, ~abe ilbergefcf)roaµµt, vn. 
(uom l!Baff et in ei nem @imer) 
wy,t,rysnąć. 

U'bctf d)wcftlfancr, adi. •ee 
11:>aJa nadsiarkau m. soli. 

Ubcrf d)wc'mmcn, va. (~a!ien) 
zalewać, zalać, rozlewać, po
topić; bet i)'lufl ~at bie i)'ell>er 
illietf cf,lwemmt rzeka zalała 
pola; bet marft ift mit @1• 
milfe illierf cf,lroemmt targ prze
ł'adowany jest jarzyną; bie 
'.tataren ·uberf cf)roemmten ba!l 
ganae .llanll Tat11rzy zalaH cały 
kraj; bie ft!ierf cf]roemmten 
po~odzianie pl. 

Ubttfd)IUc'mmung, sf. pl. 
=en, wylew m., powódz /., po
tor,, m. 

Ulicrf d)WC'mmungebcld), sm. 
•es, pl. •e, grobla powo
dzi,:>wa. 

Ulictf d)Wc'mmungebcid)fn», 
sm. •ell, pl. •filae, podnóże 
n. ,,irrobli powodziowej. 

Ubcrf d)We'mmnngebcid) • 
fronc, sf. pl. •n, korona f. 
gr~.bli powodziowej. 

Ubctf d)1Uc1mmungegcbict, 
sn ... •ei3, pl. ,e, zalewisko n. 

Ubetf d)Wc'nglid), adi. ob
fity aż do zbytku, niesły
chany, niezmierny, wybujały, 
przesadzoLly = illiertrielien; 
entnzyastyczny = fcfJroiir• 
merif cfJ; et gat ee aua •er 
.llielie getan zrobił to z nad
zwyczajnej miłości; - glilc?, 
Iicł1 fein być nad wyraz szczę
śli~ym. 

Ubtrf d)Wc'nglid)fcit, sf. pl. 
=en, zbytek m.; wybujałość f., 
przesadność /., przesada f.; 
ent!1zyazm m., egzaltacya f. 

U'bctf d)IUtt, adi. niezmier
ni';', ciężki; zanadto trudny. 

Ubctf d)Wi'mmcn, f cfJroimme, 
fcf,lroimmft, fcfJroamm ilber, 
!iin ilbetgefcf,lroommen, I. vn. 
przepłynąć na drugą stronę; 
II. va. (9alien) przepłynąć co 
(rz::l<ę). 

U'bcrfccif d), adi. zamorski, 
tra,';\satlantycki, 

Ubctfc'gdu, iegle, fegelft 
illier, bin ilbetgef egelt i ilber• 
f ege(t, I. vn. przepłynąć do-

kąd żaglami; II. va. (ąa!ien) 
ein 11:>cfJiff - prze,iechać okręt, 
prześcignąć o kręt; napiąć za
nadto żagli; einen Ort - ża
gl~jąc minąc jaką miejscowość. 

Ubctf t'bbllt, adi. dający 
się objąć okiem, wzrokiem, 
dający się przejrzeć, 

ihcrf C'bcn, ilberfe~e, ilbet• 
fie9ft, ilberfie~t, iiberfaą, ~abe 
ilberfeąen, va. 1) objąć co 
wzrokiem - illietblic?en; 
przejrzeć okiem, spojrzeniem; 
2) nicf,lt au - jein nie do 
przewidzenia j bet mer(uft 
ldflt ficfJ nocf) nicfjt - strata 
jest jeszcze nie do przewi
dzenia, nie da się jeszcze 
obliczyć i. 3) przeoczyć co, 
pominąć, opuścić, niespo
strzedz; icf,l ~abe bief en i)'e9let 
- przeoczyłem ten błąd; icfJ 
ijalie bief ee l!Bott - opuści
łem ten wyraz; 4) idJ muu 
noc[J bie !Jłecf)nungen - muszę 
jeszcze przeglądnąć rachunki; 
5) nie zważać ·na kog-o, lek
ceważyć kogo; 6) puścić mi
mo, nie karcić za co; ben 
!Yeą(er wiU id) bit - chcę 
ci ten błąd przebaczyć; 7) 
(przen,:) jmntm - być wyż
szym ponad kim (pod wzglę
dem umysłowym), dominować 
na(! kim. 

Ubctf t'bcn, sn. •!, omyłka 
/., przeoczenie n., pominię
cie„ n. 

U'bctf clig, adi. nadzwy
czajnie szcześliwy. 

ibcrf t'nbc~, illierfenbe, 
ilberfanbte i illier[enbete, ąabe 
illierfanbt i ilberf enbet, va. 
przesłae, nadesłać, zasyłać. 

Ulicrf e'nbct, sm. •5, pl. -, 
wy,~ylający m., nadawca m. 

Ulicrf c'nbung, sf. pl. •en, 
nadesłanie n., przesyłka /. 

Ubcrf c'~bar, adi. dający 
się„tłumaczyć. 

U'bers[c~cn, febe, f ebeft i 
f et,t ilber, ~abf ilbetgef ett, I. 
va. przeprawie (przez rzekę) j 
II, vn. (fein) przesadzić, 
szybko przeskoczyć; przepra
wić się na drugą stronę; bas 
\Jlfetb fnnn ben @taóen nicf,lt 
- koń nie może przesadzić 
przez rów; auf einer ~liąte 



Ubetf c'tcn 

bm !J{Uji - przeprawić się 
prq,mem przez rzekę. 

ltbctf c'ten, ilbetfete, illiet= 
f eteft i •)eęt, ~alie ilbetfeęt, 
va. 1) (prze)tłumaczyć, prze, 
łożyć, przekładać; au il hem 
l)'tanaofif djen inil ą!o{nif dje 
- przetłumaczyć z francu
skiego na polskie; inil ą!o[• 
nif dje - spolszczyć; 2) bief es 
.\)anbwetf ift mit !Dłeiftern 
illietf evt za wiele jest w tern 
rzemiośle majstrów; 3) fetne 
.ffunben - za wiele żadać 
od kupujących; bief e !RedJ• 
nung ift il6erfeęt to jest wy
górpwany rachunek. 

Uberf e'ter, sm. •!3, pl. -, 
1) tłumacz m.; 2) przewoźnik 
m. Jg<ii~tmann). 

Uberf e'tuug, sf. pl. -en, 
1) tłumaczenie n., przekład m.; 
2) przeprawa f. (przez wodę), 
prz,(lprowadzenie n. 

Ubetf e'tuug~rrd}t, sn. •(t)s, 
p1.., •e, prawo n. przekładu. 

ll'berfid}t, sj. 1) rzut oka 
na co, widok m., perspekty
wa /.; uon ~ier ~abe idj eine 
f dJiine - filier bas XaI stąd 
mam piękny widok na do
linę; 2) przegląd m., po
gląd m., ogólne wyobrażenie; 
bas etfte staviteC gilit eine 
uoUftiin'oige - libet bail ganae 
~etf w pierwszym rozdziale 
ma się zupełny przegląd całego 
dzieła, pogląd na całe dzieło; 
3) wyciąg m. = fur3er filui3• 
311g, zarys m. ; - bet l)O{= 
nijdjen @e\djidjte zarys historyi 
polskiej; tabeUarifdje - prze
gll}.d tabelaryczny. 

ll'berfidjtlidJ, adi. łatwy 
do przejrzenia, przejrzysty, 
wyraźny = beutridj; jasny = 
rra~; przeglądowy, poglądowy. 

ll'berfidjtlidjfeit, sf. ła
twość f. przejrzenia, przeglą
dowość /., poglądowość f., 
wyxaźność J., jasność f. 

ll'betfiif)rnfnrte, sf. pl. =n, 
karta f'., mapa przeglądowa, 
poglądowa, synoptyczna. 

ii'berfid}t~~lnn, sm. =(e)e, 
pl. -prctm~. plan ogólny, po
glądowy, plan m. całości. 

ilberfie'bdu, I. va. fieb(e)re, 
fiebeCft illiet, galie illiergefiebelt 
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i ilfml'\ebelt; ein 11.Mf- prze
siedlić, przenieść ·naród; II. 
vn. ilbe~fieb[e, bin illierfiebdt, 
przeprowadzić si~, zmienić 
miejsce pobytu, przenieść się, 
przesiedlić się; idJ illietfieb~e 
~eute przeprowadzam się 
dzisiaj; biefei3 iaanfcyaui3 toitb 
nadj ą!atia - ten dom ban
kowy przenosi się do Paryża. 

iiflerfic'b(e)luug, sf. przenie
sienie n., przesiedlenie n., 
przeprowadzenie n. 

ll'ber,ficbeu, fiebet, fott 
fiber, ~abe ilbergejotten, va. i 
vn. 1) zanadto wygotować; 
2) .~ykipieć. 

Ubetfi'lbern, va. (~aóen) 
po~rebrzyć. 

ll'berfiuulid}, adi. nie da
jący się objąć zmysłami, 
nadzmysłowy, metafizyczny, 
transcendentalny, abstrak
cyjny, intellektualny = gei• 
ftig; nadprzyrodzony, nad
naturalny = illiernatiltri(ij; 
.Se~te uom •en metafizyka f. 

ll'betfiuulid)feit, sf. nad
zmysłowość j., transcenden
talność /., abstrakcya f. 

ihetf o'mmetn, I. vn. (9a• 
ben) przepędzić lato~ II. va. 
(~alien) przetrzymac przez 
lato, przelatowae; 1!lieO 
przelatować, przetrzymać 
by~ło przez lato. 

lt'bcr~f~nuneu, f panne, 
fvannft liber, ~alie iiberge• 
f vannt, va. napiąć, wyszpa
nować, naszpanować co z 
wię,rzchu. . 

Ubcrf~n'nuen, I. ilbet• 
fvanne, ilberf pannft, gaóe 
illietfpannt; va. 1) mit einem 
Xevvi(ij - pokryć co kobier
cem, napiąć, rozwiesić na 
czem kobierzec; 2) piędzią 
co objąć, piędź nad czem 
rozciągnąć; 3) zanadto na
ciągnąć, napiąć, wyprężyć; 
(przen. :) bm @eift - natężyć, 
wytężyć umysł; feine g<or'oe• 
rungen - ?la wielkie stawiać 
wymagania; II. ilbetfvannt, 
pp. i adi. przesadzony, prze
sadny = iibertrieben ; wy
bujały, dziwaczny, fantasty
czny, ekscentryczny, egzal
towany. 

ll'bet~fte~en 

Ubctf ~n'ttni4eit, sf. pl. •m, 
przesada f., dziwaczność f., 
wybujałość f., ekscentry
czność j., ekstrawagancya /., 
egz,,altacya f. 

Ubcrf ~n'uuung, sf. 1) za 
mocne naciągnięcie, wyprę
żenie; przesada f,; 2) wy
teżenie n. (umysłowe). 
• ii'fletf ~efulntion, sf. prze

sa~.na spekulacya f. 
ltbcrf~i'uncu, iiberfvinne, 

iilierf vinnft, ilberfvann, 9aóe 
ilbetfponnen, va. oprząść co, 
przl}dzą powlec; ilbetfvonnene 
15aiten struny obciągnięte 
przędzą. 

iher,f~riugen, f vtinge, 
f pringft, fvrang illiet, liin 
ilbetgefvtungen, vn. przesko
czyć, przeskakiwać; uon einem 
@egenftanbe 3um anberen -
przeskakiwać z przedmiotu 
na przedmiot; -beil g<ielier 
gor,ączka przeskakująca. 

ltberf~ri'ngen, illierfvringe, 
illietfl,)tingft, ilbetf µrang, ijabe 
ilbetfl,)tungen, I. va. 1) prze
skoczyć (przez) co; einen 
@ralien - przeskoczyć przez 
r6w; 2) ominąć, pominąć; 
eine <Seite - wypuścić, prze
skoczyć stronicę; idj 9abe 
icyn in bet St!aff e iilietjl)tungen 
prześcignąłem go w klasie; 
II. filij -, vrefl. skacz13c 
wy,wichnąć sobie nogę. 

ltbetf ~ru'bcln, I. fpmb( e)re, 
fvrube!ft il ber, ilbergef vrube[t; 
ilbetf vrubre, ilbetjvrubdt vn. 
(galien i f ein) przelewać 
sie wierzchem, wierzchem 
tryskać, wytryskiwać; wrzeć, 
wykipieć; II. ilberfvrube{nb, 
ppr. i adi. tryskający; - uon 
filli.~ tryskający dowcipem. 

ll'berftiiubig, adi. przestał'y, 
ostały; przejrzały; •ei3 ~0!3 
stare drzewo. 

ihcrftnrf, adi. nadzwy
czajnie, nadmiernie silny. 

U(Jcrftc'd)eu, iióetftedje, 
ilberflidlft, ilberftidJt, iibetftadJ, 
~alie illierftodjen, va. I) przy
szyć jedno na drugie; 2) 
pr7i~bić, r.abić zadaną kartę. 

lt'(Jer=fte~eu, fte~t, ftan'o 
iióet, ilbetgeftanben, vn. (cya• 
ben i f ein) stać na wierzchu, 



itbcrftc'bcn 

nad czem; 1) bie •be ~lillfigs 
feit ostały płyn, płyn, który 
się osadził; 2) ~eif3e 6µeiien 
- laffen gorące potrawy wy· 
studzić. 

iiberftc'ben, il!ierftege, illier~ 
fte~ft, illierftanb, gabe il!ier0 

ftanben, va. 1) przetrwać, 
przebyć, przecierpieć, wy
trzymać; er gat bie[e .!tranf• 
~eit gut il!ierftanben przetrwał, 
przebył dobrze tę chorobę; 
nad) il!ierftanbener 2lr!ieit po 
przebytej, ukończonej pracy; 
er gat f eine ~ienft3eit il ber• 
ftanben wysłużył swój czas; 
2) mit }Bitumen il!ierftanl>en fein 
być obsadzonym drzewami, 

iibcrftci'gbar, adi. dający się 
prfi~być, do przebycia (góra). 

U1bcr~ftcigcn, fteige, fteigft, 
ftieg illiet, li in ilbergeftiegen, vn. 
prfi~jść przez wierzch, przeleźć. 

Ubcrftei'gcn, il!ierfteige, illier, 
fteigft, il!ierftieg, galie il!ier~ 
ftiegen, va. 1) przebyć, przejść 
przez górę; (obraz.) fine 
6d)roietigteit - przezwycię
zyć, pokonać trudności; ~) 
przewyższyć, przechodzić; bie 
filusgabe illierfteigt bie @in• 
nagme wydatki przewyższają 
dochody; b11s il!ierjteigt f djon 
meine .!triifte to przechodzi 
już moje siły; bas ilóerfteigt 
bie @ren3en bes mnftanbes 
to przekracza granice przy
zwoitości; bas illierfteigt aUen 
)Begriff to przechodzi wszel
kie pojęcie; 3) podnieść, 
wznieść się nad pewną wy· 
sokość; ber ~(uf3 illierfteigt 
bas 'Ufer rneka wzniosła się 
ponad brzegi. 

iherftci' gcrn, il!ierfteigm, 
il!ierfteigerft, ga!ie il!ierfteigert, 
va;, podnieść cenę, podrożyć. 
. Ubcrftci'glicfJ, adi. obacz 
ftli!tfteigbar. 

U'bcr,ftellcn, galie il 6erftellt, 
va. postawić ponad co. 

iibcrftc'Ucn, gaóe ilóerfteUt, 
va. 1) stawiać jedną rzecz 
na„druj!'iej; 2) przestawiać. 

U'bcrftidJ, sm. ~(e)s, pl. ~e, 
1) w kartach najwyższy tuz; 
2) - madjen = U!ierftunben 
macl)en pracować w nadliczbo
wych godzinach, 

621 

itbcrfti'mmcn, va. (galien) 
1) za wysoko nastroić in~tru
ment; 2) obacz ilbertonen; 3) 
przegłosować; idj liin il!ier• 
ftimmt roorben przegłosowano 
mn.[e. 

U1bcrfto{3, adi. nadmiernie 
pyszny, zbyt dumny. 

itbcrftra'lJ{Clt, va. (~a!ien) 
1) opromieniać, promieniami 
okryć, olśnić; 2) blaskiem 
przewyższyć. 

ll'ber•ftrcicfJcn, ftreidje, 
ftreid}ft, ftridj il!ier, ~alie il!ier• 
geftridjen, va. potrzeć, prze
trz•Ć po wierzchu. 

iibcrftrci'cfJcn, illierftreidje, 
il6erftreidjft, iilierftridj, galie 
illierfttidjen, va. posmarować; 
mit iirnis - polakierować; 
mit j}'arbe - pomalować. 

ihitt•ftrcifcn, ftreife, ftreifit 
ilóer, ~abe ilóergeftreift, va. 
zawinąć na coś (rękawy), na
ci~~nąć, nasunąć na coś. 

ll'btt•ftrcncn, ftreue, ftreuft 
ilóer, ~11be ilbergeftreut, va. 
potrzlJ,ŚĆ czem z wierzchu, 
pot.rzamć. 

iibcrftrcu1c11, illierftreue, 
ilóerftreuft, ~abe il!ierftreut, va. 
po~ypać, posypywać, obsypać. 

ilbcrftri'ifcn, i•a. pokryć 
co{; robotą pończoszkowq. 

ihcr,ftriimcn, ftro me,ftrom ft 
ilóer, !iin ilberAeftromt, vn. po
tokiem się rozlewać, przele
wać, wylewać; (przen. :) von 
etro. - obfitować, opływać 
w co; i~r ~era fttomte vor 
~reu'oe ilber jej serce było 
przepełnione radością; fein 
!Ulunb ftromte von i~rem 2olie 
ilóer usta jego pełne były 
jej „chwały. 

Ubcrftrii'mcn, illierfttome, 
illierftromft, ilberftromt, va . 
wystąpić z koryta, zalać; 
von )8(ut illierftromt zalany 
kr~ią. 

Ubcrftrii'mnng, sf. wylew 
m., przelanie n. przez brzegi, 
zal,;rnie n. 

U'bcrftrumł)f, sm. •es, pl. 
•ftrilmµfe, pończocha wierz
ch,;\ia, 

U'bcr=ftubicrcn, ftubiere, 
ftut>ierft illier, ~a!ie ilóerftu= 
biert, I. va. powtarzać naukę; 

ihcrtii'ncn 

II. fidJ -, vr. er gat fidj ilóer0 

ftubiett wycieńczył się zby
tnią nauka. 

it·bcr•ftil{ł)CII, ftilfve, ftil!µft 
ilber, galie ilbergeftilIµt, va. 
obrócić na wierzch, przewró
cić, wywrócić, podwinlJrĆ, pod
ka•aĆ. 

ll'bcrftunbcn, sf. pl.· nad
liczbowe godziny pracy, nad
cz~:,t m. 

U1btt•ftilr3cn, ftilr3e, ftilr3eft 
i ftiirat illier, bin ilbergeftilr0t, 
I. vn. przewrócić się, prze
wrócić koziołka; nad) ~inten 
- przewrócić się, upaść na 
wznak; li. va. eine ~11ulie 
- .. wdziać czepek. 

Ubcrftil'racn, il6erftilr3e, 
illierftilraeft i il!ierftilrat, ~abe 
ilóerftilrat, I. va. przyspieszyć, 
przynaglić; bez zastanowie
nia, nierozważnie coś wyko
nać; II. fidj -, vr. 1) obacz 
ilóerfdj[agen III.; 2) zanadto 
coś przyspieszyć j 3) biedz za 
prędko; III. ilberftilr0t, pp. 
i adi. przyspieszony, przyna
gl<]:,y. 

Ubcrftil'qunn, sf. nieroz
waga f., porywczość f., przy
spieszenie n., przynaglenie 
n., .,zbytni pospiech. 

U1bcrfilf}, adi. przesłodzo
ny,., zbytnio słodki. 

Ubcrtii'fcln, va. (galien) ta
flami wyłożyć. 

ihcrtiiu'bcn, va. (~aóen) 
zagłuszyć, przy~łuszyć; za
huczeć, zakrzyczeć; (przen. :) 
bie 6timme bes @eroiff ens -
pr2;ytłumić głos sumienia. 

ll'bcrtc11cr, adi. zanadto 
drogi, za drogi; =er \j:lreis 
cel),a zbyt wygórowana. 

Ubcrtc111cm, va. 1) za drogo 
co cenić, przedawać zbyt 
drf!.!?O; przedrożyć. 

ltbcrtcu'crung, sf. pl. -en, 
przedrożenie n.; sprzedawanie 
n., .... a zbyt wygórowaną cenę. 

llbcrtii'lł)cln, va. (~aben) 
okpić kogo, zdurzyć kogo, 
odrwić, oszwabić, otumanić 
koiro. 

ilbcrtii'lł)tlUng, sf. oszuka
nii;, n., otumanienie n. 

Ubcrtii'ncn, va. (gali en) 
głośno brzmieć, dźwii,czeć, 



ihcrtrao 

zugłu!zać silniejszym brz~
kiem, odgłosem; przewy!szac. 

ii'bcrtrno, Bm. ..( e)!3, pl. 
•triige, prz,rniesienie n., obacz 
Xranevort. 

ftbcrtra'obar, aai. 1) prze
nośny, dający się przenieść; 
2) dajacy się tłumaczyć; 3) 
przenośny, zaraźliwy, za
katny. 

Ubcrtrn'gliadcft, Bf. prze
nośność j. 

Ubcrtra'gcn, il6ertrage, 
ilóertriigft, ilbertriigt, ilber• 
trug, ~aóe il6ertragen, I. va. 
1) przenieść co na kogo, 
przepisać na kogo; zdać co 
na kogo, przekazać ko~m 
coś, zlecić komu coś; eme 
!Jłecljnung auf ein anberea 
stonto - przenieść, przepisać 
rachunek na inne konto; bie 
~ebeutung eine!3 fillortea -
przenieść znacze~ie 'Yyrazu 
(na inny przedm10t); 1mnbm 
eine iBef ornung - dać komu 
zlecenie; jmnbm eine fillilrbe 
- obdarzyć kogo godnością; 
2) = ilf>erfeuen; tłumaczyć, 
przetłumaczyć 3) ein SUeib 
- przenosić, znosić snknię; 
4) ber 611rg rourbe in bie 
.ffirclje - trumnę przeniesiono, 
do kościoła; li. fic!J - 1 vr. 
1) znużyć się niosąc z!' wiele 
cieżarów, nadwerężyc zdro
w(e, podźwignąć się; 2) bie 
.!?ranf~eit ilbertriigt fic!J au f 
!!Jlenfcljen ta choroba jest 
przenośna na ludzi; III. ilber• 
tragenb ppr. i adi. •t .!?raft 
~aben ~1106 siłę prze~ośną_; 
IV. il6ertragen, pp. 1 adi. 
przenośny; im „en 6inne 
w przenośnem znaczeniu; •e 
.!Heiber znoszone odzienie. 

ftbcrtrn'gcr, ihcrtrii'gcr, 
Bm, •S, pl. -, 1) przenoszący 
m.; - eines fillecljf e!!3 ten co 
indosuje wechsel, indosant m.; 
2) tłumncz m. 

Ubcrtrn'gnng, BJ. pl. •en, ) ) 
przenit sienie n., przekazame 
n., przepisanie n., cesya (·, 
zlecenie n.; 2) tłumaczemo 
n., przekład m.; 3)' przenie
sienie n. (choroby), infekcyaf. 

. iillcttta'I\UU!Jil~cbii~r, sf. pl. 
•en, należytośc przenośna, 
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należytość f., od zmiany 
whsności. 

ft6crtrn'gUnR1lndunllc, BJ. 
pl. •en, dokument przenośny, 
przenoszacy. 

UbertrĆ'ffliar, ilóerttefflid), 
adi. mogący być przewyższo
ny:m, prześcignionym. 

Ulicrtrc'ffcn, ilóei:treffe, ilóet~ 
triffft, ilóertrifft, ilóertraf, ~aóe 
ilóertroffen, I. va. przewyż
szyć, przechodzić, g6ro
wać nad kim, prześcignąć; 
bas ~at meine <fovartu~g 
ilóertroffen to przeszło moJe 
oczekiwanie; jmnbn an fill11l 
- przewyższać kogo dow.ci
pem; II. fic!J -, vr. er •tnfft 
ficlj fe[óft - prześciga sam 
siehie. 

U'licr,trcilicn, treióe, treióft, 
trieó iióer, ~aóe ilóergetrieóen, 
va. za nadto spędzić; ein 
ą:lferb - nadto zmEJczy<\ spEJ
dzić, przegonić konia. 

ftlicrtrci'bcn, ilóertreióe, 
ilóertreióft, iióertrieli, ~aóe 
ilóertrielien, I. va. i vn. prze
sadzić, przesadzać, upiEJkszać; 
eine ~oQ'e - szar!ować; II. 
fłdj -, vr. ber iBaum ~at ficlj 
ilóertrielien drzewo niknie 
rodząc za wiele owoców; III. 
illiertrief>en, pp. i adi. prze
sadny, przesadzony; eine -e 
ijorberung przesadne !ądanie; 
in ben •ften 2!u!!brilcfen reben 
mówić w najprzesadoiejszych 
wyrazach; •t5 fob przesadzo
na,.pochwała. 

Ubcrtrci'bcr, Bm. •B, pl. -, 
pr71/lsadzający m. 

Ulicrtrd'liung, sf. pl. ,en, 
prnesada f, przesadzanie n. 

ii'licr=trcten, trete, trittft, 
tritt, trat il[ier, bin ilóerge• 
treten, I. vn. 1) przejść na 
drugą stronę; bie @renae. -
przejść, przekroczyć granicę; 
2) au tiner ą:lartei - przejść, 
przystąpić. do stro~n.ictwa; 
au einer anberen !Jłehg1on 
przejść na inną wiarę; 3) ber 
3'{u U tritt il6er rzeka wystę
puje z korytll; I:I. va. (fc!Jief 
treten) bie 6c!Ju~e - wy-
kriywić trzewiki. .. 

Ubcrtrc'tcn, ilóerttete, uf>er• 
ttittft, ilbertritt, ilóertrat, 
ilf>ertreten, va. 1) ficlj ben 

Ubcrwa'djcn 

!JUU - nadwerężyć, skręcić 
nogę; 2) przekroczyć, wy
kroczyć, przestąpić; einen iBe
fe~[, ein @eóot - przekro
czyć rozkaz, nakaz, przyka
zar;i,ie. 

ll'liertrctcn, sn. •!3 (eines 
g:I\!ffee), wylew m. 

Ubctttc'tctt, sn. •!!, obacz 
ftbertretung. 

iibcrtrc'tcr, Bm. •5, pl. -, 
prl';/lstępca m. 

Ulicrtrc'tnng, sf. pl. •en, 
przekroczenie n., wykrocze
nie,, n. 

Ubcrtrc'tnngilfnll, am. -es, 
pl. ~fiiUe, im •e w razie wy
kroczenia, przekroczenia. 

ibcrtric'bcn, adi. obacz 
ftóertreióen III. 

ftllcrtric'bcn~cit, B/. prze
sa1.ność .f., przesada j. 

Ulicrtrift, Bm. przegon m., 
pr'l,wo n. przepędzania bydł~. 

ll'bcrtritt, am. •(e)i3, przeJ
ście n.; - aum fat~orif cljen 
@rauóen przejście nil łono 
katolickiego kościoła; kon· 
wer,sya f. 

Ubcrtru'mł,lfcn, va. (~aóen) 
w kartach zabić zadaną 
kozere; (przen. :) przewyż
szy:ć, pogrążyć. 

ftbcttii'ndjcn, va. (lj\tlien) 
1) pobielić, zabielić, otyn
kować; 2) (przen. :) upięk
szyć coś na pozór; ilbertilnd)te 
~ilfCidjfeit pozorna uprzej
mość. 

ftbcrtiindjnng, Bf. pobiele
nie n., zabielenie n., otyn
kowanie n.; upiekszenie n. 

U'licrucrllicnft; Bm. -es, pl. 
-e nadzwyczajny zarobek. 

'iibcruo·ucrn, va. (ljaóen) 
pn1el11dniać, przeludnić. 

Ubcruo'lfcrnng, Bf. pl. ~en, 
przeludnianie n., przeludnie
nie,, n. 

U'bcruoll, adi. nadto peł
ny, przepełniony. 

iilicrtJO'rtcilcn, va. (ija6en) 
skrzywdzić, zedrzeć, oszukać, 
odrwić kogo. 

Ubcruo'rtcilung, af. pl. •en, 
pokrzywdzenie n., krzywda/., 
os1.ustwo n. 

itlicrwn'djcn, I. va. (~a6en) 
dozorować, pilnować czego, 
strzedz kogo, czuwać nad kim, 



Ubcrwn'd)f c11 

nad czem; II. fidj -, vr. 
wycieńczyć się długiem czu
waniem; Ili. l) iióerroad)t, 
pp. i adi. niewyspany 
illierniidjtig; ein -et 9Jlagen 
żołądek rozstrojony czuwa
niem; 2) dozorowany, pilno
wa.~y, strzeżony. 

Ubcrwn'd)fcn, illimuadife, 
illierroiidJf eft i illierroad}ft, 
il!ietroucl}!S, ilóerroad}fen, va. i 
vn. (~aben i fein) wyróść na 
czem; zarastać, zarosnąć, 
obrastać; przeróść kogo lub 
co; bie 2aube ift mit &feu 
- altana jest zarośnięta, po
kryta bluszczem; (przen. :) 
mit ~ett -ee \yleifdj mięso 
przyrastała; er ~at bie @5djroe
fter fd)on - przer6sl już 
sio!ltrę. 

Ubet1un'd)1111g, sf. nadzór 
m.; kontrola f. 

U'bcrwnllcn, roalle, roallft 
ilber, ilbergeroallt, vn. (fein) 
1) przekipieć; wrzeć silnie; 
2) uor ,8orn, uor ~reube -
nieposiadać się ze złości, z 
raq,ości. 

Ubcrwii'lti!JCII, i. va. (~a
ben) pokonać, przemódz, prze
łamać, zwalczyć; <Sdjroierig
feiten - przezwyciężyć tru
dności; uom @5d}lafe ilberroiil0 

tigt roerben być zmorzonym 
Auem; uom <Sdjmer0e ilber
roiiltigt roerben być złamany 
holeścil}; ficfl von einet 2eiben= 
[d}aft - laffen uledz namięt
ności ; jmnbn - podbić kogo, 
zawojować go; II. ilberroiiltio 
genb, ppr. i adi. imponujący, 
odnrzlłjący. 

UllCtlUii'lti!JCt, sm. 0 s, pl. 
-, zwycięzca m., poskromi
cie). m. 

Ubcrwii'ftigung, sf. poko
nanie n., zwalczenie n., po
skromienie n., zwyciężenie 
n.,,, przezwyciężenie n. 

llbcrwii'ff crn, va. (~aóm) 
ob1;1,cz )Beroiiff ern. 

\J'llcrwcif c, adi. przemądry. 
Ullcrwei'f en, illierroeife, 

ilberroeif 1ft i ilfierroeift, illier
roies, ~alie il!ietroiefen, va. 1) 
przekazać, odstąpić, oddać, 
wyasygnować; 2) jmnbn einer 
<SdJulb - udowodnić komu 
win~; obacz ilberfil~ren. 
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iibttlUCi'fUn!J, sj. 1) prze
kazanie n., przekaz m., wy
asygnowanie n., asygl)acya 
j., cesya f.; 2) obacz ftber
filfi,rung. 

Ubcrwet'ijcn, il6ermeiue, 
il6erroeiueft i ilóerroeiut, ~a6e 
ilb~Jroeiut, va. pobielić, obielić. 

ll'berwcltlid), adi. nadświa
to~y, nadziemski. 

Ubcrwc'nblid), adi. i adv. 
eine •e ~a(Jt szew obrzucany, 
ob~6dkowy. 

U'f>Ct•IUCtfCII, roerfe, roirfft, 
roirft, roatf ilber, ~abe illiet• 
gm,orfen, va. zarzucić na co; 
einen IDlanteC - zarzucić 
phszcz; einen :tevvidJ auf ein 
5ofa - zarzucić kobierzec 
n11„sofę. 

Ubcrwc'rfcn, il6erwerfe, 
il6etroirfft, ilberroirft, filier• 
roatf, ~abe ilberroorfen, I. va. 
eine fillanb mit Stalf - ob
rzucić ścianę wapnem, na
rzucić wapno na ścianę j II. 
fidj-,vr. przewrócić eię, upaść 
na wzn11k; fidJ mit jmnbm 
- pokłócić, poróżnić, powa
śnić się z kim; er ~at fiqi 
mit feiner ganaen \yamifie 
il6erworfen poróżnił, pokłó
cił'.,się z całą swoją rodziną. 

ll'bcrwcrt, sm. -es, nad
wyżka t: wartości. 

Ulicrwt'd)f en, va. (ta6en) 
po~oskować, wywoskować. 

U'bcrwidJtig, adi. 1) prze
ważający, mający ponad 
ustanowioną wagę; 2) bardzo 
wa,tny. 

ll'licrwid)tigfeit, sf. 1) wyż
sza waga (przy monetach), 
przeważanie ii.; 2) wielka 
doniosłość. 

Ubcrwi'cftln, rn. (ijaóen) 
ob~.cz !8eroicMn. 

Ubcrwie'gcn, il6etroiege, 
iióerroieg~, illierroog, (Jabe 
ilóerroogen,. I. va. 1) prze
ważać, wi'jcej ważyć; 2) wa
żnością przewyższyć, przewa
żać; bie ~er3eniSAilte ilóetroiegt 
liei i~m dobroć serca prze
waża u niego; jllUlbn an 
mermiigen przewyższyć 
kogo majątkiem; II. vn. 
(balien) przeważać, na wadze 
przechylać się na jedną stro· 
nę; III. ilómuiegenb, ppr. 

itbcrwii11fc11 

a) adi. przeważoy, przewa
żający; eine -e !Dle(Jt!Jeit prze
ważająca większość; b) adv. 
prz,(lważnie, przewd~jąco. 

U'l1erwinb, sm. 0 es, miej
sce, gdzie się jest chronionym 
od wiatru; biefe eeite gat -
w ,tę stronę wiatr nie wieje. 

llbcrwi'nbl1nr, adi. obacz 
ftó~rroinblid}. . 

Ul1crwi'nben, illierroanb, 
~aóe ilóerrounoen, va. 1) zwy
cieżyć, przezwycieżyć, po
kÓnać, przemódz; ben \yeinb 

pokonać, zwyciężyć nie, 
przyjaciela; 2) fiqi (fellift) -
przezwyciężyć się; ic{j fann 
mid) nidjt - nie mogę się 
przezwyciężyć, opanować; 
fic{j ilóe.rnrnnben geóen dać za 
wygraną; 3) przełamać, zwal
czać, zwalczyć, przezwycię
żyć; id) ~a6e alle .\)inbetniff e 
il6etrounben przełamałem, 
usun:iłam wszystkie przeszko
dy; etroae f cfjroet - fiinnen 
trudno coś przeboleć; bas ift 
ein ilóerrounbener @5tanbvunft 
to jest przesadzone stanowi
sk<;>,; 4) owinąć = óeroicMn. 

Ubcrwt'nbcr, am. •ił, pl. -, 
zwycięzca m., pogromca m. 

Ubcr1Ui11tblid), adi. mogący 
być pokonanym, dajl}CY się 
po~onać. 

Ubcr1Ui111bung, sf. 1) po· 
konanie n., zwyciężenie n.; 
2) przezwyci<jżenie n., prze
łamanie n., zwalczenie n., 
przemożenie n.; bas ~at m:dj 
uiel - gefoftet przy~zlo mi 
to trudno; nur mit grouer 
- fonnte idj ee tun musia
łem sobie gwałt zadać, by to 
zr~pić. 

Ubcrwt'ntern, I. vn. (!Ja• 
l1en) (prze)zimować; II. va. 
(taben) (prze )zimować co, 
pr"i~Z zimę przechować. 

Uberwt'ntcrung, sf. (prze)
zimowanie n., przechowanie 
n. ,,przez zim<J. 

U'llcrwil}i!J, adi. prze-
ma~ry. 

·mrrwii'llien, va. (~a6en) 
zasklepiać, sklepienie dać 
na\\ czem. 

Ubcrwii'lfen, fic!J -, vr. 
zachmurzyć się, pokryć się 
chmurami. 



UbcrtDu'd)crn 

UbctlDu'd)crn, va. (~aóen) 
1) bujnym zarostem pokry
wać, wybujać, zarastać; 
{obraz.) bie \lloritif iiómvu• 
d)ett alMi polityka usuwa, wy
klucza wszystko inne, góruje 
,nad wszystkiem innem; 2) ko
.gof; przez lichwE, wyzyskiwać. 

lt'(Jertvurf, sm. ,et!, pl. 
~roiirfe 1) powłoka/., to czem 
·CO jest obrzucone, zarzucone; 
-2) zarzutka f., płaszcz m., 
op~ńcza f. 

lt1ber3n~I, sf. 1) liczba 
,przeważajljca, zbywająca, 
prze_wyższająca; 2) przemoc f. 
= Uóermac!Jt; l>er - meic!Jen 
·Ustąpić przemocy; 3) wiE,k
-sz~~ć f. = Wle~r3af)l. 

ltbeqn'~leu, va. (~aóen) 1) 
jmnbm eine 1!5umme - prze
•kazać komu jakąś kwotę; 2) 
pr:i:~płacić, przepłacać. 

ltber3ii'~Ien, I. va. ([Jaóen) 
przeliczyć, przeliczać co; IL 
fic!J -, vr. przeliczyć się, omy
lić sie licząc . 

. ihcraiiblig, adi. nadliczbo
,wy. nadetatowy, dodatkowy. 

U'ber3nbu, sm. •ei!, pl. 
•31i[Jne, ząb dodatkowy, wyra

:sta.iacy nad drugim. 
il;bcr3eit, sf. zajęcie, nad

,rohkowe, naddniówka /. 
łt'beqeitig, adi. =iióemif. 
lt'bcr3eitbergiltung, sf. po

dninwe n., nadduiowe n. 
ilbeqeu'gcn, I. va. ([Jaóen i 

f ein) przekonać, przekonywać, 
tłumaczyć, pers wad ować; 
prz!'świadczyć; id) [Jaóe i~n 
oon f einem Unrec!Jt iióer3eugt 
przekondem ~o o jego nie7 
słuszności; II. fic!J -, vr. 
przekonać się; fic!J mit dge• 
nen 2lugen - naocznie się 
przekonać; III. ilóet3eu!lenb, 

,ppr. i adi. przekonywający; 
IV. iili,r3eugt, pp. i adi. prze
konany; feft bavon - fein, 
ba~ . . . być mocno przeko
na~vm o tern, że •.. 

ltberaeu'gung, sf. pl. •en, 
przekonanie n., pewność /., 
przeświadczenie n.; id) ~alie 
bas alles aui8 - getan uczy
niłem to z przekonania; idJ 
flalie bie - gervonnen powzią
lam to przekonanie. 
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ilberarn'gungegnbe, sf. dar 
m. przekonywania, wymowa 
pr~:,konywająca. 

lt(Jcr3eu·gn11gefrnft, sf. siła 
prr,ekonywająca. 

ltbcr3cu'gungetrcue, sf. wier
ność f. przekonani n, stałość 
/ ... przekon.mia. 

lt'ber•3iebm, 30g iili1r, ~alie 
iili1rge30,1en, I. va. 1) prze
ciągnąć na drugą stronę, po· 
nad co; jmnbn au fidJ -
przeciągnąć kogo na swoją 
stronę; 2) wdziać co na 
wierzch; iclj ~alie einen man, 
tel iilierg10ogen, wdziałem, za
rzuciłem pła8zrz; 3) jmn'om 
ein!i - ściągnąć kogo laską; 
Il. vn. (fein) przeprowadzić 
się, przenosić się; fie ift in 
i!Jre neue l!Iloljnung iili1rge• 
3ogen przeprowadziła się do 
no::'ego mieszkania. 

Uber3ic'~en, iióeraog, ~aóe 
iió1t3ogen, I. va. 1), powlec 
co czem; icl) f)alie bie ~otte 
mit ,8ucfer iilier0ogen polałem, 
ocukrowałem tort; Olift mit 
8ucfer - ocukrzać, kandy
zować owoce; 2) ein lSett 
frifdJ - świeżo, na czysto 
ohwlec, powlec łóżko; 3) 
15cl)amtiite iilier3og fein @1• 
fidjt rumieniec wstydu wy
stąpił mu na lica; l>er S':lim, 
mel mat mit l!Ilolfen iilier= 
3ogen niebo było pokryte 
chmurami; 4) ein Ean'o mit 
SMeg - wnieść wojnę do 
kraju; Il. fidj -, vr. fic!J mit 
l!Ilolfen - pokryć się chmu
ral))i, zachmurzyć się. 

lt'ber3ie~er, sm. •i8, pl. -, 
za~:,;utlrn męska, palto n. 

ltbcqie'~ung, sj. powleka
niP„n., pokrycie n., wrlzianie n. 

ltbcqi'nneu, va. (!Jalien) po,
krY,,ć, powlec cyną. 

1tber3i'nnung, sf. pokrycie 
n.,,.powleczenie n. cyną. 

lt(Jcrau'cfcrn, va. (~alim) 
(p)ocukrzyć, ocukrować, ob
sypać cukrem; cukrem polać; 
kandyzować; lukrować; 
( obraz.) eine liittere \l.lille -
oał,,;,dzić irorzką pignlkę. 

ltbcr3u'cfcru11g, st: (p)ocu
krz~nie n., polanie n. cukrem; 
kandyzowanie n.; lukrowa
nie n. 

il16till 

U'(Jequg, sm. •(e)!i, pl. 
=aii~e, 1) powłoka f.; obwl6-
czka f, powlóczka f., nawł6-
C1Jka/. (poduszek); pokrowiec 
m. (na meble); futerał m. (na 
parasol); patyna f. (na meta
lar,'(l) . 

ltOer3\Uc1rdJ, adv. z ukosa, 
bokiem, na poprzek; jmnbn 
- anje!Jen patrzeć na kogo 
z ukosa, z podełba; et nimmt 
a!lei3 bierze wszystko 
krzywo. 

Ubifntio'n, sf. 1) zajmowa
nie n. pewnej przestrzeni; 2J 
pl. ..en, ubikacya /. (mie
szl<;;tlna). 

ltbiquitii't, sf. wszechobe
cnnść boska, 

ii1blid), adi. i adv. zwy
czaj uy, używany, w zwycza
j u, w użyciu będący; bai! ijt 
liei uni3 nic!Jt - tego niema 
u nas w zwyczaju, to wy• 
szło u nas jnż z mody, tego 
się u nas nie praktykuje; 
ein •es !!Ilott używany wy
raz; bie "'e !Jlebe zwyczajowa 
mowa. 

U'blid)feit, sf. pl. =en, 1) 
zwyczaj m., użycie n., moda 
f.; .. l!) obacz ft!ielfeit. 

lt'brig, I. adi. 1) pozostały; 
zbywający; inny = anl>ete; 
resztujący; baś =e @elo 
reszta z pieniędzy; bie =en 
rolmfc!Jen inni ludzie, reszta 
ludzi; id) ljaóe nicf)t!i - nic 
mi nie pozostało; ~a ben 15ie 
etroai! Eeinmanb - ? czy masz 
pan trochę zbywającego płó
tna?; id) lja!ie wenig Seit -
mam mało zbywającego czasu; 
( obraz.) ic!J ~alie nicl)ti! jiir 
i[Jn - mogę mało powie
dzieć na jego korzyść; wie• 
oieC ljaft bu - lie~alten? ile 
zaoszcz~dziłeś z tego ? er ift 
a!lein Ilon f einer ~amilie -
gelilielien pozostał sam jeden 
z całej rodziny; es li!eilit 
mit nic!Jts anbms -, a!i8 ... 
nie pozostaje mi nic innego, 
jak .•. ; - laff en pozosta
wić; es rn[lt au wilnfdjen -
pozostawia do życzenia; bai! 
ilórige reszta, resztujące; im 
=en zresztą; ein illitigeii tun 
czynić ponad obowiązek; 2) 
zbyteczny, niepotrzebny; ~~te 
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Słe'oen jin'o pa1\.skie ga- opłata f. za trzymanie statku 
danie jest zbyteczne; II. adv. przy brzegu. 
- genug aż nadto, więcej ll'fctlanb, sn. -ei.!, pl. •Iiin, 
jalf. potrzebne, 'oer, nadbrzeże n., porzecze n. 

ll'btigcne, adv. zresztą, lt'fcrfonbf dJnft, 8{. pl. •en, 
na<;l,to, prócz tego. krajobraz nadbrzeżny. 

ll'bung, sf. pl. -en, 1) Ćwi· ll'fctloe, adi. bezbrzeżny j 
czenie n.; praktyka/., wprn- (obraz.) bez granic. 
wa/., rutyna/.; aus ber - ll'ftrrtd)t, sn. -es, obacz 
fommen wyjść z wprawy; 15tranbtec!Jt. 
-. in etro. f)aben mieć w czemś U'fcrf dJU~bnutcu, pl. bu
.wprawę; - mnd;t 'oen !!JMfter dowie ochronne dla brzegów, 
wprawa prowadzi do dosko- obw:1rowanie n. brze"'ów. 
nałości; 6c!Ju!- ćwiczenie ll'fcrf d)lllatbc, sj. "pl. •n, 
szkolne, zadame szkolne; 2) brzegówka f., grzebielucha f. 
b!e =en .'oer eiolbnten ćwicze· \ ll'ferf eitc, sf. brzeg m.; 'oie 
ma . wo~skowe, ,eg_zecy~ka /.; recl)te linfe _ prawy lewy 
muftfnhf d)e =en cw1cze111a mu- b ' ' 
zymme; ł)'ingerilbungen ć-.vi- rzuer f ..r,t 
czenia palcowe - 3) geiftlidje fer ~e.., , am. •es, pl. =e, 

, . . ' 1. .. rybaczek m. 
•et!. cw1czema re 1g1ine. lt'fttbiigd, sm. pl. ptactwo 

lt'bu1190a11jgnbe, sj. pl. =n, wybrzeżu~. 
ćw~czenie n., zadanie n. ll'fcr30U, sn. •(e)i3, pl. 

lt'bungebud), sn. •(e)i.!, pl. •atil!e, obacz Ufergebilf)r. 
=bilc!Jer, książka /. z ćwicze- ll~ln'n, sm. •en, pl. =en, 
niami, ćwiczenia n. pl. obacz Ulan. 

ih111190gef dJlllnbct, sn. •S, ll~r, sf. pl. -en, 1) 17,ega: 
eskadra szkolna m., zegarek m.; godzma f,, 

ihuugelagcr,. sn. ,s, pl. bie - f4)(1lgt zegar ~ije; ~ie 
- obóz m na manewrach. - gef)t vor zegar się śpie-

1il'b111190niatf dJ, sm. =ei.!, pl. szy; bie. - gef)t !'ad), a_ur~icf 
,mlirfdie, marsz wojskowy zeg~r się op.aźn!a; nneutel 
przy ćwiczeniach - (tft es), roni.! tft bte - ? która 

", ' godzina?; ei! ift 2 - jest 
~ bunge~~a~, f111:·, 01,5, pl. druga godzina; eil! f)11t 1 O -

=:P\~~e, plac„ m. cwiczen. gefd;lagen dziesiąta wybiła; 
µ'buu.oefturf,. sn. =eś, pl. es ift ilber 4 - już czwarta 

•ft~cle, cwiczeme n. minęła; bie - ift 11bge(11ufen 
ll'b1111g03tit, sf. czas m. zegar jest nienakręcony, prze-

ćwiczeń. stał chodzić; (obraz.) feine -
ll'fcr, sn. ,s, pl. -, brzeg ift abi1efoufen jego godzina już 

m., wybrzeże 11., nadbrzeże wybiła; meine - ift ftef)en ge" 
n., plaza f.; 'oidjt am - nad blieben mój zegarek, zegar sta
brzegiem; lcings bei'.l •S wzdłuż nął; f eine - ti~ten, ftel!en 
brzegu; bas - erreidjen do- zegarek uregulować; nad) ber 
bić do brzegu; am !!Jłeerei!- - fe~en popatrzeć na zegar; 
na wybrzeżu morza. ein 9R11nn nad) ber - czlo-

ll'fttbCtuO~IICt, Sm. =!3, pl. wiek podług zegarka, czło
-, mieszkaniec m. wybrzeża. wiek bardzo punktualny. 

lt'fcrbtud), sm. •ei!, pl. lt'~tnntritb, sm. •(e)s, pl. 
-lirilctje,oberwanien.siębrzegu. •e, rozpęd m. u zegara, 

lt'fctbamm, sm. =es, pl. ll'~rbnnb, sn. -es, pl. 
•biimme, grobla nadbrzeżna. •biinber, sznurek m., tasiemka 

lt'fcrbcrflllcd, sn. 0 eiS, pl. f, do zegarka, 
-e, obrzeg m., tama ochronna, lt'~tbcrfcl, sm. •S, pl. -, 
opaskowa; opaska nadbrzeżna, nakrywka/., koperta/. od ze-
brzegosłona /. garka, 

lt'fcrgcbiiIJr, sf. pl. -en, lt'~ttnfabtif, aj. pl. -en, 
U'.ftrgelb, m. ,ee, lądowe n., fabryka f, zegarków. 

3'n len ber, :.ieufdJ•polnifclje~ l!llorterliuclj. 

Uln'n(e) 

ll'~rcufnbtifaut, sm. =en, 
pl.-en, fabrykant m. zegarków, 

ll'brcnfnbtifation, sf. fa
br,v kacya /, zegarków. 

ll'~tc11ba11bcl, sm. •S, han
del m. zegarkami. 

ll'btcn~iiublcr, sm. ,i!, pl. 
-, handlarz m. zegarkami, 
zeg-armistrz m. 

ll'~rfcbcr, aj. pl. -n, sprę
żyna zeg-arowa. 

ll'brgc~iinge, ,m. •ei.!, pl. -, 
dewizka j., wisiorek m. przy 
zeg-arku. 

ll'~tgcbiinf c, sn. •S, pl. -, 
koperta /. od zegarka. 

ll'~tgcftclf, sn. •ei.!, pl. =e, 
stelaż m. na zegar. 

u·~rgelllid)t, an. •ei!, pl. ,e, 
wag-a zegarowa. 

ll'brglae, sn.,fei!, pl. ,giiifer, 
szkiełko n. od zegarka. 

lt'~rglode, sf. dzwonek m. 
prny zegarze. 

ll'~t~altcr, sm. •S, pl. -, 
postument m. na zegarek. 

ll'~rfette, sj. pl. •n, łań
cuszek m. do zega,ka, 

ll'lJrmadJtr, sm. •i.!, pl. -, 
zeg-armistrz m. 

llbtmad)mi', ll'lJtmnd)cr= 
fuuft, sf. zegarmistrv.ostwo n. 

lt'IJrmadJcdc~tli11g, sm. 
,(e)i3, pl. se, chłopak m. u ze
garmistrza. 

lt'l)t~Cgel, sm. =B, pl. - , 
wodoskaz zegarowy. 

ll'l)ttab, sn. ,ei.!, pl. •tii'oer, 
kółko n. w zegarku, zegarze, 

lt'IJtf dJliiffcl, sm. ,s, pl. 
-, kluczyk m. od zegarka, 
zesrara. 

u·~ttaf d)c, sf. pl. •n, 
mała kieszeń na zegarek, 

ll'~tlllcd, sn. =es, pl. -e, 
tryby pl., werk m. w ze
garku. 

ll'bqeigcr, sm. =15, pl. -, 
wskazbwka /. przy zegarku, 
zegarze. 

ll'~II, sm. •!3, pl. =5, pu
hacz m. 

lt'b3cn i lt'3cn, t:a. i vn. 
(~aben) droczyć się z kim, 
kpić z kogo. 

lt'fae, sm. -res, pl. ·fe, 
ukaz m. 

ltfdci', sf. oklej m. (ryba). 
ltllt'U(C), sm, =en, pl. -en, 

ułan m. 

40 
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U'Icma, sm. •(6), pl. •5, stawu; óitte flei} - ben Xifc!J 
ulema m., komentator m. 3u feten proszę usiąść. (na)
koranu. około stołu; e5 muu 1mmer 

lllf, sm. •(e)i3, pl. •e, żart jmnb - i~n f ein zawsze 
m., figiel m., krotochwila f. , musi być ktoś przy nim; -

ll'Ifcn, vn. (~a6en) żarto- I ben ,\)al!'.l falren rzucić się 
wać, figlować. komu na szyję; alle5 bre~t 

ll'lmc, sf. pl. •n, 1) lt'l• fic!J - i~n wszystko od niego 
mcnbaum, sm. •e0, pl. •biiU• zawisło; alle0 bre~t fid) -
me, wiąz m., brzost m.; miel) wszystko się w koło 
fifotte - obacz jseibtilfter, mnie kręci; mir ift fd)wer •5 
lBergtilfter; 2) strona formo- ~era ciężko mi na sercu; 
wa (góro.). ein %ud) - ben ,\)nl6, - ben 

lt'Imcn•, ll'lmcn, adi. wią- .ftopf liinben zawiąz~ć chust; 
zowy, brzostowy. kę na szyi, głowę obwi~za.c 

ll'lmc11gc~iil3, sm. "e0, pl. chustką; 2) - werd}e ,8e1t 
•e, ll'lmc11wiilbd}c11, sn. •5, fan n ic!J bort f ein? w jaką 
pl. -, gaik wiązowy, brzo, porę, w jakim czasie mogę 
stowy. tam być? lii5 - l>ief e ,8eit 

ll'lmc11~ol3, sn. •e5, wię- liin ic!J fertig do tego czasu 
źnia f. będę gotów; - 3 U~r o 

U'lmcn~f{an3ung, sj. pl. trzeciej; - bie viette Stunbe 
•en, U'{mcnlllalb, sm. •e5, pl. około czwartej, o czwartej; 
•wiiiber, obacz Uimenge~i.i(3. - Oftern około Wielkiejnocy; 

ll'lftcr, sm. •!'.l, pl. - , - ?JRitternnd)t około p6łnocy; 
grubsze palto jesienne nęskie. 3) po; id} erwnrte i~n %ag -

ltUlma'tum, sn. •(ś), pl. %ag oczekuję go z dnia na 
„5 i „ta, ostatnie, stanowcze dzitń, dzień po dniu; einen 
żądanie. :tag - ben anberen co drugi 

U'Uimo, sm. •(!'.l), pl. •il dzień; fle fommen einer -
i •timi, ostatni dzień, ko- ben anberen przychodził je
niec m. miesiąca, ultimo m. den po drugim, jeden za 

lt'UimogcfdJiifte, sn. pl. drugim; kolejno; 4) za; \ltuge 
interesa terminowe na ul- -- \ltuge, Ra~n - .Sa~n oko 
timo. za oko, ząb za ząb, wet za 

lt'Uimoregulieruug, sf. pl. wet; - liare!'.l @eib einfaufen 
.. en, obrachunek m. na ultimo. kupować za got6wkę; 

lt'Ura, sm. ~(e), pl. •B, nicljt!'.l za nic, o nic; - nicljti.l 
radykał m., skrajny m. unb wieber nid,t!'.l zgoła o 

U'Urnltbernl, adi. skraj no nic; - je ben jprei!'.l za ka
liberalny, krańcowo liberalny, żdą cenę ; - al!e!'.l in ber 
wolnomyślny. ~!Mt nld)t za nic w świecie, 

lt'Uralinfe, sj. skrajna żadną miarą; jmnim 
lewica. 50 S{ronen ftrnfen skazać 

llltramari'n, sii. •(e)!'.l, kogo na 60 koron grzywny; 
farbka niebieska, ul trama- 5) o; - bie ~ii[fte grofler 
ryna f. o połowę większy; - 3roei 

lUtramonta'n, adi. skrajnie ~a[jre alter o dwa Iata star-
klerykalny, ultramontański. szy; - f o 6eff er tern lepiej; 

lt'Uramontaui0mu0, sm. - fo fcljlimmer tero gorzej; 
-, skrajny klerykalizm. - fo m1[jr tem bardziej; 

ll'Urarot, adi. -e etra[j(en iclj [jalie mic!J - vifle!'.l ver~ 
promienie pozaczerwone redjnet przerachowałem się 
(chem.). o wiele; 6) wie fte[jt es -

ll'ltrlllliolett, adi. poza- bie Snclje? jak tam rzecz stoi? 
fiołkowy. roie fte[jt ee - bid)? jak tam 

llm, I. praep. z 4. przyp. 1) z tobą? wie fte~t e0 -
kolo, około kogo lub czego; ~[jre @ef unb[jeit? jak tam 
wir fpa3ierten - ben Xeid) z pańskiem zdrowiem? 
przechadzaliśmy się (na)około etroa!'.l wiffen wiedzeć o czem; 

ll'miinberung 

es ift etwa0 Sd)i.ine!'.l - bie
.1:!ielie ładna to jednak rzecz 
miłość; 7) jmnbn - feine 
@ebu[b lieneiben zazdrościć 
komu cierpliwości; - @otte!'.l 
willen ! dla Boga! na miłość 
boską! - ber Iieben iJ!u[je 
willen dla miłego spokoju; 
- meinetwillen dla mnie; 
8) - etwa!'.l fommen pozba
wić się czegoś, tracić coś, 
postradać co; jmnbn - etw. 
liringen pozbawić kogo czego, 
zabrać komu co; es ift -
i[jn Atfd)e[jen jest stracony, 
zginą1', już po nim j es ift 
f d}abe - bie veriorene ,8eit 
szkoda straconego czasu; 9) 
o kogo, o co; ficlj - ein 2lmt 
liewerlim starać ~ię o urząd; 
fidJ - ein ?JRiibc!Jen 6enmlien 
starać się o paI1nę; fid) -
jmnbn liefilmmern troszczyć 
si11 o kogo; fid) - ben ~all 
teben skompromitować się 
przez mowę nierozważną, 
gadaniem na śmierć sobie 
zn robić; - bie mlette o za
kład, na wyścigi; - fic!J 
f d)fogen rzucać się, bić w
około siebie; - iJ!acf)e fc!Jreim 
wołać o pomste ; - ~ilfe 
rufen wołać na pomor, o po
moc; II. adv. 1) ted)l6, Iinf!'.l 
- na prawo na lewo zwrot; 
- unb - naokoło; alle!'.l -
unb - fe~ren przewr6cić 
wszystko do g6ry nogami; 
ber m!eg ift eine ?JReile -
droga ta skręca o milę da
lej, dokłada się milę d1 ogi; 
2) feine Seit ift - jego czas 
minął; roenn bas Sa!Jt - ift 
skoro się rok skończy; 3) -
3u aby, ażeby; - rnidj fur~ 
au faff en krótko qiówiąc; er 
ift au uorfid)tig, ,- fidj eine 
~Iiifle au geben; jest zanadto 
ostrożnym, by się kompromi
tować; ber giinftiQe \ltugen!ilicf, 
- fldj au veralifcljieben po
myślna chwila, by sie po-
żegnać. " 

lt'm,acfern, va. przeorać. 
ll'm•iinbern, iinbere, iin• 

berft um, ~abe umgeanbert, 
va. przemienić, przeistoczyć, 
przeinaczyć; zmodernizować, 
odnowić (suknie). 

ll'miinbcrung, sf. pl. -en, 



ll'm=nrfleiten 

przemienienie n., przeisto
czenie n., przeinaczenie n. ; 
zmodernizowanie n., odno
wienie n. 

U'm•nrbeitcn, va. (~alien) 
1) przerobić; 2) obrobić 
(rolę). 

lt'mnrbeitung, sf. pl. -en, 
przerobienie n., przer6bka/., 
obrobienie n. 

Umn'rmen, I. va. (ljalien) 
uścisnać, uściskać„ wziać 
kogo ~ objęcia, objąć, obe)
mywać; Il. fidJ -, vr. ści
skać, całować, obejmywać się. 

llmn•rmung, sf. pl. •en, 
Umn'rmen, Bn. ~!3, uściśnię
cie n., ściskanie n., uścisk m., 
objęcie n., całowanie n. 

U'mbau, am. •ei3, przebu
dowanie n., przebudowa f., 
rekonstrukcya /., restauro
wanie n. 

ll'm,bnuen, va. (lja!ien) 
przebudować, rekonstruować, 
restaurować. 

ltmbau'en, va. (ljalien) obu
dować naokoło czego. 

ll'm=beijalten, !ieljielt um, 
li<1!ie umóeljalten, va. zostawić 
na sobie, nie zdejmować, za
trzymać; id) lieljalte ben !man• 
te( um nie zdejmuję pła
szcza. 

ll'mberfif dJ, am. •ei8, pl. •e, 
umbra f., sterczoząb m. 
(ryba). 

U'm•betten, va. (lja!ien) 
przesłać, prześoieliĆ (IM.ko). 

lt'm•biegcn, óog um, lja!ie 
umgeliogen, I. i:a. zaginać, 
przeginać, przegiąć, zagiąć, 
skręcić; II. ficfJ -, vr. zagi
nać, zagiąć się, przeginać, 
przegiąć się; III. umgeliogen, 
pp. i adi. zagięty, przegięty, 
odgięty, podgięty, skręcony. 

lt'm=bilben, va. (ljalien) prze
kształcać, przekształcić, prze
obratać, przeobrazić, przero
bić; zmodyfikować. 

lt'mbi(bUUg, Bf. przekształ
cenie n., przeobrażanie n., 
przerobienie n., transforma
cya f., modyfikacya j,, re
konstrukcya/. (gabinetu mini
steryalnego ). 

ll'm,binben, banb um, lja!ie 
Utn!leliunben, va. l) obwiązy
wać, obwiązać, zawiązywać 
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zawiązać; ie§ lja!ie eine @5cf)ilrae 
umgebunben przyparnłem far
tu~h; ein ~ali3tucf) - zawią
zac chustkę, k~awatkę; 2) 
na nowo oprawie; bai3 j8ucfJ 
ift roiebet umgeliunben książka 
jest na nowo oprawiona. 

ltmb!'nben, umfonb, lja6e 
umóunben, va. obwiązać co ; 
obandażować; id) ~aóe ben 
jyinget mit ~einroano um• 
óunoen mam palec obwią
zany pł6tnem; ein \llnfet -
obwiązać paczkę. 

lt'm·blafcn, ólaft, ólies um, 
~aóe umgeó!af en przewr6cić 
dmuchając. 

llmbln'f en, umMiift, l!ńt• 
litiei8, Utnófofen, va. owiać, 
zawiać; von ben !ID in ben um• 
li!nf en fein być owianym od 
wiatr6w. 

U'm=bliittern, va. i vn. 
(ljnóen) przewracać kartki, 
przeglądać, przerzucać. 

lt'mbUcf, am. •(e)i8, 1) rzut m. 
oka naokoło siebie = ffiun'o• 
6licf; 2) spojrzenie n. poza 
siebie = ffiilcfólicf. 

lt'm•blicfen, vn. (ljaóen) i 
ficf) -, vr. 1) oglądać się nao
koło siebie; 2) w tył spojrzeć, 
obejrzeć sie. 

lt't11óra, • sf. 1) umbra f., 
kreda i farba cienmobruna
tnego koloru; 2) obacz Um. 
óerfifdJ. 

ltmbrau'f eu,, umórnuft, va. 
(ljaóen) szumieć koło czego. 

lt'm•llrcd)en, óradj urn, ~aóe 
umgeórodjen, I. va. 1) prze
łamać; bie .llaft ller ijrildjte 
ljat ben !8aum umgeórodjen 
ciężar owoc6w przełamał 
drzewo; 2) ein jjelb - kar
czować, wykarczować pole; 
wykopać, wybrać; 3} (w dru
karni) złamać kolumnę i re
sztę ,przenieść na inną; prze
łożyc; poprzekładać; II. vn. 
([ ein) złamać, przełamać sie 
pod ciężarem. • 

lt'm•brittgcn, óracf)te um, 
ljaóe umgeórad}t, I. va. zabi.S, 
zgładzić, zamordować; (przen.) 
[ eine .!tomplimente liringen 
micfJ um jego l!'rzeczności za
bijają mnie; II. ficfJ - , vr. 
zabić si~, popełnić samo• 
b6jstwo, tycie sobie odebrać. 

Umfii'djeln 

ll'm=biimmcu, ~aóe um, 
gebćimmt, vet. odnowić bruk. 

llmbii'mmcn, ljalie urn• 
blimmt, va. groblą otoczy'ć; 
ogrohlić, otamować. 

ll'm=bccfcn, va. (ljaóen) 1) 
nakryć na nowo do stołu; 2) 
inaczej pokryć, przełożyć da
chówkę, gonty. 

U't11•bcuten, va. (~alien) 
inaczej co wyłożyć, wytló
maczyć, inne dać czemu zna
czenie. 

U'm=bid)ten, va. (ljaóen) ein 
@ebidjt - przerobić-. poemat. 

Umbrii'ngen, va. (ijalien) 
jmnon - nastawać na kogo, 
dokuczać komu, dopiec komu. 

lt'mbte!Jbar, adi. dajlłcy 
się okręcić. 

ll'm,brcijcn, I. va. (ljaóen) 
obrócić, przewrócić, okręcić, 
zakręcić, skręcić; ben 6djlilff el 
- obrócić, okrecić klucz; 
einem fllogel ben .ltÓµf - skrę
cić ptakowi głowę, kark; 
(przen. :) ben @5µiejj - obr6-
cić kota ogonem; II. fi(§ -, 
m·. obr6cić się; ljier fann · 
ma~ ficf) nidjt, - tu się nie 
mozna obr6cic. 

ll'mbreijer, am. =B, pl. -, 
1) ten co okręca; 2) okrę
cacz m., mięsień skręcający. 

ll'mbreijnng, sf. pl. ,en, 
przewrót m., obrót m., krę
cenie się n., rotacya f. 

lt'mbre~nng~ad)f e, sf. oś 
rotacyjna, obrotowa. 

U'mbreiju11o~bc1Dcgung, sf. 
pl. •tn, ruch rotacyjny, obro
towy. 

ll'mbreijung~gef d)IDinbigfeit, 
sf. chyżość f. rotacyi. 

ll'mbreiju11g0l)11nft, sm. ,ei3, 
pl. •e, punkt rotacyjny. 

ll'mbrucf, am. =(e)s, pl. •e, 
przedruk m., przedrukowa
nie n. 

lt'mbrncfen, va. (ljaóen) 
przedrukować. 

lt'mbnften, va. (ljalien) roz
wiewać woń około czegoś. 

Umb11'11fcln, llmbii'ftern, 
va. (~aóen) zaciemnić, za
mglić, zasępić; umbunfelter 
fllerftan'o zaciemniony umysł. 

llmfii'd}eln, va. (~aben) po
wiewać (wachlarzem) około 
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kogoś; Iaue iliifte - miel) 
letni wietrzyk owiewa mnie. 

U'm•fa~ren, fli[Jtft, fliljrt, 
fu[Jt um, umgefa~ten, I. vn. 
i va. ([Jaóen i (ein) objechać, 
objeżdżać, (o)mioąć, kołować; 
przejechać kogo; II. fid) -, vr. 
objeżdżać, kołować; fidj um 
amei !meifen - kołować dwie 
mile, 

Umf a'~rcn, umfliljtft, um• 
fći[Jtt, umfu[Jr, [Jabe umfaljten, 
va. objechać; eine 3nf el -
objechać wyspę. 

U'mfn~rt, sf. pl. ,en, ob
jazd m., objeżdżanie n.; .omi
nięcie n., kołowanie n. 

lt'mfnll, sm. ~(e)i3, obacz 
Umfallen. 

ll'm·fnllcn, fćiUft, fiillt, fie! 
um, bin umgefallen, vn. ((ein) 
1) upaść, przewrócić się; 2) 
padać, zdychać (o bydle). 

ll'tnfnllcn, sn. •6, upada
nie n., przewrócenie się; pa
danie, zdychanie n. (bydła); 
et! ift eine S;,i~e aum - jest 
upał, że zginąć można. 

U'mfnng, sm. ,(e)s, pl. 
•flinge, sm. 1) objętość /., 
obwód m., rozległość f., ·roz
ciągłość /., 2akres m., prze
strzeń; ein .Rteis uon amei 
~etern - koło o dwóch me
trach obwodu; bet j8aum [)at 
1 !metet im - drzewo ma 
metr obwodu; bet - bet 
15tabt ift je[Jt gtofl rozległość 
miasta jest bardzo wielka; 
f eine 15timme [Jat uie[ - jeiro 
głos ma wielką rozległość; 
2) (przen. :) - bet!. @eiftetl 
rozległość f. umysłu. 

Umfa'ngcn, umfing, ~abe 
umfangen, va. objąć, otoczyć 
ramionami; okrążyć, ogaroąć. 

lt'mf nngretd), U'mfiinglid), 
adi. obszerny, mający wielką 
objętość, rozległość, rozcią
głość. 

ll'mfnngebrnftt, sm. •( e )s, 
pl. -e, dren obwodowy. 

lt'mfnngelfnic, sf. pl. •tt, 
linia obwodow11, peryferya f. 

lt'ntfangeUJinfcl, sm. •5, pl. 
-, kąt obwodowy. 

ll'm•fiirbcn, va. ([)aben) 
przebarwić, przefarbować. 

U'nt·fllff ttt, va. (ljalien) 
"·prawić, sprawić, osadzić 
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inaczej ; einen !Rubin in @o[b 
- osadzić, wprawić rubin 
w złoto. 

ltmfn'ff en, I. va. ([Ja6en) 1) 
objąć kogo, uściskac, uchwy
cić, ująć; jmnbi8 .Rnie -
obejmywać czyje kolana; 
id) funn biefen ~num nidJt 
- nie mogę objąć tego drze
wa; 2) objąć, obejmywać, za
wierać, zamykać,· mieścić w 
sobie; bief e <5dJtift umfat,t 
folgenbe ~ot[djtiften to pismo 
zawiera, mieści w sobie na
stępujące przepisy; II. um= 
faffenb, pp. i adi. daleko się
g11jący, wiele ogarniający; •er 
@eift daleko sięgający umysł; 
•e ~lajirege[n daleko sięga
jące zarządzenia ; ein •es 
[[!iff en szeroka wiedza. 

llmfn'ffttng, sj. pl. ,en, 
1) objęcie n., obejmowanie 
n., uściśnięcie; 2) ogrodze
nie n. 

Umfa'ffnngemnncr, sf. mur 
ogradzający. 

Umf(a'ttcrtt, va. ([Jalien) 
latać naokoło czego; (przen. :) 
jmnbn - kręcić się około 
kogo. 

ll'nt•f(Cd)tcn, f[idJ!ft, fUdjt, 
flodjt um, ~abe umgeflocl)ten, 
va. inaczej spleść, przepleść. 

ltmf(c'd)tctt, umfrid)tft, um
flidJt, umf[odJt, ljabe um• 
flodjten, va. opleść co czem; 
mit filleiben - opleść wi
kliną. 

llmf{ic'ocn, umf[og, [Jalie 
umf[ogen, I. va. latać naokoło, 
oblatywać co; li. vn. ([ dn) 
latać tam i sam. 

llmf{ic'f)ett, umflofl, ~a6e 
umf[ojjen, va. opływać co, 
płynąć naokoło czego; meet= 
umfloff en oblany, otoczony 
morzem. 

llmf(o'rctt, va. ([)aben) 
zasłoną, kirem owinąć; ein 
umflottet j8{icf zamglone 
spojrzenie, zamglony wzrok. 

l!mf(tt'tcn, va. (EJ,aóen) opły; 
wac co, oblewac, otoczyc 
falami; bat! IDleet umflutet 
bie ;:)n(d morze oblewa wyspę. 

ll'nHormcn, va. (lja6en) 
przekształcić, przeistoczyć, 
przemienić, przeformować. 

lt'mgiinglid) 

ll'mformttng, sj. przekształ
cenie n., przeistoczenie n., 
przeformowanie n., transfor
macya j. 

lt'mfragc, sj. ok6lne zapy
tanie, kwestyonaryusz m., 
ankieta j.; - [Jar ten rozpy
tywać się, zbierać zdania, 
opinie. 

ltmfric'b(iA)cn, [Ja6e um= 
ftiebet i umftiebigt, va. ob. 
(ginftieb(ig)en. 

Umfrlc'b(ig)nng, sf. pl. •en, 
ogrodzenie n., opłocenie n. 

ll'm•filbrcn, va. (~alien) 1) 
sprowadzać; 2) spowodować 
kogo do nałożenia drogi. 

ll'm•filllcn, va. ([jalien) 
przelać; przesypać; id) muf; 
ben fillein in 3'lajdjen -
muszę przelać wino do bu
tel~k. 

lt'mfilllcn, sn., lt'mfilllung, 
sf. przelewanie n., transfu
zya /, 

U'nt•gnffcn, vr. (ljalien) 
gapić się wokoło, rozglądać 
się. 

ll'mgang, sm. •(e)s, pl. 
=giinge, 1) obchód, pochód m., 
procesy a f.; [Jeute tuat feiet~ 
[idjet - dzień obchodzono 
z uroczystą procesyą; 2) 
obcowanie n., stosunki pl., 
przestawanie n., pożycie n.;
mit jdjtedjten !men(cfJen obco
wanie z złymi ludźmi; et ljat 
gar feinen - nigdzie nie 
bywa; jeb en - mit biefer 
3'amme alilitedJen zerwać 
wszelkie stosunki z ta ro• 
dziną; im engeten -e ; ści· 
ślejszem obcowaniu; uetttnuter 
- ścisła zażyłość; flei[ dj!idjer 
ober gejcfJ(edjtridjet - obco
wanie płciowe; et getuinnt 
bei nii[Jerem - zyskuje przy 
bliższem poznaniu; bie 15ptacfJe 
aus bem - er(etnen nauczyć 
się języka praktycznie; 3) 
obacz Umbreljung; 4) uon 
ettu. - ne[jmen odstąpić od 
czego. 

U'mgiinglid), U'mgaugbar, 
adi. 1) lubiący obcować z 
ludźmi, towarzyski, przyja
cielski; 2) z którym można 
żyć, obcować, uprzejmy, ła
twy w obcowaniu. 



U'mgiinglid)feit 

U'utgiinglid)fcit, sf. b-
twość J. w obcowaniu, towa
rzyskość f. 

ll'utgangoforuttn, sf. pl. 
formy towarzyskie. 

llut'gangBf*'rad)c, sf. język 
m. codziennego UŻJ tk u, język 
towarzyski. 

Umga'rncn, va. (~aben) 
snuć. się naokoło kogo, czego ; 
osidli!!, usidlić, obsaczyć; 
imnbn - złowić kogo w sidła. 

Umga'rnnng, sf. pl. •en, 
osidleuie n., obsadzenie n., 
złowienie n. w sidła. 

Umgan'fcln, va. (~a6en) 
snuć si~ naokoło kogo, czego; 
mit f iifien %tiiumen - ma
mić ponętnymi snami. 

ll'nt=gtbttt, gab um, ~abe 
umgegeben, va. włożyć nao
koło; imnom ben !lnnntd -
włożyć na kogo, podać komu 
płaszcz. 

Umgc'litn, umgali, ~abe 
um!jeben, I. 1:a. otoczyć 
czem; ben @atten mit einer 
!D'lauer - otoczy<\ opasać 
ogród murem; mit !!1.\aU unb 
@raben - okopywać, oko
pać; jmnbn mit 11:Sorgfalt -
otoczyć kogo trosk li w ością; 
II. fid) -, vr. otoczyć si<,; 
fid; mit einer .l.!eibroadje -
otoczyć się strażą przyboezną. 

Umgt'liung, sf. pl. 0 en, 
okolica f.; otoczenie n.; bie 
- biefet 11:Stabt ift f efJr fd)iin 
okolica tego miasta jest bar
dzo ładna; et i[t immer in 
f dj(ed)ter - jest zawsze w 
złem otoczeniu. 

U'mgcgcnll, sf. okolica /., 
sasiedl!ltwo n. 

• U'nt=IJC~cn, ging um, bin 
umgegangen, vn. 1) obracać 
si<,; ei! ge~t mir im .!topfe 
um kręci mi się w głowie; 
bie !JHiber - [affen rozpuścić 
kola, szybko jechać; 2) aroei 
!!1.lod)en roaren umgegangen 
dwa tygodnie minęły; 3) ber 
9tei~e nadj etro. - laff en 
puścić co wokoło; 4) ei! 
gef,)t in biefem ,i;,auf e um 
straszy w tym domu, w tym 
domu chodzą duchy; 5) mit 
imnbm - obcować z kim; 
f age mir, mit mem bu umo 
ge~ft, unb icf,) mi!l bit f agen, 
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mer bu bift z jakim się 1) przelewać, przelać; 2) na 
wdajesz, takim się stajesz; nowo stopić, przetopić, odlać 
unbarm~er3ig mit jmnbm - inaczej. 
obejść, obchodzić się z kim Umgit'fitn, umgiefieft i um• 
niemiłosiernie; 6) mit etm. gieut, umgop, lja6e um• 

obchodzić się z ezem goff en, va. oblać, zalać 
er fonn mit !!1.lnffen ic[)lec[)t czem, wokoło; (przen. :) bull> 
- nie umie sie obchodzić z falj id) midi t>on !!1.lo[fen roie 
bronią; mieć ~o na myśli, umgoffen wnet ujrzałem się 
knować co; mit biifen @eban• jak oblanym chmurami. 
fen - nosić się ze złymi U'mgicf;cn, sn. •B, lt'nt• 
zamysłami; mit einem \Il lane gicf;ung, sf. pl. ,en, przele
-· nosić sie z zamiarem. wanie n., przetapianie n.; 

Umgc'tcu; umgeljft, um• oblewanie n. 
ging, ljabe umganHen, va. Umgi'ttcrn, va. (f)aben) 
1) obchodzić co; ie[) mufite okrato":ać, zaopatrzyć kratą, 
ein fiUtes e:itiic? - musiałem ogrodzie kratą. 
obejść dobry kawał; ben Uutglii'n3cn, va. ((jaben) 
ireinb - zajść nieprzyjaciela blaskiem otoczyć, błyszczeć 
z tylu; 2) (przen. :) eine Un• naokoło czego. 
annefJmlldjfeit - ominąć nie- U'm•gtalitn, gtl!6ft, grii6t, 
przyjemność; bai! @efev - grub um, ljabe umgegraben, 
obejść ustawę; bnil caut fic[) va. 1) przekopać, na nowo 
nid)t - to się nie da po- skopać; 2) ok.o pać, rowem 
minąć. opasać; 3) kopiąc obalić; 

lt'mgc~cnll, adi. •e .!hanf• einen }8aum - wykorzenic 
f,)eit epidemirzna, Dlłgminna drzewo kopiąc. 
choroba; mit -er \l3oft od- U'm•grcift11, vn. = um fid) 
wrot.ną pocztą. gteifen, obacz gteifen. 

Untgc'tnug, sf. 1) obcho- Umgrci'fcn, umgreifft, um• 
dzenie n., kołowanie n., za- gtiff, ~abe umgriffen, va. pi<,
chodzenie n.; 2) ominięcie dzia, mierzyć, otoczyć, objąć. 
n., pominięcie n., obejście n. Umgrc'u3cn, va. (fJaben) 

U'mgdcbd, I. adi. od- ograniczyć, ogrodzić, :i:akre
wrotny, przeciwny = ent• ślić grauicę; (przen.) ograni
gegengefe~t; •e 11:Seite od- czyć, ogoraniczać, limitować. 
wrotna, przeciwna strona; Umgrc'n3nu9, sf. pl. •en, 
15d)(ag mit •er ,i;,anb uderze- ograniczenie n., granica /. 
nie płaską dłonią; bai! •e U'm=gucfcn, fid) -, vr. 
!!lerf,)iiltnii8 od wrotny stosu- oglądać si<, naokoło, gapić 
nek; in •er 9ticf,)lung w prze- si<, naokoło, obzierać si<,; 
ciwnym kierunku; •et 15a~ er mirb fid) a!ier - a to si<, 
odwrócone zdanie; ber %aU zdziwi. 
ift gerabe - sprawa ma się U'ntgilrttn, va. (ljaben) 
wręcz przeciwnie; II. adv. przepasać, pasem opasać i 
odwrotnie, przeciwnie; ge. bai! 11:Sc[)mert przepasac 
rabe - przeciwnie, wr<,cz oręż, pałasz; ein \Ilf erb -
przeciwnie; ••• unb - i z dru- przesiodłać konia. 
giej strony, i nawzajem, i llmgil'dcn, va. ([)aben) 
viceversa. przypasać, opasać; eine 15djilr• 

U'mgcftaltliar, adi. da- ae - przypasać fartuch; bie 
jący się przekształcić, prze- 2enben - biodra opasać. 
robić, przeinaczyć, przeisto- I U'utgufi, sm. •ff es, prze-
czyć. · lanie n. 

U'm•ncftaltcn, va. (~a6en) U'm-~abcn, va. (ljalien) 
obacz Umbiloen. mieć na sobie, mieć około 

ll'mgcftaltuug, sf. pl. •en, siebie. 
obacz Umbilbung. ll'Ut•~Odttt, va. (f)aben) 1) 

ll'm•gitfittt, giejjeft i gieut, siekierą powalić, obrobić; 2) 
gou urn, fJabe umgegofien, va. okopać motyką. 



11m4n'lf cn, fa. _(()a&en} 
ściskać, uściskac, obeJmywac 
za szyje. 

Uml)rt'lfung, sf. uściskanie 
n., ściskanie n. 

ll'mlJllUg, sm. =(e)o, pl. 
•fJlinge, 1) firanka f, za.słona 
f.; ein )łldt- baldachrn m. 
przy łóżku; 2) ein !Da men -
zarzutka/. mantylka/., ka
pota;. 

ll'm=lJitngcn, fJiingft, ijlingte 
i ~ing um, ~abe umgef)ling! 
i umgefJangen, va. 1) włożyc 
na siebie, zarzucić na siebie; 
2) obwiesić czem naokoło; 
1l) przewiesić; i~ muji baś 
iBi!b - muszę obraz prze
wiesić. 

lt'm~itngctnf djc, sf. pl. •n, 
torebkll j. do przewieszenill. 

lt'm4itngctudJ, sn. =eś, pl. 
•Hidler, szal m. 

ll'm=4nnen, (Jaue, f)auft, 
f)ieb um, [Jabe umgef)auen, va. 
ściąć, zrębać, wyrębać, wy
ciać. 

Uml)C'r, adv. wokoło, 
naokoło = ()erum; ringa-, 
runb- wokoło, naokoło; 
bie iluft - ueq,eften zapo
wietrzać wszystko wokoło 
siebie. 

llmIJe'r=llliden, Um~c·r= 
fcfJcn, fef)e, fie!)ft, fie[Jt, fafJ 
um~er, f)abe umf)ergef ef)en, va. 
rozglądać silJ, rozpatrywać 
sie naokoło. , 

'UmfJc'r=fn4re.rr; ·fficgrn, 
•fiiIJren, =imn, •lnnfcn, -Iic
gcn, ·f djttJcifcn, =ftcfJcn, 
=ftrcidJcn, =ftrcifcn, =ftrcucn, 
,tal)l)cn, =trcibcu, =lllcrfcn, 
fidj =aicfJcn, obacz [Jerum• 
fa~ren, f)erumf(iegen i t. d, 

Uml)C'r3iclJC1tb, adi. wij· 
drowny, podróżujący. 

llml)i'n, adv. tylko w 
zwrocie: nic!Jt - fiinnen nie 
módz omieszkać; iclj fann niciit 
- au bemerfen nie mogę ni,e 
zanwaŻ.YĆ, muszę zauważyc. 

UmfJii'Ilcn, va. (f)aben) ~~lo
nić, zasłonić, okryć, otuhc. 

llmfJii'Ilung, sf. pl. =tn, 
osłona f. o•łonienie n., za
słonięcie n., zasłona f, okry
cie n.; opakowanie n. 

ltm[Jil',llfcn, va. (fJa&en) 
skakać naokoło kogo, czego. 
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ll'mfcfJr, sf. powrót m.; ll'm=fllll)l)Cn, I. va. (fJa6en) 
odwrót m. wyłożyć; einen ~ra{len -

ll'mfnrticr11ng0ftlltiOn, sf. wyłozyć kołnierz; II. vn. 
pl. •en, stacya przepisowa. (fein) = umfaff en I. 

ll'mfc4rllnr, adi. dają.cy ll'm=flcibcn, f!eibe um, f)af>e 
sie odwrócić. umgefleibet; I. va. przebrać, 

'U'm=fcfJrcn, I. va. ([Ja&en) przebierać, przeodziać, prze
ł) obrócić, odwrócić, prze- oblec; inaczej ubrać; Il. ficlj 
wrócić; alles uon oben naclj -, vr. przebrać się. 
unten - przewrócić wszystko llmUci'bcn, umtleibe, f)n6e 
do góry nogami; bie ~anb umgefleib~t, va. przystroić 
- odwrócić rękę; ben 15µieji naokoło, okryć; obmurować; 
- obrócić kota ogonem; obić czem; id} muji biele 
jeben ~eller breimar -, beuor IJ.Jlauer mit ~ora - muszę 
man ifJn auilgibt obracać ten mur drzewem obłożyć, wy
każdy grosz trzy razy, zanim lozyć. 
go się wyda; 2) zmie- ll'mffcibung, sf. przebra-
nić się; gleicii !ft er. u~ge• nie n., przebieranie n. się. 
fe[Jrt zaraz jest zmiemony, Umflct'bnng, sf. przystro
zaraz się odmienił; biefer jenie n., obicie n., obmuro
!Dicljter ()at bie ganae ~il[Jne wanie n., okrycie n., wykla
umgefef)rt ten poet~ prz~mie- danie n. 
nił całą scenę; 3) bte 9łetf)en~ ll'm•fnilfcn, I. va. ([Jalien) 
foige ber fil.lor te - Ji>rzesta- przegiać, przełamać; II. vn. 
wić szyk wyrazów; em ~er• (fein) ber ~uji ift mir um_ge= 
~liltnii3 - odwrócić stosu- fnicft noga mi się przekręciła, 
nek; II. vn. (fein), powracać, powineła. 
powrócić, wraeac, wrócić; 1t1m'..fomme11, fomme, 
auf bemfdben fil.lege - wró- fommft fommt um, bin urn• 
cić się tą samą drogą; ber gefom~en, vn. 1) zginąć, 
fil.lagen fann in biefer 15trajie I umrzeć, zdechnąć (o bydlę
nidjt. ;- wó~ n!e może na- tach), zniszczeć (o rośli?ac~); 
wrócw w teJ uhcy; aur %U• im fil)afjer - u tonąc; tm 
genb - nawrócić się do \yeuer - spalić się; uor 
cnoty; III. ficlj -, vr. 1) ~un9er - umrzeć, zginąć 
obrócić, obracać się; ficlj im z głodu; 2) zgubić, zniszczyć 
-~ette - obracać sie w ł6- zmarnować sie; in einem 
żkh (, ~), pi:zewracać ·się; 3) guten ~aua[Jart barf nic!)~(! 
nawtomc się. - w dobrem gospodarstwie 

U'mfc4r1111g, sf. 1) = Um, nie powinno się nic zmar
fe[Jr; 2) obracanie n., prze- nować. 
wracanie n.; 3) przewrót m., llrnfrli'nacn, [Ja&e umfriinat, 
nawrócenie n. va. uwieńczyć, wieńcem ozdo-

ll'm=fil)l)Cll, I. va. ([Jalien) I bić, otoczyć. 
przewrócić, przeehylić co; U'mfrci0, sm. •feo, pl. •fe, 
iclj fJalie ben .8eucljter umge• obwód m., okręg m., okrąg 
fipµt przewróciłem, przecby- m. okół, m.; im gan3ett •fe 
liłern lichtarz; Jl. ~ii, (fein) w ~ałyrn okręgn, w całej oJrn
przeważyć się, stracie równo- licy; im •fe non amei !!Jletien 
wagę, przegibnąć się i, b:r dwie mile wokoło, w okręgu 
fil.lagen ift umgeftµµt woz się dwumilowym, 
przewrócił. Umfrei'f cn, ()ab~ umfreift, 

llmfln'ftcrn, va. (ljaben) va. okrążać, okrążyć; ~?o-
objąć ramionami (drzewo). dzić, naokoło czego, okolic. 

llmfln'utmctn, va. (ga6en) U ~·.frc111,1Jcu, va. rnaben) 
1) klamrami otoczyć; 2) obej- podg,ąc krys~, 
mować, objąć ramionami! ll'mfllbcgcbu~r, sf. pl., :en, 
czepić sie kogo trzymac przekładowe n., należytosc f. 
kogo. ' ' za przeładowanie (kol.). 



ll'mlabegtleif c 

U'mlnbcgelcif c, sn. 0 es, pl. 
-, tor przekładowy (kol.). 

ll'm,Iabcn, labe, Ciibft, lii'ot, 
!ub um, tabe umgtlnben, va. 
przeładować, przełożyć, ina
czej naładować. 

U'mlabung, sf. przełado
wanie n., przełożenie n. 

ll'mlagc, sf. pl. 0 n, 1) 
rnzlożeaie n., rozkład m. 
(podatków); 2) obacz '5teuer. 

llmla'geru, tnbe umtagert, 
va. obożem otoczyć, oblęgać, 
opasać; (przea.:) obsiadać, 
obiegać, otoczyć; fie mar uon 
~reiern umlagert była oto
czoną, oblężoną konkuren
tami. 

llmlau'cru, va. (~aben) 
szpiegować kogo. 

lt'mlnuf, sm. •(e)s, pl. 
=liiufe, 1) bieg m., obieg m., 
obrót m., krążenie n., cyrku
lacya f.; im •e f ein być w 
obiegu; in - bringen, feten 
puścić w obieg, w kurs; ein 
@erildjt in - bringm puścić 
w obieg pogłoskę; - bes 
mrutea krążenie n., cyrkula
cya f. krwi; - bes !JJlon'oefl 
<>bieg m., okres m. księżyca; 
2) z~strzał rn. 

u·m~laufeu, tauf e, liiufft, 
lliuft, lief um, 6in umgelnuien, 
I. vn. krążyć, obracać, obró
cić się, cyrkulować, kurso
wać, obiegać; mir finb eine 
!JJlei!e umgefoufm obeszliśmy 
całą milę; ei3 foufen uer~ 
f djiebene @erildjte um krlłżą 
rozmaite pogłoski; li. va. 
(~a6en) biegnąc potrącić, prze
wrócić. 

llmlnu'fcn, umraufe, um• 
rnufft, umliiuft, umlief, 1Ja6e 
umlnufen, va. obiegać na
około. 

U'mlnufefn~itnl, sn. 0 e, 
kapitał obiegowy. 

ll'mlnufemittcl, sn. •il, pl 
-, środki obiegowe. 

U'mlnuff dJrtibcn, sn. •a, 
okólnik m., cyrkularz m., 
encyklika .f. 

U'mlnufeacit, sf. okres m. 
obiegu. 

ll'mlaut, sm. 0 (e)a, pl. •e, 
przegłos f11, 

lt'm•lautcn, tnbi umge= 
tautet, vn. przegłasz~ć się. 
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U'mlcgdrngcn, sm. •ill, pl. 
,fragen, kołnierz wykładany. 

ll'nt,Jcgcn, til6en umge!egt, 
I. va. 1) położyć naokoło, 
obłożyć, obkładać; ITTeifen 
um ein g;n~ Iegen beczkę 
o bić, pobić; ein \lJflafter -
przyłożyć plaster; eine golbene 
Jtette - założyć złoty łań
cuch; 2) ein '2idJiff -, um es 
nus3u6eff ern obrócić okręt 
celem naprawienia; einen 
'5tu~[ - przełożyć krzesło; 
3) '5o[baten - przekwatero
wać, zmienić pozycyę żoł· 
nierzy; 4) ein '5teinµflnftet 

prze brukować; ó) bie 
'5teuern - rozłożyć, rozkła
dać podatki; II. fidj - , vr. 
zagiąć się, zakrzywić się, 
przełożyć się. 

U'mlcgung, sf. przyłożenie 
n., przełoż~nie n., obrócenie 
n.; przekwaterowanie n., roz
kład m., rozłożenie n. 

ll'm,lcnfcn, ~ar,e umge!enft, 
I. va. obrócić, skierować w 
inną stronę; II. vn. (~nben) 
nawrócić, r.awracać; (przea. :) 
zmienić kierunek, skręcić. 

llmlcu'd)tcn, ~nlie umCeudj• 
tet, va. oświetlać ze wszyst
kich stron. 

ll'mlicgcnb, adi. poł ,żony 
w około. 

llnunnu'crn, talie um• 
mauert, va. 1) obmurować; 
2) murem otoczyć, opasać. 

U'm=mcff cn, meff e, miff eft 
i mitt, mi~t, mat um, tnbe 
umgemeff en, va. przemierzyć, 
na nowo zmierzyć. 

ll'm=mobcln, talie umge= 
mobelt, va. obacz Umbilbrn. 

ll'm=mli113cn, ~nbe mitge• 
miln3t, va. przebić na nowo 
monetę, przetopić monetę. 

ltmnn'd)tcn, va. (~nlien) 
okryć, otoczyć ciemnośdą 
nocy; fein @eift ift um= 
nad)tet umysł jego jest za
ciemniony, on cierpi na cho
robę umysłową. 

Umnn'd)tung, sf. omglenie 
n., zaciemnienie n. 

U'm•niiben, ~nbe umge• 
nii~t, va. przeszyć na nowo. 

1tm11ii'bt11, ~Clbe umnii~t, 
va. obszyć co, obrębić. 

llmrei'fcn 

Umnc'beln, talie umneóelt, 
va. m~łą otoczyć, zamglić. 

lt'm=ncbmen, ne~me, 
nimmft, nimmt, na~m um, 
~a!ie umgenommen, va. wziąć, 
brae, zarzucić co na siebie, 
owinąć, otulić się. 

U'm•~ncft11, ~abe umge• 
µncft, va. 1) przepakować; 2) 
opakow11ć czem naokoło. 

Um~n'n3cru, tabe um~ 
µnn3ett, va. opanceriyć, obić 
blachą stalową. 

Um~fii'blcn, ~aóe umµfiiglt, 
va. palami otoczyć, opalować. 

lt'm=~f(nn3c11, ~nbe umge• 
:pfln113t, przesadzić, poprze
•adzać, na nowo szczepić. 

llm~f(n'n3cn, ~a(>e um• 
:pflanAt, obsadzić co roślinami, 
wyaadzić (drzewami). 

Um~f(n'n3ung, sf. przesa
dzenie n., obsadzenie n. 

ll'm=~f(nftcrn, ~nbe umge
:pflaftert, va. 1) przebruko
wać; 2) obrukować, brukiem 
otoczyć. 

ll'm~~f(ilgcn, tnbe umge• 
:pflilgt, va. przeorać, oborać; 
orząć pługiem, przewrócić; 
karczowa~. 

ll'm,~riigcn, ~nr,e umge. 
:priigt, va. obacz Ummiln3en. 

ll'mprii!]'llng, sf. wybijanie 
n. na nowo medalu, monety. 

ll'm,~uqcln, 6in umge= 
VUt,elt, va. przewr6cić ko
ziołka. 

U'm,qunrticrcn, talie um• 
qunrtiert, va. przekwatero
wać, zmienić kwaterę (wojsko). 

llnttn'bmcn, ~abe umge= 
rnl)mt, va. obacz @inrn~men. 

llmrn'nfcn, ~alie umranft, 
va: obacz 5Setanfen. 

llmrau'f dJcn, ~nr,e um• 
rauf ct)t, va. szumieć, szmer 
robić naokoło czego; bie 
fillellen - bas '5dJCofl fale 
szemrza naokoło zamku. 

ll'm:rcdincn, ~nlie umge• 
ted)net, va. przerachować. 

ll'mrcd)nung, 11/. przera
chowanie n.; konwersya f., 
redukcya f. 

ll'm•rcif en, ~abe umge• 
reift, vn. kołować w podr6ży, 
nałożyć drogi, objechać 

1tmrci'f t11, tabe umreift, 
va. objechać; id) tnbe b\e 



ll'm„reifjen 

ganie 5ille!t umreift objecha
łem cały świat, podróżowa
łem naokoło świata. 

ll'nMtijjtn, reifle, reifleft 
i reiflt, ri~ um, [Jabe umge, 
riffen, va. 1) zwalić, obalić, 
przewrócić, poprzewracać, 
porwać, szarpiąc obalić; 2) 
obrysować. 

ll'm•reiten, reite, ritt um, 
[Jabe umgeritten ; I. i·a. prze
jechać kogoś konno; II. vn. 
(fein) objeżdżać konno. 

Umtci'teu, umreite, um• 
ritt, umritten, jechać konno 
naokoło czego; ber fillagen 
bei3 SHinigi3 war Ilon 6olbuten 
umritten pow6z króla był 
otoczonym konnicą. 

U'm•rcnnen, renne, rennft, 
rannte um, umgernnnt, va. 
i vn. (f ein) pf.ldząć obalić; 
szybkim p~dem obiedz, 

Umd'ngcn, [Jaóe umringt, 
va. otoczyć, opasać co ; osa
czyć; oblęgiwać; obstępywać; 
p(J.i~lidj - obskoczyć; fie ift 
von ie>djmeidjlern umringt jest 
otoczona pochlebcami; ber 
3'einb [Jut bie 6tubt umringt 
nieprzyjaciel otoczył miasto, 

U'mrifj, sm. •ffei3, pl. •ffe, 
rys m., zarys m., kontury 
pl., szkic m. ; im - entwerfen 
naszkicować. 

ll'mrifjflnfc, sf. pl. •n, 
linia przedstawiająca obwód 
figury. 

U'mritt, sm. ,ei3, objazd 
konny, kawalkada f. 

U'm•dl~ren, [Jaóe umge• 
tli[Jrt, va. mieszać, wymie
szać, przemieszać; kłócić, za
kłócić; bus gefdjmoraene @i fen 
- burzyć żelazo. 

ll'mrillJrtn, sn. •i3, mie
szanie n., wymieszanie n., 
kłócenie n., burzenie n. 

ll'mrilttcln, [Jabe umge= 
tiltte(t, va. trząść, potrząść. 

Umil, skrócenie zamiast um 
bas i um bes; - ~immeli3 
filli((en ! dla Boga, przebóg I 

ll'm,f arfcn, [)abe umgefacft, 
va. przesypać, przełożyć do 
innego worka. 

U'nt•f ngcn, [Jaóe umgefagt, 
aa. przerznąć piłą i obalić; 
ściąć piłą naokoło, 
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U'm•f attdn, [Jaóe umge• 
f atte!t, I. va. przesiodłać, 
inaczej osiodłać, przekulba
czyć; If. vn. (fja6en) zmienić 
siodło, siąść na ivne siodło; 
(przen,:) odmienić zawód; 
przekiibacić się, 

ll'mf Q~, sm. •C!l, 1) odbyt 
m., pokup m., obrót m.; 
ber - in fillolle war fefjr 
grofl obrót wdną był bardzo 
wielki; 2) zamiana f. (towa
rów), wymiana/.; od~owaf., 
przemiana f. (materyi). 

ll'm•f numen, [Jafie umge• 
f ćiumt, va. obrąbić; obryso• 
wać. 

llmfiiu'f eln, [Jabe umfliujelt, 
va. szeleścieć, szumieć nao
koło czego; ber fillinb um• 
faufert bie ~aume wiatr sze
leszcze naokdo drzew, 

Umf au'f en, fjuóe umf auft, 
va. sznmieć, huczeć naokoło. 

ll'm•f dJaffcn, fdJaffe, fdjaffft, 
jdjuj um, ljabe umgejd)nffen, 
va. przetworzyć, przerobić. 

ll'mf tf}affuug, sf. przetwo
rzenie n., przerobienie n., 
przeróbka f., mttqmorfoza f. 

ll'm=f cf)altcn, babe umge• 
f djultet, va. zmieni~, przesta
wić zwrotnik. 

U'mf dJnltcr, sm. •!3, prze
miennik m., zwrotnik m. 

U'mf cf)altnng, 8J, przemiana 
f. zwrotnika. 

Umf tf}a'n3en, [Julie umfdjan3t, 
okopywać, okopać, o,zańco
wać. 

llmf tf}a'n311ng, sf. pl. ,en, 
okop m., oszańcowanie n., 
sz~niec m. 

llmf cf)a'n311ngillinic, sf. li
nia f. oszańcowania, linia f. 
szańców. 

ll'm·f dJarrcn, fjalie um, 
gefdjurrt, va. ogrzebać. 

llmf cf)a'tten, fjalie umldjllt• 
tet, va. ocienić, zacienić. 

U'mfd)au, sf. obacz ~un'o• 
fd)au. 

U'm•f tf}aucn, fjaóe umge• 
[djuut, fidJ - , vr. i vn. obacz 
fid) umfefjen. 

ll'm•f dJaufeln, [Jabe um• 
gef djaufe(t, va. przekopać ło
patą j przeszuflować (zboże); 
ryzować. 

Umjd)ei'ucn, umf djeine, um, 

ll'm•f cf)Tagcn 

fd.Jeinft, umfd)ien, fjalie um. 
f d.Jienen, va. oświetlić na
około. 

ll'm•f cf)itf}ten, fjaóe um-
gef dJidJtet, va. przełożyć, uło
żyć inaczej. 

ll'mf cf)id,Jtig, adi. i adv. 
z kolei, kol~jno. 

ll'nt-f cf)irfeu, fjaóe um-
ge\dJicft, va. obacz .j?etum• 
f c!Jfcfen. 

ll'm,f cf)iefjcn, fdjiefle, f d,iefle~ 
i \dJieBt, fct;oji um, ljabe Uttt= 
gef djoff en, I. va. 1) obacz 
nieberfdjiejien; 2) przestawić 
łamy (druk); IL vn. (fein) 
ber fillinb fc!Jieflt um wiatr 
nagle skręca, zmienia kie
runek, 

llmf d,Ji'ffl>ar, adi. dający 
się objechać okrętem, 

U'm=f cf)iffcn, fjalie umge• 
f djifft, I. va. przenieść z je
dnego okrętu na drugi; II. 
vn. (fein) nałożyć drogi ,pły
nąć statkiem, objeżdżać okrę
tem. 

UmfcfJi'ffen, [Jabe umf cfJifft, 
va. wir ljal>en biefea mor• 
geliirge umfdJifft opłJDf.lliśmy 
ten przylądek. 

llmf d)i'ffung, s.f. pl. •en, 
objeżdżanie n. okrętem, opły
niecie n. 

ll'm•f cfJil)l)en, [Jalie tim„ 
gefdJippt, va. obacz Umfdjau„ 
fdn. 

lt'mf cf)lag, sm. 0 (e)iil, pl. 
0 f djlage, I) okładka f., ko
perta f.; ber - bei3 l8ud)ei3 
ift f djab~aft okładka ksi11żki 
jest uszkodzona; - eine/il 
~afetes owinięcie n., opa
kowanie n. paczki; 2) wyłóg 
m., kołnierz m.; 'oer - 'oes 
1llocfei3 wyłóg, kolaierz u sur
duta; 3) okład m., kompres 
m.; man muf! i~m dnen folten 
- mudjen trzeba mu zrobić 
zimny okład; 4) nagła zmia
na; - 'oe/il ~liides l'.miana f. 
szczęścia; - beil ~ierei3, 
filleines skwaśn'enie n, piwa, 
wina. 

ll'mf cf)lag(e)fragcn, sm. e!J, 
kołnierz wykładany. 

ll'nt<fcf)lagcn,fdJlnge, f dj(ag~, 
fdjlagt, ldJlug um, ijalie um• 
gef cfJlugen, I. va. 1) uderzyć 
co i przewr6cić, obalić; 2) 
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przełotyć, zawinąć, podwinąć; 
bu mutt ble 2trmel - musisz 
podwinąć rękawy; przewr6-
cić z jednej strony na dru
gll; wyświęcić (kartę); 3) wło
tyć na siebie co, owinąć się 
w co; ein %ud) - owinąć 
się chustką; ~apier um eine 
eidjacl)tel jdj(agen owinąć pu
dełko w papier; 4) nałożyć, 
przyłotyć; eine .ltomprejje -
przyłożyć okład; ó) obacz 
um:ptiigen; 6) uderzyć i za
giąć (gw6źdź); II. vn. (jcin) 
1) nagle się przewr6cić; wy
wr6cić, przychylić sie; bas 
iBoot ift umgejd)Cagen • ł6dka 
przewr6cila się; 2) uledz na
głej zmianie; bet )minb jcl)!agt 
nad) 91orben um wiatr zmie
nił kierunek ku p6łnocy; 
f eine eitimme jdjliigt um jego 
głos się brnie (przy śpiewie), 
on mutuje; bie eiadje lit 
in igr @egenteir umgefdjfa= 
gen ta sprawa zmieniła się 

na niekorzyść; ber fillein f iingt 
an um3ujcljfagen wino zaczy
na się psuć; bie WH!dj jcfJliigt 
urn mleko kiśnie, wurdzi się; 
bie @::cl)roangerfdjC1it fcfJlagt 
um por6d za wcześnie przy
pada; bie .IHnber f c!Jfagen um 
dzieci z dobrych zmieniają 
się na gorsze. 

ll'ntf d)lag(c)fud), sn. •es, pl. 
•iilc!)er, szal m., chusta f. 

ll'mf dJlag,1.Jn,1.Jier, rn. •s, 
pl. •e, papier m. do owijania, 
pakowania, 

ll'ntf d)lngftnfion, sf. pl. •en, 
stacya f. przeładowania. 

llmf dJlci'd)en, umfdj(eidje, 
umjdjleic!Jft, umjd)IidJ, ljabe 
umjcl)lidjen, va. ukradkiem ła
zić kolo czego. 

llmf d)lti'crn, ~alie um, 
f cl)!eiert, va. zasłaniać, zasło
nić, kwefem pokryć; (przen.:) 
bie fillaljrljeit pokryć 
prawdę 

llmf d)lic'jicn, umfdjliete, 
umjc!)lie\left i umfcl)liett, um• 
jcl)Iot, ljabe umf cljiofjen, va. 
utoczyć czem, opasać, okrą
tyć, otarasować; jmnbn mit 
feinen !łltmm - objąć kogo 
ramionami; eine jyeftung -
otoczyć, osaczyć twierdze. 

ltmf d)lie'littnn, sf, "ttm• 
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f d)lic'jien, sn. 0 a, o bej mowa- pisać pozycyę f. (w handlu); 
nie n., uściśnięcie n.; opa- einen fillecl)jel - przepisac 
sanie n., okrążenie n., ota- weksel m. 
rasowanie n., ogrodzenie n. ltntf d)rci'bcn, umfcl)teilie, 

llmf d)li'tt!lCU, umfdjlinge, umfc!)reibll, umfdjrieó, 9abe 
umfcl)lingft, umjcl)fan!l, ~abe umf c[Jrieben, va. 1) opisać, 
umfcfJlungen, I. va. 1) obej- określić, parafrazować; ogród
mować, uścislrnć; 2) owivl]ć, kami wyrazić; 2) (beftimmen) 
okręcać; II. ficfJ -,vr. obej- ograniczyć; genau umfdjriea 
mować się, ściskać się. limeii> ąlroblem dokładnie okre-

lllltf dJli'uguun, sf. pl. 0 en, ślom, zagadnienie. 
uścisk m., objęcie n.; okr<,- llntfdJrCi'bcnll, adi. opisowy, 
cenie n., owinięcie n. parafrazowany; in °er !illeife 

llmf dJmci'd)eln, ~aóe Um• parafrazując, opisując, po
fd;mdd)elt, va. otoczyć po- średnio. 
chlebstwami, karesować. ll'mf d)remung, sf. pl. •en, 

lt'nt=f d)mcijicn, fdjmeijie, 1) przepisanie n., przepisy-
fcl)meiteft i jd)meitt, f cfJm1t wanie n., kopiowanie n., prze
um, 9alie umgefcl)miff en, va. kopiowanie n., kopia/. 
obacz Umroetfen. llmf d)rci'bnng, sf. pl. •en, 

ll'nt=f d)mcl3cn, fdjme(;e, opis 111., opisanie n., p11ra-
f cĘ)mel3eft i fc!Jmef3t um, ~abe fraza f. 
umgejcf)mel3t, także fd)mil3eft ll'ntf d)rtft, sf. pl. •en, 1) 
i fcĘ)mir3t, fcl)mof3 um, ~aóe napis m. naokoło ~zegoś (mo
um!lefdjm0I3en, va. przeta- net:i); 2) tr:rnskrypcya f. 
piać, przetopić; przeprawić; lt'm=fd)iltteln, ~abe um, 
(przen. :) przekształcić, prze- gef cl)iittelt, va. przetrząsać, 
tworzyć, przerobić. zmięszać trzęsąc, zamącić, za-

ll'mf dJmcl3unn, sf. pl. •en, kl6eić. 
przetopienie n.; prztikształ- ll'ntof d)ilttcn, gaóe Utn• 
cenie n. gejd)iittci, va. 1) przewr6cić 

ll'nt,fdJntiCbtU1 ljnóe Utn• co i wy~ypać lub wylać; 2) 
gef ct)mieoet, va. przekuć, prze- przesypać, przelać. 
kow11ć. llmf dJil'tfcu, 9abe umfd)ilttet, 

ll'm,f d)unUcn, ljnlie ums va. obsypywać, naokoło ob
gejcl)nnllt, va. I) przypasać, sypać. 
zapiąć na •przączkę; 2) na ltntfd)UJii'rmcn, ~alie um• 
nowo zapiąć na sprząrzk(J, fcl)roiirmt, va. 1) latać w oko
przepiąć. ło; 2) eine ~ame - nadska-

ll'nt•f d)ttiiren, ~alie Utn• wiw11ć pani. 
gejc!Jnilrt, va. 1) za;znurować, llmf dJUJii'rmeu, sn. •S, la
sznurami opasać; 2) prze- tanie n. w kolo; nadskaki-
sznurować. wanie n. 

lllllf d)ttil'teU, gnóe U111° llmf dJUlC'bCU, 9aóe urn• 
fdJnilrt, va. sznurkami przy- jcl)1ucbt, va. okrąbć rn (uno
stroić; mit filleibm - opleść SZIJC się w powietrzu). 
wikliną/. ll'mf d)UJcif, sm. =(e)s, pl. 

llmf d)rii'ufcn, ljalie um, 0 e, kołowanie n.; o\JJaz m., 
f cl)tlinft, va. ograniczyć, sz, an- wyborz m.; (prze11.:) cere
kami otoczyć; (prze n.:) ugrani- giole pl., korowody pl., ogr6d-
czyć, określić. ki pl., ceremonia f.; oijne •e 

ll'nt-f d)rcibtu, f djteibe, teben m6wić bez ogr6dek, 
f djteibft, fcljmli 11m, ljaóe um= m6wić k,6tko i węzłowato; 
gejclJtieben, va. 1) przepisać, =e mad)en robić ceregi1,le; 
przepisywać, przekopiować, reben <i:iie 09ne - m6w pan 
skopiować; 2) ein ilłecl)t auf prost.o z mos ta. 
imnbn - przepisać, przenieść lt'm•f d)UJCttfcn, 9aóe um= 
na kogo prawo; a) napisać gefdjroenft, vn . . 1) dokonać 
co naokofo, napisem co oto- zwrotu, zwrócić .się; 2) obacz 
czyć; 4) einen ąloftm - prze- Umf atte[n II. (przen.). 
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Umfd)IDi'rrcn, ~nlie um• mieni'!. skrobie na c11kier; II. 
fdJroirrt, va. świerczeć na- fidJ -, vr. przemieniać się. 
około czego. U'mfc~ung, sf. 1) przesta-

ll'mfd)1D11ng, am. •(e)a, 1) wienie n., przesadzenie n.; 
szybki obrót; 2) nagła zmia- transponowanie n.;przemiana 
na; - beiS @[ilcf1/S zwrot m. f.; 2) obacz Umfll\l, 
szcześcia. Umfi' dJgtcifcn, an. •IS, roz-

ll'nt•f cgcln, ljlllie umge~ szerzani" n., szerzenie n. się 
fegelt, w. kołować żeglujlJC. U'mfid)t, sf. 1) oglądanie 

Umfc'gcln, lj11ie umfegelt, n. sił}; widok m. naokoło 
f ff siebie, panorama n.; 2) 

va. obacz Urn dJi m. (przen. :) ogl«Jdność f., prze-
Umf c'g(C)hmg, sf. obacz zorność /,, ostrożność j., 

Umfcl)iffung. baczność f.; 9Jlange[ an -
ll'm~f c~cn, f elje, fieljft, fieljt, niaogh,dność /.; oljne - nie

fag urn, umgeje[Jen, fidJ -, vr. oględnie, nieprzezornie, nie
(ljllben) oglądać Bił}, obejrzeć bacznie, nieostrożnie, 
się, spojrzeć, spoglądać, okiem U'mfidJtig, U'mfid)t~boll, 
rzucać na kog-o; elje man ficfJ adi. ogl«Jdny, roztropny, prze
umfieljt, im Umfeljrn zanim zorny, ostrożny, baczny; adv, 
się człowiek obejrzy; fidJ oględnie, roztropnie, prze
nad) ehu. - rozglądać się, zornie, bacznie. 
szukać za czem; starać się U'mfid)tigfcit, 11/. o bacz 
o co; iclj muu miij nad) bem UmfidJt 2). 
stinbe - muszę się oglądnąć 1t'11Hinfc11, finfe, finfft, 
za dzieckiem; fid) in bit fanf um, bin umgef unfen, 
6tabt - rozglljdać sił} po vn. przewr6cić się, upaść, 
mieście, rozpatrzyć sił}; lclj upadać; id) finfe uor !Uliibig• 
ljlllie miclj genug in ber filler! feit urn upadam z nóg ze 
umgefeljen dość już rozejrza- zmeczenia. 
łem się w świecie; fidj in limf o'nft, adv. 1) darmo, za 
~iicljern - rozpatrzeć się w darmo, bez zapłaty, wynagro
ksiażkilcb. dzenia; 9a[b - faufm kupo-

ll'mf C~bllt, adi. dający się wać za pól darmo; gan3 - ar• 
zmienić, skonwertować, lieiten pracować za darmo; -

ll'm•fct,icn, 9alie umgef(tt, ijt ber ':tob tylko śmierć nic nie 
I. va, 1) przestawiać, prze- kosztuje; 2) daremnie, nada
nosić; przesadzać; 2) remnie, na próżno; a!Ie meine 
składać na nowo (w dru- l8itten matm - wszystkie 
karni); 3) przełożyć komp o- moje prośby były daremne; 
zycyę na iuny instrument, fidJ - liemil9en uapr6żno sił} 
głos; id) mujite bail Eieb filr!o starać; blliS 9alie idJ nidjt -
stfouier - musiałem tram- gef agt nie powiedziałem tego 
pon ować pieśń na fortepian; bez zamiaru, bez intencyi; 
4) wymieniać, zamieniać, bas f olI er nicl)t - getan 
obracać, spieni~żać; er Mit 9alien I tego ja mu nie daruję! 
fUr 1 o.ooo .!honen młllten ll'm•f.pnnncn, lJabe umge
um sprzedaje towarów 211 fpannt, va. przeprządz, ina-
10.000 koron; etro. in @elb cze.i zaprządz (konie). 
- spieniężyć coś; es mirt> : llmf.pn'nncn, 9abe umge
uie[ @elb umgejett obrót pie- f pannt, va. piędzią objąć, 
niężny jest wielki, obraca się czem wyprężonem otoczyć, 
wielkimi kapitałami, 5) efro. rękoma objljĆ. 
ina @ngrif cl)e - przetluma- U'mf~nnnott, am. •eiS, pl. 
czyć co na angielskie; 6) bas •e, popas m. gdzie sił} zmie
Eic!jiff fett feinen ilauf um nia konie. 
okręt zmienia kurs, bieg; Umf.pic'lcn, 6alie umf:piert, 
7) Eitiitfeme~[ roirb burclj va. obacz Umgaufe!n. 
Eid)roefelfllure in ,8ucfer urn~ llmf.pi'nncn, umf:pinne, 
gefett kw:.s siarkowy prze- umf pinnft, um[:pllnn, ~alie 

ll'mftnnb 

umf Pfnnen, va. oprząść czem; 
osnuc. 

ll'm,f~tingcn, fpringe, 
fpringft, f prang um, bin um, 
gef prungen, vn. I) nagle się 
zmienić; ber m:linb fpringt 
um wiatr zmienił nagle kie
runek; 2) mit etro. - ob
chodzić się z czem; obracać, 
wyrabiać z czem; mit jmnbm 
ge9iitig - obchodzić sił} z 
kim, traktować kogo ostro, 

Umf.pri'ngcn, umfpringe, 
umf pringft, umjprang, ~alie 
umfprungen, va. skakać na
około kogo, czego, obska
kiwać, 

Umf.pil'lcn, ~alie umf:pUrt, 
va. opłukiwać. 

ll'mftnnb, am. •(e)s, pl. 
•ftiinbe, 1) okoliczność f.; 
f cfJroietiger - trudność f,; 
nii~ere, ein3eine Umftiinbe 
szczegóły am. pl.; fidJ auf 
ein3elne Umftiinbe ein!aff en 
wchodzić w szczegóły; u n ter 
Umftiinben w pewnych oko
licznościach; unter jetigen 
Umftiinben w teraźniejszym 
stanie rzeczy; unter guten, 
giinftigen Umftiinben w ko
rzystnych warunkach; bas ift 
unter aUen Umftiinben nicljt 
3u geliraud)en to żadną miar!J, 
nie jest do użycia; unter 
a!Ien Umftiinben ge~en mir 
~cute ina %9eater w każdym 
razie idziemy dzisiaj do te
atru; ie nacfJ ben Umftiinben 
według okoliczności, stoso
wnie do okoliczności; einen 
gilnftigen - benUten korzy
stać z sprzyjającej okoli
czności; 2) in gu ten, f dJ[edJten 
Umftiinben f ein być w do
brem, złem pofożeniu, stać 
dobrze, źle w interes11ch; in 
anbmn albo in intercffanten 
Umftiinben fein być w ciąży, 
przy nadziei, w stanie bło
gosławionym; meine Umftiinbe 
er!aulien es mir nidJt moje 
stosunki Die pozwalają na to; 
3) Umfliinbe formalności pl., 
ceregiele pl., ceremonie pl., 
korowody pl.; zach6d m., 
trud m.; macfien Eiie bodJ feine 
Umftiinbe niechże sił} pan nie 
certuje, nie r6 b pan cere· 
gieli; ficlj UmPiinbe madjen 
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robić sobie zach6d, trudzić ll'm,ftcifcn, 9<11ie umge• 
się; m<1dien ełie ficli meinet~ ftecft, va. inaczej upiąć, prze
roegen feine Umftanbe niech piąć, przepinać. 
pan sobie dla mnie nie robi llmftc'ifcn, 9<1lie umgeftecft, 
zachod6w; roenn ei! ~[Jnen va. obsadzić naokoło, powsa
nidit au uiel Umftanbe m<1clit dzać naokoło czego. 
jeśli to panu nie sprawia wiele llmftc'tcn, umfte()e, um• 
trudu, jeśli to panu nie prze- ftel)ft, umftan'o, l)<1lie mn• 
szkadza, nie czyni ambarasu; ftanben, vn. 1) stać naokoło, 
4) .ltalfee mit Umftłinben kawa obstąpić, obstępywać; 2) 
z babką; 6<1uetfraut mit nm~ stać na drugiej, odwrotnej 
fiłinben kapusta z mięsem w stronie; bie ,b uer3eidinete 
niej gotowanem. @attung gatunek wymieuio-

U'mftiinblid), I. adi. ze ny na odwrotnej stronie; 3) 
wszystkiemi okolicznościami, zdechnąć, paść (u bydta); 
szczegółowy, obszerny; ein ber fillein fte!Jt um wino się 
-er ll:leric!Jt szczegółowe spra- psuje. 
wozdauie; 2) ceremonialny, ll'mftctcnb, adi. 1. stoją
formalny; ein •et !menjc!J cy naokoło, sąsiedni; bie 
człowiek ceremonialny, for- Umfte()enben obecni pl., oto
malista m.; 3)przykry =lłiftig, czenie n.; 2) •e @::>eite od
robiący mitręgę, rozwlekły, wrotna stronica; adv. wie -
ambarasujący; bas rołire mit jak na odwrotnej stronie. 
lliel au - to byłoby dla ll'mftcigliiUdt, sn. •il, pl. 
mnie zanadto niewygodnie; ee, U'tttftcigfndc, sf. pl. ~n, 
f e[Jr •e @rałi()lung bardzo roz- bilet m., karta f. do przesia
wlekłe opowiadanie; II. adv. dania. 
- er3a[)(en opowiadać roz- ll'm=ftcigcn, fteige, fteigft, 
wlekle, szczeg6fowo, obszer- ftieg um, bin umgeftieg,n, 
nie, ze wszystkimi szczegó- vn. przesiadać, przesiąść. 
lami. ll'mftcig(c)ftntion, sf.pl. •en, 

U'mftiinblid)fcit, sj. 1) stacya przesiadowa. 
szczegółowość f.; 2) forma!- ll'm•ftcUcn, ~abe umgefte!It, 
ność j., ceremonfalność f.; va. przestawić, poprzesta-
3) rozwlekłość f.; mitr(_lga/., wiać, inaczej ustawić; filliit• 
zach6d m., ambaras m. ter - przestawiać wyrazy. 

ll'mftnnbilfommiff nriuil, Umfte'Ucn, [Jalie umfte!It, va. 
ll'mftnnbilfriimcr, sm. •il, for- 1) ustawiać naokoło; obsta
malista m., pedant m. wić co czem; 2) osaczyć; 

U'mftnnbilf n~, sm. •ei3, pl. ~ieóe - osaczyć złodziei. 
•fłille, zdanie sposobowe. U'mftcUung, sf. pl. -en, 

U'mftnnb~wort, sn. •ei!, pl. przestawienie n.; obstawie-
•tlliitter, przysł6wek m. nie n.; osaczenie n., oto-

ll'm,ftnuen, ~a6e umge• czenie n. 
fi<lut, va. bie ełc!Jilfstabung U'nHtcm-l,lcln, ijalie umge, 
- przeładować ładunek okrę· ftemµelt, va. 1) przestemplu
towy. wać, innym stemplem nace-

U'm,ftccl)tn, ftec!Je, ftic!Jft, chować; 2) obacz Umftim= 
ftid]t, ftac!J um, fJabe umge• men 2). 
ftocfjen, va. 1) przegarniać, U'm,ftcucrn, ~alie umgefteu• 
przerzucać (zboże); 2) ein ert, va. zmienić ster, obr6cić 
!Beet - przekopać grządkę; ster. 
3) przesztychować, inaczej Umftcu'crn, ~<16e umfteuert, 
wysztycbować; wyryć na- va. sterując opłynąć co. 
około; 4) przebić kogo i po- U'mftcucrnng, sf. 1) zmiana 
walić. /. steru; 2J opłynięcie n. 

Umftc'd)cn, umftecfje, urn• ll'm,ftimmcn, ~a6e um-
~ic!Jft, umfticfjt, umftac!J, ~abe geftimmt, I. va. 1) nastroić 
umftocf}en, va. okłuwać, ob- na nowo; przestroić (instru
·Bzywać. ment); 2) (przen. :) jmnbn -

U'mftnr~ 

przerobić kogo, nakłonić 
kogo; fidi - lajf en dać się 
przekonać; II. vn. (~aben) 
głosować kolej no. 

ll'm,ftoijcn, ftofie, ftiif!eft i 
ftiif!t, ftiiat, ftiefl urn, !Jabe 
umgeftofłen, va. 1) przewrÓ· 
cić, obalić, wywrócić; 2) 
(przen. :) obalić, uniewatnić, 
znieść, uchylić; ein ~eftament 
- obalić testament; ein @1• 
fe~ - obalić ustawę; einen 
.Rauf, merttag - obalić, unie
ważnić, anulować kupno, 
układ; einen Urteila[µrudJ -
obalić, skasować, unieważnić, 
uchylić wyrok. 

lt'mftoijcn, sn. •il, obacz 
Umftof!ung. 

U'mftiiijlidJ, adi. 1) dający 
się obalić, przewrócić; 2) 
(przen.'.:) dający się uniewa
żnić, obalić, znieść, uchylić, 
sk~sowvć, anulować. 

lt'mftoijung, sj. 1) prze
wrócenie n., obalenie n.; 2) 
(przen. :) unieważnienie n., 
obalenie n., zniesienie n., 
uchylenie n., kasacya /., anu
low:mie n. 

Umftrn'4lcn, [Jalie umftra~lt, 
va • . opromienić, promieniami 
otoczyć; blaskiem otClczyć. 

llmftrci'd)cn, umftreidje, um, 
ftreidjft, umfttic!J, fJabe um= 
fttic!Jen, va. 1) obsmarować, 
smarować naokofo; 2) krą· 
żyć naokoło. 

ltmftrc11'cn, ~abe umftreut, 
va. obsypać naokołv. 

Umftri'lfcu, ~abe umftticlt, 
va. 1) obszyć co siatką, po· 
kryć pończoszkową robotą; 
mit ~ra[Jtgef(ec!Jt - otoczyć 
siatką drucianą; 2) (przen. :) 
osidlić kogo. 

ltmftrii'mcn, ąaóe umftriimt, 
va. potokiem opływać co. 

ll'm=ftill~cn, !Jabe umge
ftillµt, va. zawinąć, wY_wró
cić, przenicować; bie ~rmeI 
- zawinąć rękawy; jmnbi3 
@(as - czyją szklankę dnem 
do góry obrócić. 

ll'mftuq, sm. peil,pl. •fliirae, 
runięcie n., powalenie n., oba
lenie n., zawalenie n. się; (prze
nośnie:) przewrót m., rewolu
cya f.; upa<lek m. ; - einee 



1!5taah5 przewr6t w państwie; 
upadek państwa. 

ll'm•ftiir3eu, ljalie umqe„ 
ftiir3t, I. va. 1) przewr6cić, 
wywr6cić, obalić, powalić; 2) 
(przen, :) bie [lerfaff ung -
obalić konstytucyę; II, vn. 
([ ein) obalić, powalić, prze
wr6cić, wywr6cić się, upaść, 
runąć; umgeftilr0te ~cfet wy
wroty. 

ll'mftuqbeftrebungen, ll'm„ 
ftur3il,een, sf. pl. usiłowania, 
idee przewrotowe, rewolu
cyjne. 

ll'mftur3le~ren, sf. pl. dok
tryny, teorye przewrotowe, 
rewolucyjne. 

U'mftlir3fer, sm. ~il, pl. -, 
przewrotowiec m., rewolu
cyonista m. 

lt'mftlir3Icrif dJ, adi. prze
wrotowy, rewolucyjny. 

ll'mftnr3lJnt:tci, sf. pl. ~en, 
stronnictwo n., partya prze
wrotowa, rewolucyjna. 

ll'm·ftilr3ung, sf. obacz 
Umftur3. 

ltmtn'113cn, lja6e umtan0t, 
va. l) tańezyć w około czego j 
2) tańcząc obalić co. 

lt'm=tnufen, ljabe umgetauft, 
va. przechrzcić, inaczej 
ochrzcić; inaczej nazwać, 

ll'mtnuf d}, sm. •ej3, zamia
na f. j wymiana /., konwer
sya f. 

lt'mtnnf d}bnr, adi. dający 
się wymienić, zamienić, za
mienny. 

lt'm•tnuf d}cn, ljalie um 0 

getaujd)t, va, zamienić, wy
mienić, przemienić co. 

llmto'ben, lja6e umto6t, va. 
szaleć, buczeć naokoło. 

llmtii'nen, ~abe umtont, va. 
brzmieć, dźwi~czeć naokoło. 

ltmto'f en, ljaóe umtoft, va. 
huczeć wokoło. 

ll'm,trcibcn, treilie, treilift, 
trieb urn, ljabe umgetrieben, 
I. va. obracać; pędzić na
około; mein @eift roittl non 
,8roeifeln umgetrielim duszę 
moją dręczy zwątpienie; II. 
vn. pędzić; III. fid) - , vr. 
walesać sie. 

ll;m~trefrn, trete, trilt~, 
tritt, trat um, ljalie umgetre„ 
ten, I. va. stąpić na co i 
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przewr6cić; li. vn. (ljalien) lt'mUJnnbclbndcit, sf. prze. 
zmienić krok. mienność f. 

ll'mtricb, sm. ~(e)e, pl. 0 e, lt'm,wnnbcln, ~abe umge„ 
1) (bez pl.) obieg m., krąże- roanbelt, I. va. odmienić, 
nie n., obr6t m.; 2) Umtriebe przemienić, zmienić, przeisto• 
knowani11 pl., wichrzenia pl., czyć, przerobić, transformo• 
zamieszania pl., intrygi pl., wać, konwertować; er filljlte 
machinacye pl., manewry pl.; fi4) wie umgeroanbelt czuł 
bemagogif clje - demagogi- się jak odrodzony; II. fid) 
czne knowania, zabiegi, in- -, vr. przemienić się, prze
try,g-i, zachody, agitacye. dzierzgnąć si1,, przeradzać się, 

lt'mtrlcbler, sm. •i!, wy- asymilować się. 
wrotowiec m., przewrotowiec llmUJn'nbdn, f;alie umroan• 
m., rewolucyonista m., agi- bełt, UmUJn'nbcru, f;abe um
tator m. roanbert, va. przechadzać się 

U'mtrunf, sm. •ei!, picie naokoło czego, wędr6wkę od
n. w k6łko; hen - tun pić prawić naokoło czego. 
w kółko. lt'mUJnnblung, sf. pl. •(n, 

lt'm,tnn, tuft, tut, tat urn, zmiana f., przemiana f., 
f;abe umgetan, I. va. 1) p1ze- przekształcenie n., p1zeisto
robić; 2) einen !!Jlante( - czenie n., przeobrażenie n.; 
zarzucić, wziąć na siebie transformacya /., metamor
płaszcz; II. fidJ -, i;r. fid) · foza f.; asymilacyaj, (w fizyo
nad) ettu. - chodzić zaczem, Jog-ii). 
szukać czego, starać si~ o co; ll'mUJnublungl!lJro3cj;, sm. 
fidJ bei i?euten - rozpytać •ff ea, pl. •ff e, przemiana f., 
się u ludzi. metamorfoza /. 

ltmUJn'djf cn, umrolicljft, urn• ltmwc'btn, umroeóe, um• 
rolid)ft, umroudj5, ljabe um• roebjt, umwo6 i umroebte, [Jabe 
road)fen, va. obrastać wokoło. umroolien i umroef>t, va. tka

llmUJn'lbcn, [Jalie umroalbet niną otoczyć, oprząść. 
va. lasem otoczyć, zalesić lt'mUJCdJf d, sm. •5, wy-
wokolo. miana f. 

ltmUJn'Ibct, adi. zalesiony lt'm=UJCd}f cln, ljalie timge• 
wokoło. wecf)felt, I. va. wymienić, 

UutUJn'llcn, ljaf;e umroallt, zmienić, odmienić; II. vn. 
va. 1) wdem otoczyć, obwa- mit ben !l.(n3iigen - zmie
łować; 2) non ,taaren um• niać, przemieniać odzien\a. 
roalltes 5;,)aupt głowa okolona ll'mUJed}f dung, lt'mUJcd}f • 
włosami. Inng, sj. pl. -en, wymiana f., 

ltmUJn'llung, sf. pl. •en, przemiana f., zmienianie 
okopisko n. kolejne. 

ll'm•UJlil3cn,f;a6e umgeroiil3t, ll'mUJeg, sm. ~(e)s, pl. •e, 
I. va. 1) toczyć, obracać; zboczenie n. z drogi, mano
einen 1!5tein - toczyć ka- wiec m., dalsza droga; objazd 
mień; 2) potoczyć i przewr6- m., obłaz m.; einen - macljen 
cić na drugą stronę, poprze- obchodzić, iść naokoło; 

wracać; (przenośnie:) einen (dprrozgean·,· :) 0:enem_aed)[e"nte~ce'nkrmęt0,ą_ i5taat - dokonać przewrotu . ,, - ,., "i 

w państwie; II. ficf) -, i-r. ta- wić bez ogr6dek; auf -en au 
rzać się, prztwracać się; jid) erfaf;ren tracljten starać się 
im .!tot - tarzać sie w dowiedzieć uboczną drogą, 
błocie. ' pośrednio. 

ll'mUJtil31111g, sf. pl. ,en, 1) Wnt=UJClJCll, [Jalie umgewef;t, 
(bez pl.) toczenie n., obr6t va. wiejljc przewr6cić, zdmu
m., rotacya f.; 2) (przen. :) chnąć. 
przewr6t m., wywr6t m., re- llmWC'~cn, f;alie umroeljt, va. 
wolucya f., obalenie n. owiać, owiewać, owionąć; bie 

ll'mUJnnbelbnr, adi. dający fiif;Ie i?uft umroeljt miel) chło-
się odmienić, przemienić. dny wietrzyk mnie owiewa, 



U'm•ltlcnbcn 

U'm•ltlcnbcn, roenbe, roanbte 
i roenbete um, umgeroanbt i 
umgeroenbei, I. va. obrócić, 
obracać; eine 15eite - obró
cić, przewrócić stronicę, 
kartkę; mit bem fillagen -
nawrócić w6z; ein stleib -
przenicować suknię; II. fid) 
-, vr. obrócić się; HI. vn. 
(ljalien i fein) ob. Umfeljten II. 

Umltlc'rbcn, umroerbe, um• 
roit!ift, umroitbt, umroatli, 
~alie umruorlien, va. starać 
się o czyje względy; fie ift 
uiel umn1orlien wiele osób 
stara się o nią, o jej względy, 
ma wielu konkurentów. 

ll'm•ltlcrfcn, ruerfe, ruitfft, 
ruitft, ruatf um, ~abe umge• 
rootfen, I. va. 1) zarzucić co 
na siebie; \!) przewrócić co; 
bet .ltutldJet ljat uns u mge• 
ro.orf en woźnica przewrócił, 
wywrócił nas; bai8 .!Hnb (Jat 
aUe 15\il~(e umgerootfen 
dzi~cko poprzewracało wszyst
kie stołki; 3) bai8 @rbteidj 
mit bem s,i\fluge - wyorać 
pługiem ziemię; II. vn. 
(gaben) 1) ein [Bagen, bet nicl)t 
- fann wóz, który nie może 
wywrócić; 2) zbankru
tować; 8) (o śpiewllkach) 
urywać; 4) poronić; 5) bai8 
filltlb roitft um zwierzyna ucie
ka wstecz. 

U'm•lllldcln, gll.f>e umge= 
roidelt, va. owinąć, zwinąć, 
obwijać naokoło; einen Stniiuel 
- nawinąć, zwinąć w kłę
bek; ein .ltinb - powić, 
przewić, przewinąć dziecko. 

Umllli'dcln, ljaf>e umroiclelt, 
va. okręcać czem, owinąć. 
obwijać; mit 15trolj - owijać 
w słome. 

Umltlt'd(c)lnng, sf. zw6j m., 
zwoje pl. (telegraf). 

U'm=lllinbcn, roinbe, n,anb 
um, gaóe umgerounben, va. 
1) owinąć kolo czego; zwi
jać naokoło; 2) kn:;cić. 

Umllli'nbcn, umroinbe, um• 
roanb, galie umrounben, va. 
owinąć, opasać, okręcać; mit 
.fftiinaen - uwieńcz_yć. 

Umllli'rbcln, ~alie ummit• 
lielt, va. wirem się kręcić 
wokoło . 

• 
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Umllli'ttcm, galie umroittert, U'm3icbtag, sm. •(e)i8, pl. 
va. zagrażać; ber umroiUette •e, dzień m. przeprowadzki. 
%gron zagrożony tron. U'm3icbtctmi11, sm. •(e)i8, 

ltmltlo'gcn, ljaf>e umroogt, pl. =e, termin m. przepro
va. opływać bałwanami, szu- wadzki. 
miąc otaczać co. 1tm3i'ngcl~, ~aóe um.~ingelt, 

U'mltlobncnb, adi. sąsiedni, va. osaczyc, otoczyc, ob-
ościenny. stąpić. 

U'nnuobncr, sm. ·!8, pl. -, U'm3n9, sm. •es, pl. •ailge, 
mieizkaniec okoliczuy. 1) obchód m., pochód m., 

ltmlllii'lfcn, gn!ie umroiilft, procesya /.; 2) (bez pl.) 
I. va. zachmurzyć, zaciemnić j przeprowadzka f., przepro• 
II. ficfJ -, vr. obłokami się wadzenie n. się, przeprowa
okryć, zachmurzyć się, za- dziny /. pl., przeniesienie n. 
ciemnić, zasępić się. się, przenosiny pl., rumacya 

ltmlllii'lfnng, sj. zachmu- j.; - eineo ~ienftlioten zmiana 
rzenie n., zaciemnienie n. f. służby; - uon !8eamten 

lt'm•llliiblcn, ~alie umge, transferowanie n., translo
roil~lt, va. grzebać, ryć na- kacya f., przeniesienie n. ~l:tti.; ein !8ett - poburzyć lt'm3u9~foftcn, sj. pl. ko-

ltm3iiu'11cn, ~aóe um3iiunt, s?.ta pl. przeprowadzki. 
va. płotem ogrodzić; mit U'm3ug~tag, sm. •(e)i8, pl. 
~rettern - oparkanić. •ta11e, obacz Um3ie~tag. 

Um3ii11'nun9, . sf. pl. -en, ll'm3u9~tctmin, sm. •ei8, 
1) ogrodzenie n.; 2) (bez pl.) pl. •t, obacz Um3ieljtetmin. 
opłotek m., parkan m., lt'nnbiinbcrlid), U'nabiinber, 
płot m. bat, Uttabii'nbctlid), ltttnb• 

lt'm,3cid)11cn, 9alie umge• ii'nbctbnt, adi. niezmienny, 
neic!Jnel, va. 1) przerysować; nieodwołalny = unruibertuf„ 
2) dać nowy znak (na to-1 !icfJ; nieodmienny, nie dający 
warach). się ódmieniać, deklinować. 

ltm3ci'd)ncn, 9llli~ um3eidj: lt'nalliinbctlid)fcit, sf. nie-
net, va. ~brysowac, otoczyc zmi?nność j.; nieodmien-
rysunkam,. nośc f. 

U'm=3icbcn, 3ie9e, aieljft, lt'unbbilfilidJ i ltnabbil'filid), 
n OB um, 9a,be U1!19~3?gen,. va. adi. nie do odpokutowania. 
I: prze~rac, zm1emc odzież; U'nafigcfctttgt, adi. nie 
et~ .ltmb -: przebrac I wyprawiony. 
dziecko; .U· 11dj., -, . vr. lt'nnbgcml)nd, adi. nie 
przebrac 81,ę, zmiemc odzie_ż,; odciagniety; adv. bez odcia
llf. vn. (Iem)' przeprowadz,.s, gniecia ·nie odciagajac. • 
przeprowadzac wyprowadzw · ' • • 
przenosić się; 'bie ~ienftliote~ . ll'nabf/iillgig, adi .. nieza-
finb umge3ogen służba zmie- w1sly, u~ezależny; mepodle
niła miejsce. gły, udziel.ny, swobodny? •et 

ltm3ic'l)cn, um3ie9e, um• 15_atl zdanie gtówne, meza-
3ieWt, um3og, gllbe umaogen, w1sł;. .. . . . 
va. I. otoezyć, opasać, za- .ll na,b!Jnngtg!Cd, sj. ~!eza
ciągnąć co naokoło czego j w:1słośc /., , mezale~noss, f., 
ein !Bett mit mor~iingen - mepodległośc/., udz1elnosc f., 
zawiesić l6żko firankami• swoboda /. 
eine !llut!l mtt einem @rabe~ U'nabl)li!fOiQfcitefri~g, sm. 
- zamek otoczyć rowem• pl. •e, woJna f. o mepodle-
bet ~immel ift mit fillotfe~ głość. • . . 
um3ogen niebo zakryło się Wn~bl)clfltd) 1 Unabb~'lfftd!, 
chmurami; II. ftdJ -, vr. bet adi. _me d? ~aradzema, me 
~immer ~at fidj um3ogen za- do naprawiema. 
chmurzyło się, niebo pokryło lt'nallfiimmlid) i Unall• 
się chmurami. fii'mmlid), adi. nieodzowny. 



U'nnbfiimmlid)ftit 

U'nnbfiimmlid,lftit i Unnb• 
fii'mmlld)feit, sf. nieodzow
ność f'. 

ll'nabliiffig i Unnblii'ffig, 
Unnblii'!ilidJ, adi. ciągły, 
bezustanny, nieustanny, usta
wiczny; adv. ciągle, bezustan
nie, bez przestanku, usta
wicznie, bez przerwy. 

lt'nnbliiffigftit, sf. bezu
stanność f. 

lt1nnblii00nr, 1tnnblii'0tinr, 
ltttnblii'~lidj, adi. nie do od
dzielenia; nie do sprzedania, 
nie do odstąpienia; oe €dju[b 
wiectzny ołuir, 

lt'nnbf dJ nff(Jnr i ltttnbf djn'ff, 
bnr, adi. nie do usuui~cia, 
nie do zniesienia. 

lt'nnbf cIJbnr i ltnn(Jf c'~bnr, 
adi. okiem nieprzejrzany, 
niezmierzony, niedosiE;:żony; 
idj muji bie l)leife auf 0 e 
.Beit uerf djieóen muszę odło
żyć, odroczyć podr6ż na czas 
nieograniczony; oe ijo[ge 
skutki nieprzewidziane, nie 
dające się przewidzieć, obli
czyć. 

U'nnbf t~Ondcit, sf. ogrom 
m. 

lt'nn(Jf d;(Jnr, lt'ttnbf c~lldj 
i Unnbf C'~bar, Unabf C'~lid), 
adi. nie dający się usunąć. 

lt'nabfidjtlid), adi; i adv. 
nieumyślny, nieumyślnie; idj 
~alie e!il - getan zrobiłem to 
niechcąco, bez zamiaru, bez 
intencyi, 

U'nabfid)tlidjfcit, sf. brak m. 
zamiaru, przypadkowość f. 

ll'naliluci0bar, ll'nab111ti0• 
lidJ i Unab111ci'0bar, adi. 
nieodzowny, niezbyty, nieod
party. 

lt'11ab111rnbbar i ll11ab111c'nb, 
bar, adi. nieochybny. 

ll'nabwcnbbadcit, sf. nie
ochybność f., konieczność f., 
fatalność f. 

ll'niid)t, adi. obacz Unedjt. 
ll'nad}tf am, adi. niebaczny, 

niepomny, nieuważny. 
ll'nad)tf amf cit, sf. nieba

czność j., nieuwaga f. 
ll'nab(c)lig, adi. nieszla

checki, nie po szlachecku. 
ll'nii~nlid), adi. niepodobny, 

odmienny, r6żny. 
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ll'nii~ttlid)fcit, sf. niepodo- ,en, 1) nieprzyjemność f., 
bieństwo n., r6żnica f, r6- przykrość .f.; 2) obacz Un• 
żność f, anne~mliatfeit. 

ll'nanbiidjtig, adi. niena- ll'nnnfiiffiil, adi. nieosiadły, 
bożny. ll'nanf t!Jnlid), adi. niepo-

ll'nanfcdjtbnr, llnanft'djt, kaźny, nieznaczny, niepo
bnr, adi. nienaruszalny, nie zorny, niepoczesny; ein •er 
dający się atakować; ein •e!il !!Renf dj niepokaźny, niezna
Urteil .'·~yrok nie dający się czą cy człowiek; ein ,es mer• 
zaczep1c. miigett nieznaczny majątek, 

U'nanfcdJtliadcit, sf. nie- I ll'nnnf c~nlid)fcit, sf. niepo-
naruszalność f. kaźność f'., nieznaczność f., 

lt'nangcbant, adi. nieupra- niepoczesność. 
wny. U111a11ftii1tbig, adi. nieprzy-

ll'nangtlirad)t, adi. nie na zwoity, nieprzystojny, nie-
miejscu. obyczajny, 

U'nangcfodjtcn, adi. 1) nie- U'nanftiinblgfcit, pl. •en, 
napastowany, nienagabywa- nieprzyzwoitość f., nieprzy
ny, niezaczepiony; !affe midj stojność f., nieobyczajność f, 
- ! nie nagabuj mnie, daj ll'nnnftcllig, adi. niezręczny, 
mi pok6j ! niewprawny. 

ll'nanocUclbct, adi. nili- lt'nanfttf11gfcit, sf. niezrę-
uhrany. czność f., niewprawność f. 

ll'nangcmclbct, adi. nieza- ll'nanftiijjig, adi. niewinny, 
meldowany, · niemeldowany, nie mający nic niestosownego, 
niezgłoszony; adv. bez zamel- lt'nantaftbar, adi. niety· 
dawania, zgłoszenia. kalny; święty = ~eilig. 

U'n11ngcmcff c11, adi. nie- ll'nanwcnbbar i llnanwc'nb• 
stosowny, nieodpowiadający, bar, adi. niestosowny, nie 
nieodpowiedni. dający się użyć. 

lt'nanr.cmcffcn~cit, sf. nie- ll'na,l),l)ctitlid,1, adi. nieape-
stosowność J., nieodpowie- tytny, obrzydliwy, odraża-
dność f. jący. 

ll'nanocncijm, adi. nieprzy- U'nart, s;: pl. ,en, 1) nie-
jemny, przykry, niemiły; grzeczność f., nieprzyzwoitość 
jmnbm eine 15adje - madjen f., nieobyczajność f., swawola 
obrzydzić komu jaką rzeczj f.; 2) przywara f., wada f., 
ba!il ift bai! •e an ber 6adje narów m.; 
w tern leży sęk; bas lieril~tt lt'nattig, adi. niegrzeczny, 
midj - to mnie niemile, nie- swawolny, niewychowany. 
przyjemnie, przykro dotyka; ll'nartigfcit, sf. pl. ,en, 
•e Sage przykre położenie, obacz Unart 1). 

lt'nangmbct, adi. nieza- lt'nartifnllcrt, adi. nieokre-
gadnięty. ślony, niewyraźny, 

lt111a11gcriibtt, ll'11a11gctaftct, lt'niiftijctif dJ, adi. nieeste-
adi. nietknięty, tyczny. 

ll'nnngcf c~cn, adi. mało lt'nanfiinbbar i ltnaufii'nb• 
poważany; niewidziany, nie- bar, adi. nie dający się od
oglądany; adv. bez względu szukać, odnaleźć. 
na . . . lt'naufgcforbcrt, adi. nie-

U'nangcftcUt, adi. bez po- proszony, niewzywany. 
sady. lt'nanfgcfliirt, adi. nie-

ll'nangrcif6nr, ltnangrci'f• oświecony; niewyjaśniony. 
bar, adi. nie do zaczepienia, ll'nanfijaltbar, adi. ll'nanf• 
zaatakowania, ~altf am i llnauf~a'Ubar, adi. 

U1na1111t~mbar, adi. nie do nie dający się powstrzymać, 
przyjecia, niepohamowany, niewstrzy· 

ll'ńauncbmbadcit, sj. nie- many. 
możność f. przyjęcia, ll'nanfbtlibar i Unauijc'b• 

ll'uanncijmlidjfcit, sf. pl. bar, adi. 1) nie dający się 



lt'nnuf{JiirlidJ 

podnieść, nieruchomy; 2) nie 
dający się znieść, nienaru
szalny, nietykalny. 

lt'nnufbiirlid) i Unnnfbii'rlid), 
adi. ustawiczny, nieustający, 
bezustanny, nieustanny, cią
gły; adv. ustawicznie, bez
ustanku, nieustannie, ciągle, 
zawsze, bez przerwy. 

U'nnnfbiitlid)feit, sf. nie
ustanność f., ustawiczność f, 
ciągłość f. 

U'nnufliielidJ i ltnnuflii'elidJ, 
Unnuflii'óbnr, adi. 1) nieroz
łączalny, nierozwiązalny, nie
rozerwalny; nierozwiązany, 
nierozwikłany; •e !Ban be nie
rozerwalne więzy; unnufllis~ 
liare \jrage kwestya nie do 
rozwiązania; 2) nierozpu
szczalny, nierozczynialny. 

U111nuflo0Ud)fcit, sf. nie
rozwiązalność f., nierozłą· 
czalność j., nierozerwalność 
f.; nierozpuszczalność f. 

U111n11fmcrff nm, adi. nfr
uważny, roztargniony. 

lt'unufmedf nmfcit, sf. brak 
m. uwagi, nieuwaga f., roz
targnienie n. 

lt111n11frid)tig, adi. nie
szczery, fałszywy. 

U'unufridJtigfcit, sf. nie
szczerość /., brak m. szcze
rości. 

U111n11fid)icbbnr, U'nnuf, 
i d)icblid) i Unnufi dJic'bbnr, 
adi. niezwłoczny, nie dający 
się odłożyć, odwlec, pilny. 

lt'nnuftrcibbnr, adi. nie da
jacy się odszukać. 
• U'nnueblciblidi i ltnnue, 

b(Ci'blid), adi. niechybny, nie
zawodny, nieomylny, nie
uchronny, pewny, nie dający 
się ominąć; adv. niechybnie, 
niezawodnie, pewnie, nie do 
01µinięcia. 

U'nnuebltiblid)fcit, sf. nie
chybność /., bezwarunkowa 
konieczność, pewność f. 

lt'nnuellcbnbnr i Uunue~ 
bc'bnbnr, adi. nie rozcią
galny. 

U'nnuebriidbnr i Unnue
llrii'dbnr, adi. nie dający się 
wyrazić. 

lt'unuefiifJrbnr i Unnue, 
fii'btbnr, adi. niewykonalny, 
nie dający się wykonać, do-
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konać, niepodobny, niemo
:l.liwy; bie[er \j:llan ift ganł -
ten plan jest zgoła niewyko
nalny, niemożliwy. 

lt'nnuefiibrlinrfcit, sf. nie
wykonalność J., niepodobień
stwo, niemożliwość wyko
nania. 

lt'nnuBgcnrbcitct, adi. nie
wypracowany. 

ll'nnuegcbndcn, adi. nie
wypieczony, zakalisty. 

lt'nnuegcliilbct, adi. nie
rozwinięty, nieuformowany; 
niewykształcony. 

ll'nnuegcfcrtigt, adi. nie
wykończony. niewyprawiony. 

lt'nnuegcfiibrt, adi. niewy
konany, niewykończony. 

ll'nnuegefiiUt, adi. niewy
pełniony. 

ll'nnuegcmnd)t, adi. nie
zdecydowany, niepewny, wąt
pliwy; - b[ernen pozostać 
w zawieszeniu. 

U11tllll6gcf c~t, I. adi. nie
przerwany, nieustanny ,ciągły; 
•e ~ufmerffamfeit nieustająca, 
nieustanna, wytężvna uwaga; 
U. adv. bezustanku, bez 
prżerwy, ciągle, nieustannie. 

lt'nnueg(cidjbnr, adi. nie 
dający ~ię wyrówna(,. 

Un'n110Icgbnr, adi. nieda
jący się wylo:l.yć, objaśnić, 
int.erpretow11ć. 

lt'nn110Iiii d)bnr, 1t1nn110Iiii di= 
lid) i 1tnn110Iil'i djbnr, Unnue, 
lii'f d)Ii({J, adi. niewyga,ły, nie 
dający się ugasi.<, wymazać, 
zgładzić, wywabić. 

U'unueliif dj{Jnrfcit, ll'nn110• 
Iilf d)lid)fcit, sf. niemo:l.ność 
f. ugaszenia, wymazania, 
wykreślenia. 

ll'nnuerottbnr i Unnue= 
ro'ttbnr, adi. niedający się 
wytępić. 

U'nnuefł)ttdilidJ i ltnnue 0 

f~rc'd)tidJ, I. adi. niewy
mowny, niewysłowiony, nie
wypowiedziany; iclj bin -
glilcf(iclj jestem niewymo
wnie szczęśliw; ~e @ri:ifle 
@ottes niezmierna potęga 
Boska; eine =e ijnróe niewy
raźna, niewypowiedzi11na bar
wa; bie Unausfprecf)lic!Jen 
majtki pl., spodnie pl., in
eksprymable pl.; II. adv. nie-

ll'nbcnnftnnlld 

wymownie, niezmiernie, nad
zwyczajnie, bez gr11nie. 

ll'nnuef ł)rcd)Hd)fcit. sf. nie
mo:l.ność /. wypowiedzenia, 
wyFłowienia. 

ll'nnueftcblidj i ltnnueftc'b
lid), adi. nieznośny, nie do 
zniesienia, nie do wytrzy
mania; ein -er !Ulen[d) nie
znośny człowiek; ein =er 
15cljmira ból nie do wytrzy
mania; imnbm - fdn dawać 
komu na nerwy. 

ll'nnueftcblid)fcit, sf. nie
znośność f. 

ll'unuetilnlinr i Uunueti'fg„ 
bar, adi. nie dający si~ wy
tępić, wykorzenić, 

U'nnuewcid)bnr, lt'nnue• 
Wcidjlid), Unnuewci'd)bnr i 
Unnuewci'd)lidj, adi. obacz 
Unuermeiblid). 

lt'nliiinllig, I. adi. 1) wy
uzdany, nieokiełzany, niepo
hamowany, niesforny, niE'
poskromiony; eine •C ,\)otbe 
nieposkromiona banda; 2) 
ogromny, niezmierny; II. 
adv. wynzdanie, niepohamo
wanie, niesfornie; ogromnie, 
niezmiernie, niepomiernie; -
(,acf)en śmiać się niepomieruie. 

ll'nbiinbigfcit, sj. niesfor
ność j., wyuzdanie n., nie
okiełzanie n. 

ll'nbnrmbtr3ig, a.di. nie
litościwy, niemiłosierny, nie
czuty, hardy, nieludzki, 
ok,utny. 

lt'11bnrmbcr3igfcit, sf. brak 
litości, miłosierdzia; nie
czułość f., hardość /., suro• 
wość f., nieludzkość f. 

lt'ubiirtig, adi. bez brody, 
nie mający brody, gołowąsy. 

lt'nbiirtigfcit, sf brak 
m. brody. 

U'nbcnbfidJtigt, adi. i adv. 
nie mający zamiaru, bez 
zamiaru, nieumyślnie, bez 
umysłu, niech~tnie. 

ll'nbcnd)td i Uu{Jcn'djtct, 
adi. niespostrze:!;011y; pomi
niety; nieuwzględniony; -
!af;en pominąć co; imnbn -
Iaff en pominąć kogo, nie 
zwrócić uwagi na kogo. 

ll'nlicnnftnnllct i llnbcnu• 
ftn'nlld, adi. i adv. bez prze
szkody, objekcyi. 
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U'nllenntwortet i Unlien'nt• U'nbebeutenbbeit, sf. mało-
tuortct, adi. ehu. - Iaffen znaczność/., bagatelność f., 
pozostawić co bez odpowie- nicość f 
dzi; ,e )!Mefe listy bez od- ll'uliebcutf nm, adi. nic nie· 
powiedzi. znaczący. 

ll'nbettrlleitct i Unben'r= ll'nbebingt i Unllebi'ngt, I. 
btitet, adi. nieobrobiony, adi. bezwarunkowy, konie
nieuprawny; ein der 11:Stein czny, zupel'.ny; II. adv. bez
nieobrobiony kamień; ein =eś warunkowo, koniecznie, zu
~eib nieuprawne pole; =e pd nie. 
6eibe surowy jedwab; bief er ll'ubeeibigt i U11bcci1bi9t, 
@egenftanb ift noc!J - ten adi. nie zaprzysiężony. 
przedmiot nie jest jeszcze ll'nbeeinf{uijt i ll11beei1n• 
obrobiony, opracowany. f(uijt, adi. niezawiiły, wol-

U11tbelinut i Unlicbttu't, adi. ny od obcego wpływu. 
1) nieuprawny, nie kulty- U'nbeeintriid)t!gt i ltnbC• 
wowany; 2) niezabudowany; ci'ntriidjtigt, adi. niedotknięty, 
ein =er ąira~ niezabudowany nieposzkodowany, nieumn~ej
plac; ein „ea Q:lergmerf nie- szony. 
eksploatowana kopalnia. lt'111iecubet, U'nbcenbigt i 

lt'nbebad)t, U'uliebiid)tig, ltnbce'ubct, llnbce'11bigt, adi. 
lt'ubebad)tfttm i Unbcbtt'dJt, nieskończony, niewykoń-
Unlicbii'dJtig, Unbcbtt'd)tf ttm, czony. 
I. adi. nierozważny, nie- U'nbeerlit i llnbcc'rbt, adi. 
baczny, nierozmyślny, nie- nie mająry spadkobierców. 
pomny, nieostrożny, lekko- ll11tbcerMgt i Uuliee'rbigt, 
myślny, bezmyślny; II. adv. adi. niepogrzebany, niepo
nierozwatnie, niebacznie, nie- chow1my. 
ostrożnie, bezmyślnie, bez ll'nllefiibigt, adi. niezdolny, 
zastanowienia, lekkomyślnie. nieuzdolniony, nienadający 

U, li b "'łf "f się; niekompetentny. 
n c Ilu, ttmcrlUct c, adv. U'ubeftt~rliar i Unbeftt'~r-

nierozważnym sposobem. llttr, adi. niejezdny. 
U11tbebadjtf ttmfctt, sf. nie- ll b " 11 b f " 

rozwaga t:, nierozważność J., '11 Cftt,,ren i Il C tl' .,ren, 
adi. ,e !Dlatrofen majtkowie 

niebaczność/., nierozmyślność , 
niedoświadczeni, niewycwi-f., brak m. rozwagi, lekko-

myślność /. czeni, nieobyci. 
ll'nbebcdt; adi. nienakryty, lt'ltbtf ang en, I. adi. nie-

niepokryty, otwarty; mit •em uprzedzony, bezstronny; swo-
.,._ t ł ł b bodny, prosty; II. adv. bez 
'\łaup e z go ą g ową, ez uprzedzenia, bez przesądu; 
kapelusza. 

U'111icbcnflidj i ltnbebe'llflid), et Uttei!t - sądzi bez uprze
!. adi. nieprzedstawiający dzenia; bu fannft if)m -

beine !!Jleinung fagen możesz -Obaw, trudności; bezpieczny; mu wypowiedzieć twoje zda-
bief e .!tranf~eit ift nicflt - ta nie całkiem otwarcie, szczerze. 
choroba nie jest całkiem bez-
pieczna; bief e @:iadje ift nidjt lt'nbcfttngcn~elt, sf. bez
gat1! - ta ~prawa nie jest stronność f., nieuprzedzenie 
całkiem niewinna; II. adv. f., wolność f. od przesądu; 
bez wahania, bez obawy, prostota, f., swobod~,ość f., 
bez trudności. szczerośc f., otwartosc f. 

U'nliebc11tc11b, adi. nic nie- U'nbefiebert i llnbcfie'bcrt, 
znaczący, nieznaczny, nie- , adi. nie mający piór, nie
ważny, niepolrnźny, drobny; opierzony. 
ein -er !!nenfdj nic niezna- ll'nbcf{edt, adi. czysty, 
czący człowiek; er fieljt ljildjft dziewiczy, niesplamiony; nie
- aus wygląda bardzo nie- skażony, niepokalany, nie
pokaźnie; eine ,e <5adje rzecz skalany; =e @mµfiingniś nie-
małej wagi. pokalane poczęcie. 

ll'nbc~ttttrt 

lt'ltbtflcdtbeit, sf. czystość 
f., niepokalaność f., dziewi
czość f., nieskazitelność f. 

U1111icfritbi9cnb, adi. nie
zadowalniający, niewystarcza, 
jący, niezaspokajający. 

ll'llbtfriebigt, adi. nieza
dowolony, niezaspokojony, 
niekontent, nienasycony, nie
ugaszony; biefe morftellung 
[Jat mid) - ge[aff en to przed
stawienie · nie zadowoliło 
mnie. 

lt'nbcfugt, odi. nieupowa
żniony, nieuprawniony, nie
właściwy, niekompetentny. 

lt'nbcfngtcr111cif c, adv. bez 
upoważnienia, niewłaściwie. 

ll'nbcfugt!Jeit, U'11bcf11911rn, 
sf. brak upoważnienia, nie
upoważnienie f., niekompe· 
tencya /., brak m. autory-
zacyi. _ 

U'nbegttbt, adi. niezdolny, 
nieutalentowany; bez środ
ków. 

U'ubegeben, adi. nirnmie
szczony; ein ~er mJedj[eI we
ksel nieindosowany. 

U'nbcglcitct, adi. bez to
warzystwa, samotny; fie i[t 
- nad) .\)auf e gegangen po
szła nieodprowadzona do 
domu. 

ll'n6c11rcif{idJ, lt'nbcgreif
bttr i ltnbegrei'flid),Unbcgrei'f -
bttr, adi. niepojęty, niezro
zumiały; bas ift mir - tego 
nie pojmuję; auf =e mrt w 
sposób niepoj'}ty, niezrozu
miały. 

U'ubcgrcif{idJftit, sf. nie
pojętość j., niezrozumiałość f. 

ll'nbc9re113bnr i Unbegre'n3• 
bttr, nie dajl}cy się ująć w 
granice. 

ll'nbcgre113t i llnllcgre'113t, 
adi. nieograniczony, nieozna
ezony, niepewny. 

U111bcgrilnbct i ll111iegril'n· 
bet, nieuzasadniony, bezza
sadny, nieumotywowany, 
błahy. 

ll'11be9iltcrt i Unbegii'tcrt, 
adi. nie mający mai!!tku, 
środków, niezamożny. 

U'nbcbattrt i Unbe~ttn'rt, 
adi. nieowłosiony, nie obro
śnięty włosami, łysy. 



ll'11lie~nne11 

U11tlid)ngc11, sn. •S, niemiłe 
uczucie, niesmak m., ckli
wość f.; id) empfin't>e ein -
jestem nie sw6j. 

ll'nliebnnlid), adi. niewy• 
godny, nieprzyjemny, nie
smaczny, przykry. 

U'nlic~aglid)fCit, sj. niedo· 
godność /., przykrość f., nie
wygoda/. 

ll'nbcbeUigt i llnlicIJt'Uigt, 
adi. nienagabywany; jmnlm 
[affen nie naprzykrzać się 
komu. 

lt'11bebilflid), adi. obacz 
Unbe~olien. 

ll'nbcbinbert i llnlicbi'nbcrt, 
adi. i adv. bez przeszkorly. 

ll'nliebolfcn, ll'nliebilflidJ, 
adi. nieporadny, niezaradny, 
niezgrabny, oCi!J:!:ały, niefo
ł!J:!:ny. 

ll4 nliebolfcnbcit, ll'nlicbilf· 
lid)fcit, sf. nieporadność f., 
niezaradność f., niezgrabność 
f., niedołęstwo n., oci!J· 
:!:dość f. 

ll'nliebiitet i Unlicbii'tct, adi. 
niestrze:!:ony. 

ll'nlicbutf nm i lbtlidJu'tf nm, 
adi. nieostrożny. 

U'nlietrrt i Unlici'rrt, adi. 
niezmieszany, niezmylony. 

ll'nlicfnnnt, I. adi. niezna
jomy, nieznany; eine •e @tilfle 
nieznana ilość, wielkość; ein 
Unbefanntet obcy; icf) bin ~ier 
- jestem tutaj nieobznajo
miony; mit etro. - f ein być 
nieobznajomionym z czem; li. 
adv. es ift mit - nie wiadomo 
mi; jmnbn -erroeif e gtilflen 
foff en kazać Bi!J komu kła
niać nie znając go. 

ll'nlidnnntf d)nft, sf. nie
znajomość f., nieobeznanie n. 
sie z czem. 

·ll'ulidcbrliar i llnlide'~t· 
linr, adi. nie dający się na
wr6cić, niepoprawny. 

ll'nlid(cibet i ltnlidlei'bet, 
adi. nieubrany, goły. 

ll'nbdilmmert i llnlidii'm, 
mert, adi. niedbający, nie
troszc.,,ący się o co, spokojny, 
niedbały; feien ~ie gana -
bądź pan zupefnie spokojny. 

ll'nlielaben i Unlicln'ben, 
adi. nieobciążony, nieobła
dowany. 
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U'nliclnftct i Unlicln'ftet, 
adi'.. nieobciążony, nieob
ładowany_; oes ~aus dom nie
obciążony hipoteką, czysty, 

U'nbeliifttgt i Unlidii'ftfgt, 
adi. nienagabywany. 

ll'nbdaulit i llnliclnu'lit, 
adi. bezlistny. 

ll'nliclcbt i llulicle'lit, adi. 
nieożywiony, martwy; nie
ludny, pusty. 

ll'nbclclit~cit, sf. brak oży
wienia. 

ll'nliclcdt i Uuliele'dt, adi. 
(przer;. :) uon ber .Rultur -, 
nieeywilizowany. 

ll'nliclcf en i llnlide'f en, adi. 
nieoczytany. 

U'nlielef cnbcit, sf. brak 
oczytania. 

U'nlielielit i llnlielie'lit, adi. 
nielubiany, nioch!jtnie widzia
ny, niepopularny; et macf)t 
ficfJ liei allen - czyni się po
wszechnie nielubianym. 

ll'nliclielit~cit, sf. niepo· 
rnlarność .f. 

ll'nlidobnt i llnliclo'bnt, 
adi. nie wynagrodzony. 

ll'ubemnnnt i Uubemn'nnt, 
adi. nie mający załogi. 

ll'nlicmcrfbnt i llubcmc'rf· 
!inr, adi. niedostrzegalny, 
nieznaczny, niewidzialny. 

ll'ubcmerft i ltnbcmc'rft, 
adi. niepostrze:!:ony. 

U'nbemfttclt, adi. i adv. 
niezamożny; bez środków. 

ll'nllcnnnut i llnlicnn'nnt, 
adi. 1) bezimienny, anoni
mowy; 2) nieokreślony. 

ll'nlicnommen i llulicno'm• 
men, adi. wolny, niezabro
niony, -niezaprzeczony; es 
b[eibt i~m - ... wolno mu .•. 

ll'nbc11111}t i llnllenu'l}t, adi. 
nieużywany, nieu:!:yty, z kt6-
rego si!J nie korzysta; #e 
Jłaµitarien martwe kapitały; 
bas wir't> et nic[Jt - ranen 
nie omieszka skorzystać z tego. 

ll'nlieobnd)tct i ltnlieo'lind)• 
id, adi. niedostrzeżony, nie
obserwowany. 

ll'ubequem, adi. nie.wy
godny; niedogodny; emen 
~en 6i4l ~alien mieć niewy
godne miejsce; bet ganae 
\j.l[an ift mit - cały ten 

U'nlief d)nlld 

plan jest mi niedogodny, nie 
na reke. 

ll'nliĆquemlid)fcit, sf. nie
wygoda /.; niedogodność J. ; 
bas uetutf nd)t mir - to 
sprawfa mi niedogodność, 
wprawia mnie w ambaras. 

ll'nbernten i llnlicrn'tcn, 
adi. nieporadny, b,zradny. 

ll'nlimd}cnbnr i Uulic• 
rc'd)cnbnr, adi. nieobliczalny, 
nieublkzony, nie dający się 
obliczyć. 

ll'nlimd)enlinrfeit, sf. nie
obliczalność f. 

ll'nlimd)tigt i ltnlicrt'd}ttgt, 
adi. nieupoważniony, nie• 
uprawniony, nieautoryzowa
ny; niesprawiedliwy. 

ll'nbmllt i llnlim'llt, adi. 
niewymowny. 

ll'ubmbf nmfeft, sf. nie
wymowność f., brak wy
mowy. 

U'nbmift i llnlimi'ft, adi. 
nie ucz~szczany przez po
dr6:!:ującycb. 

ll'nlicrid)tigt i llulicri'd)ttgt, 
adi. niepoprawiony; nieure
gulowany, nieprzeglądnięty, 
niesprostowany. 

lt'ubertttcn i llnlieri'ttcn, 
adi. 1) nieujeżd:!:ony; 2) nie
zaopatrzony w konia (ułan); 
3) ein •et mleg droga, po 
kt6rej jeszcze nie jeżdzono 
konno. 

U'nlicrlidfid)tigt i Unlicrii'd· 
fid)tigt, adi. nienwzgl!jdnio
ny; - [affen nie uwzgl!jdnić. 

lt'ubetufcn, adi. niewe
zwany, nieproszony; nie
powołany, nie mający powo
łania, zdatności; adv. 1) bez 
wezwania, powołania; 2) - ! 
bez uroków! na psa urok! 

ll'nlicriibmt i Uulieril'~mt, 
adi. nie3ławny, bez sławy, 
nieznany. 

ll'nlierii~mt~eit, sf. brak m. 
sławy. 

ll'nlieril~rlinr i Uubcrii'~t· 
!inr, adi. nietykalny. 

U'nlicril~rt i llnlicril'~rt, 
adi. nietkni!jty; - !affen nie 
tknąć; •et l8oben dziewicza 
ziemia. 

ll'nlief d)nllct i Unlief d)n'bct, 
praep. nieprzesądzając, nie
naruszając, mimo :!:e, bez 
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U'nlicf djiibigt 

uszkodzenia czego, bez ujmy; 
- meiner llłed)te bez ujmy 
dla moich praw. 

U'nlicf d)iibigt i Unbef d)ii'• 
bigt, adi. nieuszkodzony, 
w dobrym stanie, cały. 

U'nbef d)iiftigt i Unbcf dJii'f
tigt, adi. niezatrudniony, 
niezajęty, bez zajęcia, wolny. 

U'nbcf d)nttct i ltnbcf djn'ttct, 
adi. niezacieniony, nieocie
niony. 

lt'nbcf djcibcn, adi. 1) nie
skromny; 2) wymagający, 
arogancki; eine •e \yorberung 
nieskromne, przesadne wy
maganie; wenn es nid)t -
ift jeśli to nie jest niedy
skretnie. 

U'nlicf djcibcn~cit, sf. nie
skromność/.; wymagania pl., 
arogancya f., przesada /.; 
indyskrecya /. 

U'nbcf d)cinigt i ltubcf d)ci'• 
nint, adv. niepoświadczony. 

U'n(be)f d)iffbnr i Un(bc)~ 
f dji'fflinr, adi. nie~pławuy. 

U'nbcf dJlngcn, adi. 1) nie 
obity; 2) nieokuty, niekuty, 
bez podkowy; 3) (przen.:) nie
obeznany, niedoświadczony; 
er ift in bief em @egenftanb 
- jest nieobyty z tym przed
miotem. 

lt'nbef d)uittrn i Unbef d)ni't= 
tClt, adi. nieobcięty; nieobrze
zany. 

U'nbef d)oltrn i Unbef djo'l= 
ten, adi. nieskazitelny, nie
poszlakowany, sądownie nie
karany; •er .8euge świadek 
nieposzlakowany; adv. bez 
zarzutu, bez skazy. 

U'nbcf dJolten~cit, sf. nie
skazitelność f., nieposzlako
waność f. 

U'nbef djolten~eitGaeugniG, 
sn. •ffei3, pl. •ff e, świadectwo 
n. moralności, świadectwo 
n. nieposzlakowanego życia. 

U'nbef djriinft i ltnbt· 
f djrii'nft, adi. nieogrnniczony, 
samowładny; =,!3 )Berfpred)en 
przyrzeczenie bezwarunkowe. 

U'nlief d)riinft~eit, sj. nie
ograniczoność; - ber !lłegie• 
rungsform samowładztwo n., 
absolutyzm m. 

U'nbef cl)reiblidj i Unlie
f d)rei'bljd), adi. nie dający 
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sill opisać, niewypowiedziany, 
niezmierny; adv. nie do opi
sania, niewypowiedzianie, nie
zmiernie. 

U'nbef cl)reiblid)fcit, sf. nie· 
możliwość f. opisania, wypo
wiedzenia. 

U'nbcf dJriellen i Unbcf d)rie'
ben, adi. niezapisany; nie
opisany. 

U'nbef djrieen i Unfiefdjrie'• 
en, adv. bez uroku. 

U'nbcf d)u~t i Unbef d)u'~t, 
adi. nieobuty. 

U'nlief djiit,t i Unbefdjii't,t, 
adi, nieobroniony, nieprutego• 
wany. 

lt'nbef djwert, ltubef dJWe'rt, 
adi. nieobciążony, lekki; tin 
des @en,iff en czyste sumienie. 

ll'nbef celt i Unlief ee'U, 
adi. nie mający duszy, bez
duszny. 

ll'nbef eelt~eit, s/. brak du
Rzy, bezduszność /. 

U'nlief eben i Unbef e'~eu, 
adv. na niewidzianego, na 
ślepo, nie obejrzawszy; etw. -
faufen kupić kota w worku. 

U'ubef et,t i Unbef e't,t, adi. 
1) nieobsadzony, niezajEjty, 
pr6żny; wakujący, wolny; 
•et" ~eid) niezarybiony staw; 
2) nieprzybrany, nieprzystro
jony, nieugarnirowany. 

U'nbeficgbnr i ltnbefie'gbnr, 
Un!Jefie'glid), adi. nie dający 
BiEj zwyciężyć, nie do prze
zwyciężenia. 

U'nbcfiegbnrfeit, sf. JJie
zwyciężoność /. 

U'nbeficgt i Unbefie'gt, 
adi. niezwyciężony. 

ll'nbef olbet i Unbef o'lbct, 
adi. bezpłatny, niepłatny, 
gratysowy; •ei3 mmt urzl,\d 
niepłatny, honorowy. 

U'nllef onnen, I. adi. nieroz
tropny, nierozważny, roztar
gniony, lekkomyślny, bez
myślny, nieostrożny, płochy; 
Il. adv. nieroztropnie, nie
rozważni@, lekkomyślnie, nie
ostrożnie, bezmyślnie. 

ll'nbef onnen~eit, sf. pl. ~en, 
nieroztropność j., nierozważ
ność /., nierozwaga f., bez
myślność f., nieostrożność 

lekkomyślność /. 

U'nbcftimmt 

ll'nbeforgt, adi. 1) nieza
łatwiony, niewykonany; et 
~at unfere filuftriige - ge!affen 
nie załatwił naszych zleceń; 
2) spokojny, bez troski; f ei 
batilóer - nie troszcz sill o 
to, nie kłopotaj siEj tern. 

U'nllcftnnb, sm. -ei!, obacz 
Unóeftiinoigfeit. 

lt'nbcfti:inbig, adi. niestały, 
zmienny, niewytrwary; er ift 
- in ber .meóe jest niestały 
w miłości j bas @!ile! ift -
EZCZEjŚcie jest zmienne; ein 
•er !!Ren[d) człowiek niestały, 
chwiejny. kapryśny. 

lt'nócftiinbtgfeit, sf. niesta
kść /., zmienność/., niewy
trwałość .f. 

U'nlieftiitigt i Unbeftii'tigt, 
adi. niepotwierdzony. 

U'nbcftnłttt i Uubeftn'ttet, 
adi. ob~cz Unóeerbigt. 

U'nlleftedjbnr i ltnbefte'd)# 
bnr, Unbefte'd)lid), adi. nie
dający sill przekupić, nie
przedajny, nieprzekupny. 

lt'nbcftedjbnrfeit i lt'nlleftedJ# 
lid)feit, sf. nieprzedajność f., 
nieprzekupność /. 

lt'nbefteinbnr i Unbcftei'g· 
bnr, Unbcftei'glidj, adi. nie
dostEjpny; eine -e 6pi~e 
szczyt, na który WE'jśc\ nie 
można. 

U'nbeftelllinr i ltnbefte'U# 
linr, adi. 1) niemożliwy do 
dorEjczenia, nie do doręcze
nia (list); 2) nieuprawny, 
nie dający się uprawić (pole). 

U'nbeftellt i ltnlleftc'Ut, adi. 
1) niezamówiony, bez zamó
wienia; 2) niedorEjczony; 3) 
nieuprawiony; - f ein odło· 
gować. 

U'nóefteuert i Unllefteu'ert, 
adi. nieopodatkowany. 

lt'nbeftimmbnr i Unbefti'mnt• 
bar, adi. nie dający się okre
ślić, nie do określenia. 

lt'nóeftimmlinrfeit, sf. nie
określoność /. 

U'ąbeftimntł, adi. nieozna
czony, niepewny, niewyraźny, 
nieokreślony; ~er filt"ttfel nie
określony rodzajnik; •es 
.8a~(n,ort nieokreślony licze• 
bnik; •e mtt tryb bezoko
liczny j auf se ,8eit abreifen 
wyjechać na nieograniczony 



ll'nllcftimmtbcit 

ezas; ein Ges @etilcfJt niepe
wna pogłoska; ein •es @efil~I 
nieokreślone, niewyraźne 
uczucie; aufs •e na niepewne. 

U'nbcftlmmtbcit, sf. nie
pewność /., niswyraźność J., 
wątpliwość /. 

U'nbcftod)cn i ltnllcfto'd)cn, 
adi. nieprzekupiony, nie
stronniczy. 

ll'nllcftod)cnbcit, df. nie
przekupność /., bezparcy
alność /. 

lt'nbeftraft i Unllcftra'ft, 
adi. niekarany. 

Wnlleftrcitbar i Unbeftrei't= 
bar, adi. niedający się za
przeczyć, nieulegający spo
rowi, nie do zaprzeczenia. 

U'nlieftreitllarfeit, sf. nie
zaprzeczalność j. 

U'nbeftritten i Unlieftri't• 
ten, adi. niezaprzeczony; adv. 
niezaprzeczenie, bezsprze
cznie. 

U'nlicteiligt i Unlictci'Iigt, 
adi. nie mający udziału, nie
interesowany. 

U'nbctriid)tlid), adi. niezna
- czny, mały. 

ll'nlictretcn i Unbetrc'tcn, 
adi. l) nieuczęszczany, nie
ubity (droga); 2) niezmie
szany. 

ll'nllcugf am i ltnbcn'gf am, 
adi. nieugięty, hardy, nie
ustępujący, uparty, zacięty. 

ll'nllc11gf amfcit, sf. nieugię
tość f., łwrdość j. 

lt'nbclloUcrt i ll1tbcl!O'Ucrt, 
adi. niezaludniony, nieludny, 
pusty. 

lt'nbclllad)t i llnllellla'd)t, 
adi. niestrzeżony, niebronio
ny; ein ,ter 2lugenólhf słaba 
chwila. 

lt11tbc11Jaffnct i ltnbcllla'ffnct, 
-adi. nieuzbrojony, bezbronny, 
mit ,em 2luge wolnem okiem. 

lt'nbcllliibrt i ltubclllii'brt, 
adi. niewypr6bowany, wąt
pliwy, niepewny. 

ll'nliclllanbcrt i llnllc11Ja'1t• 
bert, adi. niebiegły, nieobe
znany. 

lt'nbellleglid) i lt1tbe11Je1 g
lid), adi. nieruchomy; przy
twierdzony; (przen. :) niewzru
szony, niewrażliwy; •e @iltet 
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nieruchomości pl. ; •er %eier• 
ta~ święto stale, nieruchome. 

lt1nbe11Jeglid)feit, sf, nieru
chomość J'.; (przen. :) brak 
wrażliwości, 

lt'nbc11Jegt i lt1tbe11Je1gt, adi. 
nieruchomy; spokojny, nie
wzruszony. 

lt'nbelllebrt i ltnbcllle'brt, 
adi. obacz Unóeroaffmt. 

lt'nbcllleibt i lt1tbc11Jci'bt, 
adi. nieżonaty. 

lt'nbcllleiut i ltnbelllci'nt, 
adi. nieopłakany, 

1t'nbe11Jciebar i lt1tlic11Jci'e= 
bar, U'1tbe11Jcielid), adi. nie 
dający się dowieść, nie do 
udowodnienia. 

lt'1tbe11Jeiebarfeit, sf. nie
możność f, udowodnienia. 

lt'nbe11Jief en i ltnOelllie'f en, 
adi. niedowiedziony. 

ltn'bclllobnbar i lt11be11Jo'b1t• 
bar, adi. niemożliwy do za
mieszkania, nie do zamie
szkania. 

lt'nbelllobnbarfeit, sf. nie
możliwość f. zamieszkania. 

lt'nbc11Jol111t i lt11be11Jo 1IJ11t, 
adi. niez:imieszkały. 

lt'nllellliiut i ltnbelllil'lft, adi. 
niezachmurzony, bezchmurny. 

lt'nliellliiUtbeit, sf. bez-
chmurnollć f., pogoda j. 

lt'nbe11J1tfit, I. adi. nie
świadomy, niewiadomy, bez
wiedny, mimowolny; ba5 ift 
mit - to mi nie jest zna
nem, wiadomem; ficfJ einer 
6adje - f ein nie być świa
domym czego, nie zdawać 
sobie spr a wy z czego ; beff en 
- nie wiedząc o tern; \ll!Ji= 
lofopljie bes Un6erou~ten filo
zofia /. nieświadomości; II. 
adv. nieświadomie, bezwie
dnie, mimowoli; idj qaóe ei3 
gan3 - getan zrnbilem to 
nieświadomie, bezwiednie; fidj 
f d6er - bez przytomności. 

lt11tbe11J1tfitlJeit, sf. nieświa
domość f., bezwiedność /. 

lt'nbeaablbar i ltnbeaa'blbar, 
adi. nie daj11cy się opłacić, 
zapłacić, nie do opłacenia, 
cenny. 

lt'nbeaablt i ltnllcaa'blt, 
adi. niezapłacony. 

lt'n(be)aiibmbar, i ltn(be) • 
aii'bmbar, adi. niedający się 

lt'n6Ub1tnR 

poskromić, nie do poskro
mienia. 

lt'nbcaiibmt i ll11be3ii'bmt, 
adi. nieposkromiony. 

lt'nbe;eid,mct i 1t11be3ci'd,Jnet, 
adi, meoznaczony, niezna
czony. 

lt1nbe3e11gt i 1tnbe3e1t'gt, 
adi. niepoświadczony; nieob
jawiony; @ott ljat fidj nidjt 
- gefoff en ll6g nie pozostał 
bez objawienia. 

lt'nbe3ogen i 1tnbc3o'gcn, 
adi. 1) bez strun; eine ,e )!liop 
line skrzypce bezstrunne ; 2) 
bez obleczenia; ein •ei3 lłlett 
nieobleczone l6żko. 

lt'nbe311Jeifclt i 1t11be3wci' • 
fclt, adi. niewątpliwy, nie 
ulegający wątpliwości, bez
sprzeczny, pewny, 

lt'11be31iJingbar i ltnbe• 
011li'ngbar, adi. nie mogą<'y 
być pokonanym, zdobytym, 
nie do zwyciężenia, poko
nania, 

lt111fie311Jingbadeit, sf. U'n· 
bc311Ji11glid)fcit, sf. niepodo· 
bieństwo n., zwalczenia, po
konania, zdobycia, 

lt'11be311J11nge11 i ltnlie311J11'n• 
gen, niepokonany, niezwy
ciężony, niezdobyty, niepod
bity. 

U'nlic311J111tgenlJeit, sf. obacz 
Unbe3roingbatfeit. 

lt'nbiegf am i ltnllie'gf am, 
adi. niegiętki, nie dający si~ 
giąć, sztywny; (przen. :) obacz 
Unórnqfam. 

u;nbicgf amfeit, ! J. 1,iegięt
kośc f'., sztywnośc f. 

lt'nbilb, sj. •(e)i3, pl. •e, 
1) karykatura f., monstrum 
n., poczwara f., pokraka /.; 
2) widmo f., złuda f. 

U'nbilbe, sn. pl. =n, krzy
wda f., niesłuszność f., nie
sprawiedliwość f., bezprawie 
n.; bie •n ber ~aljreeaeiten do
kuczliwości pory roku; •n 
bee eidjicf[arn krzywdy losu. 

lt'nbilbf am i ltnbi'lbfam, 
adi. nie dający się ukształ
cić; ein •et !!Jlenf dj człowiek 
szorstki, kt6rego się nauka 
nie ima. 

lt'nbilb1111g, sf. brak m. 
wykształcenia, kultury. 
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U'nliill 644 U'nelicn~eit 

U'nliiU, sf. pl. Unbilben I feine łrreube nie ma ani pie- chimera f, wymysł dziwa-
obacz Un6ilbr. niędzy ani uciechy; ge~ - czny, marzenie n. 

U'nlifUig, adi. niesłuszny, rufe i~n idź go zawołać; er U'nbiilaił,lllniert, adi. nie 
niesprawiedliwy. - \yurc!;t ~a6en l on a bać znający karności, bez kar-

U'nbilltgfeit, sf. nieefo- się! icĘ! fte~e - bu fi~eft ja ności, niepodporządkowany. 
szność f, niesprawiedliwość f. stoję a ty siedzisz; ~a6e lt'nbrnmatif dJ, adi. nie-

U'nliluti!l,adi. bezkrwawny. 2tu!3i>auer - bu mirft et! er• dramatyczny. 
lt'nliotmnf)ig, adi. niepo- reicfJen miej wytrwałość a ltnbtdatio'n, sf. ondulacya 

słuAzny, zbuntowany. osiągniesz cel; - marum f., falowanie n. (światła, 
lt'nliotmiif)igfeit, sf. nie po- i>enn nicĘ!t? a czemuż by nie? głosu). 

sł11szuość /., brak subordy- lt'nbauf, sm. ,(e)B, nie- U'nbu{bliar, adi. nie <lo 
nacyi. wdzięczność 1: ; - ift ber zniesienia, nie do tolerowa-

lt'ulirand}bar, adi. nieuży- filleit .8o~n gdy komu dobrze nia. 
teczny, niezdatny, nie dający zrobisz, niewdzięczność za- lt'nbnlbfam, adi. niewyro-
się użyć, niepotrzebny, nie- pła tą. zumiały, nietole'r:mcki j nie-
odpowiedni ungeeignet; U'nbanfbar, adi. niewdzię- cierpliwy. 
aum .!trieg!.i>ienft - gemorben czny. · lt'ubulbf amf cit, sf. nie
został inwalidą; ein @efcĘ)iitl lt'nbanfliarfcit, · sf. nie- wyrozumiałość j., nietole-

macĘ!en zdemontować wdzięczność f. rimcya f,; niecierpliwość f. 
działo; adv. nicpotem, do lt'nbatiert i ltnbatic'd, ll'11b11rdJbri11g{idJ i ltnburd}, 
niczeg-o. adi. niedatow1my, bez daty. bri'nglidJ, adi. 1) nieprzeni-

ltnliralld)barfeit, sf. nie- lt'nbauer~aft, adi. nie- kliwy, nieprzepuszczający, 
użyteczność f., niezdatność, trwały. nieprzemakalny, nieprzepu-
zły stan. lt'ubefinicrliar i ltnbtfi• szcza lny; 2) (przen. :) nieod

ll'nlirilbcdid,,, adi. i adv. uic'rbar, adi. nie do okre- gadniony, nieprzenikniony, 
niebraterski, nie po bratersku. ślenia, nie do zdefiniowania. niedocieczony; ein •e/3 @e• 

lt'nliilrgcr{idJ, adi. i adv. lt'nbc~ubar i ltnbc'~nbar, ~eimnis nieodgadniona, nie-
nieobywatelski, nie po oby- adi. nierozciąg-alny. docieczona tajemnica; er 
watelsku. ll'nbcflinicrCJar i llnbcUi• ~furt ficĘJ in ein •e/3 ~u11M 

lt'nbuf)fcrtig, adi. nieskrn- nic'rbar, adi. nie dający się otacza się nieprzenikliwą ta
szony, nie okazujący skru- odmieniać, deklinować, nie- jemnicą. 
chy. odmienny. lt'nburdJbringlid}fcit, st. 

lt'nliuf)fcrtigfcit, sj. brakm. ll'nbcnflidj i ltnbc'nflid}, nieprzenikliwość f., niemo-
skruchy. adi. 1) także uni>enfbar, nie żność f. odgadnienia, docie-

lt'ndJrift, sn. ~en, pl. -en, dający się pomyśleć, niedo- czenia. 
1) niechrześcijanin m., nie- uwierzenia, niemożliwy, nie- lt'nburdJfil~rliar i lt11b11rd)• 
wierny m.; 2) zły chrześcija- podobny; 2) fett •en ,8eiten fii'~rCJar, adi. nie do prze-
nin. od niepamiętnych czasów. prowadzenia, niewykonalny. 

lt'nd}riftlidJ, adi. niechrze- lt'ubcutlid}, adi. niewyra- U'nburdJfid}tig, adi. nie-
ścijanski, niegodny chrześcija- źny, zawiły, niejasny, bała- przejrzysty, nieprzeźroczysty. 
nina; adv. nie po chrze- mntny. lt'11b11rd)fid}tigfclt, sj. nie
ścijańsku. lt'nbcutlidJfCit, sj. niewy- przejrzystość f ., nieprzeźro-

lt'nciuilificrt i lt'uaiuilificrt, raźność f., zawiłość /., nie- czystość f. 
adi. niecywilizowany, nieo- jasność f. lt'nclicu, adi. 1) nier6wny; 
krzesany. lt'nbid}tcridJ, adi. niepo- chropawy; pag6rkowaty, g6-

lt'ncorrcct, adi. obacz Un• etycki. I rzysty; 2) nieodpowiedni, nie 
forreft. lt'nb!cnlid), adi. nieodpo- na miejscu, nie do rzeczy; 

ltnb, eoni. i; a; mater - wiadający, nieprzydatny; e!3 (przen.:) bas ift mir nid)t -
(So~n ojciec i syn; ge[j ~in ift ber @ef unb~eit - nieslu- to mi wcale odpowiada; fie 
-- f age i~m idź tam i po- żąc.v zdrowiu. ~at ein nicĘ!t =es @efid)t ona 
wiedz mu; - f o roeiter i tam lt'nbicnlid}fcit, sf. nieodpo- ma wcale ładną twarz; ber 
dalej; fort - fort ciągle, wiedność f., nieprzydatność f. <Einfa[ ift f o nicĘ!t to 
bezustannie; filr - filr na lt'nbicnftfcrtig, adi. nie- wcale dobry pomy;ł. 
zawsze; burd) - burd) na usłużny, niegrzeczny. U'uebcnliilrtig, adi. nie-
wskróś; amei - aroei dwa lt'nbicnftfertigfcit, sf. nie- r6wny urodzeniem. 
a dwa; fie gin gen amei - usłużność j., niegrzeczność f. ll'11clic111iilrti9fcit, sf. nie-
amei szli po dw6ch, parami; lt'ubing, sn. 1) to, co do r6wność f. urodzenia. 
immer gri:ifler - grlifler co- nicztigo, niepodobne, niepo- lt'nclicn~cit, sf. nier6wność 
raz to większy; - menn dobieństwo n,; 2) dziwotwór f., chropawość f; wyboje pl. 
a gdyby; er ~at fein @e[b - m., potwór m., urojenie n., nieodpowiedność f. 



U'nebenmn» 

U'1ttbcnmn», sm. -e!3, brak 
symetryi. 

U'nebcnmii»ig, adi. niesy
metryczny. 

U'ncd)t, adi. 1) niepra
wdziwy, fal~zowany,sztuczny, 
podrobiony; •e C:1:belfteine pod
robione, imitowane klej
noty; •e Sii~ne wstawione 
zęby; •e!i! .\';)aar fał-zywe 
włosy; •et! @olb unb 6illier 
szych m.; 2) nieprawy, pod
rzucony; =e @e6urt nieprawe 
urodzenie; 3) •e 6d)riften 
sfałszowane dokumenta, nie
autentyczne dokumenta. 

U'ncd)tbcit, sf. nieprawdzi
wość/.; fałszywość f., nieau
tentyczność f. 

U'ncbd, adi. nieszlache
tny; -ble @efinnung nieszla
chetny sposób myślenia; =blei3 
9JletaII nieszlachetny, pospo
lity kruszec. 

ll'ncbdid}, adi. nieślubny, 
nieprawy, nieprawego foż~; 
ein •es .!tinb dziecie nieślu
bne, naturalne, ni~prawego 
ło~a, ben kart m.; ein =e!i! 
Sujammenlelien konkubinat 
m., życie n. na wiarę. 

ll'ncbrbnr, adi. 1) nieucz
ciwy; 2) nieprzyzwoity, nie
przystojny. 

U'ntbtbnrfcit, sf. nieuczci
wość J:, nieprzyzwoitość, nie
przystojność f. 

U'ntbtc, sf. niesława f., 
hańba f., wstyd m. ; bu mad)ft 
mir nieI - robisz mi wielki 
wstyd; jmnbm 3ur - ge• 
reiclJen być komu hańbą. 

lt'ntbtenbnft, adi. nieho
norowy. 

U'nebrtnbnftigfcit, sf. nie
honorowość f. 

lt'nebrerbictig, adi. bez 
poszanowania. 

lt'ncbrcrbietigfcit, brak m. 
poszanowania. 

U'nebrlidJ, adi. nieuczciwy, 
nierzetelny; nieszczery. 

-U'ntbtlid)fcit, sj. nieuczci
wość /., nierzetelność(.; nie
szczerość j. 

lt'ncigcnnii~ig, adi. bez
interesowny. 

lt'nclgcnnii~igfcit, sf. bez
interesowność f.; abuega
cya /. 
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U'neigcutlid}, adi. niewla- @ottes @iltte ift - dobroć 
ściwy, obrazowy, alegoryczny, Boska jest nieskończona; inii! 
przenośny; adv. niewłaściwie, Unenblid)e w nieskończo
obrazowo, przenośnie. n ość; II. adv. nieskończenie, 

lt'ncinbcgriffcu, adi. nie- niezmiernie, wiecznie, bez 
włączony; adv. niewłączając. granic; - Uein mnluteueńki, 

lt'ncingeb11nbcn, adi. nie- malusieńki; - gro~ niezmier-
oprawny. nie duży; id) liin ~~nen -

U'ncingcbenf, adi. niepa- netbunben jestem panu nie-
miętny, niepomny. skończenie zobowiązany. 

lt'neingelnbcn i 1tnci11g1.~ unępblid)fe~t, sf: ni~s.koń-
ln'bcu, adi. nieproszony, czonosc j., mezmiernosc f., 
niezaproszony. wiekuistość /. 

ll'ncingcnommcn, adi. nie- U'ncntbebrlid} i ltnentbe'bt• 
wzięty, niezdobyty; nieuprze- lid), adi. niezbędny, niezbę-
dzony, bezstronny. dnie potrzebny, konieczny, 

lt'ncingcf d)riinft, adi. nie- U'ncntbebrlid}feit, sf. nie-
ograniczony. zbędność /., konieczność f. 

ll'neingelDcibt i U11cingc• U'ncntgcltlid) i ltnentge'rt~ 
IDti'bt, adi, niewtajemniczony; lid), adi. bezptatoy, graty-
niepoświęeony, niewyświę- sowy; adv. bezpłatnie, gra-
cony. tysowo. 

lt'ncinig, adi. niezgodny; lt'ncntbnltfnm i ltnentbn'lt~ 
mit jmnbm libet etro. - jein fam, adi. niewstrzemięźliwy. 
nie zgadzać się z kim w U'ncntbnltf nmfeit, sf. nie
czem; mit jmnt>m - werben wstrzemięźliwość j. 
poróżnić się z kim; mit ficf) 
feibft - f ein być sam z sobą lt'ncntf d)icbcn, adi. nie-
w niezgodzie, rozstrzygnięty, niezdecydo-

U'neinigfeit, sf. niezgoda wany, wątpliwy, niestano-
/., poróżnienie n. wczy, niepewny, problematy-

lt'neinntl)mbnr i Uneitt• czny, w zawieszeniu będący, 
ne'bmbnr, adi. nie do zdobycia. U111entfd)icbcnbeit, sf. nie-

ll'ncine, adv. ob. Uneinig. rozstrzygnięcie n., wqtpliwość 
lt11tcintriiglid), adi. mało f., niepewność /. 

przynoszlJCY, nieopłacający lt'ncutf d}loffcn, adi. chwiej-
się. ny, wahający •ię, niezdecy-

lt'ncintrciblint i ltncintrci'b~ . dowany. 
bat, adi. nie dająey się ścią- ll'ncntf dJloffcnbcit, sf. 
gnąć, nieściągalny. eh wiejność j., brnk decyzyi, 

lt'nelnftif dJ, adi. nieela- wahanie się n. 
styczny. U'nentf dJ1tlbbnt i ltncnt• 

U'neml,lfiinglidJ, adi. nie- f d}ll'lbbnr, adi. nie dajqcy 
zdolny do przyjęcia czego; się usprawiedliwić, nie do 
obojętny, niewrażliwy. usprawiedliwienia. 

lt'ncml,lfiinglid)fcit, sf. nie- ll'ncntlDcgt i ltncntlDc'gt, 
zdolność t: do przyjęcia czee o; adi. niewzruszony, niezmo
obojętność f., niewrażliwość/. żony; ein -er .!{iimpfer nie-

lt'nempfinblid), adi. nie- zwyciężony bojownik; adv. 
czuły, zimny, obojętny, n'e· bezwarunkowo; - auf etro. 
wrażliwy; -- mad)en zuie- befte~en bezwarunkowo ob-
cznlić. stawać przy czem. 

ll'nempfinblid)fcit, sf. nie- lt'ncntlDidcU i llncnt1Di'dclt, 
czułość f., obojętność /., ozię- adi. nierozwinięty; in •em 
blosć /., niewrażliwość J., I ,8uftanbe w stanie nierozwi-
apatya /. i nięt.ym. 

ltne'nblid}, I. adi. nieskoń- U'ncntlDirrbnt i llncntlDi'tr• 
czony, nię mają,·y końca, nie- bar, adi. 1Jie do rozmotania, 
zmierzony, niezmierny, nie- rozwiązania. 
zliczony, wiekuisty, wieczny; U1ncnt3iffcrłlnr, ll'ncnt• 
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aiffcrlidJ i Uncntai'ffcrbar, skończoność /. miłosierdzia I U'ncrmcijlidj i Uncrmc'ijlidj, 
adi. nie do odcyfrowania. Bożego. adi. niezmierny, niezmierzo-

U'ncrbcten i Uncrbc'ten. adi. U'ncrbcblidJ, adi. mało ny; ogromny, bezgraniczny. 
nieproszony. ważny, nie wielkiej wagi, U'ncrmcijlidjfeit, sf. nie-

lt'ncrbittlidj i Uncrbi'ttlid), nieznaczący, nieznaczny, dro- zmierność f., ogrom m. 
adi. nieubłagany, nieprze- bny; 0 e @rilnbe małoznaczne lt'ncrmiibet i Uncrmii'bct, 
błag-any, nielitościwy. powo~y. adi, niezmęczony, niezmor-

lt'ncrbittlidJfeit, sf. nieubła- U'ner!Jcblid)feit, sf nie· dowany; - liei etro. fe in być 
galność f., brak f. litości. znaczność/., małoznaczność f. niezmordowanym w czem, 

lt'ncrbrod)en i llncrbro'dJcn, ~'ncrIJo.rt i Uncrbo'rt, . I. U'ncrmiiblidJ i Uncrmii'blidJ, 
adi. nieodi,ieczętowauy, nie- a~i. 1) ~iewyslU<:hany; fetne adi. niezmordowany, niezmę
otworzony. )8ttte li[te{J. - Jego prośba czony, wytrwały; adv. nie

U'ncrfabrcn, adi. niedo- P?została me.wy~fachaną; 2) zmordowanie, bez wypoczyn-
świadczony, niepraktyczny. meslychany, ba.1eczny, nad- ku wytrwale. 

U'ncrfabrcnbeit, sf. niedo- zwyczajny; ~e ~inge niesly- U'nermiiblidjfeit, sf. wy-
świadczenie n., brak m. do- ~hane ~ zeczy; bnii ift - ! .to trw•łość f. 
świadczenia. J~3t mesłycha~e! •e \llretfe U'neroffnet i Unerii'ffnet, 

U'ncrfinblid) i Unerfi'nblid,J, niesłychane, baJeczne, wyg_6- adi. nieotworzony; nieodpie
adi. nie dający się znaleźć; rowane. ceny\ II .. adv. me- czętowany. 
nie do znalezienia; niepojęty, sły~h~me, baJeczme, nadzwy- ll'nerortert i ltncro'rtert, 
niezrozumiały; eii ift mit - czaJ~•e. . 

1 
adi. niewyjaśniony, nieomó-

jest mi niezrozumiałem. ):1 n~danut 1 l~ncrfa nut, wiony, nieprzedyskutowany. 
lt'ncrforf d)bar i Uncrfo'rf dJ• adi. me poznany; femem ~ert U'nerqnidlidj, adi. przy. 

bar, adi. nie dający sill zba- ~ad).-;-. zapoz?any; - retfen kry, nieprzyjemny, niemiły. 
, Jeźdzw rnkogmto. U' ·,r,,. . U ·,,r,b 

dac. U'nedmnbar i Unedt'nn, . nc~ret .. ,~ar 1 ~em}"' a!, lt111erforf d)lidj, adi. nie- bar ad. . d . adi. me daJący 618 osia~·nac, 
b d . t b' . , i. me o poznama. . d . . d ś'. ', • 

z a any, mezg ę 1ony, me- U'uerfenntlldj, adi. nie- me 
I 
aJąc~ się ~ c1gnąc. . 

docieczony. wdzięczny; nie do poznania, ł! }terre,tdJbadett, sf. me-
U'nerforf djlid)felt1 sf. nie- U'ucrfcnntndjfeit sf. nie- dosc1głośc .f. 

możnośc f. zbadama; niedo- wdzięczność/. i nie:Uoż~ość f. ):1'nc~reit!Jt .i Une!rei'M, 
cieczoność f., niezroznmia- poznania, ad!· meosiągnu,ty, medosci-
łość f. U'nerfliirbar, U'nerfliididj gmo,ny. .. . .. , . 

lt'nerfmtlidj, adi. niepo- i Unedlii'rtar, adi. niezro· 1_l ncrfattlldj • llncrf a ttftdj, 
cieszny, nieprzyjemny, przy- zumiały, niepojęty, niewy- adi. n~enasycony? uoll •r.: 
kry; eine •e !Jłnd)rid)t nie po- jaśniony; je in ~ene~men ift !Jłu~mgter pełen menasyconeJ 
cieszna, przykra wiadomość. ,. d • mir - jego postępowanie jest zą ~y s,~wy. . . 

U'ncrfiiUbar i Unerfii'Ubar, mi niezrozumiałe; auf =e U lltff attlidjfett, sj. mena-
niewykonalny, nie dający się filleife w niepojety spos6b. syconosc f. 
spełnić; ein •et fillunfd) życze- ll'nerfliirbarfĆit U'nerfliir• ll'nerf dJoł,lflidJ i Uncrf d)o'ł,Jf• 
nie nie do spełnienia. lid)felt sJ: niez~ozumiałość lid), adi. niewyczerpany, nie-

U'ncrfiiUt i Unerfii'Ut, adi. f. nie~ojetość f. przebrany. 
niespełniony, niewykonany. 'U'uerfiiitftclt i Uncrfii'nftelt, U'ncrf d,lo,l:lf,licljfeit, sf. nie-

lt'nergiebig, adi. nieobfity, ad,i. niewymuszony, natura!- wyc~erpa11;?śc J. . . 
nie wiele wydający, przyno- ny, prawrt,iwy. 1t nerfd}oł,lft, adi. mewy-
BZ!lCY, niewydatny; niepro- lt'nerliifjlidj i Unerlii'fjlid), czerpany. 
duktywny; ,ee 2nnb ziemia adi. niezbędny, konieczny, ll'ncrf djroden, adi. nie-
nieurodrnjna. nieodzowny; eine ,e ~ebin= ustraszony, odważny. 

ll'nergicbigfcit, sf. nieob- gung niezbędny, konieczny U'ncrf djroden~eit, sf. nie-
fitość /., niewydatność; nie- warunek, nstraszoność f., odwaga f. 
urodzajność f.; nieproduk- ll'nerliiijlidjfeit, sf. nie- ll'nerfdJiitterlid,I i Uncrfdjii't-
tywność f. zbędność f., konieczność f., terlid), adi. niewzruszony; 

lt'nergrilnblid) i ltnergrii'ub• nieodzowność f. niezachwiany, niezłomny i et 
lid), adi. niez3ębiony, bez- ll'nedanbt i Unedau'bt, biieli in •em @Ieicl)mute po
denny; niedocieczony, nie- adi, niedozwolony, zabronio- został w nienaruszonej r6-
zbadany. ny, zakazany; =et! iBerijći(tniii wnowadze; •er @Inube nie-

lt'nergrilnblidJfeit, sf. bez- niedozwolony stosunek. złomna wiara; •e!l mertrauen 
denność /., niemożność/. zba- U'nerlebigt i llnede'bigt, niezachwiane zHnfanie. 
d,mia, zg-łt,bienia; bie - bet adi. niezałatwiony, nieza- U'ncrf d)iittcdidjfeit, sf. sta-
glittiidjen !8arm~eraigfeit nie- decydowany. łość f., niezłomność j. 
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U'ncrf d;ilttcrt i Uncrf d)ii't• U'net1uiinf d)t illncrlllii'nf dJt, 
tcrt, adi. niezachwiany, silny. adi. i adv. niepożądany, nie-

U'ncrf d)lllinglłd) i llncr• upragniony; nie w porę; biefe 
f d)llli'nglid), adi. niedoścignio- 2lnge!egenljeit fommt mit f e~r 
ny, niepodobny do uiszczenia, - ta sprawa przyszła mi 
nie dający się osiągnąć, wy- nie w porę. 
g6rowany. U'ncqogcn, adi. 1) niewy-

ll'11crf d)lllf119lid)fcit, sf. nie- chowany, źle wychowany 
możność osiągnięcia. = unge3ogen; 2) jeszcze nid-

U'ncrf ct;llnr, ll'ucrf ct;lidJ wychowany, młodziutki. 
i Uucrf C'i,lbnr, adi. niepowe- i ll 111Cf~lobicrllnr i Uucr~lo, 
towany, nienagrodzony, nie- bic'rbnr, adi. niewybuchający, 
zastąpiony; nieodżałowany. nieeksplodujący. 

U'uerf ci,lbnrfcit, U'ncrf et;• l_l'~fni;on!crt i ~nfni;ouic'rt, 
lid)fcit, sf. niemożność /. za- adi.

1
Je.~n_ohty, n)e w~orzysty. 

stapienia. ll ufn~tll, adi. mezdolny, 
U'ucrfid)tlidj i Uncrfi'djtlid), nie~datny; e~ ift vo~fom~en 

adi. niedojrzany, niewidoczny. - Jest do mczego, Jest me-

n' f · ·..t. · dolęga; .---- 3u 3n!J[en niewy
llCt 4)rtcl}lt..,, adi. płonny, placalny; eines iBerómljens 

bezc,elowy.. . . - niezdolny zbrodni. 
~. ucrf~nc&ltd)fctt: sf. plon- U'nfii~igfcit, sf. nieudol-

nosc f., bezcelowośc f. , , f. · d I ś' f. · 
1 

.. • • .., , nosc ., 111ez o no c ., me-
U ucrtrngltd) 1 Uncrtrn gltd), zdatność /. 

niez?ośny, nie do wytrzy. U'nfn~rbnr i Ullffl'~rbnr, 
man,rn. .. , . adi. ein •er filleg droga nie-

ll, IIC!~rngltd)fcit, sf. me- jezrlna, nie do przebycia. 
znos,nosc J. . . lt'ttfnll, sm, •6, pl. •flil!e, 

1t ncr,lllndjf Cit, adi. medo- wypadek m., przypadek m., 
rosły. nieszczeście n 

.lt'~crlllii~nt, . adi. n\ewy- lt'nfnllllcrfidJCtlllt!l, s/. ubez-
miemony, me~spommany i pieczenie n. od wypadków. 
etro. - !alf en me wspomnąc U'nfnllllcrfid)Ctllll!lÓ9Cf elf• 
o czem. fd)nft, sf. towarzystwo n. ubez· 

lt'11cr111nrtct i ltncrllln'dct, pieezeń od wypadk6w. 
I. adi. niespodziany, niespo- lt'nfnll\JctfłdJCtlllt!JÓ~fHd)t, 
dzie\\any, nagły, nieprzewi- sf. obowiązek m., przymus m. 
dziany; II. adv. niespodzia- ubezpieczenia od wyps.dk6w. 
nie, nagle; bas fam mir - lt'nfnl}bnr, U'nfnl}lidj i Uu, 
to mnie zaskoczyło, nie spo· fn'f;bnr, adi. nieuchwytny, 
dziewalem się tego; er roar nie dający się uchwycić; nie
- gefommen przyszedł nie- pojęty. 

spodzianie. U'nfnl}bnrfcit, sf. obacz 
ll111cr111cid)lid) i lt11cr111ci'dJ • Unbegreiflicl)feit. 

lid), adi. nie dający się zmi~k- lt'nfnff otticrt, obacz Unfa-
czyć; (przen.) obacz Unbeug= <;Oniert. 
fam, UneróittCirb. U'nfc~lbnr i Uufe'blbnr, I. 

lt'11cr111ciólid) iltncr111ci'ólid), adi. nieomylny; niezawodny, 
adi. nie dający się udowo- niechybny; eitt ,es 9Ritte! 
dnić, dowieść, wykazać. niezawodny środek; er ift 

lt'UCtlllciólid)fcit, sf. brak nicl)t - nie jest nieomylnym; 
m. dowodu. mit •er Eiidjer~eit z całą pe-

lt'ltCClllfbcrt i llllCtllli' • wnością; Il. adv. nieomylnie, 
bert, 1) bez odpowiedzi; - niezawodnie, niechybnie; er 
laffen nie odpowiedzieć; 2) -e ~nt es - uergeff en niechy
melie, '/yreunbf cl)nft miłość, bnie zapomniał o tern. 
przyjaźń bez wzajemności. lt'nfcblbnrfcit, sf. nieomyl· 

lt'11cr111icf ctt i l111cr111ic'f en, ność f. 
adi. niedowiedziony, nieudo- lt'nfciu, adi. niedelikatny, 
wodniony, niewykazany. ordynarny. 

U'nfrcnnblidj 

U'nfcin~cit, s/. niedelika
tność .f., ordynarność j. 

U'ufcrn, adi. niedaleki, bli
zki; praep. niedaleko, blizko. 

U'ufcrtig, adi. 1) niegoto
wy, nieskończony; niewydo
skonalony; 2) ob. Eeic!Jtfinnig, 
9Rutroillfo. 

ll'nfcrtigfcit, adi. brak 
wykończenia, wydoskonalenia. 

ll'nflnt, sm. •(e)s, 1). płn· 
gastwo n., paskudztwo n., 
kał'. m.; 2) i lt'ufliitcr, sm. 
•5, paskudnik m., plugawiec 
m., świntuch m., flejtuch m., 
pluch m. 

ltnfliitmi', sf. pl. •en, 1) 
obacz Unflnt 1); 2) obacz 
Unfliitigfeit. 

U'nfliitig, adi. 1) niechluj
ny, plugawy, paskudny; 2) 
sprośny, nieprzyzwoity. 

U'ttfliitigfcit, sf. 1) pluga
stwo n., niechlojność /.; 2) 
sprośność f., nieprzyzwoi
tość j. 

ll'nflcif;, s>n. brak m. pilno
ści. niepilność f. 

ll'Uflcil}ig, adi. niepilny. 
lt'ufolgf nm, adi. nieposłu

szny, krnąbrny, niesforny, 
niepowolny. 

ll'nfolgf nntfcit, sf. niepo
słuszeństwo n. ; niesforność f., 
krnąbrność f. 

ll'uform, sf. niekształt m., 
dysproporcya f. 

ll'uformlid), adi. niekształ
tny, zdeformowany; ogrom
ny, monstrualny. 

lt'nformlid)fcit, sf. 1) nie
kształtność f., dyspropor
cya f.; 2) =en in einem \liro• 
3effe nieformalności proce
sowP. 

lt'ttfranficrt, adi. nieopła
cony, niefrankowany; adv. 
nieopłatnie. 

lt'nfccf, adi. niewolny; 
służalczy = fnecl)ti[dj. 

ll'nfrcigcbig, adi. skąpy, 
niehojny. 

U'ufrdlllillig, adi. niedo
browolny, mimowolny, nie
chętny; adv. od niechcenia, 
mimowoli. 

U'ttfrc1111blld), adi. nie
uprzejmy, nieprzystępny, nie• 
miły, przykry, szorstki, kwa
{my; imnbn - em:pfnngen 



ll'nfreunblidjfcit 

przyjąć kogo nie bardzo 
grzecznie; er madjt eine •e 
!Dliene robi kwaśną mini}; •ei! 
mletter nieprzyjemne, przy
kre powietrze, niepogoda; 
•ei3 ,8immer ponury pok6j. 

U'nfreunlllidjfeit, sf. nie
upr~';jmość f., n(eprzystl}
poosc f., szorstkośc J., po
nurość f'; - be!! mletteri! 
niepogoda j. 

U'nfreuubf djaftlidj, adi. 
nie przyjacielski; adv. nie po 
przyjacielsku, 

U'nfriebe(n), sm. •nil, nie
zgoda f., niepok6j m., zwada 
/., brak m. harmonii; in •n 
Ielien żyć w niezgodzie; •n 
ftiften sia,\ niezgodę. 

U'nfriebfertig, ll'nfrieblii(J, 
ll'nfricbf am, adi. niespokoj
ny, zwadliwy; kł6tliwy, prze
korny. 

ll'nfrieblfi(Jfclt, sf. niezgo
dliwość /., przekora /. 

ll'nfrndjtbar, adi. nieuro
dzajny, niepłodny; płonny, 
jałowy; nieproduktywny; 
bai! mlort ift nic!Jt auf •en 
~oben gefallen nauka nie po
szła w las. 

U'nfrudjtbarfelt, sf. nieuro
dzajność j.; niepłodność /. 

U'nfug, sm. •(e)i!, swawola 
/., niedorzeczność j., niepo
rządek m., zdrożność /., nie
przyzwoitość f.; eksces m,; 
- treiben swawolić, doka
zywać; gr ober - cil}żka swa
wola, ci,::żki wybryk. 

lt'nfilglii(J, adi. obacz un„ 
aiem[id). 

lt'nfilglii(Jfett, sf. obacz 
Un~iemlid)feit. 

lt'nfilgf am, adi. niekarny, 
niezgodny. 

U'nfilgf amf cit, sf. oporność 
/., przekora f. 

U'nfil~lbar, adi. nie da, 
jący sil} dotknąć, odczuć. 

U'ngalant, adi. niegalan· 
cki, niegrzeczny, nieuprzejmy. 

lt'ngangbar i lln!Jll'ngbar, 
adi. 1) nieprzebyty, zły; 
ein •er mleg zła, niepniebyta 
droga; 2) eine •e mlare to
war bez popytu, bez zbytu; 
ein ,ei! mlort wyraz mało 
używany; eine =e !Dliln3e 
moneta, która wy,zła z obiegu. 
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lt'ngar, adi. niedogotowa
ny; (przeo.) •e ilłer~itrtniff e 
stosunki niejasne, zawikłane. 

lt'ngar, sm. •n, U'ngar„ 
tllein, sm. oes, pl. •e, wino 
wegierskie. 

·u'noaftlidj, adi. niego· 
ścinnv. 

U'ngaftlii(Jfeit, sf. niego
ścinność j. 

lt'ngead,Jtet i ltngea'd,Jtet, 
I. adi. nieszanowany; IL 
praep. z gen. mimo, pomimo, 
bez wzgll}du ;-ber ~unfel~eit 
pomimo ciemności; - beff en 
bez wzgll}du na to; beff en -
ift er ein ~~tenmann mimo 
to, mimo wszystko jest on 
człowiekiem honorowym; III. 
eoni. lubo; - bafl ei! ver~ 
boten ronr • . . pomimo, lubo 
że hyło zakazane . , . 

lt'ngcabnbet i Ungea'ijnbet, 
adi. bezkarny, uiekarany, 
nieskarcony; adv. bail roitb 
nidjt - brei6en to nie ujdzie 
bezkarnie, płazem. 

U'nocabttt i Ungea'~nt, nie
spodziewany, nieoczekiwany. 

ll'ngcba~nt i ltngeba'bnt, 
adi. nierówny, nieutorowany, 
nieprzebyty, nieutarty. 

lt'ngcbiinbigt i Ungebii'n· 
biot, adi. nieposkromiony; 
(przen. :) niesforny, dziki, nie
okrze@anv. 

lt'ngeb.iitbig, adi. niesforny, 
nieokrzesany, niegrzeczny; 
fid) - ftellen stawiać się gbu
rowato. 

lt'ngebeten, adi. niepro
szony; niezaproszony; ein •er 
@aft nieproszony, nieprzy
jemny gośr, intruz m.; mer 
- fommt, gegt ungebanft 
baDon nieproszony gość od
chodzi nieżegnany; etro. -
tun zrobić coś z własnej 
woli, na własną rękę. 

lt'ngebeuAt i ltngebeu'gt, 
adi. nieugięty, niezłomny, 
niezłamany; uon ben ~a~ren 
- niezłamany wiekiem; er 
ift nodj immer - jest zawsze 
jeszcze niengięty. 

lt'ngcbenot~eit, sf. nieugil}
tość f., niezłomność f. 

lt'ngcbilbet, adi. niewy-
kształcony, nieoświecony, 
prostacki. 

U'ngebelft 

ll'ngebleid,Jt i ltngeblci'i(Jt, 
adi. nieblichowany, niebie~ 
Jony; •e 2einroanb sur6wka/. 

ll'ngeblllmt, adi. niekwie
cigty, bez kwiatów. 

lt'nocborcn i ltngebo'ren, 
adi. nieurodzony. 

U'ngebrannt i Un9ebra'n11t, 
adi. niewypalony, niepalony, 

lt'ngebriindjlidJ, adi. nie• 
używany, nie bl}dący w 
użyciu. 

lt'n9cbta11~t i Ungcbrau'i(Jt, 
adi. nieużyty, uieużywany, 
nietknięty, nowy. 

U'ngebiibr, sf. nieprzy
zwoitość f., nieprzystojność 
/., niesprawiedliwość /. = 
Ungered)tigfeit; nadużycie n. 
-:- WHjibraudj; aur - nie w 
porę, nie w czas. 

ll'ngebll~rlii(J, adi. i adv. 
nieprnyzwoi ty, nieprzystojny, 
niestosowny; niedozwolony; 
niesprawiedliwy; imperty
nencki; er bena~m fidj fe~r 
- znalazł sie bardzo nieod
powiednio, 'impertynencko; 
3ur •en .Seit nie w porę. 

ll'ngebii~didjfeit, sf. pl. 
•en, 1) bez pl., nieprzystoj
ność /., nieprzyzwoitość /., 
impertynencya f.; 2) z pl., 
czyn niestosowny, nieodpo· 
wiedni, impertynencki; 
eks(·es m. 

U'ngeb1mben, adi. 1) nie
wzi!Jzany; 2) nieoprawiony, 
nieoprawny; 3) niezawisły, 
niezależny, wolny, swobodny; 
4) ein = ei! 2eben fil gren pro
wadzić życie rozwil}zle, nie
regularne, rozpustne; 5) 
(przen.) bie ~e !Rebe proza; 
•er met!! bfaly wiersz. 

lt'ngeb1111be11teit, sf. 1) nie· 
zależność f., niezawisłość f., 
wolność /., swoboda f.; -
ber ~~antafie nieokiełznana 
faotazya; - ber 3'eber swo
boda f. pióra; 2) swawola /., 
rozwięzłość f., rozpusta f. 

ll'ngebccft i Ungcbe'dt, adi. 
1) nienakryty; ber '.tif d) ift 
noc!J - st6ł jeszcze niena
kryty; 2) odkryty, niezasło
nil}ty; - gegen fillinb nieza
słonil}ty od wiatru; 3) se 
mui!gaben, 5d)ulbm niepo
kryte wydatki, długi. 



U'ngcbci~lidJ 

U'ngcbci~lidj, adi. nieko
rzystny, nieprzynoszący ko
rzyści j niepo:1:ywny. 

lt'ugcbrucft i Uugcbru'cft, 
adi. niedrukowany, niewy· 
dany. 

U'ugcbu(b, sf. niec~erpli
wość /.; mit z memer• 
pliwością, niecierpliwie; oot 
- uetgeijm, btennen ginąć 
z niecierpliwości. 

U'ugcbu(big, adi. niecier
pliwy; jnmbn - macf)en znie
cierpliwi~ kogo; idj roerbe -
niecierpliwię się; er roirb 
reicfJt - traci prędko cierpli
wość; adv. niecierpliwie, z 
niecierpliwością. 

lt'ngcc~rt i ltngce'~rt, adi. 
nieszanowany, niehonorowa
ny. 

lt'ngceignct, adi. nieodpo
wiedni, niestosowny, niemi
dający się. 

ll'ngcfii~r i Uugefii'~r, I. 
adi. 1) przypadkowy, nie
umyślny, t.rafunkowy; 2) 
prawdop9dobny, przybli:1:ony, 
niezupełnie oznaczony, pewny j 
II. adv. około, blizko, w 
przybli:/;rniu, mniej więcej; 
uot - einem !!Jlonat przed 
mniej więcej miesiącem; bas 
ift -, roai3 er mit f agte to 
jest w przybliżeniu, mniej 
wil;cej, to co on mi powie
dział; ei3 ro aren iijter -
btei~lg było ich około trzy
dzifstu. 

lt'ngcftiijr, sn. ,a, traf m., 
przypadek m., los m.; uon -
przyp1ulkiem, przypRdkowo. 

ll'ngcfti~rbd i ltngcfii'~rbct, 
adi. bezpieczny, mezagro
:/;ony, pewny. 

lt111gcfii~rlidj, adi. bezpie
czny, nies,kodliwy. 

lt'ngcfiillig, adi. 1) nie
uprzejmy, nieuczynny, nie
usłu:1:ny; 2) nieprzyjemny, 
niemiły (dla oka), nieuroczy. 

ll'ngcftilligfcit, sf. 1) nie• 
uprzejmość f., nieuczynność 
/., nieusłużność /.; 2) nie
przyjemnnść f. (dla oka). 

U'ngcfiilfd)t i Ungcfii'(f dJt, 
adi. obacz Unoetfiilfd)t. 

U'ngcfiirbt i Ungcf ii'rbt, 
adi. niefarbowany; ,e 15eibe 
surowy jedwab. 
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U'ngcfafft i Ungcfa'fft, adi. 
niewprawiony, nieosadzony. 

U'ngcficbcrt i Ungcfic'bcrt, 
adi. bezpióry, nieopierzony. 

lt'ngcf(ilgdt i Ungcf(il'gclt, 
adi. nieskrzydlaty, nieo~krzy
dlony. 

lt'ngcfragt i Ungcfra'gt, 
adi. niepytany; adv. bez za
pytania. 

U'ngcfilgig, adi. 1) tak:1:e 
ungefiige, niezgrabny; 2) przy
kry, nieznośny, nieustępujący, 
nieuległy, krnąbrny. 

U'ngcgcff cn i Ungcgc'ff cn, 
adi. 1) niezjedzony;· 2) - ~u 
~ette ge~en na czczo pójść 
spa.<. 

ll'ugcgotcn i ltngcgo'rcn, 
adi. uiekiRzony. 

U'ngcgrilnbct i Ungcgril'n· 
bet, adi. nieuzasaduiony, nie
ugruntowany na niczem, fał
szywy. 

ll'ngc~aUcn, adi. 1) nie
dotrzymany; ein =ei3 merjµre• 
djen niedotrzymane przyrze
czenie; 2) zagniewany, obu
rzony; au! jmnbn - f ein 
być obra:!;onym na kogo; 
il ber etro. - f ein gniewać si~ 
o coś, być oburzonym z po
wodu czego; - roerben roz
gniewać się; adv. z oburze
niem, gniewnie. 

U'noe~eiijcn i Ungc~ci'ijcn, 
adi. bez rozkazu, dobrowol
ny; dobrowolnie. 

U'nocbci3t i Ungcijci'3t, adi. 
nieopalo,,y, zimny. 

lt'uoc~cmmt i Ungcbc'mmt, 
adi. niebamowany, niepo· 
hamowany; - in feinen ~e
roegungen swobodny w ru
chach. 

U'ngc~cudjclt i Unoc~cu'• 
d)clt, adi. nieskłamany, szcze
ry, prawdziwy. 

u·ngcbcucr i Ungc~cu·cr, 
adi. ogromny, okropny, stra
szny, niezmierny, kolosalny, 
olbrzymi, nadzwyczajny; •e 
!!Jlen9e ogromna ilość; =e 
\j.lteif e szalone ceny; •e 15tiirfe 
ogromna siła; - uiel uet• 
bienen ogromnie wiele zara
biać; etro. Ungegeumi3 coś 
nadzwyczajnego; -er @eift 
olbrzymi umysł. 

U'ngdabru 

U'ngc~cucr, sn. =B, potw6r 
m., dziwotwór m. 

U'ngcijcucrlid), adi. po· 
tworny. 

U'ngc~cucrH~fcit, sf. pl. 
•en, potwornośc j. 

U'ngcijinllcrt i Ungc~i'nbcrt„ 
adi. niehamowany, nie ma
jący :1:adnej przeszkody, 
wolny. 

ll'ngcijobcU, adi. 1) nie
heblowany; 2) nieokrzesany; 
brusowaty; ein •et !!Jlenfdj 
brus m., gbur m. 

ll'ngc~offt i Ungcijo'fft, adi. 
niespodziewany, nieoczeki-
wany. 

ll'ngc~iirig, adi. niesto
sowny, niewłaściwy, nieprzy• 
stojny, nieprzyzwoity; fidj 
gat13 - beneijmen zachowy
wać sie całkiem niestosownie, 
nieprzyzwoide; 3ut •en ,8eit 
nie w porę. 

U'ngc~iirigfcit, sf. pl. ,en, 
niestosowność J:, niewlaści
woi\ć f., nieprzyzwoitość /. 

ll'ngc~orf am, adi. niepo
słuszny, krnąbrny; jmnbm 
- fein nie słuchać kogo. 

ll'ngc~orf am, sm. 0 a, nie-
posłuszeństwo n., krną-
brność j'. 

lt'ngc!Jiirt, adi. nie@łyszany, 
niesłuchany; niesłychany; 
jmnbn - ueturteilen skazać 
kogo nie przesłuchawszy go. 

ll'ngeiftlltfJ 1 adi. 1) nie
duchowny, świecki; 2) świa
towy, nienależący do świata 
duchownego; 3) niegodny du
chownego. 

ll'ngdtimmt i Ungcfii'mmt, 
adi. nieczesany. 

lt'ngcfannt i ltngefa'nnt, 
adi. nieznany. 

lt'ngcUcibct, adi. nieubrany; 
rozebrany. 

lt'ngcfotf)t i Ungcfo'd)t, adi. 
niegotowany. 

lt'ngcfriinft i ltngcfrii'nft, 
adi. nieposzkodowany; in 
f einen »łecf)ten - nie dotknięty 
w swoich prawarh. 

ll'ngcfilnftelt i Ungcfil'nftclt, 
adi. niewymuszony, prosty, 
naturalny, swobodny, nie
afektowany. 

U'ngclabcn i llugc(a'bcn, 
adi. 1) nieobładowany, nie-
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naładowany, nieobcil!żony j U'ngdiif c(Jt i Ungdii'f c(Jt, 
2) nienabity (broń); 3) nie- adi. niegaszony, nieugaszony; 
proszony. =er .!talf niegaszone wapno ; =e 

U'ngeliiufig, adi. niewpra- <5djulb niespłacony dług, 
wny; er \pridjt noc!J - mó- U'nge{ijft i llngelii'ft, adi. 
wi jeszcze niepłynnie, z tru- nierozwiązany, wątpliwy; =e 
dnością; bni3 ift mit nodj - !)'tngen kwestye uierozwią
nie mam jeszcze wprawy zane, problemat.yczne, 
w tern, U'11gc111adJ, sn. =(e)s, nie-

U'U!ltliiutert i ltngcliiu'tert, dogodność /., przykrość /., 
adi. nieoczyszczony, nierafi- niedola f., doleg-liwość j., 
nowany. , subjekcya f; allei3 - bee 

U'ngelb, sn. •es, mnóstwo SMegee wszystkie klę~ki woj-
n. pieniędzy. ny; - ber !ffiitternng do-

U'ngclegen, adi. niedo- kuczliwość pogody. 
godny, niewczesny; aur •en U'ngemiic(Jlic(J, adi. nie,wy-
,8eit nie w porę j •e <5tunbe goriny, męcząey, przykry. 
niedogodna godzina; adv. bai3 ll'ngemiic(Jlid)feit, sf. nie
łommt mir fe~r - bardzo wygoda J.; obacz Ungemad). 
mi to nie na rękę; er fommt lt'ngemein i un~emei'n, I. 
f e~r - wybrał się, przyszedł " 
niewczas. adi. 1.) niepospolity, nie-

ll, I ·t zwykły; 2) nadzwyczajny, 
nge egen~et , sf. pl. •en, dziwny, nieskończony; II. 

niedogodność f., n1'eprZY,J0 e· adv. niepospolicie, niezwykle, 
mność j., ambaras m., prze- nadzwyczajnie, nieskończe-szkodaf. ,· 1'n1nbm -e~ ma"'en 

" U/ nie; - gro» nadzwycz~j nie 
wprowadzić kogo w ambarlls, 
sprawić komu niedogodności; wielki i - fc!Jiin przepiękny; 

. er mar - ben,egt by) nad-
mad)e11 6te )id) meinetwegen zwyczajnie wzruszony. 
feine niech pan sobie f 
przezemnie nie przeszkadza. ll'ngcmef en i Ungeme'ff en, 

adi. niemierzony, niezmie-
U'IIAtlrgt i Ungde'gt, adi. rzony, nieograniczony; nie-

1) niepołożony; 2) nieznie- umiarkowany. 
siony (jajo); (przen. :) •e @ier U'ngemif c(Jt i Ungcmi'f dJt, 
sprawa niezadecydowana; fic!J adi. nie,mieszany, niemie
um pe @ier befiimmern kło· szany, czysty, niezamącony; 
potać się nieistniejącemi spra- •er ®ein czyste wino; •e 
wami. 3'reube niezamącona radość. 

U'ngdetrig, adi. niepojmu- U'ngemnftcrti Ungenttt'ftert, 
jący, niepojętny; ein =er adi. niewzorzysty, jednolity, 
menfdj niepojętny człowiek. U'ngemiitlidJ, adi. nieswo-

U'nneictriofeit, sf. niepo- bod"y, nieprzyjemny, nie-
jętność .f., nieuctwo n. ~ympat.yczny; ein •er menf d) 

U'ngele~rt, adi. nieuczony, nieprzyjemny człowiek; ein 
U'ngelc~rt~eit, .ef. brak m. "ee ,\)aue nieprzyjemny, pn,y-

wiedzy, igno~ancya f. kry dom; adv. nieprzyjemnie, 
ll'nndeimt i ltngelei'mt, nieswojsko; id) fil~[e mid) ~ier 

adi. nieklejony. ted)t - czuję się tu jakoś 
U'nneienf(ig), adi. nie· nie swój. 

zgrabny, niewprawny, nie- lt'ngemiltlic(Jfeit, sf. nie-
ruchliwy, sztywny. przyjemność f., przykrość f. 

U'noelenfigfcit, sf. nie- lt'nnenannt i Ungenn'nnt, 
zgrabność f., niewprawuość adi. nienazwany, bezimienny, 
f., nieruchliwość j., szty- anonimowy; elne •e ,8a~l 
wność f. liczba nieoznaczona. 

lt'ngdcf en i Ungtle'f en, U'ngenau, adi. niedokł'a-
adi. nieczytany; etw. dny, nieścisły; niestaranny, 
laffen zostawić co bez prze- nietroskliwy, niedbały. 
czytania. l1'11gcnn11igftit, sj. niedo-

lt'ngernbe 

kładnośu f., brak m. ścisłości, 
dokładności, niedbałość /, 

U'ngeneigt i Ungcnti'gt, 
adi. 1) nieprzychylny; 2) 
nieskłonny, niemający skłon
ności, 

U'ngeneigt~cit, sf. nieprzy
chy In ość f.; nieskłonność j. 

U'ugenicrt i Ungcnie'rt, adi, 
swobodny, nieceremonialny, 
niekrępowany. 

ll'ngenicrt~eit, sf. swobo
da f., lekkość j: 

lt'ngcnicf;bar i llngenic'»· 
bar, adi. 1) nie do jedzenia, 
niestrawny, niedobry, nie
smaczny; 2) (przen. :) nie• 
miły, uiesmaczny; ein •et 
Wlenf d) niesmaczny, JJiezno
śoy człowiek. 

ll'noeniitigt i Ungenii'tiot, 
adi. niezmuszony, niewymu
szony, dobrowolny, doraźny. 

ll'ngeniigenb, adi. niedo
stateczny, niewystarc7,ający. 

U'ngeniigf am, adi. niena
sycony, chciwy, nieskromny, 
wymagający, niezadowolony, 

U'ngenilgf amfeit, sf. chci
wość f., nieskromność f., 
wymaganie n. 

U'ngcniit,t i Ungenil't,t, adi. 
obacz llnbenil~t. 

U'ngeorbntt, adi. nieupo
rządkowany; nierei!'ularny. 

U'ngeł)f{aftcrt i ll11geł)f{n'0 
ftert, adi. niebrukowany. 

lt'ngcł)f{ent i llngcł)flc'gt, 
adi. niepielęgnowany, zame
dbany. 

U'119eł)riift i Ungeł)ril'ft, 
adi. 1) niepytany, nieegza
minowany; 2) niewypróbo· 
wany, niedoświadczony; nie
przeglądnięty; bie 9łed)nung 
ift nocł) - rachunek jest je
szcze nieskontrolowany, 

lt'ngeł)n~t i ltngtł)u't,t, adi. 
1) uieczyszczouy, nieoczy
szczony; 2) nieprzybrany, 
nieprzystrojony; ein •er ,t)ut 
nieprzystrojony kapelusz; fie 
ift ~eute - ona dzisiaj nie
wyRtrojona, w negliżu. 

U'ngcriidJt i ltnoctii'dJt, adi. 
niepomszczony, nie~emszczo
ny; bai3 foU nid)t - bfeiben 
to nie pozostanie bez odwetu. 

lt'ngerabc, adi. 1) nier6-
wny, krzywy; 2) nieparzysty. 



U'ngerntcn 

U'ngcrntcn i Ungera'ten, 
adi. 1) odrodny, wyrodny, 
nieudały, nieudatny, nie
zdarny; ein •er !D]enf dj nie
zdara m.; 2) nieodgadnięty; 
ein ~e!3 3!1itf e! nieodgadnięta 
zagadka. 

U'ngmd)net i Ungere'dinet, 
adi. nieliczony, nie w liczony; 
adv. bez liczenia, policzenia; 
bai.I a!!ei3 - nie licząc, nie 
wliczając tego wszystkiego; 
unf m !!Jlil~e unb .Roften -
bez naszych trud6w i ko
sztów. 

U'ngcrcd)t, adi. niespra
wiedliwy, niesłuszny. 

u•ngercd)ttgfcit, sf. niespra
wiedliwość J., niesłuszność f. 

U'ngmd)tferttgti Ungmd)t• 
fe'rtigt, adi. nieusprawiedli
wiony, 

U'ngeregeU, adi. nieuregu
lowany, nieuporządkowany. 

U'ngmimt, adi. 1) niery
mowany; 2) niedor1,emmy, 
befllsensowny, niestworzony, 
dziwaczny; ,es .Seug teben 
bredzić, brednie prawić, pleść 
koszałki opałki. 

U'ngcrcimtIJcit, sf. 1) brak 
m. rymu; 2) niedorzecznośćj., 
nonsens m. 

U'ngerittcn, adi. nieujeż
dżony. 

ll'lt!\Ctn, adv. niechętnie, 
ll'ngerollt i Ungero'Ut, adi. 

nitmaglowany; niezwinięty. 

U'ngerufen i Ungcrn'fen, 
adi. niewołany; nieproszony. 

U'ngeriint i Ungeril'gt, 
adi. nieskarżony, niezga-
niony. 

U'ngcrilbrt, adi. 1) niepo
ruszony, nietknięty; etro. 
Iaffen nie tknąć czego; 2) 
(przen. :) niewzruszony, 

U'ngernl)ft i Ungcrn'.pft, 
adi. nieskubany; (przen,:) 

baoon fommen wyjść 
cało. 

U'ngerilftet i llngerii'ftet, 
adi, nieuzbrojony; nieprzygo
towany. 

lt'ngef ngt i Uugef n'gt, adi. 
niewypowiedziany; etro. -
Iaff en nie powiedzieć czego; 
bas roi!! idj - f ein Iaff en nie 
chcę mówić o tem; er miJ~te 

6ó1 

f ein illlott gem - madjen 
chciałby cofnąć co powiedział. 

U'ngefnl3en i Ungef n'l3en, 
adi. niesolony, niesłony, bez 
soli; (przen. :) bas ift - unb 
ungef~ma!aen to niesmaczne, 
nie solone ani pieprzone, 

U'ngef nttelt i Ungef n•ttelt, 
adi. nieosiodłany. 

U'ngcf itttigt i Ungef it'tttgt, 
adi. nienasycony; nieprzesy-
cony. · 

U'ngef itucrt i Ungef itn'ert, 
adi. niekwaszony, niekiszony, 
przaśny; •e iBrote mace pl. n 
żydów, 

U'ngef itumt i Ungef itu'mt, 
I. adi. 1) niezwłoczny, bez
zwłoczny, natychmiastowy; 2) 
nieobrębiony; II. adv. nie
zwłocznie, bezzwłocznie, na
tychmiast, niebawem, bez 
zwłoki. 

U'ugcf d)itlt i llngef d)it'lt, 
adi. nieobierany, nieobłn
pany, 

U'ngef d)eben i Ungef d)c'ben, 
adi. baa fann man ntcf)t -
madJen to się nie da więcej 

cofnąć; bas @ef ~e~ene fann 
man nidjt - madjen co się 
stało, .i uż się nie odstanie. 

U'ugcf dJeit i Ungef dJci't, 
adi. nierozsądny, niemądry; 
er ift nidJt - on nie jest 
głupi; etro. =es fag en powie
dzieć głupstwo, coś niemą
drego. 

U'ngcf dieut i Ungef d)cu't, 
adi. śmiało, bez bojaźni. 

U'ngef d)id)tlid), adi. nie
historyczny; nieautentyczny. 

U'ngef dJid, sn. =ei3, 1) nie
zręczność f., niezgrabność 

; 2) osoba niezręczna, nie
zgrabna; niezgraba m., f. 

U'ngef d)idt, adi. niezręczny, 
niezgrabny; niedogodny; ein 
•ei.I !8udj kRiążka, którą tru
dno w ręku trzymać; au etro. 
- f ein być niezdatnym do 
czego. 

U'ugcf d)idlid)feit, U'nge= 
f d)idtbcit, sf. obacz Un~ 
gef~id 1). 

U'ngcf d)lnd)t, adi. niezgra
bny, nieokrzesany, brutalny, 
gburowaty, dziki. 

U'ngcf d)lnd)tbeit, sf. nie
zgrabność f., nieokrzesaność 

lt'ngef ct;lidJicit 

f., ,brutalność /., gburowa
tość f., dzikrnłć f. 

U'ngef d)liffcn, adi. 1) nie
szlifowany, nieostrzony; nie
polerowany; 2) (prze n.:) nie
grzeczny, grubiański, nie
okrzesany, bez poloru; ein 
•er IDlenjdj basałyk m., rura m. 

U'ngcf d)ltffenbeit, sf. (prze
nośnie:) grubiaństwo n., nie
grzeczność f. ; brak m. poloru. 

ll'ugcfd)mitlerti Ungcf d)mit' .. 
Icrt, adi. nieukr6cony. 

U'ngef d)meibig, adi. nie 
giętki, n1e smukły, nie zwin
ny, sztywny. 

U'ngef d)mcibigfcit, sf. brak 
m. giętkości, zwinności, smu
kłości, sztywność f. 

ll'ngef d)mtnft i Unge• 
f dJmi'nft, adi. 1) niezabar
wiony; niemalowany, nie
szminkowany; 2) (prze n.:) 
f age mir bie •e ID.la~t~eit 
nie owijaj prawdy w bawełnę, 
powiedz mi szczera prawde. 

ll'unef d)miidt 1 Ungco 
f d)mii'dt, adi. niestrojny, nie
przystrojony, bez ozdób, 

U'ngefd)oren, adi. 1) nie
strzyżony; 2) (przen, :) Iaff e 
mi~ - nie nagabuj mnie, zo
staw mnie w spokoju, daj 
mi święty spokój. 

ll'ngef d)ricbcn i Ungcf d)ric' • 
ben, adi. niepisany; =es ~edjt 
prawo opierające się na trady
cyi, nie skodyfikowane, zwy
cz,ijowe. 

U'uncf d)111iid)t i Unoc• 
f d)l11it'd)t, adi. nieosłabiony, 
w niezmienionej sile. 

U'ngef d)l11oren i Unge0 

j d)11JO'tell, adi. nieprzysięgły; 
1c1J g!aube ei3 :;'j~nen - wie
rzę p1rnu befll przysięgi. 

ll'ngcf elien i Ungef e'~en, 
adi. niewidziany, niewidzial
ny; etro. - faufen kupić coś 
nie widząc towaru, na niewi
dzfanego, na ślepo. 

U'ngcf cllig, adi. nietowa
rzyski. 

U'ngcf clligfeit, sf. nietowa
rzyskość f., brAk m. towarzy
sk"ści. 

U'ngef ct;lid) i U'ugef ct;0 

mitf1ig, adi. bezprawny, nie
prawny, nieleg-alny. 

ll'ngcf et;lid)feit sf., U'ngc, 
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fct7miiijigfcit, sf. bezprawie I U'ngcfu~tbcit, aj. prostota być zuchwałym w mowie; -r~ 
n., nieprawność f., nielegal- f., brak m. afektacyi, preten- ,8eug reben pleść koszałki 
ność f. syonalności. opałki, gadać trzy po trzy. 

U'ngcfittct i Ungcfi'ttct, a di. I U'ngcf unb, adi. 1) nlezdro- U'ngcltlcibt i Ungcltlci'~t, 
nieuobyczajniony, niecywili- wy, chorobliwy; 2) niesłużący . adi. J) niepoświ«:Jcony; 2) ob. 
zowany, niewychowany, ordy- zdrowiu; bas ift eine .e ~a~~: Uneingrroei~t. 
narny, brusowaty. rung to je,t niezdrowe po- ll'ngcltlicgt, adi. niekoły-

U'ngefittct~cit, sf. brak m. żywienie; ,e @rgenb niezdrowa sany. 
uobyczajnienia, cywilizacyi, okolica; aII3unieI ift - nad- U'ngcltliij, adi.1)niepewny; 
wychowania. miar szkodzi. ber ~ui3gang bief er ~nge[rgen, 

U'ngef~nltcn i Ungcf~n'Itcn, U'ngcfunb~cit, sf. niezdro- ~eit ift - wynik sprawy jest 
adi. nierozłupany. wie n.; l>ie - biefrr @egenb niepewny; 2) w~tpliwy, pro-

ll'ngcf~tii~ig, adi. nie- ift befannt ta okolic;. znaną blematycrny; niezdecydo-
mowny. jest jako niezdrowa. wany. 

U'ugcftnlt(ct), adi. nie- U'ngctnuft, adi. nie- U'ngcltliff cn~nft, adi. nie-
kształtny, zdeformowany. chrzczony. sumienny. 

U'ngcftnlt, sf. i Ungcftn'lt= U'ngctcilt i llngctei'lt, adi. ll'ngcltliff cn~nftigfcit, sf. 
~Cit sj., niekształtność f., po- niepodzielony, niepodzielny; niesumienność f. 
tworność .1: cały; ~er lBeifalf niepodzielny lt'ngcltliij~cit, sj. niepe-

U'ugeftiidt, adi. 1) nie- poklask; fie befiUen bni3 wność /.; wątpliwość /.; in 
wzmocniony; 2) niekrochma- @runbfiilcl! - posiadają ten - ~a[ten utrzymywać w nie-
lony. grunt wspólnie, niepodzielnie; pewności. 

ll'ngcftcm~clt i Ungcfte'm~ 5ur •en .panb do niepodzielnej U'ngeltlittcr, sn. burza f, 
~elt, adi. niestemplowany. r~ki; ,es ilob powszechna, nawałnica f., zawierucha/. 

u t • l 11 f · f U ogólna pochwała. U'ngeltlogen i Ungcltlo'gcn, 'ngc,!tcfc t i nge ttc' e , U'unetnn i Unnetn'n, adi. adi. 1) nieważouy, bez wa-adi. niPobuty. " " 
ll'nncftlllt i ltngcrtt'llt, adi. niezrobiony; etro. - !affen żenia; 2) nieprzychylny, nie-

" I' nie zrobić czego. sprzyjający; jmnbm - fein 
niezaspokojony, nieugaszo- U'ngetilgt i Ung•tt"'lgt, adi. b • k ś . h I ny; ein ,er ~unger nieza- • yc omu meprzyc Y nym, 
spokojony gl6d ., ein ,er ~urft eine •e i!::>d:)u[b niesplncony nieprzychylnie usposobionym 

dłu~. dla kogo. 
nieug>1szone pragnienie. U'ngctrcnnt i Ungctre'nnt, ll'ngcltlobnbcit, sf. brak m. 

ll'ngcftiitł i llngcftii'rt, adi. adi. niepodzielony; nieroz- przyzwyczajenia, . odwyknie-
nie doznający przeszkody, łączony. nie n. 
niezakłócony, niezmącony; •e ll'ngctmt. adi. ob. Untreu. U'ngellliibnli~, adi. 1) nie-
!Jtulje niezakłócony spok6j; U'ngcttiiftct i Ungettii'ftct, zwyczajny, niezwykły, oso-
einen •en \yortgang ne~men bez niepocieszony. bli wy; ein , es !llerfabren po
przeszkody dalej Fię toczyć. U'ngctdibt i Ungcttii'bt, stępowanie niezwykłe, oso-

U'ngcftotł~eit, sf. spok6j m. adi. niezmącony, niez11mglo- bliwe; 2) nadzwyczajny, rza
ll'ngcftrnft i Ungcftrn'ft, ny, pogodny, jasny; •e \yreube dki. wyjl}tkowy. 

adi. nieukarany, bezkarny; niezakłócona radość; ,er 6inn U'noelllii~nlidJfeit, sj. nad-
adv. bezkarnie, bez kary. swobodny, pogodny umysł. zwyczajność f., rzadkość/. 

U'ngefttnft~eit, sf. bez kar- U'ngetiim, sn. • (e)i3, pl. -e, ll'ngcltlo~nt, adi. nieprzy-
ność /. poczwara/., potw6r m.; ol- zwyczajony; nieprzywykły; 

ll'ngeftiim, adi. gwałtowny, brzym m. id) bin beff en - jestem tego 
niepohamowany, burzliwy, ll'ngclibt i llngcii'bt, adi. niezwykły. 
natarczywy, impetyczny, po- niewyćwiczony,niewćwICzony, U'ngeltloijntbcit, sf. obacz 
rywczy, zaciekły; adv. gwwl'.- niedoświadczony, niezręczny. UnArmobnljeit. 
towny, gwliłtem, z impetem, U'ngciibtbcit, sf. brak m. U'ngcltllitbigt i Ungcltlii't• 
niepohamowanie, burzliwie, Ćwiczenia, doświadczenia, bigi, adi. niedoceniony, nie• 
natarczywie. zręczności. uznany. 

lt'ngcftiim, sm. i sn. •(e)ti, U'ngclllnnbt, adi. niezrę- ll'ngellliir3t i Ungeltlii'rat, 
U'ngcftiimbeit, sf. burzliwość czny, niezgrabny, nieobrotny. adi. lllekorzenny; trzeźwy
{., gwałtowność f., natarczy- ll'ngcltlnnbtbcit, sj. niezr«:J- ll1ngc3iibU i Ungc3ii1blt, 
wość f., porywczość f., im- czność f., niezgrabność J., nie- adi. nieliczony, nierachowa-
pet m. obrotność f. ny; adv. - (in )l:!auf c!J unb 

ll'ngefu~t i Ungefu'd)t, adi. U'ngcltlnf dien i Unoc• lBOAetl) hurtem, na ślepo. 
nieszukany; (przen.:) niesztu- lllll'f~cn, adi. 1) nieumyty, U'ngc0iibmt i Ungcaii'~mt, 
czny, naturalny, niewyszu- J niemyty; nieprany; brudny; adi. nieoswojony; nieposkro
kany, doraźny. 2) (przen. :) ein •ei3 !!Rn u I ~aben miony, nieokiełzany; (przen. :) 



ll'11gc3icfcr 

•e ą3egierben nieokiełznane 
chuci. 

ll'11gc3icfcr, 8n. =tł, owady 
pl., robactwo n.; ein ~itte( 
ge~en - środek m. na owady. 

ll'11gc3icmc11b, adi. niesto
sowny, uieprzyzwoity. 

U'11gc3icrt i Ungc3ic'rt, adi. 
nieprzystrojony; (przen. :) nie· 
wymuszony, bez afoktacyi, 
naturalny. 

ll'11gc3ogc11, adi. 1) nie
wychowany; 2) niegrzeczny, 
nieuprzejmy, nieprzyzwoity. 

U111gc3ogcnbcit, 8/. brak m. 
wychowania; niegrzeczność 
f., nieobyczajność f., nie
przyzwoitość /. 

ll'11gc3iigclt i U11gc3ii'gcU, 
adi. bez cugli; (przen. :) nie
pohamowany, niepowścią
gniony. 

ll'ngc3umngt1t, I. adi. 1) 
niewymuszony, swobodny; er 
l)at eine =e ~altung ma nie
wymuszoną, naturalną po
stawę; =e 6d)reibroeife swo
bodny sposób pisania; 2) nie• 
przymuszony, bez przymusu; 
etro. - tun zrobić coś bez 
przymusu, chętnie; li. adv. 
niewymuszenie, swobodnie; 
bez przymusu, dobrowolnie, 
chętnie. 

ll'ngc311m11gcnbcit, 8/. 1) 
niewymuszoność /., natural
ność/., brak m. afektacyi; 2) 
brak m. przymusu. 

ll'ngiltig, adi. ob. Ungilltig. 
ll'ngla11bc, 8m. ,ns, nie

wiara/., brak m. wiary; nie
religijność f., ateizm m.; nie
dowiarstwo n. 

ll'ngla11bbaft i Unnta11'b, 
baft, adi. ob. 1) Ung{aub= 
roilrbig: 2) !,b. Ung(aublid). 

ll'ngliinbig, adi. niewierny, 
niewierzący, nieregilijny, 
ateista; niedowierzający; ein 
,er ~enf~ niedowiarek m.; 
bie Ung!1iubigen niewierni, 
poganie pl. 

ll'ngliiubigfcit, sf. obacz 
Unglaube. 

ll'ngla11blidJ i Unglau'blidJ, 
adi. niedouwierzenia 7 niepo
dobny; - alier roal)r nie
prawdopodobne a jednak pra
wdziwe; er ijat =e :llinge er• 
alil)lt opowiadBł niestworzone 
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rzeczy; in •et !llleife w naj
niemożliwszy aposób j adv. 
- f d)neU aurilrUel)ren wró
cić z zadziwiającą szybkością. 

U'ngla11blid)fcit, sf. niepo
do l>ieństwo n. 

U1ngla11b111iirllig, adi. nie
wiarogodny, niezasługujący 
na wiarę; eine •e Duelle nie
ll.u ten tyczne zródlo; ein ,er 
.Seuge niewiarygodny., podej
rzany świadek. 

ll'nglcłdJ, I. adi. 1) nie
równy = unelien; 2) nie
równy; niejednakowy; =e/3 
ą3etragen niejednakie, zmienne 
zachowanie; fie finb im •en 
llHter nie są w jednym wieku; 
in ,em .!tampfe w nierównej 
walce; S) różny, nie taki 
sam, odmienny, niejedna
kowy, niepodobny; bie ~rilber 
maren uon •er @emiltsatt 
bracia byli różnego usposo
bienia; •e ą3eganblung nie
równomierne traktowRnie; 
4-) nieparzysty; eine =e Sag! 
nieparzysta liczba; 6) nie
jednostajny; =er \j3uls nieje
dnostajny puls; li. adv. nie· 
równo; niejednakowo, nieje
dnnko; różnie, odmiennie; nie
jednostajnie; - grojier da
leko większy; - beff er o 
wiele lepszy. 

ll'nglcid)artig, adi. różno
rodny, odmienny, innego ro
dzajll, inny. 

U'nglcidjartigfcit, sf. r6-
żnorodność /., odmienność /., 
różnica /., brak m. analogii. 

U'nglcidjformig, adi. różno
kształtuy, niejednostajny, 
niejednolity; nieregularny; 
=e !8eroegung ruch niejedno
stajny. 

U'nglcldjformigfctt, s.f. ró
żnokształtność /., niejedno
stajność /., niejednolitość /., 
nieregularność /.; niesyme
tryczność f. 

ll'nglcidJbtit, 8/. pl. •en, 
1) nierówność /.; bie - ber 
!llllinbe nierówność ścian; 2) 
nierówność /., niejednako
wość/., niepodobieństwo n.; 
bie - biefer @ef c!Jmiftet ift 
auffa!Ienb niepodobieństwo 
tego rodzeństwa jest uderza· 

ll'ngliidlidJ 

jące; - uor bem @efel! 
nierówność wohec prawa. 

U'nglcid)miif)ig, adi. nie
jednostajny, niejednolity, nie
proporcyonalny, niesymetry
czny, nierówny. 

Unglcid)miif)igfeit, sf. nie
jednost.ajność f., niejednolitość 
f., brak m. proporcyi, symetryi, 
nierówność f. 

U'ngltidjnamlg, adi. ró
żnoimienny. 

ll'll!llCid)f titig, adi. różno
boczny. 

ll'ng{cid)3citig, adi. nie
równoczesny, niewspółczesny. 

ll'ngliml)f, 8m, •(e)s, krzy
wda J:, krzywdzenie n., nie
słuszność f.; szorstkość f., 
niełagodność f., niepobla
:!;qnie n. 

U'ngliml)flidJ, adi. krzy
wdzący, nieołuszny, szorstki, 
niełagodny, niepobłażliwy; -
mit imnbm uetf a!Jren obejść 
się z kim szorstko. 

ll'nglild, sn. •(e)s, pl. Un• 
glilcfsfliUe, niedola/., nieszczę, 
ście n., bieda /.; aum - I na 
nieszczęście I es traf ign bas 
-, es ift igm ein - auge• 
ftoflen spotkało go nieszczę
ście; - im 6piele l)nlien 
mieć nieszczęście w grze; 
bas - baliei ift, bali .•• 
najgorsze w tern jest to, 
że • . , ; jmnbn iniil -
liringen wprowadzić kogo w 
nieszcz(jŚCie, wpakować kogo 
w biedę; ein - fommt f el ten 
a!Iein nieszczęście w parze 
chodzi; bie ~sfliUe traf en ign 
6d)[ag auf 6d)Iag spadał na 
niego cios po ciosie, spoty
kały go ciągle ciosy; - im 
5µie!e, @[ilcf in ber Siefle 
nieszczęście w grze, szczęście 
w miłości; fein - ift fo groji, 
es ift audJ @lilcf baflei niema 
nic złego, coby na dobre nie 
wyszł'o. 

U'ngliidbri119tnb, adi. przy
noszący nieszczęście. 

U'n9liidlidj, I. adi. nie
szczęśliwy, nieszczęsny, nie· 
pomyślny, niefortunny, fa
talny; ein •er @infall nie
szczęiliwy, niefortunny, fa
talny pomysł; ein °er .SufaU 
nieszczęsny przypadek; ein 
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•es @ebli~tnis nieszcz~sna 
pamieć· in •er filleife nie
szcześli1wym trafem, na nie
szcz~ście ; er (ebt in •en 
!ller~'a(tniffen żyje w niepo
myślnych stosunkach; es ift 
eine •t @(Je to nieszczęśliwe 
małżeństwo; ben •en 6ei• 
ftel)en pomagać nieszczę
śliwym; II, adv. nieszczęśli
wie, niepomyślnie, fatalnie, 
niefortunnie; bas mirb -
enben to Rię źle skończy; -
fpie!en mieć nieszcz~ście w 
grze; - Iie6en kochać się 
nieszczęśliwie, bez wzaje
mności; - uerljeiratet źle wy
dana, źle ożenic,ny; •erroeife 
na nieszczęście, niesrnzęśli
wym trafem. 

U'nglildlid}Ctlllcif c, adv. 
obacz Unglilcfli~ II. 

U'ngllldebotc, sm. •n, pl. 
•n, fatalny posłaniec, l!Wiastun 
m. nieszczęścia. 

U'nglildebotf d}aft, sf. pl. 
•en, nieszczęśliwe poselstwo, 
nieszczesna wiadomość. 

U'ngliltff elig, adi. nieszczę
śliwy, nieszczęsny. 

U'nglil'df cligfcit, sf. nie
szczęsny los, 

U'nglildefalf, sm. •ee, pl. 
•f<iUe, nie~zczi,śliwy, nieszczę
sny przypadek, traf, zda
rzenie nieszczęsne. 

U'ngllltfegcflibrtc, sm. •tt, 
pl. •n, towarzysz m. nie
szcześcia, niedoli. 

U'ngliltfegcflibrtln, sf. pl. 
•nen, towarzyszka f. nieszczę
ścia, niedoli. 

U'ngliidejafJr, sn. 0 ea, pl. 
•e, nieszczęśliwy, fatalny rok, 
rok m. nie•zczęścia, 

U'ugliid!lffnll, sn. -ea, pl. 
oer, dziecko nieszczęsne. 

U'ngliltf!l~roł)~ct, sm. •en, 
pl. •rn, U'nglitdernbc, sm. 
.. n,pl. •n, przepowiadający m. 
nieszczęście, prorok m. nie
szcześcia. 

U'ngllltf!lf djlag, sm. •ea, pl. 
·f~llige, grom m."nieszczęścia. 

U'nglildeftcrn, sm. ,ee, pl. 
,e, nieszczęsna, zła gwiazda. 

U'ngliltf0ftnnbc, sf. pl. •n, 
niesz<"zę~na godzina, 

U'nglitcf0tng, sm. •ei3, pl. 
•e, feralny dzień. 
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U'ngllllfilllogd, sm. •i!, pl. 
~uogel, puhacz m., zwiastun 
m. nieszcześcia. 

U111glildó"3ctd}cn, sn. •i8, pl. 
-, zły znak. 

U'nglillf03cit, sf. pl. ~en, 
nieszczi,śliwy czas. 

U'nglilducrbcif)cnll, U'n# 
glillfllcrfiiullcnll, adi. zapo
wiadający, zwiastujący nie
szczęście. 

U'ngnallc, sf. niełaska /.; 
in - fa U en popaść w nie
łaskę; in - fein być w nie· 
łasce; bie - @ottes gniew 
boży. 

U'ngnlibig, adi. niełaskawy, 
nieżyczliwy; ein -er !Bef~eib 
niepomyślna odpowiedź; adv. 
ehu. - aufnegmen przyjąć 
co niełaskawie; auf jmnbn -
fein być na kogo niełaska
wym, zagniewanym. 

U'ngottlidJ, adi. nieboski. 
U'ngrammntif dJ, U'ngram~ 

mntifalif dJ, adi. niegramaty
kalny. 

U'ngrn3ioil, adi. i adv. 
niezgrabny, bez gracyi. 

U'ngrof)miltfg, adi. nie
wspanitlomyślny. 

U'ngrnull, sm. ,(e)i8, bez
podstawność /., bezzasadność 
/., fałsz m., coś nieuzasa
dnionego; mit - mylnie, nie
słusznie. 

U'ngrilnlllidj, adi. niegrun
towny, powierzchowny. 

lt'ngrilnlllłdjfcit, sf. nie
gruntowność /., powierz• 
chowoość f, 

lt'ngi!Ittg, adi. nieważny, 
niewłaściwy; eine -e !l.niin3e 
moneta wyszła z obiegu; 
etro. - erflliren unieważnić 
co; ber fil!ecljfel ift burclj mer„ 
iligrung - geroorben weksel 
wskutek zadawnienia stał się 
nieważnym . 

lt'ngilltigfcit, sj. niewa
żność /. 

U'ugiiUigfcitecrUlirung, sf. 
deklaracya /. nieważności. 

U'uguuft, sf. nielaska /., 
nieprzychylność f.; i>ie - ber 
mergli!tntff e nieprzyjazne oko
liczności; bie - bei3 filletters 
zła pogoda, niepogoda, /.i in 
- geraten popaść w niełaskę; 

ll'ntcilbnrfcit 

eiil tft au feinen •en ausi1efcdien 
wypadło na jego niekorzyść, 

U'ngiluftig, I. adi. nieła
skawy, nieprzychylny, nie
pomyślny, niekorzystny, nie
sprzyjający; •et! filletter nie
sprzyjająca pogoda; eine •e 
!DMnung nieprzychylne, ~ie
korzystne zdanie; ber )illmb 
roar uns - wiatr nam nie 
sprzyjał; eine •e .2age niedo
godne, niekorzystne poło• 
żenie; eine ~e 9lacljricljt zła 
wiadomość; etm. auf „ 
neljmen przyjąć coś nieprzy
chylnie. 

U'ngnt, adv. <5ie milff en es 
nicljt fiir - ne~men nie bierz 
pan tego za złe, nie gniewaj 
się pan; ni~ts filr -1 bez 
obrazy I bez gniewu! 

U'ngiltig, adi. niełaskawy, 
nieuprzejmy, przykry. 

U'ntnltbnr i Un~a'ltbar, 
adi. 1) nietrwały; bas ift aus 
~em materia! uerferttgt to 
jest zrobione z nietrwałego 
materyału; 2) nieuzasadniony, 
bezzasadny, nie dający sig 
utrzymać; biefe @rilnbe finb 
- te powody nie mogą się 
ostać; eine •e lYeftung twier
dza, kt6rej utrzymać nie 
można. 

U'nbnltbnrfcit, sj. 1) nie
trwałość f.; 2) nieuzasadnie
nie n.; niedostateczność /, 
(dowodu), niemożność/. trzy• 
mania (twierdzy). 

U'nbnrmonif dJ, adi. niehar
monijny; niezgodny. 

U'nl)Cil, sn. •!3, nieszczę
ście n., złe n., bieda /.; 
aUea -, bas une 6etroffen 
ljat wszystkie nieszczi,ścia, 
kt6re nas spotkały; - an• 
ri~ten narobić wielkiej biedy, 
wiele złego, nawarzyć piwa, 
nabroić; - uerfiinbenb zło
wieszczy; - mittern przemm
wać nieszczęście, 

U'ntcilbnr i Un~ci'lbnr, 
adi. nieuleczony ; nieuleczal
ny; (przen. :) eine •e Seiben• 
f ~aft niepoprawna, nieuleczal
na namiętność. 

U'nbcilbnrfcit, sf. nieule
czalność j., niepodobieństwo 
n. wyl~czenia. 



U'nbcilbringcnb 655 U'nfcnntni~ 
------------------------------------

U'nbcilbringcnb, adi. spro
w-adzajl}cy biedę, nieszczę
ście, zgu hę. 

U'nbcilbrobcnb, U'nbcilfiin• 
bcnb, adi. złowieszczy. 

U'nbcilig, adi. nieświęty; 
niepoświ~cany; świecki 
roe!tiid), bezbożny = !\Ottloo. 

U'nbciligfcit, sf. nieświę
tość f.; świeckość f,; bezbo
żność f. 

U'nbcilf nm, adi. niezba
wienny; fur bie @e!unbf)eit 
- szkodliwy dla. zdrowia, 
niesłużący zdrowiu, 

U'nbcilf nmfcit, sf. szko
dliwość f. 

U'ntcilf cf}Wnngcr, adi. gro
żący nieszczęRciem. 

U'nbcilftiftcnb, adi. przy
noszący n•eszczęście. 

U'nbcilftiftcr, sm. •iii, pl. 
-, sprawca m. zfego; broi
cie! m., 

U'nbtillloU, adi. nieszczę
sny, zgubny; eine ~e Sbee 
nieszczęsna, zgubna myśl. 

U'ntcimif dJ, adi. nieswoj
ski, niemiły, nieswobodny, 
obcy. 

U'nbcimlidJ, adi. niemiły, 
przykry, podejrzany, nie
pewny, budzący obawę; ein 
- amij ef)enber filenfd) podej
rzanie wyglądający człowiek; 
ein •eiil mletter przy kra, nie
przyjemna pogoda; ein •et 
Ort miejsce przykre, budzą

ce grozę; ei! ift mit - au 
IDłute czuję się niepewnym, 
nieswój, mam jakieś obawy. 

U'nbci3bar i Unbci'3liar, 
adi. nie do opalania; ein •es 
,8immet pokój nie do opala
nia, bez pieca. 

U'nbiiflid), adi. niegrze
czny, nieuprzejmy. 

U'nbiif(icf}fcit, sj. niegrze
czność f., nieuprzejmość f, 

U'n~olb, adi. nieprzyjemny, 
nieuprzejmy; nieprzychylny, 
nieprzyjazny, wrogi, 

U'nbolb, sm. •(e)s, pl. •e, 
okrutnik m., potwór m., 
szatan m, 

U'nbolbin, sf. pl. •nen, 
okrutni.ia f., zbrodniarka j., 
dyablica f. 

U'nbiirbar i Unbii'rbnr, adi. 
niedosłyszalny. 

Unic'rt, adi. złączony, zje
dnoczony; "e .ltitd)ł kościół 
zjednoczony, unicki; gried)ijd)• 
- grecko-katolicki; •e 2lr" 
meniet Ormianie katolicy. 

Unifo'rm,. adi. jednaki = 
einbeitridJ. 

U'niform, sj. pl. •en, mun
dur m. 

Uniformic'rcn, va. (f)al>en) 
umundurować. 

U1tiformic'r1111g, sf. umun
durowani" n. 

Unif ormitii't, sj. jedno
stajność f., jednolitość f. 

U11tif11m, sn. •iii, pl. ,la, 
unikat m., osobliwość f., je
dyny w swoim rodzaju. 

U1nintmff n1tt, adi. niezaj· 
mujący. 

U'ttintcrcf ficrt, adi. bezin
teresowny. 

UlliO'll, sf. pl. •en, unia 
f:, połączenie n., zjednoczenie 
n., jednota f., łączność f.; 
bie - non ~ublin unia lu
belska. 

U1tio1ti1ft, sm. •en, pl. •en, 
uuionistam., zwolennikm. zje
dnoczenia, 

Unif o'no, adv. jednogło
śnie, jednotonnie. 

Uuitn'ricr, sm. ~iil, pl. -, 
unitaryusz m. (sekta reli
gijna). 

ltuitn'rif d), adi. unitary
styczny. 

U11i1Jcrf n1l i UnilJcrfc'll, adi. 
powszechny, ogólny, uniwer
salny. 

Uni1Jcrf n'lcrlic, sm. ,n, pl. 
•n, spadkobierca uniwer-
salny. 

U1tillcrf n'lgcnic,(wym,: żeni), 
sn. geniusz uniwersalny, 
wszechstronny. 

U11i1Jcrf n'lgcf cf}ic(Jtc, sf. hi
storya powszechna, dziE>je po
wszechne, 

UnilJcrf alitii't, sf. og6ł m., 
powszechność f.; dążność f. 
umysł11 do objęcia wszyst
kiego. 

Unillcrf n'lmittd, sn. Gi3, pl. 
-, środek uniwersalny. 

U1tillcrfitit't, sf. pl. 0 en, 
wszechnicaf., uniwersytet m., 
akademia f.; aur - ge~iitig 
uniwersytecki. 

ltnit1crfitii't0bibliotbcf, sf. 
biblioteka uniwersytecka. 

Unit1crfitii't0frc11nll, sm. -ee, 
pl. ae, przyjaciel m., towa
rzysz m. ze study6w uniwer• 
syteckich. 

Uniucrfitii't~gcliiiubc, sn. 
,es, pl. •e, gmac~ m. ws21e
chnicy, uniwerRytecki. 

U11it1crfitii't~gcricf}t, sn. 0 eiil, 
pl. •t, sąd akademicki, uni
wersytecki, 

ltnillcrfitiit~biim, sm. •!3, 
pl.-, Unillcrfitiitetomin, sf. 
pl. "nen, słuchacz m., 
słuchaczka f. uniwersytetu, 

,Unillcrfitii'tejabr, sn. ,ei!!, 
pl. •e, rok uniwersytecki. 

UnilJcrfitii'telcbcn, sn. ~!3, 
życie uniwersyteckie, 

Uniucrfitii't~lc~m, sm. •!3, 
pl. -, Uni1Jcrfitii't~4>rofcff or, 
am. •!3, pl. ~en, profesor m. 
uniwersytecki, uniwersytetu. 

Unit1crfitii't0ft11brnt, sm. -en, 
pl. •tn, student uniwersy
tecki, słuchacz m. uniwersy
tetu, 

Uni1Jcrfitii'i0ft11bicn, sn. pl. 
studya uniwersyteckie. 

U1tillcrfitii't03cit, sf. czas 
spędzony na uniwersytecie. 

Unillc'tfllm, sn. ~!:I, świat 
m., wszechświat m. 

U'nfanonif d), adi. nieka
noniczny. 

U'nfat~olif d), adi. nieka
tolicki, akatolicki. 

U1nfa11fmii11nif c(J, adi. i adv. 
nie po kupiecku. 

U'nfe, sf. pl. •n, 1) ro
pucha f., żaba wodna; 2) 
(prze n.:) er ift t>oll roie eine 
- pijany jak bela; 3) = Un• 
gtucfsµro:p[Jet. 

U'nftll, vn. (f)al>en) mówić, 
krzyczeć przygłuszonym gło
sem; dukać. 

U'nfcnutlicf}, l111tc·1111bar i 
U1nfc1111bnr, adi. nie do po
znania, nie do odróżnienia; 
- maclien odmienić nie do 
po?inania, 

U'nfcnutlid)fcit, sf. niepo
dobieństwo n. poznania; bie 
.ltranf~eit f)llt i[Jn biii! aut -
entftellt choroba zeszpeciła 
go nie do poznania, 

lt'nfc1111tni~, sf. nieznajo
mość f,, nieświadomość f., 
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ignorancya f.; jmnbn ilbet 
dm. in - laff en utrzymać 
kogo w nieświadomości o 
czern; - bet @ef ete f dJiltt 
nidjt uot 6trafe nieznajomość 
ustaw nie zwalnia od kary. 

U'nfenruf, sm. -es, pl. -e, 
złowrogi g}os. 

U'nfenf d}, adi. nieczysty, 
nieskromny, nieprzyzwoity, 
nierządny, sprosny, niepo
wściljgliwy; ~e lltu~erung nie
przyzwoitość j. 

ll'nfenf dj~eit, sf. nieczy
stość,/.; nierządność J., spro
snośc j. 

U'nfinblid,J, adi. i adv. nie
dziecinny, nie po dziecin
nemu; et 6enimmt fidj -
f einen @ltetn gegenilbet nie 
postępuje sobie jak dziecko 
wobec rodziców. 

U'nfinblidjfeit, sf. 1) brak 
m. przymiotów dziecięcych; 2) 
brak m. przywi1J,zania do rodzi
ców. 

ll'nfird}Udj, adi. przeciw· 
kościelny, niekościelny. 

U'nflar, adi. i adv. 1) nie
jasny, mętny; mglisty, zam
glony; - metom zm1J,cić się 
(woda); bet fillein ift - wino 
jest zmącone, mętne; 2) nie
jasny, niewyraźny, zawikłany; 
et fpricf)t -- mówi niejasno, 
niewyraźnie; ein -et .ltopf 
bałamutna głowa; bas ift 
eine •e m'.ngelegen~eit to za
wiklana, niejasna sprawa; 
im unHaren libet etro. f ein 
nie mieć o czem jasnego 
wyobrażenia. 

U'nflar~eit, sf. niejasność 
f., mglistość /.; ciemność f.; 
niewyraźność j., bahmu
tność f. 

U'nUug, adi. nieroztropny, 
niemądry, nierozważny; -er 
<Streidj lekkomyalny wybryk; 
finb Eiie - ? czyś zwaryowal? 
adv. nieroztropnie. 

U'nflng~elt, sf. nieroztro
pność j., niem1J,drość f, nie
rozważność .f. 

U'nfontroutediar, adi. nie 
dający się skontrolować. 

U'nfiir.pcrlidj, adi. bezcie
lesny, duchowy. 

lt'nfiir.pcrlid}fcit, sf. bez
.. cielesność f., duchowość f. 
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U'nforrcft, adi. niepra- U'nleiblidJ Unlci'blidj, 
widłowy; adv. nieprawidłowo. adi. nieznośny, nie do znie

U'nforrdt~cit, sf. niepra- sienia; adv. nieznośnie. 
widłowość /. , 1r~1eiblidjfcit, sf. niezno-

ll'nfoftcn, pl. koszta pl., snosc f. 
nakład m.; @etid)ts- koszta 1t'11lc11fbar, U'nlcnff am i 
SIJ,dowe; jmnbn in - ftilr3en Unlc'nfbar, adi. trudny do 
sprawić komu wydatki j fidJ prowadzenia; hardy, niepo
in - ftilt3en wpaść w wy- stuszny, krn1J,brny. 
datki; auf jmnbs - (eben lt'nlcobar, U'nlef erlidj i 
żyć na czyjś koszt; auf meine llnle'f erl id}, adi. nie,·zytelny, 
- ljabe id} bas mad)en laffen nie do przeczytania; eim 
dałem to zrobić własnym na- unlefetli"'e .panb jdjtei6en 
kładem. "1 

mieć nieczytelne pismo; adv. 
U'nfriiftig, adi. bezsilny, nieczytelnie. 

slaby, niemocny; =e E>peifen ll'nlcfcrli,l"•fcit, sf. nieczy-
niepożywne potrawy; •e ~eo telność f. "I 

weif e słabe dowody. U'nlmgbar i llnlcu'gbar, 
ll'nfraut, sn. =es, pl. •ftliu, adi. niezaprzeczony, nie da

tet, chwast m., chwaścisko jlj,cy się zaprzeczyć; adv. 
n., zielsko n.; bas - au/3° niezaprzeczenie. 
teisen plewić; - uerbitbt U'nlcugbarfcit, sf. oczy-
nid)t zte nie zginie; bas - wistość f. 
uom fillei3en abf onbern wy- ll'nlicb, adi. nieprzyjemny, 
plenić chwast z pszenicy. niemiły, przykry; es ift mir 

U'nfriegerif dJ, adi. niewo- - au ljoren przykro mi sły
jenny; pokojowo usposobiony. szeć; bai3 ift mit - to mi 

U'nfultnr, sf. brak m. kul- niep,rz~jemnie... . . . 
tury; barbarzyństwo n. U nhebcn1l11JUtbtg, adi. me-

U'nfiinbbar i Unfii'nbbar, I uprze~my: ?iemiły; adv. bez 
adi. niewypowiedzialny. upr~eJ~osci. •. . . 

U'nfnnbc, sf. nieznajomość . 11 nhc~en~~urbtgfe_tt, ~f. 
f · ś · d " f · d meuprzeJmosc /., meprzyJe-.,. me w1.a omosc ., me o- rnność f. 
św111dcze111e n. ll' 1· "rd) d. . U'nfnnbig, adi. nie!najacy . n te". t , a i. meprzy· 
czego, nieświadomy, nie u~ie- Jemny,. memily, . . 
j1J,cy czego ; id) bin bet grie• . U'nltebf am, adi. ~1epr~y
d}if cfJen ®prad)e - nie umiem, Jenmy, przykry; fS tft et_ne 
nieznam greckiegojęzyka; et =e ~efdjtd)tł .to przykra, me
ift bei3 !lllegei3 - nie zna przyJemua h1storya. 
drogi. U'nloblidj, adi. niechw11-

U'1tfiinftltrif dj, adi. niear- lebny, nie zasłngujlj,cy na 
tystyczny; adv. nieartysty- poc~wał1. . . . 
cznie. 11 nlogtf dj, adi. nrelog1czny; 

ll'1tfiinftlidj, adi. niesztu- adv. nielogicznie. 
cny, niekunsztowny; natu- ll'11lo1lbar i Unlii'1lbar, adi. 
ralny; adv. niesztucznie. nierozwi1J,zalny, nierozer

ll'nlii11gft, adv. niedawno; walny; nierozpuszczalny;".'ein 
oueg-daj. =lt .ltnoten nierozwi1J,zalny 

U'nlantcr, adi. nieczysty; węzeł; eine =e irage nie
nieprawy; nieszczery; ~e rozwi1J,zalaa kwestya; bief es 
m'.bfidjten nieczyste zamiary; ~uloet ift - ten proszek 
•e @efinnung nieprawy cha- jest nierozpuszczalny; adv. 
rak ter; •er fillettberoerb nie- nierozerwalnie. 
rzetelna, trudna konkuren- lt'nlii1lbadcit, sf. nieroz
cya. wi1J,zalność f., nierozerwalność 

ll'nlantcdcit, sf. nieczy- /.; nierozpuszczalność j. 
stość f., n'eprawość f., nie- ll'nliifd)bnr i llnlii'f d}bar, 
szczerość /. adi. nied~jlj,cy się ugasić. 
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U'nlttft, sf. niesmak m., U'nmclobif dj, adi. niemelo
nieukontentowanie n., nie- dy,iny. 
przyjemne uczucie; 2) nie• U'nmengc, sf. obacz Un• 
cuęć/. do czego; - aum @ffen maffe. 
brak m. apetytu; iclj maclje eo U'nmcnf dJ, sm. •en, pl. 
mit grofler - robię to z •en, nieczłowiek m,, czło
obrzydzeniem. wiek m. bez serca; barba-

U'nlttftig, adi. ,1) posępny, rzyńca m., okrutnik m. 
smutny, ponury; 2) niech!l- U'nmcnfdjlicl) i Unmc'ttfdJ= 
tny; 3) przykry; =eo !illetter lid), adi. nieludzki, okru
przykre powietrze. tny; eine =e ~reube ogromna, 

U'nnrndjt, sf. 1) słabość f.; nadzwyczajna radość; eine 
2) obacz D(Jnmad)t. =e .!haft nadludzka siła. 

U'nmanicr, sf. obacz U'mnenf djlid)fcit, sf. nie· 
Unart. ludzkość f., okrutność f., 

U'ttmaniedidi, adi. nie- barbarzyństwo n. 
grzeczny, niewychowany, nie- Utt'mcrflidj i Un'mcrfbar, 
obyczajny, prostacki; adv. adi. nieznaczny; ein =er ~ort• 
niegrzecznie. f d)ritt nieznaczny postęp; adv. 

U'nmanicdidjfcit, sf. pl. nieznacznifl. 
0 en, 1) bez pl. niegrzeczność, U'nmcrflidjfcit i U'nmcrf• 
brak ułożenia, wychowania; barfcit, sf. nieznaczność f. 
2) z pl. obacz Unart 1). U'nmcijbar i Unmc'ijbar, 

U'nmannbar, adi. nieletni, adi. niedający sill zmierzyć, 
niedojrzały. niezmierny, niezmierzony, 

U'nmnnnbadcit, sj. nie- nadmierny; adv. bez możli
letność .f, niedojrzałość f. wośei mierzenia. 

U'nmlinnlid), adi. niemęski, U'ttmeijbarfcit i Unmc'ijbar= 
niegodny mężczyzny, znie- felt.sf. hezmiarm., nadruiarm. 
wieściały; •e ~riinen uer• U'nmet~obifdJ i Uumet~o·= 
gieten płakać jak baba; adv. 1 bifd), adi. bez metody. 
nie po IDEjSku. ll'nmilitlirif di i Uumilitli'• 

U'nmlinnlidjfdt, sf. nie- rif dJ, adi. nieżołnierski, adv. 
męskość .f. nie po żołniersku, 

U'umaij, sn. "eo, bezmiar lt'nmittcilf am i Unmittei'l= 
m.; im -e w nadmiarze. fam, adi. skryty, nieudzie-

lt'umaffc, sf. pl. •n, nie- łający się, zamknięty w sobie, 
miara f., masa /., ćma f., nieekspansywny, 
huk m.; eine - uon ~enf djen U'nmittclbar i Unmi'ttdbar, 
ema ludzi; eine - uon @eib adi. bezpośredni, natychmia
huk pieniędzy; eine - uon sto wy; 0 e Umftiinbe bezpo
~ragen powbdź pytań. średnie okolicznośei; •er !Be• 

U'nmaijgcblidj, adi. nie- roeio bezpośredni dowbd; 
miarodajny; nad) meiner •en adv. bezpośrednio; - uor 
~einung według mego skro- bem 6d)lafengeijen tuż (bez
mnego zdania; adv. nie- pośrednio) przed udaniem się 
miarodajnie. na spoczynek. 

lt'ttmliijig, adi. nieumiarko- U'nmittclbadclt, sf. bez. 
wany, nadmierny, niezmier- pośredniość f., natychmia
ny; oe jyreube nadzwyczajna stowość f. 
radość; oe ~orberungen wy- U'umobllcrt, adi. nieme
€6rowane pretensye; adv. blowany. 
nieumiarkowanie, bez miary, ll'nmobcrn, U'11t1tobif dj, 
nad miarę, niezmiernie; jmnbn adi. niemodny, staroświecki. 
- !olien chwalić kogo nad U'nmoglidj i Unmo'glid), I. 
mian,; - effen unb ttinfen adi. niepodobny, niemożliwy, 
jeść i pić nieumiarkowanie, etw. - mad)en uniemożliwić 
bez miary. • co; ,ei! (eiften dokonać rzeczy 

U'nmliijigfcit, sf. nieumiar- niemożliwej; er ~at etro. oe!l 
kowanie n., brak m. miary. unternommen podjął się cze-

Snlen ber, ll)eutfclj,volnifdje~ ID!ilrterliudj. 

lt'nnatur 

goś niemożliwego; er ijat fidj 
in ber @efellf d)aft - gemacljt 
uniemożliwił sie w towa
rzystwie; bao if{ - to nie
podobna, niemożliwa; II. adv. 
niepodobna, niemożliwie, ani 
sposób; id) fann ei! - tun nie 
mogił tego w żaden sposób 
zrobić; er fann - f cl)on 
aurilcf fe!n niepodobna, żeby 
już mbgt wrbcić. 

U'nmoglldjfcit i Uumo'glid)~ 
feit sf. niepodobieństwo n., 
niem_ożliwość f.; baa ift ein 
~ing ber - to rzecz nie
możliwa. 

U'nmouard)if dj, adi. anty
monuchiczny. 

U'umoralif d,J, adi. niemo
ralny, nieobyczajny. 

U'nmiinbig, adi. nieletni, 
małoletni. 

U'nmiinbigfcit, sj. niele
tność /., ruałoletność f. 

ll'nmufifalif d), adi. nie
muzykalny. 

U'nmut, sm. •(e)il, zły 
humor, niechęć f.; nieukon
tentowanie n., niezadowolenie 
n. ; gniew m.; przygnębienie 
n., depresya J. 

lt'nmntig, adi. 1) nieod
ważny; 2) niezadowolony, 
zirytowany, gniewny. 

U'nmut~boll, adi. obacz 
Unmutiij 2). 

U'nmiittedid), adi. niema
cierzyński; adv. nle po ma
cierzyńsku. 

U'nnad)aijmbar i U'1111adj • 
a~mlidj, adi. i adv. nie dający 
się naśladować, nie do na
śladowani<l. 

U'1111ad)a~mlidjfeit, sj. nie
możność f. naśladowania, 

U'nnadjgicbig, adi. nie
ustępujący, niepowolny. 

ll'nnad,nicliigfcit, sf. up6r m. 
ll'nnad1lliffig i U1111adjlli'f • 

fig, adi. nieochybny; !iei •er 
6trafe pod nieochybną karą. 

U'nnad)fidjtig, adi. nieubła
gany, ostry, surowy, niewy
rozumiały. 

lt'nna~flar i Unna'ijbar, 
adi. nieprzystępny. 

U'nna~barfcit, sf. nieprzy
stępność j. 

lt'nnatur, sf. 1) brak m. na-
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turalności ; 2) monstrualność @ą w nieporządku; in biefer 
f., przewrotność f. ®cljuóla'oe ift Btofle - w tej 

lt'lllllltildid}, adi. 1) niena- szufladzie jest wielki nieład; 
turalny; afektowany, sztu- 2) feine !!lermogeni.ltJer~dUniff e 
czny; 2) przeciwny naturze, finb in - jego stosunki ma
przewrotny. jątkowe nie są uporząd-

lt'nnntiltlidJfeit, sf. pl. ~en, kowane; in - liringen narobić 
1) bez pl. brak m. naturalności, nieporządek, zamieszanie, kon
afektowanie n.; sztuczność fuzyę; zamotać, zawikłać; 
f.; 2) pl. monstrualność /., bie \)'einbe in liringen 
rzecz przeciwna naturze. spowodować zamieszanie w 

lt'nnennbar i ltnne'nnbar, s2łeregach nieprzyjaciela; jett 
adi. nie dający się nazwać, etft ift bie filnge!egenijeit in 
wypowiedzieć; ein •e!I (Etroai.1 - gebracljt teraz dopiero 
coś niewypowiedzianego; adv. sprawa jest zawiłą; ber ,8roirn 
niewypowiedzianie, ift in - nić jest znmotana; 

ll'nnoUg, «di. niepottze- il\ - gm1tm wyjść z po
bny, niekonieczny, zbyteczny; riadku. 
adv. niepotrzebnie. U'norganif dj, adi. nieorga-

lt'nniitigcrweif c, adv. nie- niczny. 
potrzebnie, niekoniecznie, lt'nort!Jograł)~if dJ, adi. nie-
zbytecznie, bez potrzeby, ortograficzny. 

ll'nniitigfeit, sf. zbyteczność ll'nł)aar, I. sn. =ei3, pl. ~c, 
f., brak m. potrzeby, nie ko- niedobrana para; II. adi, nie-
nierzność f. parzysty. 

lt'nnil~, I. adi. niepotrze- U'nł)aari9, adi. ob, Unpaar, 
bny, do niczego, nieu:!.yteczny, n. 
daremny, nadaremny, zbyte- lt'nł)aartgfclt, .~r. niepa-
czny; e!I ift dne gan3 ~e E>aclje rz;ystość .f. 
to jest całkielll zbyteczna, nie- U'nł)adantentarif dj, adi. 
u:!.yteczna, niepotrzebna rzecz; nieparlam~ntarny. 
"e 91eben niepotrzebna gada- U'nł)arteiif dj i U'nł)nrtcllidj, 
nina; ficlj "e fillilfje geóen za- adi. bezstronny, hel'lparcyal
dawać sobie niepotrzebny ny; nieinteresowany, bezinte
trud; 2) niegrzeczny; feib resowny. 
nid)t fo - nie bądźcie tacy U't1ł)arteiif dje(r), sm. sędzia 
niegrzeczni; II. adv. flclj - rozjemczy, arbiter m, 
liemilfjen nadaremnie się tru- ll'nł)arteilidjfelt, s.f. , bez
dzić; f eine 3tit - tJerroenben stronność /., bezparcyalność 
tracić czas; ben 9'lamen @ot• f., bezinteresowność /. 
te!! - im !!Jlunbe filfjren wzy- lt'nł)ajj, adi. obacz Un" 
wać imienia Boga nadaremnie. :pl\j';(id). 

ll'nnii~lidJfCit, sf. nieutyte- lt'nł)aff Cllb, adi. niestoso-
czność (., niepo:!.yteczność f. wny, nieodpowiedni; nieprzy-

ll'notbentlidJ, I. adi. nie- zwoity; ein •er filust>rucf nie
porządny; niedbały; alfe!I stosowne wyra:!.enie; ,e Etun, 
Iiegt liei ifjm - burdjeinan'oer bt nieodpowiednia pora; biefe 
wszystko leży u niego w }Bemerfung mar fe~t - ta 
wielkim nieporządku; •e!I u,vaga była nie na miejscu; 
~aat poburzone włosy; ein \ adv. niestosownie. 
=e!I 2eóen fil9ren nieporzą- lt'nł)affietbar i Ultł)llffic'r• 
dnie się prowadzić; II. adv. bllr, adi. nieprzebyty, nie do 
nieporządnie; bie 2efjrftunben przebycia, przejścia. 
- liefud)en nie uczęszczać ll'nł)iijjlidJ, adi. błahy, nie-
regularnie n'L lekcye. zdrowy, nieswój, cierpiący, 

lt'norbentlidjfeit, sf. brak niedysponowany. 
porządku m., bezład m. ll'nł)iijjlidjfcit, sf. słabość 

ll'11orbn11ng, sf. 1) niepo- f, niedyspozycya f. 
rządek ni., nieład m.; bie[e U'nł)attiotif dJ, adi. niepa-
fBilcljet finb in - te książki tryotyczny. 

ll'nrcd,Jt 

lt'Uł)Crf iiUJidj, adi, nieOSO• 
bisty. 

lt'nł)crf ii11lldjfclt, sf. nie
osobistość t. 

lt'1tł)octif dJ, adi. niepoety
czny. 

ll'nł)otitif dJ, adi. 1) niepo
lityczny; 2) niem~dry, nie
przezorny. 

ll'npo~nltir, adi. niepopu
larny, nielubiony. 

U'nł)o~nlntitiit, sf. niepo
pularność f. 

ll'nł)raftif dj, adi. niepra
kty<"zny; niedoświa,lczony, 

ll'nł)robnftill, adi. niepro
d11ktyvmy; niepłodny. 

U'nł)robnftillitiit, sf. nie
produktywność j.; niepło
dność/. 

U'nproportionicrt, adi. nie
proporcyonalny. 

U'nł)ilt1ftlidj, adi. niepunk
tualny; niedokładny. 

ll'n~iiuftlid)feit, s/. nie
punktualność f.; niedokła
dność f. 

ll'nqnalifiaicrbar, adi. nie 
dający się skwalifikować, 
oznaczyć, wyrazić. 

U'nraftcrt, adi. niegolony. 
ll'nrat, sm. =e!I, 1) śmiecie 

n., plugastwo n., odpadki pl., 
błoto n., kal m.; 2) - mit= 
tern i merfen przeczuć coś 
złego. 

lt'nriittid,J, U'nratf ant, adi. 
1) nie do polecenia, nie do 
doradzania; e!I ift -, bieii! 3u 
unterne~men nie można do
radzać do tego przedsięwzi<,· 

da; 2) - mit dro. umgi~tn 
obchodzić si~ z czem nieo· 
szczednie. 

U'tttedJt, I. adi. my lny, 
fałszywy, błędny; niesłuszny, 
niesprawiedliwy, niegodziwy; 
nieprawdziwy, niewłaściwy; 
bie oe ®eite bief e!I (Stoffe!il 
lewa, niewłaściwa strona tego 
materyału; ba!! fBuclj liegt 
am =Cit Ort ksil}żka le:!.y w 
niewłaściwem miejscu; 5ut 
•en 3eit nie w swoim czasie, 
w nieodpowiednią porę; auf 
,em m:lege fein być na fałszy
wej drodze; ber )Brief ift in 
•e ~dnbe gefommen list do~ 
stał się w obce ręce; eii! ift 
i~m etro. in bie ,e .!le~Ce ge~ 



ll'nrtdJt 

fommen zakrztusił się; er ift 
an ben •en gefommen tra
fiła kosa na kamień; eine •e 
~anbrung niesprawiedliwy, 
niegodziwy postępek; idj ~alie 
ben ,en <6dj!iiff el genommen 
wziąłem fałszywy kinez; bas 
gt~t mit •en ~ingen au tu 
działa jakaś tajemna władz:t; 
to jakaś niejasna sprawa; -
@ut gebei~t nidjt małe part11 do 
czarta; auf ,em m!ege au etro. 
ge[angen dojść do czego nie
prawą drogą; II. adv. fał
szywie, mylnie, niesłusznie, 
niesprawiedliwie, niegodziwie, 
niewłaściwie; - angebradjt 
źle zastosowany; - anfom, 
men źle trafić; - bertdjtet 
źle, fałszywie poinformowa
ny; - ~anbe(n działać nie
god1dwie, niesprawiedliwie; 
ben '5tiefel - an3ie~en wzuć 
but niedobrze; bu ~aft ba!3 
ml ort - ausgef prodjen nie
dobrze, źle wymówiłeś ten 
wyraz. 

ll'nrtdJt, sn. •e!3, niesłu
szność f., niesprawiedliwość 
f., krzywda f.; błąd m.; mit 
- niesłusznie; jmnbm - tun 
krzywdzić kogo; - leiben 
znosić krzywdy; jmnbm -
geben potępiać kogo, nie przy
znać komu słuszności; beff er 
- (eiben, al!3 - tun lepiej 
krzywdę znosić, niż krzywdę 
c~ynić; f ein - gefte~en przy
znać się do winy; - ~alien 
mieć niesłuszność; ein - tJer~ 
teibigen bronić niesprawiedli
wości ; man gat i~m - gege, 
ben nie przyznali mu słu
szności, racyi; 1!5ie tun f egr 
-, geute nicgt abreijen au 
mollen czyni pan bardzo źle, 
nie wyjeżdżając dzisiaj; man 
tut mir - krzywdzą mnie; 
e/3 gejdjie~t m:r - dzieje mi 
się krzywda; et gat nid)t -;-;, 
menn er . . . • ma słusznos(', 
jeśli •.•. 

ll'nml)tlidJ, adi. 1) niepra
wy, niesprawiedliwy; 2) nie
uczciwy, nierzetelny. 

lt'nrcdJtlid}fcit, sf. 1) nie
prawość /., niesprawiedli
wość /.; 2) nieuczciwość f., 
nieuetelność f. 

lt'nrcd}tmiifiig, adi. nie-
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prawny, nieprawy, nielegalny, 
niedozwolony, niesprawiedli
wy, niesłus,ny, nieuzasa
dniony; •er fBefi~er nieprawy 
właściciel. 

lt'nrcditmiifiigfcit, sf. nie· 
prawność f., nieprawość f., 
niesłuszność f, niesprawiedli
wość /., nielegalność /. 

lt'nrcblidJ, adi. nieuczciwy, 
nierzetelny. 

U'nrcblid)fcit, sf. nieuczci
wość f, nierzetelność /. 

U'nrcbu3icrbar i llnrcbu • 
3ie'rbar, adi. niedający się 
zmniejszyć, zredukować. 

lt'nrccn:, adi. nieuczciwy, 
niernetelnyj niepewny; nie
rzeczywisty, imaginacyjny; 
adv. nieuczciwie. 

U111rcgclmiifiig, adi. niere
gularny, nieprawidłowy, n'e
foremny; nieporządny; •e fBe~ 
megung niejednostajny rUt·h; 
adv. nieregularnie, niepra
widłowo. 

lt'nrcgclmiifiigfeit, sj. nie
regularność f., niejednostaj
ność f., nieforemność f. 

ll'nrcgnlicrt, adi. nieupo
rządkowany, nieuregulowany. 

ll'nrcif, adi. niedojrzały; 
•e \ytildjte niedojrzałe owoce; 
•es )!(!ter niedojrzały wiek; 
•es UrteiI niedojrzały, przed
wczesny sąd. 

ll'nreifc, lt'ntcirnc1t, sf. 
niedojrzałość f. 

ll'nrcin, adi. 1) nieczysty, 
brudny, mętny; ~e ~linbe 
ljalien mieć brudne, nieczyste 
ręce; •e!3 mlaff er nieczysta, 
mętna woda; iń) ~nbe es iniS 
•e gefdjrief>en napisałem do
piero brulion; ein •er Zon 
fałszywy ton; ,e mll!f dje 
brudy pl., brudna bielizna; 2) 
fitt!idj - nieobyczBjny; •e 
@ebanfen nieczyste myśli. 

U'nrcinl)cit, ll'nrcinigfcit, 
sj. nieczystość f., brudy pl. 

ll'nrcinlidJ, adi. niechlujny, 
ni ee hędogi, nieczysty. 

lt'nreinlid}ftit, sf. niechlnj
stwo n., nieochędostwo n. 

U'nrcttbar i ltnre'ttliar, adi. 
nie do uratowania; adv. -
tJer[orm na zawsze stracony. 

ll'nrid}tig, adi. mylny, nie
właściwy, nietrafny, fałszywy, 

ll'nrttfJboU 

nie3prawiedliwy, n;edokła

dny; eine •e ITTecljnUnB mylny 
rachunek; ein •es mergiiUnis 
fałizywy stosunek; •er \!luriil 
nieregularny puls; ,es @emidjt 
unb ~ai niedokładna waga 
i miara; bie Uljr gegt -
zegar źle chodzi; adv. myl
nie, niewłaściwie; - jdjreiben 
pisać nieortograficznie; -
a'ote\fieten zaadresować fał
szywie, mylnie. 

u·11rid}tigfcit, sf. pl. •en, 
mylność /., fałszywość f., 
omyłka f., usterka f. 

ll'nrittcdidJ, adi. niery
cerski; adv. nie po rycersku. 

lt'nrittcrl!d}fcit, sf. nie
rycerskość f., brak m. uprzej
mości. 

U'nrnl)e, sf. pl. •n, 1) 
niespokojność/., niepokój m., 
in - geraten niepokoić się; 
bai3 madjt iljm - to go nie
pokoi; imnbi3 @emilt in -
tJetfeten zaniepokoić kogoś; 
2) wzburzrnie n., ruch m.; 
in fteter - f ein być w cią
głym ruchu; jmn'on aui3 ber 
- aiegm wybawić kogo z 
am harasu; 3) rozruch m.; 
es finb ,n in ber €:Stabt aui3• 
geórodjm wybuchły rozruchy 
w mieście; bie •n be!3 .!Mege!3 
zaburzenia wojenno; 4) kółko 
w zegarku regulujqce ruch. 

lt'nrul)cftiftcr, sm. •'3, pl. 
- , wichrzyciel m., burzy
ciel m., sprawca m. niepo
koju, warchoł m. 

ll'tmtbill, adi. niespo-
kojny, zaniepokojony; ilóer 
etm. - f ein być zaniepoko
jony czem; ic!;l liin -, mei( 
idj feinen l8rief tJon iljm gabe 
jestem niespokojny, ponieważ 
nie mam listu od niego; 
ein f eljr -e/J .!tinb bardzo 
niespokojne dziecko; ein oe!3 
\Ilf erb narowisty koń; -es 
filleei: wzburzone morze; ein 
•er @eift niespokojny duch; 
adv. niespokojnie; er ~at bie 
~adjt - tJethac!;lt spędził noc 
niespokojnie. 

ll'nriil)mltdJ, adi. niesła
wny, niechwalebny; adv. nie
ładnie. 

ll'nrul)boll, adi. pełen nie
pokoju, wzburzenia. 
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ll'nf ngbin 

ll'nf ngbnr i llnf n'gbnr, 
llnfii'glid), adi. niewymowny, 
niewypowiedziany, ogromny, 
niezmierny; ein •er 6cfJmer0 
ból nie do wypowiedzenia, 
opisania; adv. niewymownie, 
niezmiernie. 

ll'nf nnft, adi. niełagodny, 
szontki, ostry; adv. szorstko; 
jmnbn - beganbein obchodzić 
się z kim brutalnie; - aus 
bem 6cfJfaf riitte(n zbudzić 
kogo nagle, 

ll'nf nuber, adi. nieczysty, 
niechlujny, brudny; ce ston• 
furrena brudna konkurencya; 
ein •er gebensroanbeI nie
czyste życie. 

ll'nf nuberfeit, sf. nieczy
stość j., niechlujność f., bru
dota f. 

ll'nfiiuberlfd), adi., adv. -
mit jmnbm uerfagren obejść 
się z kim niezbyt delikatnie, 
nie oszczędzać kogo; •es 
IDJort nieprzyzwoite wyraże
nie. 

ll'nf d)nb~nft, adi. nie
uszkodzony, w dobrym sta
nie, cały. 

U'nf d)iiblid), adi. nieszko
dliwy; ein -es !!RitteI nie
winny środek; ein oes %ier 
niewinne zwierzę; ber @e• 
f µnbgeit nieszkodliwy 
zdrowiu; jmnbn - madjen 
uczynić kogo, nieszkodliwym, 
usunąć kogo; ein @ift -
macfJen zneutralizować, uµie
szkodliwić truciznę; adv. nie
szkodliwie, bez szkody. 

U'nf d)iiblid)felt, sj. nieszko
dliwość f., niewinność/. 

ll'11f d)iiblid)mndj11ng, sf. 
Ull!eszkodliwienie n., :imeu
tralizowanie n. (trul'izny). 

U'nf djiii;llnr i llnf d)ii'i;bnr, 
adi. nieoceniony, nieoszaco
wany, nie dający się ocenić, 
oszacować. 

ll'nf djiii;bnrfelt, sf. drogo-
cenność f. · 

U'nf djcinbnr i Unfdjci'ubnr, 
adi. niepozorny, nieznaczący, 
niepokaźny, niewidoczny ; 
eine •e @rfcfJeinung niepo
kaźna postawa; •e mrI>eit 
nieznaczna robota; ,e 6toffe 
materyał bez połysku ; adv. 
niepozornie, niewidocznie. 
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ll'uf d)cinbnrfcit, sf. niopo
zorność /., niepokaźność j. 

U'nf djidlid), adi. 1) nie
przyzwoity, nieprzystojny; 
•e illlode nieprzyzwoite wy
razy; 2) nie3tosowny, nie
właściwy; es ift nicfJt - nie 
jest niestosownie. 

lt'nf djidlid)fcit, sf. 1) nie
przyzwoitość f., nieprzystoj
ność f.; 2) niewłaściwość j., 
niestosowność f. 

lt'nf diiffllnr i ltnf dji'ffllnr, 
adi. niespławny. 

lt'nf d)iffbndclt, sf. niespła
wność f. 

ll'nf djlitt, sm. •es, łój m. 
lt'nf d)littfer3e, sf. pl. •n, 

świeca łojowa, loj6wka /. 
lt'nf d)liiffig, adi. niezde

cydowany, wahający się, 
chwiejny; ein -er !!Renfdj 
chwiejny człowiek; - fein 
wahać sie. 

lt'uf dililffigfeit, sf. wahanie 
n. się, chwiejność/. 

ll'nf djmnd~nft, adi. nie
smaczny; bez smaku. 

ll'nf djmnd~nftigfclt, sf. nie
smaczność j. 

lt'nfdjmcl3bnr i ll11f djmc'I3~ 
bar, adi. nietopliwy. 

lt'nf d)mcl3bnrfcit, sf. nie
topliwość f. 

lt'nf djmcr3~nft, adi. nie
bolesny, bezbolemy. 

lt'nf d}iin, adi. nieładny, 
niepiękny, brzydki, paskudny. 

ll'11fd)11Ib, sf. niewinność/.; 
in aUer - w pełnej n.iewin
ności; idj waf dje meine ~linbe 
in - umywam ręce; bie 
reine - sama niewinność; bie 
- uom 2anbe panna/. ze wsi. 

ll'nf djulbig, adi. niewinny; 
filr - erflliren uznać kogo 
niewinnym, uniewinnić kogo, 
uwolnić od winy; er ift -
an ber 6acfJe jest niewinny 
w tej sprawie; - wie ein 
neugeborenes Jtinb niewinny 
jak nowonarodzone dziecko; 
er ift - biefes merbredjens 
jest tej zbrodni niewinnym; 
in •er filleif e w niewinny 
sposób, niewinnie; adv. nie
winnie, bez winy. 

lt'uf djulbeiJoU, adi. pełen 
niewinności. 

ll'nf djlDer, adi. i adv. nie-

ll'nfid)er 

trudny, łatwy; łatwo; bas 
ift - au erraten to nietrudno, 
łatwo zgadnąć. 

lt'nf cgcn, sm. •S, brak m. 
błogosławieństwa, powodze· 
nia; przeklt,ństwo n.; er ~at 
nidjt/3 a(<8 - nie wiedzie mu 
się. 

U'nf clbftiinbig, adi. nies11-
moistny, zależny, zawisły; 
er ift nocfJ - nie ma je9zcze 
samoistności; ae &rbeit praca 
zrobiona przy cudzej pomocy; 
adv. niesamoistnie. 

lt'nf clbftiinbigfcit, sf. nie
samoistność f., zależność f., 
zawisłość f. 

lt'nf clig i llnf c'lig, adi. 
nieszczęsny, fatalny; -er mor• 
fllU nieszcz4:1sne, fatalne, tra
giczne zdarzenie; •er @infaU 
nieszczęmy pomysł. 

lt'nf cligfcit, sf. fatalność 
f., nieszczęsność /. 

lt'nfcr, pron. poss . . nasz, 
nasza, nasze, nasi; - łYreunb 
nasz przyjaciel; •e łYreunbin 
nasza przyjaciółka; •e łYreunbe 
nasi przyjaciele; - ffinb 
nasze dziecko; mir unferf eits 
my z naszej strony; in •em 
~aufe w naszym domu; 
mater - Ojcze nasz; Unfer, 
Unf(e)re, Unf(e)res, Unfere 
i Unf(e)rige; es ift bein ~aus 
unb nidjt bas unftige to 
twój dom a nie nasz; bie 
Unftlgen nasi; bas Unfrige 
nasze dobro, nasza część; 
mir moUen bas Unfrige tun 
zrobimy, co tylko będzie w 
naszej mocy. 

ll'uf crcine, jeden z na• 
szych, 

lt'nf crcrfcit/$, ll'nf crfeite, z 
naszej strony. 

ll'nf crenleidjcn, adi. i adv. 
równy nam, taki jak my. 

ll'nf crt~nlbcn, lt'nf crt1Dcgc11, 
lt'nfcrtlDiUCU, adv. dla nas, 
ze względu na nas; tue es -
zrób to dla nas, ze względu 
na nas; - mag er es tun a 
niech sobie to zrobi. 

lt'nfid)cr, adi. 1) niepewny, 
niebezpieczny; •e IDJege nie
pewne, niebezpieczne drogi; 
2) niepewny, wątpliwy; es ift 
-, ob er fommen roitb jest 
wątpliwem, czy przyjdzie; eint 
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. 
.. e @i;iftena niepewna egzy- nieobyczajność j., niemoral- fet ein - barillier nieszcz11-
stencya; biejee @e[djdft ift ność j.; 2) czyn nieobyczaj- ście nad tero zawisło; 2) = 
je~r - ten interes jest bar- ny, niemoralny. jp~djooge(. 
dzo niepewny; eine •e ijor„ U'nf olib(e), adi. 1) niemo- U'nftct, adi. obacz Unftdt. 
bftung wątpliwa pretensya; ralny; -e ~eliensroeife niemo- ll'nfttUlJnr i Uufti'lllJnr, 
•fil @ebl:ldjtnis słaba pamięć; ralne życie; 2) nierzetelny, adi. nienasycony, nieugaszo
mit •ft ~anb niepewną, trzę- niesolMny; bieje ijirma ift - ny; eln •er ~unger nienasy
sącą ręką; adv. niepewnie. ta firma jest niesolidną; ,es eony eJ6d; -er ~urft nieuga-

ll'nfidjcr~eit, sf. niepewność ~orge~en nierzetelne, nieso- szone pragnienie; 0 er fillunfdj 
f., chwiejność f.; niebezpie- lidne postępowanie. niemożliwe życzenie. 
czeństwo n.; wątpliwość j. U'nforgfiiltig, adi. niesta- ll'nftiirlJnr, adi. pewny, nie-

ll'nfidJtlJnr, adi. nie widział- ranny, oiedbały; adv. niedbale. sporny, niemożliwy do zaata
ny, niewidoczny; niewidomy; I ll'nforgfiiltigfcit, sf. niesta- kowania; im -en ~efi~e w nie
fidj - macbm, - werben ranność f., niedbałość f. spornem, pewnern posiadaniu. 
zniknąć, skryć sil}; er war ll'nforgfnm, adi. 1) obacz ll'nftiirbnrlcit, sj. niespor-
bm gan am %ag - nie widzia- Unj orgfiiltig; 2) o bacz <!Sorg• n ość f., pewność f. 
no go cały dzień j eine -e (05; 3) ob11cz 15orgenfrei. ll'nftrnflJnr, ll'nftrnflidj i 
.l;innb niewidoma ręka; adv. ll'nfrcrf Cit~, adv. z naszej llnftrii'flidj, adi. niezaslugu-
niewidomie, niewidzialnie. strony. jf!CY na karę, niekarygodny, 

ll'nfid)tlJnde!t, sj. niewi- ll'nf rige, pron. ber, bie, nirnaganny. 
dzialność f. bas - ; pl. bie "", obacz lt'nfttnflJndcit, ll'nftriifltdj• 

ll'nfinn, .. (e;e, głupstwo n., Unfer. ftit, sf. wolność f. od k11ry, 
niedorzeczność /., bezsens ll'nftant~miinnif d), adi. nie- niekarygodność f., nienagan-
m., duby pl.; - fcf)wnt}en polityczny,niedyplomatyczny. ność f. 
pleść koszałki opałki, pra- ll'nftiit, adi. niestały, nie- ll'nftrcitig i llnftrci'tig, adi. 
wić smalone duby; es ift -, spokojny, błąkający się, tu- i adv. niewątpliwy, bez wąt
jo etw. au lie~au:pten to nie- łacki; ein •er !Dłenfdj niestały pienia; bezsprzeczny, bez
dorzeczność, utrzymywać coś człowiek; -ei3 ~ebm życie tu- sprzecznie, pewny, pewnie. 
podobnego; er f djnibt einen łacze, koczownicze; •er ~(icf ll'nftubicrt i llnftnbte'rt, 
wa~ren - pisze same bez- niespokojne, trwożliwe spoj- adi. I) nieuczony, nie po
sensa; - treilim wyprawiać rzenie. siadający wykształcenia; 2) 
głupstwa. ll'nftiittg, adi. 1) obacz nieświadomy, nieprzygotowa-

ll'nfinnig, adi. głupi, nie- Unftlit; 2) .. e @ri.iije zmienna ny, improwizowany, natu-
dorzeczny, bezrozumny; bez- ilość. ralny. 
sensowny, bez sensu; •e 2tu~e„ ll'nftiitigfcit, sf. niestałość ll'nfil~nlJnr i llnfil'~nlJnt, 
rung niedorzeczne, głupie f., niespokojność f. adi. nieprzebłagalny. 
wyrażenie; ein -er ilui;us sza- ll'nftntt~nft i llnftn'ttbaft, ll'nfumme, sf. pl. ,n, 
lony przepych; •eB Seug adi. niewłaściwy, nieprzy- ogromr,a, bajeczna suma. 
fdjwnten pleść koszałki opałki, zwoity, niedozwolony, zabro- ll'nf ilnbig, adi. niegrze-
prawić smalone duby; - niony, niedopuszczalny, nie- szny, niewinny. 
werben zwaryować, oszaleć, ważny; fein @efudj ift ll'nfiinblłdJ, adi. 1) nie
adv. niedorzecznie, głupio; jego prośba jest niedopu- winny; 2) obacz Unjilnbig; 
fidj - gelil:lrbm zachowywać szczalną; etw. filr - etf(dren niemanb ift - niema nikogo 
się jak waryat. uznać co za niedopuszczalne, bez grzechu; - (eben żyć 

ll'nfimtigfcit, sj. niedorze. niewłaściwe. w niewinności. 
czność /., bezrozurnnośc f., ll'nftnttbnftigfcit, sf. nie- lt'nfilnblidjfeit, sj. niewin-
bezsensowność f., bezsens m.; właściwość f., niedopuszczal- ność f. 
ekstrawagancya j,; szaleń· ność f. ll'nfl)mmctrte, sj. brak m. 
stwo n. lt'nftetblidj i llnftc'rlJlid}, symetryi. 

ll'nfinnlid), adi. 1) niezmy- adi. i adv. nieśmiertelny; ll'nfl)mmctrif dj, adi. ni(-
słowy; •e iliebe platoniczna wiekopomny; - mac!ien unie- symetryczny; adv. niesyme
miłość; 2) duchowy, ab- śmiertelnić, uwiecznić; fidj - trycznie. 
strakcyjny. blamimn zblamować, zkom- lt'ntnbd~nft i Untn'bcl~aft, 

ll'nfittt, sf. pl. •n, zły promitować Rię nieśmiertelnie. ll'ntnbclig, adi. i adv. nie• 
zwyczaj, nieobyczaj m., nad- llnfte'rblid)feit, sf. nieśmier- naganny, nieposzlakowany, 
użycie n. telność f. bez zarzutu; •fr Stil popra-

ll'nfittlid), adi. nieobyczaj- lt'nftcrn, sm. •(e)e, 1) nie- wny styl; "e Ounlitiit nie-
ny, niemoralny; adv. nie- szczęsna gwiazda, nieszczę- naganny gatunek. 
obyczajnie, niemoralnie. sna konstelacya; nieszczę- U'ntnbcl~nftigfcit, sf. niena-

lt'nfittlid)fctt, sf. pl. • en, 1) ście n., fatalność j. ; ee wnI• ganność f. 



lt'ntnuglid) 

lt'11tnu9lidJ, adi. niezdatny, 
nieprzydatny, niedoł(lżny, nie 
do użycia, niezdolny:; filr un• 
fere Sroecfe - nieprzydatny 
do naszych celbw. 

ll'ntnnglid)fcit, sf. niezda
tność f., niezdolność f., nie
dołężność f. 

lt'nteillint i llntei'llint, adi. 
i adv. niepodzielny; r.iiepo
dzielnie. 

ll'ntcilbnrfcit, sf. niepo
dzielność f. 

ll'nteillinft(ig) i Unteil~n'f• 
ł(iR), adi. niemający udziału. 

ll'nten, adv. na dole, u 
dołu, z dołu, u spodu, od 
spodu; - am ~ette u pod
nbża ł6żka; - an ber <5eite 
u dołu stronnicy; nacg - ku 
dołu; uon oóen óis - z góry 
na dM; - am !8er(1e u pod
nóża góry; - im ~affe na 
spodzie beczki; id} rooijne 
- mieszkam w parterze, na 
dole; - an fiten siedzieć na 
szarym końcu; uon - auf 
bienen służyć od najniższego 
zacząwszy; roeiter - dalej 
w dól, niżej; fieije roeiter -
popatrz niżej; tuie -, tuie -
fte~enb jak poniżej; - burcg• 
ge~en przechodzić dołem; -
~erum dołem naokoło. 

ll'ntcr, praep. z dat. i acc. 
1) pod; er fitt - bem ~aume 
siedzi pod drzewem; etro. -
bem 2!rm tragen nieść coś pod 
pachą; etm. - bie ~anf leg en 
połozyć coś pod ławkę; ber 
~unb fam - bem ~ifdJ ~er• 
uor pies wylazł z pod stołu; 
- bem freien ~immer pod 
gołem niebem; - fillaff er 
fte~en być pod wodą; -
fillaff er f e~en zalać wodą; bas 
!Bud) ift - ber \j:lreff e ksilłżka 
jest w druku; jmn\m -
bie C!:rbe ótingen zawieść 
kogo do grobu; jmnbm - bie 
\ltrme greifen pombdz komu; 
jmnbm - bie \ltugen treten 
jawić się komu przed oczami; 
- uier lltugen w cztery 
oczy; mit jmnbm - ei ner 
~ecfe ftecfen być z kim w zmo
wie; jmnbm etro. - bie 9laf e 
reif>en uczynić komu wyraźną 
przymówkę; 2) .Rin'oer - ae~n 
3a~ren dzieci nie mające lat 
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dziesięciu, dzieci poniżej dzie
sięciu lat; ea ift - feiner 
fillilrbe to jest poniżej jego 
godności,to nie odpowiadaj ego 
honorowi; - 3e~n .lłronen 
fann id) es nidjt uetfaufen nie 
mogę tego sprzedać poniżej 
dziesięciu koron ; bas ift -
unter ailer .lłritif to jest po
niżej wszelkiej krytyki; vie[e 
Sti.iµfe - einen ~ut bringen 
zjednoczyć wiele os6b w je
dnym kierunku; - \)3ati 
poniżej pari, poniżej kursu 
nominalnego; - imnbi3 ~e= 
Ml fteljen być pod czyją 
komendą, pod czyim rozka
zem; - imnbm bienen służyć 
pod kim; - bem <5dju~e bes 
@efe~ea pod osłona, prawa; 
er fteljt roeit - mir stoi 
nizko pode mną; 3) w czasie; 
- ber 9łegiernnn <5obiesfiil 
pod panowaniem Sobieskiego, 
za panowania Sobieskiego, 
za króla Sobieskiego; idj 
fdjrieb iljm - bem 3. bief es 
pisałem mu 3. bieżącego 

miesiąca; - ber .8eit w tym 
czasie, w międzyczasie; -
ber 9lebe podczas mowy; -
bem C!:ff en podczas jedzenia; 
4) między, pomiędzy; - unś 
między nami; wir werben 
gana - uns fein będziemy 
między sobą; einer - uns 
jeden z nas; - aUen, bie icg 
fe~e pomiędzy wszystkimi, 
kt6rych widzę; ber gro~te -
uns największy z pomi,ędzy, 
z pośród nas; - 3roei Ube[n 
rolilj[en wybrać z dwojga 
złego; - bie 5o[baten geljen 
przystać do wojska, zostać 
żołuierzem; idj fomme roenig 
- i!eute chodze rzadko mie
dzy ludzi; @elb - bie i!eufe 
óringen puścić pieniądze mię
dzy ludzi; - bie 9łliuber ges 
raten wpaść w ręce zbójom; 
- an'oeren między innemi; 
- uns pomiędzy, między 
nami; - uns gefagt między 
nami powiedziawszy; 5) -
ber ~anb pod ręką; id) f age 
es - einer ~ebingung po
wiem tylko pod jednym wa
runkiem ; - feiner ~ebingu11g 
pod żadnym warankiem; -
bief en Umftlinben w takich 

U'nttrbnu 

warunkach; - aUen Umftlin
ben w każdym wypadku, 
w każdym razie; - bem 
<5cgu~e ber 9ladjt pod osłoną 
nocy; - biefem @efidjtspunfte 
z tego punktu widzenia; -
'oem ~onner ber .lłanonen 
przy grzmotach dział; -
@[ocfengefliute przy odgłosie 
dzwonów; - bem ,8ujaucg3en 
'oer !Dlenge wśr6d radosnych 
okrzyków tłumu; - ~rlinen 
ze łzami; was Detfteljen tSie 
- bief em muebrucfe? co pan 
rozumie pod tym wyrazem? 

ll'nter, adi. ob. Untere. 
ll'ntet, sm. ~a, pl. -, 

(w kartach) walet m. 
ll'ntcrnligeorbnetc(r), sm. 

~n, pl. ,n, subdelegat m. 
U111tcrnliorbn11ng, sf. sub

delegacya f. 
ll'ntct•nbtcilen, va. 1ylko 

ja ko pp. unteraógeteirt, pod
dzielać. 

lt'ntcrnbteilung, sf. pl. ~en, 
poddział m.; - einer ge• 
~eimen @efeUfcljaft grupa f. 
tajnego stowanyszenia. 

lt'ntcrnbmirnl, sm. ~s, pl. 
~rli[e, podadmirał m., wice
admirał m. 

lt'nterngcnt, sm. •en, pl. 
~en, podajent m., subajent m. 

U'ntcrnncntur, sf. pl. •en, 
subajencya f. 

lt'nternmt, sn. ,es, pl. 
=limter, urząd niższy, pod
rzę<lny. 

ll'ntcrnrm, sm. -es, dolna 
cześć ra!llienia. 

U'nternrt, sf. pl. =en, pod
rodzaj m. 

ll'11ternr3t, sf. •es, pl. 
=iiqte, lekarz młodszy, asy
stent lekarski. 

ll'ntcrnuff ebcr, sm. ~s, pl. 
-, dozorca młodszy. 

lt'nternu~f d)uft sm. =ff ei!, 
pl. ,fdjUffe, podkomitetm., sub
komitet m. 

ll'ntcrlinlfcn, sm. -s, pl. -, 
1) siestrzan m., podciąg m., 
dolna belka; 2) architraw 
m., brus m., nadsłupie n., 
płatwa f. 

lt'nterlinu, sm. •ei3, pod
budowanie n., podbudynek 
m., fundament m., budowa 
podtorowa. (kol.). 
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ll'nterbnudj, sm. ..ei:!, pod- bteelje, .. r,ridjft, .. f>ridjt, -bradj, wstrzymać łzy; bai:1 ijeuer 
brzusze n. ljllóe unterórodjen, va. prze- - przytłumić, gasić ogień; 

ltnterbnu'en, ljalie unter- rwać, przerywać, przestać, ein %e1tament- zataić, ukryć, 
baut, va. 1) podbudować, przeszkodzić; bie %iitigfeit usunąć, skręcić testament; 
podmurować; 2) (untergraóen) - przerwać zajęcie; faff en eine G:mvlitung - stłumić 
podminować. <5ie fidj nidjt - niech pan bunt, powstanie; bie )ffill~r„ 

lt'nter6num, sm . .. ea, pl. sobie nie da przeszkodzić; ~eit faun man nidjt !ange 
-liiiume, ob. ,8eunóaum. einen !Sefit - przerwać po· - prawdy nie mo:!.na długo 

U'nter6cnmtc(r), sm. ..n, siadanie; II. unterlirodjen, pp. ukryć, zataić; einen <6cf)mer3 
pl . .. u, podurzędnik m., urzę- i adi. przerwany, przeszko- - poskromić ból; 2) gnębić, 
dnik podwładny, podrzędny. dzony, bez związku; er fvridjt uciskać, dręczyć; bai:! !Bolf 

U'nterbefdJrn~nber, sm. ·!3, mit einer non %riinen •en - uciskać 111d. 
pl. -, naczelnik ni:!.szy; pod- <5timme przemawia przez ltntcrbrii'dcr, sm. •i:!, pl. 
komendant m., zastępca m. łzy, przemawia głosem przy- - , gnębiciel m., dreczyciel m. 
-Ą>odza. tłumionym przez łkanie; .. er ltnterbrii'dung, ;f. pl. -en, 

lt'nterbe~orbc, sj. władza Strom przerwany prąd. 1) tłumienie n., przytłumie-
ni:!.az~. llntcrbre'd)cr, sm. -s,pl. -, nie n., ukrywanie n., tajenie 

ll'11tcr6ci11, sn. •eś, pl. -e, przeszkadzający m., pr:i:e- n., powstrzymanie n.; 2) 
dolna część nogi. rywający m. gnębienie n., uciskanie n., 

lt'ntcrbcinflcib, sn. -ei3, pl. llntcrtirc1dju11g, sf. pl. •en, dreczenie n . 
.. er, gatki pl., gacie pl., kale- przerwa f., przeszkoda f,; it111tcr•b11dcn, ljalie unter-
sony pl., majtki pl. o~ne - bez przerwy. ge'oucft, va. vn. i fidj -, vrefl. 

lt'ntcrbctt, ł'n. •ei3, pl. ,en, lt'11tcr•brcitc11, ~aóe unter• ob1tcz ~ucfen. 
piernat m., pierzyna j. gebreitet, va. rozciągnąć, po- U'ntcrc, adi. ni:!.szy; bai:! 

ltntcrbc'ttung, sf. warstwa zostać n spodu, podlo:!.yć. - ~talien ni:!.sze Włochy; 
f. :I.wiru, podłoże n., pod- ll11tcrbrei'tc11, ljaóe unter• bai:! - @t)mnafium ni:!.sze 
sypka f., nasypka J: lireitet, va. podać, przedsta- gimnazyum; bie •n .!Uaff en 

ll'ntcrbilnn3, sf. deficyt m., wić; ein @efudj - wnieść I ni:!.sze klasy, niższe stany. 
niedob6r m. podanie j etro. !Ur G:ntf cljei• lt1ttCtei1tn11tbCt, adv. po-

lt'1tłCt•bf1tbC11, óinbe, ban'o 'oung - przedło:!.yć coś do między, między sobą; wza-
unter, ~alie untergeóun'oen, va. ro~trzygnięcia. jemnie; er ~at al!ei:l - ge• 
przywiązać co u spodu czego. lt'llłCt•bri11gc11, liringe, mif djt pomieszał wszystko 

ll11tcrbi'11bc11, •liinbe, 0 1ianb, bringft, bradjte unter, ~alie jak groch z kapustą; fie 
~aóe unterliunben, va. pod- untergeliradjt, va. umieścić, ~elfm fidj - pomagają sobie 
wiązać; jmn'om 'oie 2elien!3• ulokować; id) ljaóe i9n f djon wzajemnie; - mengen, mifdjen 
a'oer - niedać komu mo- untergeóradjt umieściłem go domieszać, przymieszać; fie 
:!mości :!.ycia. jn:!.; in 'oiefem [Bagen faun ftreiten fidj - kłócą się z 

ltntcrbi'nbung, sf. podwią- man fedjs \J!etfonen - w tym sobą; fie ~eiraten blofi -
zaoie n.; - ber ~ul!3aber powozie mo:!.na ulokować, :!.enią się tylko między sobą. 
ligatura f. umieścić sześć osób; f o nie! ll11tcrfn'ngc11, unterfange, 

lt'ntcrbifd)of, sm. •i:!, pl. 2eute faun idj liei mir nicljt unteifiingft, unterfiingt, unter• 
:,!Jifdjllfe, sufragan m. - tyle osób nie pomieszczę fing, 9alie unterfangen, ficlj -, 

ll'ntcrblntt, sn. -es, pl. u siebie; fein @e!b nortei!9aft vrefl. ośmielić się, pozwolić 
,b!iitter, liść spodni (przy cy- - umieścić, ulokować ko- sobie, odwa:!.yć się na co, po-
garach). I rzyRtnie pieniądze. wa:!.yć się, uzuchwalić się; 

llntcrblci'bcn, •li(eilie, U11tcrbro'dJc11, adi. obacz roas unterfiingft bu bidj? co 
,li(eilift, •li!ieó, liin unterli!ie• Unterbred)en II. ty sobie pozwalasz?; er 
lien, vn. nie stać się, nie lt'ntcrdJlorf iiurc, sf. kwas unterilingt fidj ośmiela się, 
przyjść do skutku, nie wy. podchlorowy. odważa się. 
konać się; id) roilnfcfle, bafi lt'ntcrbcd, sn. ,s, pierwszy ltntcrfa'ngcu, sn. •i:!, ośrnie-
'oai3 in ,8ufunft sbleilie wy- pokład. lenie n., powa:!.enie n. się, 
razam :!.yczenie, :!.eby tego na lt'ntcrbcde, sf. pl. -n, spv• śmiałość f. 
przyszłość nie było; bie e5aclje dnia kołdra. ll'nterfn~rt, sf. przejazd 
iit eine ,8eit!ang -ó!!eóen to się ltntcrbe'~, ll11tcrbc'ff c11, m. dołem, podjazd m. 
przez pewien czas nie po• adv. tymczasem, tymczasowo, lt'ntcr•faff cn, ljabe untet„ 
wtórzyło; bai! 9litte roo9! - w międzyczasie. gefalit, I. va. ująć z dołu, 
łiinnen bez tego mogło się ltntcrbrii'dcn, 9alie unter• ująć pod ramię, wziąć kogo 
obejść; •liliebene ,8a~!ungen btilcft, va. 1) przytłumić, pod ramię, podtrzymać kogo; 
niewykonane płatności, tłumić, ukryć, ukrywać, taić; II. ficl) -, vrefl. untergefafit 

U11terbrc'dJC1t, I. untrt• f eine ~tdnen - tłumić, po- ge9en iść pod ramię. 
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U'nterftlbbctr, sm. •n, pl. 
•en, podbetmani m., hetman 
polny; zaat~pca m. wod,a. 

Untcrfc'rttgcn, ~olie unter= 
fedigt, podpisać; ber Unter• 
fertigte niżej podpisany. 

U'ntctf{iid}c, sf. próg m. 
U'ntcrforftcr, sm. •s, pl.-, 

podleśniczy, leśnirzy młodszy. 
U'ntcrfilbrnng, sf. obacz 

Unterfa~rt. 
U'ntcrfufi, sm. -ei!, pl. 

•filjie, spodnia część nogi, 
stopa f. 

lt'ntcrfuttcr, sn. •!!, pod
szew ka f,, podbitka/. 

ll'ntcrgnng, sm. ~ei!, 1) 
zach6d m.; bet - ber 15onne 
zachód słońca; 2) upadek m., 
zguba/., zagłada f.; - eines 
6d)iffe!! zatonięcie n. okrętu; 
- eineii !J!eid)e!! upadek pań
stwa; f einem •e na~e f ein być 
blizkim upadku, ruiny; ber -
ber IDe!t koniec m. świata; er 
~at t~m ben - gef d)rooren 
poprzysiągł mu zgub9; bem 
•e geroei~t f eilt być skazanym 
na zgubę. 

U'ntcrgiirig, adi. niedo
fermentowany; •e!I ~liet pod
piwek m. 

lt'11tcrgiir1111g, sf. niższa 
fermentacya. 

U'ntctgnttung, sf. pl. -en, 
poddział m., podgatunek m. 

ll'ntcrgcliiiubc, sn. 0 s, pl. 
-, podbudowanie n. 

Untcrgc'bcn, untergelie, 
untergibft, untergilit, untet• 
gali, ~alie untergelien, I. va. 
poddać, oddać; powierzyć, 
podłożyć; jmnbm eine ~ecfe 
- podłożyć komu kołdrę; 
jmnbm ein @ut - powierzyc 
komu dobra do zarządu; II. 
untergelien, pp. i adi. oddany, 
poddany, podwładny, podle
gający, ulegający. 

ll11tcrgc1bcnc(r), sm. •n, pl. 
•n, poddany m., podwładny m. 

llutcrgc'bcnbcit, sf. pod
władność f., podd11ństwo n.; 
zależność f., zawisłość f., 
subordynacya /, 

U'11tcr-gcbc11, geije, geijft, 
ging unter, bi~ untergegangen, 
vn. 1) zatonąc, utonać; bai! 
6djiff ging - okr~t ;a tonął; 
2) zachodzić, zajść; bie 15onne 
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ge~t untet słońce zachodzi; U'nttrgriibig, adi. niższo-
3) (przen. :) zaginąć, ginąć; stopnfowy. 
er glaulite, bie m.lelt ginge ll'utcrgrnnb, sm. ,es, spo-
unter, roenn ... myślał, że dnia warstwa. 
nadejdzie koniec świata, U'ntcrgrn11bbn~11, sf. pl. 
jeśli . • . ; bnil 2anb, bas ,en, kolej podziemna. 
molf ge~t unter kraj, nar6d ll'11tcrgrn11b.pf{ng, sm. =c!3, 
upada; 4) bet ,tieuroagen ging pl. •Vflilge, podsk,bowiec m. 
nic!Jt unter w6z z sianem nie U'ntergurt, sm. •eil, pl. •e, 
m6l!ł być pomieszczonym. pas dolny. , 

U'11tergcbol3, sn. obacz lt'ntcr•bnllen, ~alit, 9nft, 
UntetgolJ. ~at, 9atte unter, 9abe untet• 

lt'utcrgc~ilfe, sm. •n, pl. ge~abt, va. l) mieć pod czem, 
•n, podmajstrzy m. mieć ze spodu; idj 9abe nod} 

U'ntergcorbnet, adi. pod- einen mocf unter mam jeszcze 
rzędny, niższy; eine •e \5'rage snrdnt od spodu; 2) mieć pod 
podrzędna kwestya; ~er 15al1 ręką; mieć pod sobą; id} 9abe 
zdanie drugorz9dne, zawisłe; jett nidjtil unter nie mam 
•erroeif e sposobem pod po- teraz nic pod r~ką; 3) jmnbn 
rządkowanym. - przezwyciężyć, zwyciężyć 

ll'ntcrgcrid)t, sn. •eil, pl. kogo; jelit ~aben fie i9n 
•t, sąd niż.,zy. unter teraz go mają w swojej 

ll'ntcrgcf d)obcn, adi. obacz mocy. 
Unterfc!Jieben. ll'ntcrbnlb, praep. z gen. 

lt'ntcrgcf d)ofi, sn. ,ff eś, pl. poniżej; - beiii ,tinufeil flieH 
•ff e, dolne pi~tro, poziemie »., bet ~(uji poniżej domu płynie 
przyziemie n., parter m. rzeka; - ber iBtild'e pod 

U'ntergcfteU, sn. •(e)it!, pl. mostem. 
•e, spód m., podstawa f.; - U'ntcrbnlt, sm. •(e)s, utrzy
eine!I !lllagens podwozie n. i manie n.; jeinen - fjaben 

lt'nttrgcttJnnb, sn. =e!I, pl .. mieć utrzymanie; er !;at 
•Wiinber, odzienie spodnie, feinen - nie ma sie z czego 

U'ntcrgcttJcbr, sn. •(e)iil, pl. ntrzymyw11ć; jmnbm ben -
,e, szabla f, pałasz m. = geben dawać komu utrzy-
6eitengeroe9r. manie; filr ben -· einei8 un• 

U'ntcrgettJid)t, sn. •t!I, nie- e9elid)en .ffinbes f orgen pła
dobór m., brak m. w wadze, cić alimenta. 
niedowaga /. U'ntcr•(Jnltcn, garte, ~iiftft, 

llntcrgrn'bcn, untergrabe, ~lilt, ~ielt unter, 9abe unter• 
untergriibft, untergrlilit, unter• ge~aUen, va. podtrzymać, 
gtub, galie untergralien, va. podtrzymywać; fie ~ie!t bie 
1) podkopar, podkopywać; 6d)Ur3e unter podt,zymllla 
minować, podminować, za- fartuch; fie 9ie(t b11il .ftorb• 
grzebywać grabiami; ein djen unter podstawiła koszyk. 
,tiauil - podkopać, podmino- Uuterbn'Ucn, untcrgnl!e, 
wać dom; 2) podkopać; ni- untetgliltft, unterglilt, unter= 
szczyć, obalić, stargać; bie ~left, 9abe untet~ll[ten, I. va. 
@efellfcĘJ11ft!lorbnung - pod- 1) utrzym11ć, utrzymywać, 
kopać, obalić porządek spo- żywić, wyżywić; płacić ali• 
łeczny; jmnb!I .lltebit - pod- menta; podtrzymywać; ein 
kopać czyjś kredyt; bie @e„ \5'rnuen3immet - utrzymy
funb~eit - podkopać, stargać wać kobiet9; \5'euer - pod
zdrowiej jmnbs ~uf - pod- trzymywać ogień; einen ~rief• 
kopać czyjąś sławę; jmnb!I wedj[e( - utrzymać kore· 
@lilcf - zniszczyć czyje spondrncyę; eine iflefatmt• 
szczęście. f d)aft - utrzymywać, kal-

ll11tcrgrn'b1111g, sf. podko- tywować znajomość; 2) ba· 
panie n., minowanie n., ni-1 wić, zabawiać; burqi ange• 
szczenie n., obalenie n., ne~me @elvrlicije - zabawiać 
starganie n. przyjemnemi rozmowami; 
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II. fidj -, vrefl. (g<tlien) 1) 
bawić, zabawiacS się; rozma
wiać; fidj filier \politif -
zabawiać się, rozmawiać o 
polityce; 2) żywić się, utrzy
mywać się; icl) unter~<tlte midj 
burdj meiner ,tiiinbe !2!r[leit 
utrzymuję się z pracy rąk. 

Untcrbn'Ucnb, adi. zaba
wny, zajmujący. 

Untcrbn'ltung, sf. pl. •en, 
1) utrzymanie n. = G\rg<t[• 
tung; podtrzymywanie n.; 
2) zabawa /., rozrywka j.; 
rozmowa f.; 3um @egenfi<tnbe 

• ber - bienen ponosić koszta 
zabawy; tlertrau[idje - po
gadanka poufna. 

Untcr4n'Unngeblntt, sn. ,ee, 
pl. obliitter, pismo belletry• 
styczne. 

UntcrlJn1ltung0gn'6r, sf. dar 
m. zabawiania. 

Uutcrbn'Uungefoftcn, spl. 
koszta pl. utrzymania; ali
menta pt.; koszta pl. zabawy. 

Untcrb11'Uung0lcftlirc, sf. 
zajmując·a lektura, bellętry• 
styka f. 

Untcrbn'ltungeftoff, sm. ,es, 
temat m. do rozmowy. 

Untcrb111Uun11011Jcif c, I. sf. 
sposób m. bawienia, bawie
nia się; II. adv. sposobem 
konwersacyjnym. 

Untcrb11'nbcln, gabe unter
§«nbert, vn. układać się o co, 
traktować o co; filier ben 
ijrieben - układać sit.l, tra
ktować o pokój; parlamento
wać, pośredniczyć. 

Untcrbii'nblcr, sm. •il, pl. 
-, 1) pośrednik m.; 2) ko
misyoner m., sensal m., ajent 
giełdowy, pośrednik m.; -
llerlioten pośrednicy wyklu
czeni. 

Untcrbii'nblcrin, sf. pl. 
-nen, pośredniczka j. 

Untcrb11'nbluug, sf. pl. ,en, 
układanie n. się, układ m., 
pośrednictwo n., pośrednicze
nie n., traktowanie n., per
traktacya /., konferrncya f., 
parlamentowanie n.; in -
~egen być w rokowaniach; 
n,ii§renb ber - w trakcie 
układów. 

u·ntcrbnue, sn. 0 fes, 1) 
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dolna część domu; 2) izba fommt mir f ~on nocf) unter 
niższa w parlamencie. ten mi się jeszcze mwinie, 

U'ntcrbnut, sj. skórka spo- ten jeszcze popadnie na 
dnia. mo.ie ręce. 

U'ntcrbcmb, sn. -e!!, pl. U'ntcrfommcu, sn. $il, 1} 
•en, koszula spodnia. pomieszczenie n., umieszcze-

U'nłttbof, sm. •eil, pl. •giife, I nie n., przytułek m.; 2) 
1) trybunał niższy; 2) dolna miejsce n., zatrudnienie n., 
część podwórza. zajęcie n. 

Untcrbo'blcn, gnbe unter• U'ntcrfonig, sm. •ś, pl. ,r, 
~ii~lt, w. wydrążyć od spodu. namiestnik królewski, wice

U'UłCtbof C, sf. zwykle pl. król m. 
•n, gatki pl., gacie pl., kale- U'ntcrfonigin, sf. pl. ,nen, 
sony pl., majtki pl. wicekrólowa f. 

U'nttrirbif d), adi. podzie- U'nttrfor~cr, sm. •il, dolna 
mny; •e S\ itc!Je krypta sf.; część ciała. 
•e }llegriibniiiftiitten kata- U'ntcrfotig, adi. zaropiały, 
kom by pl.; bas ,e !J!eidj świat ropiący się pod skór!}; (przen. :} 
pozagrobowy; •e @eifter gno- ,e @elcl)i~te paskudna histo
my pl.; ,,5 @eroiilbe pod- rya, nieczysta sprawa. 
zifmne sklepienie. U'ntcrfum~cr, sm. •5, pl. 

U'ntctjadc, sf. pl. •n, -, podbijacz m. (kol.). 
kaftanik m. U'11tcr,fricd)cn,Medje,fri,djft, 

Untcrjo'd)cn, galie unter, froc!J unter, liin untetgefrodjen, 
jocl)t, w. ujarzmić, poabić, vn. podleźć, podczolgnl!,Ć się; 
zawojowai<. (przen. :) er fu~t etn \pliię~en, 

Uutcrjo'd)ung, sf. ujarzmie- n,o er - fnnn szuka miejsea, 
nie n., podbicie n., podbój gdzieby się mógł pomieści/.. 
m., zawojowanie n. U'nttt•fticgcn, ~nbe unter• 

Untcrjo'd)cr, sm, ,a, pl. -, gefriegt, va. dostać kogo w 
ujarzmiciel m., podbójca m. swojti r~ce; jmnbn - zwy

U'ntcrfnn~lcr, sm. •s, pl. ciężyć, przemódz kogo. 
-, podkan<lerzy m. U'ntcrfunft, sf. ob. Untrt• 

Untcdci'ltu, gabe unter• fommen. 
feilt, va. podklinować. U'ntcdunftebilttt, sf. pl. 

U'nttdtUntr, sm. •5, pl. •n, schronisko n. 
-, pod piwnicznym.; młodszy U'ntcdunft0Io0, adi. obacz 
garson. Obbn~Cos. 

lt'ntcrficfcr, sm. •5, pl. - , U'ntcrlagt, sf. pl. , n, 1) 
szczęka dolna. podstawa f., fundament m., 

U'ntcdinn, sn. •5, obacz podwalina f, podkład m. 
'.llovve!finn. spąg m.; - bee ,tieraftiicfea po-

U'ntcdlaif c, sf. pl. •n, duszka do krzyżownicy; }Bełt• 
klasa niźsw. - pookładka /. do łóżka, 

U'utcrfltib, an. •eil, pl. •er, podściółka f., ceratka /.; 
spodnia suknia, spodnica f. ,\?nar- podkładka /. do wło

U'ntcrfod), sm. •il, pl. sów; 2) podkładka /. (do 
•fiidje, podkucharz m., kuch- pisania), leniuszek m., teka 
ta m., kuchcik m. f.; 3) hipoteka j.; 4) (przen. :) 

U'ntcr,fommcn, fomme, podstawa f, fundament m. 
fommft, fam unter, liin unter• U'ntcdagcr, sn. •!3, war
gefommen, vn. 1) znaleźć stwa spodnia; spód m. opra
schronienie, pomieszczenie; wy łożyska. 
wir fonnten im ,\?otel ni~t - lt'ntcrlllnb, sn. •es, krnj 
nie znaleźliśmy pomiEszcze- dolny. 
nia, miejsca w hotelu; 2) U'ntcrlnij, sm. •ff ee, o~ne 
znaleźć zajęcie, zatrudnieniP, - bez przestanku, bez 
miejsce; S) bite ift mir no~ przerwy. 
nidjt unterge?ommen to mi Unttrla'ff cn, unterfoffe, 
si~ jeszcze nie zdarzyło i ber unterliiff eft i unterlliut, unter• 
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Iiibt, unter!ie~,~aóe. unter,laffen, 
va. zaniedhac, zamechac, opu
ścić omieszkać co uczynić j 
i!Ę) i'uerbe nic!Jt - , €?ie au uet• 
ftiinbigen nie omieszkam za
wiadomić pana; f eine ~flic!Jt 
- zaniedbać obowiązek; in 
.Sufonft untetCaff e ba!il na 
przyszłość poniechaj tego; er 
~iitte - fonnen, bie!il au tun 
móel sobie to darować. 

ltutcrla'ffung, sf. pl. •en, 
zaniedbanie n., zaniechanie 
n., opuszczenie n. 

1tutcrln'ff un9!lf ilnbe, sf. 
grzech m. z niedopełnienia 
czego pochodzący, niedbal
stwo n. 

ll'ntcdnft, sf. ciężar znaj
dujący się na spodzie czego. 

lt'ntcrlnuf, sm. 0 e!il, 1) -
eine!il \)'(uff ei3 dolny bieg rzeki; 
2) dolny pokład (na okręcie). 

lt'ntcr•lnufcn, Iaufe, !iiufft, 
lliuft, rief unter, bin unter.
geinufen, vn. 1) uciekać, 
wcisnąć się, podbiedz; 2) es 
finb manct;e ~ttiilmer mit 
untergelaufen albo unterlaufen 
wkradły się niektóre omyłki i 
ein !lllort mit - (aff en wsunąc 
słówko. 

llntcrlau'fen, unterfouf e, 
unterliiujft, unterlćiuft, unter• 
lief, liin unter(aufen, I. vn. 
mit etro. - zajść czem ; pod
biedz; bni3 \lluge ift mit )B[ut 
- oko zaszło krwią; II. va. 
podbiedz kogo; jmnbn - pod
stawić komu nogę. 

llnterlau'fen, sn. 0 s, llnter• 
lau'fung, sf. - mit \lj(ut 
zajście n. krwią. 

ll'nterlnnfer, sm. •9, pl. 
-, podbiegacz m. 

ll'nterlebcr, sn. •!il, spodnia 
skóra w bucie. 

ll1nterlef3c, sf. ob. Unter, 
Iippe. 

lt'ttttr·legen, ~alie unter• 
ge[egt, va. 1) podłożyć, pod
kładać; ~et ~ennl! @ier -
podkładać pod kurę jaja; 
einem .lłinbe :IDinbeln - pod
łożyć dziecku pieluszki; 
~fetbe - rozstawić konie; 
mit untetlegten \j:lferben reijen 
jeździć z rozstawnymi końmi; 
eine Sticferei - podszyć haf(; 
2) (przen. :) eitm !!Jle(obie 
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einen Xei;t - podłożyć tekst ' llnterman'eruug, sj. pod
pod melodyę; einem !lllorte murowanie n. 
einen anbmn €:iinn - pod- ll'utermeifter, sm. •!3, pl. 
sunąć, nadać słowu inne zna- -, podmaj~trzy. 
czenie. llnterme'uneu, ~(l{ie unter• 

lt11tedc19e11, adi. obacz mengt, lt'utcrmengen, ~alie 
Unterliegen, uległy, podległy untergemengt, va. przymie
komu. szać, domieszać co do czego; 

ll'ttterle~en, sn. ,a, lrnno ben !lllein mit fillaff et - przy. 
drugorzędne. mieszać, domieszać wody do 

lt'ntcrlel)rer, 8m. 0 S, pl. wina. 
- , nauczyciel młodszy. ltntcrmc'noen, sn. •9, lln• 

lt'nterlclb, sm. •es, dolna tcr111c'11911119, sf. przymiesza
część ciała; brzuch m., pod- nie n., przymieszka f., do-
brzusze n. mieszanie n., domieszka f. 

lt'utcrleifiebcf djlUetbe, lt'11° ltntcrminie'rcn, ~aóe unter-
tcrlcibófranfbeit, sf. pl. -en, miniert, va. podkopać, pod
lt111tcrleib6leiben, sn. ·!3, minowae, minami podsadzić. 
choroba brzuszna. ltntcrmi'f d)CII, ~(lbe u n ter• 

ll'nterlcibebrud), sm. 0 eil, mifd)t, va. obacz Untermengen. 
pl. ~lirilcf)e, przepuklina f. llntcrnc'bmcn, unterneijme, 

ll'utcrletbet~lJbue, sm. ty- unternimmft, unterna~m, ~alie 
fu,, dur brzuszny. unternommen, va. przedsię-

ll'ntcrlcutnant, sm. •iil, pl. wziąć, przedsiębrać i podej-
,e i •O, podporucznik m. mować, podjąć się czego; eine 

ltuterlic'ocn, unterliege, !Jłeife - przedsięwziąć po• 
unterliegft, unterlag, liin un• dróż; au vielerlei auf einmal 
terlegen, vn. ulegać, uledz; - mieć za dużo interesów 
podlegać, podpadać, podpaść; , naraz; etro. in @etreibe -
'oie .!tart~ager untetfogen \ spekulować w zbożu; mer 
Kartagińczycy zostali po- 3uuiet unternimmt, rid')tet 
konani; bem €:itlirferen roenig aua kto za wiele przed
uledz silniejszemu; ei net siębierze, temu się mało 
.!tranf~eit - ulegać chorobie, udaje. 
podlegać chorobie; einet 2aft llutctttc'~IIICll, sn. •9, pl. -
- ugiąć się pod brzemieniem, Uuterne'~muug, sf. pl. aen, 
ciężarem; baiil unteriiegt feimm przedsięwzięcie n., przedsię
,8roeifel to nie ulega, podlega biorstwo n.; ein fil~ne!3 Unter• 
żadnej wątpliwości; bem ne~men śmiałe przedsięwzię-
6qimer3e - poddawać się cie; eine Unterne~mung auf 
holowi. gcmeinf cf)aftiid')e !Jled')nung 

ltntcrlic'gcnb, adi. ulega- przedsiębiorstwo na wspólny 
jący, podlegający. rachunek. 

lt'ntetlilllJC, sf. dolna warga. llntctnc'~menb, adi. przed-
lt'ntcrm, skrócenie = unter siębiorczy, śmiały, zuchwały. 

bcm. ltntcrne'~mcr, sm. •5, pl. 
llutcrma'lcn, ~nlie untei:• -, przedsiębiorca m.; impre· 

malt, va. podmalować, grun- sario m. 
tow•Ć. ltntettte'~lllllllR, sf. obacz 

ll'ntcrmann, sm. •(e)!il, pl. Unterne~men. 
-miinner, ten, który zostaje lluternc'~muugegcift, sm. 
pod kim; er ift mein - on •e!il, 1tuter11C'~11111ug0Inft, sf, 
idzie po mnie; (w wojsku) duch przedsiębiorczy; inicya• 
ten co w szeregu stoi przy tywa f. 
kim po lewej ręce. ll1ttctttc't1111111g0{11ftig, adi. 

lt'ntcrma», sn. ,es, niedo- obacz Unternefjmenb. 
minr m., ubytek m. w mierze. ll'ntcrofff3icr, sm. "il, pl. 

ltutcrman'cttt, fjabe unter• •e, podoficer m. 
m(luert, va. 1) podmurować ll'nttr•orbuen, §alie untet• 
pod co; 2) podmurować co. georbnet, I. va. i vr. podpo· 
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rządkować, poddawać, pod-1 lt'ntcrrid)t, sm. ,es, nauka 
<lać się; feine @ebanfen ben en f., lekcye pl. (kt6re się da
beil anbeten - podporząd- je, udziela; nauka f, lekcye 
kować swoje myśli myślom pl. (kt6re eię bierze); - im 
innego; II, untergeorbnet, PP· j

1 

Seid)nen ne9men brać lekcye 
i adi. podrzP,dny, rysunków, uczyć się ryso-

lt'1tłCtOtbl11t1tg, sf, subor- wać; - ertei!en dawać, udzie
dynacya /., pod porządkowa- lać lekcyi; er gi6t guten -
nie n. się, naucza dobrze, jest dobrym 

lt111tcroJ;'l)b, n. podtlenek m. nauczycielem; einem .!łinbe 

lt'ntcr~ndJt, sf. poddzierża- be~ erften - gelien udzielać 
wa. f., dzierżawa/. z drugiej dziecku początkowych nauk; 
reki. bei imnbm - 9alien, genie~en 
"1t'11tcr~i:id)tcr, sm. •il, pl. uczyć się, pobierać naukę u 

- poddzierżawca m. kog-o, 
U'utcr~fnnb, sn. •eil, pl. . ltntcrri'dJtcn, 9alie, unter• 

•Pfćinber, 1) zastaw m.; et w. ridjtet, ~- va. 1) uczy_c c~ego, 
aum - ge!ien dać coś w za- nauczyc, ~awac, udz1~lac k_o; 
staw; 2) zakład m., rękojmia mu_ Ie key!;, 2) _zaw1a~.om.1c, 
f.; id) felJe meine @9re aum zawiada~iac, uw!adom1c, 1~
- mój honor w zakład daję; formowac, po1?,formowac; 
am - uerf cf;riebenei3 @rnnb~ Jmnbn genau uon, uóer ehu. -
fiilcl hipoteka f. powiadomić, pouczyć kogo o 

lt'ntcr~fnnbf d)ulb, sf. dług czem dokładnie; imnbn eineil 
hipoteczny. !ieff eren -; P?uczyć . kogo, 

lt'1ttcr~ftl1'1'C, lt'utcr~ftl1'1'• sprost~wac ezyJe ~dam?; II. 
ftcUc, sj. pod plebania f., wi- untemd)tet, pp. 1. adi .. wy
karyat m. kształcony, powiadom1ony, 

lt'ntcr~fnrrcr, sm . .. 13, pl. poinformo,~any; ba~on war 
- wikaryusz m. wikary m. tdJ nod) ntcf;t - 1110 byłem 

Untcr~~il'gcn, '9abe unter• jeszcze o tern powiadomiony. 
:pflilgt, i:a. podorać,. przyorać. Uutcrri'd)tcnb, adi. poucza-

U'ntcr~l)O~~borig, adi. •t jący1; iuf~rmacyjny, 
6ćiure kwas podfosforowy. U ntcrrtd}tcr, sm. •tł, pl. 

lt'ntcr~~o0~borfn11cr, adi. - •. podsędek m., młodszy 
" ,,.,,_ [ df f 1. sedzia. 

=e .. ._,il 3 po os 0 :.an SO I, I • 11111tcrtidJt~n11ftnlt, sf. pl. 
lt'ptcr~bo~~borf nure, sf. '=en, zakład naukowy. 

kwas podfosforowy. 1t 't 'd t"b 1„ b .~ l 
U'ntcr11 ri:ifcU sm. ..en pl. 11 crn ~ " C ior c, sj · P · 

t' · ' ' k =n, władza Rzkolna, 
=en, pod prefekt m., prefe t lt'ntcrrimtobricfc sm. l. 
młodszy. "I , . P 

lt'ntcr~rimn sf. przed- nauka za pomocą listów, 
ostatnia klas~ w szkołach przez korespondencyę. 
średnich. lt'ntcrrid}t~ftlclj, sn. "'(e)il, 

lt111tcr~rimn11cr, sm. •i3, pl. P!· ~fćid)er, f~ch nauczy
-, uczeń m. przedostatniej c1elsk1, . przedm10ty fachowe 
klasy szkoły średniej. nauczyciela. 

ltutmc'bcu, fidJ -, 9a!ie ll'ntc,rridJtofiilJigfcit, sf. 
micfJ unterrebet, vr. rozmówić zdolnośc /. pouczama, dy
sie z kim omówić sie kon- daktyczna. 
fe;ować. ' ·' ll11ttcrrid)t~freil)Cit, sf. wol-

ltntcrrc'bncr, sm. ·!3, pl. ność f. 111rnc_zania. 
-, interlokutor m., ten, z kim lt'11tcrrid)t0gcgcnftn11b! sm. 
sie rozmawia, =eil, pl. •ftlin'Oe, przedm10t m. 

·uutcrrc'bncriu, sf. pl. =nen, nau~i. . . 
interlokutorka f. lt 11tcrttd)t~111ntcrtnl, sn. •i3, 

llntcrrc'bung, sj. pl. •en, materyal m. do nauki. 
rozmowa f., konferencya f., ll'ntcrrid}tomct~obc, sf. me
rozprawa f. toda f, sposób m. nauczania. 

llntcrf cljci'bcn 

U'ntcrrid)tomittiftcr, sm. "'il, 
pl. -, minister m. oświaty. 

lt'11tmid}to111i11iftcriu111, sn. 
•!3, ministeryum n., minister
stwo n. oświaty. 

ll'11tmid}t0f4>rnd1c, sf. ję
zyk naukowy, wykładowy. 

ll'ntcrricl)toftu11bc, sf. pl. 
•», ,rodzina/. nauki, lekcya f. 

lt'11tmicf;t0ftJftc111, sn. =il, 
pl. =e, system m. nauczania. 

ll'ntmid)HlbcrwnUnng, sf. 
zarząd szkolny I administra
cya ,zkolaa, 

1t·11tcrridit~UJcf m, s11. ·il, 
oświata publiczna, sprawy 
szkolne, 

U'ntcrrid}t~~IUnng, sm. •til, 
przymus szkolny. 

lt'11tcrri11bc, sf. spodnia 
kora, 

lt'ntcrri~~c, sf. pl. •n, że
bro dolne. 

U'utcrrocf, sm. • es, pl. 
•tiicle, spodnica f,, halka f. 

U111tcr~, skr6cenie = unter 
bai3. 

ll11tcrf n'gc11, [Jaóe unter• 
f agt, va. zakazać, zakazy
wać, zabronić; et! ift unter" 
f agt zabroniono; bem !lłtie, 
fter bail !Dceff eief en - odsą
dzić księdza od czytania 
mszy; ber 2tr~t unterfagte mir 
bas @e[Jen lekarz zakazał mi 
chodzić. 

llntcrf n'gung, sf. zakaz m., 
wzbronienie n. 

lt'ntcrf nll)ctcrf i:iure, sf. kwas 
podazotowy. 

lt'ntcrf n~, sm. •es, pl. 
•f ćiQe, 1) podstawa /., pod
stawka j., miseczka /.; spo
dek m., spodeczek m,; 2) 
postument m., podsłupie n., 
cok6ł m., piedestał m.; 3) 
premisa, przesłanka dolna 
(przeciwieństwo: Obetf aę pre
misa, przesłanka g6rna ). 

lt'ntcrf d)nlc, sf. pl. •n, 
podstawka f., spodeczek m., 
spodek m. 

lttttcrf d}it1~c11, [Jabe u n ter= 
f cf)dlJt, va. niedoceniać, lekce
ważyć j bas ift nicf;t au -
te)!'o nie należy lekcewa!yć. 

ltntcrf cljci'bbnr, adi. da
ją"Y się odróżnić, rozeznać. 

Untcrf d)ci'bcn, unterf cf)eibe, 
untnf djieo, 9nbe untcrfcfJieben, 
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I. va. odróżnić, rozróżnić, 
rozeznać, rozeznawać, ró
żniczkować; er fan n nidit 
f djroar3 u on tuei ji - nie 
umie rozróżnić, co czarne a 
co białe; bas @ute uom 
~iif en - odróżnić złe od do
brego; roir - bie !Ulenfdjen 
in filnf 9lnff en rozróżniamy 
piEJĆ ras ludzkich; nid)t au 
- nie do odróżnienia; li. 
fidj - , vrefl. (9aben) różnić 
siEJ, odróżniać siEJ, odróżnić 
siEJ; idj unterf djeibe midj uon 
ben nnbem baburdj . • . 
różniEJ, odróżniam się od 
tamtyl'h tern , , , ; 111. 
untetfdjieben,pp. i adi. r6żny, 
rozmaity, odróżniony, r6żnią· 
cy eiEJ, 2różniczkowany, 

llntcrf djcl'bcn, sn. 0 !3, 
Untcrf dJci'bung, sf. pl. 0 en, 
rozróżnienie n., odróżnienie 
n., r6źnienie n. siEJ, 

llntcrf djcl'bcnb, adi. roz
różniający; ~ei8 Wlerrmal 
charakterystyczny, wybitny 
znak, 

llntcrf d)ci'bungegnbc, ltn• 
tcrf djci'bungefrnft, sf. dar m. 
r6żniczkowania. 

ltntcrf djci'bungemcdmnl, 
sj. znami~ odróżniająee. 

ltntcrf d}ci'bnng~tlcrmogcn, 
sn. obacz Unterf djeibungi8• 
galie. 

Untcrf d)ci1bunge3ctd)cn, sn. 
•S, 1) znąk interpunkcyjny; 
2) obacz Unterfdjeibungamerf• 
mar. 

lt'ntcrf d)cnfd, sm. 0 i8, pl. 
-, podudzie 11. 

ll'ntcrf d)idJt, sf. pokład 
dolny (geol.). 

U'ntcr•f d)lcbcn, fdjielie, 
f djielift, fc!Job unter, ~alie 
untergef djolien i unterfdjolien, 
I. va. 1) podsuwać, podsunąć; 
einen ~ngen - zasunąć wóz 
do remizy; 2) podsunąć, pod
rzucić; ein %eftament - pod
sunąć, podrzucić, podrobić 
testament ; ein .!tinb - pod
rzncić dziecko ; jmnbs !!!loden 
einen fr.lf djen Sinn - czyim 
słowom podsunąć fałszywe 
znaczenie; II, untergefdjolien, 
unterfdjolien, pp. i adi. pod
rzucony, narzucony, pod
sunięty, zasuniEJty; ein •ei8 
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!!lletf podrzucone dzieło, fał
szywie jakiemuś autorowi 
przypisywane, eine 0 e Stelle 
podsunięty ustęp; ein •ee 
Stittb podrzutek m. 

U'ntcrfd)icbnng i Untcrf d)lc', 
liung, sf. pl. ~en, podsuniEJcie 
n., podrzucenie n., narzu
cenie n. 

U'nterf d)icb, sm. ~(e)s, pl. 
,e, 16żnica /.; ea ift ein grojier 
- aroif djen mit unb i9m jest 
wielka różnica miEJdzy mną 
a nim; ee ift ein - roie ~ag 
un b 91adit różnica jak miEJdzy 
dniem a nocą; aum - uon •.. 
dla odróżnienia od , , , ; baa 
macf)t feitten - to nie robi 
różnicy; n:,ieuiel betr/igt ber 
- ? jaka jest różnica? jaka 
jest dyferencya?; ber - bea 
'5tanbes rótnica stanu. 

Untcrf d)lc'bcn, adi. obacz 
Unterfdjetoen III.; - f ein 
różnić sie. 

Untcrf d)ic'blld), adi. i adv. 
różny, r6żnorodny; roir §alien 
- an i9n gef d)rielien pisa
liśmy do niego na kilka za
wodów, kilka razy, wielo
krotnie ; - uon . . . dla od
różnienia od , , , 

U'ntcrf d)icbloe, adi. i adv. 
bez różnicy, 

lt'ntcrf d)iff, sn. •es, pl. =e, 
spód m. okrętu, 

U'ntcrf d}liid)tlg, adi. pod
si~bierny, podsiEJwodny (młyn 
na rzece). 

lt'ntcr·f dJlngcu, fdjfoge, 
fdjH:igft, fcl)liigt, fdj[ug unter, 
~alie untergef c!Jlagen, va. bie 
2hme - skrzyżować ramiona; 
jmnbm ein ~ein - podstawić 
komu nogę; einen ~all -
podbić piłkEJ, 

Untcrf d)ln'gcn, unterfdjlage, 
unterfcljliigft, unterf djliigt, 
unterf cl)[ug, 9abe untetf cfllagen, 
va. usunąć, ukraść, sprzenie
wierzyć; einen !Brief - prze
jątl, usunąć list; ein %eftament 
- usunąć testament; @elb 
- sprzeniewierzyć pi€niądze, 
narnszyć cudze pieniądze, 

Untcrf d)ln'gung, sf. pl . • en, 
usunilicie n., sprzeniewierze
nie n., naruszenie n. 

U'ntcrf d)Ielf, sm. •dl, pl. 
•t, 1) sprzeniewierzenie n., 
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oszustwo n., malwersacya 
f., defraudacya j.; 2) kry
jówka .f., skrytka/.; 3) prze
mycanie n. 

U'ntcrf d)lnł,lf, sm. ~(e)i!, 
obacz Untetfommen 1). 

U'ntcr,f d)Iiił,lfen, bin unter• 
gef d)lil;,ft, vn. podleźć, pod
sunąć siEJ pod co, 

Untcrf d)rei'bcn, 9alie unter• 
f djrielien, va. podpisać, pod
pisywać; einen .lłontraft, 
~tief - podpisae kontrakt, 
li8t; fidj -,, vrefl. podpisać, 
podpisywać siEJ. 

Untcrf d)rci'bcr, sm. =13, pod
pisujący m. 

Untcrf d)rci'ben, sn. ~i!, 
Untcrf d)ret'bung, sj. podpi
sanie n., podpisywanie n. 

lt'ntcrf d)rtft, sf, pl. ~en, 
podpis m.; felne - unter 
einen \5djulbfdjein f eten pod
pisae skrypt dłużny j ei gen~ 
91inbige własnoręczny 
podpis; o§ne - bez podpisu, 
anonimowy; jmnbm mit feiner 
- 9elfen wygodzić komu 
podpisem; tuir fil9ren nadj~ 
fteijenbe - podpisujemy jak 
nastEJpuje, 

ll'ntcrf d)ule, sf. pl. =n, 
szkoła niższa. 

lt'ntcrf d)tucfdfiiurc, af. 
kwas podsiarkowy. 

ll'ntcrf d)tucllc, sf. pl. •tt, 
podwalnia /., podproże n. 

ll'nterf ccif d), adi. pod
morski; =ee .Ra6el podmorski 
kabel, 

U'ntcrf egel, sn. •i8, pl. -, 
-, wielki żagiel m. 

lt'ntctf citc, sf. spodnia 
strona. 

U'nter=f c~en, f ete, f eteft, 
i fett unter, ~alie untergefett, 
i-a. podstawić co; feinen 
91amen - umieścić sw6j 
podpis. 

ltntcrfc'~en, §a6e unter• 
fett, va. obsadzić, zmocnić. 

llntcrf C'~t, adi. krEJpy. 
ltnterfic'gcln, §alie unter• 

fiegelt, va. przyłożyć na czem 
piecz~ć, przypieczEJtować. 

ll'ntcr•finfcn, fin?e, finfft, 
fanr unter, bin untergef unfen, 
vn. zatonąć, p6jść na dno; 
zagrząźć, ugrząźć. 
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U'ntcrfinfcn, sn. •!3, zato
nięcie n. 

U'ntcr•f ~nnncn, ~aóe unter• 
gefpannt, rozpiąć co pod 
czem. 

U'ntcrft, adi. (niebrigft) 
najniższy; ber me ~ei! naj
niższa część, spbd m., dno 
n.; bie •en e5tlinbe najniższe 
warstwy, stany; ber Untetfte 
in ber .ft(aff e ostatni w kla
sie; bai3 •e e5tocfroerf najniższe, 
dolne piętro, parter m.; bai3 
Oóerfte 3u - fe~ren przewró
cić wszystko do góry no
gami, 

ll'ntcrftnntonnlllnlt, sm. ,ei3, 
pl. mroli[te, młodszy prokurator, 
substytut m. prokuratora. 

U'ntcrftnntof tfrctiir, sm. 
podsekretarz m. stanu. 

U'ntcrftnbt, sf. dolna część 
miasta. 

U'ntcrftaUmciftcr, sm. •!3, 
pl. -, młodszy koniuszy. 

U'ntcrftiinbig, adi. niżej 
umieszczony, podmieszczony. 

U'ntcrftfitt~altcr, sm. ..13, 
p?. -, wicenamiestnik m., 
młodszy namiestnik. 

U'ntcr„ftelfcn, ~aóe untet• 
geftecft, va. 1) podetkać, pod
tykać pod co; wściubić pod 
co; 2) wcielić ( do pułku). 

U'ntcr.Ytc~en, fte~e, fte~ft, 
ftan'o unter, bin untergeftan, 
ben, vn. stać, być pod czem, 
schronić się. 

Untcrftc'~cn, unterfte~e, 
unterfte~ft, unter~an'o, bin 
unterftan'oen ; I. vn. podltigać 
kolIJuŚ, być zawisłym od 
kogo; li. fidj -, vrefl. (~a· 
btn) odważyć się, śmieć; id) 
~litte miel) nie unterftanben 
nie byłbym się nigdy od
ważył; er unterfte~e fidj I 
niech się tylko odważy, 
ośmieli; bafi bu bidj nidjt 
unterfte~ft, es au tun żebyś 
eie nie odważył, tego zrobić. 

'u•ntcrftcigcr, sm. ·'3, pl. 
-, pod~ztygar m., młodszy 
sztygar. 

U'ntcrftcUc, sf. pl. •n, 
niższe, podrzędne miejsce, 
posada. 

U'nter•ftcUen, .~abe unter• 
geftellt, I. va. podstawić co 
pod co; einen mlagen - za-
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sunąć w6z do remizy; unter„ radą i czynem; unterfiiltenbe 
gefte!!t, pp. i adi. podwła- 18eroeif e dowody wspierające. 
dny, podrzędny; II. fidj -, Untcrftil'~ung, sf. pl. •en, 
vr. (~alien) stanąć pod czem, Untcrftii'~cn, sn. •9, 1) pod
schronić się pod czem. pieranie n., podparcie n., 

Untcrftc'Ucn, ~abe unter- podtrzymanie n.; 2) wspiera
~ellt, va. 1) podstawić; jmnbm nie n., wsparcie n., zasilanie 
ein !Bein - podstawić komu n., zasiłek m., zapomoga j., 
nogę; bet iłlerfteigerung - pomoc f.; 3) popieranie n., po
wystawić na licytacyę; jmnbm parcie n., protekcya f. 
unterftellt f ein podlegać komu, Untcrftii'~ungobcbilrftig, 
być zawisłym od kogo; 2) adi. potrzebny, potrzebujący 
(przen, :) imnbm etro. zapomogi. 
przypisać, pod rnnąć, imputo. U11tcrftil1~ungoanftnlt, sf. 
wać komu co. pl. •en, zakład zapomogowy. 

Untcrftc'Uung, sf. pl. •en, Untcrftii'~ungollcitriigt, sm. 
hypoteza j.; imputowanie n. pl. udziały zapomogowe. 

U'nttr=ftcmmcn, ~alie unter• Unttrftii'~tmgegclbcr, sn. 
Reftemmt, va. podeprzeć; bie pl. fundusze zapomogowe. 
2lrme - podeprzeć ramiona Untcrftil'"ungofaffc, sf.. ka-
na biodrach. <J 

U t f ( ) sa zapomogowa. 
'n er tc11crmanu, sm . • e 6, U11tcrftil'~ungobcrcin, sm. 

pl. •1111inner, podsternik m., ,e6, pl. -e, stowarzyszenie 
podsztabniczy m., młodszy zapomogowe. 
~ternik. llntcrfu'd}cn, ~alie untet0 

Untcrftrci'd}cu, unterftreidje, fudjt, va. poszukiwać, badać, 
unterftreicl)ft, untetftreicl)t, śledzić; mit bem tiittogr -
unterftridj, ~aóe unterftridjen, auskultować; sprawdzać, roz
va. podkreślać, podkreślić. poznawać, roztrząsać, rozbie-

U11tcrftrci'd}Ullg, sj. pod- rać, egzaminować; eine e5acte 
kreślenie n. gtiinb!icl) - badać, wybadać 

lt'nttr•ftrcucn, ~aóe unter- gruntownie sprawę; ba5 ~et• 
geftreut, va. podsypać, pod- rain - sondować teren; etw. 
sypywać; bem inie~ 0tro~ - burdj e5adjuetftan'oige- laffm 
podścielać bydłu słomę. zrobić ekspertyzę przez n.e-

U'ntcrftriimung, sf. ubo- czoznawcbw; djemif~ - ana-
czny prąd. lizować, robić analizę, zrobić 

Unttr•ftil~tn, ~aóe unter• rozbibr chemiczny; ITTedjnun• 
geftiillt, va. podpierać, pode- gen - sprawdzać, kontrolo
przeć. wać rachunki; geridjt!idj -

U'ntcrftii'~cn, ~alie unter•• śledzić, poszukiwać; indago
ftiillt, va. 1) podpierać, pode· wać, badać. 
przeć, podtrzymać; 2) wspie- Untcrfu'd}cr, sm. •5, pl. 
rać, wesprzeć, zasilać, za8i- -, poszukiwacz m., badacz 
!ić, zapomagać, z11pombdz; m.; egzaminator m.; s~dzia 
er mufi f e!nen ijreunb śledczy. 
musi wspierać przyjaciela; U11tcrf u'dJUU!J, sj. pl. •en, 
jmn'on mit @eib - zasilać poszukiwanie n., badanie n., 
kogo pieniądzmi; er mu[l liei śledzenie n., egzaminowanie 
bief er 2lrlieit unterftil~t mer• n., rozbieranie n., rozstrzą
ben należy go poprzeć w tej sanie n., sprawdzanie n.; lir&t• 
pracy; eine .Seitung, ein l!dje - badanie lekarskie; 
~geater - subwencyonować - burdj e511dj1mftlinbige eks
gazetę, teatr; 3) popierać, pertyza f., badanie przez 
poprzeć; jmn'oe !Bemiigungen biegłych, badanie przez rze
- popierać czyje zabiegi; czoznawc6w; gericfjt!idje -
jmnbs !Bitte - popierac śledztwo n., dochodzenie n., 
czyj!} prośbę; jmnbn mit !Jłat indagacya f.; djemif dje -
unb ~at - poprzeć kogo analiza f., rozbiór chemiczny. 
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ltntcrf11'dJ1tU!lOnften, sj. pl. U'ntcrtcllcr, sm. •!3, pl. 
akta śledcze. - , obacz Untertaff e. 

1t11tcrf11'dJ1111gon110f d)11f), sm. lt'nter-tretcn, trete, ttittft, 
•ffe!3, wydział śledczy. tritt, kat unter, bin unter• 

ltntcrf11'dJ1tllgogefn11gene(r), getreten, I. vn. wejść pod co, 
sm. ,e(n), •n, pl. znajdujący schronić się; II. va. (E)C1lien) 
m. się w areszcie śledczym. obacz ~iebertreten. 

lt11terf11'd)11ng0gefiingni0, ll'ntctllerberf, sn. •(e)o, pl. 
sf. areszt śledczy, więzienie •n, obacz Unterbecf. 
śledcze. U'nteriJermieter, sm. --a, pl. 

lt11terf111d)1tngogcrld)t, sn. -, podnajmujący m. 
,e/3, ob. Unter[ud)ungiifammer. U1nter11erfid)crn11g, sf. nie-

ltntcrf111d)11ng0~nft, sf. dostateczne zabezpieczenie. 
areszt śledczy. 1t·11ter11orm1111b, sm. •ei3, pl. 

ll11terf11'd)1111gofnmmcr, sf. •e = Wlitoormunb. 
izba śledcza, sąd śledczy. ltnterllln'dJfCU, adi. prze· 

llntcrf1t'd)llllgofommiffiott, rastały j •eiil łr(eif dj przera
s/. obacz Untcrf udjung!3au\l• stałe mięso; mit Unft'aut ,eii 
f dju[l. .!łorn żyto zachwaszczone. 

ltnterfn'd)ungBrldJter, sm. lt'utcrlllnlb, sm. 0 eii, pl. 
•ii, pl. -, sędzia śledczy. •lt>iilber, podlasie n. 

ltnterf u'd)nugoiJerfn~ren, sn. ll'11ter11Jiirt0, I. adv. po-
•ii, postqpowanie śledcze. niżej; II. praep. z gen. - bei3 

lt'utertnillc, sf. podstanik l8erge!3 u stóp góry. 
m., podstaniczek m. ltutcrllln'f djett, unterroa[dje, 

lt'ntcrtn11, adi. poddany, unterroii[djeft i unterroiifd)ft, 
podległy, podwładny, zale- unterrolifdjt, untern,uf ~, E)alie 
żny, zawisły; einem l}'iltften unterroafdjen, va. podmywać, 
- f ein być poddanym księciu; podmyć ; bai8 jyUnbament einei8 
alle ~er3en finb iE)r - wszyst- @eliiiube!3 - podmyć funda
kie serca jej są podległe. I ment budynku. 

U'ntcrtnn, sm. •!3 i •en. U'nterlllnffcrbnu, sm. ,e!3, 
pl. •en, 1) poddany m.; 2) budowa podwodna. 
(przen.:) podnóżek m.; feine lt11tcr11Je'g0, adv. 1) na 
=en jego nogi. drodze, po drodze; er tft -

U111tcrtnne111Jcr~iiltni0, sn. jest w drodze; id) n,erbe ei8 
=ff ei8, stosunek m. poddaństwa. ~9nen - er01i!;len opowiem 

Untcrtii'uig, adi.; 1) obacz to panu po drodze, w drodze; 
Untettan; Il) uniżony; =er 2) (przen.:) - lileiben -
~iener uniżony sługa; •ften unterbleilien; filnftig laff en 
~anf najuniżeńsze podzięko- 15ie bas - I na przyszłość 
wanie; adv. idj bitte - pro- 'proszę tego zaniechać I 
szę uniżenie. ltnterlllci'f en, unterroeije, 

lt'11tcrtii11!9feit, sf. 1) pod- unterroeif eft, unterroeift, unter 0 

daństwo n., podwładność /., mies, lialie unterroief en, va. 
podległość f.; 2) uniżoność J: jmnbn in etro. - uczyć kogo 

U'utcrtnff e, sf. pl. 0 n, pod- czego, nauczać kogo, infor-
stawka f., spodek m., spode- mować. 
czek m., miseczka f. Unterlllci'fung, sf. pl. =en, 

U'uter=tnndjcn, !Ja6e unter• nauka /., instrukcya f., in
getaucl)t, I. va. zanurzać, pod- formacya /. 
nurzać, pogrążyć co na dno; U111tcr11Jclt, sf. piekło n.; 
II. vn. (~alien i f ein) dać 2) podziemie n. 
nurka, zanurzyć się. lt1ntcr11Jcltlid), adi. piekiel-

lt'ntertnttdjen, sn. •fi, U'n• ny; podziemny. 
tertnudJllllO, sf. pl. =en, za- 1t11tcr11Jc'rfe11, unterroerfe, 
nurzenie n., nurek m. untetroirfit, unterroirft, unter• 

U'nterteil, an. •(e)a, pl. ,e, roarf, !;abe unterroorfen; I. 
dolna, niższa, spodnia część; va. podbijać, podbić; poddać i 
sp6d m. einer ~rilfung - poddac 

coś pod badanie; einer ftren• 
gen ~int - poddać pod 
ostrą dyetę; ber i)'elb~err 
unterroarf bas .I.lani> bem 
.!łiinig dowódca zdobył kraj 
dla kr6la ; II. fid) -, vrefl. 
(E)aóen) poddać się; idj unter• 
mer fe midj f ei nem UrteiC pod
daję się jego orzeczeniu; III. 
unterroorfen, pp. i adi. pod
dany; jmnbm - fein podle
gać komu; @efaE)ren - f ein 
być narażonym na niebez
pieczeństwa; ei ner @elbftrafe 
- f ein ulegać grzywnie, karze 
pieni~żnej; bem ,3rrtum -
f ein ulegać omyłce. 

ltuterlllc'rfung, sf. podda
nie sie n. 

lt'ttterlllcrtig, adi. poniżej 
wartości. 

lt1ntcr11J0Ibett, E)alie unter• 
roii!ót, va. podsklepić. 

ltutcrlllo'rfett, adi. obacz 
Untermerfen III. 

Untcrlllii'tlett, !Jalie unter= 
roil!Jlt, va. podryć, podkopać; 
podmyć; podminować. 

Unterlllii'rfig, adi. nlegly, 
ulegający, poctlegly; uniżony, 
poddańczy, niewolniczy; ficl) 
bie @emilter - madjen po
zyskiwać sobie ludzi. 

ltutcrlllil'rfigfcit, sf. ule
głość /., podległość, poddań
stwo n.; czołobitność /., 
uniżoność j., niewola f. 

lt'ntcran~tt, sm. •ei8, pl. 
•3iibne, dolny "ąb. 

ltnter3ei'djncn, !;alie unter~ 
0eicl)net, va. podpisać, podpi
sywać; einen [lertrag - pod
pisać, ratyfikować układ; ber 
Unter3eidjnete podpisany. 

ltntcraci'd,Jncr, sm. =a, pl. 
-, podpisujący. 

ltnteraei' djnung, sj. podpis 
m. 

U111tcrae11g, sn. =e!3, pl. ,e, 
obacz Unterfleiber. 

lt'11tcr03ic~en, aieEJe, aie!Jft, 
aog unter, E)abe unter!le3ogen, 
va. wciągnąć pod co; wdziać 
na sp6d; einen 15tricl) - po· 
ciągnąć kreskę pod co; 
einen ITToc? - wdziać surdut 
na sp6d; bie 15cl)ilbfrote ~at 
ben .ltopf untergeaogen t6lw 
wci1J:gnął głowę do skorupy; 
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\j,utter - podszyć co; faailen 
- belkować. 

Untcr3ie'~en, unter3ie[Je, 
untet3ie~ft, unter3og, ~abe 
unteraogen, I. va. einm mocf 
mit \j,utter - podszyć sur
dut; jmntm einer jprilfung, 
einent ~ergiir - poddać kogo 
egzaminowi, śledztwu; II. 
ficf) - , vrefl. (~aben) poddać 
się, podejmować się czego; ficf) 
einer mrbeit - podjąć się 
roboty; ficf) einer Dperation -
poddać się operacyi; id) unter= 
3ie~e micf) gem ber !lJ!ilge po
dejmuję się chętnie trudu; 
fid) jmnbm - poddać się 
czyjej woli ; fid) einei! ~ingeo 
- przywłaszczyć sobie coś. 

ll'ntcr3ic~~of en, sf. pl. ga
cie pl., gatki pl., majtki pl., 
kale~ony pl. 

ll'ntcr3ug, sm. •es, podbu
dynek m., podciąg m., sie
strzan m., podwalina drewnia
na, podwfoka f., przycieś f. 

lt'ntnt, sf. pl. 0 en, czyn 
niecny, niegodziwy, zbrodni
czy, zbrodni_a /. 

ll'ntiitig, adi. nieczynny, 
bezczynny, opieszały. 

lt'ntiitigfcit, sf. bezczynność 
j., opieszałość j.; brak za
jęcia. 

ll'nticf, adi. niegłęboki, 
płytki. 

lt'ntiefe, sf. pl. =n, 1) 
mialczyzna f, mielizna f., 
ławica f., bród m., miel m., 
odmęt m.; 2) bezdenna głę
bia, bezdenna toń; 3) brak 
m. [łębokości. 

11 uticr, sii. ,(e)s, pl. ,e, 
potwór m. 

U'ntilgbnr, adi. 1) nie 
umarzalny, nie amortyzacyj
ny; •e mnidge nie umarzalna 
potyczka, mizerny dług-; 2) 
nie dający si\l usunąć, wy
wabić; •e \i,Iecfen plamy nie
dające si\) wywabić. 

U'ntrcnnb nr i lt11trc'1111bnr 
adi. nierozłączalny. 

lt'ntrcnnbnrfcit i ltntrc'un, 
bnrfcit, sf. nierozłączalność f. 

ll'ntrcu, adi. niewierny; 
feinem ~~arafter - werben 
sprzeniewierzyć się sam sobie; 
- in ber 2ielie niewierny, 
niestały w milośd; jmnbn 
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feiner !pflid)t - maclj en od
wieść kogo od obowiązku. 
· lt'ntreuc, sf. niewierność 

f.; - f ń)tiigt igren (ben) 
eigenm Ę;lerrn kto pod kim 
dołki kopie, sam w nie wpada; 
- im mmte sprzeniewierzenie 
w urzedzie. 

ll'nfrinrnar, adi. nie do 
pici11. 

ll'ntriufbnrfcit, sf. niemo
żność f. picia. 

ltntrii'ftlid,J, ltntrii'ftbnr, 
adi. niepocieszony, zrozpa
czony, nieutulony w żalu; 
iń) liin gan3 -, ba~ id) nidJt 
mitgegm fann jestem zroz
paczony, że nie mogE_l także 
p6jść. 

ltntrii'ftlid)fcit, sf. roz
pa,•z f. 

lt'ntriiglidJ i llntrii'glid,J, 1. 
adi. nieomylny, niezawodny, 
pewny; Il. adv. nieomylnie, 
niezawodnie, pewnie, z pe
wnolicia. 

lt'ntriiglid)fcit i ltntrii'glid,J• 
feit, sf. nitomylność j., pe· 
"ność f. 

lt'ntiidJtig, adi. niezdatny, 
niezdolny, nieudolny, do ni
czego. 

ll'ntildJtigfcit, sj. niezda
tność f., niezdolność f., nie
udolność J. 

lt'ntugcnb, st. pl. ,en, nie
cnota f., przywara f, wada 
f., narów m., zły nał6g. 

ll'ntugcnb~aft, adi. nie-
cnotliwy; wadliwy, naro-
wisty. 

ll'nt1111Iid,J, adi. niedopu
szczalny, niemożliwy, niepo
dobny; bas ift - to jest nie
dopuszczalne, to się nie da 
zrobić. 

l111tt1tnlidJfCit, sf. niedo
puszczalność f., niepodobień
stwo n., niemotliwość f. 

ll'1tiibcdcgt, adi. nieroz
wdny, nieroztropny, pory
wczy; adv. bez zastanowie
nia, nierozważnie, nieroztro• 
pnie, 

ll'nilbcdcgt~eit, sf. nie
rozwdność f, brak m. roz
wagi, zastanowienia, nieroz
tropność/. 

ll'niiberf d)rtitbnr, adi. nie· 
przekraczalny. 

U'numgrcn3t 

lt'niibcrf e~bnr, ll'niibcr= 
f t~tid,J, adi. nieprzejrzany, 
niezmierzony, nie dający si\) 
okiem objać. 

ll'nilberfe~bnrfeit, sf. nie
przewidzi11ność f. 

ll'niiberf e~bnr, adi. nie da
jący się przetlómaczyć; nie 
dający siE_l przekroczyć, prze
stąpić. 

ll'niiberf e~bntfeit, sf. nie
motność /. przetłómaczenia, 
prze bycia, przestąpienia. 

ll'niibcrf c~t, adi. nieprze
tlómaczony; nieprzebyty. 

lt'nilbcrfteiglid), adi. nie
przebyty. 

ll'niibcrtrngbnr, adi. nie
przenośny. 

ll'uilbcrtrefflid), adi. de
dościgniony, znakomity. 

lt'niibertroffen, adi. nie
przewyż,zony, jedyny. 

lt111iibtr1uinblidJ, adi. nie
zwyciężony, nieprzezwyciE_l
żony, nie do pokonania; -e 
mbneigung nieprzezwyciężony 
wstręt. 

ll'11iibcr1ut11blid)fcit, sf. 
niepokonalność f., niemożność 
f. przezwyciężenia. 

lt'11ilbcr1111111ben, adi. nie
pokonany. 

ll11tiibcr3c1190nr, adi. nie 
d~jący siE_l przekonać. 

lt'niiOlidJ, adi. niezwykły, 
niepraktykowany, nieuży-
wany. 

lt'nu111giinglid), I. adi. 1) 
niezbędny, nieodzowny, ko
nieczny i bai3 - motroenbige 
mi!ne~men wziąć z sobą. 
tylko to, co jest niezbędnem, 
koniecznie potrzebnem ; 2) 
nieuprzejmy; nieprzyst\)pny; 
II. adv. niezbędnie, nieod
zownie, koniecznie. 

ll'n111119iinglidJfcit, sf. 1) 
niezbedność f., nieodzowność 
f., k~nieczność /.; 2) nie
przys!E_lpność /. 

ll'nu111grt113t, ll'n11111• 
f d)riinft, adi. nieo~r~ni.czony; 
,e @eroa(t [Jalien m1ec meogra
niczoną wladzE_l; unumfd)rlinf, 
ter Ę;letrfdjer samowładca m.; 
,e @eroait aui3il6en wykony
wać nieograniczon~ władzę. 
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U'nnmf l(Jriinft~tit, sf. nie
ograniezoność J:, nieograni
czenie n., samowładztwo n. 

U'numftoiilil(J, adi. niezbi
ty; -et ~eroeis niezbity do
wód. 

U'numftoiilil(Jftit, sf. pe
wność f., niezbitość /. 

ll'numwunbcn, I. adi. 
szczery, otwarty, niedwu
znaczny; II. adv. szczerze, 
otwarcie, belli ogródek, bez 
owijania w bawełnę, wręcz; 
gana - reben mówić bez 
ogródek, mówić prosto z mo
st!!.. 

ll'nuntcrlirodjcn, I. adi. 
ustawiczny, nieprzerwany, 
ciągły, wytrwały; -et ~(eifl 
wytrwała pilność; II. adv. 
bez przerwy, bez przestanku, 
ust.awicznie, wytrwale, ciągle. 

U'nuntcc[ dJciblinr, adi. nie 
dający się odróżnić, nie da
jący się zróżniczkować. 

U'nuntcrf dJicbcn, adi. nie-
roiuóżniony, niezróżniczko-
wany. 

U1n1111tcrful(Jt, adi. nieba
dany; id) wi!l eiil - !aff en, 
.oli ••. nie będę badać, czy •.• 

U'nuntcr3cil(Jnet, adi. obacz 
Ununtetf dJtiel>en. 

U'nlliitcdidJ, adi. nie oj
.cowski, nie po ojcowsku, nie
godny ojca, nienaturalny. 

U'nbcrnUet, adi. nieprze
fltarzały, niezestarzały. 

U'nbcriinbcrlidj, adi. nie
zmienny, nieodmienny; -eiil 
'illlettet stała pogoda. 

U'nbcriinbcrlil(Jfcit, sf. nie
zmienność /., stałość f. 

U'nucriinbcrt, adi. niezmie
niony, jednaki; fein .8uftan'o 
ift - jego stan nie uległ 
Emianie. 
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obrobiony, niewykończony; 2) 
niedojrzały, niestrawiony; 
eine •e ~bee pomysł niedoj
rzały, niestrawiony. 

U'nbcriiufjcrlicf), adi. nie 
sprzedażny, nie będący n!\ 
sprzedaż; bie !!Rajotatiilgiltet 
finb - ordynackie dobra są 
niesprzedażne. 

U'nbcriiufjcrlidJfcit, sf. nie
sprzeda:!mość j. 

U'nucrbcff crlicf), adi. nie
poprawny. 

U'nbcrlicff crlidJfcit, sf. nie
poprawnośc j. 

U'nucrbinblil(J, adi. 1) nie 
obowiązujl!CY; eine •e Offerte 
nie obowiązująca oferta; auf 
~~re 2lnfrage antrootte id) -, 
'oafl ..• na pańskie zapytanie 
odpowiadam nie biorąc odpo
wiedzialności, że .•. ; 2) nie
uprzejmy, niegrzeczny. 

U'nbcrliinblicf)fcit, sf. 1) nie
odpowiedzialność; 2) brak m. 
uprzejmości. 

ll'nbcrbliimt, adi. nieupięk
szony, niezabarwiony; e,; 
f ngte eil i~m - ~emu/il wy
powiedział mu bez ogródek, 
bez koloryzowania. 

ll'nbcrliotcn, adi. niezaka
zany, niewzbroniony. 

U111bcrlirc11nlinr, adi. nie
ulegający spaleniu, nie da
jący się spalić. 

lt'nbcrlircunbndcit, sf. wy
trzymałość /. na ogień. 

U'nllcrlirildjlil(j, adi. nie· 
złomny, niezachwiany; =eil 
eid)roeigen nieprzerwane mil
czenie. 

U'nllerlirilcf)licf)fcit, sf. nie
złomność f. 

U'nucrliunbcn, adi. i adv. 1) 
nieopatrzony, nieobandażo
wany; 2) bez związku; 
(przen. :) bez zobowiązania. 

U'nllcrliilrgt, adi. niepewny, 
nieporęczony; eine „e j)łacfJ
tid)t niepewna wiadomość; 
'oie j)ład)rid)t ift nod) - ; wia
domość nie jest jeszcze stwier
dzona. 

lt'nbcrnntwortlidj i Uuucr• 
n•ntwortlicf), adi. l) nieodpo
wiedzialny, nie odpowiadają
cy; id) li in f ilt all bieiil -
jestem za to wszystko nieod
powiedzialny; 2) nie do 
Uiprawiedliwienia, nie do 
przebaczenia; bali ift ein -er 
~e!d)t[inn to lekkomyślność 
nie do przebaczenia. 

U'nticrnntwortlll(Jfcit, 
nieodpowiedzialność j. 

ll'ńbcrbiidJtig, adi. niepo
dejrzany; wfarygodny. 

ll'nticrbnulicf), adi. niestra
af. wny, niepożyty. 

U'nbcrnrlicitct, adi. 1) nie 
U'nucrbnulicf)fcit, sf. nie

strawność f., niepożytość f. 

U'nbcrgtfllldj 

U'nbcrbnut, adi. niestra
wiony. 

U'nucrbcrbt, adi. obacz 
Unuetbotl>en. 

ll'nucrbicnt, adi. niezasłu
żony, niesprawiedliwy. 

ll'nbcrbicntcrwcif c, adv. bez 
zasługi, niezasłużenie. 

ll'nbcrborbcn, adi. nieze
psut.y, niepopmty; ezysty, 
niewinny, dobry, nieskhżony. 

ll'nucrborlicntcit, sf. cEy
stość f., niewinność f. 

ll'nbcrbroff cn, adi. nie
zmęczony, niezmordowany, 
ochoczy, pilny; ,er ij(ei~ pil
ność wytrwała, niezmordo
wana. 

lt'nbcrbroff cntcit, sf. ocho· 
tność f., niezmordowaność f. 

lt'ntimtcllcf)t, adi. nieżo
naty, niezamężna; ein -er 
!!J!enf dJ nieżonaty człowiek; 
eine •e g:rau niezamężna ko
bieta. 

U'nucrcinbnr, adi. niezgo
doy, sprzeczny, przeciwny, 
niedający się pogodzić. 

U'nbcrcinlinrfcit, sf. sprze-
czność/. · 

U'nbcrfiilf cf)t, adi. niefałszo
wany, cz,Ysty, naturalny. 

U'nbcrfiinglil(J, adi. niepo
dejrzimy, prosty, niewinny, 
niedwuznaczny; eine •e ~ef, 
tilre niewinna lektura. 

U'nbcrfrorcn, adi. bez· 
czelny. 

U'nberfrorcntclt, sf. bez
czelność /. 

U'nbcrgiinglldj, adi. nie
znikomy, trwały, nieśmiertel
ny, wiekuisty, wiekopomny; 
ein •eiil fillerf wiekopomne 
dzieło ; ein •et j)łnme nie
śmiertelne nazwisko. 

U'nbcrglinglicf)fclt, sf. nie· 
znikomość f., nieśmiertel
ność f. 

U'nbcrgclictt, adi. 1) eine 
•e eitelle niezajęta, nieobsa
dzona posada; 2) nieprzeba
czony, niedarowany. 

ll'nllcrgcff cn, adi. nieza
pomniany. 

U'nllergcfllil(J, adi. nieza
pomniany, nieodżałowany; 
'oaiil n,ir'o mit - b!eil>en tego 
nigdy nie zapomnę, to mi 
zawsze pozostanie w pamięci. 
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ll'nłlcrglcidjll11r, ll'nłlcr~ ll'nłlcrfcnnll11rfcit, sf. nie- dołl}tlly; 2) niezamotny, bez 
,glcidjlidj, adi. nie dajl}cy sil} możność j. zapoznawania. środków. 
porównać, niezrównany. U'nłlctliirat, adi. i) nie- ll'nłlcrmutct, adi. niespo-

. ll'nłlcrglcidjlillrfeit, ll'nłlcr~ ukrócony; Il) (przen. :) niena- dziany, niespodziewany, nie-
1}lcidjlidjfcit, sf. niezrówna- ruszony, nietkniety, cały; er przewidziany; adv. niespo
ność f. ga6 mir bie 15umme _ autilcf dzianie, znienacka, nieprze

ll'ułlcrgoltcn, adi. niena- zwrócił mi nienaruszoną, całą widzianie. 
{!'rodzony, niepowetowany; sumę; ~elS 9łedjt nienaruszone ll'nłlcrnc~mlidj, adi. nie-
niepomszczony. prawo. wyraźny, niezrozumiały; nie-

ll'UłlCt~lllttn, adi. niezata- U'nłlcrlnngt, adi. nieżą- dosłyszalny, nieuchwytny. 
jony; einelS f ei eudj - nie dany. ll'nłlcrnc~mlid)fcit, sf. nie
tając tego jednego przed U'nłltrltijlid), ll'nłltrltijllnr, wyraźność f., niezrozumia
:wami; mit •em ,8orne z nie- adi. nietykalny, nienaru- łość /. 
Fohamowaną złośdą. szalny. U'nłlcrnunft, aj. nierozsądek 
~ ll'nłlcr~iiltni~miif;ig, adi. ll'nłlcrlcijUd)Jcit, ll'nłlcrlcl;• m.; balS ift bie ~o~ere - nie-

niestosnnkowy, nierówny, nie- lllltfcit, sf. nietykalność f., ma w tern najmniejszego 
proporcyonalny; adv. niesto- nienaruszalność f. sen1m, to szczyt głupstwa . 
.sunkowo, nierównie. ll'nłlcrlcijt, adi. nieraniony, ll'nłlcrniinftig, adi. nieroz-

ll'nłltt~iiltni~miif;igfcit, sf. nieskaleczony; nietknil}ty, sądny, nierozumny, bezro-
.niestosunkowość f. nienaruszony, cały. zumny; adv. niemądrze, głu-

ll'Ułltr~citlltd, adi. ein -er ll'nłlcrlorcn, adi. niezgu- pio, ble •en Xiere bezrozumne 
9Jlllnn nieżonaty, bezżenny biony, niestracony. · zwierzęta; eil ift - non i~m 
mężczyzna; eine •e ~tau nie- ll'nłltrlofd,lllllt, adi. nie da- to niemądrze z jego strony. 
zamężna kobieta. jący sie ugasić. ll'nłlcroffcntlidjt, adi. nie-

ll'nłltr~inbcrt, adi. i adv. ll'nłlcrmii~lt, adi. obacz wydany, nieogłoszony. 
nieprzeszkodzony, bez prze- Unoere~elid)t. U'nłlcr~ndjtct, adi. niewy• 
szkody. ll'nłlcrmciblidj adi. i adv. dzierżawiony. 

U'nlltr~offt, adi. niespo- nieuchronny, nie~hybny, nie- U'nlltt~ndt, adi. nieopako• 
dziany, nagły; - fommt oft odzowny- nie do ominiecia· 1 wany, luźny. 
(przysłowie) nieraz zajdzie ein „eil e\djicffoI nieunikniony ll'nłltt~fiin~ct, adi .. nieza-
rzecz niespod3iewana. los; man muf! fjdj ins ,e fdjicfen fant?wan,;, mezast3:w1?ny. 

ll'nllcr~o~lcn, adi. i adv. trzeba ulegać konieczności. U nllcmdjtet, adi. meusku-
-0twarcie, nie kryjąc, nie tając U'nllcrmciblidjfeit af. nieod- teczni~ny, niedokonany, nie
się; idj ~alie i~m - meine zowność f. ' załat~1ony; f!dv. -er .ea~e, 
!nrinung gef agt powiedziałem U'nllcrmcngt adi niezmie- ser ~mge ~63te~en odeJść be.z 
mu szczerze, otwarcie moJ·e ' • skutku, me uzyskawszy m-azany. 
zdanie. ll'nłlcrmc ft d. . czego. 

U'nlJ•rT.ilUt, ad•. i adv. nie- r ' a \ mespo- U'nłltrriidt adi. nieporu-
~ ., • strzeżony; adv. ei: t1t - ge• . '· . 

zakryty, niezasłoni9ty; nagi; ·fommen przyszedł niespostrze- s~ony; n~ezmiemony, trwały, 
fein {)eta - 0eigen szczerze żenie, znienacka, nagle. mezachw1any; mit .•em 2luqe 
-0dsfonić swoie uczucia. ll'n"•rmi•t•t d · · • wytężonym wzrokiem; mtt , ,,. ~ ~ , a i. mewy an• • • • 

ll'nllctjii~rllnr, ll'nłlctjiiijr„ najęty, nienajęty. ;:~ll·""'tene z mezm1emon; 

lid), adi. nie ulegający prze- ~'nllermin~ert. i. µnllcr• U'nlltrrildt~eit,sf.niezmien-
dawnieniu. mi nbcrt, adi. mezm1eJszony, ność /. . 

ll'nłltriii~rllndcit, sf. nie- cały; . . . U'nllcrf aumllnr, adi. nie 
możność /. przedawnienia. 11 nłlcrmif djt, adi. mezm1e- dający się opóźnić, niechybny; 

ll'nllcrjiiijd, adi. nieprze- szany, czysty j •e !Jłaff e czysta mit •et ~rift w terminie 
dawniony, niezadawniony. rasa. niechybnym. 

ll'nllerfaufUdj, adi. 1) nie- 11:nucrmif djt~cit, sf. czy- ll'nllcrf d,liimt, adi. bez-
pokupny, 2) niesprzedajny, stoś~ J. . . czelny, bezwstydny, śmiały, 
niespr,;edażny. .U Ullcrmdtdt, adi. natych- impertynencki; bali ift eine 

ll'nnctfiinf(idjlcit, aj. nie- miast?wy, nagły; adv. gana -e ~orberung to jest bez-
możność /. sprzedania. I - zmenacka, nagle. czelne zadanie; adv. - lilgen 

ll'nnctfnu~, adi. niesprze- U'nllermogcu, sn. •B, nie- kłamać bezwstydnie, bezczel-
dany. moc/., niemożność f.; impo- nie. 

ll'nllcrfcnnllllr, adi. oczy- tencya /.; ~ierin erfenne i~ U'nncrf djiimt~eit, sf. pl. 
wisty, wyraźny, łatwy do po- meln - w tym wypadku •en, bezczelność/-, bezwsty
znania; adv. oczywiście, wy- skłRdam broń. dność f., śmiałoścf., imperty
raźnie. ll'nllcrmogcnb, adi. l) nie-' nencya J.; ba3u ge~ort bod} 
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ll'nllcrf d)icbbar 

einige - ! do tego jednak 
trzeba wielkiej bezczelności. 

U'nlltrf d)icbbar, U'nllcr• 
f d)icblid), adi. niezwłoczny, 
nieznoszący zwłoki. 

U'nbcrf d)lic~bar, adi. nie 
dający się zamknąć, nieza
mykalny. 

ll'nllcrf d)loffcn, adi. nie
zamknięty. 

U'nllcrf d)ulbet, adi. 1) nie
zasłużony, niewinny; 2) nie
zadłużony; ein •e/8 @ut nie
obciążona posiadłość; adv. 
niezasłużenie. 

U'nllcrf d)ulbcterltleif c, adv. 
bez winy, niewinnie, nieza
służenie, 

lt'nbcrf c~cne, adv. mimo
woli; przez nieostrożność, nie
chcąco, niespodzianie, mie
nacka. 

lt'nllcrf c~rt, adi. nienaru
szony, nieuszkodzony, nie
tknięty; etw. - et~alten za
chować co w całości; er ift 
- bauongefommen wyszedł 
bez szwanku. 

lt'nllcrf c~rt~clt, 8/. niena
ruszoność f. 

lt'nllcrfid)crt, adi. nieza
bezpieczony, nieubezpieczony, 

lt'nllcrficgbar, adi. niewy
czerpany, nieprzebrany. 

lt'nllerficgbarfclt, sj. nie
wyczerpaność f. 

lt'nllcrficgclt, adi. nieza
pieczętowany, otwarty. 

lt'nllcrfii~nlid), adi. nie
przebłagany, nieubłagany; 
•er ieinb nieubłagany wróg. 

U'nllcrfii~nlid)fcit, 8/. nieu
błagaluość /.; zawzil}tość /. 

lt'nllcrf ii~nt, adi. nieprze
jednany. 

lt'nbcrf orgt, adi. niezaopa· 
trzony, nieopatrzony; er ~at 
no~ •e .ffinber ma jeszcze 
niezaopatrzone dzieci. 

lt'ntJcrftnnb, 8m. ~(e)B, bez
rozum m., głupota j. 

lt'nbcrftiinbig, adi. niero
zumny, głupi. 

lt'ntJcrftiinblid), adi. nie
zrozumiały, niewyraźny, za
wiły. 

lt'ntJcrftiinblid)fcit, 8/. nie
zrozumiałość /. 

U'111Jcrftiinbnie, sn. ,ff e/8, 
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brak m, intelligenryi, zrozu- legający zgniliźnie, znisz-
mienia. czeniu. 

lt'nllcrftcucrt, adi. nieoclo- lt'nllcrltlcelid)fcit, f. nie-
ny, nieopodatkowany. możność gnicia, zniszczenia. 

U'nllcrfud)t, adi. i adv. nie- U'nbetltlnnbbar, adi. nie 
doświadczony,niewypróbowa- do zranienia, nie mogący być 
ny; i~ ruerbe ni~t/8 - laff en ranionym. 
będę próbować wszystkiego. 1t'n1Jcrltlnnbbarfclt, sf. nie-

lt'nbertagbar, adi. nie możność f. zranienia. 
dajljcy się odłożyć, nieodra- lt'nbcrltlunbct, adi. niera-
czalny, nieodkładalny. niony, nieranny. 

U'nbcrtauf d)bar, adi. nie lt'nbcrltlilftl!d), adi. nie do 
dajljcy się zamirnić, nieza- zniszczenia, niepożyty, nie-
mienny. zużyty; eine •e @ejunb~elt 

lt'nbcrtcibigt, adi. nieo- ~aben mieć żelazne zdrowie; 
broniony, nieobronny, nieob- eine •e 2aune niespożyty, do-
warowany. b h 

lt'nbcrtcilt, adi. nie roz- ry umor. 
dzielony, nie podzielony. lt'nbcrltlilftlid)fcit, aj. nie-

spożytość f. 
U'nllcrtilgli11r, adi. nie da- 1t'nllcr3agt, adi. nieulękły, 

jący si~ wyniszczyć, wyt~pić, odważny, rezolutny, niero11-
trwały. paczający. 

lt'nllcrtilgliarfcit, sf. trwa- U'n1Jcr3agt~cit, sj. odwa-
łość f. gaf. 

lt'nllcrtriiglid), adi. 1) nie- lt'nllcr3c~rbnr, U'n1Jcr3c~t· 
zgodliwy, kłótliwy j biefe lid), adi. i a di.nie do spożycia. 
3'rau ift f e§r - ta kobieta U ,r, • 
jest bardzo niezgodliwa; 2) 'UIJCtaCi~U..,, adi., będący 

nie do przebaczenia. 
spu;;;itriiglt.r.fcit, s-1', 1) lt'n1Jcr3tnebar, lt'nbcr3ine• 

"' v · lid), adi. nje dający si'I 
niezgodliwość f. i 2) sprze- oprocentować, nie przyno-
czność f.; - aroeier @efeJJe szący procentu; ein •es ~ar• 
sprzeczność pomiędzy dwiema 
ustawami. le§en nieoprocentowana po-

lt 
1, życzka. 

'nbcrltln,,rt, adi. nfoprze- lt'nllcr>inelid)fcit, aj. nie-
chowany; niezaopatrzony. o oprocentowanie n. 

lt'nlJCrltlaubt, adi. 1) nie- lt'nbcqont, adi. nieoclony; 
poruszony, niezachwiany; adv. bez opłaty cła. 
mit oen 21:ugen nie spuszcza-
jąc oczu; 2) niespokrewniony, lt'nbcr3ilglidJ, adi. bez
niepokrewny; adv. ciągle, zwłoczny, niezwłoczny; adv. 
nieustannie, bezzwłocznie, niezwłocznie, 

lt'nllcrllln~rt, adi. niewzbro- niebawem, natychmiast. 
niony, dozwolony. lt'nbollbrnd)t, adi. nieu-

U'nllcrltlcilt, adv. niezwło- skuteczniony, niedokonany. 
cznie, bezzwłocznie, bez lt'nboUcnbct, adi. nieskoń-
zwłoki, niebawem, natych- czony, niedokonany. 
miast. lt'nlloUfommcn, aą,i. nie-

lt'nlJtrltlclUid), adi. nie, zupełny, niekompletny, nie
wif,dnący, niezwiędły; (przen.) dokładny, niedoskonały; adv, 
zawsze młody, świeży; uie- niezupełnie. 
śmiertelny, wieczny. U'nlloUfommcntcit, 8(. nie-

lt'nlltrlllclflid)fcit 8f. świe- zupełność f., niedokładność 
!ość f., trwałość r.' f., brak m. doskonałości, 

lt'nllcrltlcrflid), adi. nie lI'nlloUftiinbig, adi. niezu-
dający się odrzucić, odeprzeć; pełny, niecały, niewystarcza
•er ,8eURe świadek bez za- jący, niekompletny, wadli
rzutu, wiarygodny. wy; ein oer iBerueiil wadliwy 

lt'nbcrltlcelidj, adi. nieu- dowód. 



U'nuollftiinbigfcit 

U'nuollftiinbigltit, sj. nie
zupełność f., niecałość /., wa
dliwość/. 

ll'nuonaiiblill, adi. nie
kompletny, eiue "e !Betf amm„ 
lung niekompletne zgroma
dzenie. 

ll'n\Joll3iibli1JfCit, sf. brak 
m. kompletu. 

ll'nuoran~f cbbar, adi. nie-
przewidziany, nieprzewi-
dzialny. 

U'nuorbcbaltlidJ, adv. bez 
zastrzeżeń, bez rezerwy. 

ll'nuorbcrcitet, adi. nie
przygotowany, niegotowy; 
adv. bez przygotowania; nie
spodzianie; eil fam i~m gana 
- przyszło mu całkiem nie
spodzianie; id) finbe midj -, 
bieil au unterne~men nie jestem 
przygotowanym do przedsię

wzięcia tego. 
ll'nuorbcnflidj, adi. obacz 

Unbmflid). 
U'nuorbcrgcf cbcn, adi. i 

adv. nieprzewidziany; nieprze
widzianie; •et Umftlinbe ~alo 
bet z , powodu nieprzewi
dzianych okoliczności. 

ll'nuorf iiljlidJ, adi. nie
rozmyślny, nieumyślny, nie
zamierzony, niechcący; adv. 
nierozmyślnie, nieumyślnie, 
niechcąco, bez zamiaru. 

ll'nuor~ljlidjfcit, sf. nie
rozmyślność f., nieumyślność 
f., brak m. zamiaru. 

ll'nuorfid)tig, adi. nieostro
żny, niebaczny, nieprzezorny; 
adv. nieostrożnie. 

U'nuorfidjtigfcit, sf. nie
ostrożność [, niebaczność /. 

lt'nuortctlbaft, adi. i adv. 
niekorzystny; niekorzystnie. 

ll'UIDlld)f am, adi. nieczujny. 
U'nlDlld)f amfcit, sf. nie

czujność /. 
U'nwiigbar, adi. nie dają

cy się zważyć. 
ll'nWiiblllar, adi. niewybie

ralny. 
U'nlDiiblbatfcit, sf. niewy

bieralność j. 
U'nlDabr i ll'nwabrbaft, adi. 

nieprawdziwy, fałszywy ,kłam
liwy, zmyślony; ein unroa~r„ 
~after ,Seuge nieprawdomowny 
świadek. 

U'nlDllbtbllftigfcit, sf. nie-
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prawdziwość/., fałszywość f, U'nwibctlcgbar, ll'nlllibcr, 
kłamliwość f. lcglidj, adi. niezbity, apodyk-

ll'Ulllllbrbtit, af. pl. •en, tyczny. 
nieprawda f., kłamstwo n., U'nlllibctlcębarfcit, ll'n° 
fałsz m.; fałszywość f., nie- IDibcrlcglidjfctt, li(. niezbi-
prawdziwość f. tość f., apodyktyczność f. 

U'nwatrncbmbar, adi. nie U'nlllibcrlcgt, adi. niezbity, 
dostrzegalny. niezaprzeczony. 

U'nlllabrf djtinlid), adi. nie- U'nlDillcrrnflidj, adi. i adv. 
prawdopodobny; adv. nie- nie,adwołalnie, nie mogl}~Y 
prawdopodobnie. byc cofniętym. 

U'nwabrf d)cinlid)fcit, sf. U'nwibmnflid)lcit, sf. nie
nieprawdopodobieństwo n. odwołalność f". 

U'nlllanllclbllr, adi. nieod- U'n1Dibcrf4JrcdjlidJ, adi. nie 
mienny, niezmienny, zawsze dający się zaprzeczyć, nie 
jednaki; bie @efete ber 9latur ulegającysporowi,nieodparty. 
finb - prawa natury są nie- U'n1Dibcrf4Jrtdjlidjfcit, sf. 
zmienne. apodyktyczna pewność. 

ll'Ulllllnbclbarfcit, sf. nie- ll'nlllibcrftctlid), adi. kt6-
zmienność f. remu się oprzeć niepodobna, 

U'nlllcgf am, adi. bezdro- nieprzezwyciężony; eine •e 
żny; bie 6ttaflen finb - ge, }8erebf amfeit porywająca, znie-
motben drogi się popsuły. walająca wymowa. 

U'nlllcib, an. ~eil, pl. ~er, U'nlDibcrftctlid)fcit, sf. nie
przezwyciężona siła ; nieprze-

kobieta /. potw6r. zwyciężony urok. 
U'nllltilltidJ, adi. i adv. r.iie- U'nlllicbtrbringlidj, adi. nie

kobiecy, nie po kobiecemu. powetowany; ein •er )Ber!uft 
U'nlllciblid)fcit, sf. brak m. niepowetowana strata; adv. 

kobiecości. na zawsze, na wieki, bez 
U'nlllcigcrlid), adi. i adv. bez nadziei, bezpowrotnie. 

oporu. ll'nlllillc(n), am. ,(n)a, nie-
U'nlDtif c, U'nlllciólidj, adi. chęć /.; oburzenie n., złość 

i adv. niemądry; niemądrze. f., gniew m.; fein }8ene~men 
U'nlllcit, adi. niedaleki, erregte aligemeinen - jego 

blizki; adv. niedaleko, blizko," postępowanie wzbudziło og61-
często z 2. lub 3. przyp. ne oburzenie; er tut eil mit 

U'nlllcrt, adi. 1) niewarty, - robi to z niechecia. 
nie mający wartości; 2) nie- U'nlDillfiibrig, adi. nie
godny. usłużny, niepowolny, nie

U'nlllcrt, am. ~ei!, pl. •e, chętny. 
brak m. wartości. U'nlllillfiibtigfcit, sf. nie-

U'nlllcf cn, an. •il, 1) nieład usłużność/., niepowolność j., 
m., nieporządek m., bała- niechęć f. 
muctwo n., nadużycie n., za- U'nlllillig, adi. 1) oburzo
mieszanie n.; bem - fteuern ny, zagniewany; jmnbn -
położyć kres nadużyciu; 2) madjen oburzyć kogo, wpro
potw6r m. wadzić kogo w gniew; ilber 

U'nlllcf cntlidj, adi. niezna- etro. - ro erb en oburzyć się 
czący, nieważny, uboczny; na co; 2) niechętny; er ift 
adv. nieznacząco. fe~r - jest bardzo niech~tny. 

U'nwcttcr, an. •13, nie- U'nlllillfommcn, adi. nie
pogoda /., burza f.; krzy- pożądany, niemiły; ein =er 
kwa f., wija f.; eil 0ie~t fidj @aft niemiły, niepożądany 
ein - aufammen zbiera się gość; adv. et fommt mir -
na burze. przychodzi mi nie w porę. 

U'nlllid)tig, adi. nieważny, U'nllltufilrlidj, aai .. mimo-
nieznaczący. wolny, poniewolny, nieświa-

U'nlllid)tigfcit, sf. niewa- domy; adv. miruowoli, ponie-
żność f. wolnie, nieświadomie. 
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ll'nltJillfiirlil(Jfcit 

U'ntlliUfiirlil(Jfcit, sf. nie
świadomość f. 

U'ntllirffidj, adi. niepra
wdziwy, nieistniejący. 

U'ntllfrflil(Jfcit, sf. nie
prawdziwość f., nieistnienie n. 

U'nltJirff llm, adi. nieskute
czny, bezskuteczny, niedzia
łający; nieczynny. 

ll'ntllirff llmfcit, sf. niesku
teczność /., bezskuteczność 
f., nieczynność /. 

U'nltJfrf dj, adi. brusowaty, 
gburowaty, szorstki. 

U'nltJirtllar, U'nltJirtlil(J, 
adi. pusty, niezamieszkały, 
dziki. 

U'ntllirtf d)aftlil(J, adi. nie
gospodarny, nieoszczędny. 

U'ntlliff cnb, adi. 1) nieumie
jętny, nieuczony, nieobeznany, 
nieoświecony, ciemny; ein "et 
~enfclj ignorant m., nieuk m; 
2) niewiedzący, niechcący, 
nieświadomy; adv. idj ~alie ea 
- getan uczyniłem to mimo
woli, nieświadomie ; ficlj -
~el!en udawać głupiego. 

U'nltJiff cnbcit, sf. pl. •en, 
1) bez pt. nieumiejętność/., 
ciemnota f., nieuctwo n., igno
rancya f.; niewiadomość f., 
nieznajomość /., nieświado
mość j.; - vorf djiil!en za
stawiać się nieświadomością; 
2) pl. grobe •en an ben Zag 
legen objawiać grube braki 
w wykształceniu. 

U1n1tJiff cn~cft9fcbltr, sm. ,a, 
pl. - , błąd pochodzący z igno
rancyi. 

U'nltJiff cnf d)llftlil(J, adi. nie
naukowy. 

U'nltJiff cnf d)aftlidjfcit, sf. 
nienaukowy sposób. 

U'nltJiff cntlidj, adi. niewie
dzący; eine "e eiiinbe nie
świadomy grzech; adv. mimo 
wiedzy, nie wiedząc. 

U'ntllo~l, adi. niezdrowy, 
slaby, nieswój, niedobrze się 
mający; mir ift - jest mi 
niedobrze; mir mirb - źle 
mi sie robi. 

U'nwo~{f cin, sn. "a, sła
bość /., niedyepozycya f. 

U'ntllilrbig, adi. niegodny. 
ll'ntllilrblgfcit, sj. niego

dność f. 
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U'naabl, sf. niezliczona U1n3crf ~bar, adi. obacz 
ilość, ćma/.; eine - eidjwie• Un~etiegliar. 
rigfeiten trudności bez liku; U'n3crftiirliar, ad(. nie da
eine - ije~(er mnóstwo błę- jący się zniszczyć, nie do 
dów; eine - von l)'liegen ćma zniszcze11i11. 
much. U'n3crftiirbadcit, sf. nie-

U'n3a~lfJar, adi. niepłatny. , mo!ność f. zburzenia; biefet 
U1n3iibl6ar, U'n3iiblig, adi. iaau i~ von alif o[uter - ta 

niezliczony, nieprzeliczony, budowla jest nie do zni-
niemo!liwy do zliczenia; iclj szczenia. 
~abe es f cijon -e ~ale gef agt U'n3crtrcnnlillr, U'nacr• 
mówiłem to jui. niezliczone trcnnltdj, adi. nierozłączny, 
razy. nieodstępny; nierozerwalny. 

U'n3ii~lhrfcit, sf. niezli- U1n3crtrcnnlllldcit, sf. nie-
czoność f. rozłączność /., nierozerwal-

U'n3iibmllllt, adi. nie da- ność f., nieodstępność f. 
jący się oswoić, poskromić. U'n3icmcnb, lt'n3itmlid), 

U'n3llrt, adi. i adv. nie- adi. niestosowny, nieprzy
delikatny, grubiański; po gru- zwoity, nieprzystojny, nieod-
biańsku, niedelikatnie. powiedni, niewłaściwy. 

U'n3artbcit, sf. niedeli- lt'n3icmlidjfcit, sf. 1) nie-
katność .!•, brak m. delika- stosowność /., nieprzyzwoi-
tności. tość f., nieodpowiedność f.; 

lt'n3iirtlidj, adi. nieczuły. 2) -en, pl. - in einem \J!ro5eji• 
U'n3c, sf. pl. =n, 1) uncya verfa~ren niewłaściwości pl. 

f.; 2) jaguar m. (felis uncia). w procesie. 
lt'n3cit, sj. niewczas m., U1n3icr, lt'n3icrbc, sf. p1. 

niewczesna pora; 3ur - nie •en, nieozdobność f., brak m. 
w pore, niewczas. ozdoby, elegancyi ; 3ur - ge, 

lt'nicttgcmiif), adi. obacz reicijen szpecić coś. 
l1naelt1g 1). U1n3icrlidj, adi. nieozdo-

U'n3citig, adi. 1) niewcze- bny, nieelegancki, niezgra
sny, niestosowny; 2) przed- bny, nieuroczy; adv. bez 
wczesny; eine ce @eliurt uroku. 
przedwczesny poród, poronie- lt'n3nd)t, sf. wszeteczeń
nie n.; •e ijriidjte niedojrzałe stwo n., sprośność f., bez. 
owoce. wstyd m., prostytucya f.; 

U'n3citigfcit, sf. niewcze- - treiben oddawać się wsze, 
sność f., niestosowność f.; teczeństwn, sprośności. 
przedwczesność j. U'n3ildjtig, adi. wszete-

U'n3cn1tJcif t, adv. na uncye. czny, sprośny, nierządny, lu
. U'n3crlircdjli~, a~li. nie da- bież~y, po!nografic.zny; :e 
Jący BiE,l złamac, me do zła- eidjrtften meobyczaJne, me
mania. przyzwoite, pornograficzne 

U'n3crbrcdjlid.lfcit, af.. bies pisma. 
@efdji ift von alif o(uter - to lt'n3iidjtigfcit, sf. bezwsty-
naczynie jest nie do złamania. dność f., nieobyczajność f. 

U'n3crgiinglidj, adi. nieroz- U1n3ufricbcn, adi. niezado-
puszczalny. wolony, niekontent. 

U'n3crlcgflllr, adi. nie da- lt'n3ufrlcbcn~cit, sf. nieza-
jący się re>złożyć. dowołanie n., nieukontento-

U'n3crlcgflllrfCit, sf. nie- wanie n. 
motność j. rozkładu. U1n3ugiinglid), adi .. niedo-

U'n3crrcif)lillr, adi. nie da- stępny, nieprzystępny; ein •et 
jący sie podrzeć, nie do po- !!Jłenf cij niedostępny człowiek. 
darcia. • U'n3ugiinglidjfctt, sf. nie-

U'n3crrcif)barfeit, sf. nie- dostępność /., nieprzystę-
mo!ność /. rozdarcia. pność f. 

U'n3crriff cn, adi. niepo- U'n3nfiimmlidj, adi. nieod-
darty. powiedni, niestosowny. 



U'naufiimmlicf,lftit 

ll'naufiimmlid}fcit, sf. nie
odpowiedność f. 

ll'nauliinglidJ, adi. niedo
stateczny, niewystarczający; 
gei~ig -, nieudolny. 

ll'nauliingltdJftit, sf. niedo
stateczność /., nieudolność f. 

U'nauliiffig, adi. niedopu
szczalny, niewłaściwy. 

ll'nauliiffi~feit, sf. niedo
puszczalnośc f., niewłaści
wość f. 

ll'naiinftig, adi. niecechowy. 

ll'naured}nung~fiibig, adi. 
niepoczytalny, nieprzytomny; 
biefet !IJłenf dj ift in f einet 
m:lut - ten człowiek jest w 
złości niepoczytalny. 

ll'uaurcd}nung~fiibigftit, sf. 
niepoczytalność f 

ll'naurticf)tnb, adi. niedo
stat(:ICZDy. 

ll'nauf ammenbiingcnb, adi. 
nie majl}cy związku, bez 
związku, przerywany, ury
wany; adv. z przerwami. 

ll'nantriiglicf), adi. nieko
rzystny; bet @efunb~eit -
nie służący zdrowiu, nie
zdrowy. 

ll'n3utriiglicf)feit, sf. nie
korzyść/. 

ll'nautrtfftub, adi. nie
trafny. 

ll'nauucdiiffig, adi. niepe
wny, na co się zdać nie 
można; bas ift eine ,e 9ladj• 
tidjt to jest niepewna, nie
wiarygodna wiadomość; ein 
•et !IJłenfdj niepewny, nie
punktualny człowiek, czło
wiek, na którego liczyć nie 
mo:f.na. 

ll'nauutrliiffigfclt, sf. nie• 
pewność f., niepunktual
ność/. 

ll'nalllcifmiijilg, adi. nieod
powiadający celowi, nieodpo
wiedni, niestosowny, niedo
godny, niepraktyczny, za
wodny. 

ll'nallltifmiijiigfcit, sf. nie
odpowiedność f., niestoso
wtiość /., niedogodność /., 
niepraktyczność f., zawo
dność f. 

U1n31Dtibtutig, adi. nie
dwuznR czny, jasny, wyraźny. 

ll'n31Deibcutigfett, sf. nie-

677 

dwuznaczność f., jasność f., 
wyraźność f. 

ll'nallltiftlbnft, adi. nie
wątpliwy, adv. niewątpliwie, 
bezwątpieui11. 

U'n31Dtifclbnftigfeit, sf. nie
wątpliwość f. 

ih,41ig, adi. 1) bujny, wy
bujały; eine •e !llegetation 
bujna wegetacya; 2) e!ne •e 
\jl~antafie bujna, wybujała 
fantazya; eine •e @ef unb~eit 
tryskające zdrowie; i~t •et 
m:ludje jej okazały wzrost; 3) 
rozkoszny, lubiel!:ny, rozpu
stny; 4) zbytkowny; ein •f6 
!IJła~l zbytkowna biesiada; ein 
•et !IJłenf dj ~ybaryta /.; ó) 
dumny, pyszny. 

ih,41tgfeit, sf. bujnoś6 /., 
wybujałoś6 f.; rozpusta /., 
lubie:f.ność j.; zbytek m., 
zbytkowność f.; pycha f. 

Ur, sm. •(e)B, pl. •e, tur 
m., żubr m. 

U'rnbn, sm. •(e)B i en, pl. 
•en, pradziad m., praszczur m.; 
•en przodkowie pl., antenaci 
pl., protoplaści ·pl. -

U'ralt, adi. starodawny, 
starowieczny, odwieczny. 

llra'n, sn. •B, Ura'nium, 
an. •5, ur m. (minerał). 

Ura'nera, sn. •ei!, pl. •e, 
ruda uranowa. 

U'ranfang, sm. -ee, naj
pierwszy początek. 

ll'ranfiinglicf), adi. od sa
mee;o początku. 

Ura'nglimmer, sm. •B, 
uranit m. 

ll'rnnlagt, aj. pl. sen, dys
pozycya f., zdolnoś6 pierwo
t!!II, przyrodzona. 

Urba'n, adi. grzeczny, 
uprzejmy. 

Urbanitii't, aj. grzeczność 
f., uprzejmość/. 

U'rbnr, adi. orny, upra
wny, urodzajny; - madjen 
użyźniać grunt, zamienić na 
rolę, karczować, odjałowić 
nieużytek. 

U'rbnrmacf)en, sn. •B, U'r• 
barmad)ung, sf. karczowanie 
t1., zamienianie n. na rolę, 
upłodnienie n. gruntu, 

U'rbtbcutung, sf. pierwotne 
znaczenie. 

ll'rgtmciu 

U'rbeginn, sm. •ei!, obacz 
lttanfang .. 

U'rbegriff, am. •ee, pl. •e, 
pierwotne, pierwiastkowe po
jęcie. 

ll'rbtftanbteU, sm. •(e)i!, pl. 
•e, podstawowy składnik. 

U'rbtlllobntr, sm. •5, pl. 
- , pierwotny mieszkaniec. 

ll'rbilb, sn. •eB, wzór pier
wotny, prawzór m.; oryginał 
m., prototyp m. 

ll'rbilblicf), adi. typiczny, 
pierwowzorowy. 

ll'rbilbnng, sf. pl. ,en, sa
mosplodzenie n., samopowsta
nie n. 

U'rcf)rift, sm. •en, pl. •en, 
pierwszy chrześcijanin, 

ll'rtigtn, adi. właściwy, 
oryginalny. 

U'retgenbcit, sf., U'rctgcn, 
tum, sm. właściwość /., ory
ginalność f. 

U'rtinlllo6ntr, sm. •e!!l, pl. 
-, obacz Utbewo9ner. 

ll'rdtcrnmutttr, sf. pl. 
•miltter, praprababka f. 

ll'rtlttrn, spl. unf m 
nasi praojcowie. 

ll'rtltcrnllnter, sm. •i3, pl. 
•llćiter, prapradziadek m. 

ll'rtnfcl, sm. •il, pl. -, 
prawnuk m. 

U'ttnftlin, sj. pl. -nen, 
prawnuczka f. 

U'rfnrbc, sf. pl. •n, pier
wotny kolor. 

llr'ft6bt, af. przysięga f. 
niezemszczenia się za krzy
wdę j - f djwoten przysięgać, 
że się nie będzie na przy
szłość walk prowadzić (hist. 
wiek. ŚrP,dn.). 

ll'rftinb, sm. ~ei!, pl. •e, · 
arcywr6g m., dziedziczny 
wróg. 

ll'tfibt1, adi. bardzo wesół. 
U'rform, sf. kształt pier

wiastkowy, praforma f. 
U'rgcbirgc, sn. góry pier

wotne, ościenne. 
U'rgtift, sm. •eiS, duch 

pierwotny, praduch m. 
U'rgtlungen, adi. nadzwy

czajnie udany, arcyudany. 
U'rgemcin, adi. nadzwy

czajnie ordynarny, bardzo 
podły. 



U'rgcf dJldJtc 

U'rgcf d}idJtC, sj, pierwotne 
dzieje, historya f. o począ
tkach rodu ludzkiego. 

U'rgcftnlt, sm. = obacz 
Urbilb. 

U'rgcftcin, sn. ,ee, pl. 0 e, 
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autentycznie; II. va. (9af>en) ll'r~Ioęlidj, adi. niespo-. 
obacz fBeutfunben. dziewany, raptowny, nagły, 

U'rfnnbenbcltJn~rcr, sm. •a, z wielką nagłością; adv. nie-
pl. -, archiwaryusz m. spodziewanie, raptownie, 

U1rfnnbcnbc11Jcl~, sm. •f eiil, naizle. 
pl. ,fe, dow6d m. z dokumen- lt'rqucff, sm. •iii, prazdrój 
tów, m., pi~rwotne źr6dlo. pokład pierwotny, 

Urgic'rcn, v·a. 
urgować, naglie, 

(~af>en) U'rfunbcnfiilf d)ung, sf. pl. lt'tf ad)c, sf. pl. •n, przy-
•en, fałszowanie n. doku- czyna f., powód m., motyw 
ment6w. m.; bai! war bie - bei 

U'rfunbcnforf d}cr, sm. •iii, 6treitea to było powodem, 
pl. -, badacz m. dokumen- przyczyną sporu ;1 taufenb 

Utglc'tllllll, sf. urgowanie 
n., naglenie n. 

U'rgrof)cltcrn, spl. pra
dziadkowie. 

U'rgrof)mnttcr, sf. pl. 
•milttet', prababka f. 

U'rgrof)llntcr, sm. 0 a, pl. 
•Dlitet, pradziad m. 

U'rgtunb, sm. •ei.l, pier
wotna przyczyna. 

U'rlJcbcr, sm. •a, pl. -, 
sprawca f., tw6rca m., autor 
m., początkodawca m.; -
feinea @IilcMI sprawca jego 
szczęścia, 

U'r~cbctin, sf. pl. ,nen, 
sprawczyni f., twórczyni /., 
autorka/. 

U't~cbcrrcd}t, sn. •ea, pl. 
:e, prawo n. autora, autorskie. 

U't~cbcrf d)nft, sf. autor
stwo n. 

Uti'n, sm. •(e)s, mocz m., 
uryna /., mocz m.; ben -
(off en oddawać, puszczać 
mocz, urynować. 

Utinic'rcn, vn. (~a6en) od-
dawać mocz, urynować, 
moczyć. 

U'tinblnf c, sf. pl. •n, 
pęcherz moczowy, macha
rzyna /. 

llri'nttcibcnb, adi. pędzący 

tów. :llanrt - .lteine -'serdeczne 
lt'rfnnbcnfenutni~, U'r• podziękowanie I - niema za 

funbcnlc~rc, sf. biegłoś6 m. co; man 9at - au ameifeln 
w r!okumentach. można by powątpiewać; bu 

ll'rfnnbcnf nmmlnng, sf. pl. 90ft nid)t - au banfen nie 
•en, zbi6r m. dokumentów, masz za co dzil_lkować; fCeine 
akt6w. •n gtojie fillitlungen z małej 

lt'rfnnblidJ, adi. dokumen- chmury wielki deszcz. 
tarny, autentyczny, urze- lt'rfiid)UdJ, adi. przyczy-
downyj - beffen 9a6e i~ nowy; adv. przyczynowo. 
o6igeiil gef d)rie6en w dow6d ll'rfiid)lidjfcit, sf. przy-
czeg-o napisałem powyższe. czynowość /. 

U'dnnli, sm. •(e)a, urlop U'rf ngc, sf. legenda f., 
m.; auf - na urlopie; - pierwotna tradycya. 
uon jmnbm ne~men pożegnać ll'rf nę, sm. •ea, aksyomat 
się z kim; il6et feinen - m .. pewnik m., zasada f. 
tueg()(ei6en ·przekroczyć urlop; U'rf dJłdJt, sf. pokład pier-
- binter bit :tilr neqmen wotny. 
wymknąć się bez pożegnania. lt'rf dJrift, sf. 1) pierwopis 

U'dnulict, sm. os, pl. -, m., oryginał m., autograf m.; 
urlopnik m. 2) pierwotne pismo. 

U'rlnnb~gcfndJ, sn. •eiil, pl. U'rf d}riftlidJ, adi. w pier-
~e, podanie n. o urlop. wotnem piśmie. 

lt'dnnMfd)cin, sm. •(e)iil, U'rf4Jtnd)c, sf. jl_lzyk pier-
pl. ,e, paszport urlopniczy. wot.ny. 

ll'rlnnMllcrliingcrnng, sf. U'rf~rung, sm. •(e)s, pl. 
przedłużenie n. urlopu. •flltilnge, początek m., źr6dlo 

U'rlnnt, sm. •(e)a, pl. •e, n., zar6d m., pochodzenie n.; 
pierwotny dzwięk. f einen - ne~men, 9a6en mieć 

lt'rlc, sf. pl. ,n, obacz swoje źródło, swój początek; 
2lgotn. vo(nifdjen •eil pochodzenia 

mocz, urynę. ll'tlid)t, sn. ,es, pierwotne polskiego. 
ll'rfcim, sm. •tiil, pl. •e, światło, U'rfhriingUm i ltrf htfi'Ull• 

pierwotna komórka, pier- ,. u1 „ 
wotny zarodek. ll'rmcnf dJ, sm. •en, pl. ,en, lid}, adi. pierwiastkowy, 

U' f' dJ . pierwotny człowiek. pierwotny, początkowy. 
koścf6:~ c, sj. pierwotny U'rmnttcr, sf. pramatka /. U'rf4Jriinglid}fcit, sf. pier-

lt'rfomif dJ, adi. arcyza- u;rnnd)t, sf. chaos m. wiastkowość /., pierwo-
ba U rnc, sf. pl. •n, urna /.; tność /. 

u~irrnft, st. pl. .rrafte, i popielnica/., urna popiołowa, 1t'rr41rnnnac11nnt0, sn. ,rrea, 
·r , t .1 f. amfora/. pl. •ffe, świadectwo n. pocho-

81 a p1e.~w~ na, pras1 a . U'rncnfiirmig, adi. w for- dzenia. 
U'~ftnfttg, adi: silny z uro- mie, w kształcie urny, am- U'rftnmm, sm. •eill, pierw-

dze~rn, bardzo silny. fory. I sze pokolenie, 
U rfunbc, sj. pl. ,n, . do- U'tncngrnb, sn. -es, pl. ll'rfticr, sm. •es, pl. •e, 

kument m., akt m., pismo •grlif>er, grobowiec zawiera- byk przedpotopowy. 
urzędowe, dyplom m. jący urny popiołowe. I U'rftoff, sm. ,es, pierwia-

ll'rfunbcn, I. vn. (~a6en) lt'tod)~, sm. •fen, pl. •fen, stek m., rodnik m., tworzywo 
von etw. - poświadczyć coś obacz Ur i 2luetodjiil. n., element m., żywioł m. 



U'rftoff{ctrc 679 U'acu 

U'rftofflc~re, sf. atomisty- U'dcil~fii~ig, adi. kompe- Ur'IUCftU, sn. -i3, stworze-
ka f. ·tentny do orzeczenia, zdolny nie pierwotne, żywioł m. 

U'rftofftcild)en, sn. •!I, atom do osądzenia. U'rlUort, sn. -ei3, wyraz 
m., niedziałka f. U'rtcll~fii~igfdt, sf. zdoi- pierwotny, źródłosłów. 

U'rftrnd~, adv. obacz Ur0 ność f. do osądzenia, kompe- U'rlUild)fig, adi, naturalny, 
l)liit)lic(i, tencya /. oryginalny. 

Urfuli'ncriu, sf. Urszulan- U'rtciUHraft, sj., U'rtcil~• U'raclt, aj, zamierzchły, 
ka/. (zakonnica). bcrmogcn, sn. •iii, obacz przedhistoryc:i:ny czas. 

U'rtcil, sn. •(e)i3, pl. -e, 1) UrteiCafa~i~feit. U'raengnng, sf. samopło-
wyrok m.; werdykt n., orze- U'dcil~fdUnng, aj. wypo- dzenie n., samopowstanie n. 
czenie n.; ein - fii!len wy- wiedzenie n., ogłoszenie n. U'quftunb, am. •ei3, pl. 
rokować, ,zawyrokować; bas wyroku, zawyrokowanie n. f 
- filier ihn ii·t r..r-.0n gefiillt "tiin'l>e, stan pierwotny. 

~ '"" U'rtcil~f11rn"', sm. •ei3, wy- U'r•"'•'"' m e" pl e 
J'uż wyrok na niego zapadł·, " U/ ow•u, s • • "'• · " , rok m., werdykt m. p1'erwotny cel 
-ri..r-. einem - unterroerfen • I "I U'rtcileboUftrcdung, si', wy- Uf"'uc• (wym u· zans) pl 
poddać się wyrokowi·, - 'J' .. •, • ' • 

• @ ·f,r.. konanie n. wyroku. •U, zwyczaj przyjęty. 
einei3 e ""roorenengeriQ)teil U'rtcrt, sm. •ei3, pl. •e, U'f O, sm. •il, termin wypla-
werdykt, orzeczenie sądu tekst oryginalny. t · t 1 
przysięgłych;_ eine!I ~aien• y zwyczaJem us a ony. 
getiQ)te!I orzeczenie sądu la- tn~;;[i~~~, sn. pl. pierw o- Uf Utł)atio'n, sf. pl. •en, 
wniczego ·, 2) 8 ... d m., 08 ... dzenie U' t ,, . ó uzurpacya /., bezprawna .., .., r ij~Ui;,, sm. p1erwowz r m. ł · 
n., zdanie n., orzeczenie n.; U' lt l • . przyw aszczeme. 
meinem - nad) weMug mego rnr_c crn, sp . pra~Jcow1e, Ufnr~n'tor, sm . .. 11, pl. •en, 
zdania; fid) ein _ illier etro. pra~odz1ce, protoplaśc1, ante- uzurpator m., przywłaszczy-
liilben wyrobić sobie sąd o I naci, pl. ciel m. 
-0zem; er ~at ein rid)tigeiS _ U rnrcnfcl, sm. •!I, pl. -, Ufnr~it'rcn, va. (~alien) 
ma trafny sąd. ein _ <tli• praprawnuk m. uzurpować, przywłaszczać, 
gelien wypowiedzieć Rąd, ~'rnrgrof;mutter, aj. pl. U'f u~ sm. zwyczaj m. 
sdanie; ein ełalomonifdje!I - •mUtter, praprababka j. Utcnii'Hcn, spl. pr~ybory 
sąd Salomonowy; fid) il6er }l'rurgrof;bntcr, sm. •i3, pl. .pl., sprzęty pl., narzędzia pl., 
etro. ein - liilben wyrobić ,nater, prapradziad m. I mstrumenta pl. 
sobie zdanie o czem; nad) U'rbnttr, sm. •B, praojciec ll'.!CtU~, sm. macica j. = 
bem - non Sad)uerftiinbigen m. ; antenat m., protopla- @ebar1!1uttey. 
we/iług orzeczenia biegłych. sta m. Utiltf ntto n, sj. zu:Łytkowa-

U'dcUcn vn. (~alien) 1) U'rllcrmogcu, sn. •i3, zdoi- nie n., utylizacya j. 
wyrokował, zawyrokować, ność pierwotna, Ułilifit'rcn, va. (~alien) 
orzec, sąazić; 2) sądzić, osą- U'rbtrnunft, sj. prarozum zutytkować. 
dzić, oRądzać, orzec; nad) m., rozum boijki. Utilitn'ricr, sm. •!I, pl. -, 
ieinen 9łeben au - sądzić po U'rbtrf nmmlnug, sf. zgro- oportunista m, człowiek oglą
jel{o mowie; il6er etro. - mad~enie pierwotne. dający się wyłącznie na po-
tnie ber ~Cinbe non ber ijar6e U rbolf, sn. -ea, naród pier- żytek materyalny. 
prawić jak ślepy o kolorach; wet.ny. Utilitari'~mn~, sm. utylita
nnd) fid) non anberen - U'rborfntr, sm. •en, pl. ,en, ryzm m., dążenie n. do osią
osądzać kogo według siebie; pm.ojciec m., praszczur m. gnięcia jak największych ko-
naQ) bem liu~mn eid)eine - U'rlUa~I, sj. pl . .. en, pra- rzyści. 
łlsądzać z pozorbw; roie Ut• wybór m. Uto~ic', sj. pl. •n, utopia 
teilt man ilber fie? jakie są U'rlUii~lcr, sm. •B, pl. -, J., urojenie n. 
sdania co do niej? jak m6- prawyborca m. Uto'~lf d), adi. urojony, 
wią o niej?; Id) fan n batil6er U'tlUCl~lbcrf ammlung, sf: Uto~l'ft, sm. •en, pl. -en, 
niQ)t - nie mogę o tem zgromadzenie prawyborcze. utopista m. 
sądzić; baril6er fann er U'rlUnlb, sm. •e!I, pl. •n>lil• Utrnqui'~, sm. -en, pl. •en, 
nid)t - on tego osądzić nie ber, las dziewiczy. utrakwistam., dwujęzycznym. 
może, to nie podlega jego U'rlllclł, sf. świat pierwotny, Utraqul'ftif d/, adi. utra-
kompetencyi. przedpotopowy. kwistyczny, dwujezyczny. 

u:rtcil~croffnung, sj. oglo- U'rlUtltlidJ, adi. pierwotny, U'acn, va. (~alien) naciągać, 
szeme n. wyroku. przedpotopowy. brać na kawal kogo. 
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!B, tł, n. v, dwudziesta po:!:egnanie n.; ber filldt - !.Bnfn'llcn~f(idJt, aj. pl ... en, 
d_ruga litera abecadła niemie- jajl~n po:!:egnać się ze światem. obowiązek lenniczy, hoł'.do-
ckiego j skrócenia: n.~-= non mnlibic'rcn, va. (~<tlie11) wniczy. 
~unbert od stu j n. G:tr. = uwa:!:nić, walid ować. mnf n'llcuf d)nft, 8/., mn
t>Or G:trifto, nor G:triftue, nor !Bnlu'tn, a/. pl. •tn, walu- f n'Ucutum, sn. ,(e)e, Ienni
G:~tifti @eliutt, przed Chry- ta J., wartość j.; stopa men- ctwo n., hcldownictwo n. 
stusem. nic za. mar n'llrnftnnt, sm. oeil, 

mncn'nt, adi. obacz marant. mntuntio'u, sf. pl. •en, oce- państwo hołdownicze. 
mncn'na, a/. pl. •tn, obacz nienie n., oznaczenie n. war- !.Bn'f c, s/. pl. •Il, waza/., 

marana. tości, walwacya f., ewalua- wazon m., oonica f., doni-
!.Bncciuntio'n, !.BnI3iuntio'n, cya /. czka f. 

aj. szczepienie n. ospy, wak- !.Bn'm~ir i !.Bn'm~~r, sm. !Bnfdi'u, sn. •B, waseli-
cynacya f. •(e)s, pl. •e, upiór m., wam- na .f. 

mnccinic'rcu, !.Bnfaiuit'tcn, pir m. mn'f cufotmio, adi. w kształ-
tia. (~aben) szczepić ospę. !.Bnnbn'{C, Bm. •Il, pl. •n, cie wazonu. 

!.Bnbcmc'cum, !.Bnbcmc'fum, wandal m., barbarzyniec m. mntcr, sm. -~, pl. mato:, 
an. •(e),pl. -(e), pamiętnikm., mnnbn'lifd), adi. barba- ojciec m., rodzic m.; titit 
notatnik m., podręcznik m. rzyński. nieien Stinbem gefegneter -

!.Bng, adi. niepewny. !.Bnnbnli'~mnB, sm. wanda- ojciec wielu dzieci; er ~at. 
mnonliu'ub, am. •en, pl. lizm m., barbarzyństwo n,, einen ®panier aum mater 

-en, włóczęga m., wałkoń m., dzikość f. rodzi się z ojca Hiszpana; nad) 
powsinoga m. mnni'llc, sf. wanilia /. bem - atten wdać się w' 

!.Bngnbunbic'rcn, vn. (ijalien) l8nni'Ucnf d)ofolnbc, af. cze- ojca; id) ~abe ei! •n prgelien 
włóczyć, wałkonić się. kolada waniliowa. dałem to ojcu; ber ~eilige 

mngnbu'nbcnr.nft, adi. włó- lSnni'UcnciB, sn. ..ei!, lody - Ojciec świl_lty, papie:!: m.; 
" waniliowe, au ben !!!litem ge~m prze• 

częgowski. mani'llcn11f(nn•c, a• 1• wani·- • " • d . Ś 0 

m IQ 1' o './ mesc SIEJ o WlECZDO Cl; UU= 
/Qngn'nt, am. =en, pl. -en, ra~ ( śl ) fere "'liter nasi przodkowie·, 

włóczęga m., człowiek m. bez 1 · ro · · ;o · nni'lltnf d)otc, af. str'!- bie ilłliter ber 15tabt ojcowie 
przytułku, czek m. wanilii. · t d · l · t • · '°" . l8ngft'tCU

1 
1'H. (fjalien) włÓ• m 

1 
• mias 8 1 rll Dl p • mias a I I"> 

czyć sie. · /Qll rtn, sn. pl. rozmaito- folI - baau fein utrzymują, 
• ści pl. :!:e ja jestem autorem tego; 

!lłnoi'na, sf. obacz !!Jlutter= mnrin'ntc, sf. wary ant m. er mar ber - bief er ~nbufttie 
fd)eibe. odmiana /- był tw6rcą tego przemyEłu. 

!.Bnfn'nt, adi. wolny, nie- mnrt.ntto'n, sf. pl. -en, wa- l8n'ttrnrm, am. -ei!, ramilj 
zajęty. d · k' l8nfn'n•, af. pl. •en, l) wa- ryacya f, przemiana f., o - OJcows 1e. 

o miana /. l8n'tcr(~)fltubcr, sm. •9, pl; 
kans m., miejsce niezajęte, mnrintio'n~rcd)nuno, i, •litilbcr, stryj m. 
posada nieobsadzona; 2) wa- a ' m t t. b f r. 
kacye pl., ferye pl. rachunek przemianowy. /Qn' trvrn er o„n, sm. -es. 

mnrictii't, sf. pl. •en, roz- pl. •fii~ne, stryjeczny brnt. 
lBn'fnt, sm. -(il), pl. •il, maitość /.; odmiana f. l8ii'tttd)tn; an. •9, pl. -, 

czysta, niezadrukowana stro- mnricte, sn. ..9, pl. •B, ojczulek m., ·tatunio m., ta-
nica (druk.). te11tr m. rozmaitości. tuś m.; staruszi:k m., staro-

l8n'fnnm, an. -(!8), pl. =il, mnriic'rcn, va. i vn. (~aben) winka /. 
prótnia /. zmieniać; ein ~~ema - two- !Bn'tcrcrbc, sn. •il, ojco..: 

!.Bn'fuum6rtn_tf C, sf. pl. ,n, rzyć waryacye na jakiś temat. wizua f, scheda ojczysta, spa-
hamulec pró:!:mowr, hamulec l8n'rinnetn6nf, am. •9, ty- dek m. po ojcu. 
ssący. toń warynasowy. llłn'tcrfrcnbt, af. pl. -n, ra-

l8n'fUU1!1m~tcr, sm. =il, pl. I l8nf n'll, am. -en, pl • .. en, dość f. z ojcostwa; •lt etielien 
-, pró:!:mom1erz m. lennik m., hołdownik m., wa- do,·zekać •ię potomstwa. 

!.Bnlcutini't, sm. -il, pl. •e, sal m., poddany m. !Bn'tcrijnu~, sn. -fee, dom· 
tlenek m. antymonu. I l8nf n'Uin, sf. pl. •tn, len- ojcowski, dom ojczysty. , 

llłn'lcntin~franf~tit, sf. cho- niczka f., hołdowniczka f, !Bn'tcr~cra, an. •tnil, serc& 
roba św. Walentego, pada- wasalka f., poddanka f. ojcowskie, 
czka f., epilepsya f, I !.Bnf n'llcntib, sm. ,ee, pl. I !Bn'tctlnnb, an. •ee, ojczy-

lBnlc't, sn. •(e), pl. •il, •e, przysil_lga hołdownicza. zna f. 
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lBn'tcrllinbifdJ, adi. ojczy
sty; •e 6itten zwyczaj, oby· 
czaj ojczysty. 

lBn'tcrlnnbgfrcunb, sm . .. es, 
pl. •e, patryota m. 

lBn'tcrlnnbglielle, sf. miłość 
f, ojczyzny. 

lBn'tcrlnnMbcrtcibiger, sm. 
•e, obrońca m. ojczyzny. 

lBii'terlid), adi. ojcowski; 
•ee @rligut, ojcowizna /.; 
ble •e @eroalt władza ojcow
ska; •e @roemutter babka 
po ojcu; non -er 6eite ze 
strony ojcowskiej, ze strony 
ojcll; adv. po ojcowsku. 

lBn'tcrlicllc, sf. miłość 
ojcowska. 

lBn'tcrlog, adi. nie mający 
ojca, bez ojca, 

lBn'tcrmorb, sm. •ee, pl. 
-e, ojcobójstwo n. 

lBn'tcrmorbcr, sm. •ił, pl. 
-, 1) ojcobójca m.; 2) wy
soki kołnierz stojący. 

lBn'tcrmorbcrin, sf. pl. 
•nen, ojcobójczyni f. 

lBn'tcrmorbcrif d), adi. ojco
bójczy. 

lBn'tcr(g}nnmc, sm. •nil, imi(} 
n. ojca, nuwisko m. ojca, 
nazwisko rodzinne, 

lBn'tcr,IJf{id)t, sf. obowiązek 
m., powinność f. ojca, oj
cowska. 

lBn'tcrrcd}t, sn. •ee, pl. •t, 
prawo ojcowskie. 

lBn'tcrf d}nft, sf. ojco-
stwo n. 

lBn'tetf d}nftgflngc, .of. skar
ga f. o ojcostwo. 

lBn'tcrf d)IDcftcr, sf. pl. •n, 
stryjenka f. 

lBn'tcrfd}wcftcrfotn, sm. ,es, 
pl. •fii~ne, stryjeczny brat, 
kuzyn m. 

lBn'tcrf d}IDcftcrtod)tcr, sf. 
pl. •tiid)ter, stryjeczna siostra, 
kuzynka_/. 

lBii'tcrfittt, sj. pl. •n, zwy
czaj m. ojców, przodków. 

lBn'tcrf o~nd}cn, sn. •0, pl. 
-, pieszczo,zek m. tatunia, 
benjaminek m., spieszczone 
dziecko. 

lBn'tcrf orgc, af. pl. -n, 
tro•ka ojcowska. 

lBn'tcrftnbt, aj. miasto ro
dzinne, ojczyste. 
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lBn'tcrftcUc, sj. m1eJsce n. 
ojca; - an jmnbm nertreten 
zastąpić komu ojca, być komu 
ojcem, 

lBn'tcrtcil, an. •eil, pl. ,e, 
ojcowizna f., spadek m., 
scheda j, po ojcu. 

lBn'tcr, unb muttcrlog, adi. 
bez ojca i matki, sierota f. 

lBntcru'nf er, sn. •il, pl. - , 
ojczenasz m. 

lBn'tcrlDilrbc, sf. godność 
ojcowska. 

lBn'tetlUd)t, sf. rygor oj
cowski. 

lBntifn'n, am. ,(e)il, waty
kan m., stolica papieska. 

lBntłfn'nif dJ, adi. waty
kański. 

lBnubcbi'Uc, sn. pl. •e, wo
dewil m., komedya przepla
tana śpiewami = 6ingf pid. 

lBc'bn, sm. •(e), pl. •il i 
•ben, Weda f, świi;te ksi(}gi 
Hindusów. 

lBcbe'ttc, aj. pl. •n, wideta 
f., placówka f., czaty pl., 
pikieta/. 

lBebgewoob, sn. wedtwud m. 
(słynne wyroby garncarskie). 

lBcgctnlli 'licu, sn. pl., we
getabilia pl., rośliny pl., po
karmy roślinne. 

lBcgctnlli'llf d), adi. roślinny. 
lBcgctnrin'ncr, !Bcgctn'ricr, 

sm. •e, pl. -, jarosz m., we
getaryanin m. 

lBcgctnrin'nif dj, lBcgctn'• 
rif d), adi. wegetary11ński, 
jarski. 

lBcgctnr(inn}l'~mu@, sm. 
wegetaryanizm m., jarstwo n. 

lBcgctntio'u, sf, wegetacya 
f., roślinność f. 

lBcgctic'rcn, vn. (~a6en) 
wegetować; tyć z dnia na 
dzień, wlec nl}dzny tywot. 

mc~cme'n3, af. wehemencya 
J., gwałtowność f. 

!BC~i'fcl, Bn. 0 S, pl. -, 
wehykuł m., pojazd m., 
w6z m. 

lBc'tm(c), sf. obacz g:e~me. 
lBci'ld}cn, sn. •il, pl. -, 

fiolek m., .pun bil-, tni!beil 
- dziki fiolek, psi fiołek; 
roei11e - skopki pl. . 

!Bci'ld}cullcct, sn. •ee, pl. 
•e, grządka f. fiołków. 

mcnti'lbdnftung 

lBci'ld}cnlllnu, adi. fioł
kowy, fioletowy. 

lBci'ld}cnbuft, sm. •til, pl. 
•bilfte, zapach m. fiołków, 

lBci'ld}cnfrcff er, sm. •e, pl. 
-, kawaler m. z fiołkami, 
kobieciarz m. 

lBci'ld)cnftnn3, sm. •til, pl. 
sfriinae, wianek m. z fiołków. 

met'ld}cnf aft, lBci'ld)enfirn,IJ, 
sok m., syrup fiołkowy. 

lBei'ld}cnftctn, Bm. ,ee, pl. 
•e, kamień fiołkowy. 

lBei'ld}cnfttnufi, am. -eil, pl. 
•fttnuee, bukiet m. z fiołków. 

lBci'ld}cnlDUta(d), sf. pl. 
•U, korzeń fiołkowy. 

lBei't9tnn3, sm. •ts, kolo· 
wrot m., kołowrocizna J., 
pląsawica j. 

lBdi'n, sn. •(e)e, welin m., 
cienki pergamin; gładki 
papier. 

lBdi'n~n,llicr, sn. ,e, papier 
welinowy. 

lBcUcitii't, sf. pl. , en, za
chcianka j., bez•ilna cheć. 

lBclo3i,1Jc'b, sn. •(e)e: pl. 
,e, welocyped m., kołowiec 
m., koło n., bicykl m. 

lBelo3i,1Jcbi'ft, sm. 0 en, pl. 
,en, welocypedysta f., kolista 
m., bicyklista f. 

lBe'nc, sf. pl. ,n, tyła /., 
wena/. 

lBe'ncncntailnbung, sf. za
palenie n. tył. 

mcnc'tif dJ, adi. weneryczny; 
syfilityczny. 

meno'@, adi. tyczący si~ 
tył; tylasty. 

mcnti'l, sn. • ( e )e, pl. •t, 
wentyl m., przepustnik m., 
zapadka f., zapbrka f., 
klspka .f. 

lBcntilntio'n, sj. wentyla
cya /., przewietrzanie n., 
przewiewanie n., odświetanie 
n. powietrz~. 

lBcntilntio'dgittcr, sn. •il, 
pl. -, krata wentylacyjna. 

lBcntilntio'ngf d}nd,lt, sm. 
•ts, pl. ·f ~iid)te, szyb wen
tylacyjny. 

mcntiln'tor, sm. •il, pl. •tn, 
wentylator m., przewiewnik 
m., bąk m. 

mcnti'lbelnftuug, sf. obcią
tenie n. wentylu. 



mcuti'lf(iigcl 

mcuti'lf(iigcl, sm. ,il, pl. 
-, skrzydło n. u wentylu. 

mcuti'lbabn, sm. •(e)il, pl. 
-~ćilJne, kurek m. u wentylu. 

mcntilic'rcn, va. (glllien) 
wentylować, przewiewać, 
przewietrzać; (przen. :) roz
bifrR ć, rozważać. 

mcnti'Ula.p.pc, sf. pl. •n, 
klapka j. u wentylu. 

mcnti'Iforb, sm. ~es, pl. 
•fiiróe, kosz m. wentylu. 

mcuti'lfi~, sm. •eil, mcnti'l• 
f.picgd, sm. ~i:!, pl. -. przy
lgnia f. wentylu, przylgnia 
f. przepustoika. 

mcnti'lftcucrung, sf. sta
widło wentylowe, stawidło 
przepustowe, przepustnikowe. 

mc•nuoberg, sm. ,es, pl. ,e, 
pag6rek m. Wenery. 

lSe'uuobliittcr, lBe'uuo• 
bliitcf)tn, spl. krosty pl. 
na I.warzy. 

mc•nuobicuft, sm. •ef!, kult 
m. Wenery. 

lBc'nuoburdinang, sm. •es, 
przejście n. Wenery. 

lSc'nuoflicgcnf aUc, sf. czy
ścik m. (rośl.). 

lSc'nuogiidd, sm. •B, prr;e
pa•ka j. Wenery. 

lBe'nuobaar, sn. •eil, pl. •e, 
włos m. Wenery (rośl.). 

lBc'nuomuf d)cl, sj. wene
rzystka .f., ochę<łka f. 

lBe'nuo.pricfteriu, sf. pl. 
,nen, kapłanka 1: Wenery; 
(przen. :) kurtyzana f. 

mc'nuof djub, sm. •(e)il, pl. 
•e, obuwik m. 

lBe'nuof.piel, sn. •il, zaba
wa miłosna. 

l8e'nuoftm1, sm. •es, gwia
zda f. Wenery. 

mcra'bfolgcn, i·a. (galien) 
wydać, wręczyć; - lllffen 
kazać wydać. 

mcra'bfolguug, sf. pl. -eu, 
wydanie n., w1ęczenie n. 

mcra'brcllen, I. va. (ga6en) 
um6wić, umawiać, ułożyć; 
fie galien untereinanbet net• 
alirebet um6wili miedzy sobą; 
Zllg unb 15tunbe ..:. umówić, 
oznaczyć dzień i godzin Ej; II. 
fidj - vrejl. (gaóen) um6wić, 
ułożyć sil}, 
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mcra'brcbctcrmaijcn, adv. ben %ob nicgt kto życiem 
według umowy, umówiwszy gardzi, śmierci się nie boi, 
się. mcrii'djter, sm. ~s, pl. -, 

mcra'brtlluug, sf. pl. •en, gardziciel m., pogardzającym. 
umowa f., umówieni~ n. się, mcrii'djtcrin, sf. pl. ~nen, 
zmowa j., układ m.; ber - gardzicielka I, pogardza
gem1iil stosownie do umowy; jąca f. 
- einer ,l;)eirat zmówiny pl. merii'd)tlidj, adi. 1) pogar-

mcra'brcidjcn, va. (galien) dliwy, wzgardliwy; adv. po
podać, podawać, oddać; jmnbm gardliwie, z pogardą; 2) nik
eine Ogrfeige, eine %racljt czemny, podły, godzien po-
15d)[l!ge - zaaplikować komu gardy; ber „fte 9Jlenfclj naj
policzek, baty; jmnbm eine podlejszy, najnikczemniejszy 
2lr3nei - podać komu lekar- z ludzi; ficg - macljen stać 
stwo. si(} po1?ardliwym. 

lBcra'bfii~mcn, va. (galien) mcrii'djtlid}fcit, sf. po-
obacz lilerfaumen. gardliwość f., wzgardliwość 

lBtr~'~f~CUCU: ,va. (ijaben) f.; nikczemność/., podłość/. 
brzydz1c .się,_ m1?c, ws~ręt d_o mcra'djtung sf. poo-ardza-
czego, me merp1ec, n10naw1- · ct' j " d d ·, me n., pogar a ., wzgar a 

zie cz~go. , f.; in - [e6en żyć w pogar-
lBera bf ~C~tU~IDCt~, lScra b~ dzie; mit _ bell %obes z po• 

f ~cucnowurbtg, adt. o brzy- g"ardą życia. jmnbn mit -
dhwy, wst.retuy. r:. ~ b [ b'h d ·• · k' lSCtO'bf d}CUCU •S lStr• ve...,an e n O C o. ZIC BU} Z 1m 
'bfm ' sn. ' . z pogardą; mtt - 3urilcf• 

ll ..,cuung, 8(· zb~zrdzenie roeifen odrzucić Z pogardą; n., wstret m., menaw1śc f. b c.- r k 
mcra1bf d}iebcn, va. c~aben) - ,an en .... ag egen o azy-

d , • d . , '1 wac pogarile. 
O wawrn, O pr,aWJ~C, rozp?- lSCtO'd}fUUQOIDCrt, lSCrO'dj• 
śc,c, pożegnac; Jm!łbn m tung~Wiirbig, adi. obacz liler
@gren -;- 2:aszczyt~1e kogo acgtiiclj 2). 
pożegnac; !'.nett ~1enft!iote~ mcrii'~ulidjcn va. (~alien) 
- odprawie służącą; 9Jlt, . , '. , 
['t"t ś .6 . k upodobmc, asym1lowac. 
I a - rozpn c1 woJs o; . 

er rourbe ba~in neralif djiebet, lBcra'Ugcmc~n~rn, va.(~~li!n) 
bat ... zadecydowano w jego rozpowszecllmac, uog6lmac. 
sprawie, że .•• ; II. fidj -, vr. lBcra'Ugemcincrung, sf. pl. 
(~alien) (po)żegnać się, ficg •en, rozpowszechnianie n., 
mit jmnbm - rozstać się z uogólnianie n. 
kim. lBcra'Utn, vn. (fein) ze-

mcra'llf djiclluug, ef. odpra- starzeć, przestarzeć; bie 15clju[• 
wa f., rozpu8zczenie n., de- ben - długi przestarzeją; 
misya /.; pożegnanie n., roz- ueraltet, pp. i adi. zastarza-
Mtanie n. •ię. ły, przestarzały, zadawniony; 

meracci'f cn, mcraf3i'f en, ein -er 2lusnrucf, zastarzały 
va. (~ll6en) opłacic! akcyzę, wyraz; ein •es ft.óe[ zanie
cło od czego, dbana choroha; zakorzenione 

meraccorbic'rcn, mcraffor, zło; eine -e 15clju[b zadawnio
llic'ren, va. (~a6en) ugodzić, ny Mng. 
nłożyć co; mit einem 2lrbeiter lScra'nba, sf. pl. ,ben, we-
ben \llreis - ułożyć się z ro- randa f., weranda f. 
botnikiem o cenę, ugodzić mcrii'nberltd}, adi. zmienny, 
cenę. J odmienny, niestały, chwiejny, 

mcra'djtcn, va. (~aben) gar- niejednaki; •ei8 filletler zmien
dzić, pogardzać, wzgardzić; na, niestała pogoda; •e .!łurf e 
einen guten !Jłat fo!I man zmienne, chwiejne kursa; bas 
nicf)t - nie wolno wzgardzić !Barometer fte~t auf - baro
dobrą radą; bllil ift nic!Jt au metr wskazuje zmienną po
- to nie do odrzucania; roer godę; bas @[ilcf ift - szczę
bai Seben ueracljtet, fiirdjtet ście jest zmienne; bief e ijrau 



mcrii'nbcrlid)fcit 

ift f eijr - ta kobieta jest 
bardzo zmienna. 

mcrii'ubcdidjfcit, sf. zmien
ność /., odmienność f., nie
stałość f. 

mcrii'nbcrn, I. va. (~ttlien) 
zmienić, zmieniać, odmienić, 
odmieniać; przeinaczyć, prze
robić; f eine filłofjnunQ 
zmienić mieszkanie; bie !Re• 
Iigion zmienić religię, 
wiarę; uon @runb nus -
przerobić z gruntu; II. fidj 
-, vrefl. (fj111ien) zmienić, 
-Odmienić się; 1) fidj au fei-
nem morteil - zmienić, od
mienić się na swoją korzyść; 
11) zmienić miejsce, posa· 
dę; 3) ożenić się, wyjść 
za mąż; zmienić nazwisko. 

merii'nbcruug, sf. pl. -en, 
zmiana f., odmiana j.; eine 
- uornefjmen zaprowadzić, 
-zrobić w czem zmianę, zmie-
nić co; es ift eine gro~e -
in i~m uorgegangen zaszła z 
nim wielka zmiana; bie -
:Uelim lubić odmiana. 

mctii'nbcruug~~nl6cr, adv. 
dla zmiany, dla odmiany. 

mcrn'ufcru, va. (fjalien) an
krować, ankrami pl. opa
trzyć, zapU'Ścić kotwicę; 
wiązać, ściągać, mocno za
bezpieczyć. 

mcrn'nferung, sf. pl. ~en. 
zakotwowanie n., ankrowanie 
n., przyciąg m, 

mcrn'ulngcu, I. va. (fjalien) 
1) oszacować, obliczyć, takso
wać; liei ber 15teuerfd)litung 
au fjodj - wymierzyć za wy
soki podatek; eine neue 15teuer 
- organizować nowy poda
tek; 2) urządzić, założyć j II. 
veranlagt, pp. i adi. gut -
dobrego usposobienia, dobrej. 
natury. 

mcrn'ulnguug, sj. pl. •en, 
1) oszacowanito n., obliczenie 
n., taksowanie n., wymiar m., 
organizacya /.; 2) urządzenie 
n., założenie n.; 3) usposo
liienie n., utalentowanie n., 
-dyRpozycya f. 

mcrn'ulnff cu, va. (fja6en) 1) 
polecić komu co; ic!J fjalie 
meinen 15efretlir ueraniatt, 
bie 15adje au untetfud}en po
leciłem mojemu sekretarzowi 
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zbadać tę sprawę; 2) (s)powo
dować kogo do czego, dać 
pochop do czego ; pobudzać, 
sprowadzać; ll)lt\l ~Ili iijn baau 
ueran(att? co go spowodo
wało do tego? bas ueran• 
lnbt midj au bem @lau6en to 
każe mi wierzyć; idj fann 
midj ba3u nidjt ueranlatt 
finben nie widzę powodu po 
temu; ueran(aff enbe Urf 11dje 
powodująca przyczyna, 

mcrn'ulnff cr, sm . ... 5, pl. 
-, sprawca m., inicyator m. 

mcrn'ulnff uug, sf. spowo
dowanie n., pow6d m., po
chop m., pobudka f.; motyw 
m.; inicyatywa f.; jmnbm au 
etn,. - gelien dać komu po
w6d do czego; ofjne - bez 
powodu; bas mar bie -
3um .!Mege to było pobudką 
do wojny; liei jeber - przy 
każdej sposobności; auf feine 
- z jego polecenia. 

mcrn'uf djaulidjeu,va. (ga6en) 
naocznie przedstawić, uprzy
tomnić, jasne wyobrażenie, 
pogląd o czem dać; II. 
oeranf djaulidjenb, pp. i adi. 
oe 9Jletgobe metoda poglądowa, 

mcrn'uf d}nnlid}uug~mittcl, 
sn. •!8, pl. -, środek poglą
dowy. 

mcrn'uf dJlngcu, va. (fjaóen) 
( o )szacować, oceniać, takso
wać; bie .!łoften - oznaczyć 
koszta, preliminarz, sporzą
dzać kosztorys; au fjodj -
za wysoko oszacować, otak
sować. 

mcrn'nf d}lnguug, sf. osza
cowanie n., ocenianie n., 
taksowanie n.; preliminarz m. 

mcrn'nftnltcu, va. (galien) 
urzl!,dzać, urządzić, wypra
wić, przygotować; ein g:eft 
- urzl!,dzić zabawę; eine 
feierlidje !!Ragt3eit - wypra
wić uroczystą biesiadę; eine 
neue !2lu!lga6e - przygotować 
nowe wydanie; eine merf og
nung aroif djen Alllei ~erf on en 
- pośredniczyć w pojednaniu 
dwóch osób. 

mcrn'nftnltuug, af. pl. ·-en, 
urządzenie n., wyprawienie 
n., przygotowanie n.; •en 
au etw. treffen poczynić przy
gotowania do czego. 

mcrn'rgcn 

mcrn'utwortcu, I. va. od
powiadać za co, bronić czego, 
usprawiedliwić co; n,as idj 
getan g116e, bttil roerbe id) -
odpowiadam za to, com zro
bił; bai! will idj fdjon -
biorę to na swojl!, odpowie
dzialność; II. fidj -, vr. 
(fjalien) usprawiedliwiać,uspra
wiedliwić się, bronić się; fidj 
megen etn,. liei jmnbm -
usprawiedliwiać sie przed kim 
z czego, zdać sprawę przed 
kim z czego, 

mcrn'utwortlid}, adi. odpo
wiedzialny; jmnbn f iir etro. -
mnd}en caynić kogo odpowie
dzialnym za co; gegenfeitig -
niepodzielnie, łącznie, soli
darnie, odpowiedzialny; 2) 
daja,cy się usprawiedliwić, 

mcrn'utwortlid)fcit, sf. pl. 
•en, odpowiedzialność f. ; 
qegenf eltige - solidarność f., 
łączność f.; bie - auf fidj 
negmen wziąć na siebie odpo
wie<l zialność, 

mcrn·utwortuug, .".f. odpo
wiedzialność f'., obrona j., 
usprawiedliwienie n.; id) tue 
es auf eigene - czynię to na 
własnl!, odpowiedzialność; 
jmnbn aur - aiegen, pocią
gnąć kogo do odpowiedzial
no/rni. 

mcrn'nttuortuug~rcbc, sf. 
mowa obronna, obrona f., 
apologia/. 

mcrn'utwortung~f d}rift, sf. 
pismo obronne, usprawiedli
wiajljce. 

mcrn'rliciteu, va. (ga6en) 
1) wyrabiać, przerabiać, ura
biać; obrobić; biefer '5toff 
lliut fidj nid}t guł - ten ma
teryał nie daje się dobrze 
użyć, obrobić; uerar6eitetes 
@ijen obrobione żelazo; ben 
~anf au 12itriclen - prze
robić konopie na sznury; 2) 
bie 15peifen - przetrawić 
potrawy; geiftig - przetra
wić umysłowo; 8) jmnbn -
obrabiać, krytykować kogo. 

mcrn'rbcituug, sf. wyra
bianie n., przerobienie n., 
obrobienie n., urobienie n.; 
przetrawienie n. 

mcrn'rgcu, va. (~a6en) 
jmnbm dm. - wzilJĆ komu 



mcr11'rmen 

co za złe, ganić kogo ~a co ; 
id} roerbe ea ~~nen md}t -
nie wezme panu tego za złe. 

mcr11'rnicn, vn. (fein) zu
boteć; podupaść. 

mcrll'rmnng, sf. zubożenie n.; pauperyzm m. 
mcrii'ftdn, mcr111ftcn, va. i 

fid) -, vr. (~aben) rozgałę
zić, rozdzielić na gałęzie, 
rozgałęzić się. 

mcrii'ft(cl)ung, sf. pl. -en, 
rozgałęzienie n. 

mcrllłri'n, an. weratryna f. 
mcr11nftiontc'rc11, va. (~a„ 

ben) sprzedawać na licytacyi, 
licytować. 

mcr11uftiouic'rung, af. pl. 
-en, sprzedaż m. na licytacyi, 
licytacya f., przetarg m. 

mer1111'0g11bcn, va. (~a6en) 
wydać, wydawać, wyłożyć, 
łożyć na co; idj ~abe aUei! 
@elb neraui8gabt wydałem 
wszystkie pieniądze; fid} ner0 

aui8!la6t ~aben ogołocić się. 
mcrn1t101Jllbllll1J, af. wyda

tek m., wydatki pl. 
l8cr11u'0I11gcn, va. (fjaben) 

wykładać, wyłożyć. 
meriin'f)crlidj, adi. mogący 

być przedanym. 
mcriiu'f)crlid)fcit, af. mo• 

żność [ sprzedania •. 
merd111f)cru, va. (~a6en) 

sprzedawać, sprzedać, zbyć. 
' merb, an. •!!, pl . .. en, obacz 
~erbum. 

mcr6n'ifcn, nerbacfe, ver0 

blicfit, verbiicft, verbuf i ner• 
bacfte, ~a6e verbacfen, va. 1) 
id) ta6e bas gan3e IDle~I -
wypotrzebalem, zużytkowa
łem całą mąkę na pieczywo j 
2) vn. (f ein) ba!! f8rot ift -
chleb jest źle wypieczony. 

mcrbn'l, mcrbll'lif dj, adi. 
słowny, do~łowny; czasowni
kowy. 

mcrbll'lllbjdtill, n. •5, przy
miotnik czasownikowy. 

)8etb1l'Ii1tj1ttiC, Bf. słowni\ 
obraza, obelga f. 

mcrbn'llbor11c11, va .. (~aben) 
przekręcić; einen Wamen -
przekręcić nazwisko. 

mcr611llbor111111g, sf. pl. 0 en, 
przekrecenie n. 

merbll'nb, am. -es, pl. 
-Iiiinbr, 1) związek m., złą-
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czenie n.; 2) związek m., 
stowarzyszenie n. ; ber -
ber f8ud}brucfer związek m. 
drukarzy; 3) opatrunek m., 
bandaż m. ; ben - aniegen 
nałożyć opatrunek; 4) układ 
m., wiązarek m. (w dachu); 
- eineii! 3'1off ei3 pas m. 

lSCtbn'Ubll~~lltllt, Bm, 0 ei8, 
pl. •e, przyrząd m. do opa· 
trunku. 

mcrb11111bb11Ifc11, am. •!!, pl. 
-, wiązarek m. 

mcrbn'nbcln, mcrbii'nbdn, 
va. (~aben) 1) robić wiązania; 
2) wiązać tasiemką f.; 
3) niel ,Reit - napsuć dużo 
czasu; 4) wyijwatać, ożenić. 

mcrbn1nbbol3, an. -ee, pl. 
-~ol~er, obacz illetóanbba[fen. 

mcrbn'nbfaften, am. -a, pl. 
ofii11en, skrzynka opatrun
kowa. 

mcrbn111blcbrc, af. nauka 
j. o opatrunkach. 

mcrba'nb(e)mitglicb, an. 
.. (e)il, pl. •er, członek m. zwią
zku, stowarzyszenia. 

mcrb111nbtarif, am. -ea, pl. 
.. e, taryfa związkowa. 

mcrbn'nbllcrfcbr, am. •(e)!3, 
ruch zwil}zkowy. 

)8crbn1nb3C111J, an. •(e)B, opa
trunki pl. 

mcrb11'nb3lmmer, an. •iii, 
pl. -, pokój opatrunkowy. 

)8ctbll'llb3111J, Bm. •(e)s, 
pl. •3lłge, pociąg związkowy. 

merbn'nncu, va. (ija6en) 
wygnać, skazać na wygna
nie, oddalić, wyrugować; 
jmnbn auB bem .8anbe -
wygnać kogo z kraju; jmnbn 
auf feine @ilter - interno
wać kogo w jego dobrach; 
nad} 15i6irien - zesłać na 
Sybir; etm. aui8 bem .per3en 
- wyrugować co z serca. 

merbn'nntc(r), am . .. en, pl. 
-en, wygnaniec m., zesłaniec 
m., tułacz m. 

mcrbn1nn1111g, sf. pl. •en, 
wygnanie n., zesłanie n., de
portacya f.; in bie - f d}icfen 
wysłać kogo na wygnanie; 
freiroillig in bie - gefjen 
skazać sil} na dobrowolne 
wyt?nanie. 

mcdln'nnungeort, am. •ei!, 
pl. •e, miejsce n. wygnania. 

mer6c'fferlidj 

mcrbn'nnung~urtcil, an. •iii, 
wyrok m. wygnania. 

mcrbnrrlfllbtc'rcn, va. (ija• 
ben) zabarykadowae. 

mcrbllu'cn, I. va. (fja6en) 
1) zahudować; einem .p<tufe 
bie 2luilfidjt - zabudować 
budynkowi widok; 2) źle
zbudować; 3) włożyć dużo· 
w budowlę; II. fi4) -, vr~ 
(~alien) 1) przeliczyć się w 
budowaniu; 2) bie .8edje ner
Iiaut fidj kopalnia się opłaca. 

mcrba11'cr11, vn. (f ein) schło
pieć. 

mcrbci'f)cn, nerlieifle, ver• 
be!fleft i nerbeiflt, verbifl, fja6e 
net6iff en, I. va. 1) zakąsić~ 
przekąsić, przegryźć; 2) zl}by 
zacisnl}Ć, zaciąć dla przytłu
mienia czeg-o, tłumić; iclj 
muflte ben 15djmet& - mu
siałem zeby zacisn;ć z bólu j 
bai! .8ac6en - tłumić, po
wstrzymywać śmiech; 3} 
ugryźć koniec czego; (przen. :)
ber 9łebner netbeifit bie filli:irter 
mowca połyka końce wyra
zów; II. ficlj -, vr. (fjaben) 
zaciąć si!J, Zl}by utkwić w 
czem, (o psach); er fjat fidj 
bar«uf ner6iff en zaciął się na 
to. 

mcrbc'Ucn, va. (fja6en} 
szczekać na zwierza postrze
lonego. 

mcrbc'nc, 4. pl. •n, wer
bena/. 

mcrbc'rgcn, nerberge, ner• 
6irgft, netbirgt, nerlinrg, fjabe 
nerliorgen, I. va. skryć, ukrye 
co; zakrywa~, pi:z.echow~~, 
przechowywac; taic, zata1c; 
eine 15cljuib -"- ukrywać wi
nę; nor 3fjnen fann ma.n 
nid)tii! - przed p3;nem 1:1!e 
można niczego ukryc, zatarn; 
II. fid) -, vr. skryć się, ok.ryć 
się, ukrywać się; er ner6trgt 
fid} nor bem ~einbe ukrywa 
się przed nieprzyjacielem. 

)8crbc'rgcn, an. •B, mer• 
bc'rgnng, aj. ukrywanie n., 
zatajanie n., tajenie n. 

mcrbc'ff crcr, sm. •6, pl. -, 
poprawiacz m., naprawiacz m., 
ko,rektor m.; reformator m. 

mcrbc'ff cdidj, adi. dajl}cy 
się poprawić. 



merbe'ff ern 

1Berbe'ff crn, I. va. (~alien) 
poprawić, poprawiać, ulep· 
szać, ulepszyć; bie[e 2Cufgalie 
muji nerbeff ett werben to za
danie musi być poprawione; 
f eine il age - poprawić po· 
łożenie; eine mafd)ine -
ulepszyć maszynę; .!tulturen 
- ulepszyć, ameliorować 
kultury; ben ;te~t - kory· 
gować tekst, treść; ner• 
lieff erte 2Cuflage poprawione 
wydanie; er ~at fid) feine ilage 
t1erlieff ert poprawił swoje po· 
łożenie, polepszył swój byt; 
II. fid) -, vr. (~alien) po· 
prawić się. 

mcrbc'ff crung, sf. pl. =en, 
poprawianie n., poprawienie 
n,; poprawa f., poprawka /.; 
korygowanie n.; ulepszenie 
n. ; amelioracya f,; reforma f. 

mcrbc'ff crung~nutrng, sm. 
-eB, pl. -antrage, poprawka, 
wniosek mmpełniający. 

mcrbc'ff crung~fii~ig, adi. 
~dolny do poprawy. 

mcrlic'ff ernng~foftcn, pl. 
koszta pl. amelioracyjne, 

mcrbc'ff crung~mittcl, s11. 
pl. środęk amelioracyjny. 

mcrlicu'gcn, fidJ -, vr. 
(~aben) kłaniać, pokłonić, 
ukłonić się, ukłon oddać. 

mcrlicu'guug, sf. pl . .. en, 
pokłon m., ukłon m., pokło· 
.nienie n. się. 

mcrbic'gcn, nerlilege, ner0 

f>ieg[t, nerbiegt, ner6og, ~abe 
uerbogen, I. va. zgiąć, zagiąć, 
skrzywić; id) ~alie ben eic[Jlilff el 
11erbogen skrzywiłem klucz; 
uerliiege nid)t ben ;teppidj 
nie zaginRj dywana; II, fid) 
-, vr. (~alien) zgiąć, zagiąć, 
skrzywić się; ber Sd)lilff el 
~at fidJ gana nerliogen klucz 
się całkiem skrzywił. 

mcrliic'tcn, ner6iete, ner• 
łiieteft, uerbietet, uer6ot, ~abe 
nerlioten, I. va. zakazać, za
kazywać, zabronić, zabra· 
niać; imnbm bas .f)aus -
~abronić komu bywania w 
domu; jmnbm bie 9łebe, ben 
!!Runb, ba!8 fillod - nakazać 
komu milczenie; ba!8 fan n 
id) i~m nid)t - tego mu nie 
mogE.l zakazać; bie ~erauB• 
i3abe eineB ~Hatte!8 - zabro-
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nić wydawnictwa gazety; II. 
tJet6oten, pp. i adi. zakazany, 
zabroniony; t>etliotene 3'rud)t 
fd)mecft am lieften zakazany 
owoc najlepiej smakuje; uer• 
botenet filleg zabroniona droga. 

mcrbi'lbcn, va. (~alien) 1) 
zepsuć, zeszpecić, źle ukształ
tować, zdeformować; ein vet• 
liilbeter 3'uji źle ukształtowa
na noga; 2) fałszywy kie
runek nadać wykształceniu; 
tJerliilbeter menf d) człowiek 
o wypaczonem wykształceniu. 

mcrbi'lbll~cn, va. (~alien) 
obrazowo przedstawić, 

mcrbi'lbnng, sj. 1) wyko
szlawienie n., wypaczenie n.; 
2) wypaczone wykształcenie. 

mcrbi'nbcn, uerliinbe, ner• 
lianb, ~alie Derliunben, I. va. 
1) łączyć, połączyć, związać, 
powiązać, spajać, spoić; eine 
.\linie uerliinbet awei \l.lunfte 
miteinanber linia ł'ączy dwa 
punkty z sobą; eine ijif en• 
ba~n uerliinbet bie lieiben 
6titbte kolej łączy te dwa 
miasta; bas )llngene~me 
mit bem 9lillllid)en - połą
czyć przyjemność z użyte
cznością ; - 6ie mid) tele• 
v~onif d) mit bet 3'alirif połącz 
mnie pan telefonicznie z fa. 
bryką; uer6inbenbeB @lieb 
ogniwo łączące, spójnia f. j 
e~elid) - połąctyć, kojarzyc 
węzłem małżeńskim; id) tJet• 
liinbe ~iemit bm fillunfd) ró
wnocześnie wyrażam życze
nie; bie 3'reunbf d)aft, weldje 
unB uerbinl:let przyjaźń, która 
nas łączy; 2) opatrzyć, opa
trywać, obwiązywać, obwią
zać, zawiązać; bet 2lr3t ~at 
bie fillunbe uerf>unben lekarz 
opatrzył ranE.l ; jmnbm bie 
2lugen - zawiązać, obwią
zać komu oczy; 3) zobowią
zać; Sle werben midj ba burd) 
f e~t ba.rdzo mnie pan tern 
zobowiążesz, będę panu za to 
bardzo zobowiązanym; imnbn 
au ehtJ, - zobowiazać, obli
gować kogo do c;ego; bas 
ift filr mid) nid)t uerliinbenb 
to nie jest obowiązujące dla 
mnie; 4) burd) ,8ement -
cementem spoić; awei metau~ 
ftilcfe - skuć dwa kawałki 

merfli'nbung 

metalu; ein 3'aji - obić be
czkę; amei faa(fen - zespoić 
dwie belki; 5) źle związać, 
źle oprawić; ein faud) 
książkę źle oprawić, poprze
kładając arkusze; II. fidJ -, 
vr. (~alien) 1) łączyć, złą· 
czyć, połączyć, związać się; 
fid) e~e!id) - połączyć siE.l 
w~złem małżeńskim; fidJ ge~ 
fclJitftlidJ mit imnbm - zro
bić do sp6łki interesa; fid) 
d)emif d) - chemicznie się po
łączyć; fidJ au einem fl.lilnbniB 
- złączyć się w sojnsz; 2) 
zobowiązać siE.l; id) ~abe midj 
ba3u uerliunben zobowiązałem 
się do tego; III. uerliunben, 
pp. i adi. obacz: )llerliunben. 

mcrlii'nbcnb, adi. 1) syn
tetyczny; 2) obowiązujący, 
obowiązkowy. 

mcrlli'nblidj, adi. 1) obo
wiązujący, obowiązkowy; ein 
,eB @ef et ustawa obowiązują
ca; 2) (z)obowiązany; idJ will 
niemanbem - f ein nie chcę 
być nikomu zobowiązanym; 
fid) au etw. - mac!Jen zobo
wiązać się do czego; fidJ 
jmnbn - mad)m zobowiązać 
sobie kogo; 3) przyjemny, 
miły; jmnbm etw. •es fagen 
powiedzieć komu coś uprzej
mego, grzecznego, powiedzieć 
komu komplement ; meinen 
•ften ~anf najuprzejmiej za. 
to dzi~kuję; najserdeczniejsze 
podziękowanie, 

mcrbi'nbli~fcit, l!f. pl. •en, 
1) moc obowiązująca; bie -
eineB @ef eJ;!eB moc obowiazu
jąca, ważność /, ustawy;" 2) 
zobowiązanie n., obowiązek 
m.; eine - auf ficl) ne~men, 
wziąć na siebie zobowiąza
nie; ,en einge~en zaciągnąć 
zobowiązania ; f einen „en 
nad)fommen zadośćuczynić 
zobowiązaniom ; er ~at mir 
llabutdJ eine - aufetiegt na
łożył tem samem na mnie 
obowiązek; o~ne - bez 
zobowiązania, bez obliga, bez 
gwarancyi; 9lnet6ietungen 
o~ne - oferty nieobowią
zujące; 3) uprzejmość /., 
grzeczność f., komplement m. 

mcrbi'nbuno, sf. pl. ,en, 
1) także mm1inbcn, sn. ~s, 



wiązanie n., związanie n., 
złączenie n., spojenie n., spa
janie n.; 2) poł'llczenie n.; 
ąiemifd;e - połączenie che
miczne; - 3u fillaffer komu
nikacya wodna; telegra:p~if ąie, 
tele:p~oni[d)e - połączenie te
legraficzne, telefoniczne; id) 
ftebe mit bief em lllanf~au!l in 
- jestem z tym domem ban
kowym w stosunkach; in 
lirief!iąier - fte~en być w 
korespondencyi; ,en anfnill)fen 
nawiązać stosunki; in -
tretrn wejść w styczność, w 
stosunki; un[ere gef ąiiiftlid)en 
•en nasze stosunki handlowe; 
3) związek m., unia f., sto
warzyszenie n.; ge~eime -
tajny związek; ftubentif ąie -
związek m., stowarzyszenie n. 
studentów; religiofe - zwią
zek religijny, bractwo n.; 
e~elidje - związek małżeński; 
~anbn,erfer - korporacya 
rzemieślnicza, cech m. 

mcrbi'nbungeba~n, sf. pl. 
•en, kolej lącząca,; ł'lcznica 
kolejowa. 

merbi'nbnngebol3cn, sm. pl. 
-, kołek m., sworzeń spaja
jący, 

mcrbt'nbungefunfcn, sm. 
pl. -, iskra łącząca, 

mcrlli'ubungegang, sm. •(e)s, 
pl . .. giinge, korytarz łączllCY 
dwie ubikacye, kuloar m. 

l8crbi'nbungegdcif e, sn. •!3, 
pl. -, tor łączący. 

mcrlli'nbungeglicb, Sn, •fe I 
pl. =tt', ogniwo n. 

mcrbi'nbungefaual, sm. •i!, 
pl. •fanitie, kanał łączący. 

mcrbi'nbungefnotcn, sm. =il, 
pl. -, wqzeł limfatyczny. 

mcrbi'nbungelinic, sf. pl. 
•n, linia łąc:i.ąca, ł1cznica /. 

mcrbi'nbunge{oe, adi. i adv. 
bez komunikacyi; bez związku. 

mcrlli'nbungemittcl, sn. pl. 
-, środek komunikacyjny; 
środek m. połączenia. 

mcrbi'nbungero~r, sn. -eil, 
pl. -e, mcrbi'nbungern~rc, 
sf. pl. •n, rura ł1J,cząca. 

mcrlli'nllungef d}icnc, sf. pl. 
.. n, szyna łączaca. 

merlli'nllunge'ftelle, sf. pl. 
,n, punkt m, łączenia, 
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mcrbi'ubuugeftrid), sm. •e!l, 
pl. •e, łącznik m. = fBinoeftrid). 

merlli'ubuugetau, sn. •e!l, 
pl. •e, powróz łączący, 

mcrbi'ubnngetilr, sf. pl. -en, 
drzwi komumkacyjne, 

mcrbi'nbnngeucr~liltnie, sn. 
=ff e!l, pl. •ffe, (chem.) stosunek 
drobinowy. 

mcrbi'nbunge111cg, sm. =eil, 
pl. ,e, droga komunikacyjna. 

mcrbi'nbnnge111ort, sn. -es, 
pl. ,e, 1) łącznik m. = 
.lto:pu!a; 2) spójnik m. 

'8crbi'nbunge3cid)en, sn. •il, 
pl. -, znak m. połączenia; 
łl!Jcznik m. = fBinbeaeicl}en. 

mcrbi'ff cn,· adi. zawzięty j 
zacięty. 

mcrbi'ff cnijett, sf. zawzię
tość f., zaciętość f. 

mcrbi'ttcn, uerliitte, tmliat, 
ijalie uerlieten, va. wyprosić, 
zakazać; icg uerbitte mit filr 
bie ,8ufunft f old)e 6pitjie wy
praszam sobie na przyszłość 
takie żarty; .fłranaf:penben 
uerlieten uprasza si11 nie po
syłać wieńców. 

mcrbi'ttcrn, va. (~alim) 
jmnbm ba!! ~elien - goryczą 
komu !ycie zaprawić; bas 
!jat unf ere lYteube •tert to po
psuło naszą, radość; jmnbn 
- rozgoryczyć kogo, 

mcrbi'tterung, sf. rozgory
czenie n. 

mcrbla'f en, uerlilafe, uer• 
lilii)eft i uerlildft, uerli!itft, uero 
lilie!!, [Jalie uetli(afen, I. va. t) 
(li(af enb uerliringen) id) ijlllie 
tdijlidj uier 6tunben - trą
biłem, przedąłem dziennie 
cztery godziny; 2) ber fillinb 
ijat ben !Jleliel - wiatr roz
wiał mgłlJ ; 3) bie @la!lmaff e 
ift f djon - masa szklanna 
już jest wydęta; 4) bie 3ar• 
lien - farby lekko rozpro
wadzić (malarstwo); II. fid) 
-, vr. (!jalien) wytchnąć, wy
sapać się. 

mcrllla'ff cn, vn. (f ein) wy
płowieć, wyblednąć, stracić 
kolor, 

mcrblli'ttcrn, vn. (ijalien) 
eine 16telle im lllud)e - opu
ścić co, zamylić się prze
wracając kartki. 

mcrblci'll, sm. •il, idj roeiji 

l8crblil'ff en 

nid)ts iilier ben - bief er 
!j3a:piere nie wiem, gdzie się 
te papiery podziały. 

mcrblci'bcn, uerbleilie, uer• 
lileilift, uerliiieli, liin Det• 
lilielien, vn. 1) zostać, pozostać; 
non all bem ift mir nid)t!l 
,lilielien z tego wszystkiego nie 
mi nie zostało; 2) zostawać, 
obstawać; id) Derbleilie liei 
meiner urf :ptiinglid)en !lnei, 
nung obstaję przy swojem 
pierwo!nem zdaniu; [aff en 
wir e!l baliei - pozostańmy 
przy tem; ber eijrlid)e !Tłame 
Derblieli i[Jm pozostało mu 
uczciwe imię; idj Derlireilie 
mit uot3ilglid)er tod)ad)tung 
zostaję ze szczególnem po
ważaniem, 

mcrblei'bcn, sn. 1) e!l roitb 
bali ei [ ein - !jalien to po
zostanie tak jak było; 2} 
un[ ere!l •il ift niąit ~ier nie 
możemy tu pobyć, pozostać; 
!itngere!l - dłuższy pobyt; 
beftlinbige!l - an einem Orte 
Rtały pobyt, 

merblci'd)cn, verli!eidje, ver• 
b'leidjft, verlilidj, bin Derliiidjen, 
vn. 1) wyblednieć, wypłowieć, 
zblakować; bie lYatlien finb 
fd)on Derlilid)en kolory zble
dniały, wypłowiały, zblako
wały; bie %inte ift Derliliąien 
atrament zbladł; uetliiiąiene 
eid)tift spełzłe pismo; 2) 
umrzllĆ; bet merlilid)ene nie
boszczyk m. 

mcrblei'cn, va. (~alien} 
ołowiem z>1lać, plombować. 

mcrble'nben, va. (~alien} 
osłonić, zaślepić, omamić, 
otumanić, olśnąć, zalśnąć; 
ba!! @Iiicf Derlilenbet szczę
ście zaślepia; fiąi bttrąi etn,. 
- !aff en dać się olśnąć, oma
mić czem; bie eine fillanl> 
- mur wyłożyć kaflami. 

merblc'nbung, sf. zaślepie
nie n., omamienie n.; olśnie
nie n., zalśnienie n.; wyło
żenie n., obłożenie n. 

mcrblid)cn, adi. obacz i8et
!ileid)en. 

mcrblil'ffcn, va. (!jalien} 
zadziwić, wprowadzić w zdu
mienie, otumanić ; ficf) -
laff en dać się odurzyć, za
skoczyć, otumanić; laf! bidj 



merlilil'fft~cit 

nidjt -, ~eiflt bili elfte @eliot 
nie daj się omamić, mbwi 
jedynaste przykazanie; uer• 
lililfft, pp. zdumiony,uderzony, 
otumauionv. 

merlilil'fft~tit, sj. zdziwie
nie n., osłupienie n., otuma
nienie n., omamienie n., zdu
mienie n. 

mcrlilil'~en, I. vn. (fein) 
okwitać, przekwitać, prze
kwitnąć; (przen. :) blef ee 
!!Rlibcljen ift fcljon uerlilil~t 
ta dziewczyna już przekwitła; 
II. uerlilil~t, pp. i adi. prze
kwitły; eine •e eqiiin~eit 
przekwitła piękność. 

merlilil'~cn, sn. •!8, prze
kwitniecie n., okwitniecie n. 

mcrblil'mcn, I. va. folllien) 
przystroić kwiatami, (przen. :) 
zabarwiać, upiększyć, kolo· 
ryzować; II. verlililmt, pp. 
adi. i adv. upiększony, za
barwiony, koloryzowany; 
eufemistyczny, alegoryczny, 
przenośny, obrazowy; uet• 
lililmte 9łebe mowa ogród
kami. 

mcrliluten, vn. (fein) i 
fidJ -, vr. bie mlunbe -
!affen pozwolić krwi płynąć 
z rany; (przen. :) bie ead)e 
~at ficlj uerliiutet sprawa po
szła w zapomnienie, ucichła. 

mcrlilu'tung, sj. ujście n. 
krwi, przekrwawienie n., 
utrnta f. krwi. 

mcrlio'~Ien, va. (~lllien) 
wyłożyć dylami. 

merllo'~ten, I. va. 1) spoić 
kołkami, skolkować; 2) prze
wiercić, źle wywiercić; II. 
ficlj -, vr. (przen. :) er tat 
ficl} in ben @eblttlfen uerlio~rt 
zaciął, zacietrzewił się w 
myśli; III. verbo~d, pp. i 
adi. zacięty, zacietrzewiony; 
ein •et !!Renf cl) uparty czło
wiek, maniak m. 

mcrbo'Utuetfcn, va. (~lllien) 
ogrodzić, zabarykadować. 

merlioiaen, va. (~alien) 
utwierdzić kolkami, 

mcrlio'rgen, va. (ijlllien) 
wypożyczyć. 

mcrlio'rgcu, adi. i adv. 
(pp. od uer6ergen) skryty, 
ukryty, tajny; •e 5qiulifacljer 
skrytki, ukryte szufladki; im 
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uerborgenen w ukryciu ; -
~aiten ukrywać. 

mcrlio'rgcn~eit, 8/. ukry
tość f., skrytość f., ukrycie n.; 
er Iebt in - żyje w ukryciu; 
bie - f udjen szukać 11amo
tności. 

merlio't, sn. •(e)6, p1. ~e. 
zaka?. m.; (gericljtliqiei3 -) 
kondykt m. 

mcrbo'tcn, adi. zakazany, 
zabroniony, wzbroniony; ,e 
ml aren towar zakazany; •er 
<Einqang wstęp wzbroniony; 
•e j)'rucljt zakazany owoc. 

mcrlirii'mcu, va. (~a6en) 
obszyó, obramować, oblamo
wać; ein .l?Ieib mit ~era -
obszyć suknie futrem. 

mcrlirii'muńg, sf. pl. ~en, 
obszycie n., obramowanie n., 
oblamowanie n. 

mcrbra'nb, sm. •(e)i3, ma
teryały palne. 

mcrbra'tcu, uerlirate, uer• 
lirlitft, uerbrlit, verliriet, ~llb e 
uerbraten, va. 1) au vieI ~utter 
- wypotrzebować smażąc za 
dużo masła; 2) smażąc prze
palić co. 

mcrbrau'dJ, sm. •(e)i3, spo
trzebowanie n., konsumcya 
f.; rozchód m., odchbd m.; 
zużycie n. 

$ctlirau'd]en, I. va. (~lllien) 
użyć, zużyć; potrzebować, 
wy potrzebować, ~potrzebować, 
konsumować; lei} ~alie uiel 
!j:lll~ier verbrllucljt wypotrze
bowalem dużo papieru, wy
szło mi dużo papieru; ber 
!!Raurer ver6raudjt au f ei ner 
\llrbeit fflllf unb 6teine mu
larz zużywa do swojej ro
boty wapna i piasku; ber 
ganae ~orrat ift uerlitllucljt 
cały zapas jest wyczerpany; 
uerbraucljt f ein być zużytym. 

merlirau'd}~gcgenftanb, am. 
•ei3, pl. •fti!nbe, artykuł kon
sumcyjny; przedmiot m. do 
codziennego użytku. 

mcrbrau'd}llftcucr, sf. pl. 
.. n, podatek konsumcyjny. 

merlirau'eu, va. (~llben) na 
warzenie (piwa) wypotrzebo
wać. 

mcrbrau'f eu, vn. (tlllien i 
fein) wyburzyć się, przestać 
szumieć; blti3 1llier tat f djon 

mcrlitci'ten 

uer6tlluft piwo już wyszu
miało; (przen. :) wyszumieć, 
uciszyć, uspokoić się; fein 
,8orn ift fcljon uerlirauft jego 
gniew już wyszumiał, uspo
koił się. 

mcrbrc'djen, uerlired)e, ver~ 
liricljft, uerliricljt, uer6rltdj, 
~abe uerlirocljen, va. 1) prze
winić, wyboczy~, dopuścić 
się występku; iclj ija6e boclj 
nidjUI verbrod)en nie popeł
niłem wszakże żadnej zbro
dni; roa!S ~ll6e lei) uerlirocljen '? 
w czem zawiniłem'? er ~at ein 
@ebicljt uerlirodjen dopuścił 
się poematu, popetnił wiersz; 
2) etne @erte - skrócić pręt 
przełamując go. 

mcrbrc'djcn, en. ~a, zbro
dnia n., przestępstwo n., wy
stępek m., wykroczenie n., 
wina /.; - gegen @ott ober 
bie .!łirclje świętokradztwo n.; 
eln - liege~en popełnic 
zbrodnię; jmnbm etm. ale -
llntecljnen poczytać komu co 
za zbrodnię. 

mcrbrc'd}cr, 8m. •13, pl. -, 
zbrodniarz m., przestępca m., · 
występca m., winowajca m. 

merbre'djerin, sf. pl. ,nen, 
zbrodniarka f., winowajczy
ni f. 

mcrbrc'djcrif dJ, adi. zbro
dniczy, zbrodniarski, wystę
pny; •e .\)ltnbiungi3roei[e zbro
dniczy spos6b postępowania; 
•et ([~arnfter zbrodniczy 
charakter. 

merlirc'djerfolonie, af. pl. 
•n, kolonia karna, osada /. 
dla zbrod1darzy. 

merlirc'djerlaufOa~n, sf. 
żywot zbrodniczy. 

merlirc'djer,ll~~fiognomic, 
aj. pl. •n, tizyognomia/. zbro
dniarza. 

merbrei'ten, I. va. (~alien) 
rozszerzać, szerzyć, rozpo
wszechniać, roznosić, rozpu
szczać, rozsiewać; 3been -
rozszerzać idee ; einen @e• 
ruclj - szerzyć woń, z~pach 
falf clje @erilcljte - rozpo
wszechniać fałszywe pogłoski; 
illietllll %ob unb 16cljmfen 
- szerzyć śmierć i zgrozę; 
eine je~r uer6reitete ,8eitung 
bardzo rozpowszechniona ga· 
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zeta; 2idjt - szerzyć świa
tło, oświatę; II. fidj -, vr. 
{~Cllien) 1) rozciągać się, roz
·szerzać się, szerzyć się, roz
ehodzić się ; bCl9 @ift ner• 
lireitet fid) illier Cl!Ie @lieber 
trucizna rozchodzi sie po 
wszystkich członkach;' bie 
łr!C1mme nerlireitet fid) pło
mień szerzy się; 2) szerzyć 
·się, rozpowszechniać się, 
rozchodzić się, krzewić się; 
e0 ~Clt fid) bC10 @erildjt ner• 
·!ireitet szerzy, rozpowszechnia, 
rozchodzi si<:, pogłoska; bief er 
@eliraud) ~Clt fid) f d)on roeit 
nerlireitet ten zwyczaj bardzo 
się jd rozpowszechnił. 

filcrbrci'tcr, sm. -a, pl. -, 
szerzyciel m., rozsiewacz m., 
rozmnożycie! m., propaga
tor m. 

filcrbrci'tuug, sf., i8crlircł'· 
ten, sn. •9, rozszerzanie n., 
szerzenie n., rozpowszechnia
nie n., rozsiewanie n., rozpu
szczanie n.; bie - ber frCln• 
aofif c!Jen eiprClc!Je rozpowszech
nienie języka francuskiego; 
geogrClp~ifdje - geograficzne 
rozszerzenie, 

filcrbrc'nnbar, adi. spalny. 
filcrbrc'nnbarfcit, sf. spal

nośe /. 
filcrbrc'nncn, nerlirenne, ner, 

lirennft, nerbrClnnte, ~Cllie ner"' 
lirClnnt, I. va. i vr. 1) palić, 
spalić ; ic!J ~Cllie bCl9 gan3e 
,i;)o!a verlirClnnt spaliłem całe 
drzewo; 3u mfd)e - spopie
lić; bie .!łodjin ~Clt ben ~rC1ten 
nerbrannt kucharka spaliła, 
przepaliła pieczeń; bie ~n
ber - i~re %oten Indowie 
palą zmarłych; 2) bie eionne 
~Clt bm3 @rC10 verlirannt 
słońce spaliło tra we ; er 
~at ein nerliranntes • @e
fidjt ma opaloną, ogorzałą 
twarz ;id) ~Clbe mic!J mit ~ei~em 
-fillClff er verbrannt sparzyłem 
się gorącą wodą; fidj ClU etro. 
bie łjinger - sparzyć sobie 
na czem palce; fidj bie ,Sunge, 
ben @Clumen - sparzyć so
bie język, podniebienie; flei) 
bie ~linbe an 9łeff eln - spa
:rzyć ~obie ręce pokrzywą; 
fidJ lietm ~erb bie ~anb -
11piec sobie rękę przy kuchni; 
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(przen. :) fidj bas !!JlClul -· filcrbu'~lcn, I. va.; 1) prze. 
sparzyć sobie język; II. vn. trwonić na rozpuste; bie 
(liin nerlirannt) spalić sie; ,Seit - spędzić czas ńa roz
roeidjei3 ~0!3 nerlirennt f djneller puście; li. nerliu~!t, pp. i 
Cl[9 ~arte0 ~ola miękkie drzewo adi. zalotny, lu bieżny; •es 
szybciej się spala ani:zeli m:leili zalotna, płocha ko
twarde. bieta; •es m:le[en zalotność 

filcrbrc'nnen, sn. -a, spale- f., kokieterya f. 
nie n. mcrbu'~U~cit, sf. zalotność 

filcrbrc'nnlid), adi. obacz /., kokieterya f. 
IDetlitennbClr. 

filcrbrc'nnung, sf. palenie filc'rbum, sn. •(e), pl. •liCl 
n., spalenie n.; - ber ileicf)en i -ben, czasownik m. 
palenie n. zwłok ludzkich, filerbu'mmdn, I. va. 1) 
kremacya f. @elb - przepuścić, puścić 

mcrbre'nnnng~,1Jro3ef1, sm. pieniądze; f eine ,Seit - tra-
proces m. spalenia. cić czas na wałęsaniu się; 2) 

filcrbric'fcn, I. va. potwier- zapomnieć, zapomnąć; II. vn. 
dzić na pi~mie; hipotekować; (fein) lampartować się; er ift 
roo()( vetliriefter ~e[it dobrze gC1na nerbumme[t zupełnie jest 
utwierdzona własność; ner• zlampartowany; ein nero 
briefte!Redjte poręczone prawo; 6umme!tes @enie zaniedbany, 
Il. fid) -, vr. ręczyć na pi- stracony geniusz, 
śmie. filcrbu'nbcn, adi. 1) połl!-

mcrbri'ngcn, verlirlnge, ner• czony; bie .!tClpeUe ift mit bem 
liringft, verbringt, nerliradjte, 5cf)utgeliliube - kaplica jest 
~Cllie vet!itCldjt, va. 1) spędzić, połączona z gmachem szkol• 
przepędzić; id) ~Clbe brei nym; e0 ift mit @efa~t -
m:loc!Jen auf bem ilanbe verbradjt połączone jest z niebezpie
spędziłem trzy tygodnie na czeństwem; bie bClmit -en 
wsi; 2) zmarnować, tracić; bie it6el złe strony tej rzeczy; 
,8eit milbig marnować nlebrig •es eidjiff okręt zbu
czas; tracić czas na próżno- dowany nizko; 2) sprzymie
waniu; f ein IDermi.igen - rzony; 3) zobowiązany, wdzię
stracić, puszczać majątek; czny; id) liin 3()nen bClfilr 
f eine 3ugenb in imnb0 ~len• fe~r - jestem panu za to bar
ften - trawić młodość w dzo zobowiązany. 
czyjej służbie. $rrbil'nbcn, I. va. i vr. 

mcrbrii'cfcltt, va. (()Clben) ((}Clben) sprzymierzyć, połą
vn. (feln) i vi·. pokruszyć (się); czyć się, konfederować. się; 
er ~Clt bCls ~rot verliri.icfelt II. nerliilnbet, pp. i adi. 
pokruszył chleb; bCli3 mrot ~at sprzymierzony, , połączony; 
[id) nerlirocMt chleb pokru- bie •en !!Jlliąite sprzymierzone 
szył się. mocarstwa. 

filcrbril'bcrn, I. va. (~1tlien) filcrbil'nbctc(r), sm. ,en, pl. 
bratać, pobratać kogo; II. •en, sprzymierzeniec m., zwią
fidj -, vr. ((}Cl!ien) bratać, zkowy m., sojusznik m., kon
pobratać się, tyć z sobą federat m. 
poufale, fraternizować. , filcrliil'rgcn, I. va. etm. -

filttbrfi'bCtUUg, sj. pl. •en, I ( za)ręczyć za CO j ben 5djaben 
1) pobratanie n., bratanie n. - ręczyć za szkodę; fein 
się; 2) pobratymstwo n. m:lort - ręczyć słowem, dać 
bractwo n. słowo w zakład; bie m:Ja()r• 

filcrbril'~cn, va. i fidj -, ~eit biefer !J!acf)ridjt fann id) 
i•r. (()alien) sparzyć, oparzyć; nidjt - nie mogę ręczyć za 
sparzyć, oparzyć się. prawdziwość tej wiadomości; 

filcrbu'djtn, sf. va. (~Cllien) II. fidj -, vr. ((}Clben) idj ner• 
wciągnl!Ć do książek. liilrge miel) bafilr, bat er aaijlen 

filcrbu'djung, sf. pl. •en, roirb ręczę, gwarantuj~ za to, 
zaksiątkowanie n. że zapłaci; III. uerliilrgt, 
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pp. i adi. pewny, prawdziwy, I pić naukę; idj roi!I uerb<1mmt 
autentyczny. fein I chcę być potępionym, 

mcrbii'rguug, sf. poręcze- niech mnie dyabli wezml/i ! 
nie n., gwarancya J., zape- @ott uerb<1mme milij I niechaj 
wnienie n., kaucya /. B6g mnie potępi!; II. uer~ 

mcd,ii'ijcn, va. (ij<1l>en) feine bllmmt, pp. adi. i adv. ska-
<5trafaeit - odbyć czas kary. zany, potępiony, przeklęty, 

mcrbu'ttcn, vn. Cf ein) skar- niegodziwy; eroig - na wieki 
łowacieć, zaniknlltĆ; ein uer, potępiony; bas ift eine -e 
butteter!!Renfd) skarłowaciały, @efd)id)te to przeklęta sprawa; 
znikomy człowiek. ein •er 15treidj to dyabli, 

mcrbn'd)cn, va. (~<16en) po- dyabelski figiel; ei3 ift - filit 
kryć dachem, dyablo zimno; - roenig okro-

mcrbn'd)t, sm. -(e)~, podej- puie mało; b<l& ift feine •e 
rzenie n., posądzenie n.; - ~f(idjt unb <51ijulbigfeit to 
~<16en, gegen mieć, żywić po- jest tylko jego psim obowią
dejrzenie, posądzać; imnbn zkiem; uerbammt I do dyabła ! 
in - gal>en mieć kogo w mcrbii'mmcn, va. (g<1l>en) 
podejrzeniu, podejrzywać, po- grobli/i zastawić. 
sądzać kogo j - f dji:ipfen po- mcrbn'mmcnewert, adi. go-
wziąć podejrzenie; - erregen dny potępienia. 
wzbudzić podejrzenie; mir ift mcrbii'mmetn, I. va. (~al>en) 
ber - <1ufge[tiegen, bafl • • • idj ij<16e eine 15tunbe uerbam• 
nasunęło mi się podejrzenie, mert przepędziłem godzinę 
że ••. ; im ,e fte~en, gefto~len I na marzeniu; II. vn. (f ein) 
au ~<1óen być o kradzież podej- zmierzchać. 
rzanym; ber - trifft mic!J mcrbn'mmlid), adi. obacz 
pada na mnie podejrzenie; ~erb<1mmun9!3roert. 
ber - trifft oft ben Unf liju!D mcrbn'mmnie, sf. potępie
bigen podejrzenie pada często nie n.; 15trnfe ber - kara/. 
na niewinnego. polepienia. 

merbii'd)tig, adi. podejrzany; merbn'mmung, sf. pl. ,en, 
posądzony; ~e mlotte podej- skazanie n., potępienie n.; 
rzane słowa; ~~r 151ijroeigen eroi11e - wieczne potępienie, 
ift mir - milczenie pańskie mcrbn'mmuunefl)rud), mer
jest mi podejrzanem j bei5 bn'mmungeuttcil, sn. •&, wy
~iebft<1g!i3 - fein być po- rok potępiający. 
Sl/idzonym O kradzież j bllS l8Crbn'mUtCU011lCtf, met• 
ift - to jest podejrzane. bn'mmenewiirbig, adi. godny 

merbii'd)tigen, va. (~<16en) potępienia. 
podejrzywać; pOSl/idzaĆ, mieĆ merbn'Utl)fCU, I. va, (ijllben) 
w podejrzeniu; filij fell>ft - 1) dać wyparować; 2) er ~llt 
podejrzywać samego siebie. uieI )t:<1ó<1f uerbampft wyku-

mcrb'iid)tigfelt, sf. podej- rzył wiele tytoniu; II. vn. 
rzaność f. (fein) (wy)parować, wywie-

mcrbii'd)Ugung, sf. pl. -en,, trzeć, 
podejrzywanie n., posądzanie !Berbn'ml)fcn, sn. •fi, mer• 
n., posądzenie n., insynua- bn'Utl)fuUIJ, sf. wyparowanie 
cya f. n., parowanie n., waporyza-

merbn'd)tegrunb, sm. -eii, cya f. 
pl. -griinbe, powód m. (do) po- !Berbn'ml)fungefii~igfeit, sj. 
dejrzenia. zdolność /. waporyzacyi. 

mcrbn'd)temomcnt, sn . .. es, merbn'tnlJfungBf d)nclligfcit, 
pl. •e, obacz merb<1c!Jti!grunb. sf. szybkość /. waporyzacyi. 

merbn'mmen, I. va. (~aóen) merbn'nfen, va. (gaben) za-
l) skazać, zasl/idzić; 3um )tobe wdzięczać, za.wdzięczyć; ilij 
- skazać na śmierć; au einer uerb<1nfe iijm uieles im 2eben 
@elbftrafe - skazać na grzy- zawdzięczam mu wiele w :!:.y
wnę; 2) potępić, potępiać, ciu; i~m ijal>en roir eii 3u -
wykllltć; eine 2e~re - potę- jemu mamy do zawdzięczenia; 

S'n len ber, Sl)eufcf),~olnifclie~ )'!l.l6rterhucf). 
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bief en merroeis ~al>e ilij bir 
au - z twojej łaski dosta
łem tę burę. 

!Bcrbau'cn, va. i vr. (~<1l>en) 
trawić, przetrawić, strawić; 
id) uerbaue aUes gut wszystko 
dobrze trawię; bie 15peif en 
- filij Ieilijt te potrawy tra
wił/i się lekko, BI/i lekko stra
wne; idj fonnte ben ~fal nidjt 
- nie mogłem strawić wę
gorza; (przen.:) roas bu ge!ef en 
~aft, muflt bu audj - to co 
czytałeś, musisz też przetra
wić; ilij f<1nn bief en !!Renf lijen 
nilijt - nie znoszę tego czło
wieka. 

mcrbau'lid), adi. słrawny, 
łatwy do strawienia. 

merbnu'lid)felt, sf. stra
wność f. 

merbnu'ung, sf., merbnu'cn, 
sn. trawienie n.; eine gute 
- g<1ben dobrze trawić; er 
leibet <1n f lijled)ter - cierpi 
na niestrawność, dyspepsyę. 

mcrbnu'ungenl)l)nrnt, sm. 
•(e)s, narząd m. trawienia, 

merbnu'ungebef d)lllerbc, sf. 
pl. •n, dolegliwość f. przy 
trawieniu. 

mcrbnn'ungenef dJiift, sn. ~es, 
sprawa f. trawienia. 

mcrbnu'ungefnunl, sm. •S, 
droga /. trawienia. 

merbnu'ungefrnft, sf. siła f. 
trawienia. 

mcrbnu'ungBmittel, sn. •s, 
pl.-, środek m. na trawienie. 

merbnn'ungeorgan, sn. ~ea, 
pl. •e, organ m. trawienia. 

merbnu'ungBf nft, sm. ,es,pl. 
•fiifte, sok żołądkowy. 

merbnu'ungef d)llliid)e, sf. 
osłabione trawienie, dyspep
sya f. 

mcrbnu'ungBftoff, sm. •eii, 
pl. ,e, pepsyna f. 

merbnu'ungeftorung, sf. pl. 
=en, zaburzenie żołądkowe, 
niestrawność f. 

mcrbnu'ungewed3cug, sn. 
,eiJ, obacz merbauungiiorg<1n. 

merbe'cf, sn. •(e)s, pl. ~e, 
1) pokład m. (na okręcie); 
2) - eines m!agens dach m. 
powozu ; 15iV- eines Omni• 
bui5 imperyał m.,dach omnibu
sowy. 
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!Berbe'den, I. va. (~alim) 
pokryć, okryć, przykryć, za
kryć; zamaskować, osłonić; 
er nerbecft gern bie \:ye~Ier 
anberer on chętnie osłania, 
pokrywa wady drugich; II. 
nerbec?t, pp. i adi. ein nero 
bec?ter fillagen kryty powóz; 
(przen. :) in •en mlorten 
ogródkami. 

!Berbe'dfi!;, sm. ~es, pl. ,e, 
siedzenie n. na pokładzie, na 
dachu (omnibusu). 

!Betbe'nfen, nerbenfe, ner• 
benfft, nerbenft, nerbacfJtc, 
gabe nerbacfJt, va. jmnbm etm. 
- wziąć komu co za złe j 
@:iie werben e\'l mir nicf)t -
pan mi tego nie weźmie 
za złe. 

!Bttbt'tb, sm. •G, zguba 
f., ruina f. ; bai3 ift ber -
ber @ef unb~eit to jest ruiną 
dla zdrowia. 

!Berbe'rlien, nerberóe, ner, 
birlift, nerbirlit, nerbarb, ner 0 

biirlie i uerbilrlie, uerborben, 
I. vn. (f ein) psuć się, zepsuć, 
popsuć się; zniszczyć się; 
biefeo Obft ift uerbor6en te 
owoce są zepsute, zgniłe; an 
igm ift dn @:iolbat uerborl'ien 
byłby dobrym żołnierzem; 
ba3u bin id) uerborben nie 
jestem stworzony do tego; 
fie finb nerborlien, geftorben 
zginęli, zmarli; II. va. (gabe) 
zepsuć, popsuć kogo, 
co; zniszczyć, niszczyć; er 
~at ficfJ bie 2tugen uerborlien 
popsuł sobie oczy; ber 9łegen 
gat ben ,t)Ut nerborben deszcz 
zniszczył kapelusz; - @:iie 
nicf)t ben \Jlreiś nie psuj pan 
ceny; jmnbm bie ~reube an etm. 
- popsuć komu radość z 
czego ; f eine @ef unb~eit -
zniszczyć sobie zdrowie j ficl) 
ben !JR ag en - popsuć sobie 
żołądek; bas @ef cl)iift routbe 
uerborlien popsuto interes; 
er ~at mir bie stinber ner, 
borlien zepsuł mi dzieci; fil 
mit jmnbm - narazić się 
komu; es mit niemanbem -
z każdym być na najlepszej 
stopie; (taHe nerberlite, ner, 
berlit), jmnbn fittlicfJ - po
psuć kogo moralnie; liof e 1llei• 
h>ieie - gute €itten z kim 
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kto obstaje, takim się staje; łożyć, przetłumaczyć; 2} 
Iuftig Ielien, feiig fterben, zniemczyć, germanizować. 
gei~t bem XeufeI bail @Spid !Berbeu'tf djung, sf. prze
- używaj świata, lecz miej kład m., tłumaczenie n. na 
z cnoty chlubę, pomieszasz niemiecki język. 
dyabłu na duszę rachubę, !Betbi'djtlinr, adi. zgę-

!BctbC'tbcn, sn. ·!3, 1) ze- szczalny. . 
psocie n.; korupcya f., de- !Bcrbi'djtcn, I. va. (!ja6en) 
prawacya f. bem - unter• zgęszczać, kondensować; II. 
morf en podlegać zepsuciu n.; ficl) -, i·r. (!jnlien) zgęszczać 
bas ireif dj uor bem - 6ema~- się. 
ren ot'hronićmięso od zepsucia; !Bctbi'dJttr, sm. •tł, pl. -, 
2) zguba f., ruina f.; baś tft zgęszczalnik m. 
f ein - to jest jego zgubą, merbi'd,Jtung, sj. pl. ~en, 
ruiną; jmnbn ina _ ftilraen zgęszczenie n., zgęszczanie 
wtracić kogo w nieszczęście, n., kondensacya f.; bie 
popchnąć kogo do zguby; bee ~ampfeii; skroplenie n. 
(przen. :) am !Ranbe betl •i:l pary. 
fte!jen stać nad brzegiem prze- !Bcrbi'djtung~nłJłJntat, sm. 
paści; jmnbm 5um - gereicf)en °(e)e, pl. ,e, kondensator m., 
stać się czyją zgubą; ber aparat m. do zgęszczania. 
mleg betl •il droga do zguby. !Berbi'dcn, I. va. zgęścić; 

!Bcrbe'rbcnbringcnb, adi. eine \ylilffigfeit burd) @in• 
fod)en - zg~ścić płyn przez 

zg;~~hc'rbct, sm. =9, pl. -, wygotowanie; kondensować; 
1) niszczyciel m., ten co II. ficl) - • vr. (fJalien) zgę-

stnąć, zgęstnieć, ściąć się. 
psuje, psotnik m.; 2) uwo- !Bttbi'tfcn, sn. os, !Bero 
dziciel m., ten co szerzy ze- bi'dung, sf. zgęstnienie n. 
psucie. !Bernie'ncn, va. (~aóen) 1) 

!Bcrbe'rblidj, adi. 1) łatwo zarobić, zarabiać, zyskać; 
się psujący, ulegający zepsu- id} uerbiene tligiid) uier 
ciu; batl ift eine Ieicf)t •e ~ronen zarabiam dziennie 
fillnte ten towar łatwo ulega k f · o 
zepsuciu; 2) zgubny, szk o- cztery orony; emen .celienG• 

unter!jart - zarobkować na 
dliwy; batl fiinnte 3!jnen - życie; uiel an einer @:iacfJe -
werben to mogłoby być zgu- zarobić, zyskać'! dużo na ja
bnem dla pana; -e .l.leftilre 
lektora szkodliwa; •e .l.le!jt• kiej sprawie i man uerbient 

babei nicf)t bas @:ia!3 5ur 
meinungen doktryna korum- @:iuppe nie zarabia się przy
pująca. 

!BCtbC'tblid,Jfeit, sf. zgu- Iem ani na pietruszkę j ba!} 
bność /., szkodliwość f. !jat er ficl) fauer nerbient 

uczciwie na to zarobił; toas 
mcrbe'rbnrn, sf. i sn. =ff eti, gaft bu baliei nerbient? ileś 

1) obacz merberlien; 2) ze- na tern zyskał? 2) zasłużyć 
psucie n., korupcya f., upa- na pochwałę, karę; er uer• 
dek moralny, skażenie n., bient, geftraft 51i werben za
deprawacya f., zgnilizna f.; sługuje na karę, być uka
bas - unfereil 3eitartere ranym; bai:! netbient nid)t, 
zgnilizna naszego wieku. lieantroortet ;\U werben to nie 

!Berbc'rbt, adi. zepsuty; zasługuje na odpowiedź; bas 
=e @:iitten zepsute obyczaje. !jabe ie!) um @:iie nidjt verbient 

!BetbC'tbtlJCit, sf. zepsucie nie zasłużyłem sobie u ciebie 
n., korupcya f., deprawacya na to, nie spodziewałem się 
f., degeneracya f. tego po tobie; bamit !jat et 

!Berbcu'tlid,Jcn, i-a. (!jaben) j fid) ben ~anf unf em łjamHie 
objaśnić, wyjaśnić, uprzy.

1 

uerbient zasłużył sobie tern na 
tomnić. wdzięczność naszej rodziny; 

!Bcrbcu'tf djcn, va. (!jaben) er uerbient es to mu się na-
1) na język niemiecki prze- leży; 3) et !jat fidj urn baB-



mcrbic'nft 

l8atertanb f e[Jr ncrbient ge
macfJt wielkie położył dla 
ojczyzny zasługi; er [)at ficfJ 
um biefe 2lngelegen[Jeit f e[Jr 
uetbient gemact,t zasłużył się 
bardzo w tej sprawie; ein 
nerbienter mann zasłużony 
człowiek; ber nerbientefte 
mann najzasłużeńszy mąż. 

mctbic'nft, sm. i sn. •es, 
pl. =C, 1) (przeważnie m.) za
robek m., zysk m.; baiil i~ 
mcin ganaer - lici ber 1!3acfJe 
to jest cały rri6j zarobek, 
zysk przy tej sprawie; roenig 
- [Ja!ien zarnbiać mało; es 
ift fein - babei na tern się 
nie zarabia; wie ber-, fo ber 
@eroinft jaka praca taka 
płaca; 2) (przewafoie n.) 
zasługa j.; ein mann non 
- zasłużony mąż, wąż o za
sługach; nicfJt gana o[Jne -
f ein nie być całkiem bez 
zasługi; es ift fein -, baji ••• 
jest to jego zasługą, że , .. ; 
feine =e um bie eitabt jego 
zasługi około miasta; wie baii! 
-, fo ber !Jłu[Jm jaka zasługa, 
taka sława; bas - wirb 
f elten lielo[Jnt za~ługa nie 
często znajduje nagrodę. 

mcrbic'nftlid), adi. 1) poży
tecz':\y, użyteczny, będący 
zasługą, zasługujący na 
wdzięczność, zasługę; 2) 
intratny, lukratywny, zysko
wny, korzystny. 

mcrbic'nftlid,lfcit, sf. za
sługa /. (jako przymiot), za
służoność f., pożytecmość f. 

mctbic'nftlol!, adi. i adi•. 
1) nie majlj,cy zarobku, zysku; 
bez zarobku; 2) nie mający 
za~ługi, bez zasługi. 

mctbic'nftmcblliUC, sf. pl. 
•n, medal m. zasługi. 

mcrbie'nftftCU3, sn. =CS, pl. 
•C, krzyż m. zasługi. 

mctbic'nftotbcn, sm. •iii, pl. 
-, o~der m. za zasługi. 

mctbic'nftboU, adi. zasłu
żony, pełen zasług, 

mctbic'nt, adi. zasłużony, 
słuszny; fidj um etro., um 
jmnbn - madjen przysłużyć 
się czemu, komu; •e 15trafe 
zasłufona kara. 

mctbic'ntctmllficn, adv. za-
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służenie, słusznie, sprawie- [ zepsute mięso; •er magen 
dliwie. I zepsuty żołądek; =er @e• 

mctbi'ft, 8n. ,es, pl. •e, fdjmacf zły smak, niesmak 
werdykt m., wyrok m. sądu m.; zły gust; aum S?aufmann 
przysięgłych. ift er - nie jest stworzony 

mctbi'ng, am. •(e)!3, 1) na- na kupca; 2) obacz merberbt. 
jem m., najęcie n., wynajęcie mctbo'tlicntcit, sf. 1) ze
n.; 2) ugoda f., akord m. i psucie n., korupcya f.; 2) 
in - arlieiten pracować w fittlicfJe - obacz merberlitljeit. 
akord; eine m:róeit in - gelien mctbo'ttcn, vn. (fein) usy
odrlać pracę w akord. 

merbi'ngcn, nerbinge, nera ehać, uschnąć i bie[er !B«um 
binHft, nerbingte, lja!ie ner• ift nollftiinbig nerborrt to 
b b. ) drzewo zupełnie uschło. 
u!łg~n i· ner !n~t; I. va: 1 

nllJI\C, wynaJąc, wynaJmO• metbtQ'UQCU, Va, (~af>en) 
wać, zam6wić; einen fillagen wyprzeć, wypierać, wyrugo· 
- wynająć, nająć w6z; einen wać, uchylać, uchylić; bie 
2e§rting liei einem meifter ~anbarlieit ift burcfJ bie ma. 
- dać chłopca do terminu, f cfJinenat!ieit nerbrlingt praca 
do nauki; jmnbn in bie .!toft ręczna jest wyparta praclj, 
- oddać kogo na wikt, na maszynową; einen 9'1eben• 
pensyę; 2) jmnbm eine m:i:lieit bu~Ier - usunąć wsp6łza
- oddać kom,1 robote do wodnika i nom Xljtone -
wykonania, oddać robotę w obalić z tronu, zdetroni
akord; n. fidj -, vr. (ljaben) zować; jmnbn aus feinem 
nająć się, p6jść w służbę; !Befittum - wygnać kogo 
fidj bei jmnbm a[iil ~iener _ ze swej posiadł'ości; jmnbn 
wstąpić do kogo do służby, aus feiner 6telle - wym
wynająć się u kogo, komu za gować kogo z posady. 
słnżąceg-o. mctbtii'ngcn, en. •5, meta 

mctbi'ngung, sf. pl. aen, btii'ngung, sf. pl. •en, wy
akoTd m., układ m., najem m. parcie n., wyrugowanie n. 

mctbo'{mctf d)cn, va. prze- mctbtC'{)CU, I. va. i vr. 
tłumaczyć, tłumaczyć; inter- (ljaóen) przekręcać, przekrę
pretować. cić; wykrzywić, przekrzywić; 

mcrbo'lmctf d)ung, sf. pl. jmnbm ben m:rm - skręcić 
•en, przetłumaczenie n., tłu- komu ramię; ben ~a(!3 -
maczenie n.; interpretacya /. wykręcać, wykrzywiać szyję; 

mctbo'uncrn, va. (~alim) ficfJ ben %:m - wywichnąć 
1) zburczyć, nabrać; (przen. :) ramię; bal8 @eficfJt - robić 
uerbonnert, adi. ogromnie, grymasy, stroić minki; bie 
dyablo; 2) ber !lłid}ter ~at m:ugen - przewracać oczyma; 
i[Jn nerbonnert sędzia skazał ein 1!3cfJloji przekręcić 
go na karę, ziisądził go. zamek; 2) przekręcić, wy-

metbo',ll,llcln, I. va. (~alien) kręcić, bałamucić, wykoszla
podwoić, podwajać, zdwoić; wić, fałszować; jmnbm ben 
et [)at f einen @jfer nerbo:p:pett Sto:pf - zawrócić komu gło
podwoił gorliwość; ben wę; baiil [)at i!jm ben .ltopf 
1!3cfJritt - podwoić kroku; nerbre[Jt to mu przewr6ciło 
ben @inf at podwoić w głowie; baii! !RecfJt, baii! 
wkładkę; II. ficfJ .-, vr. @efei\ - naginać prawo, 
(ljaben) podwoić się; bie ustawę; ben 1!3in.n bee 1!3aties 
m:rlieit ~at fidJ jett nerboppett - przekręcać sens zdania: 
robota podwoiła, zdwoiła się. jmnbiil fillotte - przekręcac 

metbo',ll,lleln, en. •iii, mer, czyje słowa; IL nerbre[Jt, 
bo',ll,llclung, ef. pl. •en, po- pp. i adi. obacz filerbre[Jt. 
dwojenie n., zdwojenie n. mcrbte'~t,adi.przekręcony, 

mcrbo'tlien, adi. 1) ze- wykrzywiony, skręcony, prze
psuty, popsuty, zgniły; , er wr6cony, przewrotny; •e 
mlein zepsute wino; •eil iJleifdj ~been spaczone myśli; er 

44* 



mcrllrc'btbcit 

ift - przewraca mu się w 
głowie, ma bzika. 

mcrllre'~t~cit, sf. przewro
tność f. 

mcrbrc'bung, 8/, przekrę
canie n., wykręcanie n., 
zwich1;1ięcie n., przewracanie 
n. ; b1e - beB 9led)tei3 wy
kr~~anie, przekręcanie, nagi
n11nie prawa. 

l!Jcrllrci'fnd}cn, va. (ljaben) 
potroić. 

mcrllrci'fnd}cn, sn. -!l, mer• 
llrci'fnd}nng, sf. pl. •en, po
trojenie n. 

mcrllric'»cn, nerbriejit, ner, 
broji, nerbroffen, vimpers. 
(ljaben) l) eB nerbtiejit miel} 
gniewa, złości mnie, niechce 
mi się, przykro, niemiło mi; 
bief e muegabe nerbroji iljn 
ten wydatek go gniewał; 2) 
ficlł bie IDlillje nid)t - laffen 
nie żałować fatygi; fid) feine 
Jtoften - foff en nie żałować 
kosztów; ftd) nid)t - laff en 
nie lenić się. 

mcrbric'»lidJ, adi. 1) przy
kry, nieprzyjemny, cierpki, 
markotny, mrnkliwy; eine 
-e !Ułiene kwaśna, markotna 
mina; 2) przykry, niemiły; 
eB ift eine -e 2tngelegenljeit 
to jest niemiła, nieprzyjemna, 
przykra sprawa; wie - I co 
za nieprzyjemność! 

mcrbric'ijlid}fcit, sf. pl. 
-en, 1) przykrość f., nieprzy
jemność f.; fid) "en au3ieljen 
narazić się na przykrość; 
mit jmnbm •en ljaben mieć 
z kim nieprzyf emności, przy
krości ; 2) bez pl. marko
tność f., zły humor; etw. in 
ber - /iujiem powiedzieć co 
w przystępie złego humoru. 

!Bcrbro'ff cn, pp., adi. i adv. 
1) niechętny, leniwy, nie
skory, do niczego; ehu. -
łun zrobić coś niechętnie; 2) 
obacz !Berbriejilid) l ). 

mcrbro'ff cu~cit, sf. 1) nie
chęf j., le-nistwo n., niesko
rośc j.; 2) zły humor, mar
kotność/. 

IBcrbru'dcn, va. (ljaben) 1) 
spotrzebować na druk; 2) 
omylić się w druku, fałszy
wie wydrukować. 
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!Bcrbrii'dcn, va. (ljaben) 
zmiąć. 

!Bcrbru'», sm. •ffeB, 1) przy
krość /., nieprzyjemność f., 
kłótnia n. ; ba!l wirb - gel>en 
z tego będzie przykrość, nie
przyjemność; 2) złość f., zły 
humor, zmartwienie n., zgry
zota/., niezadowolenie n.; etw. 
aum - tun zrobić coś na 
złość; jmnbm - mad}en mar
twić kogo; 3u meinem griijiten 

ku memu wielkiemu 
zmartwieniu; etw. mit - f eljen 
widzieć coś niechętnie; 3) 
einen - ljaben mieć garb, 
być garbatym. 

!Bcrbii'bbclung, sf. sworz
niowanie n. 

!Bcrbu'ftcn, vn. (f ein) 1) 
wywietrzeć, przestać pachnąć j 
2) nerbufte ! wynoś się, zni
knij I .lłleinigreiten - laff en 
zwedzić, kraść drobiazgi. 

$Crbu'ftung, sf. wywietrze
nie n., wyparowanie n.; zni
knięcie n. 

lUtrbU'mmcn, I. vn. (f ein) 
zgłupieć, ogłupieć; bief er 
3unge ift glinalid) t1erbummt 
ten chłopiec zupełnie zgłu
piał; II. va. ogłupiać. 

mcrllu'mmt, adi. zgłupiały, 
ogłupiały. 

mcrbu'mmung, sf. zgłupie
nie n. 

mcrbu'mmung~Mtcm, sn. 
•B, system m. ogłupiania, 

!Bcrbu'mllfcn, va. (~aben) i 
vn. (f ein) głuszyć, przygłu
szać, tłumić, przytłumić. 

lUcrllu'ng, sm. •eB, obacz 
!Berbing. 

mcrbu'nfcln, I. va. (ljaben) 
zaciemniać, ściemniać; bie 
!Bor~linge verbunfeht ba!l .Sim~ 
mer firanki zaciemniają po
kój; (przen. :) przyćmić, za
ćmić, zakasować; er nerbun• 
lelt i~n stawia go w cieniu; 
II. fid) -, vr. ściemnić sie, za-
ciemnić sie. ' 

mcrbn'nfclung, sf. zacie
mnienie n., ściemnienie n. 

mcrllii'nnbnr, adi. dający 
się rozcieńczyć. 

mcrllii'nnbnrfcit, s/.możność 
rozcieńczenia. 
mcrllii'nncn, va. (~al>en) 

rozrzedzić, przerzedzić, roz-

cieńczyć, rozrobić, roztwa
rzać; ijarben - rozcieńczyć, 
rozrobić farby; ein Stile! 
~0(3 - rozszczepiać drzewo ; 
bie 9leiljen ber .!trieger -
przerzedzić szeregi bojowni
ków; eine t5auce - rozrzedzić 
sos; fillein mit fillaff er - roz
wodnić wino; nerbilnnte iluft 
rozrzedzone powietrze. 

!Berbii'nnnng, sj. rozrze
dzanie n., przerzedzanie n., 
rozcieńczanie n., rozrabianie n. 

mcrbu'nftrn, vn. (lein) wy• 
parować, ulatniać, ulotnić sie. 

!Bcrllii'nftcn, va. (~abeń) 
ulatniać, wyparować co. 

!Bcrbu'nftnng, sf., merbii'n• 
ftnng, sj. pl. ~en, ulotnienie 
n., wyparowanie n. 

merbn'rftcn, vn. (f ein) gi-
nl!ć z pragnienia, 

lUtrllii'ftcrn, I. va. (~aben) 
zaciemnić, ściemnić; zasępić, 
omroczyć; II. fid) -, vr. 
(~aben) ściemnić sie, zase-
pić się. • • 

mcrbu'ijcn, va. (ljaben) 
wprawić w zadumienie, zmie
szać; jmnbn nerbutt mad)en 
wprawić kogo w osłupienie, 

!Bcrllu'ijt, adi. zdumiały. 
mm'bcln, I. va. (~aben) 

ulepszyć, ulepszać; uszlache
tnić, poprawić; \llffonaen -
uszlachetniać rośliny; ba5 
~eta - uszlachetnić serce ; II. 
ftd} -, vr. (~aben) uszlache
tnić, udoskonalić się. 

!BCt'Cb(C)lung, sf. ulepsza
nie n., poprawianie n., uszla
chetnianie n. 

lUcrc'bclid}cn, I. va. rnaben) 
dać w małżeństwo, wydać 
za mąż, ożenić j II. fid} -, 
vr. (~aben) pójść za mąż, oże
nić się, pobrać si~. 

mcrc'ijclid}t, adi. zam~żna, 
żonaty; •e !n. po mężu N. 

mm·tclid}nng, sf. zamęście. 
mcrc'~rcn, va. 1) czcić, 

uwielbiać, wielbić, szanować, 
ubóstwiać kogo; idj uereljre 
t5ie wie einen mater szanuję 
pana jak ojca; mein uereljrtet 
S?oUege I mój szanowny kole
go I id) nereljre bief e g:rau 
uwielbia';Il tę kobietę; 2) 
ofiarowac komu co dla oka
zania czci; 3) eine ~ratte 
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- ,akceptować tratEJ, honoro-1 l8erci'nf11nung, sf. układ 
wac wekseL m., umowa j. 

_ lBc~c'.~ter, sm. •!31 _pl. - , lBttet'ncn, va. (~aben) ob. 
w1elb1c1el m., czciciel m., iileteiniRen. 
ador~tor m.; et ift ein _gro~er lBcrci'nfnd)cn, va. (~aben) 
- btefe~ ~utors Jest w1elk1m uproszczać, uprościć. 
z_woleum~1em tego autora j lBcrci'nfnd)un f -
fte ~at ntde - ona ma wielu szczenie n g, 

8 
• upro 

wielbicieli, adorator6w. lBcrei'nigcn, I. va. l) po-
-~e!(~rerin, sf. pl. •nen, łączyć, łl}czyć; zjednoczyć; 

wielbicielka/., adoratorka /. kojarzyć, zespolić; in eine 
merc'~did), adi. szanowny. IJJlaff e - skupiać; auf einen 

i~r Ges ecljreiben pański~ \ll~nft - koncentrować; im 
szanowne pismo; an bie •e !!lhttervunlt - centralizować;; 
18uclj~anblung do szanownej .l'ttaft mit 3ugenb - łączyć 
księgarni. siłę z cnotą; mit - unfere 

merc'~rung, sf. 1) cześć /., 18itten mit ber feinigen łl}
czczenie n., uwielbienie n., czymy nasze prośby z jego 
ub6stwianie n., adoracya f., prośbą; 3mei tmter in einer 
uszanowanie n.; imnbm f eine \lletf on - piastować r6wno
- lie0eigen oddawać komu c.ze~nie dwa urzędy; ble mer• 
cześć; - ber Sungfrau ma- em1gten 6taaten non morll• 
tia kult m. Matki Boskiej • amerifa Zjednoczone Stany 
meine -1 moje uszanowa~ A;m.eryki pbłnocnej; mit net• 
nie! 2) mir ameifeln nid)t an e1mgten jtriiften wsp6Inemi 
ber vilnrtricljen - unf mt sH:tmi; 2) pogodzić, zespolić:; 
Unterf cljrift nie wątpimy, że m.ltberfµrild).e . pogodzić 
zechcesz pan punktualnie sprzeczności; tel) fann es mit 
nasz podpis honorować. feinem C§:~atafter nidit - nie 

lBerc'~rung~ltlcrt, mer- mogę tego pogodzić z jego 
C'~rung~ltllirbig, adi. czcigo- charakterem; II. fid) -, vr. 
dny, godny uwielbienia, ub6st- (~aben) połączyć się, skoja
wienia. rzyć sie, zwiazać sie; skom-

lBmi'bcn i lBmi'bigen. binowa6 się; fie neteinigten 
va. zaprzysiądz; bie ~ruvµen f~qi ba~in, bafl • • . ułożyli 
-;- zaprzY:si~dz wojsko; ver• s!ę w ten sposób, że •.. ; 
etbet, vetetbtgt, adi. zaprzysie- f1qi 3u bemf elben .8rocc?e 
żony, przysięgły. • - połączyć się w tym sa-

lBcrci'u, sm. --(e)e, pl. Ge, mym celu; blef e ~inge Iaffen 
stowarzyszenie n., towarzy- jid) nidjt - te rzeczy nie 
stwo n., związek m.; klub m. dają się pogodzić. z . sobą; 

lBerei'nbnr, adi. łl}czny, alle Zu~enl>en - ft~ m i~m 
zgodny dający sie pogodzić wszystkie cnoty się w mm 
połączyć z czem • ' łączą, posiada wszystkie 

., · cnoty; alles vminigt fid) au 
lBere~ nllnren,, I. va. (~abe~) meinem merberben wszystko 

układac, ~łożyc; um6w1ć się sie składa na moją zguhe. 
o co; aroet ea~en - połl}- • ., • czyć dwie rzeczy; n. ficlj -, mcret~igung, aj. pl .. .. en, 
vr. (~aben) układać, ułożyć P?łl}czeme . n., ~espoleme n., 
się, um6wić się i jie ijalien zJ.ednoczen!e n. , stowar~ysze
fiqi ba~in vereinliart ułożyli me n., związek m., un~a /., 
sie w ien spos6b. in ben von konfederacya /.; zebrame n., 
uńs au „t,en &rifjen w ter- koncentracya /., skupienie 
minach przez nas ustano- n.; kum~lacya f.; . alia us 
wić siEJ mających i nr: vimp. m., prz!,~1erze ~-•. soJusz m. 
jiqi nid)t - laff en nie dać lBtm mgnngelmtt, sf, li· 
się pogodzić. nia /. łączenia, linia styczna. 

$trci'nbndeit, sf. zgo- $mi'nignng~mittcl, sn. •B, 
dność /. pl. -, środek m. łączenia. 

lBmi'nignnge~nnft, sm. 
•ei&, pl. -e, punkt zoorny. 

lBmi'nigung~rcd)t, sn. =e!!I, 
pl. •e, prawo n. łączenia się, 
prawo n. koalicyi. 

lBmi'nnnbmcn, va. (~alim) 
pobrać, mieć doch6d, utar
gować. 

lBmi'nf nmen, va. (~aben) 
osa~otnić, wyosobnić, izolo
wac. 

merci'uf nmung, sf. osa
motnienie n., odosobnienie 
n,; izol11~ya f. 

lBmi'Mbn~n, sf. pl. -en, 
droga żelazna związkowa, 
kolej związkowa; łącznia /. 

~mi'u~gcbiet, sn. obręb 
m. kra~6w związkowych, 

mcm'n~gcfelj, sn. Ges, pl. 
•e, ustawa /, o stowarzysze
niach, 

lBmi'n~bnu~, sn. •fes, pl. 
-~iiufer, dom m. stowarzy
szenia. 

$mi'n~fnff c, sj. kasa /. 
stowarzyszenia, kasa zwia-
zkowa, • 

lBerci'nemcier, sm. •S, dzia
łacz m. w licznych stowa
rzyszeniach. 

lBerci'uemeicrci, sf. nało
gowe krzątanie sie w stowa-
rzyszeniach. • 

lBmi'uemitglicb, sn. •(e)i&, 
pl. •er, członek m. stowa
rzyszenia. 

merci'u~rcd)t, sn. -ee, pra
wo n. o stowarzyszeniach. 

lBerci'n~tnler, sm. =!3, pl. 
-, tal9;r związkowy. 

lBmt'u~ftntuten, sn. pl. 
ustawa /., statuta pl. stowa
rzyszenia. 

~mi'll~bermogen, sn. •9, 
maJątek m. stowarzyszenia. 

lBcrci'u~wef en, sn. ,e, 
sprawa f., sprawy pl. stowa
rzyszeń. 

l8mi'n3cln, I. va. (~aben) 
dzielić, porozdzielatl, rozdro
bnić; eine @emiilbef amm• 
lung - kolekcyę obraz6w 
pojedynczo sprzedawać; bies 
m.letf mirb niqit vmin3e!t 
dzieła tego nie sprzedaje sie 
częRciowo; bas ijeuer bel 
einet &euersbrunft - izolować 
ogień przy pożarze j li. ver„ 
ein3elt, pp. i adi. oddzielny, 
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odosobniony, izolowany; spo
radyczny; ber ł'5'al1 fte[Jt -
ba jest to wyjątkowy, wypadek. 

mcrci'n3dung, sf. oddzie
lanie n., rozdrabianie n., 
izolowanie n.; sprzedaż CZl}
ściowa, drobiazgowa. 

mcrci'teln, va. ([Jalien) roz
chwiać, zniweczyć, w niwecz 
obrócić, udaremnić; einen 
\Jlfon - udaremnić plan; uer# 
eite[t werben spełznlJĆ na 
niczem. 

mcrci'tclung, sf. zniwecze
nie n., udaremnienie n. 

mcrci'tcrn, vn. (f ein) za
ropieć. 

mcrci'tetung, sf. zaropie· 
nie n. 

mm'fcln, I. va. ([Jalien) 
obrzydzić, zbrzydzić komu 
co, o(b )mierzić; II. fidj an 
etw. - obrzydzić sobie co, 

!Bcrc'lcubcn, rn. m,dznym 
uczynić. 

merc'Icnbuug, sf. - bes 
!Bo[Ml nędza f., zubożenie n. 
ludu. 

mcrc'ubcu, vn. (fein) zdech
nq.ć, zdychać, paść. 

!Bm'ngcn, mcrc'ngcrn, r. 
va. (gaben) ścieśniać, zwężać, 
zaciągnąć, ściągnąć; IL fidj 
-, ściągać sil}, zwęzić się, 
ścieśniać się. 

!Bm'ng(cr)unn, sf. pl. ~en, 
ścieśnianie n., ścieśnienie n., 
zwężenie n., ściąganie n., 
ściągnięcie n. 

$m'rlicn, I. va. (6alien), 
auf jmnbn etro. - w dzie
dzictwie komu co przekazać, 
w spuściźnie zostawić; ein 
2after - w dziedzictwie 
zostawić występek; II. vn. 
([ ein) i ficf), vr. (~aóen) prze
chodzić z jednego na dru
giego; manc!Je stranf[Jeit uer• 
erbt fidj niejedna choroba 
jest dziedziczną. 

mcrc'rlilidJ, adi. dziedzi
czny; przenośny. 

mcrc'rliung, sf. dziedzi
czność .f. 

$cte'rliungegc[ Cij, sn. #es, 
pl. 0 e, prawo n. dziedziczności. 

j6crc'rli11nget~coric, sf. te
orya f. o dziedziczności. 

ilłm'itligcn, va. ([Jalien) 
uwiecznić, uwieczniać, unie-
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śmiertelnić; f einen !Jl amen -
uwiecznić swoje nazwisko. 

ilłcrc1 11Jigt, adi. u wiecznio
ny. unieśmiertelniony; zmarły. 

ilłcrc'llligung, sf. uwiecz
nienie n., unieśmiertelnie
nie n. 

mcrf1t'IJtli1tr, acli. daj!Jcy 
się przemeść, 

mcrf1t'brm, uerfaljre, uer• 
fliljtft, uerfiiljrt, uetfuljr, [Jafie 
uerfa[Jren; I. va. 1) rozwozić, 
transportować; !lllaren 
przewozić, rozwozić, trans
portować towary; 2) id) [Ja!ie 
ben ganaen '.tag - przeje
chałem cały dzień, strawiłem 
cały dzień na jeździe; 8) 
uieI @e(b - dużo pieniędzy 
wydać na jazdy; 4) ben .8011 
- przemycać; bie !lllege -
wyjeździć drogę, jeżdżeniem 
w gościńcu wyboje porobić; 
5) eine '5adje - zawikłać 
sprawę; źle poprowadzić 
sprawt:; 6) einen @ang -
otworzyć korytarz w szybie 
(g6rn.); II. vn. (ljalien i f ein) 
1) postępować, postąpić sobie, 
działać; wenn id) jo mit bit 
- woutegdybym z tobą chciał 
tak postąpić; ei~enmlicbtig -
samoistnie działać; er uet• 
fiiljrt bamit, ais oli e6 f ein 
@igentum wćire obchodzi się z 
tern, jak gdyby było jego 
własnością; ftrafredjtiidj gegen 
jmnbn - w drodze karnej 
przeciw komu wystl!pić; mit 
'5trenge, 91adjfidjt - postępy· 
wać surowo, łagodnie; er ift 
ais ein mann uon @ljte -
postąpił sobie jak honorowy 
człowiek; wiff en '5ie, wie man 
bamit - mu~? czy pan wie, 
jak się z tern obchodzić? jak 
się do tego wziąć?; womit 
'5ie nndj j8etidjt au - !ie• 
Iielien zechciej pan postąpić. 
z tem wedle zawiadomienia; 
2) bes '.tobes - rozstać się 
z tym światem; III. fidj -, 
vr. 1) zbłądzić, zjechać z 
drogi; 2) tie !lllagm [Jalien 
fidj - jeden w6z zajechał w 
drugi; (przen. :) fidj - za
wiklać, zamotać sil} w jaką 
sprRwę. 

mcrf ll'l,rcn, sn. ~6, postę• 
powanie n., działanie n.; 

mcrf1t'Ucn 

manipulacya f.; obejście się; 
- bei einet jfonft technika 
f.; metoda f., system m. j pro
ceder m., procedura f.; die• 
mifcf)es - proces. chemiczny; 
geridjtridjes - postępowanie 
sądowe; furaes - postępo
wanie sumaryczne; mil nb• 
Iic!Jei3 - postępowanie ustne, 

mcrfll'~rung, sf. rozwożenie 
n., transportowanie n. 

mcrf1t'bt1111g01trt, mcrfa'b· 
r11ng011Jcif c, sf. sposób m. po
st.ęp,1wania, 

ilłcrf1t'br11ng0Icbrc, sf. nau
ka f. o metodach nauczania, 
metodologia f., metodyka /. 

mcrfll'll, sm. •(e)s, 1) a) 
upadek m., dekadencya f., 
ruina f. = !Jliebergang; - bet 
.!trlifte upadek m., ubycie n. 
sił; - bes ITTei:ljes upadek m. 
państwa; bie Seit bes ,es 
okres m., czas m. upadku; in 
- geraten przyjść do upadku, 
upadać; - ber !llliff enf cf)nften 
unb .!tilnfte upadek m, umie
jętności i sztuk; b) upadek 
m., zepsucie n., korupcya f., 
degeneracya f.; - ber '5itten 
zepsucie n. obyczajów; 2) 
- eines fillecf)f eis zapadłość /. 
wekslu; liei - przy pła
tności; eines ITTedjtes 
utrata f. prawa; - einer 
Stiage utrata f. prawa do 
skargi. 

merfll'illiud,J, sn. •(e)s, pl. 
=liildjer, księga f. zapadlości. 

!8crf1t'llcn, uetfal1e, uet• 
fii!Ht, uerfiiUt, uerfieI, liin 
uerfaUen, vn. 1) zapadać, za
paść, rozpadać się; baś @e• 
liliube uerfii!It budynek m. 
zapada się; bie aite ł'5'rau 
uerfii!It immer meljr ta stara 
kobieta zapada coraz bar
dziej; 2) in etw. - popaść, 
wpaść w co; er uerfiil1t im mer 
in benf eI!ien ł'5'e[Jier popada 
zawsze w ten sam błąd; in 
eine .lhanf[Jeit - popaść w 
chorobę; in '5ilnbe, 2after 
- dopuszczać się grzechu, 
występku; in eine @e[bftrafe 
- uledz grzywnie; 3) auf 
etro. - wpaść, popaść na co; 
idj wiire gar nidjt barauf -
nie byłbym wcale popadł na 
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to, n'e byłoby mi wcale fangen - koń zaochwacil 
wpadło na myśl; wie ner• si~, dostał ochwatu; III. vn. 
flillft bu barauf? jak ci to (fein) bei if)m will nicf)ts me~r 
wpadło na myśl? auf bumme - u niego nic już nie sku
C5tteicf)e - popaść na głupie tknje. 
figle; 4) klem C5taate - przy- mcrfii'nglid), adi. pod eh wy
paść pa11stwu; ~e @ilter skon- tli wy, niebezpieczny, dwuzna• 
fiskowane do hra ; bas \Jlfanb czny; eine •e ~rage pod
ift zastaw przepadł; chwytliwe pytanie, dwuzna
roir finb alle bem Xobe - czne pytanie. 
wszystkich nss czeka śmierć; mcrfii'nglid)ftit, sf. pod
•eS 2e~en przepadłe lenno; 5) chwJ'.t}iwość f., dwnzna
bet fillecf)f el ift - weksel jest cznosc f. 
zapadły, weksel jest płatny; mcrfii'rbcn, ficfJ -, vr. 
bie ~rift ift termin (gaben) zmienić, stracić kolor; 
minął; 6) bes Xobes - zblednąć; ber .l'jirfd) f)at fid) 
umrzeć, rozstać się z świa- nerflirbt jeleń stracił sierść. 
tern; f)eraf>fallenbes Of>ft mcrfn'ff ttt, va. (f)alien) uło
tJerfiillt upadające z drzew· żyć, pisać, napisać; ein 2Uten, 
owoce gniją, psują si~. ftilcf - skoncepować, ułożyć 

l!Jcrfn'Ucn, adi. 1) zapa- akt; ein ~ud) - napisać 
dnit;ty, zapadły; 2) (przen. :) książk~; einen ,8eitungsartife( 
chudy, zeszczuplały; za- - zredagować, napisać arty
padły; •er Xermin zapadły kuł; einen Xei;t au einer Ove~ 
termio; •es )Red)t stracone rette - ułożyć tekst, libretto 
prawo; filr - erflliten uznać do operetki. 
za przepadłe. merfn'fftt, sm . .. 5, pl . . -, 

mcrfn'U~ttfliirnng, sf. de- autor m., pisarz m. 
klaracya f. przepadłości. mcrfn'ff trin, sf. pl. "nen, 

mcrfn'U~tng, sm. •es, pl. autorka f., pisarka f. 
•e, termin m. zapadłości. 

merfn'U~•cit, 8 ,. czas m. filcrf11'ifttf dJnft, sf. autor-
o './' stwo n. 

zapadłości. mcrfa'ffnng, sf. pl. =en, 1) 
mcrfii'(f d)bnr, adi. dający ułożenie n., napisanie n., 

się podrobić, sfałszować. 
mcrfii'{fd)en, va. (9alien) komponowanie n.j redagowa-

podrabiać, sfitl~zować. nie n. i 2) konstytucya f., 
l!Jcrfii'{f d)cr, sm. •S, mer, forma f. rządu;· zasadnicze 

fii'lf d)ung, sf. podrabianie n., ustawy państwa; ijranfreiclj 
( )f ~at eine revubCifanifcl)e -

podrobienie n., s ałszowa- Francya ma republikańska. 
nie n. 

mcrfii'{f d)cr, sm., s, pl. -, formę rządu; bem 6taate eine 
fałszerz m. an'oet:e - gelien nadać państwu 

merfa'ngcn, nerfange, ner• inną konstytucyę i 3) poloże-
fi 

r. li nie n., shn m., sytuaeya f., 
flingft, nerilingt, ner ng, ._,a e usposobienie n., okoliczno4ci 
verfangen, I. va. bie Nte ( 
nerfiingt 'oie 'Dlilcl1 bes 9.llelf• pl. w jakich si~ kto znajduje); 

id) bin nid)t in ber -, mit 
tJie~!3 upal waży mleko dojne- igm au fvred)en nie jestem w 
go bydła; im C5treite nerfan• usposobieniu, aby z nim m6wić, 
iJem @liter dobra będące przed-
miotem sporu; li. fidJ -, lir, mcrfn'f[nng~brud), sm. =es, 
(galien) zatamować się, za- pogwałcenie n., złamanie n. 
przeć się gdzie, wkręcić się, konstytucyi, zamach m. stanu. 
wpaść; zadyszeć się; ber ~crfn'ffnngoeib, sm. ,es, 
fil\in'o f)~t ficb im 6d)ornftein pl. 0 e, przysięga konstytu
- wiatr wpadł w komin; ficfJ cyjna, przysi~ga f. na kon• 
in f einen 9\eben - zaplątać stytucyę. 
Si~ W mowie; bie ~irf d)e merfn'ffungoent1nnrf I Bm, 

ljalien fid) - jelenie się mi- .. es, pl. •entwilrfe, projekt 
dlaly; bas !pferb ~at ficlj ner• m. konstytucyi. 

mcrfe'~lcn 

merfa'ffnngofcinb, sm. •es, 
pl. =e, wr6g m. konstytucyi. 

mcrfn'ffnng~fcinblid), adi. 
prz~ciwkoostytucyjny, wrogi 
konstytucyi. 

mcrfn'ffnng~{oo, adi. bez
konstytncyj ny, 

merf11'ff ungomiil}ig, adi. 
konstytucyjny, stosowny do 
koustytucyi. 

mcrfn'ff nng~miifiigfcit, sf. 
konstytucyjność f. 

mctfll'ff nng~~nrtci, sf. par
tya konst.ytucyjna. 

mcrfn'ff nng~tren, adi. wier
nokonstytucyjny. 

merfa'ff ttng~ndunbc, sf. do
kument m., akt m. konstytu
cyi. 

mcrfn'f[ungobcdc~nng, sf. 
naruszenie n. konstytucyi. 

mcrf n'f[ungoltllbtlg, adi. 
przeciwkonstytucyjny, prze
ciwny koostytucyi. 

mcrf11'ffn11901tJibrigfcit, sJ. 
przeciwkonstytucyjność /. 

mcrfau'lbnr, adi. ulegający 
gniciu, zepsuciu. 

merfan'leu, vn. (fein) (z)gnić, 
zepsuć, psuć si~. 

l!Jcrfatt'{cn, sn. •S, gnicie 
n., psucie n. się. 

merfa11'lcn3c11, va. (f)alien) 
bie ,8eit - przeleoinchować 
czas. 

merfc'd}tcn, nerfed)te, net~ 
ficf)tft, nerficl}t, nerfod)t, ner" 
fiicf)te, ~abe nerfod)ten, va. 
bronić/ popierać, walczyć o 
co, obstawać za czem. 

mcrfe'd)tcr, sm. •5, pl. -, 
obrońca m., or~downik m., 
rzecznik m. 

mcrfc'd)t1111g, sj. pl. -en, 
bronienie n., popieranie n.; 
apologia f. 

merft'~{cn, I. va. (b alien) 
zmylić, chybić, nie trafić, mi
nąć; ben filleg - zmylić drogę; 
jmnbn - chybić kogo, nie za
stać kogo; 'oas fillilb - chybić 
zwierzyn~, spudłować; bas 
.8id - chybić celu; ben 
2rnfd)(uji - chybić połącze
nie; idJ ~abe meinen ~eruf 
nerfef)tt chybiłem powołania; 
id) roerbe ben filleg nid)t -
nie zmylę drogi, nie zabłą

dzę; lein fillort nerfef)!te ben 
@inbrucf nie było wyrazu, 



!Bctfci'nb en 

które by nie zrobiło wrażenia; 
n. vn. (l)aben) bie !Jladjticljt 
tnitb nidjt --, !nulfel)en au 
ettegen wiadomość niechybnie 
wywoła wrażenie; idj tnerbe 
nidjt -, 6ie au benacljridjtigen 
nie omieszkam zawiadomić 
pana; III. fidj -, vr. (l)a6en) 
minąć się, nie spotkać się; 
IV. verfel)(t, pp. i adi. chy
biony; oer l8eruf chybiony 
zawód; ein •es ile6en chy
bione życie; ein „es Unter~ 
nel)men chybione, nieudałe 
przedsiębiorstwo. 

!Bcrfti'nbcn, I. va. (l)alien) 
zanieprzyjaźnić, nieprzyjaźń 
wzniecać; II. fidj -, vr. 
(l)a6en) fidj mtt jmnbm - za
nieprzyj_aźnić się z kim. 

!Betfct'ncrn, I. va. (l)a6rn) 
wygładzić, ogładzić, okrze
sać, wykształcić; ulepszyć; 
verfeinerter @efdjmacf wyde
likacony gust; II. fidj -, i·r. 
(l)a6en) ogładzić, okrzesać, 
wykształcić się, 

!Bcrfd'ncruug, sf. pl. •en, 
ogładzenie n., ogłada f., 
okrzesanie n., wykształcenie 
n.; ulepszanie n. 

!Bcrfc'mcn, va. (l)a6en) po
tępić, wy ~ląć. 

lBerfc'rttgcu, va. (l)a6en) 
robić, sporządzić, wyrabiać, 
fabrykować, 

!Berfc'rtigcn, sn. , s, lBcr, 
fc'rtigung, sf. pl. •tn, spo
rządzanie n., wyrabianie, wy
rób m., fabrykowanie n., 
fabrykacya j. 

!Bcrfc'rtigcr, sm. •!3, wy
rabiający m., sporz'ldzający 
m., fabrykant m., konfek
cyoner m. 

!Bcrfc'rtigcrin, s/. pl. -nen, 
wyrabiająca/., sporządzająca 
f.; fabrykantka /., konfek
cyonerka f. 

!Bcrfc'ttung, sj. stłuszcze
nie n., otłuszczenie n.; -
ber Se6e,: zatłuszczenie n. 
wątroby. 

lBcrfcu'tru, va. rna6en) 1) 
tiiel ,\10(3 - wypalić dużo 
drzewa; 2) alle \Jlatronen -
wystrzelać wszystkie naboje. 

mcrfi'Iacn, I. va. zapilśnić 
(kapelusz); II. fidj -, vr. 
(l)a6en) zamotać, zawikłać się. 
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lBcrfin'ftcrn, I. va. (l)alien) I ber '.termin ift l)eute verfloff en 
ściemnić, zaciemnić co, za- dziś upłynął termin; am 12. 
ćmić, przyćmić; zachmurzać; bes verfloffenen !!Jłonats dwu-
11. fid) -, vr. ber ~oti• nastego zeszłego, ubiegłego 
aont verfinflert fidj. horyzont miesiąca; nad) ael)n vetfioff e• 
się zaciemnia, zachmurza. nen 3afJren po dziesięciu mi• 

!Bcrfi'nftcrung, sf. pl. •en, nionych latach; bie iSat6en 
zaćmienie n., przyćmienie n., - ineinanber kolory zlewa
zachmurzenie n.; bie - be!i! ją •ię. 
eiinnes zamglenie n. umysłu. merf(i'~t, adi. przeklęty. 

mcrfi'rftcn, va. (l)a6en) na- !Bcrf(ii'fjcn, rn. (~a6en) 1) 
kryć podlutkę dachu blachą spławiać (drzewo)j 2) zmy
olowiana, wać, rozprowadzac pędzlem 

!Bcrfi'~cn, I. va. (~a6en) po rysunku farbę, lawować. 
zamotać, pomotać, zawikłać i mcrf(u'djcn, I. va. (l)alien) 
IL fic!J -, vr. rna6en) zamo- przeklinać, wyklinać, złorze
tać, pomotać, zawikłać się. czyć komu; Il. verflucf)t, pp. 

!Bcrf(a'dJcn, I. va. (l)a6en) i adi. przeklęty; biefer •e 
spłaszczyć, przypłaszczyć; II. %u~rmann ten przeklęty wo
vn. (f ein) i vr. 1) •płaezrzyć, źnica; bas ift feine •e 15djuibir,• 
przypł11szczyć się; l!) stać się feit to jego przeklętym, psim 
płytkim, obowiązkiem; - fart, neuo 

!Bcrf(a'djcn, sn. •i:l, !Ber~ gietig wściekle, dyablo zimny, 
f(ll'djung, sf. pl. •en, spla- ciekawy. 
szczenie n., przypłaszczenie n.; !Bcrf(u'd)CU~IDCrt, $crf(U'• 
płytkość f. d)cn~IDiirbig, adi. zadugu-

mcrf(a'tfcrn, vn. (f ein) ga- jący na przekleństwo. 
sn~ć (paląc się płomieniem). lBcr~il'djtigcn, I. va. (l)a6en) 

lBcrf(e'djtcn, verfledjte, ver, ulotnie, ulatniać, wyparować; 
flicf)tft, vetf!ic!Jt, tJetflodjt, vet= II. fidj -, vr. (l)afJen) ulotnić 
fliidjte, ~alie vetflodjten, va. 1) ~ię, wyparować, (przen. :) ulo
spleść, wpleść jedno w dru- tnić się. 
gie, przeplatać; 2) uwikłać, !Bcrf(il'djtigung, sf. ulotnie-
zawiklać; idj 6itt in biele nie n. 
~nge!egen~eit verflodjten n,or• !Bcrf(u'djung, sf. pl. oett, 
ben zostałem zawiklany w przeklęcie n., wyklęcie n., 
tę sprawę; 8) wypotrzebować złorzeczenie n., anatema 1i. 

na wyplatanie; 4) źle spleść. !Bcrf(u'fj, sm, •ffeB, upływ 
!Bcrf(c'djtung, sf. pl. •en, m., upłynięcie n., upłynie

splatanie n., przeplatanie n.; nie n.; nadj - elnige,: mo• 
zawikłanie n., uwikłanie n., nate, von einigen monaten 
komplikacya J., kombinowa- po upływie kilku miesięcy. 
nie n. !Bcrfo'Ig, sm. ,(e)s, dalszy 

lBcrf(ic'gcu, vetflie(le, ver• ciąg, przebieg m., dalsze pro
fiieRft, verf!og, verfllige, 6in wadzenie rzeczy; in bem =e 
verf{ogen, vn. 1) ulecieć, ula- ber G'r3ii~!ung w dalszym 
tywać; bie .Beit verfliegt taf dj ci'!gu, toku opowiadania; 
czas szybko ulatuje; 2) wy- aus bem •e ber Untetfudjung 
wietrzeć, zwietrzeć, ulotnić z przebiegu śledztwa. 
się, wyparować. mcrf o'lgcn, va. (lja6en) 1) 

mcrf(ic'gcn, sn. •S, ulatnia- ścigać, gonić za kim; er ~at 
nie n., ulotnienie n. się. ben ~afen verfoigt ścigał 

mcrf(ic'fjcn, verfliejit, ver• zlljl}ca; 2) prześladować; bas 
floji, tmfliijie, liin verfloffen, Unglilcl verfolgt midj nieszczę
vn. upływać, upłynąć, ucho- ście mnie prześladuje; jmnbn 
dzić; bas !Il.laffer ift vetf!off en, geridjtlidj - ścigać kogo są· 
woda upłynęła, woda uszła; downie; 3) dalej ciągnąć, 
feitbem finb 2 !Il.lodjen ver• kontynuować; śledzić, roz
f!offen od tego czasu uply- bierać; ben @ang eitter !nn= 
m;ło, minęło dwa tygodnie; gdegenl)eit - śled2:ić prze• 



!Btrfo'lgtr 

bieg sprawy; feinen fil\eg -
iść dalej; jeine !Jłeif e - kon
tynuować podr6ż; fein !Jłed)t 
- dochodzić prawa; ein ,Siel 
- dążyć do celu; f ein mor, 
ijalien liis Clns ~nbe - przed
sięwzięcie doprowadzić do 
końca. 

!Btrfo'lgtr, sm. •i!, pl. -, 
prześladowca m. 

!Btrfo'{gung, sf. prześlado
wanie n.; ściganie n.; konty
nuowanie n.; śledzenie n., 
dochodzenie n.; dążenie n. 

!Btrfo'lgung!lgtift, sm. 0 ei!, 
duch prześladowczy. 

!Btrfo'lgnng!lf UdJt, sf. żądza 
f., mania f. prześladowania. 

!Bcrfo'lgung!lltJn~u, !Btr• 
fo'lgung!lltJn~nftnn, sm. •(e)a, 
sm. obłęd prześladowczy, 
mania prześladowcza. 

!Berfo'lgnng!lfiid)ttg, adi. 
przPśladowczy, skłonny do 
prześladowania. 

!Berfrn'd)tcn, va. (~alien) 
1) eineą \)'racl)troagen - na
jąć, wynająć wbz frachtowy; 
2) fillaren - wysyłać towary 
frachtem; przewozić towary; 
S) zapłacić za transport to
warbw. 

!Btrfrn'd)tcr, sm. •i!, pl. 
-, 1) spedytor m.; 2) -
uon €5c!iiffen odnajmujący m. 
okręt na fracht. 

!Btrfrn'd)tung, sj. pl. ,en, 
najęcie n. na fracht; prze
w6z m. spedycya f., trans
portowanie n., transport m.; 
oplata /. za przewbz. 

' !Btrfrc'ff tn, uerfreff e, ver" 
friff eft i vetftijit, uerfrijit, ver 0 

frajj, ~alie verfreff en, va. prze
żreć, przejeść, przejadać; er 
ijat fein ganaei! f!lermilgen -
przeżarł cały swbj majątek; 
II. fid) -, v1·. (ijC16en) prze
żreć, przejadać się, obżerać 
się; ein ,er !!Jlenf d) obżarty 
człowiek, obżartuch m. 

!Berfrfc'rcn, verfriere, ver• 
frier.ft, verfror, liin uerfroren, 
vn. (fein) marznąć; ginąć od 
zimna; uerfroren f ein być 
zmarzluchem. 

!Berfro'ren, adi. zmarzły' 
zmarzni!ltY. 

!Bcrfril'~en, I. va. (~alien) 
przyspieszyć; uprzedzić, anty-
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cypować; II. fid) , vr. !Bcrfii'~rer, sm. •S, pl. -, 
(~Cl&en) przyspieszyć się. 1) przewoźnik m.; 2) uwo-

!Btrfril'~t, adi. przed wcze- dziciel m. 
my, zawczesny, przyspie- !Berfii'~rerin, sf. pl. •nen, 
szony. uwodzicielka/. 

!Btrfii'gbnr, adi. rozpo- !Berfii'~rerif d), adi. zwo-
n ądzalny; ein ,es .ffa:pital dnirzy, zdradliwy. 
rozporządzalny kapitał; .. e !BcrfU'~rnng, sf. pl. •en, 
!Vlannfc!Jaft będące do rozpo- 1) przewożenie n., transport 
rządzenia wojsko. m.; 2) zwodzenie n., uwo-

!Btrfii'gcn, I. va. (glllien) dzenie n.; zepsucie n.; po-
rozporządzać, postanawiać, kusa f. 
rozkazać; dysponować; burd) !Bcrfii'~rung!lfunft, sj. pl. 
Xeftament - testamentem •liinfte, sztuka f. uwodzenia. 
rozporządzić; II. vn. (f ein) !Btrfii'~rung!lmittel, sn. •S, 
rozporządzać; dysponować; pl. -, spos6b m. uwiedzenia. 
il&er etro. au - ~aben miec m " ) 
co do swego rozporządzenia, ;oCrfu'lltn, va. (gaben 1) 
do dyspozycyi; il6er aUes in ijiiffer - wlewać do beczek; 
ei nem ~auf e - rozporządzać ijlllfd)en - pościągać na bu
całym domem; III. fid) -, telki, nalewać w butelki; 2) 
i:r. (~alien) fid) roo~in _ udać fałszywie nalać; popsuć na-

. lewając. 
się gdzieś; fid) au 1mnbm - !Bcrfu'mfctcn, va. roztrwo-
udać się do kogo. nić; f ein gllnaes f!lermi\gm -

!Btrfii'gung, sf. pl. ,en, przepuścić cały swbj majątek. 
rozporządzenie n., polecenie 
n., dyspozycya /., postano- !Bcrfii'nffnd)en, va. (~lllien) 
wienie n., nakaz m., rozkaz pięciokrotnie pomnożyć. 
m.; C1Ues ~ier ift au meiner !Berfii'ttcrn, va. (glllien) 
- wszystko tut11j jest do 1) używać na paszę; obroku, 
mego rozporządzeni11, do mo- paszy wypotrzebować; 2) 

dyspozycyi; voUe !!Jlad)t przekarmić, zbytniem kar
- illier etro. galien mieć mieniem zaszkodzić, 

pełną wł'adzę i prawo 'rozpo- merg ll'lieln, fid) - , vr. 
rządzania wszystkiem; bu (~lllien) wpakować, wprowa
mullt bie niitigen •en treffen dzić się w ambaras. 
musisz wydać właściwe roz- !Btrgn'fftn, fid) -, vr. 
porządzenia, rozkazy, dys- (gaben) zagapić się, wlepić 
pozycye; f eine IettroiUige oczy w co; zakochać się; er 
- mar ... jego ostatnią wolą gat fid) in bas !!Jliibd)en uer-
było . . . gafft zadurzył się w dziew-

!Bcrfii'gnng!lfiibig, adi. czynie. 
zdolny do rozporządzania. ~ergii'Utn, va. (ga6en) 1) 

!Btrfii'gnng!lfrti~ttt, sf. einen ~ifdJ - rozdusić i6łó 
wolność f, rozporządzania, w rybie i 2) ż6łcią, goryczą 

!Btrfii'gung!lrcd)t, sn. ..ei!, za pm wić; bas .2e!ien ift mir 
prawo n. rozporządzania. uergiillt moje życie zatrute 

!Bcrfii'~rbnr, adi. 1) dający goryczą; jmnbm bie ~reube 
się przewozić; 2) dający - zepsuć komu radośc. 
się uwieść, ulegający łatwo !Bergnlo.l,1.lJit'ren, fid) -, vr. 
uwiedzeniu. (~aben) zabrnąć, poszkapić 

!Btrfii'~rtn, va. (~alien) 1) sit1, zapędzić się; dojść za 
przewozić, rozwozić, trans- daleko, zagalopować się; 
portowaó; fU~er .2anbes - zabłąkać się. 
eksportowac; 2) na złą drogę !Berga'ng, sm. -es, strata 
naprowadzić; 3) zwodzić; /., utrata f., ubytek m.; ber 
uwodzić, uwieść; fid) von I unnil~e - feiner ~ugenb nie
jmnbm - lllff en dać się komu użyteczna utrata młodości; 
uwieść; 4) einen fd)recllid)en bllrin ift fein - tu niema 
iliirm - czynić okropny hałas. wyjścia. 



mcrgn'ngen 

mcrgn'ngcn, adi. ubiegły, 
zeszły, przeszły; -e !ffiocl}e 
ubiegłego, zeszłego tygodnia; 
t,ie ~e ,8eit miniony czas, 
przeszłość f.; czas przeszły 
(gram.). 

mcrgn'ngen~eit, sj. prze
szłość f.; in feiner fe~r fernen 
- w niedalekiej przeszłości; 
{w gramatyce) czas przeszły. 

mcrgii'nglidj, adi. znikomy, 
nietrwały, marny. 

mergii'nglid)fcit, sf. zniko
mość f., marność f., nietrwa
łość f. 

mcrgn'ttern, va. (ijaben) 1) 
ogrodzić, otoczyć kratą dru
cianą; 2) bie 6olbnten -
zgromadzić żołnierzy przez 
odgłos bebna. 

mergn'ttmmg, sf. 1) ogro
dzenie n.; 2) zwołanie n. 
żołnierzy. 

mergc'bcn, nei:gelie, nergibft, 
nergibt, nergali, nergiilie, ijalie 
nergelien, va. 1) a) rozdać, roz
dawać, uadać; eine @Stelle, 
ein 2rmt - rozdawać, nada
wać posady, urzędy; biefe 
e\teUe ift f cĘJon - to miejsce, 
ta posada jest już zajęta; 

bie ~fam roirb nom ~i!dJof 
- biskup nadaje_probostwo; 
ein Eitipenbium an imnbn 
- nadać komu stypendyum; 
bie ,tianb f ei ner Zod)tet, fdne 
%ocl)ter - oddać rękę córki, 
oddać córkę w małżeństwo; 
fie ift f cĘ)on - ona nie jest 
już wolna; ein llłeqit - na
dać prawo; er nergilit aUea, 
was er liefitt rozdziela, 
rozdarowuje wszystko, co po
siada; b) jmnbm ober fic!J etro. 
- pokrzywdzić kogo lub 
siebie, ubliżyć komn lub so
bie; man fann ~iiflidj fein, 
o~ne fidj etro. 3u - można 
być grzecznym bez ubliżenia 
sobie; jmnbm non f ei nem :JłecfJte 
etro. - oddać komu co z 
własnych praw; id) fann 
meinem !JlacfJfo[ger nidJt!3 -
nie mogę mego następcy w 
niczem pokrzywdzić; fidj etro. 
non f einem :Jłedjte - uronić 
co ze swoich praw; fidj ober 
feiner mlilrbe etro. - ubli
żyć sobie, swojej goiności; 
filrcl)te~ bu bir bamit etro. 
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au - ? czy się boisz ubliżyć 
sobie tem? 2) darować, od
puszczać, przebaczyć, wyba
czyć; idj galie igm Iiingft 
alles - przebaczyłem mu 
już dawno wszystko; nergió 
unil unfere <5cl)u[ben odpuść 
nam nasze winy; eine <5ilnbe 
- rozgrzeszyć; 3) fałszywie, 
źle rozdać karty; - ift ner• 
fpielt fałszywie rozdane jest 
przegrane; 4) struć - ver• 
gif ten. 

mergc'bcn, sn. ,s, ob. 
mergebung. 

merge'bcn, adi. obacz mer~ 
gebCidj. 

mergc'bene, adv. daremnie, 
nadaremnie, na próżno, darmo; 
- re ben mówić na wiatr; 
er liemiigte ficl) - nadaremno 
sie starał. 

·mcrgc'6cr, sm. ~s, pl. -, 
- einer ~frilnbł uprawniony 
do nadawania prebendy, 

mcrge'blicf), adi. daremny, 
nadaremny, próżny, płonny; 
•e filnftrengungen daremne 
usilowanh; ,e 2lrlieit płonna 
robota; •e !!Jlil~e stracony trud; 
adv, obacz mernelien!3. 

mcrge'blld}feit, sf. dare• 
mność /., próżność f., płon
ność j. 

mergc'bnng, sf 1) rozdanie 
n., nadanie n.; 2) przeba
C'llenie n., odpuszczenie n., 
rozgrzeszenie n., absolucya 
f.; (idj liitte) um - ! przepra
szam! 

mergc'genllliirtigen, va. 
(gaben) uprzytomnić, una
ocznić; fid) etro. uprzytomnić, 
przypomnieć sobie. 

iBcrgc'Ucr 

chęć; es roitb igm roogl bie 
2uft -, bies nocĘJmali.l 3u tun 
odechce mu się uczynić to 
drugi raz; f ein ,8orn roirb 
bnlb - jego gniew wnet 
minie, wnet się uspokoi; bet 
filppetit ift mir f d)on nergan
gen juz mi apetyt przeszedł; 
nor .punger, ~utft - gin11,ć 
z głodu, ptagnienia; tJOt 
<5egnfucĘ)t - umierać z tę
sknoty; es uerging igm ,tiiiten 
unb 6egen nie słyszał ani 
nie widział, słuch i wzrok 
go opuścił; nie wiedział, czy 
słyszy i widzi, nie wiedział, 
co się z nim działo; id) 
fiinnte nor 2irger - nie po
siadam się z gniewu; II. fiqi 
-, vr. (galien) wykroczyć, 
wykraczac, przekroczyć, prze
winić, dopuścić się czego; ficĘ) 
gegen;,ba!3 @ef et - wykroczyć 
przeciw prawu; fidJ an jmnbm 
- obrazić kogo, krzywdę 
komu zrobić, skrzywdzić kogo; 
ficĘJ tlttlicĘ) an jmnbm - czyn
nie kogo skrzywdzić, znie
ważyć. 

mcrgc'~en, sn. ~s, wystę
pek m., wykroczenie n., prze
kroczenie n., przewinienie n, 

mcrge'~nng, sf. obacz mer~ 
ge[Jen. 

mergci'ftfgcn, va. (galien) 
udnchownić, 

mergci'ftigung, sf. uducho
wnienie n. 

mcrgc'lbcn, vn. (f eitt) zżół
knąć. 

merge'lbt, adi. ob. mergi[ót. 
mcrgc'Uen, nergerte, ner• 

gUtft, nei:girt, uergalt, ga6e 
nergolten, va. odpłacić, od

mergc'gcn111iirtionn9, 
uprzytomnienie n. 

sf. wdzięczyć, wywdzięczyć sil}, 
odwetować, oddawać, wyna
gradzać,, odwz~jemniać się; 
@utei.l m1t 6d)[ed)tem - pła
cić złem za dobre, płacić za 
chleb kamieniem; @ott ver
gelte ell :;'ścynen Bóg zapłać 
panu; @leidje!3 mit @(eidJem 
- wet za wet; bas roerbe 
idj bir f cĘJon - ja ci się; od
płacę; roie foll id) iŚgnen baa 
je - ? w jaki sposób mogę 
się panu kiedykolwiek od
wdzięczyć? 

mcrge'~cn, t1ei:gege, t1ergegft, 
nergeijt, t1erging, liin nergan
gen, I.. vn, 1) przechodzić, 
przejść, · schodzić, przeminąć, 
zejść; bie ,8eit nergeijt gier 
f cĘ)neU czas tutaj bardzo 
szybko mija, przechodzi; ba• 
mit bie ,8eit nergege dla spę
dzenia czasu; 2) min!!ić, prze
minąć, przejść, ustać, uspo
koić się; ber 6djmera wirb 
- ból minie, przejdzie, usta
nie; bie 2uft ift mir f dJon 
vergangen już mi przeszła 

mcrgc'Uct, sm. ·!3, nagro
dzicie! m. 



mcrgc'ltnno 

mcrgc'ltnng, sf. odplata f., 
odwet m., wynagrodzenie n., 
-Odwdzięczenie n., represalia pl. 

l.Bcrgc'Uungemn»rcgcl, sf. 
pl. •n, środek m. odwetu. 

mct:ge'ltUU!JOrtdJt, sn. •Ci3, 
prawo n. odwetu. 

j!łcrgC'ftllll!JOtllg, sm, •Cil, 
pl. •e, dzień ,n. od wetu. 

mcrgcfe'Uf dJnftcn, va. i vr. 
(~aben) stowarzyszyć (się); 
ficlj mit tmnbm - zawrzeć 
towarzystwo, spółkę z kim. 

merg ef e'Uf dJnftung, sf. pl. 
=en, stowarzy~zenie n., ze
spolenie n., kojarzenie n., 
asQcyacya f. 

mcrgc'f}bnr, adi. mogący 
być zapomnianym, dający się 
łatwo !1lapomnieć. 

mcrgc'ffcn, uergeff e, uer~ 
giff eft i vergijit, vergiflt, ver~ 
gaji, ~alie uer11eff en, I. va. za
pominać, zapomnieć; iclj ~a6e 
bas !BucfJ au ~auf e - za
pomniałem książkę w domu; 
bie 6aclje ift langft - to już 
dawno l!apomniana sprawa; 
bas roerbe id) bir nie - tego 
ci nigdy nie zapomnę, nie 
przebMzę; - l!:Sie midj nicfJt ! 
pamiętaj o mnie I icfJ ~abe 
bief es ml ort 6eim l!:Scljreiben 
- wypuściłem ten wyraz w 
pisaniu; il ber bem f cfJiinen 
filletter - wir, bafl, .. wobec 
pięknej pogody zapominamy, 
że .•. ; er vergijit barilber @ff en 
amb Strinfen zapomina wobec 
tego o jedzeniu i piciu; laffen 
wit bas boclj - f ein puśćmy 
to w niepami1i; II. JicfJ -, 
vr. (ljaben) zapomniec, zapo
minać się; 2) f o etw. vergijit 
ficlj Ieicljt coś podobnego szyb
ko się zapomina; 3) wie ~aben 
6ie ficfJ f o roeit - fiinnen 
jak się pan mógł tak dalece 
zapomnieć. 

mcrgc'ff cn, adi. zapomnia
ny; niepomny; einer l,):lf(icljt 
- niepomny na obowiązek. 

mcrgc'ff cn~cit, sf. zapo
mnienie n., niepami~ć f.; in 
- geraten p6jść w Z'lpomnie
nie, w niepamięć. 

mcrgc'f}lid), adi. zapomina
jący, niepamiętny, łatwo za
pominający; ein ,er !l.Jlenf clj 
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zapominalskim.; eine •e l)'rau 
zapominalska f. 

mcrge'f}lid)fcit, pl. ~en, brak 
m. pamięci, niepamiętanie n. 

mergcu'bcn, va. (!jaben) 
przetrwonić, trwonić, marno
wać, zmarnować; er gat ein 
~ermiigen vergeubet prze
trwonił majątek; er gat viel 
.3eit vergeubet zmarnował 
wiele czasu, 

mcrgeu'ben, sn. ·i.l, mergcu'. 
bung, sj. rnaraotrawstwo n., 
trwonienie n., roztrwonie
nie n. 

mcrgcwn'Uigcn, va. (f)alien) 
z6walcić, przynitwolić. 

mcrgCUlll'Uigung, sf. zgwał
cenie n., przvniewolenie n. 

mcrgcwc'rff if)nftcn, va. (l)ll" 
ben) zrzeszyć, stowarzy,zyć 
w celach górniczych. 

mcrgcWi'ff crn, ficlj -, vr. 
(f)aben) upewnić się, zapewnić 
sie, przekonać sie. 

'mccgeUJi'ff trung, sf. upe-
wnienie n., zapewnienie n., 
przekonanie n. 

mcrgie'f}cn, vergiejie, ver~ 
giejieft i vergie~t, vergoji, f)alie 
vergoff en, va. 1) rozlewać, 
przelewać, wylewać; 'l:riinen 
- ronić łzy; !Blut - prze
lewać krew; 1illein - rozle
wać, rozlać wino; 2) mit 
fSlei - zalewać ołowiem, 
plombować. 

mcrgit'f}cn, sn. 0 9, mera 
gic'ijung, sf. pl. •en, rozle
wanie n., przelewanie n., 
wylewanie n.; ronienie n.; 
zalewnnie n. 

l.Bcrgi'ftcn, I. va. (f)alien) 
zatruwać, zatruć, truć, otruć; 
(przen. :) imnbm bas Seben -
zatruw11ć komu życie; II. 
fid} -, vr. (fJalien) struć, za
truć ~ie. 

mcrg'i'ftcr, sm. =S, pl. -, 
truciciel m. 

mcrgi'ftcrin, sf. truciciel
(. 

mcrgi'ftCU, Sit. •tł, l8Ctgi'f• 
tnng, sf. otrucie n.; zatrucie 
n., infekcya /. 

mcrgi'lbcn, vn. (f ein) żół
kn~ć, pożółknąć. 

mcrgi'lbt, adi. zż6łkly. 
mcrgi'iimtinnid)t, sn. - i 

•(e)s, pl. - i •e, niezapomi-

mcrglci'd)cn 

najka f., niezabudka j.; 
żabie oczko. 

mcrgi'ttcrn, va. (9a6en) 
ogrodzić, otoczyć kratą, zakrat
kować. 

mcrgi'ttcrt, adi. ogrodzony, 
zaopatrzony kratą, zakrat
kowany. 

mcrgi'ttcrung, sf. pl. aen, 
okrat(k)owanie n . 

mcrg(n'ebnr, adi. dający 
sie oszklić. 

'mcrg{n'f en, I. va. (f)aben) 
oszklić; zeszklić co, powlec 
szkliwem; II. vn. (f ein) ze
szklić się. 

mcrgln'f ung, sf. oszklenie 
n.; zeszklenie n. 

mcrg{ci'd), sm. ,es, pl. •e, 
1) porównanie n.; et fteUt 
immer •e an robi zawsze 
porównania; o~ne - bez po
równania; in - mit . , • 
w porównaniu z • • . ; ieber 
- ~inft każde porównanie 
chroma; in - 3iel)en por6-
wnywać; 2) układ m., ugoda 
/., umowa f.; kompromis m.; 
mit imnbm einen - fclj(iejien 
zawrzeć z kim układ, wejść 
z kiru w układ i es ift au 
einem giltricljen - gefommen 
przyszło do rlobrowoluej 
nmowy; - auf Stermin ugo
da na termin; ein magerer -
ift beff er am ein fettet ~ro3eji 
chuda zgoda lepsza od tłu
steg-o procesu. 

mcrglci'd)bnr, adi. dają.cy 
się por6wnać. 

merglet'd)linrfclt, sf. mo
żność f. porównania, 

mcrglci'if)cn, vergleic!Je, ver• 
gleicljjt, verglid}, f)abe veta 
gCic!Jen, I. va. 1) porównywać, 
porównać; bu fannft nieman" 
ben mit if)r - nikogo nie 
możesz por6wnać z nią; 
6c!Jriftfiilde miteinanber -
kolacyonować pisma, doku
menta; ein l!:Salbo - spra
wdzać saldo; 2) pogodzić, po
jednać; 3) ugodzić, zawrzeć 
układ, umowę, kompromis; 
einen 6treit - zagodzić 
spór; II. ficlj -, vr. (f)aben) 
ugodzić si~, pogodzić się, 
ułoiyć, porozumieć się; fidj 
mit feinen @Iiiubigern 
ułożyć się z wierzycielami; 



mcrglct'((Jcnb 

fidj roegen eineil jj:lreifeil -
ułożyć, ugodzić sil_l co do 
ceny. 

mcrglci'dJcnb, adi. poró
wnywający, porównawczy; se 
@rammatif porównawcza gra, 
matyka, 

l8crglcf'djlldj, adi. obacz 
IDergle1d)6ar. 

mcrglci'dj~lllcif c, adv. 1) 
porównując, przez porówna
nie; 2) w drodze układu, 
umowy. 

l8crglci'djung, sf. poró
wnanie n.; eine - anfteUen 
porównywać. 

mcrglci'((Juug~grab, sm., 
l8crglci'd}nng~ftufc, Bf. stopień 
m. porównania, 

lBcrglci' 1(11mg~ł,luuft, Bm. 
•ti3, pl. ,e, punkt m., artykuł 
m. ugody. 

l8crglci'dJUU!J~lllcff c, adv. 
obacz IDergieidJsroeif e. 

lBcrgli'mmcu, vergiimme, 
vergeimmft, verg!omm, bin 
verglommen, vn. zetlić się, 
przestać sii, tlić, dogorywać, 
do gorzeć. 

lBcrglii'~cn, I. va. (~alienJ 
1) popsuć się przez zbytnie 
ogrzanie; 2) \JJoraeUan 
wypalać porcelanl_l; II. vn. 
(f ein) o~~łodnąć, ozil_lbić sil}, 

l8crglu'~ofcn, Bm. •il, pl. 
•iifen, piec m. do wypalania 
porcelany. 

l8crgnii'gcn, I. va. ~alien) 
bawić, zabawić kogo; ucie
szyć, zrobić przyjemność 
komu; li. fidj -, vr. (ljaben) 
bawić, zabawiać sie. 

l8crguii'gcu, Bn: •il, pl. 
IDergnilgungen, przyjemność 
/,, radość /., rozkosz /., 
ukontentowanie n.; zabawa 
f., uciecha f, rozrywka /.; 
id} fin be fein - an f old) 
einer Unterljaltung nie znaj
duję przyjemności w takiej 
zabawie; id} tue bas aum -
robię to dla przyjemności; 
eil ift ein roaljrei! -, bie[eil 
.Rinb an3ufeljen prawdziwa 
rozkosz patrzeć na to dziecko ; 
mit z przyjemnością, 
chętnie, z rozkoszą; fid} von 
ben IDergnil~ungen aurilc?• 
aie!Jen usunąc sil} od zabaw; 
i,mtbm - 6ereiten sprawić 
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komu przyjemność; roenn eil 
3ljnen - madjt, bin idj 6e• 
reit , . , jeśli to panu spra
wia uciechę, radość, gotów 
jestem . • . ; bem - naclja 
ljlingen oddawać się zaba
wom; eine !lleif e 3um - po
dróż dla przyjemności; ba!3 
- ift gana auf meiner eieite 
cała przyjemność po mojej 
stronie; idj roerbe mir ein -
barnu!! madjen będzie to dla 
mnie przyjemnością, 

l8ttgnii'glfdj, adi. 1) roz
koszny; zabawny, przyje
mny; 2) wesoły, zadowolony. 

l8crgnii'gt, adi. wesoły, 
wesół, zadowolony; eine se 
!J.niene wesoła mina; •ti! @eo 
ficgt zadowolona twarz; icg 
roilnf clje ~ijnen •e ~eiertage 
życzę panu wesołych świąt. 

mcrgnii'guug, BJ. pl. ,en, 
uciecha f., zabawa f., przy
jemność f.; bit litrmenben •en 
lieben lubować się w hała
śliwych zabawach. 

l8crguii'gung~fa~rt, Bf. pl. 
•en, jazda f, dla przyje
mności, 

l8crguii'guug~lofa1, Bn. •t!S, 
pl. •t, lokal poświęcony za
bawie. 

l8crguii' guugeluftig, ad i. 
ochoczy do zabawy. 

l8crgnii'gung~ort, ,im. •ei!, 
pl. •e, obacz IDergnilgungil• 
1ofal. 

l8crguii'guug~rcifc, sJ. pl. 
•n, podróż/. dla przyjemności, 
dla rozrywki, 

l8crgnii' g1mg ~ rctf cub c( r ), 
Bm. •en, pl. •en, podróżujący 
m. dla przyjemności, dla 
rozrywki. 

l8crguii'gung~f ud)t, BJ. ż~
dza f, zabawy, uganianie n. 
za zabawami, rozrywkami. 

l8crgnil'gung~fiidjtig, adi. 
żądny, łaknący zabaw, go
niący za zabawami, 

l8crguii'gungeaug, sm. -es, 
pl. •3Uge:, pociąg spacerowy. 

mcrguu'gungeaiiglcr, sm. 
•51 pl. -, turysta m., wy
cieczkowiec m. 

l8crgo'1bcn, va. (~a6en) po
złacać, pozłocić; wyzłacać, 
wyzłocić, 

mcrgrci'fcn 

>Bcrgo'lbcr, Bm, •5, pl. -, 
pozłotnik m. 

lBcrgo'lbcrfuuft, Bf. sztuka 
f. pozłacania, pozłotnictwo n. 

l8crgo'lbuug, Bj. pl. •en, 
pozłacanie n.; pozłota J., po
złotka f. 

>Bcrgii'uucu, va. (~alien) 
jmnbm etro. - dozwolić komu 
czego; e5 ift mir nid}t Dergiinnt 
nie jest mi danem, 

l8crgii'ttcru, va. (lja6en) 
ubóstwiać, oddawać cześć 
boską; deifikować; (przen. :) 
ubóstwiać; er nergiittert feine 
.Rinber ubóstwia swoje dzieci. 

l8crgii'ttcrung, BJ. 1) ubó
stwianie n., deifikacya j,; 2) 
apoteoza J., kult m, idola
trya f. 

l8crgii'ttli((Jcu, va. (ijalien) 
oba1Jz 1Sergiittem. 

mcrgii'ttlid}uug, sf obacz 
~er!liitterung 1). 

lBcrgra'bcn, vergralie, Der• 
griibft, vergriibt, vergru6, lja6e 
vergraben, I. va. 1) zagrzebać, 
zakopać; f ein \llfunb (@elb) -
zakopac:\ swoje skarby; 2) 
okopać, zamknąć murami; Il. 
fid} -, vr. zakopać, zagrzebać 
się; ficf) in ein .!Uofter -
zamknąć się w klasztorze; 
fidj unter !8ildjer - zakopać 
się w książkach, 

l8CtQtO'bCU, Bn, •51 l8Ct• 
gra'bung, sf. zakopanie n., 
za1trzebanie n. 

l8crgrii'mcn, I. va. (~a6en) 
f ein .8e6en - spędzić życie 
na strapieniach, trapiąc się; 
imnbm bas 2elien - zatru
wać komu życie zmartwie
niami; II. ficf) -, vr. (lja6en) 
zagryzać się; III. vergrlimt, 
pp. i adi. strapiony, zmart
wiony, smutny. 

l8crgra'f en, vn. (fein) za
rastać, zarosnąć trawą. 

l8crgrci'fcn, vergreife, ver• 
greifft, Detgriff, vergriffen; I. 
va. rozchwytać, rozkupić, 
rozsprzedać; bai! !8ucf), bie 
2ruf(age ift vergriffen książka, 
wydanie już rozsprzedane, wy· 
czerpane; II. fid} - 1) źle 
chwycić, przechwycić się; 
omylić się chwytając, w wy
borze; fid} in f einem .8iel -
chybić celu; ficf) bie .,;,anb -



!Scrgrci'fcn 

zwichnąć sobie r\)k\l; 2) fi~ an 
imnbm - targnąć się na kogo, 
porywać sie na kogo; ficf) an 
ftembem @ut - naruszyć 
cudzą własność; fi~ an ben 
@ejetien - naruszyć ustawy; 
ficf) an ~eiligen ~ingen -
porwać si\) na świ\)te rzeczy. 

mcrgrci'fcn, sn. -a, 1) 
omyłka f. (!Illiugriff); 2) 
także metgteifung, sj. pl. ,en, 
zamach m., zgwałcenie n., 
profanacya f.; - an iiffent• 
licf)en @e(betn naruszenie n. 
publicznych funduszów. 

mcrgrii'bcrn, I. va. (ga!ien) 
grubszem, ci\)ższem, pospo
litszem uczynić; II. fi~ -, 
vr. · spospolitować sil), stać 
si\l grubianinem. 

$Ctgriiijcrn, I, va. (gaben) 
powiększyć, zwi\)kszyć, zwi\)k· 
szać, rozszerzyć, pomnożyć, 
pomnabć; przesadzić, prze
sadzać; im tJergriiuerten !Ulań· 
ftalie w zwi<,kszonych rozmia
rach; II. fi~ -, vr. (ga!ien) 
powiększać si\); rozrastać si\), 

mcrgrii'ijcrnng, sf. pl. ~en, 
powi\jkszenie n., rozmnoże
nie n., podwojenie n., roz
rost m.; pr7.esada f.; pogor
szenie n., hypertrofia f,; aur 
- f einei3 Unglilct!\l na do
miar swego nieszczęścia. 
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mcrgii'tcn, va. (ga&en) wy
nagrodzić, wynagradzać, zwró
cić, powetować; kompenso
wać, bonifikować; einen ®~Il
ben \ - wynagrodzić ezkod\), 
odszkodować; jmnbm bie 2ruii• 
lagen - zwrócić komu wy
datki. 

mcrgii'tigcn, va. (ga!ien) ob. 
merqilten. 

mcrgii'tung, mcrgil'tigung, 
sf. wynagrodzenie n., zwrot 
m., bonifikacya j., kompen
sacya f., kompens1tta f. 

mctlJn'd, sm. •es, zasiek 
m., zasieka f., zar!J,b m. 

mcrbnft, sm. •(e)il, are• 
sztowanie n., areszt m. j in 
- ne~men u więzić. · 

merbn'ftcn, va. (ga!ien) 1) 
(przy)aresztować, uwi\jzić, 
przytrzymać kogo ; man 9nt 
ign tJet~nftet przyaresztowano 
go; 2) zapisać, dać w za
staw; jmnbm ver~nftet f ein 
być komu zobowi1J,zanym; 3) 
zahaczyć, zapiąć na haftki. 

mcrta'ft~bcfcbl, sm. =(e)i.l, 
rozkaz m. (przy)aresztowanfa; 
einen - gegen jmnbn etlaff en 
wydać przeciw komu rozkaz 
u więzienia, 

mcrbn'ftnng, sf. pl. -en, 
(przy)aresztowanie n., uwię
zienie n. 

mcrbn'gcln, vn. (fein) bai.! 
@etreibe tft tJer~ageit zboże 
jest zbite gradem; allei.l ift 
uer[)ageit grad wszystko zbił. 

~Ctbn'Ucn, vn. (f ein) prze
brzmieć, przestać brzmieć. 

mcrbn'U, sm. ,(e)s, obacz 
®ncl)oer~n[t. 

mcrbn'Ucn, ver~nite, vet• 
gciUft, ver[)ci[t, ver~idt, gn!ie 

mcrgrii'ijcrnngl3gllt13,sn. ·f eil, 
szkło powiększaj1J,ce; lupa/., 
mikroskop m. 

mcrgrii'ijcrnngl3lntcrne, sf. 
latarnia magiczna. . 

mcrgrii'ijcrung13linf c, sf. pl. 
•11, soczewka powiększaj1J,ca. 

mcrgrii'ijcrungl3fł,ltcgcl, sm. 
~a,,pl. -, zwierciadło powil)
kszaj1J,ce. 

mcrgrii'ijcrnng~filbc, sf. tJergniten, I. va. 1) zatrzymać, 
utrzymać, (po)wstrzymać; ben 
!lltem - wstrzymać oddech; 
bie %r1inen - tłumić łzy ; 
bili.! .\.la~en, ben ,8orn - tłu· 
mić śmiech, złość; mit range 
•em @roll z długo tłumionym 
gniewem ; 2) kryć, taić; i~ 
roerbe eudj nicl)t - ja wam 
nie zataj\); 3) jmnbm ben 
IDlunb - zatkać komu gębę'; 
4) jmnbn 3u etro. - nakło
nić, przynaglić kugo do czego; 
etro. au tun - f ein być zmu
szonym zrobić eoś; II. vn. 

zgłoska powiększająca. 
mcrgril'bcln, va. (ga!ien) 

f eine ,8eit - prześl\)czyć czas. 
mcrgu'dcn, fi~-, vr. (ga6en) 

zapatrzeć się, zagapić się. 
mcrgn'nft, sf. pozwolenie 

n. ; mit - za pozwoleniem, 
mcrgil'nftignng, sf. pl. ~en, 

pozwolenie n., przyzwolenie 
n., łaska /., grzecznoM j., 
korzyść f.; przywilej m.; mit 
beinet - za twojem pozwo
leniem; bie - er~alte1o1, bllU .• •• 
otrzymać faworyzacy\j, że,,, 

!Scrbii'ltni~ 

(f ein) i vr. 1) ukrywać się, 
kryć się; bni.l !!Ililb tJet~ci[t 
fid) zwierzyna kryje si\jj ei.! 
~at fi~ ein iunten in ber 
!llf ~e - została, ukryła się 
iskra w popiele; 2) mieć się, 
odnosić się, być w jakim 
stosunku do czego; roi ff en 
®ie, roie fidj bie @:indje vet• 
gii[t? czy pan wie, jak się 
rzecz ma? roetm ei! fi~ f o 
ver9iiit, bnnn ••• jeśli tak si\l 
sprawa ma, to. , . ; roie - ficfJ 
biefe 6eiben ~inge au ein° 
anber? jak te dwie rzeczy 
mają si\) do siebie, w jakim 
stosunku zostają do siebie?; 
3 uergii!t fi~ au 6, roie 6 
3u 12 trzy ma się do sześć 
jak sześć do dwunPstu; bie 
.\.liinge ver~iiit fi~ aur i8reite 
długość ma się do szeroko
ści; 3) zachowywać Si\), ob
chodzić się; uetijn[te bi~ bo~ 
tu~ig zachowuj się spokojnie ; 
bet ~lqt gat mir uorgef ~rie0 

ben, roie i~ mi~ - f oll le
karz przepisał mi, jak ~ię 
mam zachowywać; i~ roeiu 
nidJt, roie idj micf) in bief er 
<5adje - f oll nie wiem, jak 
się mam zachować w tej 
sprawie; roie uer9iilt er fidj 
au eucf)? jak on sil) do was 
odnosi?; III. -, pp. i adi. 
mit "em m:tem z zapartym 
oddechem; •e !!Ilinbe zaparte 
wiatry. 

mcrbn'lttll, sn. •6, 1) za
trzymanie n., wstrzymanie 
n., stłumienie n.; 2) post\)· 
powanie n., obejś'cie n,; za
chowanie n. się; f ein - na~ 
etro. ri~ten zastosować po
stępowanie do czego; bat! 
- einer 11:iiiure au einer i8afiil 
oddziaływanie kwasu na za
sada, 

$ct~ii'ltni~, sn. •ff et!, pl. 
•ff e, 1) a) stosunek m.; ge{len° 
f eitige!\l - obopólny, wzaje
mny stosunek; Uimatif dje •ffe 
klimatyczne stosunki; bie •ff e 
beil IDlarlteil warunki, stosunki 
targowe; er Ie&t in guten •ff en 
on żyje w dobrych, w uregu
lowanych stosunkach; meine 
•ff e etlau!ien mit f o!~e 2luil
ga6en ni~t moje środki nie 
pozwalają mi na takie wy• 



mcr~ii'Unieantcil 

datki; er Ielit ilóer feine ,ff e 
żyje nad stan; ficfJ nacfJ f einen 
„ff en rid)ten stosować się do 
swoich środków; bie =ff e finb 
nicfJt banacfJ warunki nie są 
po temn; auś3 feinen •ff en 
ljeraui3treten wyjść ze swej 
sfery; unter folcfJen •ffen pod 
takimi warunkami; bie nlilje" 
ten "e szczegóły; b) aritljme" 
tif cfJei3, geometrijcfJeiil - sto
sunek arytmetyczny, geome
tryczny, proporcya f.; im -
von 2 au 3 w stosnnkn dwóch 
do trzech; im umgefeljrten -
w odwrotnym st~sunku; im 
- au w stosunku do, w po
równaniu do; bai3 - ber 
~ii!Je 3ur :tlreite stosunek, pro
porcya wysokości do : szero
kości; bie 6cfJiinljeit ber „ff e 
piękność f. proporcyi; im -
miteinanber fteljenn propor
cyonalny; au~er - ftel)en 
być nieproporcyonalnym; ricf)" 
tigeś3 - odpowiedni stosunek, 
ustosunkowanie/., symetry11 f.; 
nacfJ bem red)ten - uertei(en 
ustosunkować; a1Iei3 illirige im 
- ~U wszystko inne w sto
sunku do ..• ; im - ljalie icfJ 
meljr ge3ablt ali3 iljr stosun
kowo zapłaciłem więcej od 
was; 2) :perf iinlicfJeś3 - oso
bisty stosunek, relacya /.; 
unfere gegen[eitigen ,ff e nasze 
obopólne stosunki; im freunb" 
fcfJaftlicfJen •ff e mit imnbm 
fteljen zostawać z kim w 
przyjaznych stosunkach; in 
roeicfJem „ff e ftelj en 6ie 3 u 
iljm czy pozostaje pan w 
stosunkach z nim; er ljat ein 
- mit bem Włli'odjen utrzy
muje stosunek (miłosny) z tą 
dziewczyną; ftriiflicljeś3 
zdrożny, karygodny stosunek; 
im gef:pannten - mit imn'om 
fteljen być na dej stopie z 
kim. 

mcrIJii'ltnienntcU, sm . .. (e)s, 
pl. •e, dywidenda /., udział 
stosunkowy. 

filcr~ii'ltnienn3tigcr, sm. •i3, 
eksponent m., wyznacznik m. 

filcrljii'ltnieglticfJnng, sf. 
proporcya f., ustosunkowa
nie n. 

mcrljii'ltnieloe, adi. i adv. 
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nieproporcyonalny, niestosun
kowy; bez proporcyi. 

mcr~ii'ltniemiif)ig, adi. sto
sowny, stosunkowy, propor
cyonalny; adv. btosownie, 
stosunkowo, proporcyonalnie. 

mcrljii'ltniemiif)igfcit, sf. 
stosunkowość f., stosowność/. 

mcr~ii'ltniercgcl, sf. re
guła f. trzech. 

mcr~ii'ltnie1nibrig, adi. i 
adv. niestosunkowy, niesto
sunkowo. 

mcr~ii'ltnte1nort, sn. -es, 
przyimek m. 

mcrljii'ltnte3aljl, sf. liczba 
stosunkowa. 

mcrlja'ltnng, sf. pl. •en, 
1) zachowanie n. się, postępo
wanie n., 2) zatrzymanie n. 
się. 

mcr~a'ltnngelicfcljl, sm. 
,( e )IS, rozkaz m. zachowania 
się, instrukcya /. 

mcr~n'ltnng0(mnf))rcgcl, sf. 
pl. •n, prawidło n. postępo
wania. 

mcr~a'nbcln, I. va. (galien) 
1) układać się, rokować, tra
ktować o co; ben 3'rie'oen -
rokować o pokój ; 2) roz
sprzedać; etro. an imnbn -
sprzedać komu co; er gat 
f ein ganaei3 iSermilgen Dero 
ljanllert Rtracil cały swój ma
jątek w speknlacyach ku
pieckich; II. vn. (ljalien) ilóer 
eine 6acf)e - rozprawiać o 
jakiej rzeczy; bie illngeiegen• 
ljeit mirb vor bem @eo 
ticfJt in !n. Derganbert sprawa 
ta toczy się przed sądem 
w N., układy w tej sprawie 
odbywają się przed sądem w N. 

mcr~a'nblung, sf. pl. •n, 
układ m., umowa f., trakto
wanie n., tranzakcya j.; ne
gocyacya f.; gericljtlicfJe -
rozprawa Sl}dowa; pariamm" 
tatif cfJe - rozprawa parla
mentarna. 

mcr~ii'ngcn, va. (ljalien) 1) 
zawiesić, zasłonić, przykryć; 
2) bie .SilgeI - popuścić 
cugle; mit vetljiingten .Silgern 
pędzić co tylko koń wy
skoczy; 3) etro. filier jmnbn 
- sprawić, żeby kogo co 
spotkało; eine 6trafe illier 
jmnbn - wyznaczyć komu 

karę, ukarać kogo; bie 5!:obei3• 
ftrafe ilóer imnbn - skazać 
kogo na śmierć; ben 18eia• 
gerungi33uftan'o - proklamo
wać,ogłosić stan oblężenia; bas 
.ltonfurś3oetfaljren rourbe illier 
ign uergiingt wdrożono prze
ciw niemu postępowanie kon
kursowe; @ott ljid ei3 f o vet• 
!;tinqt Bóg tak dopuścił. 

mcrljii'ngnie, sn. ~ff ei3, pl. 
•ffe, przeznaczenie n., los m., 
dola f., zrzadzenie n., fatum 
n.; @ottes • - zrządzenie 
boskie; mein - gat ei3 f o 
geroolit tak chciało moje prze
znaczenie; mein - naljt 
przeznaczenie dosięga mnie. 

mct!Jii'ngnieglnnlic, sm . .. en, 
wiara /. w przeznaczenie, 
fatalizm m. 

mcr~ii'ngniegliinliigc(r), sm. 
•en, pl. •en, wierzący m. w 
przeznaczenie, fatalista m. 

mct1Jii'ngnte110U, adi. fatal-
ny, nieszczęsny, nieuchronny. 

mcr~ii'rmt, adi. wyniszczo
ny strapieniem. 

mcrljn'ttcn, vn. (ljalien i 
fein) obstawać, trwać przy 
czem; pozostawać, zostawać; 
liei feiner 2Infidjt - obsta
wać, trwać przy swojem zda
niu; iclj verljarre mit .pocfJ~ 
adjtung pozostaję z wysokiem 
poważaniem; in ber 6iln'oe 
- trwać w grzechu. 

mcr~a'rf cfJcn, vn. (fein) za
sklepiać się, zaskorupieć ; 
bie )ffiunbe verljarfc!Jt rana się 
zasklepia. 

mcr~ii'rtcn, I. va. (ljalien) 
zatwardzać, zatwardzić, stwar
dzić; (przen. :) ber @eia ver• 
ljlirtet bai3 ~era skąpstwo 
czyni serce zatwardziałem, 
zakamienialem; II. vn. (f ein) 
i ficlj -, vr. 1) stwnrdnieć, 
stwardnąć, zatwardzieć; 2) 
(przen. :) stać się okrutnym. 

mcr~ii'rtct, adi. zatwar
działy, stwardniały; (przen. :) 
zatwardziały, zakamieniały. 

mcr~iirtnng, sf. pl. ~en, 1) 
stwardnienie n., stwardnia
łość f.; 2) zatwardzenie n., 
twardziel m., obstrukcya f., 
konstypacya /. 

mcrlja'r~cn, I. va. (ljalien) 
żywicą zaprawić, zamazać; 
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II. vn. (fein) i fidj -, 1:r. 
pokryci. się żywicą. 

mcr~n'f~cln, fidj -, vr. 
(l)aben) fidj beim lJłeben -
zaplątać się w mowie. 

mcr~ll'fft, adi. znienawi
dzony; nienawistny, niego
dziwy, obmierzły; bei aUen 
- znienawidzony u wszyst
kich; ficĘJ - macĘ)en popaść 
w nienawiść; nicĘ)ts ift mir fo 
- aIB • • • niczego niena
widzę tak jak ... ; einem 
etro. macĘ)en zohydzić 
komu co. 

mer~ii'tf cfJcln, I. va. (~aóen) 
pieścić; psuć pieszczotami; 
II. fidj -, vr. (~alien) pieścić 
sie. 

·mer~nn', sm. ~(e)s, pl. ~e, 
zasiek m., zasieka /., zarąb 
m., obrąb m, 

mer~nu'cfJcn, va. (l)alien) 
zion!JĆ, wyzionqć; ben @eift 
- wyzionąć ducha, duszę. 

mer~nu'cu, verl)aue, ver~ 
l)auft, verl)iel>, l)alie llerljauen, 
I. va. 1) a) porąbać na dro
bne kawałki; b) jmnbn -
dać komu kije, w skóre; 
mit verljauenem @eficĘ)t z p~
ciętą twarzą (z pojedynku); 
2) einen filla!b - zasiekiem 
las zamknąć; 3) bas gan3e 
mermogen - przepuścić cały 
majątek; II. fidj -, vr. 
(ljaflen) źle, fałszywie ci!JĆ; 
(przen. :) poszkapić się; fidj 
tm !Jleben - palnąć głup
stwo (w mowie), 

mcr~c'{Jcn, verljelie, verljelift, 
tlerl)eflt, uerljob, verl)iibe, l)alie 
tlet~olien, va. i fidj -, vr. 
(ljalien) zwichnąć, wywichnąć 
sobie co dźwiganiem, po
dźwigać się; idj ljalie midj uer, 
l)o6en podźwignąłem się ; fidj 
ben !!rtm - zerwać sobie 
ramię dźwiganiem. 

mcr~cc'rcn, va. (ljalien) 
(s)pustoszyć, (z)niweczyć, ni
szczyć; bas 3'euer tlerljeerte 
bie 6tabt pożar zniszczył 
miasto; bet 3'ein1> l)at bas 
ilanb verljeert nieprzyjaciel 
spustoszył kraj ; mit \jeuer 
unb Sdjroed - spustoszyć 
ogniem i mieczem. 

mcrbcc'rcr, sm. ~s, pl. -, 
pustoszycie! m., niszczyciel m. 

mcr~cc'rcn, sn. ,s, obacz 
merl)eerung. 

mu~cc'rung, sf. pl. •en, 
spustoszenie n., zniszcze
nie n., dewastacya /. ; bie 
.ltranfl)eit ljat eine grofle -
angeridjtet choroba wyni
szczyła ludność; •en, bie bie 
,8eit anridjtet spustoszenia 
wyrząilzone przez czas, 

mcr~e'ftcn, va. 1) eine 
fillunbe - ze3zyć ranę; 2) 
ein l!ludj - źle zszyć książk~. 

mcrbe'blcn, va. (~a6en) 
ukrywać, taić, zataić, prze
chowywać; er l)at bie fillnl)r• 
~eit tletlje~!t zataił prawdę; 
geftol)lene fillaren - ukrywać, 
przechowywać kradzione to
wary; iclj roiU ee nicf)t -, 
bafl . . • nie chcę zataić, 
że .•• 

merbe'~lcu, sn. =5, mer~ 
l)C'blung, sf. ukrywanie n., 
tajenie n., przechowywanie n. 

mcr1,c•1,1cr, sm. •6, pl. -, 
obacz ,\';)ef)!er. 

mcr~ci'lcn, vn. (f ein) za
goić się, zgoić się, zabliźnić 
sie. 

·ll\ertci'mlicfJcn, va. (ljaóen) 
ukrywać, zataić; imnbm etro. 
- zataić coś przed kim, 
ukryć coś przed kim, robić 
tajemnicę przed kim; geftof)• 
lenes @ut - ukrywać skra
dzione rzeczy. 

mcr~ci'mlicfJuug, sf. pl. •en, 
ukrywanie n., zatajenie n. 

mcrbei'rntcn, I. va. (f)aflen) 
einen 6of)n - ożenić syna; 
eine :todjter - wydać córkę 
za mąż; II. fidj -, vr. ożenić 
si~, wyjść za mąż, pobrać się. 

mer~ci'rntung, pl. ~en, za• 
m~ście n., ożenienie n. się; 
pobranie, n. się, poślubienie n. 

mcrbCt'ffCU, lletf)eifie, tler= 
[jeifleft i vetljeifit, tler~iefi, f)nlie 
vet~eiflen, va. przyobiecywać, 
(przy)obiecać, przyrzekać; 
bas ver[jeifiene ilanb ziemia 
obiecana. 

mcr~Ci'ffUUg, sf. pl. •en, 
obietnica /,, przyrzeczenie n.; 
- macljt 6clju!b obietnica 
obowiązuje, 

mer~c'(fcn, tlerijelfe, t)fto 
l)ilfft, uetiji!ft, verijalf, ijalie 
ver~olfen, va. dopomódz, do-

pomagać; bas gat if)m au 
einem guten 2lmte verf)o!fen 
to mu dopomogło do otrzy
mania dobrej posady; idj 
roerbe bir ba5u - dopomogę 
ci w tern. 

merl)e'nfcrt, adi, obacz 
merbonnert. 

merte'rrlicfJcn, va. (lja6en) 
uświetnić, uwielbiać. 

$crte'rrlicfJcn, sn. •i3, $cr0 

~c'rrlicfJung, sf. pl. •en, 
uświetnienie n., uwielbianie 
n., gloryfikacya /. 

mcri)C't,cn, va. (~alien) 1) 
podszczuwac, podszczuć, po
swarzyć kogo, judzić; 2) 
wyszczuć n, p. świnie. 

mcrte't,cn, sn. ~s, mer= 
bt't,ung, sf. pl. •en, pod
szczuwanie n., judzenie n. 

mcrr,cu'crn, va. i ficĘJ -, 
vr. (ljaben) wynająć, wypu
ścić komu w dzierżaw~, wy
dzierżawić komu co, 

mcrtcu'crn, sn. =i3, mer~ 
~cu'crunn, sf. wynajęcie n., 
wydzierżawienie n. 

mcrbn:cn, va. (ljalien) za
czarować. 

mer~i'mmcln, I. va. 
(f)aben) ubóstwiać; II. vn. 
(f ein) 1) tlerf)imme!t fein być 
w niebiosach; być w eksta-' 
zie; 2) = ftcrlien; III. uer• 
~immelno, ppr. i adi. •ei3 
ilof> uwielbiająca pochwała. 

mcrbi'nllcrn, va. (f)alien) 
przeszkadzać, przeszkodzić; 
idj fann es nidjt - nie mogę 
temu przeszkodzić ; bas @r= 
fdjeinen eines j8udjei3 - po
wstrzymać wydanie ksi1jżki; 
ein Unglilc? - od wrócić nie
szczeście. 

merbi'nbcrung, sf. pl. •en, 
przeszkoda f. 

merbi'nbcrungilfnU, sm. ~es, 
pl. =Hille przeszkoda; im •e 
w razie przeszkody. 

mcrto'ffcn, sn. •5, roiber 
aUei3 - wbrew wszelkiej 
nadziei. 

mcrf)obncn, va. (f)alien) wy
szydzać,_ szydzić, naigrawać 
się z kogo, urągać si~. 

mcrbo'~nung, sf. wyszy
dzanie n., szydzenie n., szy
derstwo n., naigrawanie n., 
urąganie n. 
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merto'fe(r)n, va. (~alien) 
sprzedawać częściowo, detai
licznie. 

$crto'len, va. holować 
(okręt). 

2łcr~o'laen, vn. (f ein) zgru
bieć (o latoroślach). 

merto'r, sn. •(e)i3, pl. ~e, 
(prze)słuchanie n.; inkwizy
cya f.; jmnbn ins - ne~men 
przesłuchać kogo, wziąć kogo 
na spytki; er ~at im - au!8~ 
gef agt zeznał przy przesłu
chaniu, zeznał do protokołu ; 
ein - anfte[en przesłuchać, 
przedsięwziąć przesłuchanie, 
słuchanie. 

merto'rcn, I. va. (~alim) 
1) przesłuchać, (wy)słuchać, 
śledzić, badać; ber 2ingeUagte 
ift f cl)on uer~ort roorben oskar• 
żonego już przesłuchano; 
ra~ bici) nic!Jt - nie daj się 
wypytywać; 2) wysłuchać, wy
pytać; ic!J roerbe morgen bie 
mofalieln - jutro przepytam, 
wypytam, wysłucham woka
buły; 3) etro. - przesłyszeć 
-00; Il. ficlj -, vr. (~alien) 
przesłyszeć się. 

filerbu'beln, va. (~alien) 
,spartaczyć, sfuszerować co, 
,popsuć co przez niedbalstwo. 

filer~il'Ucn, va. (~alien) za
słonić, obwijać, obwinąć, po
kryć; einen \5piegel - za
słonić lustro ; eine Xilr -
zakryć, zamaskować drzwi; 
bie )1llo(fen ~aben ben ~imme( 
uer~il[t chmury z!lsłoniły 
niebo; in uer~ilrrten )1llorten 
w ukrytych słowach; bie 
)1lla~rijeit - ukryć, zataić 
prawdę. 

filertii'Unng, sf. pl. •en, 
zasłona f., pokrycie n. 

mertn'nbertfnd)cn, 2łcrtu'n, 
bertfiiltigen, va. (~alien) w 
stonas6b pomnożyć, stokro
tnie, sto razy powiększyć. 

filertu'ngeru, vn. (fein) za
głodzić się, zamorzyć się gło
dem, umrzeć z głodu; zgło
dnieć, wygłodnieć; er j'ieijt 
gan! uerijungert aui3 wygląda 
całkiem wygłodniały. 

'8crl1u'naen, va. (~alien) 
psuć, popsuć, zepsuć, zeszpe
cić, przekręcić; einen '5cl)dft, 
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fte[er - ostro zganić, zbe
sztać autora. 

filertu'ren, I. va. (~alien) 
1) fein @elb - przetracić pie
niądze na rozpustę; 2) ein 
!!Jllibcl)en - zniesławić,skurwić 
dziewczynę; II. ficl) -, vr. 
(~alien) skurwić się; III. uer• 
~urt; pp. i adi. skurwiony, 

mcr~il'ten, I. va. (ijalien) 
zapobiedz, przeszkodzić czemu, 
wstrzymać, nie dopuścić; baś 
uer~ilte @ott ! niech B6g 
broni I iclj fann bali Unglilcf 
nicl)t - nie mogę zapobiedz, 
powstrzymać nieszczęścia; II. 
uer~iltenb, ppr. i adi. zapo
bie~liwy; •e ~eOanbtung postę
powanie zapobiegawcze. 

merbil'ten, sn. •9, filer~il'• 
tung, sj. zapobiegliwość f.; 
powstrzymanie n. 

mertil'tung~mnf,rcg~l, sf. 
zarządzenie zapobiegawcze. 

'8ertil'tung~mittcl, sn. •B, 
pl, -, środek zapobiegający, 
zapobieg-awczy. 

merlfifntlo'u, sf. pl. •en, 
sprawdzenie n., weryfikacya f. 

'8erifiaie'ren, va. (~aben) 
sprawdzać, weryfikować. 

merinteref fie'reu, 1. va. 
(~lllien) dawać na procent, 
pobierać od czego procent, 
oprocentować; Il. ficl) -, vr. 
oprocentować się, przynosić 
procent, 

meri'rren, ficl) -, I. vr. 
(~aben) 1) zbłądzić, zabłą
dzić, zbłąkać się; 2) gubić 
się; f ein @ei~ uerirrt ficl) in 
geroagten ~tJpotijef en umysł 
jego gubi się w: nieprawdopo
dobnych hipotezach; II. uer~ 
irrt, pp. i adi. zbłąkany, za
błąkany; ein -es <6djaf zbłą
kana owieczka. 

meri'rrung, sf. pl. •en, 1) 
zbłakanie n., zabłąkanie n.; 
2) ~błęd m., zdrożność f., 
aberacya f.; jugenblidje -
zboczenie n., błąd m., wy
bryk m. młodości. 

merjn'gen, va. (~alien) 1) 
wypędzić, wypłoszyć; 2) ben 
Za!l - dzień spędzić na po
lowaniu. 

$erjn'gung, sj. wypędzenie 
n., wypłoszenie n. 

$erfa'Uien 

merjii'brbnr, adi. ulegający 
zadawnieniu. 

merjii'brbnrfelt, sf. możność 
/. z•dawnienia. 

merjii'bren, r. vii. (fein) 
i vr. zadawnieć, przedawnieć; 
etro. - laff en dać czemu zada
wnieć; II. uerjli§rt, pp. i adv. 
przedawniony, zadawniony, . 
zastarzały; ein •ei! !Jtedjt za
dawnione prawo; •e <6djulb 
zadawniona wina; eine •e 
<6itte zastarzały obyczaj. 

merjii'trung, sf. zadawnie
nie n., przedawnienie n. 

merjii'~rung~frift, sf. ter
min m., czas m. zadawnienia, 

merjii'brung~gef eiJ, sm. -ei3, 
pl. •C, ustawa/, o zadawnie
niu. 

merjn'mmeru, va. (~a6en) 
przejęczeć, przepłakać; fie 
uerjammert i~r 2elien spędza 
życie na płaczu. 

mcrjnu'd)3en, merju'bdn, 
merju'd)~eieu, va. (~aben) f eine 
3eit - przehulać czas; 2) 
f ein mermiigen - przehulać, 
przepuścić majątek. 

'8erju'ben, I. va. (~alim) 
zżydzić; II. vn. (f ein) zżydzieć, 
zjudaizować się, 

mcrjn'bet, merjil'belt, adi. 
zżydzialy. 

'8erjii'ngen, I. va. (~alien) 
1) odmładzać, odmłodzić, 
młodszym czynić; 2) im uet'• 
ifrngten !!Jla&ftalie w zmniej
szonym formacie, w minia
turze; II. fid;I -, vr. odmło
dzić się, odmłodnieć; zmniej
szyć się. 

merjii'ugen, sn. •9, mer• 
jii'ngung, sf. 1) odmłodnienie 
n., odmłodzenie n.; 2) zmniej
szenie n., redukowanie n., 
redukcya f. 

merjil'uguug~mnf,ftnb, sm. 
•ea,'.stopień m., skala(. zmniej• 
szenia. 

merjil'ngung~mlttcl, sn. ,a, 
pl. -, środek odmładzający, 
kosmetyk m. 

merjii'ngung~quenc, sf. 
zdr6j m., źródło n. mło
dości. 

merln'lben, vn. (~alien) 
przed wcześnie się ocielić, 
przedwcześnie porzucić. 
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llłtdn'Ubnr, adi. dający dlowy, kupczyk m., przeku-
sie zwapnić. pień m. 

·merfn'lfen, I. va. (~n6en) mcrfiiu'fcrin, sf. pl. =nen, 
zwapnić, zamienić w wapno; 1) sprzedająca /., (s) przedaw
II. vn. (f ein) i vr. zwapnieć, czyni f.; 2) pomocnica han
zwapnić się. dlowa, przekupka /., skle-

llłtrfn'lfllng, sf. pl. •en, powa f. 
zwapnienie n.; - ber mrte, metfli111flidj, I. adi. 1) 
rien zwapnienie żył, arteryi. będący na sprzedaż, poku-

merfli'Ittn fidJ, vr. (~n ben) p~y, łatwy do sprz~da-
zaziebić pr:eziebić sie. ma; 2) (pr.ten.:) (s)przedaJny, 

• .. ', • • przekupny; bieier IBenmte ift 
~erfn ~tung, sf. pl. oen, 1- ten urzędnik jest sprze• 

zaz1ęb,e~10 n. , dajny, przekupny; II. adv. 
merfn ,l.l,l.lrn, va. (~nben) ~ jmnbm etru. - ilbetlnffen 

":· zak~pt~rzy~, przebrac sprzedać, onstapić komu co. 
sui; ukryc się; em uetfnµµter .. , •. 
'5c!JriftfteUer autor pisujący llłtr!~U flłdjfed, !/. 1) po· 
pod pseudonimem, kup!1osc /., możnośc f. sprz~-

llłedn',l.l,l.JUU9, sf. zakaptu- dan!a; 2) (przen. :) sprzedaJ
rzeuie n., przebranie n. się; nośc f, przekupności /. 
ukrycie n. llłednu'fe~ebingung, sf. pl. 

!Berfli'f en, vn. (lein) w ser "en, warunek m, Mprzerlaży. 
obr6cić. mcdnu'feliftc, sf. pl. •n, 

$trfllll'f, Bm, •eS,pl, ,fiiufe, lista/. sp•zerlaży, 
sprzedaż m.; eum - aus„ mcrfnu'felofnl, sn. 0 es, pl. 
fteUen wystawić na sprzedaż; =e, sklep m., magazyn m. 
geric!Jtlid)er - sprzedaż są- merfnu'fe,l.Jrcie, sm . .. fes, pl. 
dowa; bas ~'1Ui3 fte~t aum mfe, c,·n~ f, •przedaży. 
- ten dom jest na sprzedaż. mednu'fercdjt, an . .. efl, pl. 

mcrfnn'fbnr, adi. dający ,e, prawo n. sprzedaży. 
się sprzedać, sprzedajny. mcrtnu'feftnub, am. -es, 

mertnu'feu, I. va. (~n6en) stragan m 
sp,;edawać,prz,eda~ać,sprze- !Bcdc'tr: am. •(e)e, 1) a) 
dac, rozprzedac; tm gro&en ruch m., komunikacya f, 

sp~zedawac en gros; cyrkulacya f.; in bie[er 5tra&e 
im fleme~ sprzeda- [Jerr[cf)t gro&er - w tej ulicy 
wać CZE.J~~1ow?, drobiazgo- wielki rnch; freiet - wolna 
wo, deta1hcz01?; :pfunbroeife komunikacya; biefer Un• 

sprzedawac na funty j fnU [Jat ben gan3en - ge• 
mit _@en,in!' - sprzedać z [Jemmt ten wypadek powstrzy
zy~k1em; mtt ~erluft - sprz.e- mal cały ruch, całą. cyrku
dac ze stratą; (przen.:) fem lacye· b) handel m. stosunki 
.2eben t;uer .- , drog? życie pl., • ~uch handl°'~Y; biefe 
sprzadac; mtt t[Jm tft man \[laµiere ~n6en im - feinen 
ruie umnten ~nb . ued.i~ft . w fillert te papie•y nie mają 
stosunku z mm Jest się Ja- wartości w obie{u, wyszły 
koby zdradzonym i sprzeda- z obie.,.u • bet - auf ber 
n;rm j 11. fidJ - , vr. ([Jnbe_n) ~ilrf e ift 'fcf)leµpenb ruch na 
bt~je fillnre 11erfnuft ft_dJ giełdzie jest o•~aly; c) •łużba 
letdjt t_en towar łatwo s,ę /., ruch m.; eme @i[enlin[J~ 
sprzeda Je; (przen. :) blef er bem - i16erge6en otworzyc 
5djriftftetrer [Jnt fidJ unb feine kolej dla ruchu, odd,ić kolej 
\'5'eoer ber WegietUng 11etfauft do uł.ytku; - 110n !Jłeifenben 
ten _lite~at zaprzed~ł siebie i ruch podr6żnych; ller - ber 
swoie p16ro rz'd~w1_; fidJ bem \lloftnuf llem Snnbeift unregel• 
i:eufe[ - z~p1sac się dyabłu, wli&ig ruch pocztowy, kur-

!Bcrfliu'fer, am. •13, pl. -, sowaoie n. poczty na wsi 
1) sprzedają.··y m. (s)prze- jest nieregularne; 2) obco, 
dawca /.; 2) pomocnik han- wanie n.; stosunki towa-

3111 en ber, ~eutfdl-\10!11ifc!Jeij IIS6rtetbuc!J. 

rzyskie: milnbticf)er - ustne 
pnrozurniewimi" się; :petf iln• 
licf)er - osobiste obcowanie, 
znoszenie sie; f clJtifUid)er -
porozumiew;uie, znoszenie 
się listowne, korespondo-
wanie n.; in - mit jmnbm 
fte[Jen być z kim w stosun
ka„h; jet>en - mit jmnbm 
nlibredlen zerwać z kim wszel
kie stoRunki; e!3 ift Mn 
rid)tiger - unter biefen 3ruei 
\'jnmilien niema właściwej 
zażyłości pomiędzy temi dwo
ma rodzinami; er [Jnt vie( -
ma wiele znajomości, z ktb
remi obcuje j ftrliflicf)er -
zirozny, karygodny stosunek. 

merfe'~ren, I. va. 1) prze
wrócić, przekrędć, źle obr6-
cić; bie Orbnung, llłd[Jenf oll\e 
- odwr6cić porządek; 2) 
bie !nugen - przewracać, 
zawracać oczyma; jmnbl8 
iillotte - przekrE_lcać czyje 
słowa; bna !lłtcf)t - prz~krę
cać prawo; jmnbn - kogoś 
znieprawić, na złą. drogę 
witść; II. vn. ,([Jnlien) I) o~
cowac, bywac, u,•zęszczac; 

id') ~abe in bieiem .pnuf e uiel 
verfegrt bywałem często w 
tym domu; b'1s ift ein ~ofal, 
in bem uiele !Ulntrofen - to 
je,t lokal uczęszczany przez 
wielu majtków; r!3 roirb in 
biefer 5trnfle vie! verf,~tt w 
tej ulicy jest wielki ruch j 2) 
być z kim w stosunkach, 
mieć z kim stosunki, komu
nikować się z kim, przestawać, 
znosić się z kim; ierfonen, mit 
benen man 11erfel)rt znajo
mości pl.; geiftiq - obcować 
umystowo; uerfe~rt i~r mit 
i~m? czy obcujecie z nim? 
intlm mit jmnbm - żyć 
z kim w zażyłości; III. fidJ 
-, vr. (~nlien) 1) ,mi,·prawić 
się; 2) przemienić, zamie~ić 
się; emr ~acf)m 11erfe[Jre ft~ 
in filleinen oby się wasz śmiech 
przi,mienił w płacz. 

mcrfC'~renbcr, aj. arterya/. 
ru~hu. 

mcrfe'~reliurcnu, sn. =5, 
biuro n. ru„hn. 

mede'tredjef, sm. •i'ł, pl. 
•S, naczelnik m. (oddziału) 
ruchu_ 
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mctrc'6tebitdtiou 

mctfc'6rebirdtion, sj. pl. 
aen, dyrekcya f. ruchu. 

mcrrc·~recdcid)tcrnngcu, 
sj. pl. ułatwienia pl. w ruchu, 

)llcrfe'~tefrei~eit, sf. wol
ność f. ruchu; wolność /. 
handlu. 

mcde'6re6inbcrute, sn. 
•ffei3, pl. 0 ffe, przeszkoda f. 
mchu, 

mcdc'6refartc, sf. pl. •n, 
mapa f, ruchu. 

mcrfc'6reminiftcr, sm. -e, 
pl. -, minister m. ruchu. 

mcdC'~remittd, sn. •iii, pl. 
-, środek komunikacyjny; 
pl. środki przewozowe. 

m_crfc'6relJrilfung, sf., egza
min m. z ruchu (kolejowego). 

medc'~r~rcd)t, sn. •eii!, 
prawo n. ruchu. 

mcrfe'6reftoruug, sj. pl. 
•en, przerwa f. w ruchu, 
komunikacyi, przeszkoda 
komunikacyjna. 

mcrfe'6reftrnije, sf. pl. m, 
droga J: widkiej komuni
kacyi. 

mcde'6r011Jef en, sn. •5, 
komunikacya f., ruch m., 
handel m, 

merfe'6rt, r. adi. odwrotny, 
przewrotny; eine 0 e Orbnung 
odwrotny porzl}dek; bie •e 
€:ieite odwrotna strona; •er 
Słaffee kawa więcej zabielona; 
®cl)lag mit ber •en ,t)anb 
uderzenie na odlew; ei3 tft 
eine =efilleitprzewrotny świat; 
er ift mit bem •en JYUJi auf~ 
geftanben wstał lewą nogą; 
2) przewrotny, fałszywy, 
mylny; •Ci3 ,8eug fprecl)en 
m6wić nie do rzecr-y; id) galie 
eine gana =e 9Jleinung mam 
zdanie zupełnie inne; 3) 
ein °er menf cl) przewrotny 
człowiek, opaczny człowiek; 
Il. adv. przewrotnie, na od
wr6t, odwrotnie, opacznie, na 
opak; id) ~abe ben ,t)ut -
aufgefett ubrałem odwrotnie 
kapelusz; id) galie bai3 ~ud) 
- genommen wzi!lłem chu
stkę wierzchem na dól; -
au \j'.lferbe fiten siedzieć na 
na koniu głowi} do ogona; 
etro. - anfangen poczi!Ć coś 
odwrotnie, na odwr6t; ee 
ge~t allti3 - wszystko idzie 
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na opak; allti3 - oue(egen 
wszystko fałszywie tł6ma
czyć; gan3 antworten 
odpowiadać całkiem prze
WJOtnie. 

mcrfc'~rtl)tit, sf. przewro
tność f.; opaczność /.; bez
sens m. 

merfci'len, I. va. (galien) 
1) zaglobić, zaklinić; 2) 
jmnbn - dać komu w skórt,, 
wytrzepać kogo; 3) zbyć się 
za by le jak!l cen~ j II. ficl) 
-, vr. (9alien) wbić się kli
nem; (przen. :) zakochać się 
w kim na zab6j. 

mcrfci'lung, sf. zaglobienie 
n., zaklinienie n., klinowa
nie n. 

mcdc'mtlinr, adi. trudny 
do poznania, mogący być nie
poznanym. 

mcrfc'nncu, tJerfenne, tJer= 
fennft, tJetfannte, galie tJer~ 
fannt, va. niepoznać; zapo
znać; nie odróżnić; jmn'on 
- wziąć kogo za kogo 
innego; idj tJetfenne 'oaB nidjt 
nie zaprzeczam tego, nie za
poznaję tego; id) tJetfenne 
nicl)t bie 6cl)roierigfeiten nie 
zapoznaję trudności; er ift 
tJon allen tJerfannt nikt się 
na nim nie poznał; eitt uer= 
fanntei3 @enie zapoznany 
geniusz. 

medc'nnen, sn. 'e, mcrd 
fe'nnung, sf. niepoznanie n., 
zapoznanie n. 

mcrfc'ttclu, va. (galien) 
przymocować zapomocą łań
cuszka. 

mcrfc'tteu, va. (galien) 
łańcuchem spoić, związać; 
ściśle spoić, połączyć, skoja
rzyć; uerfettete ~egriffe spo
jone pojęcia. 

medc'ttung, sj. pl. •en, 
spojenie n., związanie n. 
łańcuchem; ścisłe połączenie, 
spojenie n.; eine - uon lln= 
g!ilcfefiillen szereg m. wypad
k6w nieszczęsnych. 

mcrfe'~crn, va. (galien) 
jmnbn - ogłosić kogo here
tykiem, kacerzem; (przen. :) 
potępiać, oczerniać. 

merfe'~ctung, sj. ogłosze
nie n. kogo heretykiem; 
oszczerstwo n., oczernianie n. 

mcd(nufulie'icn 

mcdi'rd)lid)en, va. (911ben) 
ukościelnić. 

mcrfi'rd)lid)ung, sf. uko
ścielnienie n. ; bie - ber 
6cl)u!e klery kalizacya /. 
szkoły. 

mcrfi'ttcn, va. (§aben) za
kitować, zakleić. 

medi'ttung, sf. pl. •en, 
zakitowanie n., zaklejenie n. 

medln'gen, va. (galien) za
skarżyć; geridjtlidj - za
skarżyć, podać do Fądu, 

merf(n'ger, sm. =13, pl. -, 
obacz .!llii!\Ct. 

mcrlln'gtc(r), sm. •en, pl. 
,en, zaskarżony m. 

merfln'gung, sf. pl. ,en, 
skarga f, 

mcdln'mmett, vn. (fein) 
zdrętwieć z zimna, zeszty
wnieć z zimna; bie ,t,iinbe finb 
mir uetfiammt ręce mi zdrę
twiały od zimna. 

mcdln'mmeru, va. rn116en) 
klamrami przymocować, umo
cnić, klamrami spoić. 

$crflii'tcn, I. va. (~alien) 
w blask oblec, wystawić w 
blasku, świetności; wynosić 
do chwały wiecznej; glory
fikować; @:gtiftus roatb tJerWitt 
Chrystus ukazał się w bo
skiej jasności; Jl, fidj - , vr. 
(gaben) rozpromienić się, za
jaśnieć, rozjaśnić się, jasnością 
z~błysnąć; przemienić się; liei 
bte[ en Wotten tJerfiiitte fidj 
f ein @efidjt na te słowa roz
promieniła się jego twarz, 

mcrflii'rt, adi. promienie
jący, opromieniony, rozpro
mieniony; ein •ei3 2lusf e9en 
galien mieć rozpromieniony 
wygląd. 

mcrUii'rung, sf. rozpromie
nienie n., gloryfikacya f., 
transfiguracya f., apoteoza/.; 
- @:91:ifti Przemienienie Pań
skie. 

med(n'tf d)cu, va. (9alien) 
1) jmn'on - oczernić, osła
wić, obm6wić kogo; 2) bie 
,8eit - tracić czas na ro
bieni u plotek; robić plotki, 

merflnuf ulie'reu, va. (9alien) 
ograniczyc zastrzeżeniami, ob
warunkować, porobić zastrze
żenia, 
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mcrflc'bcn, va. ((Jaben) za
kleić, zalepić, zasmarować co 
czem. 

mcdlc'buug, sf. zaklejenie 
n., zalepienie n., zasmarowa
nie n. 

mcrflc'df en, va. (~alien) za
bazgrać, zaplamić; niel X inte 
- wybazgrać wiele atra
mentu. 

mcrflci'bcu, I. va. (~alien) 
powlec czem; mit )Brettetn 
- obić deskami, oszalować; 
einen )Brunnen - ocembrować 
studnię; II. fidj - przebierać, 
przebrać się i er ~at fic!J am 
6~anier nerf(eibet przebrał 
się za Hiszpana. 

mcdlci'bung, sf. pl. 0 en, 
1) pokrycie n., obicie n., oto
czyna f., powłoka f., ocem
browanie n., ramo wanie n.; 
przebranie n. się, przebiera
nie n. się. 

mcrflci'ucrn, i·a. (~nlien) 1) 
pomniejszyć, zmiejszyć, skra
cać, skrócić, rozdrobnić, roz
drabniać, ujmować, ująć; 
bief es @!as nerfleinett l>ie 
@egenftiinbe to szkło zmniej
sza przedmioty; 2) (przen. :) 
upośledzić, upośledzać, uwła
czać komu, mzczuplać, ujmo
wać, umniejszać, obniżać; 
ben i!l.lett non etm. - umniej
szać, obnitać wartość czego 
deprecyonować co; jmnb!I 
merbienft - obni!ać czyje za
sługi; bas mnf e~en inmbi, -
dyskredytować kogo, uwłaczać 
komu. 

mcrflct'ucrung, sf. 1) zmniej
szanie n., uszczuplenie n., 
skrócenie n., rozdrobnienie 
n., ujmowanie n., ujma f., 
redukowanie n., redukcya j.; 
2) obniżanie n., dyskredy
towanie n., deprecyacya /. 

mcdlci'ucruug~gln~,sn. 0 fe!I, 
pl. =gllifer, szkło pomniejsza
jące. 

mcrflei'ncrung~wort, sn. 
-es, pl. ,roorter, wyraz zdro
bniały, 

mcd(ci'ftcru, va. (~aben) 
zaldajst.rować, zalepić. 

mcdli'ngcu, netflinge, ner
Uingt, nerflang, bin nerUun• 
gen, vn. (f ein) przebrzmieć, 
uciszyć się. 

mcdlo'mmcn, adi. zdrę
twiały, zesztywniały. 

$CtflO'lJfClt, va. rnalien) 1) 
zaklinować, zatkać; 2) jmnbn 
- dać komu w skórę; 3) 
f ein @ero - przepuścić pie
niądze; 4) sprzetlać za byle co. 

mcdun'Ucn, va. (~aben) nier 
\j:lu(ner - wystrzelać dużo 
prochu. 

mcdnci'fcn, nerfmife, ner= 
fneifft, netfniff, ~abe ner= 
fniffen, va. f ein @elilirben~ 
fµiel - robić grymasy; ficlj 
etro. - popsuć sobie chęć, 
gust do czego; idj nerftteife 
mir bas zrzekam się tego; 
netfniffene!I mnmv wykrzy
wiona twarz; eine netfniffene 
6ad)e zagmatwana sprawa. 

mcduci'.µcn, va. przeknaj
pować, przepić; feitt @e[b -
przepić pieniądza w szyd'kach. 

mcdni'ttcrn, va. (~nben) 
pognieść, zmiąć, pomiętosić, 

mcdnii'd}cm, vn. (fein) 
skostnieć, w kość się obró
cić; (przen, :) zo bojętnieĆ; dn 
nerlniidjetter illłenfclj sko
stniały człowiek, pedant m. 

mcdnii'd}crung, sf. sko
stnienie n.; pedanterya /., 
pedantyzm m., ~zt.ywność f. 

mcdno'rlJe(u, vn. (f ein) i 
vr. przekształcić Hię w 
chrząstki. 

)Bcrfno'tlJclUUIJ, sf. pl. sen, 
przemiana f. w chrząstki. 

mcdno'tcu, va. (~af>en) za
wiązać na węzeł. 

mcduil'Ucn, v~. (~aben) 
obacz ił!etfnittern. 

$cd1til'lJfC1t, va. (~lllien) 1) 
wiązać, zawiązać, spoić, za
dzierzgnąć; 2) złączyć, po
łączyć, skojarzyć; )Begtiffe 
miteinanber - kojarzyć po
jęcia; biefe !Reife ift mit 
gtoflen .Roften nerfnilµft ta 
podróż połączoną jest z wiel
kimi kosztami. 

$Crf1til'lJfltUIJ, sf. pl. ~en, 
1) zawiljzanie n., spojenie n.; 
2) połączenie n., skojarzenie 
n., komhinacya f, zespolenie 
n., asocyacya f.;. - non Um0 

ftlinben zbieg m. okoliczności. 
mcdnn'ncu, I. va. au brei 

!Dłonaten @efiingnia - skazać 
na trzy miesiące wi(}zienia; 

II. ficlj -, v1·. fidj mit imnbm 
- popsnć sobie z kim. 

$cdo'd}cn, I. ra. (gaben) 
1) nagotować, wypotrzebo
wać; 2) dać się czemu wy
gotować; li. vn. wygotować 
sil} z czego; bie gan3e S?ralt 
ift nu!! bem ~(eifdjj nerfodjt 
cały sok wygotował sie z 
mięsa; 2) (przen. :) f ein ,Śorn 
nerfoc!Jt bal\) jego gniew wnet 
mija. 

!Bcdo'blcu, I. va. (~aben) 
zwęglić, w węgiel zamienić; 
II. vn. (f ein) i fidj -, vr. zwę
glić się, zamienić się na 
weg-iel. 

'!Bcdo'blnng, aj. zwęglenie 
n., zamienianie n. na węgiel, 
karbonizacya j. 

mcdo'mmcn, nedomme, ner• 
fommft, uerfam, bin 1Jetfom• 
men, I. vn. (f ein) 1} upadać, 
marnieć, podupadać moral
nie, zdemoralizować się; zde
generować się; in bief er Um• 
ge6ung muu iclj - w tern 
otoczeniu muszę zmarnieć; 
2) zanikać, ginąć; tracić wą
tek; TI. nerfommen, pp. i 
adv. podupadły (umysłowo), 
zdeprawowany, zdegenerowa
ny, zwyrodniały, zepsuty, 
zdemoralizowany; podupadły 
(materyalnie), zubożały. 

mcrfo'mmenbcit, sf. upadek 
m.; deprawacya f.; demora
lizacya f.; degeneracya f. 

$cdo'.lJlJclU, va. (~a!ien) 
rozdzielić rolę. 

mcdolJ'lJclttng, sf. rozdział 
m. roli. 

mctfo'den, va. (ga!ien) za
korkować, zatkać korkiem. 

$cdii'tlJCtn, I. va. uciele
śnić, wcielić, w ciało zamie
nić, uważać za istotę ciele
sną, uosobić, materyalizować; 
II. fidj -, vr. ucieleśnić się, 
zamienić się w ciało ; uosobić 
się; III. nerfiirµert, pp, i adi. 
wcielony, uos"biony; er ift 
bie nerfiirµerte \j:lebnnterie jest 
wcieloną pedanteryą. 

!Bcdii'tlJCtUUIJ, sj. pl. oen, 
wcielenie n., uosobienie n., 
personifikacya f. 

mcdo'f m, va. (~alien) bie 
Seit - spędzić czas na mi
łej rozmowie, na pieszczotach. 
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!Btdo'ftigen 

!Bcrfil'ftigcn, va. (taben) 
dawać "ikt komu-. 

!Bcrfra'd,lcn, vn. (f ein) zban
krutować. 

mcrfra'mcn, va. (ijaben) 
1) przedawać częściowo; 2) 
zapodzieć gdzie, zarzucić; 3) 
eine @stunbe - stracić godzinę 
na szperanin. 

mcdric'd)en, ficlj -, 1.1er0 

Me~e, nerfm~ft, nerrroqi, ~alie 
miqi l.leLfroq>en, vr. skryć się, 
chować się; et 1.1erMcqit fid) 
I.lor mir chowa się przedemną, 
unika widzenia się ze mną; 
fid) unter bie ~ecfe - wleźć 
pod kołdrę; ber ~aclja tat 
ficfJ in ein ~odj netfrodjen 
borsuk zakopał się w dziu
rze; (przen.:) bei feinem muf= 
tteten mu~ten fidj alle nor 
iijm - przy jego wyst!jpieniu 
wszyscy musieli mu ustąpić 
pierwszeństwa, wszyscy mu
sieli pójść w kat. 

mcdri'ęcln, va (~itlien) po
psuć IJ,izgraniną, zabazgrać. 

lBcdrii'mcln, I. va. (l)alien) 
i vr. pokruszyć, podrobić, roz
drobić; pokruszyć się; ni
knąć, zanikać i bai3 @erb ijat 
ficlj nerftilmert pieniądze się 
porozłaziły. 

lBcdrii'ntmcn, I. va. (~alien) 
zakrzywić, pokrzywić; II. ficlj 
-, tir. >lakrzywi.S się, zde
formować się. 

!Bcrfrii'mmnng, sj. pl. =en, 
zak,zywienie n. 

lllcrftillJ'lJCln, I. va. (~aóen) 
kaleką uczy uić; II. vn. (jein) 
zostać kaleką; ber )Saum ift 
l.lethilppert drzewo wykośla
wiło się, skarłowacido. 

lBcdrii'lJ,IJClt, adi. ułomny, 
skarłow„cialy, wykoślawiony. 

$cdrii'lJlJtlung, sf. pl. •en, 
ułomuość f., kalectwo n. 

mcrrru'ftung, sf. pl. •en, 
pokryCLtl n. skorupą, inkru
sta,·ya f. 

$crfii'~lc11, vn. (fein) osty
gnąć, ostudzić, i ftdj -, vr. 
zaziębić, przeziębić się; ocbło
dnać. 

58cdii'~lung, sf. pl. •en, 
przea1ęb1e11ie n. 

llłcrfii'ntmcrn, I. va. (~aben) 
1) powotrzymać w rozwoju, 
tamować rozwój; zatruć, go-
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ryczą zaprawić; jmnba g:reu'oe $trfii'racn, va. (~aben) 
- zatruć komu radość; skrócić, skracać, ukrócić, 
jmnbs 9łedjte ukrócać przyspieszyć, uszczuplać; 
czyje prawa; 2) areszt poło- jmn'om ben ~o~n - ukrócić 
ł:yć na co, zaaresztować, za- komu płacę; ein .ltleib -
trzymać komu co; jmnbm ben skr6cić suknię; jmnbm bie 
@e(Jalt - uszczuplić komu ,8eit - zabawiać kogo; ficlj 
płacę; IT. vn. (jein) zmarnieć, ben }!Beg - skró~ić drogę j 
zanikać, ginąć; alle \J!f{anaen fein 2eóen - skrócić subie 
fin'o 1.1etfilmmert wszystkie ł:ycie; er 1.1erfilr3t fie auf 
rośliny skarłowaciały; in jeb em @sdjritt krzywdzi ją na 
%raurigfeit - zagryźć się, każdym kroku. 
marnieć ze smutku. l.!3crfii'r3er, sm. •5, pl. 

mcdil'mmcrung, sf. zmar- -, krzywdziciel m., ukróci
nieuie n., zmarnowanie n. ciel m. 
się; zanik m., atrofia /., mcrfii'r3uno, sf. pl. ,en, 
wyschnięcie n. ukrócenie n., skrócenie n.; 

mcrfil'nbctt, mcrfiinbigcn, uszczuplenie n. 
va. (~aóen) głosić, ogłosić, $trla'd)CU, va. (~alim) 1) 
ogłaszać, obwieszczać, ob- wyśmiewać, wyśmiać, na
wieścić, oznaJmić, zapowia- śmiew~ć się, kpić; er n,irb 
dać, zwiastować; publikować, 1.1erladjt naśmiewają się z 
proklamować; baa iSarometer niego; 2) bie 3eit - spędzić 
1.1erfilnbigt ben ITTegen barometr czas na śmiechu. 
zapowiada niepogodę; jmnbm mcrla'bCtt, 1.1er!a'oe, 1.1er(libft, 
eine !lłeuigfeit - obwieścić, 1.1erliiot, uerlub, ijabe 1.1erlaben, 
zakomunikować komu no- va. 1) (na)ładować, nakładać, 
winę; @ottes }!Bort - i:rlosić wysyłać (towary), wyprawiać, 
słowo Boże; ein UrMI - wyprawić; - butclj ~ertn 
ogłosić, promulgować wyrok; !Jl. an ~~re !21:bteffe wy.łany 
ein )Brautpaar - ogłosić przez pana N. pod pańskim 
zapowiedź; 1.1orijer - prze- adresem; 2) ein @eroegr -
powiańać. źle nabić strzelbe. 

mcrlii'nbigcr, sm. •6, pl. mcrla'bcr, sm .• •a, pl. -, 
-, zwiastun m., ogłosicie! m. ładownik m., nakładacz m. 

mcrtii'nbiguug, sf. ogło- mcrla'bcram,1.1c, sf. pl. 0 n, 
szenie n., wygłoszenie n., ładownia f., przystań kole
odezwa f., obwieszczenie n., jowa. 
zwiastowanie n.; publikacya $erla'btfdjtin, sm. =eiS, pl. 
f.; proklamacya f.; !IRarHi •e, nakładna f. (kol.). 
- Zwiastowanie Najświętszej l.!Jcrla'bung, sf. pl. 0 en, na-
Panny. ładowanie n., wysyłanie n., 

)Bcdii'nfttln, va. (~alien) wyprawienie n., nakłada-
przemajstrować co, przez nie n. 
zbytnią sztukę popsuć, zma- mcrla'bu11gófoftc11, spl. ko-
nierować co, sztH pl. ladowanill, 

$cdii'nfttlu11g, sf. pl. •en, mcrla'bungó,lllaę, sm. -ea, 
zma,,ierowanie n., nienatu- pl. •l)Iii,e, plac m. do lado
ralność f., wymuszoność f. wania. 

$cd111,1Jftr11, va. (gaóen) po· !Scrla'bungóf dJtln, sm. -es, 
kryć m16'lzią. pl. ,e, deklaracya f. towa-

$tdU'lJlJC(n, va. (~aóen) 1) I rów, spis m. towarów załado
zesforować; 2) przerajfurzyć, wanych. 
sprzedać; fie gat i!Jre ei{lene mcrla'g, sm. •(e)s, 1) na
%odjter an iijn 1.1erfuvprlt kład m. ; im •e 1.10n • • • na
sprzedała mu własną córkę; kładem ••• ; ein )Bud) in -
3) wyswatać kogo. ne~men wziąć książkę w 

mcrfu',1.1,1.lclung, 8/. pl. •en, nakład j baa }illerf ift in ei• 
1) zesforowauie n.; 2) prze- genem •e etfdjienen dzieło 
rajfurzenie; 3) swaty pl. wyszło własnym nakładem; 



mcrln'g9nrtifcl 

et ~at nut !itetatif cfJen 
wydaje tylko literackie dzie
ła; 2) skład m., ekładowoia 
f,; 8) fundusz obrotov,y. 

lBedll'!l91trłifcl, sm. •B, pl. 
-, obacz metlagsbucfJ. 

lBtrlll'!l9bUd}, sn. •eiil, pl. 
-biic1)et, książka wydana czy
im m1kła,lem. 

lBedn'!l9(bud})~aubcl, sm. 
•il, księg-arstwo nakładowe. 
. lBerln'!l9(bud})biiubler, sm. 
•il, pl. -, nakładca m. 

lBerln'g9(bud})bnubluug, sf. 
księgarnia nakhdowa. 

lBerllt'g9gef d}iift, sm. •eil, 
pl. •e, interes m. nakładcy; 
księgarnia nakładowa. 

lBerln'g9fntnlog, sm. -es, 
pl. oe, katalog- nakładowy. 

lBedn'g9foutrnft, sm. ~es, 
pl. •e, kontrakt nakładowy. 

lBcdn'g9fofteu, spl. koszta 
pl. nakładu. 

j8erln'g9red}t, sn. ,es, pl. 
•e, prawo nakładowe; prawo 
n. nakl:łdu, 

j8erln'g93cid}cn, sn. ·B, pl. 
-, znak m., monogram m. 
nakłarlu. 

jUcrln'~men, vn. (f ein) oku
leć, okulawieć. 

filerln'ngen, I. vn. i va. 
(~aben) nncfJ etm. - zapra
goą..ć, zaiądać czego; er uerd 
tan11te nac1) bem ~r&te zażądał 
lekarza; es uetlangt miclJ au 
erfa9ren pragną..tbym dowie
dzieć się, bardzobym rad do
wiedzieć się; ea uerrangt micfJ 
nacfJ ber '5tabt tęskno mi do 
miasta; eil f oll miel) - cie
kaw jestem wiedzieć; II. va. 
(~aben) żądać, wymagać, 
pragnqć, domagać się, chcieć; 
icfJ 9abe bas IBucfJ uon bit 
nicfJt uetlangt nie (za)żądałem 
od ciebie książki; mail - 15ie 
uon mir? czego pan żą..dasz 
odemnie?; er uetlangt einen 
2(r3t żąda lekarza; eiil mitb 
ein junger ~enfcfJ veriangt 
poszukuje się młodego czło
wieka; er vedangt eintreten 
au bilrfen domaga się wst!lpu; 
roa!8 - '5ie filr bief es .!tleill? 
ile pan żąda za tę suknię?, 
ile kosztuje ta suknia? ba0 
ift au uiel uerfangt tego za 
wiele; roas fann man me~t -
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czegoż motna więcej żądać; 
et! vetlangt gro%e '5orgf alt to 
wymaj!'a wielkiej starauności. 

jUedn'ngcu, sn. -iil, 1) żą
danie n.; auf :;'5(Jr - f d)ide 
icfJ bai! )BudJ na pańskie żą
danie posyłam książkę; waiil 
ift 3~t - ? czego pan żą
dasz, czego pan sobie życzy? 
auf allgemeines - na ogólne 
żądanie; 2) pragnienie n.; 
żądza f,; ein l}eftiges - nad) 
etw. em:pfinllen żywo czego 
pragnąć, odczuwać żywe pra
gnienie czego; 8) tęsknota j.; 
nacfJ imnbm - (Jn6en tęsknić 
za kiru. 

)Bcdii'ugcru, va. ((Ja6en) 
przedłużyć, przedłużać; eine 
o'rift - przedłuż> ć termio; 
einen filled)f el - prolongować 
weksel. 

mcdii'ugcrung, sf. przedłu
żenie n., prolongacya /., pro
longata f.; delacya /,, zwło
ka f. 

mcdii'ngcruug~ftiicf, sn. 
,ei!l, pl. •e, przedłużenie n. 

mcrlll'ngf amen, va. ((Ja6en) 
zwolnić; llen 6c!Jritt - zwol
nić krok, 

filcrln'4>4>cu, va. (~a6en) 
płatkami, gałgankami pokryć, 
zasłonić. 

mcr1ll'4>4>cru, va. (9tt6en) 
maruotrawić, na fraszki roz
trwonić, 

filcdn'rtJcn, I. va. masko
wać, zamaskować; uerfarute 
\l.letf on maska f,; II. fid) -, 
vr. (~nlien) 1) zapoczwarzyć 
się; 21 zamaskować się. 

filcrlll'rtJung, sf. pl. ,en, 1) 
zamaskowanie n.; 2) zapo
czwarzAoie n. 

filcrln'f dJCU, va. ((Jalien) 
łubkować, ołubkować. 

mcdn'f d}ung, sf. ołubko
wani" n., złubkowanie n. 

mcrln'», sm. •ffeiil, 1) ei! 
ift auf i~n fein - nie można 
się zdać na niego, nie można 
na nim polegać; 2) obacz 
~intet[aff enfcfJaft; 3) umowa 
f., układ m.; 4) obacz 
'5cf)[eufe. 

mcrlll'ff cn, vetlaff e, ner= 
lliff eft i verliiflt, nerlii%t, uer„ 
liefl, lJa(le vetlaff en, I. va. 1) 
opuścić, opuszczać, porzucić, 

lBcdn'tten 

zostawić, odstąpić; er vetliefl 
mic!J gleidJ naclJ ~1ttemadJt 
opuścił mnie zaraz po pół
nocy; imnbn in ber 91ot 
opuścić kogo w potrzebie; 
bie g<a()ne - dezertować; 
bas ijieber ąat ign - go
rączka go opuściła; baiil @e= 
blid)tniil verllibt micfJ oft pa
mięć często mi nie dopisuje, 
często mnie zawodzi; feine 
Jltlifte uerlieflen ign siły go 
opuściły, stracił siły; Sttllutig• 
leit, bie fie nie uetllibt smuttlk, 
kt6ry jej nigdy nie od;tępuje; 
roet feinen \l!la~ vertli%t, ver~ 
liert fein 9łecljt kto opuszcza 
swe miejsce, traci prawo; 2) 
a) jmnbm etm. - odstąpić 
komu co; b) etm. - odcho
dząc kazać powiedzieć; 3) 
ein @runbftild: - ustąpić z 
gruntu; 4) eine fillognung -
wynajmywać, odnajmywać 
mieszkanie; II. fic!J -, vr. 
((Ja ben) zdać się, polegać, 
spuścić się; icfJ net[aff e micfJ 
auf 6ie zdaję si!} na pana, 
polegam na panu; fid) auf 
jmnbn - być pewnym kogo; 
roet ficfJ auf anbere vetlliflt, 
ift - kto się na innych 
zdaje, bywa opuszczonym; 
III. net[aff en, pp. i adi. opu
szczony; niezamieszkały, pu
sty; dn •et Ort samotne 
miejsce; ein =eiil ~auiil nieza
mieszkały, pusty dom. 

filcdn'ff en, sn. ,s, opu
szczenie n. 

metln'ff cutcit, sj. opu
sz,·zenie n., samotność f. 

mcrln'ffcuf d}nft, sf. spu
ścizna f., pozostałość /., 
scheda f., dziedzictwo n. 

mct1n'ffeuf d}nft9mnffc, sf. 
masa spadkowa, 

mcrlii'ffig, filcdiiijlid}, adi. 
pewuy, 

filcdn'ff UUIJ, sf. opuszcze
nie n.; - llet lja(Jne dezer
cya f. 

filcdii'ftcrn, va. (galien) 
bluźnić, zelżyć, oslawić, 
oczernić. 

jUcrlii'ftcrung, sf. bluźnie
nie n., zelżeuie n., osławia
oie n., oczernianie n. 

filerln'ttcn, va. (~alien) po
bijać łatami. 



merlau'6 

merlnu'b, sm. •(e)!3, pozwo
lenie n.; mit - za pozwo
leniem. 

merlnu'f, sm. •(e)o, 1) upływ 
m., przeciąg m., ciąg m.; im 
- uon brei 51::agen w prze
ciągu trzech dni; nad) -
eineo !!Ronat!l po upływie 
miesiąca; nadj - ber l)'rift 
po upływie terminu; 2) prze
bieg m.; ber natilrlicf)e -
ber ~inge naturalny, nor
malny przebieg rzeczy; er• 
3iil)le ben ganam - ber mn, 
gelegenl)eit opowiedz cały 
przebieg sprawy; im ~e ber 
stranfl)eit w ciągt1 cho
roby; bie stran!l)eit nal)m 
einen tiiblicfJen - choroba 
zakończyła się śmiercią. 

metlnu'fen, uerlaufe, uer" 
Iiiufft, uerliiuft, uerlief, uer" 
laufen, I. vn. (fein) 1) upły
wać, upłynąć, odpłynąć; baa 
fillaff er ift - woda odpły
nęła, opadła; 2) bie l)'aróen 
- ineinanber kolory zlewają 
Bil}; 3) przemijać, przeminąć; 
bie .Seit uerlliuft f djnell czas 
szybko upływa, mija; bie 
g'rift ift - termin już minął, 
upłynął; (przen. :) baa Unter• 
nel)men ift im Sanbe 
przedsi'}biorstwo spełzło na 
niczem; 4) role ift bie \Sadje 
- ? jak się ta rzecz skoń
czyła? bie Eładje ift il6el -
ta sprawa wzięta zły obrót; 
bie stranfl)eit ift norma( -
choroba miała normalny 
przebieg; II. fidj -, vr. 
(l)aóen) 1) obacz I. 1); 2) 
rozbiedz się; rozbiegać sii:, 
rozprószyć się; bie !!Renge 
l)at fid) - tłum rozprószył 
się; bie 51::ruµµen l)aben fidJ 
- wojsko rozbiegło się; 2) 
zbłądzić, zabłąkać się, zmy
lić drogę biegając; mein 
~unb l)at ficl) - mój pies 
się zagubił; roie l)aóen Sie 
fidj l)ierl)er - ? jak się pan 
dostał w te strony? ; 3) mein 
jflall l)at ficl) - moja kula 
zgubiła się; HI. va. 1) bie 
Seit - spędzić czas na 
bieganinie; 2) imn'om ben 
filleo - zabiedz komu w drogę; 
IV. uerlaufen, pp. i adi. ein 
•et .!tetr włóczęga m.; •ea 
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@efinbel hołota /. ; , rr !!Riincl) 
zbiegły mnich; •ei.i miel) zbłą• 
kane bydło; •er ~un'o zbłą
kany pies. 

merliiu'fer, sm. =9, pl. -, 
zgubiona kula (w bilarze). 

merliiu'gueu, obacz mer= 
reu!lnen. 

>Berlnn'f en, vn. (f ein) za
wszyć. 

mednu't, sm. •eil, pogłoska 
f.; bem •e nad) jak słychać, jak 
mówią, jak głoszą, jak wieść 
niesie. 

j8erhm'f6nreu, I. va. (ga" 
óen) ogłosić, rozgłosić; II. 
vn. (l)aóen i f ein) obacz mer• 
lauten. 

merlnu'teu, vn. (l)aóen i 
fein); ee uerlautet słychać, 
chodzi pogłoska; laff e nicl)ti3 
bauon - nie wspomnij o tern, 
nie czyń o tem wz'Ilianki, 

filerle'6en, va. (l)11lien) 1) 
przeżyć, przep'}dzić ; ben 
Sommer auf bem ilan'oe -
przepędzić lato na wsi; 2) 
zużyć się, przeżyć się. 

medc'6t, adi. 1) spędzony, 
przeżyty; nie traurig ,en ,Sa~re 
Iata spędzone w smutku; 
2) przeżyty, zużyty; ein •er 
!!Rann przeżyty człowiek. 

medt'geu, I. va. (l)aben) 1) 
zarzucić, położyć, przełożyć 
na inne miejsce, zawieruszyć, 
zapodziać; bu l)aft ba9 fauclj 
uer(egt zarzuciłeś gdzieś ksią
żkę; 2) przenieść, przeprowa
dzić, przekwaterowar, trans
ferować; feinen (5djroerµunft 
- nacl) . • . przenieść punkt 
ciężkości do ... ; f ein @efdjiift 
- przenieść sw6j interes; bie 
51::ruµµen in eine anbere @ar" 
nij on - przenieść, przetrans
ferować wojsko do innej za
łogi; ben 6cf)auµ!a~ in ein 
~orf - przenieść pole dzia, 
łania na wieś; 3) odłożyć, odro
czyć; bie '5i~ung auf ben 
nlicl)ften %ag - odroczyć po
siedzenie do następnego dnia; 
ben Ur[ µrung ina mrtertum 
- szukać początku w sta
rożytności; 4) in1nbm ben 
mleg - założyć komu drogę, 
odciąć komu drogę; imnbm 
ben mtem - zaprzeć komu 
oddech; 5) ein faucl) - wy-

dać swoim nakładem książki} ; 
mer fjat baa ~udj uer!egt? kto 
wydał tę książkę?; II. fidj 
-, vr. ficl) gana auf ben 
jfludjbanbe[ - oddać się zu
pełnie księ1?arstwu; er uer[egt 
fldJ auf berlei 6µefulationen 
zabiera się do takich speku
lacyi; icfJ mut midj aufe !~!i~ - mnszę siEJ udać do 

merle'gen, adi. 1) zleżały; 
=e fillaren obacz (ilaben9ilter) 
zależałka /.; 2) zmieszany, 
zaambarasowany, nieśmiały, 
skonfundowany; er nmrlle 
gana - zmieszał, zaambara
sował się; er ift nie um eine 
2lntroort - nie zapomina 
j'}zyka w g'}bie; um @el'o 
fe9r - f ein być w ambara
s11ch pieni'}żnych. 

merie'geu~eit, pl. •en,• am
bar11s m., kłopot m., zamie
szanie n., przykre położenie; 
man óringt fie nie in - nie 
wprowadzisz jej nigdy w am
baras; jmnbm aua ber -
9elfen wydobyć kogo z kło
potu; grote - tarapaty pl.; 
jmnbn in - feten nabawić 
kogo kłopotu, wprowadzić 
kogo w am haras; fid) aua ber 
- aieijen wybawić się z kło
potu. 

merle'gcr, sm. •9, pl. -, 
nakładca m. 

mcrlc'gung, sf. 1) zarzu
cenie n., przełożenie n. ; 2) 
przEniesienie n., przeprowa
dzenie n., transferowanie n.; 
3) odłożenie n., odkłfldanie 
n., odroczenie n.; 4) założe
nie n.; 5) wydawnictwo n., 
nakład m. 

merlei'blidjen, va. (ijaben) 
ob11cz !Betforµern. 

filerlei'bcu,va. (~a6en) imnbm 
etro. - obrzydzić, obmierzić, 
sprzykrzyć komu co, goryczą 
zaprnwić; bie9 uer!eibet mir 
bie ganae g'reube to mi psuje 
całą radość; baa uerleibet 
mir ben ganaen 2lufentl)alt 
to mi psuje cały pobyt, cały 
pobyt mi przez to obmierzł; 
'oaa \Rrbeiten ift mir uerleibet 
robota mi się sprzykrzyła. 

filerlei'~6nr, adi. daj~cy się 



pożyczyć, mogący być poży
czonym. 

!Berlei'6cn, nerlei[Je, ver• 
lelt)ft, t>etlie[J, [Jalie netlie[Jen, 
va. 1) (roz)pożyczać; @el'o 
auf Sinjen - rozpożyczać 
pieniądze na procent; \J}fet'oe 
- wynajmywać konie; 2) 
obdarzyć kogo, rozdawać, 
nadawać, nadać, użyczyć; 
jmnbm @igentum - uwła
szczać, uwłaszczyć kogo; @ott 
[)at it)m gtoue @a6en tJetliet)en 
Bóg obdarzył go wielkiemi 
zaletami; jmnbm einen %itd, 
Otben - nadać komu tytuł, 
order j obdarzyć kogo tytule•.n, 
orderem; jmnbm ~i!fe - dać 
komo pomoc; menn @ott mir 
Selien un'o @ejunbt)eit vet= 
[eit)t jeśli Bóg użyczy mi 
zdrowia i życia; jeinen @e= 
filt)[en filuś'otuc? - dać wy
raz swoim uczuciom. 

!Berlei'~cn, sn. obacz mer, 
lei~ung. 

!Berlei'~er, sm. 0ś, nada
wca m., darzycie! m., ko• 
lator m. 

merlei'~tmg, sj. 1) rozpo
życzanie n.; 2) obduzenie 
n., rozdawanie n., nadanie 
n., użyczenie n. 

merlct'ten, va. (Oalien) na
kłonić, skłonić, przywieść, 
namówić, uwodzić; jmnbn au 
einer f djledjten %at - namó
wić kogo do złego i fic!J au 
etm. - Iaffen dać się do 
czego nakłonić, uwieść; bie 
,8eugen au fa[fdjen 2lusjagen 
- nakłonić świadków do 
fałszywych zeznań. 

!Bedei'tcn, sn. =B, obacz 
f.!Jer!eitung. 

!Bedet'ter, sm . • ;s, uwodzi
ciel m. 

!Berlci'tung, sj. pl. ,en, na
mowa f., nakłanianie n. 

merle'rnen, va. (t)alien) za
pomnieć coś, co się uczyło ; 
wyjść z wprawy. 

mede'f en, nerlefe, nediefeft 
i netlieft, verlas, t)alie t>et
lejen, I. va. 1) ben %ag -
przepędzić dzień na czytaniu·; 
2) odczytać; bu mutt bie 
!namen - musisz odczytać, 
wywołać nazwiska; 3) @r6f en, 
!Bot)nen - wyłuszczyć, wy-
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.ruskać groch, fasole; II. fidj 
-, vr. (t)aben) 1) omylić się 
czytając, fałszywie przeczy
tać; 2) zaczytać się, zatopić 
się w czytaniu; III. tJet[ejen, 
pp. i adi. zaczyt1my; za
wzięty na czytanie. 

merle'f en, sn. =B, !Berle'= 
f UnR, sf. odczytanie n. 

merle'i?bnr, adi. naroszal
ny, mogący, być uszkodzo
nym, ranionym, obrażonym; 
wrażliwy, delikatny, obra
źliwy. 

mcrle'i?bnrfeit, sf. naru-
6Zalność f., możność f, 
uszkodzenia, ranienia, obra· 
zenia; wrażliwość j., obra
źliwość f., delikatność j. 

merlC'i?CU, I. va .. rnaben) 1) 
ranić, skaleczyć, uszkodzić; 
jmnbn an ber ~an'o - zra
nić kogo w rękę; biej e m!orte 
[Jaben mid} f e(Jr net(e~t 1e 
słowa bardzo mnie dotknęły j 
biefes ~Hb vetlett mein 2tuge 
ten obrnz obraża moje oczy; 
biele %one - mein Ot)r te 
tony o brażajll mój słuch; 2) 
(przen. :) naruszyć, zgwałcić j 
jmn'os ~ntereff e - naruszyć 
czyj interes; ben filnftanb -
naruszyć obyczajnoM; einen 
mertra!( - naruszyć układ; 
jmnbś G:~re - naruszyć czyją 
cześć; bie @aftfreunbfcgaft -
wykroczyć przeciwko gościn
ności; feine \J}flid}ten - za
niedbać swoje obowiązki; 
jmnbil !ned}te - naruszyć 
czyje prawa; ben ~tieben, bie 
%reue - naruszyć pokój, 
wierność; II. fic!J -, vr. 
(t)aben) zranić, skaleczyć się. 

merle'i?lidJ, adi. obacz iBet• 
letbar. 

mcrle'i?ung, sf. pl. =en, 1) 
zranienie n., poranienie n., 
skaleczenie n.; 2) obraza f, 
uraza f., naruszenie n., 
zgwałcenie n.; - beś Siegets 
narmzenie pieczęci. 

!Berlcu'gnen, I. va. (galien) 
1) wypierać, zapierać, zaprzeć, 
wyprzeć się czego, abnego
wać; feine m!otte - wy
przeć się własnych słbw; ein 
S?inb - wyprzeć się dziecka; 
ben @rau6en - zaprzeć się 
wiary;; feine @eóutt - za-

merlie'bt 

przeć się urodzenia; er ver• 
leugnete f eine wa~re matur 
ukrył swoją właściwą natu
rę; 2) er uetreugnete feinen 
~erm wyparł się swego pana ; 
3) eine ~atbe - nie dodać 
do koloru, zataić kartę; II. 
ficl) -, vr. (~aóen) zaprzeć się, 
wypierać się, nie przyznawać 
się; bie ~erfunft verreugnet 
fic!J f elten pochodzenie rzadko 
daje się zataić; ficf;I je!6ft -
wyprzeć się siebie, zapomnieć 
o sobie, poświęcić samego 
siebie; fidj - Iaff en kazać 
powiedzieć, że się nie jest 
w domu. 

merleu'nner, sm . .. 5, pl. -, 
zaprzaniec m., renegat m., 
odszczepieniec m., odstępca 
m., apostata m. 

merlcu'gnerin, sf. pl. •nen, 
odstępczyni f., renegatka /. 

merlen'nnung, sj. zaparcie 
n., wyparcie n.; - f einer 
f e!6ft poświęcenie n.; abne
gacya f.; - bet: ~arte re
nons m.; - ber !ne!igion od
stąpienie n. od wiary, apo
stazya j. 

metlcu'mbcn, va. (gabm) 
oczerniać, oczernić, obma
wiać, obm6wić, obgadywać, 
osławiać, potwarzać, szkalo
wać kogo. 

merleu'mbenb, adi. obacz 
met[eum'oetifc!J. 

merleu'mber, sm. ..{I, pl. 
-, potwarca m., oszczerca 
m., obmowca m. 

mctlcu'mberin, sf. pl . .. nen, 
potwarczyni f. 

merltu'mberif dj, adi. po
twarczy. 

!Beden'mbung, sf. pl. "en, 
potwarz m., obmowa f., 
oszczerstwo n. 

!Berlie'ben, fic!J-,vr. (t)a6en) 
in jmn'on zakochać się, roz
kochać sie, rozmiłować się 
w kim; fid) fterblic!J in jmnbn 
- zakochać się na zabój w 
kim; szaleć za kim. 

mcrlie'bt, adi. zakocha
ny, rozkochany, rozmiłowany j 
- mad}en rozkochać; biil 
ilber bie O~ren - jein być 
zakochany wytej uszu; niir
tif d) in jmn'on - f ein być 
zadurzonym w kim; in fidj 



fellift - f ein być zakochanym 
w sobie samym; jmnbm •e 
mugen mac!Jm robić do kogo 
słodkie oczka; •er !Jłatut fein 
być kochliwego usposobienia. 

lBctlic'bt~cit, sf. (z11)kocha
nie1 rozkocllauie się; kochli
wość/., kochliwe, erotyczne 
usposobienie. 

lBctlic'gcn, vetliege, ver• 
liegft, verlag, ver!egen, I. va. 
1) przeleżeć; eine ,8elt -
przeleżeć czas jaki; 2) ben 
guten !ffiinl> - chybić dobry 
wiatr; II. fid) -, vr. i vn. 
(fein) 1) zleżeć się, popsuć 
si~ długiem leżeniem; verle• 
gene ~aren zleżały towar; 
2) osłabnąć, zesłabnąć przez 
dłu!{ie leżenie. 

lBctliC'tbar, adi. dający 
sil} zgubie. 

lBcdiC'tcn, verliere, veriierft, 
vet!or, ~alie ver!oren, I. va. 
1) stracić; ein 2tuge, bie 
@ef unbijeit, baij @ell> - stra
cić oko, zdrowie, pieniądze; 
er ~at einen So~n uer!oren 
stracił syna; er ijat liei bief er 
2trlieit f eine @ef unbijeit -
stracił, zniszczył, sterał zdro
wie przy tej pracy; allei~ ift 
uer!oren, nur nid)t bie (g~re 
wszystko stracone, tylko ho
nor ocal~ł; er ver!ifrt liei 
jeber Jt!einigfeit ben .!topf 
traci głowę przy każdej dro
bnostce; bas @efic!Jt, bas @es 
~lir - stracić wzrok, słuch ; 
ben merjtanb - - stracić ro
zum ; bie Spur - stracić, 
zmylić ślad; ben filleg -
zmylić drogę; ben ijn'oen ber 
!Rebe - stracić wątek mowy; 
jmn'on am3 ben 2tugen, aus 
bem @efic!Jt - stracić kogo 
z oczu; a!Ie ~offnung -
stracić, uronić całą na
dzieję; ic!J ~aóe bie .8uft 
ver!oren straciłem ocho
t~, odechciało mi si~; bie 
,8eit - tracić czas; ic!J ~nlie 
feine .Seit aum - nie mam 
czasu do stracenia; - 6ie 
feine .Seit nie trać pan czasu; 
bie &affung - stracić pano
wanie nad sobą; id) ijabe vie( 
an iljm ver!oren straciłem 
w nim wiele; straciłem wiele 
przez niego; er ijnt vie! Jiei 
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mir vetioren stracił bardzo 
w moich oczach; einen !flro" 
aeb, eine Scl)lad)t - przegrać 
proces, bitwę j bas meib ~at 
bie &arlie vetioren suknia 
straciła kolor, spełzła; bae 
!Ułitte! ljnt ble fil\irlung ver• 
lor en, środek stracił skutek, 
nie skutkuje więcej; ein !)łed)t 
- stracić, uronić prawo; 2) 
zgubić, postradać; er gat bas 
'.taic!Jentucl) vet!oren zgubił 
chustk~; II. vn. (gaóen) ic!J 
~abe baóei an 5cf)ongeit vet" 
Ioren straciłem przytem na 
piękności; także: stracić w 
porównaniu z czem; Ili. fid) 
-, vr. (ijalien) (z)gubić, stra
cić si~; 2ginąe, przepaść, 
(z)niknąć, zauikać; er ~at fic!J 
im @ebriinge verloren zgubił 
się w ścisku; ficl) in @eban, 
fen - zatopić się w myślach; 
bie !Ułenge verHert ficl) tłum 
się rozpra•za; bas \Ulaff er 
ver!iert fid) woda gubi siE;, 
znika; bie 6qimer3en ~a ben 
fid) ver!oren bole ustały; 
bief e &arbe ver!iert fic!J ten 
kolor niknie, pełznie; ber 
'.l:luft tmliert fic!J zapach wie
trzeje; baij 2tnbenfen an iljn 
verliert fic!J pamięć o nim 
się zatraca; fic!J aus bem @eo 
fid)te - stracić się z wido
ku, z oczu; ficij in ber 'iYerne 
- gubić się w dali. 

lBctlic'tct, sm. ~s, pl. -, 
tracący m., przegrywający m. 

lBetlie'~, sn. pet!, pl. •e, 
więzienie podziemne, loch m. 

lBcdo'bcn, va. (ljaóen) i vr. 
zar~czyć, zaręczyć się; f eine 
'.tod)ter mit einem 2tr3te -
zaręczyć córkę z lekarzem; 
ic!J ljn(Je miqi vorige !ffiod)e 
ver!olit zaręczyłem si~ ze
szłego tygodnia; ver(olitee 
!flaar zaręczeni pl.; ber mer• 
lobte zar~czony m., narze
czony m.; bie mer!olite za
ręc11ona /., narzeczona f. 

lBedii'bnHl, sn. •ff es, pl. 
~ff e, obaclll merloóung. 

lBttlo'bnng, sf. pl. ~en, 
zaręczyny pt., zrękowiny pl. 

lBętlo 1bnng0n11;ctgc, sf. pl. 
•n, zawiadomienie n. o zarę
czynach. 

lBcdo'bungefcicr, sf, łBtt• 

lBtrlo'rcn~cit 

lo'bungefcft, sn., zaręczyny 
pl,, uroczystość _f. zaręczyn, 

lBctlo'bungeting, sm. "ee, 
pl. •e, pierścień zaręczynowy. 

lBerlo'bungetag, sm. •ee, 
pl. •e, dzień m. zar~czyn. 

lBctlo'dcn, I. va. (lja6en) 
zn~cić, przynęcić, (z)ludzić; 
zwodzić, uwodzić; '.taulien 
- przynęcać gołębie; jmnbn 
in etm. ~inein - wciągnąć, 
zwabić kogo w co, skusić 
kogo do czego; II. ver!ocfenb 
ppr. i adi. nęcl!Jcy, pontjtny. 

lBctlo'lfet, sm. •&, pl. -, 
nęckiel n., kusiciel m. 

lBctlo' lfung, sf. pr~ynęta /., 
pokusa f., pon~tnośc f. 

mcrlo'llcrn, vn. (f ein) spło
nąć. 

mctlo'gcn, adi. zakłamany, 
kłamliwy. 

lBctlo'gcn~cit, sf. kłamli
wość f. 

mctlo'l)nen, vimp. eij ver• 
Iognt fic!J ber IDlilge to się 
opłaca, to warto ; ee nerfoijnt 
fic!J nid)t, bab id) au iljm geije 
nie opłaca si~, żebym do 
nieeo poszedł. 

lBetlo'rcn, adi. stracony, 
zgubiony; ein •et !flo[ten 
stracona placów ka; "e !Ułillje 
daremny trud; ber "e 15ogn 
marnotrawny syn; bas ,e 6djaf 
zbłąkana owieczka; in @e" 
banfen - zatopiony w my
ślach; - geljen zgubi.I, za
tracić się; ein ~unb ift -
gegangm pies się zgubił'; 
um ttid)ta - ge~en au laff en 
ażeby nie stracić niczego; 
es ge~t vie! !J!aum - traci 
się dużo miejsca; etm. -
gelien dać za wygranę; ficlj 
- gelien uważać si~ za stra
conego; nUe iBitten maren 
lici i~m - wszystkie prośby 
był'y n niego nadaremne; 
mit •en 5ticljen attnii~en przy
szyć krytym ściegiem; fin 
~ad) - 3ubecfm pokryć dach 
powierzchownie, prowizory
cznie; -e @ier sadzane jaja. 

filctlo'rcngc~tn, s11. •a, 
utmta f., strata f. 

lBctlo'rcn~cit, sf. in ber 
tiefften - w głębokiem za
topieniu. 



!Uedo'f d)bar 

!Oerlo'f d)bllr, adi. dający 
się za~a••Ć, uga9iĆ. 

łBerlo'f d)en, 1. m!ofclje, 
uerlifcfleft i ueriif c()t, uerlof cfl, 
I>in uetlofcljen, vn. (z)gasnąć, 
wygasnąć; niknąć; dogory
wać; uetlof cflene .!to~(en ga
szone węgle; II. va. uerliif c!Jte, 
~abe uerlof c!Jt zgasić, zagasić; 
zamazać, zacierać, zatrzeć. 

merlo'f d)en, an. ,a, !Oer
lo'f d)ung, aj. (za)gaśnięcie n.; 
dogorywanie n. 

łBedo'f en, va. (~aben) wy
losować; puścić na loteryę. 

łBetlo'f en, an., !.Berlo'fung, 
af. wylosowanie n., puszcze
nie n. na loteryę. 

łBerlo'ten, va. rnaben) za
lutować. 

merlo'tung, af. (za)lutowa
nie n. 

łBerlo'ttern, vn. (fein) i vr. 
rozłajdaczyć, dajdaczyć się; 
uedottert, pp. i adi. zlaj
daczony. 

łBtrlu'bcru, I. va. (~nben) 
f eine 3eit, jem @elb - prze
lampartować, przepuścić pie
niądze; II. vn. (jein) obacz 
merfottern. 

!Oerlu'm,IJen, vn. (f ein) i va. 
(~aI>en), feine .!tleiber - ze
drzeć odzie! na łachmany; 
uet!umvter Wlann człowiek 
w łachmanach; biefet junge 
IDlann ift uetlumvt ten młody 
człowiek jest rozlamparto
wany. 

merlu'ft, am. •ei:.l, pl. •e, 
strata /., utrata f., ubytek 
m.; klęska f. przegrana j, ; 
er ~at einen grojim - ero 
Utten poniósł wielką stratę; 
- eineil ~ugeil utrata oka; 
bei - bet .!taution pod utratą 
kaucyi; - einet 6cljfocljt 
przegrana (bitwy) ; - bes 
mermiigenil utrata majątku, 
ruina /.; - eineil %ite(il 
utrata/. tytułu, degradacya /. 

merlu'ftig, adi. pozbawiony 
czego, który co traci; einer 
<!3aclje - werben Rtracić co; 
fidj einet 15ndje - macljen 
pozbawić się czego; jmnbn 
allet ~ecljte fiit - etfliiren 
odsądzić kogo od wszelkich 
praw; ber ~ilrgmecljte - po
zbawiony praw obywatelskich. 
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!Oedu'ft• unb @eroinnfonto, 
an. konto n. strat i zysk6w. 

merlu'ftufte, af. lista f. 
strat. 

łBerlntie'rcn, va. (~aben) 
zalutować. 

!Oerma'd)en, va. (~aben) 1) 
zapisać, legować, prze
kazać; jmnbm f eine @iltet 
- zapisać komu (w spadku) 
swoje dobra; 2) zatkać, za
lepić, zało:!:yć, zaopatrzyć; 
mit - alle \)'enftet filr ben 
m!inter zaopatrujemy wszyst
kie okna na zime. 

łBctmii'd)tnl~, s'n. 0 ff eil, pl. 
•ffe, 1) zapis m., legat m.; 
2) testament m.; ostatnia 
vrola; zarządzenie testamen
tarne. 

$etmiiblen, J. va. (~aóen) 
wydać za mąż, o!enić; mit 
imnbm - wydać za kogo, 
ożeuić z kim; II. fiqj -, vr. 
(~aben) ożenić Eię, wyjść za 
mąż, wydać się. 

mcrmii'blnnlJ, af. ślub m., 
zaślubiny pl. 

mermit'biung~feler, af., mer• 
mii'blnng~fcft, an. •efi, pl. •e, 
ślub m., uroczystość f. ślubu, 
zaślubiny pl., wesele n. 

mcrmii'blnng~tag, am. •eil, 
dzień m. ślubu. 

mmua·~ncn, va. ([Jaben) 
napominac, napomnieć, ciągle 
napominać. 

mcrma'bnung, sf. pl. •en, 
napominanie n., napomnienie 
n., admonicya /. 

mcrmalebei'cn, va. (~aben) 
przeklinać, kląć, złorzeczyć 

uetflucljen; uermalebeit I 
przeklęty! 

merma'nnigfad)en, !Ocr• 
ma'nntgfnUigcn, 1. va. (~aben) 
urozmaicać, urozmaicić; po
mnażać, pomnożyć; II. ficlj -, 
vr. pomnożyć, urozmaicllĆ się. 

mcrman'crn, va. (~nben) 1) 
zamurować; bie jyenftet einetl 
~auf ei8 - zamurować okna 
domu; imnbn lebenbig -
zamurować kogo :!:ywcem; 
2) do murowania u:!:yć; do 
murowania wypotrzebować; 
~ier werben audj eteine uer• 
mauett tutaj używa się ka
mieni do murowania; et 
~at uie( Sta(f uetmauett 

!.Berme'ngen 

wypotrzebownł do murowa
nia dn:!:o wapna. 

!Ocrme'btbar, adi. dający 
się rozmnożyć, rozmnożysty. 

mcrme'brcn, I. va. ([Jaben) 
pomnożyć, powiększyć, przy
sparzać, przysporzyć; roz
mno:!:yć, rozmna:!:ać; ben m!ert 
- powiększyć wartość; II. 
fiąJ -, vr. (po)mno:!:yć się, 
powiększać się, rozmno:!:yć 
się; bai! Ungeaiefer uerme~rt 
ficlj f ąJnell robactwo szybko 
się mnoży; meine ~ebihfniffe 
- fiąJ uon ~ag 3u %ag moje 
potrzeby rosną z każdym 
dniem ; bie ,Sa[Jl bet IDlitgliebet 
~nt fic!J uerme[Jrt ilość człon
ków wzrosła, powiększyła się. 

merme'brunn, af. pomno
:!:enie n., pomnażanie n., po
więkRzanie n., rozmnożenie n., 
rozmnażanie n. 

lBetmci'bbar, mermei'blid), 
adi. unikniony, dający się 
uoiknać. 

łBcrintt'ben, uetmeibe, uet• 
mieo, ~aI>e uermieben, va. 
unikać, uniknąć; um IDli\i• 
uerftlinbniff e au - :!:eby uni
knąć nieporozumień, dla 
uniknięcia nieporozumień. 

mermei'bung, sf. pl. -en, 
unikanie n., uniknięcie n., 
uniknienie n. 

!Bermet'ncn, va. (~aI>en) 
mniemać, sądzić, myśleć, wy
obrażać sobie, przypuszczać j 
id) uermeine bai! nicljt tun au 
bilrfen sadzę, :!:em nie powi
nien tego zrobić. 

mermel'ntlid), adi. i adv. 
(do)mniemany, domniemalny; 
zapewne, przypuszczalnie. 

lBermc'Iben, va. ([Jaben) 1) 
jmnl>m etro. - kazać komu 
co powiedzieć, zawiadomić 
kogo o czem, zakomuniko
wać komu co; 2) bet ~unb 
uetmelbet pies wytropił zwie
rzynę. 

!Ocrme'n~cn, I. va. ([Jaóen) 
(po )mieszac, zmieszać, zamie
Rzać; 2) zamieniać, zamienić, 
pomieniać, pomieszać; bie 
!8egtiffe - mieszać pojecia; 
II. fic!J -, vr. ([Jaben) • ficlj 
mit etro. - zmieszać się z 
czem. 



mcrmc'ngt 714 ~crmi'ttcrn 

mcrmc'ngt, adi. zmieszany, mcrme'ffer, sm. •S, pl. I mleko z wodą, rozcieńczyć 
pomieszany, zamieszany. rozmierzaco, m.; miernik m. mleko wodą; mlein mit fillaff er 

mcrmc'nguno, sj. 1) zmie- mcrmc'ffunoenrbcit, sf. - rozwodnić wino i !Jłaff en 
szanie n., pomieszanie n., praca wymiarowa. - krzyżować rasy; 9JłetaUe 
mieszanina f. ; 2) zamieszanie mcrmc'ff ungefunbc, sf. - tworzyć aliaże; fidj mit 
n., konfuzya f. mcrmc'ffungefuuft, sf. nauka einer ~erjon (f(eifcfJCid)) -

mcrmC'nf d)lidJcn, I. va. f. o wymiarach, o pomiarach. spółkować. 
(~af>en) uczłowieczyć; II. fidj mcrmc'~cn, va. (~aben) mcrmif dJt, adi. mieszany, 
-, vr. (~al,en) uczłowieczyć płacić miarką zboża od mlewa. zmies7,any, zamieszany; ,e 
si~. mcrmic'tbnr, adi. dający ITTadjridjten rozmaite wiado-

mcrmc'nf dJlid)ung, sf. uezlo- si~ wynająć. mości; mermif djtei3 rozmai-
wieczenie n., antropomor- ~crmic'tcn, I. va. (~al,en) tości pl., mie~zanin:i f.; •e 
fizm m. wynajmować, wynająć; II. fBildjer, ełdjriften miscellanea 

mcrmc'rf, sm. ,es, pl. =e, fidj -, vr. (~aben) mijąć się, pl., różne książki, pisma j 
uwaga zanotowana. iść na najem, godzić sii,. •e @ef elljdjaft mieszane to-

mcrmc'rfcn, va. 1) zauwa- mcrmic'ten, sn. •S, obacz warzyHtwo. 
żyć, uwagę zwrócić, zazna- mermietung. mermi'f d)t1t1nrcn~n11bluug, 
ezyć, zanotować; bas fil\il'o mcrmic'ter, sm. =il, pl. -, sf. pl. •en, handel mieszany. 
tmmetft ben ,Sliger zwierzyna odnajmnjący m. mm11{'f d)u11g, sf. pl. -en, 
dostrzegła, zwietrzyła strzel- mcrmlc'tcrin, sf. pl. ,nen, me ''fm ~ . 

, odnaJ·muJ·,.ca j. ;o rntt u1en, sn. .,,, zm1e-
ca; 2) przyjąć; wyłożyc, m . "t szanie n., mieszanina f.; -
interpretować; etm. gut, ilbe! ;oCtntlC' 11110, sf. pl. •en, ber ITTnffen krzyżowanie n. ras; 
- przyj~ć coś dobrze, źle. wynajmywanie n., wynajęcie - ber 9JłetaUe aliaż m. krusz-

m C' f f l n.; najem m. 6 b ~ o· ~ 't mr • "'crm r ung, 8 • P • ~r.n, mermie'tungeburenu, sn. c w; - e„ .omne„ mi "''et 
uwaga /.; eine - madjen •S, pl. ,s, biuro n. pośre- aliaż cyny z ołowiem; f(eifdj= 
11lanotować. lidje - spółkowanie n. 

mcrmc'"bllr, adi. dający dnictwa w najmie; biuro n. 
li • mieszkań. mermi'ff en, va. (gal,en) 

się mierzyć. mcrmi'nbcrn I. va. zmniej- etm. - nie znaleźć czego, 
merme'ffcn, uermeff e, uer• szyć, um11iejsz;ć, uszczuplać, I nie wi~zieć; ~ir gaf>en„ iąn 

miffeft i uermijit, uirmijit, uer" redukować; er 9at iąm bie f djmerąridj ?ermtf!t _odczuhsm,Y 
maji, ~abe uetmeffen; I. va. (Einfilnfte uerminbert zredu- ?oleśn1e _Jego . n.1eobecn?Śc; 
1) rozmierzyć, wymierzyć, kował zmniejszvl mu docho- tdj uermtffe etmge metner 
pomierzyć, robić pomiary; dy; u~ bie ~iilfte - zredu- fl'.liidjer ?rakuje.mi pari, ks_ią
ein ~anb geometrifd) - wy- kować na połowi,; bie 3119{ żek; nm - icy_n gar ntd?t 
mierzyć kraj za pomocą try- ber fl'.leamten - zmniejszyć wca!~ go nam me brak i. im 
angulacyi; ein 3immer - liczbę urzfldników; 'oie ełdjner„ uermtjite 6umme brakuJ~ca 
wymierzyć objętość pokoju; rigfeit _ zwolnić chyżość; kwota, maµko ~·; er nmb 
2) ~anb an \llerf onen - par- jmnbi3 Eidjuro _ osłabić czyją f djon fon~e u_erm1jit odda"'.na 
celować ziemię; n. fidj -, winę; II. fidj -, vr. zmniej- J1;1Ż go br~kuJe; oddawna JUŻ 
vr. (9a6en) 1) omylić się szać sie zredukować sie się zagubił. 
mierząc, w mierze, źle mie- ubywać ( fein ~infomme~ .mermi'ffcn, sn. •!3,. mer" 
rzyć; 2) poważyć się, odwa- uerminbert fidj jego dochody Utt'ff~ng, sf. h,rak m., utrata 
żyć sii,, śmieć, pozwolić sobie; zmniejszają się; bie 6djmeraen J.; meobecnośc /. 
fidj au uie! - pozwalać sobie , m 
za wiele; zbyt sobie ufać, - fidj holesci uspakajają się; ;oetnti'ttdn, I. va. pośre-
dowierzać i 3) fidj 90dj unb III. uerminbernb, ppr. i adi. dniczyć; załatwić, zagodzić, 
teuer _ przyrzekać uroczy- zmniejszający, umniejszający. wdać się; einen 6treit -

' mermi'nberung, sf. pl. ~en, zagodzić, załagodzić spór; ście, zobowiązac się uroczy-
ście; III. uermeff en, pp. i zmniejsz~nie n., uszczuplanie ben ~rieben - pośredniczyć 
adi. zuchwały, śmiały; zbyt n., redukowanie n., redukcya w zawarciu pokoju; eine ~rn, 
sobie ufający llro"'ancki. f., ~byt~k m.; - bei3 \llteife(I r~iije .-. pośredni~zyć w za-

' ' • 
0 obn1żeme ceny; bei3 mągmęcm pożyczki; ber :tere, 

mcrme ff en~ett, sf. 1) z~- I mieijftanbes redukcya stanu grap~ uermittert ben 2tuataufc!J 
chwals;wo n:; 2) zbytme bydła. ber ,;Jbeen telegraf po~redniczy 
zaufamewsob1e; arogancyaf. 

1 mermi'fd,Jbnr, adi. dający w wymianie myśli; II. vn. 
mcrmc'ff cn, sn. •!3, mer• się wymieszać, zmieszać. (~a6en) itV ~a!ie i!l biefer illn-

ntt'ffung, sf. pl. =en, pomillr mermi'fdjcn, va. i fidj -, geTegenijeit uerm1ttelt. inter
m., wymiar m., mierzenie n.; vr. (g11l,en) zmieszać, pomie- weniowałem, pośredmczylem 
- butdj ,8erlegung in ~rei- szać, zmieszać, pomies1.ać się; w t~j sprawie. 
ede tryangnlacya f. !Ulirdj mit fillaff er - zmieszać lBcrmi'tttl~, praep. z 2. 



mermi'tt(e)ltlng 

przyp. za pomocą; za, przez; 
- G'if en611~n koleja. 

mermi'tt(c)lnng, • sf. po
średnictwo n., pośredniczenie 
n. ; wdanie n. się, wmieszanie 
n. się, interw,mcya f.; burcfi 
- pośrednio, z drugiej ręki. 

filcrmi'ttlungggcf if}iift, sn. 
ces, pl. •e, dom komisowy, 
ajencya f., biuro n. pośre
dnictwa. 

filcrmi'ttlnngginftttut, sn. 
•es, pl. •e, ajen,·.ya komisowa. 

filcrmi'ttlnng!'!ucrf UdJ, sm. 
-es, pl. ce, próba /. pośre
dnictwa. 

filtrmi'ttlungguorf dJlag, sm. 
•eiil, pl. cf d)liige, propozycya 
f. ugodowa. 

filtrmi'ttltr, sm. •s, pl. -, 
pośrednik m., pośredniczą
cym. 

lSttmi'ttltriu, sf. pl. cnen, 
pośredniczka /., pośredni
cząca f. 

filermo'btln, va. (ijaóen) 1) 
(u)meblować; 2) (przen. :) {>O

z być się czego, spienięl:yć co; 
3) jmnbn - zmyć komu 
głowę, zbesztać kogo .. 

filtrmo'bcrn, vn. (fem) t) 
zbutwieć, spróchnieć, zgnić; 
2) (przen. :) ber ift liingft tJer, 
mobert dawno się przeżył; 
in ber 2trmut zmarnieć 
w nędzy. 

filtrmo'btrn, sn. ·!3, filtr• 
mo'bcrung, sf. zbutwienie n. 

filcrmo'gt, praep. z 2. przyp. 
zapomocą, mocą, na mocy, 
wskutek, przez, za; - feiner 
!!Jllldit na mocy swojej władzy. 

filtrmo'gcn, vermag, ver„ 
magft, oermag, tJermodite, 
ij11óe vermocf)t, I. va. m6dz, 
potrafić, zdołać, być w sta
nie; idi tue gerne, roas idj 
verm11g ,izynię chętnie, co w 
mojej mocy; mas vermag er 
gegen bid)? co on może zro
bić przeciw tobie? id) tJet• 
mag eiil nidit au unterf djeiben 
nie potrafię, nie zdołam od• 
r6żnić tego; 2) er tJetmag 
nie[ 6eim 3'ilrften wiele. zna
czy u księcia, ma wpływy 
u księcia; 3) roenn er es liber 
fidj tJermag jeśli potrafi się 
przemódz; ilóer jmnbn vie! 
- mieć wielką moc nad 
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kim, wielki wpływ na kogo'; 
4) jmnbn au etro. - skłonić, 
zniewolić, przywieść kogo do 
czego; II. vetmogen'o, ppr. i 
adi. 1) możny, wiele mogą
cy, znaczne wpływy mający, 
wpływowy; ber aUeiil mermli• 
genbe Wszechmocny; 2) za
możny, majętny. 

filcrmii'gen, sn. •S, 1) mo
żność f., moc f., zdolność 
f., władza j., siła f.; f OtJie[ 
in meinem - fte~t o ile jest 
w mojej możności, mocy; 
bai3 ift il6er mein - to prze· 
chodzi moją moc, siłę; er 
nróeitet illier f ein - pracuje 
ponad siły; miinn!id)eil -
potencya f.; 2) majątek m.; 
vom mater ererl>tes - po 
ojcu odziedziczony majątek; 

er ~at flclj bnil - f dlift er0 

rooróen s11m dorobił się ma
jątku; er ~at fe\nen ~eUer 
im - nie ma centa w majątku; 
3iniiltragenbeii1 - kapitał m.; 
>Befiter von 3iniltragen'oem -
kapitalista m.; beweg!icljes -
ruchomości pl.; unóeroegtidjeil 
- nieruchomości pl.; ein flei• 
neil - mająteczek m. ' 

filermo'gtnb, adi. obacz 
IDermilgen IL 

filtrmo'ncnga{Jf cl)ii~UllO, filtr• 
mo1gtn0a11fnalJmc, sj. osza
cowanie n., inwentowanie n. 

filrnno'gtngabf onbtrung, sf. 
oddzielenie m11jątkowe, roz
dział majątkowy. 

mtrmo'gcneangclcgtnlJeit, 
sf. pl. •en, sprawa majątko
wa, finanse pl. 

$trmo'gtn9BU0Ultie, sm. 
•fes, pl. •fe, bilans m., wykaz 
maiątkowy. 

filtrmii'gengbtftanb, sm. ,es, 
stan majątkowy. 

mermo'gcngbilan3, sf. pl. 
•Cit, bilaos m. 

filcrmo'gcnecin3ic~ung, sf. 
konfiskata/. majątku. 

mcrmo'gcugflaff t, sf. klasa 
roajatkowa. 

~fomii'genglog, adi. i adv. 
niemajętny, bez majątku, bez 
środków. 

filermo'gcnelofigfcit, sf. 
brak m. majątku, środków. 

filcrmii'genenadjUJci3, sm. 

~ermu'ten 

,fes, pl. ~ie, dowód m. ma-
jątku. . 

filermo'gtnórtdjt, sn. oeil, 
prawo majątkowe. 

filcrmo'gtngrcdjtlidj, adi. i 
adv. na podstawie prawa 
majątkowego. 

filcrmo'gengriidfiif}ttn, spl. 
względy majątkowe; ~eirat 
auiil - małżeństwo ze wzglę
dów majątkowych. 

filtrmo'geMfttutr, sJ. pl. 
•U, podatek m. od majątku. 

filermo'gengumftiinbc, filer 0 

mii'gcngucr~iiltniff t, spl. sto
sunki majątkowe; stan m. 
majątku. 

mcrmo'gengutrUJaUer, sm. 
,s, pl. -, administrator m., 
zarządca m. mnjątku; kura
tor m. 

filermo'gengutrUJaUung, sf. 
admini•tracya f., zarząd m. 
majątku; kuratela f. 

mermo'glidj, adi. obacz 
mermiiAeltll 2). 

mcrmo'rf djcn, vn. (f ein) 
próchnieć, spróchnieć; • ein 
vermorfcljteil ~rett spróchniała 
deska. 

mmuu'mmtn, va. i ficlj -
vr. (ijaóen) zasłonić, prze
brać, zakapturzyć się, ma
skować, zamaskować się; ber, 
bie IDermummte maska f.; 
ein ~11ufe1t tJetmummter \j3er• 
fonen maski pl., maska
rada f. 

mermu'mmuug,pl. -en, prze
branie n., zamaskowanie n., 
ma•karada f. 

lStcmu'ttn, va. (ga6en) przy
puszczać, domyślać, dorozu
miewać się, domniemywać; 
spodziewać się; idj vermute, 
b11~ er e~r!idj ift przypuszczam, 
że jest uczciwy; b11rauiil !ii~t 
fidi -, ba~ ... z te:;-o należy 
przypuszczać, wnioskować, 
że .•. ; naclj jmnbs 2łuil[egen 
- sadzić z czyjego wyglądu; 
baiil ·~atte idj vo11 i~m ntdjt 
vermutet tego nie spodziewa
łem się po nim; iclj tJermute, 
te midi beff en nicf)t nie ocze
kiwałem, nie spodziewałem się 
tego; vermutenbe 2tuiHegung 
hipotetyczne wytłumaczenie, 
interpretacya oparta na przy
puszczeniu. 



mermu'ten 

mermn'teu, sn. 0 a, mnie1;11a
nie n., spodziewanie n.; wtber 
alleill - nad wszelkie spodzie
wanie, nadspodziewanie; mei• 
nem - nacfJ według mego 
mniemania. 

mermu'tlidj, adi. domyślny, 
domuiemany, prawdopodobny, 
przypuszczalny; adv. podo
bno, o ile się zdaje, prawdo
podobnie, niezawodnie. 

mermu'tuug, sf. pl. ,en, 
domysł m., przypuszczenie 
n., domniemanie n.; oczeki
wanie n., prawdopodobień
stwo n., pozór m.; gmnblofe 
- bezpodstawne, nieuzasa
dnione przypuszczenie, po
dejrzenie; nuf bfo\ie - ~in 
na samo przypuszczenie; 
wiber alle - nad wszelkie 
oczekiwanie; bie - ift gegen 
i~n pozory są przeciw nie
mu; bielll bringt mi4) auf bie 
- io naprowadza mnie na 
domysł. 

mernn'djliiffigen, I. va. 
(~nben) zaniedbać, zaniedby
wać, zaniechać, upośledzić; 
er uernad)lliffigt f ein @ef dJlift 
zaniedbuje swój interes; er 
uernad)ll!Jfigt meine !JłatfdJllige 
nie słucha moich rad j Il. 
fidJ -, vr. (~alien) 2aniedbać, 
zaniedbywać się, opuśtić się j 
er uernad)lliffigt fidJ in ber 
stleioung zaniedbuje się w 
ubieraniu. 

mernn'djliiffiguug, sf. za
niedbanie n., zamedbywanie 
n., opuszczanie n. się; upo
śledzenie n.; - ber ~nftrnf• 
tion zaniedbanie, lekceważe
nie instrnkcyi; - u on mor• 
f d}riften lekceważenie prze
pisów. 

!Serun'gcln, I. va. 1) gwo
ździami zatnć; 2) zagwoździć; 
eine .Ranone - zagwoździć 
działo; ll. uernagelt, pp. i 
adi. zagwożdżony; zatuma
niony; er ift uernage[t ma za
bitą głowę, jest tuman. 

mernn'gcln, sn. •9, merun'• 
gelung, sf. zabicie n. gwo
ździami; zagwożdżenie n. 

mcrnii'~cu, va. (~alien) 1) 
zaszyć, zeszyć; 2) wypotrze
bować do szycia. 

!Bernn'rbcn, vn. (fein) i vr. 
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zabliźnić się, zagoić się, za
sklepić się; bie fillunbe ift 
nodJ nid}t' uernarbt rana się 
jesz~ze nie zabliźniła. 

mernn'rliuug, sf. zabliźnie
nie n., zagojenie n. 

merun'ncn, fidJ -, vr. 
(~aben) zadurzyć się; fidJ in 
jmnbn - zadurzyć się w 
kim; alle g:rauen finb in ign 
uernartt wszystkie kobiety 
są zadurzone w nim. 

mernn'rrt~eit, sf. zadurze
nie n. się. 

merun'f djen, va. (~a!ien) er 
~at feln gan3es @elb uernaf djt 
przetrwonił wszystkie pienią
dze na łakotki, przełasował 
wszystkie pieniądze. 

merue'~mlinr, adi. obacz 
mernebmlid). 

merne'~men, ueme~me, ver
nimmft, uernimmt, uernagm, 
lja!ie uernommen, I. va. 1) 
słyszeć, usłyszeć, dosłyszeć j 
id} ~a!ie feinen Sl:on uernom• 
men nie dosłyszałem !adnego 
tonu; id} uemegme f eine 
15timme słyszę jego głos ; 
id) ~alie uon bief er 15ad}e 
nid}till uemommen nic nie sły
szałem o tej sprawie; 41err, 
uemimm mein g:ce~en I Panie, 
wysłuchaj moje błaganie! 
fid} - foff en dać się słyszeć, 
odezwać się; wie id} uerne~me 
o ile się dowiaduję; wie man 
uemimmt słychać że ... ; ba!8 
Sl:ier ~at bie 31iger uernommen 
zwierzyna dostrzegła strzel
ców; 2) wysłuchać, przesłu
chać, słuchać; badae, wypy
tać kogo; ble ,8eugen wurben 
geftem ueinommen przesłu
chano wczoraj świadków; II. 
fidj -, vr. (ga!ien) 1) idj fann 
mid} bnrauill nid)t - nie mo
g~ niczego się dorozumieć z 
tego; 2) fidJ mit imnbm -
porozumieć się z kim. 

merne'~mcn, sn. ~a, 1) bem 
- nad) j>tk słychać; gutem 
- nad} ift er f cl)on fort do-
wiadujemy się z dobrego 
źródła, donoszą nam, że on 
wyjechał; 2) porozumienie n. 
(@inueme~men); in gutem -
mit imnbm fte~en być z kim 
na dobrej stopie, żyć z kim 
w zgodzie; fid} mit imnbm 

merut'd}ten 

illier etw. inlll - f eten poro
zumieć się z kim co do 
czeg-o. 

merne'ijmlldj, adi. głośny, 
donośny, wyraźny, zrozu
miały. 

merne'ijmlid)feit, sf. dono• 
śność f, wyraźność, zrozu
miałośc /. 

mcrue'ijmung, sf. pl. -m, 
przesłuchanitl n., słuchanie 
n., badanie n., indagacya /.; 
- be!l 2lngeffogten przesłu
chanie oskarżonego. 

merneł'gen, fidj -, vr. 
(ljalien) kłaniać, ukłonić się; 
skłonić się, schylić się. 

ISeruei'gung, sf. pl. ..en, 
pokłon m., ukłon m. 

IScrnei'utn, I. va. i vn. 
(ga!ien) 1) przeczyć, zaprze
-ciać, negować, oponować; 
eine g:rage - zaprzeczyć py
tanie, odpowiedziećprzecząco; 
ber @eift, ber ftete uemeint 
duch stale przeczący; 2) od
mówić, odmawiać; II. uer• 
neinenb, ppr. i adi. przeczą
cy, zaprzeczający, negatywny; 
oe 2lntwotł przecząca, nega
tywna odpowiedź; ,be !Jlarti• 
fe{ przeczący przyrostek. 

mernei'nung, sf. przeczenie 
n., zaprze~zenie n., negacya 
f.; odmowa f. 

mcruci'nung~fnll, sm. -ea, 
wypadek m. zaprzeczenia. 

!Bernei'uuug~Unge, sf. pl. 
0 n, skarga zaprzeczająca. 

meruei'uuug~~nrtlfd, sf. 
przyrostek prze,•.zący. 

merueł'uuug~f a~, sm. -ee, 
pl. ojli~e, zdanie przeczące. 

mcruci'uungijltJort, sn . • ,ee, 
wyraz przeczący. 

merui'd)tbnr, adi. dający 
się zniszczyć. 

merui'djtcu, va. (~a!ien) 1) ni
szczyć, zniszczyć, niweczyć; 
zagładzić; wytępić; burd} g:euer 
unb 15cflwert - niszczyć 
ogniem i mieczem; ein @e„ 
mliCbe - zniszczyć obraz; 
jmnbill ~acf}t, -l)offnung -
zniweczyć czyją w~adz9, na
dzieję; jmnbi8 Jłteb1t - . po
psuć czyj kredyt; 2) etnen 
.!l:ontraft - unieważnić, anu
lować kontrakt; ein ~eftnment 
- obalić testament. 
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merni'd)ter, sm. ..5, ni- mowany, rozumowy; aui 
szczycie! m. ..gtilnben unmog!idj ze wzglę-

mcrni'd)tuug, sf. pl. -en, d6w rozumowych niemożliwe; 
1) zniszczenie n., zagłada /., burai •Rtilnbe etro. getaUi• 
zatrata f., wytępienie n.; 2) f>ringen wyrozumować. 
unieważnienie n., anulowa- mcrnu'nftJ.tirllt, si'. mał-
nie n .. oblll,mie n. ., :1• żeństwo oparte na rozumie. 

!8crui'dJtun!l!lfnm4)f, sm. •ei, 
merni'd)tung!lfricg, sm. •ei, mcrnii'nftig, adi. rozumny, 
pl. ..e, walka/. na śmierć i rozsądny, roztropny, rozwa
życie, wojna eksterminacyjna, żny; racyonalny; feien 6ie 

!Bcrni'lftln, va. (gaf>en) (p )o- bodj - miej że rozum! et 
niklować. roirb fdjon - werben on już 

merni'lftln, sn. •5, !Ser„ wymądrzeje; ein anbetei il!a! 
Ui'lfdung, sf. (p)oniklowa- roirft bu •er fein na przyszły 
nie n. raz bę~ziesz mądrzejszym. 

!8crnie'ten, va. (gaf>en) za- !8crnii'nftigfeit, sj. rozu-
nitnwać, zaklepać. mność f., rozsądek m., roz-

!Btrnie'ten, sn . .. 5, !Bernie'- tropność f., logiczność f. 
tung, sf. zanitowanie n., za- mcrnn'nftlcl)re, sf. logika 
klepanie n. r; dyalekr.yka f. 

!8crnu'nft, sj. rozsądek m., mcrnii'nftlcr, sm. ..5, pl. 
rozum m,; teine - czysty -, człowiek subtelnie rozu
rozsądek; l)taftifaie - prak- mający, rezoner m. 
tyczny rozum; mit - f>egabt mcrnu'nftlo!l, adi. nieroz
rozsądny, rozumny; auf - sądny, nierozumny, bezrozu
gegtiln'oet racyonalny; imnbn mny, nieracyonalny. 
am - f>ringen opamiętać !8crnu'nftlofigfeit, sf. brak 
kogo, przyprowadzić do ro- m. rozumu, rozsądku, bezro
zumu; fo nimm bodj -. ani zumność /., bezrozum m. 
miejże rozum! ber - @egor mcrnu'nftmiij)ig, adi. obacz 
gef>en kierować się, powodo- QJernunft~emdfl. 
wać się rozumem; f>ift bu !8ernu'nftmiij)igfeit, sj. ob. 
f>ei - '? czy jesteś przy zdro- QJernunltgemiiRbett. 
wy<'h zmysłach? mcrnu'nftml)t, sn. •(e)i, pl. 

!8crnu'nftbcgnbt, adi. ob- -e, prawo rozumowe. 
darzony ,rozume?1· mcrnu'nftrtligion, sf. reli-

mcrnu nftbcgrtff, sm. -ei, gia rozumowa, 
pl. -e, l~giczm ~yśl. mcrnu'nftf d}luj), sm. •ff ei, 

filcrnu nftbtlllCt!l, sm. •[ei, pl. •fd)lilffe, wniosek rozu-
pZ. •fe, tlc,wó~ rozumowy. mowy, sylo!!'izm m. 

!8crniinfttlet', sj. pl •en, !BcrnunftWlll)rl)eit, sf. pra-
rozumowan,e n., sofigterya /. wda z rozumu wyprowa-

!8trnii'nftcln, vn. (ga[)en) dzona. ' 
rozumować; •nhtelizować. mernu'nftWibrig, adi. prze-

!8crnn'nftgcbot, sn. •es, pl. ciwny rozumowi, nieracyo-
•e, nakaz m. ro,umu. nalny; nielogiczny· adv nie-

filcrnn'nftgcmiifi, adi. ro- racyonalnie, nielogiczni~. 
zumowy, rncyonalny, logi- mernu'nftwibrigfcit sf. nie-
czny, uzasadniony; adv. ro- logi<,mość f, ' 
zumowo, logfoznie. !8crnu'nftWiff cnf djaft sf. 

mernu'nftgef ct,, sn. •ei, pl. filozofia /., nauka ,:,,, mą-
•e, prawo rozumowe. droś„i. 

• mcrnu'nftglnubt, sm. •na, mcrii'ben, I. t>a. (ga6en) 
wiara (· wyrozuwowania, ra- (s)pusto~~yć, zniszczyć, zde
cyonahzm m. wastowac; II. vn. (fein) spu

filcrnu'nftgliiubigc(r), sm. stoszyć, zniszczyć sie; fein 
•n, pl . .. n, racyonalista m. ~auiS irt gan3 veriSDeł jego 

mcrnu'nftnrunb, am. .-ei, dom c.~łkiem spustoszały. 
pl. •grilnbe, pow6d wyrozu- mero'bung, sf. spustoszenie 

!Oet4)lllif llbie'rtn 

n., zniszczenie n., dewasta
cya /., osamotnienie n. 

!8erii'ffcntlidjcn, t>a. (~alien) 
ogło,ić, oi:laozać, głosić, pu
blikować; ein }Bud) - ogło• 
sić książkę; ein @efe~ -
promnlg-ować prawo. 

!8erii'fftntUd)ung, sf. ogło
szenie n., publikowanie n., 
publikacya f.; promulgacya/. 

!8cro'rbncn, I. t>a. (baben) 
1) zalecić, nakazać, przepi• 
sać; ber ~rat ~at mir Dai 
fl!aben lletorbnet lekarz prze
pisał, nakazał mi kąpać się; 
2) ustanowić, ustanawiać, 
mianować; II. verortmenb, 
PP,r. i adi. nakazujący, zale
ca;ący, ustanawiający. 

!8ero'rbner, sm. -a, pl. -, 
&al(lcający, nakazujący, prze
pisujący. 

!8ero'rbnung, sf. postano
wienie n., uotanowienie n., 
uchwała f.; rozporządzenie; 
nakaz m., przepis m., zale
cenie n.; ordynacya f. (le
karza); mianowani,, n., nomi
nacya/.; fai[er!id)e -, 9Rinifte• 
tia!• rnzporządzenie cesar
skie, mini,t'lryalne. 

!8ero'rbnung!lblntt, sn. 0 ei, 
pl. =bliitter, dzier,nik m. roz
porząrlzeń. 

mcro'rbnung!lmiif)ig, adi. 
stosuwny do puotauuwienia, 
zalecenia, przepisu. 

mcr4Jn'djtcn, va. (f)af>en) 
wydzie1:żaw1ć, wypuścić w 
dzierż•we. 

mcr4Jn'd}tcr, sm. •Ś, ten 
co wy,tzi~rżawia. 

!8tt4)ll'dJtung, sf. pl. •en, 
wyrlzierżawien,e n. 

mcr4Jn'lfen, va. (bab en) 1) 
zapakować, opakować; 2) 
vie! 6trog - wypotrzebow11ć 
dużo słomy na opakowanie; 
3) przy pak.:iwaniu zarzucić. 

!8Ct4)ll'dung, sf. zapakowa
nie n., opakowanie n., am
balnż m • 

merpn'dung!lllrt, sf. rodzaj 
m., spo,6b m. opakowania, 
amhal•żu. 

mct4Jll'lfung!llcinwllnb, sf. 
płótno n. do opakowania. 

!8crpnlif llbit'rcn, va. (~a
f>en) palami zabić, zapalować, 



lBcrpnlif nbic'rnno 718 mcrlJra'ffcn 

ostrożować, ogrodzić, otoczyć !Jłaffe in ein ganb - prze- siebie zobowiązania; ic!J !jalie 
palisadami, zapalisadować, szczepić rasę do kraju. feinetiei •en nie mam żadnych 

mcrlJalif abic'ruug, sj. ogro, mcrlJf(ll'uacr, sm. 0 s, 1) zobowiązań, obowiązków; 
dzenie n. częstokołem, ostro- przesadzający m., zaprowa- f einen cen nad)fommen czynić 
kołem, ostróg m., odn,bina f, dzający m., przenoszący m.; zadość zobowiązaniom; -

mcrlJn'u(t)f d}cn, va. (f)alien) 2) narzędzie n. do przesa- gegen f eine !ID/i!j(er zobo-
1) przelać, porozlewać. 2) dzenia (roślin). / wiązania wobec wyborc6w, 
rozwodnić, popsuć. , )S~rlJf(ll'UoUUQ, BJ., przesa- $ttlJf(O'dCU, va, (!jafien) 

mcrlJll'nacrn, va. (~alien) dzeme n., rozsadzeme n., roz• kołkami zabić. 
okryć pancerzem. krzewi.anie n. i przeniesie- llltrl!fn'f d}cn, va. (!jalien) 

mcrlJll'lJtln, mcrlJii'l!lJtln, nie n. zafuszerować, sfuszerować, 
va. (!jaben) obacz iller~/itfctJe(n. llltrlJf(C'gcn, va. (!jalien) 1) spartaczyć; bas SHeib ift tota( 

m " 'ff (!j żywić, wyżywiać, zaopatrzyć, uer:pfuf d)t ta suknia jest cal-
cr„ll CU, va. alien) 1) alimentować•, 2) piele_gnować, f 

nie ko t ' kiem za uszerowana, sparta-
rzys ac z czego w zasilać, dopomódz (choremu). 

swoim czasie, dać minać lBcrlJf(c'gebcamtc(r),sm. -en, czona; bie 15ad)e ift verµfufd)t 
porze; er !jat bie illorftellung pl. •e(n), urzędnik prowian- pokpili spraw~. 
uer:paflt spóźnił się na przed- towy. i8CtlJfU'f d}CU, sn. =i3, łlltt• 
Sta·w1· en·e • 2) b b" 11fn'fmuug, s~. zafuszerowanie 

I I C y IC, prze- lllCt11f(C 1QebrllUffl 0 , (wym. ', "I' "I '.I 
oczy ' n1·e .. ' · d " "-'~ n., fuszerka f., spartaczenie n. c, uwa,..ac, me o- bransz), sf. oddział prowian-
strzedz, prześlepić; ·er !jat bie towy. mcrlJi'd}cu, va. (!jalien) 1) 
@e(egen!jeit uer:paflt chybił lllCtlJf(C'guug, sf. żywienie zalać, posmarować smołą; 2) 
sposobność; er !jat if)n unter• n., wyżywianie n., alimen- auf etm. verµid)t fein uwziąć 
megs uer:pajit minął, chybił tacya /. i pielęgnowanie n., się na co. 
go po drodze; 3) zapasować zasilanie n. (chorego). llltrlJi'dJcu, sn. •B, lBtt• 
(o kartach). mcrlJf(c'guugeamt, sn. ,ei!, lli'dJuug, sf. zalanie n. smołą. 

merl!t'ftc11, I. va. (~alien) urząd prowiantowy. merlJc'mlJdu, va. (~alien) 
zapowietrzyc, zapowietrzać; lBcrlJf(t'g11ugennftnlt, f. obacz merroeicfJlid)en. 
II. ver:peftet, pp. i adi. za- zakład m. zaopatrzenia. 

8 
• lllttlJlii'mlJcrn, I. va. (galien) 

powietrzony m nf( I e tfm"b' WychlUStHĆ j (przen, ;) wysza• 
l8er11 c'ftcńb, ppr. i ad.-. cr1' c gnng CU "-'0 tgung, stać, roztrwonić·, II. fi"' -

"I' • sf, odszkodowanie n. za wikt. "-' , 
zapowietrzający, trujący; bie lllttlJf(C'gUUgegebiiube, sn. vr. (galien) ficfJ mit einem 
.Suft „er @eftanf smród za- •il, pl.-, budynek prowian- g:rauen3itnmer - zaszlapać 
truwający powietrze. towy. się z kobietą. 

lllC~lJC'ftuug, sf. zapowie- lBCtlJf(C'QUUQGgdbcr, $tt• lBttlJlll'lJlJCtU, I. va. (~alien) 
trzeme ?!; lJf{t'guugefoftcu, spl. koszta obacz )Iler:plaubem I.; II. fict) 

mcrlJfll ~len, va. (9alien) pl utrzymania -, vr. (9alien) wygadać sie; 
obacz m,;;Palifabimn. 'merlJf{C'QUUg~fommiffiir, zagadać się. • 

lllcr4'fll ~(uug, sf. obacz sm. •S, pl . .. e, komisarz pro- lBCtlJfaU'btrn, I. va. (9alien) 
illerpa!tf~~terung. . . wiantowy. przegwarzyć, przepedzić na 
. lllCtlJfll ~~bar, adi. daJący lllCtlJf(i'djtcn, I. va. l) pogadance; II. ficf -, vr. 

sui zast~:;1c. (z)obowiąiać, obligować kogo; (!jalien) 1) f o ver:p(aubert fid) 
mcrl!fll nbCf, va. (~abe~) jmnbn au ~anl - zobowią- bie Seit tak mija czas na 

zastawić, d~c w zastaw; f em zać kogo; jmnbm ver:pfrid)tet pogadance; 2) zagadać się 
!!Bort - .. ?ac słowo w zastaw. fein być komu zobowiązanym; (nie zważ"jąc na czas); 3) 

mcrl!fll ubcr,. sm. ·!8: pl. mein @emiff en verµf(icf)tet wygadać się, zdradzić się. 
-, zastawca f., zastawmk m. mld) ba3u moje sumienie w kła- lllcrl!lc'ml!crn, va. (9alien) 

merl!fii'ubcu, sn. •il, mer- da na mnie ten obowiązek; obacz )Berplćim:pern. 
llfiinbuug, sf. pl. "en, zasta- 2) zaprzysiądz, przysięgę ode- llltrl!il'11cu, va. (9alien) za-
wienie n., zastaw m. brać od kogo; Il. fid) -, kazać = verliieten. 

merl!ft'ffcru, va. (9aben) zobowiązać się, wziąć na lBtrlJrn'ff eln, vn. (iein) z 
przepieprzyć; (przen. :) jmnbm siebie obowiązek; id) f)alie trzaskiem zniknąć. 
bie 3'reube - popsuć komu mid) ba3u nicfJt ver:pfiid)tet lBtrlJrn'ff cu, va. (galien) 
przyjemność. nie zobowiązałem się do tego, przehulać, przetrwonić, prze-

mcrlJf{ll'Uobllt, adi. roz- nie brałem na siebie tego marnować; er ~at fein 9an3eil 
sadzalny, dający się rozsadzić, obowiązku. mermilgen uer:ptajit przetrwo-
przesa<lzić. merl!tli'd}tuug, sf. pl. •en, nił cały sw6j majątek. 

merlJf{11'n3cu, va. (f)alien) obowiązanie n., zobowiązanie merlJtll'ffeu, an • .. jj, llłtr-
przesadzić, przesadzać, roz- n.; obowiązek m., powinność lJtll'ffuug, sf. przehulanie 
sadzać, rozkrzewiać; eine f.; •en einge~en wziąć na n., przetrwonienie n. 
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mcr.µrn'ff cr, sm. 0 !!, pl. -, 
marnotrawca m. 

mcr.µrobinntic'rcn, va. i 
fidj -, vr. (ljaóen) zaopatrzyć, 
w żywność; zaprowiantować, 
porobić zapasy. 

mcrprobinntic'rnng, sf. 
zaopatrzenie n, w żywność, 
zaprowiantowanie n. 

mcr.µro3cffic'rcn, va. (lja• 
ben) przeprocesować, prze
prawować. 

mcr.pn'ffcn, I. va. (ljaben) 1) 
wystrlilelać; (przen. :) fein \j3u[~ 
uer - wyszastać zapał; II. 
vn. (f ein) z hukiem spłonąć, z 
hukiem spalić, eksplodować. 

mcr.pu'ffcn, sn. •il, mcr0 

,IJU'ffnng, sf. wybuch m., eks
plodowanie n., eksplozya f., 
detonacya j. 

mcr.µn'lbcrn, va. 1) zamie
nić na proszek, sproszkować, 
pulweryzować; 2) uie[ @elb 
- przeputać dużo pieniędzy. 

mcr.pn'm.pcn, va. (lja&en) 
wypożyczyć. 

mcr.µn'.µ.µcn, fidj -, vr. 
(ljaben) zapoczwarzyć sie. 

mcr.pn'.µ.µnng, sf. pl . • oen, 
zapoczwarzenie n. 

mcr.µn'ftcn, fidj -, vr. 
(ljaben) wytchnąć sobie. 

mcr.µu'ij, sm. oeil, wyprawa 
f., tynk m. 

mcr.pn'~cn, va. (ljaben) 1) 
obrzucić, narzucić (wapnem), 
wyprawić, otynkować; 2) a) 
przestroić; b) zdobić, przy
stroić; c) dużo wydawać na 
stroje; 3) fein @e[b - prze
puścić, przeputać pier1iądze; 
4) einen Sdjinfen, ein isutter, 
brot u. bg[. - zjeść szynkę, 
chleb z masłem i. t. p. do cna. 

mcrqnn'df nlbcrn, va. (ljao 
ben) niszczyć się na leki. 

mcrqnn'lmcn, I. vn. (f ein) 
( wy)parować gęstym dyme°!; 
II. va. (ljaben) wyparowac; 
wykurzyć dużo tytoniu. 

mcrqnc'llcn, uerqui[[t, uero 
quoU, bin uerquo[[en, vn. 
(fein) napęcznieć, zassać się 
(przez wilgoć). 

mcrqni'dcn, I. va. (ljaben) 
amalgamować, rtęcić; 
(przen. :) bai! ift eine uer
quidte @efdlidjte to jest za
wiła, zawikłana sprawa; II. 
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fi~ -, vr. (ljaben) łączyć się, 
mieszać się; amalgamować 
się. 

mcrqui'dnug, sf. pl. 0 en, 
amalgamowanie n., amalga
macya f. 1 amalgamat m., 
rtęcienie n.; (pnen. :) gma
twanina f. 

mcrrn'mmdn, I. va. (lja&en) 
zatarasować, zawalić, zaba
rykadować; II. fidj , vr. 
(~a&en) zatarasować sie, za-
barykadować się, • 

mcrrn'mmdnng, sf. zata
rasowanie n., zabarykado
wanie n. 

mcrrn'nnt, adi. zacietrze
wiony, uparty. 

mcrrn't, sm. •ei!, zdrada f.; 
einen - óegeljen dopuścić się 
zdrady; an jmnbm einen -
begeljen dopuścić się zdrady 
względem kogo; - ftiften 
knuć, knować zdradę. 

mcrrn'tcn, uerrate, uenntft, 
uenat, uerriet, ljaóe uenaten, 
I. va. zdradzić, wydać; ein 
@eljeimniil - zdradzić ta
jemnicę; fiir @e[b - zdra
dzić za pieniądze, sprzedać 
kogo; id} bin - unb uer~ 
fauft jestem ze wszech stron 
w niebezpieczeństwie; f ein 
~eneljmen umnt mangeI an 
@raie~ung jego postępowanie 
zdradza brak wychowania; 
bai3 uerrnt ben meifter po 
tern poznać mistrza; er ljat 
ben !JJlitfdju[bigen - wydał 
wsp6łwinnego; er ljat bie 
'5tabt bem \'yeinbe - wydllł 
miasto nieprzyjacielowi; II. 
ficlj -, vr. (~aóen) zdradzić 
się; bu ljaft bid) feH>ft -
sam się zdradziłeś; bai! uer~ 
rat fidJ uon f elbft to się samo 
zdradza. 

mcrrii'tcr, sm. •il, pl. -, 
zdrajca m.1 renegat m.; er 
ift aum - an feinem .2anbe 
gemorben zdradził kraj, oj
czyznę. 

mcrrii'tcrln, sf. pl. =nen, 
zdrajczyni f. 

mcrriitmi', sf pl. •en, 
zdrada/., perfidya f.; wiaro
fomstwo n., renegactwo n. 

mmii'terif dj, adi. zdra
dziecki; adv. zdradziecko, 

mcrrc'gnen 

merrnu'djcn, I. vn. (f ein) 
1) wy,zurnieć, wyparować, 
wywietrzeć i bie (5upve -
laff en czekać, aż rosół osty
gnie; fein ,8om ift r c!Jon uer• 
raudjt jego gniew już ostygł; 
2) okopcieć; uern1udjte fil!nnbe 
okopciałe ściany; II. va. 
(~aóen) 1) wypalić, wykurzyć; 
2) na palenie dużo wydać; 
8) eine '5tunbe - spędzić 
godzinę paląc. 

mcrrau'djcn, sn. •9, obacz 
illerraud)ung. 

mcrrliu'djcrn, I. va. (~aben) 
1) wykadzić, na kadzenie 
spotrzebować; 2) ein ,8immet 
- zakopcić, zadymić pokój; 
3) einen Sdjinfen - prze
wędzić szynkę; li. vn. (f ein) 
zakopcieć, okopcieć. 

mcrran'djnug, sf. wyparo
wanie n., wywietrzenie n.; 
okopcenie n., zakopcenie n. 

mmnn'f djcn, vn. (f ein) 
przestać szeleścić, prze
brzmieć; bie ,8eit uerraufdjt 
czas ulatuje. 

mcm'd,Jncn, I. va. (~aben) 
zarachować, policzyć komu 
co, wstawić w rachunek; idj 
ljaóe nodj etm. mit i~m au 
- mam jeszcze z nim coś 
do obliczenia, mam z nim 
jeszcze obrachunek; (przen. :) 
mam z nim coś na pieńku; 
Il. fidj -, vr. (~alien) prze
rachować się, przeliczyć się; 
pomylić się w rachubie, obli
czeniu. 

mcrrc' d,Jnnng, sf. 1) pora
ch owanie n., policzenie n., 
zaliczenie n., wstawienie n. 
w rachunek; 2) przeracho
wanie n. się, przeliczenie n. 
się, pomyłka f. w rachunku. 

mcrrc'dcn, vn. (f ein) zdech
nąć, zdychać. 

mcrrc'bcn, I. va. (ljalien) l} 
zarzekać, wyrzekać się czego; 
id) roi[[ ei! gerabe nidjt - nie 
zarzekam się tego ; 2) imnbn 
- obmówić kogo; II. vn. 
(fein) i vr. er ljat fidj uer
rebet wymknęło mu się, 
wyrwało mu się, wygadał 
się. 

mcrrc'gncn, va. (~alien) bai! 
~eft murbe uerregmt deszcz 
popsuł zabawę. 
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l8errci'ben, neneibe, ner• !llotburft-odbywać potrzebę; 
reibft, nerrieb, ~abe nmieben, elne \l.\f(id}t - wypełniać, peł
va. ucierać, zacierać, zatrzeć; nić obowiązek; f ein filmt -
2) wytrzeć, tarcitim wywabić. sprawować urząd, pełnić funk-

$crrti1f cn, I. vn. (fein) eye; bael ~od}amt - odpra
odj~chać, wyjechać; er ift wiać, celebrować mszę św, j 
noc!} immer tmreift ciągle man fann nid}t amei ilinge 
jest jeszcze w podróży; roie 3ugleid} - nie można być 
lange ift er nerreift? jak równocześnie na dwóch we
dawno niema go w domu? selach; fd}!ed}t -, gut be~ 
II. va. (baben) przejeździć, rid}ten źle się sprawić a je
przepod,6żować, wydać na dnak •ię pochwalić, 
podróże. l8erri'd)tung, sf. pl. •en, 

l8errci'jfeu, nerreite, ner~ $erri'd)ten, an. •B, robienie 
reiueit i Derrei\it, nerri\i, t11be n., ptłuienie n., wypełnianie 
nerriffen, 1) obacz ,8erreijien; n.; załatwienie n.; sprawie-
2) bie !lllare roirb tmriffen nie n. się, odprawianie n., 
ten towar ma wielki odbyt; odbywanie n.; jmnbm gute 
3) jmnbn - zbesztać kogo, - roiinf d}en życzyć komu do
zmyć komu głowę; skryty- brego wyniku; f einen •en 
kować, zhazgrać kogo. nacbgeben •pełoiaćswoją pracę. 

merrei'ten, nmeite, ner• l8erric·d)en, nerried}e, ner• 
ritt, ~abe nerritten; I. va. 1) riec!Jfł, verrod}, bin nerrod}en, 
przejeździć; wydać na konną vn. stracić zapach, wywie
jazdę; 2) ein jpferb - za- trzeć. 
j.-ździć konia; jmnbm ben merrie'geln, va. (talien) 
!llleg - zajechać komu w zaryglować, na rygiel za
drogę, zastąpić komu drogę; mknąć, rygiel zasunąć; zapie
II. fid} -, vr. (gaben) zbł'ą- rat<, zaprzeć. 
dzić jadąc konno i (przen. :) merri'noern, va. (galien) 
zapędzić się, zagalopować obac~ m,rminbern. 
Sil}, $ttti'UgtrUUQ, Bf. obacz 

mcrrc'nfen, va. (talien) wy- mermmlletung. 
wkhnąć, zwichnąć, wykręcić; merri'uncn, nerriitnt, net• 
fidJ ben 2lrm - zwichnąć rann, bin nerronnen, vn. 
ramię; (uon ~unben unb (lein) upłynąć, upływać; 
jpferben) •pleczyć. f eine ,8eit ift nerronnen jego 

l8CttC'UfUUg, Bj. pl. •tll1 CZ!lS już upłynął. 
zwichnięcie n., wywi<-bnienie l8crrii'd)eln, va. i vn. (~alien) 
n., wyk, ęcenie n.; spleć j. ~(ut - pluć krwią; bie 15ee[e 

mcrre'nncn, llertenne, ner• - wyzionąć ducha, skonać, 
rennft, nerrannte, f)alie ver• rzęzić. 
rannt, I. va. za bied z; zajść i merro'btn, vn. (f ein) obacz 
zaskoczyć; 1) jmnbm ben mermiloern. 
!llleg - zabiedz komu drogę; mcrro'ftcu, I. vn. (fein) 
2) ben 11a113m %ag - cały zarrtzewiać, pokryć się rdzą; 
dzień spędzić na lataniu; II. verroftet, pp. i adi. za
li. ficfl -, vr. (gaben) 1) za- rdzewiały. 
pędzić się, zagalopować się; l8crro'ften, an. •B, l8Ct• 
2) fic!J in etm. - zacietrze- ro'ftuno, st. zardrzewienie n. 
wić się w czem; in etw. ner• mcrro'tteu, I. vn. (fein) 
rannt jein być w czem zacie- gnić; Il. nerrottet, pp. i adi. 
trzPwionym. zgniły; ein •er !menie!} 

merri'd)ten, va. robić, peł- skorumpowany, zdernor;ilizo
nić, załatwiać, sprawie, od- wany człowiek; •e 2lnfid)ten 
prawiać, odbywać; feine filn• zacofane, przedpotopowe za
bad)t - odprawiać nabożeń- patrywania; eine -e @efelI• 
stwo; fein @ebet - odma- f d}aft zepsute towarzystwo. 
wiać pacierze; einen 2luftrag l8crru'd)t, adi. niegodziwy, 
- załatwiać zlecenie; feine niecny, bezecny, nieprawy, 

mmu'f 

bezbożny; •es @efinbel be
zecna, niegodziwa hołota. 

!Bcrru'd)t~cit, sf. niegodzi
wość f., niecność f., beze
cność f.; bezbożność f, 

mmii'dbar, adi. dający 
się przesunąć, przesuwalny; 
dający się przenieść, ruchomy. 

mmii'dcn, va. ([)alim) 1) 
przenosić, przenieść, przesu
nąć, posunąć; posunąć w nie
właściwe miejsce; 2) (przen. :) 
ben 15tanbpunft einer iead)e 
- przenieść punkt ciężkości 
jakiej sprawy; jmnt>m ben 
Rovf - zawrócić komu g.fo. 
wę, przewrócić komu w gło
wie; jmnbm ben \l!lań, bai8 
,8iel - popsuć komu plany, 
pomieszać komu szyki. 

mcrrii'dt, adi, 1) przesu
ni!}ty, posunięty, zasunięty; 
eine •e U~r zepsuty, zd~ran
żowany zegar; 2) szalony, 
obrany z rozumu, zwaryowa
ny; nie przy zmysłach, nie 
przy zdrowych zmysłach; er 
~at mid) faft - gemad}t do
prowadził mnie prawie do 
szaleń1twa; - roerben osza
leć, zwaryować; - fein sza
leć, waryować; roie - jak 
waryat, jak sz>1lony; er roirb 
- roerben oszaleje, zwaryuje; 
auf etm. gana - f ein zwa
ryo wać, oszaleć na punkcie 
czegoś; bas ift aum -roerben, 
bas ift um - au roerben 
z tego można oszaleć, zwaryo
wać. 

mmli'dtc(r), am. •en, pl. 
•e(n). szaleniec m., szalony m., 
waryat m., maniak m. 

mcrrii'dtc, sf. pl. ,e(n), 
szalona /., waryatka f, ma
nia<'zka .f. 

mmii'dt~clt, sf. sealeń
stwo n., waryacya f., warya
ctwo n., maniactwo n., 
obłed m. 

mcrrii'dung, sf. -en, prze
niesienie n., przesunięcie n., 
po•nnię,•ie n. 

l8crru'f, am. •(e)~, niesła
wa /., ostawienie n., okrzy
czenie n.; jmnbn in - brin• 
11en osła wić kogo; in - et• 
f(liren, tun ogłosić kogo in
famisem, bezecnym; er fte~t 
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im „e ma złą reputacyę; in !iła, spaliła na panewce, za
- fommen wpaść w niesławę. wiodła; mir uerf agt bas m:lort 

~crru'fcu, vetrufe, venuft, im !munbe m6wić nie mogę, 
vertief, ~alie venufen, I. va. odjęło mi mowę. 
1) osła wić, okrzyczeć; dys- mcrf n'gung, sf. obietnica 
kredytować, zepsuć repu ta- f.; odmowa f. 
cyę; 2) wywołać z obiegu, ~cr.fn'lCJud)ftnficn, sm. pl., 
z kursu (pieniądze); II. vet• mcrf nlicn, spl. litery duże 
rufen, pp. i adi. osławiony, początkowe, wersaliki pl., 
rniesławiony; ein °es SJaus inicyały pl. 
zakazany dom. mcrf n'l3cn, va. (fJalien) prze-

mcre, sm. ll.lerfei5, pl. metfe, solić, zasolić; (przen. :) imnbm 
wiersz m., wierszyk m.; in bie 15uppe - dosolić komu, 
mer[en gefd)rielienes filletf mcrf n'mmdn, I. va. (fJa6en) 
dzieło pisane wierszem; in (z)gromadzić, zbierać, zebrać; 
~etje litingen wierszować; zwołać; et gat alle f eine 
mer je mad)en rymować, wier- g:reunbe verf ammelt zgroma
szować; (przen. :) id) fann dził wszystkich swoich przy
mir feinen - baraui5 albo jaci6ł; ber g:elb()m gat baB 
barauf mad)en nie mogę tego ~eer uerfammelt w6dz zwołał 
pojąć, nie mogę sobie tego wojsko; II. fidj -, vr. (galien) 
wytłumaczyć; ein mers in bet (z)gromadzić się, zebrać się, 
~ilie[ wiersz w biblii. schodzić się; au f einen matem 

mc'rencccnt, mc'r0nf3cnt, uerf amme[t mer ben dostać się 
sm. rytm m. wiersza. do ojc6w, umrzeć. 

mc't0llfif d)Uftt, Bm. •es, pl. mctf ll'mm{UU!J, sj. pl. •en, 
•e, cezura f., przedział m. mcrfll'mmcln, sn. •il, (z)gro• 
wiersza. madzenie n., zebranie n. ; 

~crf n'gcn, I. va. i vr. , . " . k 
(fJalien) 1) obiecać; . id) 6in zwo,ame n.; ge..,etme - on-

wentykiel m.; mer[ amm[ung 
fcl)t on adn~e;mdii~t~ tJetiag~ je- bet .!?arbinii[e kongregacya 
s em g ziem z1eJ zamow1ony; k • . 
fie ift f d)on (aum ~anae) vet• f. ardynał6~, eme - ~6· 
fagt jest już angażowana j f,Ja[ten odbyc zgrom:tdzeme; 
fie gat ifJre ~anb f djon uet• f>erat.enbe - obraduJące ze
f agt obiecała już swoją rękę; brame; gefetgebenbe 7. pra: 
mem gat ber mater fie vet„ wodawcze zgromadzeme, uer 
jagt? komu ojciec ja obie- faffu~ggelienbe . zgroma
cal? id) liin filr bie ńadjften dzeme konstytucyJ1;1e,. kon· 
%age fdjon uerfagt jestem w stytuanta. f.; fon.ftttm~renbe 
nastepnych dniach zajE)ta, za- - zebrame org~mzacyJne. 
pros;ona; ble @Stelle mar f djon mcrf n'mmlnngeijllUG, sn. 
uerjagt posada była ju:!. za- 0 es, dom m. zebrań, klub m., 
jeta· 2) odm6wić odmawiać• kasyno n. 
ftdJ 'ein mergnilgJn - odm62 metf ll'mmlnng/Jott, sm. •eil, 
wić sobie przyjemności i iclj pl. •e, mctf ll'~mlu~~/J~lllę, 
fann ifJm meine !8emunbetung sm. •es, pl . . ·Pliitle, m1?Jsce n. 
ni(Ę)t - nie mogę mu od- zgromadzema, zebrama. 
m6wić mego podziwienia, nie merf n'mmlungercd)t, sn. 
mogę się powstrzymać od po- 0 e5, pl. •e, ustawa /. o zgro
dziwiania go; bie ~eine - madzeniach, prawo n. zgro
mir ben ~ienft nogi odma- madzania się. 
wiają mi służby, nogi mnie mcrf n'mmlungef nnl, sm. •eil, 
więcej nie niosą; II. vn. (fjalien) pl. •fii[e, sala /. zgroma
nie dopisać, nie działać ; dzenia. 
bie .!triifte uetfagten ifJm siły mcrf ll'mmlungetng, sm. oes, 
go opuściły; f eine .Rnie pl. •e, dzień m. zgroma
vet[agten igm kolana ugięły dzenia. 
się pod nim; bas @eme{Jr ~at mcrfn'mmlnngilaeit, sj. czas 
uerf agt strzelba nie wys trze- m. zgromadzenia, zebrania. 

,3'nlenber, ~eufcf)•polnifdie~ i!SOrierliucf). 

mcrf llU'fett 

mcrf ll1mmlung/J3immcr, sn. 
•il, pl. - pok6j m. na zgro
madzenie. 

merf ll'Ub, sm. •(e)i3, pl. 
merf enbungen, wysyłka f.; 
ekspedycya f.; wyprawieniti 
n.; 2lnfauf von fillaten aum 
- nad) 2tftifa zakupno to
war6w przeznaczonych na 
ekspo1t do Afryki. 

merf n'ubnrtifcl, sm. 0 5, pl. 
-, artykuł wysyłkowy. 

merf n'ublinijn, sf. pl. •en,· 
kolej nadawcza, kolej wysyl· 
kowa. 

mctf ll'nbllicr, sn. -ei3, piwo 
eksportowe. 

~ctf ll'nbcn, vn. (fein) i ficl) 
-, vr. zajść piaskiem, zasy
pać sill piaskiem; bief er ~a fen 
uerf anbet allmlif,Jrid) ten port 
powoli piaskiem się zasypuje. 

mctf ll'nbcn, sn. •!:l, mcrfll'n, 
bnng, sf. pl. 0 en, zajście n. 
piaskiem, zasypanie n. się 
piaskiem. 

mcrf ll'nbftlltion, sf. pl. •en, 
stacya wysyłkowa. 

mc'rilnrt, sf. rodzaj m. 
wiersza. 

mcrf nutii't, sf. wielostron
ność J. 

mcrf ll'ę, sm. -ei3, pl. •fli~e, 
1) zastaw m., zastawienie n.; 
2) także mcrf n'ęnng, sf. łą
czenie n.; czop m. z zacię
ciem; uetbedte - łączenie 
zakryte; - in bet .!?(aue łą
czenie zębate (kol.). 

mcrf n'ęllmt, sn. -es, pl. 
,iimtet, urząd, zakład zasta
wniczy, lombard m. 

merf n'ęftiitfc, sn. pl. deko
racya .f., kulisy pl. 

merf nu'cn, va. rnalien) za. 
świnić, zapaskudzić, zaplu
gawić, zabrukać. 

mcrf n'ucrn, vn. (f ein) skwa
śnieć, skisieć, skwasić się, 
skisnąć; (przen. :) fie finb am 
~anbe verf auert zaśniedzieli 
się na wsi, stetryczeli. 

mcrfliu'ctn, va. (ijaf>en) 
przekwasić, zakwasić ( chem.); 
(przen. :) er ijat mit bie ganie 
g:teube uetfiiuett popsuł mi 
cała radość. 

filcrf nn'fcn, uetfaufe, uer• 
fliuffft i uerjauft, uetf off, fJalie 
uetf off en, va. przepić; fein 
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1Sermiigen - przepić majątek:; bie - uon @e(b ift fef)r 
(przen. :) feinen 1Serftanb - fdjroierig z trudnością przy
zapić się. chodzi wyrobienie sobie pie-

lllcrfiiu'mcn, va. (fJa6en) niędzy. 
zaniedbać, zaniedbywać, opu- [łcrf d)ii'fcrn, va. rna6en) 
ścić, opuszczać, stracić; er przebaraszkować. 
f}llt f eine 6tunbe uerf iiumt I merf d)a'len, I. (va. (lja6en) 
op.uścił lekcyę; roenn bu ocembrować; przepierzyć, 
f:piiter fcmmft, uerfiiumft bu opierzyć, zaszalować, oszalo· 
auq, niqitil jeśli p6źniej przyj- wać, obijać deskami; okład
dziesz, także nic nie stracisz; kę oprawić; II. vn. (fein) 
er ljat uerf iiumt, ficfJ au melben stracić siłę. 
.ziipomniał zameldować się; mcrfd)a'Ucn, uerfdjallt, uer• 
icfJ roerbe es nidjt -, 6ie au f d}oll, bin uerf cfJollen, vn. 
befuq,en nie omieszkam od wie- (fein) przebrzmieć, przestać 
dzić pana; er ljat ben ,8ug brzmieć. 
uerfiiumt sp6źnił pociąg; feine lllcrfd)a'lung, sj. pl. •en, 
!j,lfliq,ten, feine @efdjiifte - <>cembrowanie n,; przepierze
zaniedbywać obowiązki, in- nie n., opierzenie n., zasza
teresa j bie @elegenljeit - !owanie n.; oprnwienie n. 
nie skorzystać ze sposobności; okladki; zapora f. 
bas 1Serfiiumte nacf)f)o(en wy- lllcrf d)iintt, adi. zawsty-
nagrodzić zaniedbanie. dzony, wstydliwy, nieśmiały. 

mcrfiin'mni0, sf. i sn. ·ff eil, lllcrf d)ii'mtricit, sf. pl. •en, 
pl. •ffe, 1) także merfiin1m11ng, zawstydzenie n.; wstydliwość 
sj. pl. •en, zaniedbanie n., f., nieśmiałość f. 
op6źnienie n., opuszczenie [łcrf d)a'n5cn, I. va. (ljaben) 
n., strata f., zapomnienie n.; oszańcować, okopać, forty
~) strata f. czasu, strata j. likować; II. fiqi - , vr. (~aben) 
przez zaniedbanie. oszańcować, okopać się. 

!.BC'tlllJOlt1 Bm. •eil, budowa mcrf d)a'U5UUg, sj. pl. •en, 
f. wiersza, wersyfikacya j. oszań(',owanie n., okop m., 

!.Bcrf d)a'd)cru, va. (~a6en) fortyfikacya f. 
przeszachrować, przefrymar- mcrf d)a'n511ngllarbcitcn, sj. 
czyć. pl. roboty okopowe, szań-

[łcrfd)a'd)łen, va. (~llben) cowe. 
obaPz ~urc!J:prilge(n. !.Bcrf dJa'n511ngllf1tnft, sj. 

mcrfd)a'ffcu, va. (f)aben) sztuka j. budowy szańc6w. 
wystarać się, dostarczyć, spro- mcrf d)ii'rfcn, va. (f)aben) 
kurować, załatwić, wyrobić, obostrzyć, zaostrzyć; uerjdjiirf, 
wyjednać; - 6ie mir @elb te !lnaflregeln obostrzone za
postaraj mi się o pieniądze; rzarlzenia. 
icfJ roerlle 3~nen bail fBucfJ - lllcrf d)ii'rfnng, sf. pl. •en, 
wystaram się panu o tę obostrzenie n., zaostrzenie n.; 
książkę; bail f)at mir feine 6ei - ber 6trafe pod grozą 
~cfJtung uerfcf)afft to mi wy- obostrzenia kary. 
jednało, wyrobiło jego sza- !.Berf d)a'rrcn, va. (f)a6en) 
cunek; ficfJ ~djtung zagrzebać, zagrzebywać, za-
wyjednać, wyrobić sobie sza- kopać. 
cunek; ficf) @elb - wystarać mcrfd)ii'umen, va. (f)aben) 
się o, sprokurować sobie pie- i vn. (jein) wyszumować, wy
niądze; fidj felbft ~edjt - pienić się. 
wymierzyć sam sobie spra- mcrf d)ci'bcu, uerfcf)eibe, net• 
wiedliwość; fidj @ef)iir - fcf)ieb, bin uerfcf)ieben, vn. 
wyrobić sobie posłuchanie; (fein) skonać, umrzeć, oddać 
ficfJ @ef)orfam - wymusić po- ducha, rozstać się z światem; 
słuszeństwo. im IDetfcfJeiben Iiegen być 

lllerf d)a'ffung, sj. (wy)sta- w agonii. 
ranie n,, do,tarczenie n., spro- !.Bcrf d)c'nfcn, va. (f)aben) 
kurowanie n., wyrobienie n.; 1) rozdawać, rozdać, (roz)da-

mcrf d)ic'bnng 

rować; er {)at a!Ies verfcf)enft 
po rozda wał wszystko; 2) 
szynk ować, wyszynkować: 
er uerfcf)enft fllier unb filleiń 
szynkuje piwo i wino, ma 
wyszynk piwa i wina. 

!.Berf d)c111fnug, ef. daro
wizna f,, donacya f. 

mcrf d)e'qcn, va. (f)aóen) 
1) przebaraszkować, na ż~r
tach przepędzić; 2) postradać, 
stracić, pozbawić się (przez 
lekkomyślność); icf) f)abe mir 
f eine @unft gana 11erf q,er3t 
postradałem zupełnie jego 
łaskę; f ein 6eeienljeiI 
pozbawić się zbawienia; fein 
@lilcf - lekkomyślnie po
zbawić sie szcześcia. 

mcrf d)cu'cl}eu,' va. (f)aben) 
odstraszać, odstraszyć, wy
straszyć, wypłoRzyć, spłoszyć, 
odpędzać; bie ;ta ub en - wy
płoszyć gołębie; bie .!ł'inber 
- odstraszyć dzieci; (przen. :) 
bie 6orgen - rozpr6szyć 
troski. 

mcrf cl}ic'{J{Jnr, adi. dający 
się wzesuwać, posuwać, za
sunac. 

!.B·crf d)ic'bcn, nerf qiiebe, uer, 
fcf)iebft, uerfcf)ob, f)abe uer• 
f cijo6en, I. va. 1) ruszyć z 
miejsca, posunl!,Ć, przesunąć; 
bie ,8ilge - przesuwać po
ciągi; er ljat ben ~ut ver• 
f djoben ma kapelmz krzywo 
nasadzony; 2) odłożyć, odro
czyć, 11wlec, zwlekać, zwł6-
czyć; idJ muf! bail ~eft f Ur 
ben niidj[ten %ag - muszę 
odłożyć zabawę do nastę
pnego dnia; bas Urtei( -
odroczyć wyrok; II. fidj -, 
vr. (f)aben) 1) przesunąć, za
sunąć, posunąć się; ruszyć się z 
miejsca; iljm {)at fidj mail im 
.ffo:pfe uerfcf)o6en przewr6ciło 
mu sie w głowie; 2) bie 
11::iaqie liiflt ficf) nicl)t - ta 
sprawa nie da się odłożyć, 
odroczyć, zwł6czyć; IIT. uer• 
f djoben, pp. i adi. przesu
nięty, zasunięty, przewróc?DY, 
z bakierowany; ein ~e!I 1Sterecf 
romboid m. 

mcrf d)ic'bnug, sj. pl. =en, 
przesunięcie n., przesuwanie 
n., posuni~cie n. ; przetok 
m., uskok m.; przemiana f.; 



merf d)ie'llen 

- ber fillagen przesuwanie, 
przetok wozów; - burd) 
~łenjd)enfraft przetok ludźmi; 
2) odkład m., odlożmie n., 
odroczenie n., delacya f. 

)Bcrf dJiC'llen, 1) pp. od uer„ 
j dieioen zmarły, zgasły; 2) 
adi. i adv. rófoy, rozmaity, 
odmienny; - roie :tag unb 
9/acł)t różny jak dzień od 
nocy; bas finb gana •e ~inge 
t.o całkiem różne rz 3czy; mir 
finb -er Wiei nu ng jesteśmy 
odmiennego zdania; man 
h>ri~t - baoon różnie o 
tern mówią; ber @ejcł)macf 
ift fe~r - gust jest bardzo 
rozmaity; ict) mar bei iijm au 
•en Wla{en bylem u niego 
kilkakrotnie; au „en .Beiten 
w różnych czasach; ba ijort 
bod) •e!3 au!! tego już za
nadto, to już świat się koń
czy. 

merf d)ie'llennrtig, adi. i adv. 
różnorodny, różnego gatunku, 
rozmaity; rożnorodnie, roz
maicie. 

merf d)ic'lltnnrtiglcit, sf. 
różnorodność f., rozmaitośćf. 

mcrf d)ic'llcncrlci, adi. i adv. 
różnorodny, różnorodnie. 

mcrf dJit'llcnfnrbig, adi. 
różnobarwny, różnokolorowy. 

merf d)ie'bcn~cit, sj. pl. •en, 
różność f., różnica f., roz
maitość j., odmienność f.; 
- ber Wleinung 1·6żuica, 
odmienność zdań. 

mcrf d1ic'bcntlid), adi. i adv. 
różnoraki, rozmaity, rozmai
cie; na kilka zawodów, kilka 
razy, w różnych czasach. 

IBcrf d)ic'nen, ,,a. (~a6en) 
zaszynować, oszynować. 

mcrf d)ic'f)cn, uerf cł)iefle, 
uerjcł)iefleft i uerf cf}ie\it, uer• 
fcfJoU, 9alie uerjd)offen, I. va. 
1) wystrzelać; er ~at jein 
\llufoir uer[cł)offen wyszastał 
się; 2) \yar6en - kolory 
osłabiać; 3) bie Seiten -
pobałamucić, poprzekładać 
stronice (druk.); II. ficl) 
-, vr. (~alien) 1) w szybkim 
pędze zbłąkać się; rozbiegać, 
zabłąkać się, stracić ślad 
zwierzyny; 2) wystrzelać się; 
wypotrzebować zapas prochu, 
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kul; 3) szalenie się rozko
chać; in jmnhn verfąioff en 
!ein być zaforzbnym w kim; 
III. vn. (fein) wypełznąć, 
zpelznąć, wypłowieć, spło
wieć, wyblakować, zblako
wać; 2J szybko ulecieć, 
mijać. 

mcrf d)it'f)cn, sn. •i3, wy
strzelanie n., osła bien ie (ko
lorów); przełożenie n. (druk.); 
zpełznięcie n., wypłowienie 
n., zblakowanie n. 

~crf d)i'ffbnr, adi. dający 
się rozwozić, rozesłać sta
tkiem. 

IBcrf d)l'fftn; va. (ijalien) 
rozwozić, wysyłać statkiem, 
transportować wodą, ekspor
tować; ~erurteilte - depor
tować skazańców. 

IBcrf d)i'ffnng, sf. pl. •en, 
rozwożenie n., wysyłanie n., 
transportowanie n., statkiem. 

mcrf dJi'ffung~f.pcfcn, spl. 
koszta pl. transportu statkiem, 
wo<lą. 

mcrfd)i'mmcln, vn. (fein) 
zapleśnieć, spleśnieć, zaśnie
dzieć; pDkwitnąć. 

mcrf d)i'mmdt, adi. za
ple§niały, spleśniały, zaśnie
działy. 

mcrf d)i'm.pfcn, mcrf d)im.p· 
fit'rcn, va. (~aben) 1) zeszpe
cić, zdeformować; 2) obacz 
au!3fd)imvfm; 3) zbezcześcić, 
dyskredytować. 

mcrfd)l'fi, sm. sffei3, wyklu
czenie n., bauicya /. ( wyraz 
studencki); imnbn in - tun 
wyłączyć kogo z towarzystwa, 
ogłosić kogo bezecnym, infa
misem. 

mcrf d)ln'cfen, vn. (fein) 
(z)żużlować, przemienić Si!J 
w żużel. 

mcrf d)ln'cfung, sf. ztużlo
wanie n., przemienienie n. 
sie w żużel. 

'mcrf d)ln'fcn, verf cł)fafe, v1r• 
jcł)lćtfft, uerfd)lief, galie ver• 
jd)(afen, va. zaspać, przespać; 
er 9at ben ,Sug - przez 
zaspanie spóźnił pociąg; ben 
~unger, ben 6cfJmeq - prze
spać głód, ból. 

mcrfd)ln'fcn, adi. zaspany, 
ospały, niedołężny. 

merf d)lll'gen~cit 

mcrf d)ln'fcnbcit, sj. ospa
łość f., zaspałość f. 

mcrf d)ln'g, •( e)~, pl.=! clj(iige, 
przepierzenie n., przegroda f., 
przedziałka f. 

mcrf d)ln'gcn, verfcł)fage, 
uerjcfJ!ligft. v1rfd)(dgt, u1r~ 
fd)lug, 9alie uerfd)fagen; I. va. 
1) zabić, przepierzyć, ogro
dzić; 2) mit 9/lige{n - zabić 
gwoździami; 3) wypotrzebo
wać na wbijanie; 4) źle 
okuć; 5) bas faucl) - = ver• 
brnttern; 6) ber filii nb ver= 
fcl)Iug unf ir 6d)iff an eine 
3ttf el wiatr zaptjdził nasz 
okręt na wyspę; 7) ficl) etm. 
- odstręczyć od siebie; ficl) 
alle .!1:unben - odstraszyć, 
odstręczyć wszystkich klien
tów; fid) eine gule \ll11ttie -
popsuć sobie dobrą partyę; 
8) zamknąć; •e fillinbe za· 
tkanie wiatrów; jmnbm bie 
lllu!3fi:l)t -· zastawić komu 
widok; bas 9at mir bie Stelle 
- to odjęło mi mowę; II. vn. 
1 a) (iein i 9alien) zletoieć; 
bas falte Waffer - faff en dać 
się wodzie ocieplić, ostać; 
ben fillein ein roenig - foff en 
wino zostawić, aby się trochę 
ogrzało; b) burd) bm filii nb 
verjcfJ(ugm mir nacg 9/orben 
wiatr zapędził na, na pół
noc; 2) bas verfcł)(ligt uie{ to 
wielką robi różniC(jj mas 
verf cł)lligt 39nen ba!3? co to 
pana obchodzi? ba!3 vet 0 

fd)lligt mir nicł)t!3 to mi wcale 
nie szkodzi; nid)til roi{{ bei 
igm - nic u niego nie po
maga; 3) ( o koniach) zo
chwacić się, poderwać się; 
III. ficł) -, vr. zbłąkać, za
błąkać się, zapędzić się w 
inną stronę; ein ~ier uer• 
fcł)lligt fid) in bem ,8eug 
zwierze zawiklało sie w si-
dł,cL.. • 

mcrfd)ln'gcn, adi. 1) chy
try, przebiegły, przemyślny, 
obrotny, kuty, szczwany, szpa
kami karmiony; 2) letni. 

mcrf d)ln'gcn, sn. •il, prze
piflrzenie n., ogrodzenie n.; 
zochwacenie n. 

mcrf d)ln'gcn~cit, sf. chy
trość f., przebiegłość j., 
przemyślność f., obrotność /. 
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i.Bcrf d)ln'mmen 

jgcrf d)fa'mmcn, vn. (fein) 
zamulić się, zajść mułem; 
ein uetfclj!ammter trlufl zamu
lona, namulista rzeka. 

jgcrf d)lli'mmcn, va. (gali en) 
1) zamulić; 2) obacz filet• 
fdjiemmen. 

jgcrf dJfa'mł,lnmł,lcn, va. 
([Ja6en) przetrwonić na wy
kwintne jadło. 

jgcrf d)lc'd)tern, I. va. (ga6en) 
pogorszyć., popsuć, uszkodzić ; 
II. fidj - vr. ([Ja6en) pogorszyć 
się, popsuć się; feine .\!age gat 
fidj uerf cljledjtert jego położe
nie pogorszyło się. 

jgerf d)le'dJternng, sf. po
gorszenie n., zepsucie n.; 
fitt!idje - deprawacya f. 

jgcrf d)lei'd)cn, uerf cljleiclje, 
uerfd)Ieicljft, uerfcljleidjt, uet= 
f djliclj, liin uerf cljlidjen, I. vn. 
uchodzić, nieznacznie upły
wać; bie ,8eit uerf djleidjt rafdj 
czas szybko uchodzi; II. fidj -, 
vr. usunąć się, wyśliznąć się, 
wymknąć się, zaleźć; bie .!ta~e 
gat fidj ins @ras uerf cljlidjen 
kot skrył się w trawie. 

$crf d)lci'crn, va. i vr. 
([Jalien) zasłonić welonem, 
zakwefić, zakryć oponą; 
(przen. :) uetf clj!eiete bie filla[Jt• 
~eit nicljt nie owijaj, prawdy 
w bawełnę. 

$crf d)lci'fcn, uerf cljleife, uer• 
fcljleifft, uerfcljliff, [Jalie uer0 

fcljliffen, va. 1) obacz a6-
f clj lei fen; 2) popsuć przez 
sz ifowanie; 3) zwlekać, prze
w ł6czyć, przewlec, zwłóczyć, 
przeciągać; einen !l3to3efl -
przewlekać proces; 4) fillaten 
- usuwać towary; 4) %line 
- wiązać, łączyć tony. 

$crf d)lci'men, vn. (fein) i 
vr. zaflegmić, zaflegmić się; 
zamulić siei; eine t>erfcljfeimte 
,8unge obłożony język, 

$crf d)lct'mnng, sf. pl. •en, 
zaflegmienie n.; zamulenie n. 

mcrf d)lci'ij, sm. •ei3, pl. :e, 
sprzeda:!;/., rozkup m.; sklep 
m., trafika /. 

$cri d)lei'ijcn,·. vetf cf)leifle, 
uerfcljiei~eft i uerf d)Ieiflt, uer• 
fcljlifl, galie uerf djliffen, I. va. 
1) sprzedawać; 2) styrać, 
zniszczyć, podrzeć, zmarno
wać; II. vn. i vr. 1) styrać, 
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znirnczyć, podrzeć się; 2) I spusty; einen ~afen - za
bie .Seit t>erf cljleiflt czas sil,l mknąć port; bie mugen -
już kończy; meine %age fino przymknąć oczy; bai3 ~et~ 
na[Je verfcljliff en dni moje gegen etm. - nie dopuszczac 
zbliżają sil,l ku końcowi. czego do serca; mit einem 

$crfd)lci'ijer, sm. =i3, pl. \Tlfrovfen - zatkać korkiem; 
-, rozsprzedający m., prze· (przen. :) ficlj einet %atfadje 
kupień m., trafikant m. - nie chcieć widzieć jakie

$crf d)lei'ijerin, sf. pl. 0 nen, goś faktu ; ficlj in fel6ft -
kupcowa m., trafikantka /. zamknąć się sam w sobie; 

$crf dJle'mmen, va. ([)alien) feinen eldjmera, feine G:m;>= 
1) f ein 1Sermligen - przejeść finbungen - ukrywać swoją 
majątek; oie .Sdt - prze- boleść, swoje uczucia; fein 
hulać czas; 2) zamulić. .pera - zamknąć serce; f ein 

$erf d)lc'nbcrn, va. rnalien) Ogr bet i.Berleumbung - nie 
bie .Seit - zmarnować czas. dać posłuchu oszczerstwu; 

merf d)le'~ł,lcn, I. va. ([)aben) bie mugen gegen etru. - nie 
1) zawlec, zarzucić, zacia- chcieć widzieć czego, 
gnąć ;'. er ijat Mil ~uclj ni'o jgcrf d)lic'ijtr, sm. =il, pl. 
t>erfcljlep;,t zawlókł, zaciągnął -, $crf d)lic'i)mu0fcl, sm. •il, 
gdzie ksią:l;ke; eine ~ranf~eit pl. -, obacz 5d)!ieflmusfel. 
- zawlec ~horobę; 2) ein merfd)lic'i)ung, sf. pl. ~en, 
st!eio - zuzyć, znosić za- mcrf d)ltc'i)cn, sn. =il, zamknię
nadto suknil,lj 3) zwlec, prze- de n., zamykimie n., za
wlec, zwłóczyć; II. fid) - twardzenie n., obstrukcya f. 
zawlec, zaciągnąć, zarzucić się. /med.). 

$erf d)lc'ł,lł,len, sn. ,/3, mer• $crf d)li'mmcrn, I. va. 
f d)lc'ł,lł,lung, sf. pl. ,en, za- (~af>en) pogorszyć, pogorszać; 
wleczenie n., zarzucenie n., bas gat feinen ,8uftanb noc!) 
zaciągnil,lcie n.; zwłoka f., tlerf cfJHmmert to pogorszyło 
przewleczenie n. jeszcze jego stan; II. ficlj -

mcrf d)lcu'bercr, sm. ·5, ni- pogorszyć Sil,l; III. tJetfcljiim• 
że.i ceny sprzedający, memb, ppr. i adi. pogorsza-

mcrf d)lC1t'bcrn, va. ([Ja6en) jący. 
1) einen eltein - rzucić ka· $crf d)li'mmcrnng, sj. po-
mień z procy; 2) (przen.:) gorszenie n., deprawacya f. 
fein @elb - marnować, wy· $crf d)U'ngcn, verfd)tinge, 
rzucać pieniądze; bie ,8eit - uerfclj!ingft, uet[d)lang, ~af>e 
marnować czas; 3) (przen, :) uerf djtungen, va. (gaf>en) i vr. 
bie fillaren - sprzedawać (za 1) zadzierzgnąć, splątać, :rn
zbyt nizką cenl.l, sprzedawać plątać, zap~tlać, splątać; za· 
za byle co, pozbywać za motać; bie 2tfte bet !llliume 
bezcen. finb ineinanbet uerf c9(ungen 

jgerf d)len'bern, sn. •!3, $Cr• gałęzie drzew są splecione 
f d)lcu'bcrung, sj. pl. -en, z sobą; uerfdj[ungene !lluclj0 

marnowanie n., wyrzucanie ftalien spojone litery; bu [)aft 
n.; sprzedawanie n. za mit bas @am :uerfdj[ungen 
byle co. zamotałeś, zawikłałeś mi nić; 

$crfd)lic'i)bnr, adi. zamy- 2) połykać, połknąć; pocMo
kalny, dający sil,l zamknąć, nąć, pożerać; (przen. :) jmn'on 
do zamykania; ber '5cljranf mit ben mugen - pożerać, 
i~ nicljt - ta szafa nie daje pochłaniać kogo oczyma; er 
się zamknąć. fie[Jt aus, am o!i er einen -

$crf dJliC'ijen, uerf4)liefle, tuollte wygląda tak j:J-k gdyby 
t>erfclj!iefleft i uetf clj!ieilt, uer• chciał kogo pożreć; tą) ruoUte, 
fclj(o~, ~af>e uerfcljloff en, va. bie @rbe uetfcfJilinge iijn chcial
zamykać, zamknąć, prze- bym, aby go ziemia pochło
mykać, zamknąć na klucz; nęła; bas Unternegmen uer• 
einfadj - zamknąć na raz; f cljtingt grofle j?a;,italien to 
bo;,;,dt - zamknąć na dwa przedsiębiorstwo pożera, po-



mcrf d)li'ngnng 

chłania wielkie kapitały; er 
uer\d)Iinnt aUe iBilc!Jer połyka 
wszystkie ksią:!.ki. 

merf d)li'ngnng, sf. pl. 0 en, 
1) splątanie n., zaplątanie n., 
zadzierzgnięcie n., splecenie 
n.; splot m.; - ber @ebcirme 
niedro:!.ności pl. jelit, miserere 
n.; 2) zawiklanie n.; kom
plikacya /.; intryga f.; 3) 
połykanie n., po:!.eranie n., 
pochłanianie n. 

merf d){O'ffCII, pp. od tlCro 
fd)lie[len i adi. 1) zamknięty, 
przymknit1tY; bei oen Zilren 
przy zamkniętych drzwiach; 
2) skryty, małomowny, mil
czący; ein -er !l.nmfdj skryty 
człowiek, w sobie zamkniety, 

merf djlo'fftll~eit, sf. skry
tość f., brak m. otwartości, 
szczerości, małomowność /. 

mcrf d)ht'dcn, I. va. (!jalien) 
1) połknąć, połykać; er fie!jt 
auó, arn ~atte er elne CEUe, 
einen Eabeftocf uerf d)Iucft wy
gląda tak jakby był połknął 
kij, łokieć; bie CEtbe uerfd)[ucU 
bas m3aff et ziemia wsiąka 
wodę; 2) eine '5Ube - po
łykać zgłoskę, nie wymawiać 
zgłoski; %tcinen ~ połykać 
łzy; einen eid)impf - po
łknąć, znieść w milczeniu 
obrazę; Il. fidJ -; vr. (ljalien) 
zachłysnąć, zakrztusić się. 

merf d}ln'dtn, sn. •5, mers 
f d)lll'dnng, sf. połykanie n., 
połknięcie n. 

merf d}lil'dern, fid) -, vi·. 
(ljnben) obacz merfd)lucfen li. 

mcrf d}ln'~mern, ~a. (!jalien) 
przedrzemac, zaspac. 

merf d}ln'ngcn, pp. od tlet~ 
f djlingen, i adi. splątany, sple
ciony, zadzierzgnięty, zamo
tany, zawikłany; skompliko
wany; •er ~amens3ug mono
gram m. 

merf d}lnfj, sm. •ffe!8, pl. 
•fd)Cilff e, 1) zamknięcie n.; 
mit bem •ff e brr %ilren be
fd)ciftigt zajęty zamknięciem, 
zamykaniem drzwi; 2) zawo
ra f., zamek m., zamknięcie 
n.; - ber @eme!ju zamek 
m., zatrzask m. przy karabi
nie; eid)[o[l mit boppe!tem •ff e 
zamek na dwa spusty; 3) 
etm. unter - ~aben mieć coś 
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pod kluczem, pod zamknię· 
ciem; ben iliiroen in ben -
3urilcf6ringen wpuścić lwa na
powr6t do klatki; aus bem 
•ff e btingen wyjąć z pod klu
cza, z pod zamkniecia. 

merf d}ln'»ftild, s~. -es, pl. 
•e, nasadzka końcowa. 

merf d}l111f)llorrid}tu11g, sf. 
pl. oen, przyrząd m. do zamy
kania, zamknięcia. 

mcrf d}mll'd}fctt, I. vn. (feln) 
tracić siły, omdlewać, sfa
bnąć, oor ,l',)ite - ginąć z 
upału; et mltb aui3 ~ange• 
mei[e - zanudzi się; II. va. 
(gali en) f eln ~ajein - spę
dzać :!.ycie na tęsknocie. 

merf d)mit'ben, va. (ljalien) 
gardzić, wzgardzić, odrzucić, 
odm6wić przyjęcia; bas ift 
nid)t au - to nie jest do 
wzgardzenia, odrzucenia; er 
uerjd)mci9t ble iltrlieit - gardzi 
pracą; eine merjc!Jmiigte (\}rau) 
opuszc1.ona /. 

merf d}mit'b1111g, sf. wzgar
dzenie n., odrzucenie n. 

mcrf d)11tllll'd}e11, va. (galien) 
wydawać du:!.o na palenie; 
strawić (czas) na paleniu. 

merf d)lltllll'fen, va. (galien) 
przebiesiadować; roztrwonić 
na biesiady; na biesiadowa
niu strawić; przejeść, prze
jadać. 

merf d}mci'fjcn, uerfd)mei[le, 
verfd}mei[left i oerjcf)meitt, 
verf d)mit, ~abe uerfd)miff en, 
va. zarzucić. 

merf d}me'lacn, uerf d)meI3e, 
oerjcf)mi(3eft i oerf d)miI3t, ver• 
fdjmil3t, uerjd)mol3, !jalie uer
f d)mol3en, tak:!.e oetfdjmel3e, 
uerf d)md3eft i oerfd)mel3t, uer• 
jc!JmeI3te, uerfd)md3t, I. va. 
stopić, zlewać; fuzyonować; 
belbe iaanfen finb oerfdjmol• 
3en roorben oba banki zostały 
zjednoczone, złączone, sfu
zyonowane ; %'atben - zlać 
kolory; II. fidJ -, vr. zlać 
się, stopić się, sfuzyonować 
się; ane f eine @efil~le uer• 
ld}mol3en fidJ 3u ~anf wszyst
kie jego uczucia złożyły się 
na wdzieczność. 

!Utrf d}mt'laung, sf. pl. -en, 
topienie n., stopienie n.; zle
wanie n., fuzya /. 

mcrf d)nei'bcn 

mcrf d}me'raen, va. (galien) 
przeboleą, od:!.ałować, prze
cierpieć; id) fann bief en ~er• 
luft nodj immer nid)t - nie 
mogę dotychczas przeboleć, 
odżałować tej straty. 

merf d)mie'rcn, va. (gaben) 
zasmarować, posmarować, 
,yysmarować; wybazgrać; elne 
bffnung mit Ee9m - zale
pić otw6r gliną; fie !jat ble 
ganae iautter uetjdjmiert wy
smarowała, wypotrzebowala 
na smarowanie całe masło; 
\J!apier - zabazgrać papier. 

mcrf d)mi'~t, adi. chytry, 
przebiegły, wykrętny, 

merf d}mi'~tbclt, sf. chy
trość j., przebiegłość. 

merf d}mo'ren, I. vn. <f ein) 
1) oaa @emilje mt1r uerf d)mort 
jarzyna była nadto duszona, 
2) (przen. :) dusić się, ginąć 
z gorąca; II. va. (gaben) 1) 
dusić; einen ~raten - za
nadto dusić pieczeń; 2) uleI 
iautter wypotrzebować 
du:!.o masła na duszenie. 

mcrf d}11111'~e1t, va. i i•n. 
rnt1ben i f ein) zabrukać, za
brudzić. 

merf d)ltll1,P,PCII, fidJ -, vr. 
1) wyrwać się, wygadać się, 
wydać się, zdradzić się; 2) 
fidJ in etw. - zaciąć się, 
uwziąć się; 3) nie chwyc\ć 
czeg-o. 

merf d}nll'.pf en, va. (galien) 
przepić na wódce, wydać na 
wódkę; er ift burd) unb burd) 
uerfd)navft jest całkiem za
pity. 

mcrf d}llll',rd}cn, va.' (gali en) 
przechrapac, przespac. 

merf d}nlln'ben, merf d}ttllU'• 
fen, uetf d)nauóe, oerfd)nauóft, 
uerfdjnolien; 01rfcf)naufe, vet• 
f dJnaufft, bin uerfdjnauft, tm. 
i filij - , vr. wytchnąć, wy
sapać się; Iaff e bie \J!ferbe -
daj koniom wytchnf!Ć, wy
sapać się. 

merf d}nci'bcn, uerf c!Jnelbe, 
uerjdjnitt, glbe verfdjnitten, 
va.1) wykroić, wykrajać; ~nu, 
me in uerf d)iebene \}ormen -
wykroić drzewka w rozmai
tych kształtach; er ~at bafl 
ganae %ud) verf djnitten wykra
jał, wypotrzebował całe sukno 



!lłcrf dinti'bcn 

2) ben ~ratm - naciąć pie· 
czeń; eine l)'eber , zaciąć, 
zakroić pióro; bie ~aare -
(o)strzydz, obstrzy<lz, podciąć 
włosy; bie ~iige[ - uciąć pa
znogcie; 3) zaciąć, źle po
krajać; bie[eil .fHeib ift oet• 
jd)nitten ta suknia jest źle 
skrojona; 4) rzeza~, obrzezać, 
kastrować; mniszyć (wieprze); 
wałaszyć (konia); wyrzynać, 
(psy, cielęta); kapłonić (ko
guty); 5) fillein - zmieszać 
wino, przymieszać coś do 
wina. 

mcrf d)uci'ben, 811. •5, mer0 

f d)11ei'b1111g, sf. wykrajanie 
n., wykrojenie n., wycinanie 
n., zacinanie n., obcinanie n.; 
strzyżeuie n., ostrzyżenie n., 
postrzyżyny pl.; kastrowanie 
n., rzezanie n., obrzfzanie n.; 
mieszanie n., domieszka f, 
ptzymieszka f, (do wina). 

!lłctf d)nei'Clt, vn. (jein) za
sypać, zaprószyć się śniegiem, 
zaśnieżyć się; wir finb im 
~e[be oerf dJneit śnieg zasypał 
nas w polu; tJetjdJneite fillege 
zaśnieżone drogi. 

filcrf d)nci'ung, sf. pl. •en, 
zaśnieżenie n. zawianie n., 
śniegiem, wydma /. 

merf d)ni'tt, sm. 0 eil, od
padki pl. drzewa przy ciesielce. 

!Bet[ d)Ui'tten, adi. 1) za
cięty, wycięty, zakrojony, wy
krojony, pokrajany na drobne 
kawałki; 2) rzezany, obrzeza
ny, kastrowany; ein flletfdJnit, 
tener rzezaniec m., kastrat m.; 
3) zmieszany; ein ,er fillein wi
no zmieszane z innem. 

mer[ dJUO'tfclt, adi. zakrę
cony. 

merf d)nu'~feu, va. (ijalien) 
l) wyżyć, wypotrzebować 
(tabaki); 2) ber 51::emperatur• 
roedJ[ e[ o,tfdJnupft [eicljt zmia
na temperatury łatwo zaka
tarzyć mcże; (przen. :) bai! 
oerfd)nupft micf) to mi do
pieka, to mi nie na r~kę; 2) 
idi Bin oerfdjnupft jestem za
katarzony. 

merf d)nii'ten, va. 1) ob
szyć, przybrać sznurkiem, 
sutaziem, pasamenteryą; 2) 
zasznuMwać; obsznurować, 
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obtrorzyć, obwiązać sznur- z założonemi rękami; tJet• 
kiem. fdjriir,fte ~łeime spleciore 

merfdJnii'tllll9, sf.pl. -en, 1) rymy; oer[cf)tiinlte ~udjfta&en 
obszycie, przybranie n. z pa- splecione litery; tJft[cfJtiinfter 
samenteryi, pasamenterya f.; ~amens3ug monogram ni. 

2) zasznurowanie n., obwią- merf d)rii'ufuug, sf. pl. ~en, 
zanie n. sznurkiem, obtrocze mcrfd)rii'ufen, s'n. dl, skizy
n., obtrorzek m. żowanie n., założenie n., 

mcrf d)o'Uen, adi. zaginio- składanie n. na krzyż; sple
ny; ft ift - zaginął, znikł, cenie n. 
nie wiedzieć, co się z nim mcrf d)rau'ben, oerfdjrauóe, 
stdo; jmnbn f ilr - etfriiren oetfdjraubft, oerf djrob, ljabe 
uznać kogo za zaginionego; oetfc!Jrobcn i oerfd)rnubte, ver, 
fe!bft bie 6age bavon ift - fdjraubt, va. 1) zaśrubować; 
nawet wieść o tem zaginęła. 2) prześrubować, przekręcić 

mcrfd)o'nen, va. (ljaben) śrubę; (przen. :) jmnbm ben 
1) os~czędzać, ochraniać, .!topf - zakręcić, zawrócić 
uwolnić, uwalniać, przepuścić, komu głowę. 
przepuszczać; ber %ob tJeto 
fdjont niemanb śmierć nikogo mcrf d)rau'buug, sf. zaśru-

bowanie n., prześrubowanie nie oszczędza, nikomu nie 
przepuści; 2) jmnbn mit etro. n., przekręcenie n. śruby. 
- oszczędzić komu czego; merf d)tei'ben, oerfd;reibe, 
- Sie midj mit biefen ~umm• oerfc!Jreibft, oerf djrieb, ljabe 
~eiten daj mi pan z takiemi oetf cf)rieóen, I. va, zapisać, 
głupstwami spokój. pi zapisać; bet filr3t f)at iljm 

merf d)o'nerer, sn. pl. -, ~ob oetjcljrieben lekarz zapisał 
upiększycie! in. mu jod; 2) zamówić; id) ljabe 

mcrfd)o'11et11, mcrf d)o'ueu, mir biefeil fillerf aus 'Jtanf• 
.I. va. (ljalien) upiększyć, upię- teid) - zamówiłem, zapisałem 
ksz.ać, ozdobić, przystroić, sobie to dzieło z Francyi; 
przyozdobić; bie fur3e ,Seit bes 3) jmnbm teftamentarifdj fein 
~ebenil - upiększyć krótki .f?ab unb @ut - zapisać 
czas tycia; biefer Spiege! 11er• komu w testamencie majątek; 
f cljonert to lustro upiększa, 4) tJiet \jlapier- wypisać, zapi
pochlebia; II. fic!j -, vr. sać dużo papieru; 5) bao fil\ort 
upięk,zyć, ozdobić, przyozdo- ljat er tJerjdJritben ten wyraz 
bić, przystroić się, źle napisał; II. ficfJ -, v1·. 

merf d)o'1teru11g, sf. u pięk- (f)aben) 1) fidJ filr jmnbn -
szenie n., przy(lzu.obienie n., zobowiązać się piśmiennie za 
ozrloba t: kogo;fidjbem%eufet-zapisać 

metf d)0111Ctlllt001JCteilt, sm. się dyablu, sprzedać BWI} 

~,s, pl. ,e, stowarzyrnenie n. du8zę dyabłu; 2) pomylić się 
dla upiękfZenia (miejscu- w pisaniu, zrobić omyłkę 
wości). w pisaniu. 

merf d;o'uerungemittd, sn. merfd)rei'buug, sf. 1) za-
-~. pl. -, środek upiękrna- pis m., przepis m., zapisanie 
jący, kosmetyk m. n., przepisanie n., ordynacya 

,iJetf dJO'UIIUJJ, sf. pl. •en, f.; 2) zamówienie n., zapi
oszcz~dzanie n., uwzględnia- sanie n.; 3) zapis m., obie
nie n. lnica f. na piśmie; icfJ roerbe 

filetf d)O'ffeu, adi. 1) wy- ~ljnen eine - batillier aUil= 
płowiały, z bla ko wany; 2) ,e fteUen wystawię panu na to 
\Jlf(an3cn rośliny, które prze- zapis; 4) pomyłka f. w pi
stały wypmzczać; 3) zako- saniu, 
chany, zadurzony; 4) =e ~ucfJ~ merfd)rei'cu, oerfdjreie, ner• 
ftalien rozstrzelone czcionki. fcf)reift, oerfd)rie, ija6e oer= 

merf d)tii'11leu, w. (ljaben) fdjrim, va.. okrzyczeć, osla
skrzyżować, na luzy! zało- wić; er ift ilberaU oerfdjrien 
żyć; mit oetf djr1inften mtmen znają go ze zlej opinii; oer~ 



f d)reie es mir nidjt żebyś tylko 
nie dał urok6w. 

mcrf d)rit'en, adi. osławio
ny, okrzyczany. 

merf d)ro'ben, adi. dziwa• 
czny, niedorzeczny, przewro
tny; eine •e mntroort wykrę
tna odpowiedź; =er .ftopf ba
łamutna głowa. 

$trf dJtO'ben~eit, sj. dziwa
czność f., niedorzeczność /., 
przewrotność f., ekscentry
czność f. 

!Berf d)ro'ten, va. (9a!ien) 
śrutować. 

merf dJrtt'mWn, vn. ,(fein) 
pomarszczyć, z1.0arszczyć, po
kurczyć, skurczyć się. 

!Btrf dJttt'm~fen, sn. •S. ob. 
ll!erfdjrumpfung. 

merf djttt'm~ft, adi. pomar
szczony, zmarszczony, pokur
czony, skurczony. 

merf dJttt'm~fttng, sf. po
marszczenie n., zmarszczenie 
n., pokurczenie n., skur
czenie n. 

merf d)u'b, sm. ,(e)e, zwfo• 
ka f., odwłoka f., opóźnienie 
n.; 09ne - be1. zwłoki, bez
zwłocznie. 

merf d)ii'djtern, va. (fJalien) 
onieśmielić. 

lBerf dju'bbiCttft, sm. •es, 
służba przetokowa. 

merf dJtt'{Jgdeife, sn. ·!3, pl. 
-, tor zestawniczy, zesta
wowy (kol.). 

lBerf djii'dJtern, sn. 0 !3, mer~ 
f djii'djtmmg, sf. onieśmiele
nie n., nieśmiałość f. 

merfdju'lben, I. va. (gaóen) 
1) dopuścić się winy, zawinić, 
przewinić; mail 9abe idj 1m„ 
fd)ulbet? c6ż zawiniłem? er 
9at allei3 verfdjulbet on wszyst
kiemu zawinił; roas 9alie idj 
6ei i9m verfc!Julbet? jakiej 
winy dopuściłem się, w jego 
oczach?; 2) obdlużyc, zadłu
żye, długami obciążyć; er 9at 
f ein ~aU!3 vetf djuibet obdłużył 
swój dom; er ift ftatl ver• 
f c!ju(bet jest mocno zadłużo
nym; II. fid) -, vr. 1) er ijat 
fidj jdjroer an mir vetf djuibet 
dopuścił się ciężkiej winy 
wobec mnie; 2) er gat 1fid) 
ftatE verf d)uibet zadłużył się. 
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!Btrf djtt'lbcn, sn. •!3, wina 
f., zawinienie n., przewinie
nie n. ; o~ne mein - bez 
moj,ij winy. 

!Berf dju'lbttng, sf. pl. -en, 
1) wina f., zawinienie n., 
przewinienie n.; 2) zadłuże
nie n., obdłużenie n., obcią
żenie n. długami. 

lBerf ~il'r3m, va. ([Jalien) 
zaplątac, zapętlać. 

mcrf d)ii'tten, va. (gitlien) 1) 
przelać, rozlać; bai3 stinb mit 
bem lSabe - wylać dziecko 
wraz z kąpielą; er gat ee liei 
Ujm verf d)ilttet stracił' w jego 
łasce, zasypał się; 2) za~y
pać, zasypywać, przesypać, 
rozsypać; er rourl:>e von ber 
Earoine uerfcf)ilttet lawina go 
zasypała; verfdjiltte nicf)t ben 
15anb nie rozsyp piasku. 

merf djii'tten, sn. ~a, mer
fdjil'ttung, sf. 1) przelanie 
n., rozlanie n.; 2) przesypa
nie n., zasypanie n., rozsy
panie n. 

merf dJIUit'gern, va. i fid) 
-, vr. spowinowacić się, spo
krewnić się, koligacić się; 
fie finb aUe uerfd)roiigert są 
wszyscy spowinowaceni. 

merf d)IUii'gcrt, adi. spowi
nowaccny, spokrewniony, sko
ligacony. 

lBtrf d)IUit'gerung, sf. powi
nowactwo n., spowinowace
nie n., pokrewie{1stwo n., 
spokrewnienie n., skoligace
nie n. 

merf djlUit'rmen, I. va. (lja!iet1) 
bie ~ad)t - przehulać noc; 
II. fidj - , vr. bie lSienen -
fidj pszczoły rozlatują się. 

merfdj1Un'r3en, vn. ([ein) 
zaczernić Rię. 

merf dj1Uit'r3en, va. (lja!ien) 
1) czernić, oczernić; 2) !fi aren 
- przemycać towary. 

lBcrf d)IUn'IJcn, I. va. (ljalien) 
1) przegawędzić, przebzdu
rzyć, przegadać; roir [Jalien 
ein 15tilnbd)en uer[d)roavt prze
gawędziliśmy godzinkę; jmnbm 
bie 15orgen - spłoszyć .komu 
troski f?awędką.; 2) etro. -
wygadać, wypaplać co; 3) 
jmnbn - oczernić, obmówić, 
obgadać kogo; II. fidJ -, vr. 
1) zagadać się, zdradzić się, 

meri dJWc'nberht 

popełnić niedyskrecyE_!; · 2) 
stracić czas przez gadanie, 
zagadać się. 

merf d)IUti'gen, verfd)weige, 
uerfdjroeigft, vetfdjroieg, ~abe 
verjd)roiegen, va. zamilcze-,, 
przemilczeć, zataić; er 9at 
bie ~auptf ad)e uer[cf)miegen 
zamilczał najważniejszą rzecz; 
bem mrate, 1Seidjtu11ter unb 
mbuofaten batf man nidjts -
lekarzowi, spowiednikowi i 
adwokatowi nie wolno niczego 
zataić. 

lBttf djlUti'!JUU!J, sf. zamil
czenie n., przemilczanie n., 
(za)tajenie n. 

lBerf djlUC'lgen, va. (ga6en) 
obacz !Setptaff en. 

lBtrf d)IUc'Uen, uerf djroelle, 
uerjcf)roillft, uerfcf)roillt, uer• 
f dJrooU, liin uer[cf)roollen, vn. 
zapuchnąć, spuchnąć, opu
chnąć; nabrzmieć; bie ~afe 
ift i[jm uetfdjrooUen spuchł 
mu nos. 

lBerf djtuc'mmen, va. l9af>en) 
zalać, zalewać, nanieść, za
mulić; b11s @eroitter ljnt alle 
!ffiege verf d)roemmt burza za
lała wszystkie drogi i ber ~ruu 
I)at bie !ffiie[e verjd)roemmt 
rzeka zamuliła łąkę; (przen. :) 
@efiiI)f in m:Jorte uerfc!Jroemmt 
uczucie w słowach tonące. 

!Berf djlUc'nben, va. (I)11lien) 
marnotrawić, marnować, (roz)
trwonić, rozrzucać, wyrzu
cać, tracić; [eine @e[unof)eit, 
[dne striifte - tracić zdro
wie i siły; bie ~atur 911! Eieli• 
Iinfle, an bie fie uieI uer
f d)roen'oet przyroda ma ulu
bieńców, wobec których jest 
rozrzutną.; er ijat fein ~er• 
miigen uerfd)roenbet roztrwo
nił majątek; fillof)!taten an 
einen Unroilrbigen - dobro
dziejstwa wyświadczyć nie
godnemu; fie verfd)roenbet vieI 
filr i9re @arbetobe wydaje 
bardzo wiele na garderobę. 

merf djlUe'nbcr, sm. =6, pl. 
-, marnotrawca m., trwoni
cie! m., utracynsz m., roz
rzutni)i: m. 

merf d)llle'nberin,sf. pl. =nen, 
marno·tra:wczyni f., rozrzu
tnią_a j., utracyuszka /, 



!Berf djllle'nberif dj 

!Berf djllle'nberif dj, adi. mar
notrawny, rozrzutny, utratny; 
adv. marnotrawnie, rozrzu
tnie; mit etm. - umgeijen 
marnotrawić, trwonić coś. 

lScrf djllle'nbung, sf. marno
wanie n., marnotrawienie n., 
marnotrawstwo n., trwonienie 
n., rozrzutność j. 

!Bcrf djlllc'nbung~fndjt, sf. 
marnotrawność f., skłonność 
/. do marnotrawstwa. 

!Bcrf dj1Dc'nbung~f ildjtig, adi. 
skłonny do marnotrawstwa, 
marnotrawny. 

!Bcrf d}lllic'gcn, adi. docho
wujący tajemnicy, dyskre• 
tny, umiejący milczeć. 

lSerf d)llllc'gcn~cit, sf. mil
czenie n., dyskrecya /. ; - ift 
eine gtofle %ugenb jest to 
cnota nad cnotami, trzymać 
język za zębami; untet bem 
6ieqe[ ber - pod. tajemnicą. 

!Bcrf djllli'mmen, netf djmim0 

me, netfdjmimmft, nerf djmamm, 
bin netfdjmommen, vn. roz
pływać się ; zlewać się; za
cierać, zatrzeć się; {przen. :) 
in @lilclf etigfeit - rozpływać 
się w szczęśliwości. 

!Bcrf d}llli'nbcn, nerf djminbe, 
verfdjmanb, bin nerf djmunben, 
vn. (fein) zniknąć, znikać; 
ginąć, zaginąć, przepaść; er 
ift mir auli bem @e)tdjt net• 
f dj1uunben znikł mi z oczu; 
bie le\,lte ~offnung nerf djmin° 
bet ostatnia nadzieja znika; 
in ein j)lidjti3 - rozpłynąć 
się w nicość; - foffen eska
motowllć, świsnąć. 

lScrf d}llli'nbcn, sn. •s, !Ber• 
f d}llli'nbung, sf. zniknięcie 
n., znikanie n., zaginięcie n., 
strata f.; ba!! illerf djminben~ 
Caff~n eskamotaż m. 

!Bcrf d}IDi'ftcrn, fidj -, v,·. 
(ijaf>en) stać się czyją siostrą; 
nerf djmiftert, pp. i adi. sio
strzany; nerf c!Jmifterte %uger.0 

ben pokrewne cnoty. 
!Bcrf d}llli'ftcrnng, sf. pl. 0 en, 

związek m., spokrewnienie n., 
powinowactwo n., pokrewień
stwo n. 

lScrf d}IDi't;cn, I. vn. (ijaben) 
wypocić si~; II. fidj -, bie 
.l?ranfijeit ijat fidj uerf djmitt 
choroba wyszła - przez pot; 
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III. va. (ijaben) 1) ein .!Ueib 
- przepocić suknię; 2) wy
wietrzeć z głowy, zapomnieć; 
baiil ijalie idj fdjon [ange ner• 
fdimi\,lt to mi już dawno wy
wietrzało z głowy. 

!Bcrf dJIDO'llcn, adi. zapu
chnięty, spuchnięty, napuch
nięty, nabrzmiały. 

!Berf djlllo'mmcn, adi. zala
ny, zamazany, niewyraźny. 

!Bcrf djlllo'rcn, uerfdjmi:ire, 
uerfdjmi:irft, uerf djmur, uer0 

f djmor, ijalie uerfdjmoren, 1) 
wyrzec, zarzec się, odprzy
siądz; ben eidjna:pil, ba!! 5:piel 
- odprzysiądz od w6dki, gry; 
ba!! mil! idj nidjt - nie 
zarzekam się tego; 2) prze
klinać= nermilnfdjen; 3)@ott 
-zarzec się Boga; II. fidj -, 
vr. (~alien) 1) przysięgać się; 
fidj ~odj unb teuer - przy
sięgać na wszystkie świętości; 
2) sprzysiądz, zaprzysią,dz się, 
spiskować; spiknąć się; 
(przen. :) ~immer unb @rbe 
~aben fidj gegen midj ner
f djmoren niebo i ziemia 
uwzięły się na mnie; Ilf. uer• 
f djmoren, pp. i adi. zaprzysię
żony, sprzysięgły. 

!Bcrf djlllo'rcr, sm. •5, pl. 
-, spiskowiec m., sprzysię
gł,v m., konspirator m. 

mcrf d}IDo'rcnc(r), sm. •en, 
pl. •en, sprzysięgły n., spi
skowym. 

!Bcrf d}IDo'rnng, sf. pl. •en, 
spisek m., sprzysiężenie n., 
konspiracya /. 

!Bcrf d}Wn'nbcn, adi. obacz 
)llerlcf)minben. 

mc·r~bred}f{er, !Bc'rf cbrcdjf0 

{Cr, Bm. •51 pl. -, wier
szokleta m. 

mcrf c'dj~fad}cn, va. i vr. 
(~af>en) pomnożyć sześciokro
tnie. 

$trfc'~gang, Bm. •C51 uda
nie n. się do chorego z św. 
sakramentami. 

mcrf c'lJcn, nerf eije, uerfieijft, 
nerfiegt, uerfa~, ijalie nerfe~en, 
I. va. 1) sprawować, pilno
wać, pełnić, zawiadywać; 
einen ~ienft - pełnić słnzbę; 
ein mmt - sprawować urząd; 
@ef djaf te - prowadzić inte
resa; bie !!Ilirtf djaft, ba!! ~auiil 

- prowadzić gospodarstwo, 
zawiadywać domem ; fie ner• 
fie~t bie .!Uidje f e[bft sama 
~ię zajmuje kuchnią; ben 
@ottei3bienft - pełnić służbę 
Bożą,; bie stinber - doglądać 
dzieci; bie ~ecle uerfieijt bie 
etel!e eineil ID'lantels derka 
służy za płaszcz; 2) mit etm. 
- zaopatrzyć czem, w co, 
dostarczyć; er uerfie~t mein 
~au!! mit_ !!Ilein dostarcza mi 
wina, zaopatruje mój dom w 
wino; mit @elb - zaopa
trzyć w pieniądze; ein ,8euga 
ni!! mit Unterfdjrift - poło
żyć pGdpis na świadectwie; 
mit )!lollmadjt - dać pełno
mocnictwo; einen %cie\) mit 
~ifdjen - zarybić staw; bai! 
~au!! mit ID'loóein - ume
blować dom; einen !!Iledjfel 
mit @iro - dać żyro na 
weksel, żyrować weksel ; 
einen !!Iledjfer mit bem mfaevt 
- akceptować weksel ; einen 
.ltranfen mit ben 6terliefafra 0 

menten -, einen 6terf>enben 
chorego, umierającego 

zaopatrzyć Ś\V. sakramentami; 
8) rzadko użvwane: imnbn au 
etm. - wyb

0

rać, przeznaczyć 
kogo do czego, predestyno
wać; 4) etm. - zbłądzić w 
czem, uchybić co, zapomnieć 
o czem, zaniedbać coś, niedo
pilnować czego, omylić się, 
nie uważać czego, przeoczyć 
co; er ~at ei3 liei i~m -
stracił laskę u niego; mo• 
burdj ijat er ei3 liei i~m - ? 
czem on go sobie zraził? 
idj ~alie ei3 barin -, bafl idj 
au nadjfidjtig mar zbłądziłem 
przez zbytnią pobłażliwość; 
eine @elegen~eit, f ein @Ciicl 
- nie skorzystać ze sposo
bności, chybić szczęście; -
- ift nerfpielt kto nie dołoży 
okiem, dołoży workiem; II. 
fidj - , vr. 1) omylić się, 
przeoczyć; 2) bie ~rau ~at 
fidj baran - ta kobieta 
(w ciąży) zapatrzyła się na 
to; 3) spodziewać się, ocze
kiwać, obiecywać sobie; mer 
ijatte fiń} ba!! non 3~nen - ? 
ktoby się był tego po panu 
spodziewał? idj nerfa~ midj 
beff en nidjt nie spodziewałem 



się tego; man uerfiegt fidJ 
nidJts @utee nie obiecują 
sobie nic dobrego; ege icf) 
midJ 'oelfen verfag w okamgnie
niu, zanim się oglądnąłem ; 
ege man ficlj'e tietfiegt zanim 
się człowiek oglądnie, w je
dnej eh wili, w okamgnieniu; 
4) fidJ mit et11.1. - zaopatrzyć 
się w co; fidJ mit l8ottiiten 
- zwpatrzyć się w zapasy, 
porobić zapasy; III. uerjegen, 
pp. i adi. zaopatrzony; ein 
gut -ee ilager dobrze zaopa
trzony skład. 

lScrf C'~cn, 8n. ,e, przeo
czenie n., omyłka f., nieu
waga f.; uchybienie n., błąd 
m.; es ift ein - non mir 
ge11.1ejen to było omyłką, 
przeoczeniem z mej strony. 

lScrf c'~cntndj, adv. przez 
omyłkę, przez nieuwagę, 
mylnie. 

mcrfe'~rcn, va. (gaóen) 
uszkodzić, narmzyć. 

mcr!l'cinf dJnitt, 8m. =es, pl. 
.. e, średni6wka f. w wierszu, 
cezura f. 

mcrfclci', 8f. pl. -en, rymo
klectwo n. 

lSc'rf cmndjcn, 811. -, wier
szowanie n. 

lSc'rfcmndjcr, 8m. ,!3, pl, 
-, wierszokleta m., wierszo
r6b m. 

mcrf c'nbbnr, adi. dający 
się wysłać, mogący być wy
słanym. 

mcrf c'nbcn, verf en'oe, uer
fan'ote i uetfen'oete, uerfen'oet 
i virf an'ot, va. (gaben) wy
syłać, rozsyłać, odsyłać, po
syłać, odstawiać; (przen. :) 'oie 
eonne uerf en'oet gliigen'oen 
!Btan'o słońce śle na ziemię 
ogniste żary; 'oer !BllUm uer= 
f en'oet eidJatten drzewo daje 
cień. 

mcrfe'nbcr, 8m, •!3, pl. -, 
przesyłający, wysyłający, od
syłacz m., podawca f.; (ins 
!Rui3Ian'o) eksporter m. 

mcrf c'nbung, 8/, wysyłanie 
n., wysyłka /., przesyłka f., 
ekspedycya f. 

mcrf c'nbung!lnrt, 8{. miejsce 
n. wysyłki. 

ll.łcrf c'nbung!lnrtifcl, sm. pl. 
artykuł wysyłkowy. 
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ll.łcrf c'nbung!lgcf djiift, 8n, 
•eil, pl. ,e, interes wysyłkowy; 
dom wysyłkowy, spedycyjny. 

ll.łcrf e'nbnn!l!ł!lcbil~tcn, 
ll.łcrf c'nbung!lfoftcn, lScrf c'n· 
bung!lf~cf en, spl. należytość 
f., koszta pl. wysyłki. 

ll.łcrf c'nbung!lgiltcr, sn. pl. 
towary przeznac?:one do wy
syłki, 

ll.łcrf c'ngcn, va. (fJa!ien) 
opalić, osmalić co; ficfJ bie 
~aare am ilicf)t - osmalić 
sobie włosy nad świecą. 

mcrf c'nfcn, I. va. (gaóen) 
1) zanurzyć, wrzucić na dno, 
zatopić, spuścić, zagrążyć, po
grążyć; in einen ~ógrunb -
spuścić w przepaść; ein 6dJiff 
- zatopić okręt; inf! @rab -
spuścić do grobu; inii! !ffiaff er 
- zanurzyć w wodzie; 2) 
(przen. :) in stummer uerfenft 
pogrążony w troskach; inii! 
l!:itubium uerf enft zatopiony 
w nauce; II. fidj -, vr. 
((Jaf>en) pogrążyć, zagrążyc\ 
się, zatopić się; fidj in einen 
@ebanfen - zatopić się w 
jednej myśli, skoncentrować 
się na jedną myśl. 

mcrf c'ufcr, sm. ,!3, pl. -, 
wierciśrodek m. 

mcrf c'nfung, sf. pl. -en, 
zanurzenie n., zatopienie n., 
pogrążenie n.; - in 'oie @rbe 
spuszczanie n. do grobu, po
chowanie n. 

ll.łe'rfcf djmicb, sm. ~es, pl. 
•e, wierszJkleta m. 

mcrf c'ff cn, adi. obacz @r= 
:pid)t. 

mcrf c'i,lnmt, sn. •es, obacz 
l8erfat1amt. 

mcrf c'ljbnr, adi. 1) dający 
się przesadzić, przenieść, 
transportować; ruchomy; 2) 
(uertaujd)liar) dający się za
mienić; 3) dający się zastawić. 

mcrf c'ljcn, I. va. (()alim) 
1) przesadzić, posadzić na 
inne miejsce, przestawić, prze· 
nieść; \j.lflan3en - przesadzić 
rośliny; 'oie illlorte - prze
stawić wyrazy; 'oer @Iaulie ner= 
f evt !8erge wiara wszystkiego 
dokaże; einen !8eamten -prze
nieść, tramferować urzędnika; 
'5dJiHer in eine gli~ere S?Iaff e 
- uczniów promować do wyż-

szej klasy; u n ter 'oie @iitter 
- umieścić w liczbie bog6w; 
ben !Rnfet - podnieść ko
twicę; unter 'oie ,l;leiCigen -
kanonizować, beatyfikować, 
uświęcić; ben 6it ber !}!ee 
gierung - siedzibę rządu 
przenieść; jmn'on ine@!enb, in 
!not - wtrącić kogo w nędzę, 
biedę; imnbn in 'oie !not= 
roen'oigfeit -, etro. 3u tun 
wprowadzić kogo w konie
czność uczynienia czego; in 
!Rngft - wprawić w bojaźń; 
imn'on in '5dJrecfen - na
bawić kogo strachu, nastra
czyć kogo; in 3'reube, in 
@nt3ilcfen - wprawić kogo 
w zachwyt; 'oiefe !nad')ricf)t 
uerfetite uns in groBe '.trauer 
ta wiadomość pogrążyła nas 
w wielkim żalu; irt ben !Ru(Je, 
ftanb - spemyonować, prze
nieść w stan spoczynku; 
2) przestawić, przenieść w 
niewłaściwe miejsce; prze
łożyć, przenieść; eine '.tilr -
przełożyć, przenieść drzwi; 
einen !Rusgang - zastawić, 
zabarykadować wejście; ben 
!Rtem - (za)tamować oddech; 
3) jmnbm einen 6cf)Ia~, ~ief>, 
eitoB (albo ein!3) - uderzyć 
ciąć, pchnąć kogo; jmnbm 
eine D~rfeige, !mau{f dje!Ie -
dać komu policzek, w papę; 
4) zastawić, dać w zastaw, 
pozastawiać; idJ ~llóe meine 
Ugr uerfett zastawiłem ru6j 
zegarek; 5) przymieszać, za
prawiać, przydać, dodać; 
elne 3'atóe mit einer an'oeren 
- wymieszać jeden kolor 
drugim; @o{b mit Słupfer 
- dodać miedzi do złota; 
!ffiein mit fil)aff er - rozcień
czyć, zaprawić wino wodą; 
II. vn. (~aóen) 1) odpowie
dzieć, odrzec, odeprzeć; 2) 
rodzić nieżywe młode; III. 
fidJ -, vr. (~alien) pomylić 
sie w układaniu, składaniu; 
(di·uk.) przenieść w niewła
ściwe miejsce; ber <!itrom vet= 
fevt fi(!J rzeka zmienia bieg j 
ber Sttanf~eiti3ftoff uerf ett fidJ 
zarazek przenosi się; bie 
!8tii~ungen - ficf) wzdęcia za
parły się, zatrzymały się; -
eiie fidJ boclj in meine ilage 
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niech się pan przeniesie w moje wnić kogo o czem, zaręczyć 
położenie; fid) in @eonnfen komu o czem, upewnić kogo 
rooljin - przenieść się gdzie o czem; id) uetficljete 15ie I 
w myślach; ficlj auf etro. - zapewniam panu, ręczę panuj 
uwziąć się na co, zaciet1ze- feien 15ie l:>effen uerficljert ... 
wić sie w rzem. niech pan będzie pewnym, 

~etfC'~[d)iClltlt, j. pl. szy- że, •• j e!3 UJUtbe mir VCt• 
ny ruchome. ficljert zapewniano, zaręczano 

)Ber[ e'~uug, sf. pl. ,en, 1) mi; verfidjern 15ie ilj1t me i ner 
przesadzenie n.; przestawienie ~anfbnrfeit niech go pan 
n.; przeniesienie n., transfe- zapewni o mojej wdzięczno
rowanie n.; promocya /.; - ści; Ir. ficlj -, vr. (ljaben) 1) 
von )Buc!;ftaben permutacya a) ficlj einer eaclje - upewnić 
f.; 2) przestawienie n., przenie- s'ę co do czego.; b) ficlj einełl 
sienie n. w niewłaściwe miej- @egenftanbełl - zabezpieczyć 
sce; 3) zastawienie n., zastaw sobie coś, położyć na coś 
m.; 4) zatrzymanie, zaparde areszt; ficl) jmn'Oi! - upe
(wiatrów); 5) - von 'iJaróen wnić się co do kogo; -15ie ficlj 
zaprawianie n., mieszanie n. bes :Dliniftetłl niech się pan 
kolorów; - ber !lletaUe mie- urewni eo do ministra; 2) ficl) 
szanie n., aliażowanie n. kru- gegm etro. - ubezpieczyć, 
szeów. zabezpieczyć, asekurować się 

~Ctfe'~Ullg~fouferen3, sf. p1zeciw czemu. 
konferencya promocyjna. ~erfi'dJerung, sf. pl. =ett, 

'8crf e'~u1190tag, sm. •tłl, 1) ubezpieczenie n., zabrnpie
pl. •e, dzień m. ogloszeriia czrnie n., asekuracya f.; bie 
promocyi. erlifcljt ubezpieczenie, 

'8erfc'~m1g~3eidJen, sn. ,a, asekuracya wygasa, gaśnie; 
pl. -, znak m. t,anspozy- - nuf @egenfcitigfeit ubez
cy,iny. pieczenie polegaj11ce na wza

iicrf eu'd)tlt, va. i rn. (fein) jemności; 2) zapewnienie n., 
zarazić, zepsuć powietrze. upewnienie n., zaręczenie n.; 

~erf en'd)Ullg, sf. zepsucie id) ge(Je ~~nen bie - za pe
n. powietrza, zaraza f., in- wniam pana, ręczę panu; eine 
fekcya f. - abgeben złożyć zapewnienie. 

~crf cu'f3en, va. (ljabcn) ~crfi'd)eru11g~age11t, sm.=rn, 
przepędzić na wzdychaniu; pl. =m, ajrnt asekuracyjny, 
wzdychaniem ukoić. akwizytor m. 

~c'r~fufi, sm. =ei3, pl. •fil~e, '8erfi'dJtrungenutrag, sm. 
stopa .f. wiersza. •fłl, pl. =anttiige, wniosek 

~erfi'dJerer, sm. ~o, pl. asekurncyjny. 
, ten, co zabezpiecza; [łerfi'd)ern11g0a11ftalt, :;f. pl. 

akwizytor m., ajent asekura- •en, zakład asekuracyjny, ase-
cyjny. kuracya f. 

iicrfi'dJCrtt, I. va. (lja!im) merfi'd)cr111190ba11f, sf. pl. 
1) zabezpieczyć, ubezpieczyć, =en, bank asekuracyjny. 
asekurować; iclj ~aóe meht [łerfi'd)crnng~bctrag, sm. 
S)aułl gegen l)'euetfd)abm ver= ,es, pl. -betriige, suma za
fic!;ert ubezpieczyłem, ase- bezpieczona. 
kurowałem dom od ognia; ~erfi'd)cr11ngefad), sn. =ei!, 
er iit mit 2000 .!tronrn uer, zawbd asekuraeyjny. 
ficljert jest ubezpieczony, ase- merfi'd)cntu9~gcfefff dJaft, 
kurowany na 2000 koron; sf. pl. •en, towarzystwo n. 
3111n )Bollen - ubezpieczyć ubezpieczeń, towarzystwo ase
do pełnej wartości; ftd) auf I kuracyjne. 
&óleóen, auf @r[e!ien - ubez- ~erfi'djern1190priimie, sf. 
pieczyć się na przeżycie i do- pl. •n, premia asekuracyjna. 
ż_ycie; gegen .\)age! - ubez- ~crfi'd)cru1190prot1ifio11, sf. 
p1eczyć od gradobicia; 2) pl. =en, prowizya asekura
jmnbn einer 15acl)e - z,ipe- cyjna. 

mcrfi'd)eru11g~f djci11, sm. •es, 
pl. •t, kwit asekuracyjny. 

merfi'd)eruug~f dJUJinbd, sm. 
,(l, oszustwo asekuraryjne. 

mcrfi'dJerungefummc, sJ, 
kwota ubezpieczona. 

lU'erfi'd)mtug~UJcf en, sn. •S, 
spr,iwy asekuracyjne. 

mcrfi'tfcrn, vn. (lein) wy
cie('. 

merfic'lieufad)eu, va. i fid) 
-, vr. (~aóen) pomnożyć sie
dmiokrotnie. 

~erfic'bcu, I. va. (~alien) 
dać wyparować przez wygo
towanie, wygotować; II. vn. 
(fein) 1) wygotować si~, wy
parować się przez zbytnie go
towanie; 2) popsuć się przez 
zbytnie gotowanie; ber 3'if d) 
ift verf otten ryba jest prze
gotowana, wygotowana. 

[łcrfic'gbar, adi. dający się 
wyczerpać. 

mcrfie'gel11, va. (galien) pie
czętować, opieczętować, za
pieczętować, przyłożyć pie
częć; gerict;t!id) - opieczę
tować sądownie; eine 15d)ad)te! 

zapieczętować pudełko; 
(przen. :) er ljat geute ben 
!!Runo verfiegelt jest dziś mil
czący, milczy dziś jak za
klęty. 

~erfic'gd11ug, sf. pl. =en, 
pieczętowanie n,, opieczęto
wanie n., zapieczętowanie n., 
przyłożenie n. pieczęci. 

~crfic'nen, vn. (f ein) wsią
knąć, W.) sychać, wyschnąć; 
bie QueUe roitb lin!t> - źró
dło wnet wyschnie; (przen. :) 
iljte ~ruft verfiegt f cljon po
karm u niej niknie; uerfiegt, 
pp. i adi. wyschły, sucrhy; 
(przen. :) a us ei ner uerfief!ten 
tlueUe roiUft bu fcljiipfen? 
chcesz czerpać z wysrhłego 
źródła? 

~e'rfifer, sm. =(co), pl. 0 e, 
obacz )Bersbrec.t;flet. 

[łcrfifi3ie1ren, vn. (ljaóen) 
wierszować, wierszem wyrazić. 

~erfifiaic'ruug, sf. wierszo
wanie n., wersyfikacya f. 

~crfi'Ibcrer, sm.· •s, pl. -, 
1) posrebrzy ciel m., posre
brzacz m.; 2). ~ier- ajent 
browarowy. 



merfi'Iberu 

merfi'ltiern, va. 1) posre• 
brzyć, posrebrzać, osrebrzyć 
(po wierzchu); wysrebrzyć 
(wewnątrz); (przen. :) jmnbm 
'Die ~iinbe - przekupić kogo, 
datkiem sobie kogo zjednać; 
bai.l 2!uge uetfmmt fidJ oko 
zaszło łzami; 2) spieni<,żyt<, 
sprzedać; zrealizować. 

merfi'lbcrn, 811. •i3, llJttfi'(= 
lleruug, ~/. pl. ,en, 1) po
srebrzanie n., osrebrzanie n., 
wysrebrzanie n.; 2) spienię
żenie n., sprzedawanie n., 
zrealizowanie n. 

)Scrfi'ml!dn, vn. (fein) zgłu
pieć. 

merfi'ngett, uetfinge, :uer~ 
fingft, uerlang, [jabe tletfungen, 
va. bie ,8eit - prześpiewać 
czas; vr. ficf) - fałszywie 
spiewać. 

merfi'nfcn, uetfinfe, uet• 
finfjt, uerja~f, bin ue,tfunfen, 
vn. 1) tonąc, zatonąc, zapa
dać, zapaść, ugrząźć, zagrząźć, 
webrnlJĆ, zabrnąć; er uerjanf 
im 6ct)[amme ugrzązł w bło
cie, mule; ber .!tal)n uetf anf 
czołno zatonęło; (przen. :) id) 
fJiitte in bie G:rbe - miigen 
byłbym się zapadł w ziemię, 
byłbym się ukrył pod ziemią; 
2) (przen. :) in @eban~en -
zatopić si<, w myślach.;, in 
iiefen 6d)laf - zapaść w 
głęboki sen; in ~d)mer3 -
zatopić si,;; w bolu; in mor= 
urteilen - zabrnąć w prze
sądy; in <i:idju[ben - zabrnąć, 
popaść w długi ; in Unglilcf 
- popaść w nieszczęście; in 
.l.!nfter - ug-rząźć w występku. 

mcrfi'nnllilbcn, mcrfi'nnbilb· 
Ud)cn, va. ([jabm) uzmystowić, 
s.)'mbolizować. 

~crfi'nnlid)cn, i·a. (galim) 
1) uzmysłowić, zmysłowo wy
stawić, przedstawić; obrazo
wo przedstawić; 2) czynić 
zmysłowym. 

~crii'nnlid)nng, sf. pl. #en, 
uzmysfowienie n. 

)Scrji'ntern, va. ([jaben) .ob. 
metficfern. 

mcrfi'ttlid)cn, va. (ljalien) 
uobyczaić, (u)cywilizować. 

)llcrji'J}cn, uetfi~e, uetfijJeft 
i uerfi~t, uetf af;, [jnbe uetf effen, 
I. va. bie ,8eit - przesie-
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dzieć czas; ben %ermin - mcrfo'bnungefcft, sn. ~eil, 
chybić termin przez niedo- mcrfii'bllUllllllttlg, sm. •es, 
łęstwo; eld)[af unb !Jłu[Je - sądny dzień (u żydów). 
stracić sen i spokój przez merfii'b11Ullg00lJfCt, sn. •i3, 
zbytnie siedzenie; einen 15tu{J[ pl. -, ofiara /. pojednania. 
- popsuć krzesło przez cią- mcrfii'bllllllgetng, sm. ~e, 
głe siedzenie; Il. fidJ -, vr. obacz merjiif)nungi.lfeft. 
(fJnlien) zasiedzieć się. mcrfii'b111111getob, sm. •ei3, 

mc'r\lfunft, st: sztuka f. śmierć-odkupicielka f. 
wierszowania. 2łcrf ii'bnungeltJcrf, sn. •ti3, 

llJc'rllfiinftlcr, mcremtld)Ct, pl. •e, dzieło n. odkupienia. 
sm. #!3, pl. -, rymotwórca llJcrfii'l)llllltQeaeidJCII, sn. 
m .• wierszopis m. •il, pl. -, znak m. pojednania, 

)Bc'tllmnłi, sn. 0 ei3, rytm zgorly. 
m., miara j. wiersza. illcrf o'rgcn, I. va. ([jaóen) 

mc'rllmcffung, sf. metryka 1) zaopatrywać, zaopatrzyć; 
/., prosodya f'. er ift mit aUem uerf orgt jest 

mcrf o'ffen, adi. zapity, pi- zaopatrzony we wszystko; 
jany, opiły. uetjorge i[jn mit filliifdje zao-

illcrf o'ffcnlJtit, sj. zapitość patrz go w bieliznę; mit 
f., opilstwo n. l.lelien!3mitte!n - zaopatrzyć 

mcrf o'b(ett, va. (fJaóen) w żywność; bief er ~tunnen 
obacz be\of)len; 2) (przen. :) uer[orgt bai3 gan3e morf mit 
jmnbm bie ~aut - przetrze- fillaff er ta studnia zaopatruje 
pać komu skórę. całą wieś w wod<,, dostarcza 

mcrf ii'l)nllnr, adi. dający całej wsi wody i 2) er fJat 
się ubłagać, ubłagalny, prze· alle feine SHnber gut uer[orgt 
błag-alny. zapewnił byt wszystkim 

mcr[ii'bllCII, I. va. ([jnlien) swoim dzieciom, zaopatrzy,ł 
1) pojednać; godzić, pogo- wszystkie swoje dzieci dobrze; 
dzić, przejednać sobie kogo; einen miener - umieścić 
er [Jni bie 6ń)meftem uerf o[Jnt służącego; er [jat feine %iic!Jter 
pojedn8ł, pog-odzil siostry; gut uerfotgt dobrze powyda
oief e %at [Jat fie ueriiiljnt t~n wal swoje córki; er ift auf 
czyn przejednał ją; 2) odpo- [elieni3Inng uerfornt ma do 
kulować za co, zyskać prze- końca życia byt zapewniony; 
baczenie; II. fid) -, vr. 3) fei11e @efń)iifte - (do)pil
pojednać, pogodzić się, prze- nować interesów; II. fid) -, 
prosić się; et [jatte 1icfi mit vr. zaopatrzyć sir;. 
feinem 6d)icfjnl uer[ii~nt po- $crf o't!\Ct, sm. •i3, pl. -, 
godzi,ł się z losem swoim; opatrzycie! m., opiekun m.; 
III. uetjii~nenb, ppr., adi. er ift ber - bet 2!tn\en jest 
i adv. łagodzący, godzący, opiekunem ubogich; @ott ift 
jednający; łagodzqco, jedna- aller - Bóg jest opiekunem 
jąco. wszystkich. 

mcrfii'bncr, sm. oi3, pl. -, mcrf o'rgcriu, sf. pl. =tten, 
1) pojednawca m.; 2) bet opiekunka f. 
giittlidje - Bóg Odkupiciel m. . [lcrfo'rgung, sf.. zaopa~rze

llJcrfii'"nlid adi. skłon n : me n.,,, opatrzeme n. (J:1ko 
d / /'i d , y \ czynnosc 1 to czem kto Jest 

o z.go Y, a wy. 0 po~e- · opatrzony)· dostarczanie n.· 
dnama, przebaczaJqcy, poJe- umieszczen'ie n .• zapewnion; 
dnawczy; łagodny. byt. środki pl.' egzystencyi. 

~cr{ii'lJnlidJf~~t, sf. sklo.n- !Bcrfo'rg1111gllnnftnU, sf. pl. 
nos·, .f-, łatwos~ / do po Je- =en, mcrf o'cgung!ll)tlll0, sn. 
dnania, lagodnosc f. ,[ei3, pl. •ljiiuf er, zakład m. 

mcrf ii'l)IIUllg, sf. pl. =en, I zaopatrzenia, przytulisko n. 
1) pojednanie n., zgoda f., mcrflltl'rcn, va. (gaben) od
przeprosiny pl.; 2) = 6ilgne; łożyć, zachować na inny czas, 
odkupienie n. zaoszczędzić; bief e Untet# 
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tebung roollen roir auf ben wyszydzać, wyśmiewać, prze
niicfjften :tag - tf} rozmowę drzeźniać kogo, urągać, na-
odłożymy do następnego trząsać się z czego, naigra-
dnia. wać si!}; imnbi3 @lenb -

mcrf~ii'tcn, I. va. (~aóen) nai~rawać się z czyjej biedy. 
spóźnić, opóźnić; wstrzymać; mcrf ~o'ttnng, sf. szydze
ba!3 ~at un/3 ver\viitet to nas nie n., wyszydzanie n., prze
wstrzymało; II. ficfj -, vr. drzeźnianie n., urąganie n., 
(~aóen) spóźnić, opóźnić się; natrząsanie n., naigra wanie 
ber ,8ug Ijat ficIJ ~eute llero n., wyśmiewanie n. 
fviitet pociąg spóźnił się dzi- mcrf~re'djcn, tJerf:predje, 
siaj; III. verfµiitet, pp. i adi. verfµrictJft, verfvricfjt, verf:prmf), 
spóźniony, opóźniony, późny; ~alie verfprodjen, I. va. 1) 
oe \}rilc!Jte spóźnione, pózne obiecać, obiecywać, przyobie
owoce. cać, przyrzekać; einem 

mcrf~ii'tnng, sf. pl. •en, !miibc{Jen ble @~e - przyrzec 
spóźnienie n., opóźnienie n.; dziewczynie msłżeńgtwo; in 
ber .Sug ~at ae~n !minuten - bie ~anb - przyrzekać 
pociąg spóźnił się o dziesięć uroczyście, dać słowo honoru; 
minut, pociąg przybył z dzie- golbene l8et:ge - obiecywać 
sięciominutowem opóźnieniem. złote góry; - ift e~tlicfj, 

!Bcrf~ei'f cn, va. (~alien) Iialten liefdjroerlicf], - unb 
spożyć, zjeść, konsumować. ~alten finb 5roeierlei obie-

!Bctf~cfulic'rcn, I. va. (ljao canka cacanka (a) głupiemu 
lien) przespekulować; 11. fid) radość; 2) biefe <5aaten -
- , vr. przespekulować się. eine gute @rnte te zasiewy 

mcrf~c'rrcn, va. (~aben) obiecują dobre żniwa; feine 
zamknąć, zagrodzi~, zawalić, ~iieyigfeiten - lliel jego zdol
zabarykadować; jmnbm ben ności rokują wiele; ber mbenb 
!ffieg - odciąć, zamknąć ver\pridjt einen fd)iinen !Ulot• 
komu drogę ; bie musfid}t -1 gen wieczór każe si\l spodzie
za$tawić widok, wać ładnego poranku; idj 

!Berf~c'nung, sf. zamkni!l- verfpredje mir menig bavon 
cie n., zagrodzenie n., za- mało sobie po tern obiecuję, 
walenie n., zatarasowanie n., nie tuszę stąd nic dobrego; 
barykada /., zawal m.; - ein vielfµred)enbei3 %alent ta
eine/3 ~afeni3 blokada f. lent duto obiecujący; II. fid) 
portu. -, vr. 1) zobowiązać, obiecać 

merf ~ic'lcu, I. va. (galien) się; zaręczyć się; fie ift fd)on 
1) przegrywać, przegrać; er tJetf proc!Jen jest jut zaręczona; 
fiinnte f ein gan5es ~ali unb id) li in filr mor gen abenb 
@ut - mógłby, byłby w sta- óei meinem )'l'reunb verfprodjen 
nie cały swój majątek prze- jestem zamówiony jutro wie
grać; 2) ben !.lłacf)mittag - czór u mego przyjaciela; 2) 
spędzić popołudnie na grze; omylić sie w mówieniu, 
II. uerfpielt, pp. i adi. 1) mcrf~rĆ'cfJcn, sn. •i3, 1) 
przegrany; 2) - fein być omyłka f. w mowie (lapsus 
wielkim graczem i bai3 .!tinb linguae); 2) (także:) mer• 
ift \efJt - dziecko jest bardzo f~rc'cfJung, sf. pl. •en, obie
rozbawione. tnica f., przyobiecanka f., 

mcrf~i'11ne11, uerfpinne, Ile,, obiecanka /., przyrzeczenie 
fpinnft, verfpann, ~alie ver• n.; jmnbm ein - gelien 
fponnen, va. wyprząść, wy- przyrzec, obiecać komu co; 
potrzebować na przędzenie; jmnbm ein - alinegmen ode
fie ijat au uier g:radj!3 vet• brać od kogo przyrzeczenie; 
fponnen spotrzebowała za dużo ein - ~alten uiścić się z 
lnu na przędzenie. obietnicy; auf - ber @rof!en 

mcrf~li'ttern, obacz ,8er• fann man nidjt liauen łaska 
fl'Iittern. pańska na pstrym koniu 

mcrf~o'ttcn, va. (ga6en) jeździ. 

mcrftn'nb 

mcrf ~re'ngen, va. (~alien) 
1) rozpędzić, rozprószyć; ein 
verf vrengtes .Rorv/3 korpus 
rozprószony; 2) eine ~illatb• 
fugel - wyrzucić kulę z 
bila1·du, 

mcrf ~ri'łtgcn, ver1vrmge, 
verfvringft, uerfµringt, ver• 
[µrang, ~alie verfvrungen, va. 
idj gaóe mir ben g:uf! ver• 
f:prungen wywichnąłem, zwi
chnąłem sobie nog\) przy ska
kaniu; bie ,8eit - spędzić 
czas na skakaniu; II. fic!J -, 
vr. porozskakiwać sie. 

mcrf~ri'~cn, va. '([Jalien) 
przelać, wylać, wylewać; 
wysikać; (przen. :) f ein l8lut 
filrs ITTaterlanb - przelać 
krew za ojczyznę; bai.l fillaff er 
- wysikać wodę. 

mcrf ~rocr,c11crmn1j}cn, adv. 
wedle przyrzeczenia, 

mcrf~rii'ten, vn. (f ein) ber 
!negen uerfvtil~te deszcz prze
chodzi w kapuśniaczek. 

mcrf~ii'lcn, va. (!Jalien) 1) 
obacz fortf d)roemmen; 2) bie 
15vur - spłukać, zmyć ślady: 
3) hie g:aróen - zlewać, 
zlać barwy. 

mcrf~u'nbcn, mcrf ~ii'nbcn, 
va. (f)aben) zaszpontować. 

mcrf~ii'rcn, va. ([Jalien) 
czuć, odczuć; id) lletf vilre 
einen fiarfen .punger odczu
wam, czuję silny głód; idj 
verfpiire feine ~uft, ~eufe nod) 
einen 5:paaiergang au macf)en 
nie odczuwam najmniej ~zej 
chęci, odbyć dziś jeszcze prze
cha<lzke. 

merftnn'tlidJcn, va. (~alim) 
upa11Btwowić; eine )Ba~n, eine 
0d)ule - upaństwowić, ob
jąć w zarząd państwowy ko
lej, szkołę. 

!Bcrftnn'tlicfJung, sf. pl. -en, 
upaństwowienie 11. 

mcrftii'lJcn, va. (~alien) 
osztabować. 

mcrftii'ijfen, va. (qalien) . 
ostalować, nastalić telazo. 

merftii'blung, sf. ostalowa
nie n.; stalenje n. 

mcrftn'm~fcn, va. rna6en) 
utluć, zemleć. 

!Bcrftn'nb, sm. •ei3, 1) ro
zum m., umysł m., inteli
gencya f., intelekt m., sąd 
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m.; ein Wlann uon - f ein I m~drym; fei bodj - ! miejże 
być rozumnym człowiekiem; rozum! 
er ilt nidjt liei - nie jest merftii'nbigen, I. va. (~alien) 
przy zdrowych zmysłach, ma oznajmić, uwiadomić, zako
niespełna rozumu; bas (egrt munikować; er gat ign bar~ 
ber gefunbe - to nakazuje ilber uei:ftcinbigt uwiadomił 
zdrowy rozum ; uon - fom~ go o tern; jmnbn illier eilu. 
men odchodzić, odejść od ro- - wyjaśnić komu co; id) 
zumu; bas gegt illier meinen mufl eud) 3ufammen - mu
- to przechodzi mój rozum, szę doprowadzić do porozu
to jest nad mój rozum; ber mienia między wami; II. 
.ltranfe liiieli lii!3 aure,t liei - fid) - porozumieć się, poro
chory był do ostatniej chwili zumiewać się; mir roer!Jen 
przytomny; es ift fein <5inn uns fdjon in bief er 2tnge(egen• 
unb - barin niema w tern geit - jut się porozumiemy 
sensu ani rozumu; er ift liei w tej sprawie; es ift lieff er, 
tJO!lem Ge jest przy zdrowych fidj au - ais au :proaeff imn 
zmysłach; jmnbn um ben - lepiej się porozumieć, aniżeli 
liringen pozbawić kogo ro- się procesować. 

zumu j b_er .- ft!gt. mir fiill merftii'nbigfcit, sf. rozu• 
rozum m1 me dop1su1e; au - mność f. 
fommen przyjść, d?jść do ro- merftii'nbignng, sf. oznaj
zumu; megr @lilcf ats - ·mienie n. uwiadomienie n. 
r, " • • • • ś • ' ' 
• 1a~en. m1ec w1ęceJ ~zczę cia zakomunikowanie n.; poro-
amżeh rozumu; fo mmm bod) zumienie n.· ugoda f. zgo-
- an miejże rozum! mit da f. ' ' 
- re'oen mówić, prawić ro- m ft"' b{"m d" 
zumnie. 8) (laebeutung Sinn) ."'er ~ n t .. ,, a i. zrozu-

'· ' . . miały, Jasny, fatwy do zro-
znaczeme n., sens m.; tm et• · · · · Il · 
gentricf)en - we właściwem zumiema, P0J~cia; a gei_nem 

· r ś · - dla wszystkich zrozumrnł'.y, 
zua~zenm, we w· a ci wym popularny; jmnbm etro. -

se;~~rta'nbeelicgtiff sm •es madjen objaśnill, wyjaśnić 
I' ' • • ' komu co. 

pl.. :e, myśl abstrakcyJna, mcrrtii'nbliń•feit f. zrozu-
po1ec1e rozumowe. . I', . ".I ,, s • 

~erftn'nbeefnften, sm. Gsf mrnł'.ośc {°' Jasnośc ! • 
(.lto:pf) siedziba f, rozumu. mcrftn nbloe, adi. l adv. 

merftn'nbeefrnft, sf. siła bezrozumny, bezsensowny, 
intelektualna. bez rozumu, bez sensu. 

merftn'nbeemiijfig, adi. ra- merftii'nbnie, sn. ·ff es, pl. 
cyoualny, rozumowy. •1f e, 1) zdol~oś~ f. poj~ow~-

merftn'nbeemenf dj, sm. =en, ma, zrozum1e~1e n., mte,1-
l , · k kt gencya f., poJetność f.; er 

P • •en, cz~owie pra Y· lieft mit uiel ...:._ on czyta z 
czny, pozytywny, praktyk m. wielkiem zrozumieniem· er 

me~ftn'nbeef d)iirfc, sf. by- lJat fein - filr !mufif ni~ ma 
strośc .f. rozumu. zrozumienia dla muzyki· 2) 

~crftn'nbcef d)tuiidje, sf. sla- porozumienie n., zgoda' /., 
bose f. rozumu. harmonia /. • im guten -
. mcrftn'nbeetuelt, sf. świat mit jmnbm 1'e1ien żyć z kim 
mtelektualny. w zgodzie, w dobrem poro
. merftn'nbcetucf en, sn. •iii, zumieniu; ein geljeimes -
rntota f. z rozumem. mit jmn'om untetlJaiten być 

mcrftii'nbig, adi. rozumny, z kim w tajnem porozu
roztropny, mądry, inteligen- mieniu. 
tny i intelektualny; rozumo- merftii'nbnietnnig, adi. i 
wy; Sie ta5en felJr - ge• adv. z głębokiem porozumie
lJan'oeit bardzo pan rozumnie, niem; jmn'on - anf e~en przez 
mądrze postąpił; gar 0u - wzrok objawić zrozumienie 
f ein roollen chcieć być prze- kogoś, porozumienie z kim. 

merfte'd)en 

merftii'11bni0100, adi. i adv. 
bez zrozumienia. 

mcrftii'nbnióboU, adi. i adv. 
z pełnem zrozumieniem. 

merftii'nbnrnlofigfeit, sf. 
brak m. zrozumienia, inteli
gencyi. 

merftii'nfern, va. (ljalien) 
zasmrodzić. 

merftii'den, I. va. (~alien) 
wzmocnić, powiększyć; eine 
Wlauer - wzmocnić mur; 
:tiine - wzmocnić tony; bie 
}{lef atung - wzmocnić, po
większyć załogę; II. fidj - , 
vr. wzmocnić, powiększyć 
się; ber g:lufl nerftiitft fid) 
rzeka wzbiera. 

merftii'rfnng, sf. pl. ~en, 
wzmacnianie n., wzmocnie
nie n., powiększanie n. ; •en 
pl. posiłki pl. 

merftii'dnngelintterie, sf. 
pl. =n, baterya posiłkowa . 

merftii'rf1111geflttf dje, sf. pl. 
•n, butelka l~jdejska. 

mcrftii'rf11ngetr11l)l)e11, sf.pl. 
posiłki pl., wojsko przezna
czone dla wzmocnienia kor
pusu. 

mcrftii'rfnngetuort, sn. ,es, 
pl. •e, słowo wzmacniające. 

~crftn'ttcn, va. (lJalien) do
puszczać, dopuścić, pozwa
lać, pozwolić, przyzwolić; es 
ift mir nid)t uerftattet (uer• 
giinnt) nie jest mi danem, 
dozwolonem. 

mcrftnn'Ocn, va. (lJalien) ob. 
uerftliulien; vn. (fein) i fid) 
-, vr. zaprószyć, zakurzyć 
się ; przemienić sie w . proch. 

merftiin'licn, va .• rnalien) za
prószyć, przyprószyć, rozpy· 
lać, prósząc zasypać ; spro
szkować, przemienić, zamie
nić w proch. 

merftii11'li11ngenl)l)nrat, am. 
=es, pl. ~e, rozpylacz m. 

merftnn'd)en, va. (f)alien) 
zwichnąć, wywichn~ć, nad
wichnąć. 

merftnn'djnng, sf. pl. •en, 
zwichnięcie n., wywichnię
cie n. 

mcrftc'djen, uerftec!Je, ner• 
ftic!Jft, uerftid)t, uerftad), ljalie 
uerftodjen 1) fillłif d)e - (z)ce
rować bieliznę; 2) .8an3en -
łamać lance; 3) f eine :triimvfe 
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- wybić, wy~rać wszystkie po francusku, rosyjsku; er n11ć j (przen. :) przesadzać w 
kozery; 4) !ID11ren - mie- uerfte~t nicljt red)t, waiil man czem, za daleko się zapu
niać, zamienić towary; 5) il)m fagt nie pojmuje nale- szczać, przebrać mia,ę, za 
!IDeine - obacz !Berfcljneiben. życie, co się do niego mówi, wysoko sięgać; er uerftieg ficf) 

23crftc'djung, sf. cerowanie on zawsze odwrotuie poj- au ber ~el)auµtung zapędził' 
n., naprawiauie n.; wymiana muje; waiil uerftel)t man unter się aż do twierdzenia; fo 
f., zamiana f., wybijanie n. biefem 2.tuebrucfe co się ro- !Jod) !Jabe idj midj nie uer• 
kozery. zurnie pod tym wyrazem; ftiegen moja ambicya nigdy tak 

mcrftc'd,sm. i sn. •(e)s, pl. •e, roie - (5ie eiil? jak pan to wysoko nie ~ię{ała. 
kryjówka/., skrytka J., u kry- pojmuje? idj l)abe eine an• mcrftci'gcrcr, sm. •5, pl. 
cie n., zakątek m., schowek m. bere !ij:lerfon uerftanben my- -, licyt.,uor m. 

mcrftc'd i ~łcrftc'lff~itl, sn. ślałem kogo innego; imn'Om !Bcrftci'gcrn, va. (!Jaben) 
•(e)El, $trftc'lftlt, Sił, •5, - etm, oU - geben dać komu licytować, sprzedać na licy
fµie[en bawić się w cho- coś do z1·ozumienia; verftan~ tacyi. 
wanke. ben? czyś zrozumiał? idj vet• !Berftei'gc,rung, sj: pl. ,en, 

lBerftC'dcn, I, va. (!Ja!ien) ftel)e nid)tiil von bief er (5aclje nie licytacya f., przetarg m., 
1) (s)chować, skryć, ukryć, mam pojęcia o tej rzeczy; ankcya f.; aur - bringen 
ukrywać, utaić, zataić; etn,. icf) verftel)e fd)on rozumiem; wystawić na licytacyę. 
uor jmnbm - ukryć coś przed er uerfte~t feinen 6µafl nie !Berftei'ncru, vn. (iein) ska
kim; ber Wlonb ift l)inter ben rozumie się na żarcie, bie- mienieć; (przen. :) osłupieć; 
~ii u men uerftecft księżyc jest rze wszystko na sery o; et uerfteinert ftanb iclj ba sta
skryty za drzewami; 2) al!e ftel!t fid) f o, ais ob er nicljt!3 nąłem jak wryty. 
!nabeln - wypotrzebować na verftiinbe udaje głupiego; II. !Btrftri'ncru119, sf. pl. •en, 
przypinanie, upinanie; 3) bie fid) -, vr. 1) rozumieć się; skamienienie n., skamienia
'.tilr - zatknąć drzwi kol- er verfteljt ficĘJ f etbft nidjt łość f. 
kiem; ben !IDeg - zamknąć sam siebie nie rozumie; - !Berftei'uern119~f1111bc, sj. 
drogę; II. ficf) -, vr. (ljaben) mir unii! red)t porozumiejmy pa!eonto]()g-ia f'. 
schować, skryć, ukryć, ukry- się; unf ere .\)era en - ficlj !Bcrftc'llbllr, adi. daj13cy 
wać się; fidJ unter ei nem an= nasze serca rozumieją się; 2) się przestawić, ruchomy. 
genommenen !Jlamen - ukry- być gotów, skłonnym do ~~rftc'llbarftit, sf. racho-
wać się pod przybranem, czego, chcieć co zrobić, wy- mosc f. 
fałszywem nazwiskiem; konać; poddać się; er roollte iBcrftc'Utn, I. va. (qaben) 
(przen. :) ficlj vor jmnbm - ficlj nicljt ba3u - nie chciał 1) przestawić, poprzestawiać, 
mil ff en dać się przez kogo zrobić tego, nie chciał sły- przenieść; man ljat mir aUe 
zawstydzić; ficlJ ~inter leere szeć o tern; er fonnte fidj meine ~!afcf]en verftellt prze-
2.tusf{ildjte - szukać wybie- nicljt baau - nie mbgł sie stawiono mi wszystkie moje 
gów; III. verftecft, pp. i adi. zdecydować na to; er muf;te flaszki i 2) zadtawić; uer1tel!e 
1) ukryty, schowany; 2) fidj ba3u - musiał się pod- bie '.tilr mit bem '5µiegel za
(przen. :) ukryty, skryty, taj- dać, przystał, zezwolił na staw drzwi lustrem; ben !IDeg 
ny; •e 2tnfpielungen ukryte wszystko; 3) er verfte!Jt ficlj - zatarasować, zastawić dro
przym6wki; -er !Borrourf auf ąlferbe rozumie, zna się gę; 3) er !Jat feine 15timme 
ukryty zarzut; ,e .Rranfgdt na koniach; ficlj auf feinen verfteUt zmienił głos; jeine 
ukryta, tajna choroba; - !Bortei[ - rozumieć się na .\)anbfd)rift - maskować cha-
2.tbficljten tajemnicze,podstępne swoich korzyściach; id) uer• rak ter pisma; Il. ficlj -, vr. 
zamiary; =e!3 (5pie[ podstępne fte!)e nid)t ~eutfdj nie umiem (!Ja6en) udawać, taić się z 
postępowanie ;•erlJJlenfcljskryty po niemiecku; er verftegt ficlj czem, nie pokazywać po so
czlowiek; adv. auf eine -e barauf roie ein ~linber auf bie, maskować się, przebrać 
!IDeife pokryjumu, potajemnie, i)'arben prawi o tern, jak się; fic!j gut gu - roi ff en 
krytym sztychem. ślepy o barwach; 4) bas ver• umieć dobrze udawać; uer, 

mc~ftc'd!bti~,. st skrytość I fteljtficlj .uon f e(bft. to si~ sa~o fte!Ie bid) nicljt ! nie udawaj ! 
j., taJemmczosc f. 

1 
przez się rozumie, poimuJe; , $trftc'llt, adi. przestawio-

!Bcrftc'btn, uerfte!Je, ver~ 1 uerfte~t ficf) ! rozumie się! ny; zastawiony; udany, zmie-
ftel)ft, uerftanD, !J116e verftanben, mcrftci'f1111g1 sf. pl. •en, niony, podrobiony, przebrany, 
I. va. (z)rozumieć, pojąć; utężnienie n., usztywnienie maskowany. 
man ~at Wlilge, ign au - n., stężenie n. !Bcrftc'lfnng, sf .. p_rzest·a
trudno go zrozumieć; iclj ver• merftti'fungegticb, sn. ~es, wienie n., zastaw1eme n. j 
fte!je jebes fillort, aber ben pl. •er, tężnik m., tęiulec m. upozorowanie n., wymyślność 
6inn nicf)t rozumiem, pojmuję !Bcrftci'gen, ficf) -, w. j., symulowanie .n., sym1;1Ia
każdy wyraz, ale nie sens; (g~ben) za daleko zajść, za- cya /., udawame n., h1po
fr11naofifclj, tuffifclj - umieć leźć, zbyt daleko się pom- kryzya f.; przemiana f. 



mcrftc'lluug~funft 

zmiana f,, przebranie n.; bai! 
ift a!Ieś! nur - to tylko uda
wanie. 

mcrftc'Uttng~fttttft, sf. sztuka 
f. udawania, symulowania; 
hipokryzya f. 

mcrftc'tttmcn, va. .([Jllóen) 
szt;imować, czekanić (kol.). 

merfte'rllcu, uerfterbe, uer, 
ftitbft, uerftirbt, uerftaró, bin 
uetftorben, vn. zemrzeć, 
umrzeć, zgasnąć; mein uerftot= 
bener !mann nieboszczyk mój 
mąż; biemerftorbenen zmarli pl. 

mcrftctt'trn, va. ([Jaben) 
opłacać do, podatek; upo
datkować, oclić; ~ier ift nidJt!3 
au - tu niema nic do opłaty. 

mcrftcu'mmg, sf, pl. -en, 
oclenie n., opodatkowanie n. ; 
płacenie n. cła, podatku. 

mcrftic'lltn, uerftiebe, uero 
ftieóft, oerftob, bin uerftoben, 
vn. rozprószyć się, rozwiać 
się, jak pył ulecieć, 

merftic'gcn, adi. (przen.:1 
przesadzony, wymuszony. 

mcrftit'gcu~cit, sf. wymu
szoność f., arogancya f., pr6-
żność f., pycha f, 

$ctfti'mmcn, I. va. (f)aben) 
rozstroić; (przen, :) wprawić 
kogo w zły humor; ben ::IJ!agen 
- rozstroić żołądek; II, uer= 
ftimmt, pp. i adi. rozstrojo
ny; w złym humorze; ein 
uerftimmtei! SHaoier rozstro
jony fortepian; - f ein być 
w złym humorze; man merft 
bie 2lbficf)t unb roitb - miar
kujemy zamiar a to nas irytuj a, 

merfti'mmt~cit, sf. mcr
fti'mmung, sf. pl. ~en, roz
str6j m; zły humor; de
presya /., przygnębienie n, 

merfto. dcn, I. va. (~a ben) 
zatkać, zatamować; ber @ei3 
[)at i[Jm baś! ~era uerftoc?t 
skąpstwo znieczuliło mu serce; 
II. vn. (jein) i vr. stwardnieć, 
skamienieć, zbutwieć, spr6-
chnieć; er ift 9egen a!Ie ~or, 
fte!Iungen u 1rftocft jest głu
chym na wszelkie przed
stawienia. 

mcrfto'dt, adi. zatwardzia
ły, zakamieniały, zapamię
tały, nieczuły; ein =er 15un~ 
bet zatwardziały grzesznik; 
•ei! @eficf)t skamieniała twarz; 
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uerftocfter ~aji zakamieniała jom ;- gegen bie ,8eitrecgnung 
nier,awiść, anachronizm m. 

merfto'lftbcit, sf., mcrfto'f= mcrfto'ficn, uerftojie, uer= 
fung, _sf .. zat,'Vardziałość f, ftiijieft i uerftojit, uerftieli, ~abe 
zaka~uemalośc. f., z~~am1ę· uerftojien, I. va. 1) utłuc, po
tałośc f., meczułosc f.; tłuc; icĘJ f)abe ben Huc?er f c!Jon 
up6r m. . uerftojien już utłukłam cały 

$crfto'~fctt, I .. 1) ad!. cukier; 2) odrzucić, oddalić, 
ukradkowy, pokr;rJom;r, t~J- wypędzić, odepchać, odpy
ny, _skryty; - ietn rote etne chać • gardzić nie przyjmo
~og[e być złodziejskim jak wać .' jmnbn ~ui3 einer @e• 
kawk~; 2) aifv. !1kra~kiem, I fe!If ~aft - wykluczyć, wy
pokryJor_nu, milczkiem; Jmnbn , rugować kogo z towarzy
- anbhc?en patrzyć ~a kogo stwa; ein .!łinb - wyrzec się 
z po.dełba, ~kradk1em i. er dziecka; eine ';yrau - porzu
gat ftcĘ) - ~mausgef d)hcĘ)en cić żone; uom Xl)rone - wy
wymknął się niepostrzeżenie. pędzić, ;łożyć, obalić z tronu; 

mcrfto'Ucn, va. (9alien) wy- er uerj"tii~t a!Ie !mitle[ odrzu-
kopać stolnie, ca wszystkie środki, gardzi 

mcrfto'.pfen, 1. va. (9aben) wszystkimi środkami; in bie 
zatkać, zatykać, zapchać, za- lllli(bni!8 - wygnać na pust
pycbać; zamulić; bte[e 15prite kvwie; II. vn. (galien) gegen 
ift uerftopft ta wstrzykawka etro. - uchybić czemu, zblą
jest zatkana; tmftoµft fein dzić; gegen bac.i @ef et -
mieć zatwardzenie, obstruk- wykroczyć przeciw ustawie; 
eye; (przen. :) bll!3 !Dłau[ ber !Jegcn ben mnftanb - wy-
2iifterer - zatkać, zamknąć kroczyć przeciw przyzwoito
gębę potwarcom; !I. fid) -, śc~; $eg;n bie lllla9r[Jeit -:-; 
vr. ([]aben) zatkac, zapchać mwąc się z prawdą, ucl,yb1c 
się; zatwardzić, zapiekać ijię; prawdzie. 
bie ~acĘJrinnen ~aben fidJ uet• mcrfto'fiung, sf. pl. -en, 1) 
ftopjt rynny si~ Z'l~kały; III. obacz m1rfto)l; 2) napędzenie 
uerftopjt, pp. 1 adi. zatkany, n., wypędzenie n., wyklucze
zapchany, zamulony. nie n., wyrugowanie n.; -

mcrfto'.pfuug, sf. pl. =en, einei! SHinig!3 zdetronizowanie 
zatkanie n.; zatwardzenie n., n. króla; - ei net ';yrau porzu
obstrn key a f., konstypacya f. cenie n. żony j wydziedzi-

$ctfto'.pfttUgllmittd, sn. •!3, czenie n. 
pl. -, środek zatykający, mcrftrn'blcn, vn. (f ein) prze-
wstrzymnjący; środek prze- stać promfonić, 

czyszczający, rozwalniający. merftrci'djcn, uerftreic!Je, 
mcrfto'.pfdn, va. (galien) uerftreid)ft, uerftrid), ljab1 uer• 

zakorkować. ftricljen, I. va. 1) wysmaro-
$trfto'tllcn, adi. obacz wać, wylepić; ein ~aji mit 

IDerfterbm. \j:lecf; - wysmarować, wyle-
$etftii'rcn, va. (gaben) pić beczke smołą; er ljllt bie 

przeszkodzić, zmieszać, splo- ganae 15albe uerftridjen wy
szyć; uerftiirt au!!je9en wy- smarował, wypotrzebowałcałą 
glądać wzburzony, pomie- maść; 2) bie ~e'oern bes 
szany; ein uerftiirter ~Hic? Riff en!! - porozdzielać pie
błędue, dzikie spojrzenie; 'oie rze w poduszce; 3) zamazać; 
~iebe - spłoszyć, wypłoszyć ein ganj uerftricf)ene!3 ~fott 
złodziei. całkiem zamazan1i kartka; 4) 

merfto·rt~cit, sj. zmiesza- - 6ie biefe ~retter pomaluj 
nie n. pan, polakieruj pan te deski; 

lScrfto'», sm. •e/3, pl. •ftiijie, II. vn. (f ein) upływać, mijać, 
uchybienie n., błąd m., uster-1 schodzić, zejść, przebiegać; 
ka f.; - gegen bie gute 15itte I feit bie[er 8eit ift ein 3aljr 
uchybienie dobrym obycza- uerfttid)en od tego czasu upły-



l!.łerftreu' en 

nął rok; bie jytift ift vet= 
fttid)en termin już miuąl. 

merftreu'en, va. (ljaben) 1) 
rozsypać, rozpr6szyć; rozwiać; 
2) używać na podściołkę (dla 
bydła). 

merftmt'ung, sf. rozsypa
nie n., rozsypywanie n., roz
pr11szanie n., zwianie n. 

merftri'cfen, I. va. rnaoen) 
1) wypotrzebować na robie
nie pończochy; fie ljat ben 
gan3en Słniiue[ tmftticft wy
robiła cały kłębek; 2) spę
dzić czas na robieniu poń
czochy; 3) uwikłać, zamotać, 
wplątać, osidJić; man ljat iljn 
in bief e!l @ef d;iift verftricft 
wciągnięto go do tego inte
resu; II. fid) -, vr. (f)aben) 
1) pomylić się w robieniu 
pończochy; 2) wplątać, za
plątać, uwikłać, usidlić się; 
ficfJ von ber .melie nicfJt -
foff en nie dać się osidlić 
przez miłość. 

merftri'dnng, sf. pl. -en, 
uwikłanie n., zawiklanie n., 
zamotanie n., wplątanie n., 
osidlenie n., osidłauie n. 

merftto'ff en, va. (f)aben) 
einen 15cfJadjt - łamać ka
mień ławami, strosami, 

filetftubie'ren, va. (ljaben) 
jeine @efunbljeit - stracić 
zdrowie na studyowaniu; ver• 
ftubiert (także:) nadto uczo
ny, przeuczony. 

filerftii'mmeln, I. va. (lja= 
ben) okaleczyć, obciąć, uciąć; 
uszkodzić; eine )Bilbfiiule -
uszkodzić posąg; eine 15telle 
in einem )lludje - wyko
ślawić ustęp w książce; bie 
fillorte - kaleczyć wyrazy; 
II. fid) -, vr. (~aben) ska
leczyć, pokaleczyć się; uszko
dzić się; er ljat fid) au!! jyutd)t 
vor bem 9.nilitiir verftilmmelt 
okaleczył się z obawy przed 
służbą wojskową. 

filetftii'mmdnng, sf. pl. -en, 
okaleczenie n., kalectwo n.; 
uszkodzenie n. ; eine!l 
:te!egramms przekręcenie n. 
telegramu, depeszy. 

merftn'mmen, vn. (fein) 
oniemieć, umilknąć, zamil
knąć, ucichnąć; vor @rftaunen 

oniemieć z zadziwienia, 
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stracić mowę z zadziwienia; 
jmnbn - mad)en zatkać ko
mu gębę. 

merftn'mmnng, sf. pl. =en, 
oniemienie n., utrata f. mowy. 

$etftii'm~ern, va. (ljalien) 
spartaczyć, popsuć. 

merftu't,cn, va. (ljaóen) ob
cinać, poobcinać. 

mcrfu'd}, sm. •(e)e, pl. -e, 
próba f.; doświadczenie n.; 
usiłowanie n.; ttJiff enf djaftridjer 

eksperyment m.; bas 
ift fein etftet - to jego 
pierwsza pr6ba; ee fommt 
nur auf einen - an nie za
~zkodzi spróbować; nadj 
metteten •en, bief es au er• 
[angen po wielu usiłowaniach 
uzyskania tego; alle •e 
f cfJ(ugen felj! wszystkie usiło
wania, wszystkie pr6by były 
nadaremne; burd) •e ekspe
rymentalnie, doświadczalnie; 
letter - ostatnia nadzieja. 

merfn'd}en, I. va. (ljafien) 
1) pr6bować, doświadczać, 
ro bić doświadczenia, ekspe
ryment, eksperymentować; 
usiłować; id) wetbe -, ob id) 
es fann spr6buję, czy potra
fię; - 6te e!l nodjma!6 mit 
iljm niech pan jeszcze raz 
z nim spr6buje; id) tJetfud)te 
es f d)on mit @ilte pr6bowa
łem już działać łagodnością; 
bu verf ucfJft beine Słriifte an 
mit doświadczasz na mnie 
swoich sil; fein ~ulietjtes -
robić ostatnią próbę; fein 
@Iilcf - próbować szczęścia; 
jmnbi3 %reue - wystawić 
czyją wierność na próbę; 
ber 9.nenf dj verf udje bie @iitter 
nidjt człowiek niechaj hog6w 
nie doświadcza, nie pr6buje; 
2) kosztować, spr6bować; vet= 
fud)e bief en fillein skosztuj 
tego wina; 3) kusić, pokusić; 
aud) bie @eredjten werben 
von @ott vetf ud)t i sprawie
dliwi bywają narażeni na po
kusy; icfJ fil~!e miel) ba3u vet" 
f ud)t czuję do tego pokusę; 
II. vr. doświadczać się, pró
bować; er ljat ficfJ in ber 
Welt vetfud)t obejrzał się po 
świecie, nie z jednego pieca 
chleb jadał, ma doświadcze
nie; ficfJ an eimm ~inge -

merf ii'ubfgeu 

doświadczać, eksperymento
wać na jakiej rzeczy. 

merfn'd}er, sm. •5, pl. -. 
1) kusicielm. ;2) eksperymen
tator m. 

merf n'd}erin, sf. pl. =nen, 
kusicielka f. 

filerfu 1d}0felb, sn. •eB, pole 
doświadczalne; zakres m. 
doświadczeń. 

merfu'd}0miiijig, adi. do
świadczalny, eksperymen
talny; adv. drogą doświad
czenia. 

merf11'd}0met~obc, sf. me• 
toda doświadczalna, ekspe
rymentalna. 

metfn'dj0f d}nd}t, sm. •es, 
pl. =e, szyb poszukiwalny. 

mcrfn'd}0ftntion, sf. pl. -en, 
stacya doświadczalna. 

merfn'd}011Jeif e, adv. na 
pr6b~, dla pr6by, dla doświad
czenia. 

merfn'd}nng, sf. pl. =en, 1) 
pr6ba /., pr6bowanie n., do
świadczenie n., eksperyment 
m. ; 2) pokusa f., pokuszenie 
n.; fil~te uni8 nid)t in -
i nie wódź nas na pokusze
nie; id) fonnte bief er - nid)t 
wiberfte~en nie moglem się 
oprzeć tej pokusie; ber -
nadjgeben ulegać pokusie. 

mcrf~'bdn, va. (~~lien) za
bazgrac, zasmarowac. 

merfn'bdn, sn. •S, filet• 
f n'bdnng, sf. zabazgranie n., 
zasmarowanie n. 

merf n'm~fen, vn. (f ein) za
bagnić się, zamienić się w 
błoto; bie gan3e Umgegenb 
ift verf um:pft cała okolica 
jest zabagniona; (przen. :) er 
ift giin5!id) vetf umpft jest cał
kiem zabagniony, niedołężny, 
zdeprawowany. 

merfn'm~fung, sf. 1) za
bagnienie n.; 2) deprawa
cya f. 

merf ii'nbigen, fid) -, vr. 
(ljaben) ficli an jmnbm -
(z)grzeszyć przeciw komu; 
ficl) an @ott - zgrzeszyć 
wobec Boga; ficl) an ber filla~r· 
f)eit - zdradzić prawdę, 
sprzeniewierzyć się prawdzie; 
wo mit ljaóe id) miel) verfilnbigt? 
na czem polega moja wina 
w czem zgrzeszyłem? 
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lStrf ii'nbigUn!J, sf. pl. ,en, 5.8crta'n3cn, va. (~alien) ,ff es, pl. •ff e, przymierze od-
zgrzeszenie n., grzech m. przetańczyć, przetańcować; porne. 

5.8crfu'nfcn, adi. (pp. od id) ~alie bie tevte !Jlad)t uertan3t 5.8crtti'bigungegrunb, sm· 
uer[infen) 1) zatopiony; in przetańczyłem n biegłą noc; ,es, pl. •grilnlle, podstawa /. 
Safter - ugrzęzły w wy- feinen 6cfjmer3 - zagłilszyć obrony. 
stępkach; in @ebanfen - fein ból w tańcu. 5.8crtti'biguugefricg, sm. 
być zatopionym w myślach; 5.8crtan'mdn, va. ([ja6en) ,es. pl. •e, wojna odporna. 
in Unglilcf - f ein popaść w llie ,8eit - priehulać czas, 5.8crtd'bi!JUUgefunbc, sf., 
nieszczęście; 2) zdemoralizo- przepędzić czas w upojeniu 5.8crtci'bi!JUU!J01C~rc, sf. nauka 
wany, upadły, zdeprawowany. rozkosznem, f, bronienia prawd (wiary 

5.8crfn'nfcn~cit, sf. upadek 5.8crtan'f d}lillr, arli. zamien- chrześcijańskiej), apologety-
m.; demoralizacya f., de- ny. ka f, 
prawacya /. 5.8crtau'f d}liarfcit, sf. za- 5.8crtti'bigungefunft, sf. pl. 

5.8crfii'fitn, va. (~,:ilien) 1) mienność f. .. filnfte, sztuka f. bronienia. 
osładzać, osłodzić; (przen. :) 5.8ertau'f d}cn, va. 1) za- 5.8crtti'bi1JUng0Unie, sf. pl. 
bie )flil!e - osłodzić pigułkę; mienić, wymienić, odmienić, ,n, linia obronna. 
imnllm bas Selien - osłodzić, pomieniać, przemienić; ein 5.8trtei'bi1JUng0lo0, adi. i 
ulżyć komu życie; 2) imnbm fillort mit bem anberen - adv. bezobronny, bez obrony. 
ben Staff ee - przesłodzić mieniać wyrazy; bie l!ło!Ien 5.8trłei'bigung0mllf)rtgd, sf. 
komu kawę. - zamienić role; .i?rafou pl. •tt, zarządzenie obronne, 

5.8erfii'ijen, sn. ..13, mer, mit fillarf djau - przenieść 5.8crtei'bigung0mittel, sn. ,s, 
fii'ffUUIJ, st: osłodzenie n., się z Krakowa do Warszawy; pl. -, środek obronny, dla 
osłoda f.; przesłodzenie n. mir ift mein <5cljirm uer, obrony. 

5.8e'r0weif e, adv. wierszami, taufd)t mor Il en zamieniono 5.8crtei'bi1JUU90rcbt, sf. pl. 
wiersz za wierszem. mi parasol; ben 6/ilie[ mit bem 0 n, mowa obronni!; obrona 

5.8t'r011Jut, sf. mania f. \lJfluge - z żołnierza zostać ; apologia f. · 
m6wienia, pisania wierszami, rolnikiem, zamienić oręż na 5.8crtei'bigung0f d}rf~, sf. 

5.8e'r03cidjcn, sn. •S, pl. -, lemiesz; 2) obacz '8errued)feln. pl. ,en, pismo obronne, obro-
znak: m,. (nowego) wiersza. 5.8CrłllU'f d)ltu!J, sf. pl. =en, na f., apologia f. , 

5.8ertii'fe1UIIIJ, sf. pl. •en, zamiana f., przemiana j.; $ertei'bi1JUUg0ftaub, sm. =ei:!, 
szalowanie n., oszalowanie n., wymiana /. stan obr?~ny, stan m. obrony, 
opierzenie n. 5.8 'f b .f. 5.8 ł , obronnosc f, odporność f. 

5.8trta'gtn, va. (galien) od- e,!łllU en flluiCU, er llll = 5.8ertei'bi!JUU9911Jllfft, sf, 
roczyć, o drożyć, zawiesić; f ~Ubfa!tł!JCII, va. ,(ąaben) ty- pl. =n, broń odporna. 
llie $et[ammlung auf !!Rontllg 81ączme .,P?mnożyc. 5.8ertci'bi!JUII0911Jtif e, I. sf. 
- odroczyć zgromadzenie do m~rtct b1gcu,; I. va. (g~be~) pl., =n, spos6b m. obrony ; 
poniedziałku; ben !Reid)i3rat b~o~1ć, o.bromc, uspraw1edh- II. adv. dla obrony, odpornie; 
- odroczyć Radę państwa; wiac_;, etnen @r.unllf at - uerfagren zachowywać się 
eln uertagter Wedj[eI zapadły bromc zasady; eme f djledjte odpornie. 
weksel; bai! ~er~tir be,: 3eugen 0acfJ.e - bronić złej spraw,:; $trłti'bigung011Jcrfe, sn. pl. 

zawiesić przesłuchanie I!, ftd) -, !Ir. ~g~b~n). bromc roboty pl. dla obrony, for-
świadków. su:, uspra'Y1cdhwrnc się; ~er tyfikacyjne. 

5.8crta'gcu, sn. •i3, 5.8crta'= aliroeJen'o 1ft, fitnn ficfj m~t 5.8ertci'lli1Jttng03uftanb, sm. 
gung, sf. odroczenie n., od- - meob,ecny ma zawsze me- •es, pl. =ftiinbe, obacz '8et= 
d'.ożenie n., zawieszenie n., słusznoś.~. . teilligunqsftanb. 
Iimitacya f. 5.8crtct, btgcr, sm.. =ił, pl. ~crtei'llillr, a li. podzielny, 

5.8Crttl'guuglłllnłrll!J,sm. •es, --, obronca m.; - m <5ttaf= rozdzielny 
pl. •llnttiige, wniosek o od- \lld}en obrońci w sprawach 5.8ertci'len, I. va. (galien) 
roczenie, wniosek odracza- karnrch i -:- 'oes @geb~nb.es rozdzielić, porozdzielać, po-
jący. obronca zw1ązkn ,małżenskie- dzielić, rozdawać; rozkładać, 

$trtll'IJ11Ug9reffrillł, sn. go; - ex off o obronca z urz~du. rozłoży<i i rozprowadzić; bie 
=eil, pl. ,e, reskrypt odra- 5.8ertci'bigung, sf. pl. •tn, @egenftiinbe gegiitig - roz-
czający. obronaf., bronienie n., uspra- dzielić należycie przedmioty; 

5.8crtii'nbdn, va. (~alien) wiedli wianie n., apologia /.; bie <5teuern - rozłożyć, re-
zmaruować, stracić na fra- !Ur bienenll odporny, partować podatki; ijatlien -
szki, przeputać; bie 3eit - obronny. rozprowadzać barwy, kolory; 
przebaraszkować czas; fein 5.8ertei'biguU!J9llttftalten, sf. bas '8ermiigen - rozdzielić 
@elll - przeputać pieniądze; pl. przygotowania pl. do majątek; bie .!tarten - roz-
ba\l @(ilcf - zmarnować obrony. dać karty; in fllrigaben 
szczęście. 5.8crtci'biguug0liiinbni0, sn. rozdzielić na brygady; II • 

.;l'nlenber, ileutfcli•l)olnifcljeij !!BBrtetliuclj. 47 



mertei'len 788 

· ficfJ - 1) podzielić, rozdzie- ~tlieit zagłębić się w 
lić się; bie @ef cf)rou!ft um pracy; er ~et ficfJ inii @e, 
tei(t ficfJ puchlizna rozchodzi f;,rlicf) jo - , beji ••• jest tak 
sie; baił iB[ut uertei!t fid) przejęty rozmową, że .•• j in 
euil bem ,t,eraen in bie 6cf)[eg" @ebenfen t>ettieft zatopiony 
abem krew przechodzi z serca w myślach. 
do tętnic; 2) źle rozdzielić, mertie'fung, sf. pl. ,en, za
pomylić się przy rozdziela- głębienie n., pogłębienie n., 
niu; III. uerteilenb, pp. i adi. zachodzenie n., zajście n. w 
dzielący, rozdzielający. głąb; wklęsłość f., wydrążenie 

!8ertti'len, sn. •il, !8ertei'~ n., dM m.; - in einet !!Benb 
luno, sf. pl. -en, rozdziela- nyża f., alkierz m. 
nie n., rozdawanie n.; roz- !Bertie'fuug~mnf d)iue, sf. pl. 
kład m., rozdział m., rozkla- •n, obllc, )llagger. 
danie n., rozlozenie n., po- mertie'fung~aeidJeu, sn. •Eł, 
dział m.; repartycya f.; roz- pl. -, bemol m., znak ob
prowadzanie n. niżający o 1/ 2 tonu (muz.). 

mertei'ler, 8ffl. •5, pl. - I !Bettie'reu, J. Va. (~elim) 
rozdawca f. zwierzęcitm uczynić; II. vn. 

!Bettei'luug~n,ll,llnrnt, sm. ([ ein) zwierzęcieć, zbydlęcieć; 
s(e)El, pl. •e, przyrzl}d m. do uertiert, pp. i adi. zbydl~-
rozdzielania. eony, brutalny. 

!Bcttei'lung~geleifc, .8n. •Eł, !Bertifn'l, adi. pionowy, 
pl. -, tor rozdziałowy. wierzchołkowy. 

!Bertei'lung~fummc, sf. pl. !Bcrtifn'lbo~rmnf d)luc, sJ. 
,n, suma rozdziałowa. pl. •n, stojąca maszyna świ-

!8crtci'lung~bCtf n~tcn, sn. drowa. 
•il., postępowanie n. przy roz- mcrtifn'lgnltinnomtter, sm. 
dzielaniu, rozdziałowe. "ił, pl. -, stojl}CY prądomierz, 

!8erteu'ttU, I. va. (~e6en) galwanometr m. 
podrożyć, przedrożyć, pod- mertifnlitii't, sj. piono-
nieść ceny; II. fid) -, vr. wość f., wertykalność f. 
(~elien) podrożyć się. !Bertifn'Uiuit, sf. pl. •n, 

mcrteu'erung, sf. pl . . ,en, linia pionowa. 
podrożenie n. mertifn'lfdjuitt, sm. ,(i)i!, 

mertcu'felt, adi. przeklęty, pl. ..e, przecięcie n., prze
dyabelski, dyabli, kaduczny; krój pionowy. 
beil ift eine •e 6ac()e a to merti1lgbnr, adi. dający sil} 
przeklęta 8prawa; - ! do wytępić, wygubić, wyniszczyć, 
dyabła! ein „er ~lirm pie- wymazać. 
kielna wrzawa; adv. - fcf)roer mcrti'lgcu, va. (~alien) wy-
dyablo trudny. tępić, wygubić, zgładzić, wy-

!Bertic'fen, I. va. (~alien) gładzić, wyniszczyć, wyko
poglębić, zagłęb: ć, głębszem rzenić, wymazać, zmazać; 
robić, kopać w głąb; uer• 6i,eifen - pożerać potrawy. 
tiefte €::d)niterei rzeźba wklę- mrrti'lger, sm. •!I, pl. -- , 
sła; !llriftotele!3, ber bai8 filliff en tępiciel m. 
uediefte ArystoteleP, który !Bcrti'lguug, sf. tępienie 
pogłębił wiedzę; bie ~arten n., wytępianie n., wygubie
bief eil @eroanbe!3 finb gut uer• nie n., zagłada .f., zatrata f. 
tieft faldy tego odzienia są !Berti'lguug~frieg, sm. =es, 
głęboko ułożone; II. ficfJ -, pl. •e, wojna mordercza, 
vr. (~alien) 1) zagłębić się, j wojna f. na wytępienie, na 
pogłębić się, zachodzić, zejść zagładę. 
w głąb, zapuszczać, zapuścić !Berto'beu, va. rnalien) i vn. 
się; ficfJ in ben fillalb - znjść (fein) hałasować, przehał/1-
w głąb lasu; 2) zatopić, za- sować. 
!apiać się, zagrzebać się; fidj !Bcttii'neu, vn. (f ein) obacz 
t!l feine @ebanfen - zatopić iBerflinAen. 
się w myślach; fidj in eine !Berto·ncn, va. (~alien), ein 

!Bertra'gcn 

2ieb - komponować pieśń, 
muzykę, mdodyę ułożyć do 
pieśni. 

mcrtrn'dt, adi. 1) niekształ
tny, przekręcony, wykrzy• 
wiony; •e @efid)tet grymasy 
pl.; 2) przykry, przeklęty; 
ei11e •e @efd)icl)te przeklęta 
sprawa; eine •e ~rage zawiłe 
pytanie. 

mertrn'dt~cit, sf. 1) nie
kształtność j,, wykrzywienie 
n., zdeformowanie n.; 2) dzi
waczność/. 

mertrn'g, sm. •(e)ił, pl. 
•ttlige, układ m., ugoda f., 
umowa /., kontrakt m., tra• 
ktat m.; - aroif cl)en \Jlepft unb 
roeltlidjen ~licf)ten konkordat 
m.; but cf) - feftgeje\)te !llli• 
mec()ungen umowy ustanowio
ne prtez traktaty; einen -
elifd)tiejien zawrzeć układ; 
ber - lliuft ali kontrakt 
upływa, kończy się; einen -
flit ungil!tig etfliiren, umftojien, 
auflilf en unieważnić, armlo
wać, rozwiazać układ; ben 
- uer!even; lirec()en złamać, 
naruszyć traktat, kontrakt. 

!Bcrtrn'geu, uertrage, uer= 
triigft, uerttiiflt, uertrug, ~alie 
uertragen, I. va. 1) przenidć, 
przenosić na inne miejsce; 
zarzucić; f einem .!taufmenn 
bei! @db - sprzeniewierzyć 
kupcowi pieniądze; 2) (tra• 
genb uetliraud)en) znosić 
(odzież); 3) (ertragen, er• 
bu[ben) znosić, mieść, wy
trzymać, cierpitć; Sd)meraen 
- zno,ić, cierpieć boleści; 
bie Si:lilte nid)t - nie znosić 
mrozu, nie być wytrzymałym 
na mróz; er uertriigt feinen 
6;,aji nie rozumie żadnego 
żartu; icf) uertrage biefe 6peife 
nidjt nie trawię tej potrawy; 
bie \Jl~olie nicf)t - lonnen 
nie n,ódz wytrzymać próby; 
er fann vie( !!Bein - może 
znieść wiele wina; 4) einen 
6treit - zagodzić spór; II. 
fidj -, vr. rnalien) 1) zga
dzać się z kim, Ż) ć z kim w 
zgodzie, żyć w dobrej komi
tywie; jie - fidj roie ,t,unb 
unb .lfoęe żyją z sobl} jak 
pies z kotem ; fie - ficf) nidjt 
nie zgadz~ją się z sobą, nie 
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sympatyzuj!!, z sobą; 2) po
godzić się z kim ; jie ~aben 
ficfJ roiebet - pogodzili si<,, 
przeprosili si<,; 3) ~ier tiet• 
trligt ficfJ nicf)t gut mit Obft 
piwo niekoniecznie zgadza 
się z owoc~mi; 1oie verhligt 
fic!J bas mtt bem, roas 161e 
geftern f agten jak:Łe to sil} 
zgadza z tern, co pan wczo
raj mówił j bas vettragt fic!J 
gut eineś mit bem anberen 
to si~ jedno z drugiem zga
dza, jedno drugiego nie wy
kluczaj es vertragt ficfJ nid)t, 
ba% , . . nie uchodzi, nie 
wypada, że • . . ; es vertrligt 
fidJ nicf)t mit meinem \j!flid)t• 
gefil~l to nie zgadza się z 
mojem poczuciem obowią
zków. 

!aertrii'gltdj, adi. 1) (von 
\j!erfone11) zgodliwy, łagodny, 
łatwy w pożyciu, powolny, 
niewymagajl}cy; eine •e @e• 
miltBart ~aben być zgodliwe
go usposobienia; 2) (von 
:Din gen) zgodny; bas ift mit 
etner muftet~aften fillittf cf)alt 
nicf)t - to nie jest zgodnem 
z wzorowem gospodarstwem. 

' lBertrii'glfdjfett, sf. 1) zgo
dliwość f., łagodność f., po· 
wolność /.; 2) zgodność /. 

!8ertrn'gendifel, sm. •9, 
pl. -, !8ertrn'ge~uuft, sm. 
"eB, pl. •e, arty kuł, punkt 
traktatowy, kontraktowy. 

!8ertrn'gebebingung, sf. pl. 
"en, warunek m. układu, 
kontraktu. 

!8edrn'g9{Jrudj, sm. •(e)!li, 
pl. •f>rildje, złamanie n. ukła
du, kontraktu. 

!aedrn'gf d,lliefienb, adi. -e 
%eile zawierający pl. umowę, 
kontrkhenci pl. 

!8ertrn'g9miifiig, adi. sto
sowny do układu, umowy, 
kontraktu, odpowiadający 
kontraktowi, umowie, kon
traktowy; adv. - abmacf)en 
kontrak,t.owo si\j umówić, sty
pulowac; - abtreten odstą· 
pić stosownie do umowy. 

!aertrn'gemlif)igfett, sf. 
zgodność/. z traktatem, kon• 
traktem, umową. 

!8ertrn'ge~unfte, sm. pl. 
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punkta traktatowe, kontra
ktowe, umowy. 

'8ertrn' gewibrig, adi. prze
ciwny układowi, umowie, 
kontraktowi. 

!8ertrn'g91llibrigfeit, sf. pl. 
•en, sprzeczność/, z traktatem, 
kontraktem, umową. 

!Btdtii'Uun, va. (~aben) 
bie ,8eit - czas na nuceniu 
strawić, przebaraszkować. 

!Bertrnu'en, I. vn. (~aben) 
jmnbm - ufać, zaufać komu, 
mieć zaufanie do kogo; zdać 
się na kogo, polegać na 
kim; dowierzać komu; auf 
@ott - mieć ufność w Bog11; 
gana auf jmnbn - mieć pełne 
zaufanie do kogo; er vettraut 
au fe~r f einen .!{rliften za
nadto ufa swoim siłom, za
nadto zdaje się na swoje 
siły; er vetiraut leidjt jest 
łatwowierny; II. va. i vr. 
(~aben) powierzyć komu; 
zwierzyć się komu; et ~at 
mir f ein ~or~aben uerttaut 
zwierzył mi się ze swego zamia
ru; er ~at ficf) mir vertraut 
zwierzył mi sil}; iclJ ~abe i~m 
meinen 15o~n verttaut po
wierzyłem mu syna. 

!aertrnu'cn, sn. 0 0, zaufa
nie n., ufność J.; - erroeden 
einfliijien wzbudzać zaufanie; 
- geniejjen cieszyć sil} zaufa
niem; jein - auf jmnbn, 
auf etro. feten pokładać w 
kim, w czem zaufanie; 3u 
viel - auf fidJ, in ficlJ fe!len 
za wielkie mieć do siebie 
zaufania, za wiele sobie 
ufać; im - w zaufaniu; im 
- gefagt mówiąc między 
nami; jmnbn in fdn - 3ie~en 
wtajemniczyć kogo, obda
rzyć zaufaniem. 

!8ettrnu'en9nmt, sn. •eil, 
pl. •limter, mertrnu'cn9~often, 
sm. •S, pl. -, urząd (posada) 
polegający(a) na zaufaniu. 

!8ertrnu'en9brud,I, sm. -es, 
pl. •brilcfJe, zdrada/. zaufania. 

!Bertrnu'enemnnn, sm. ~e!li, 
pl. ~manner, !8ertrnu'cn9• 
~erfon, sf. pl. •en, powier
nik m., mąż m. zaufania. 

!8ertrnu'en9f odje, sf. pl. 
•t, rzec~ f. zaufani11. 

~ertrei'ben 

!8crtrnu'en9f elig, adi. p~łen 
zaufania. 

!Bcrtrnu'en~f digfeit, sf. 
ślepe zaufanie. 

!8ertrnu'cn91loU, adi. pełen 
zaufania, ufny. 

!8ertrnu'cn91lotum, sn. •!li, 
wotum n. zaufania, ufności. 

!8ertrnu'tn91llert, !aertrnu· • 
CU91lliltllig, adi. godny za
ufania, zaufania godny. 

!aertrnu'ern, va. (~a6en) 
f ein .\!eben - spędzić życie 
w żałobie, w żalu. 

!aertrnu'lidj, adi. i adv. 
poufały, poufny; poufale, 
poufnie; eine •e 9-nitteilung 
zwierzenie n.; - n>erben po
ufalić się; er !e6t f e~t - in 
bief em ~auje żyje bardzo 
poufale z tym domem; mit 
einet 15acf)e - roerben obe
znać się z jakąś rzeczą; •e 
15ivung poufne, tajne posie
dzenie. 

!aertrnu'lid,lfeit, sf. poufa
łość f., poufność f.; fidJ ge• 
roiff e •en ~erausne~men po
zwalać sobie na rozmaite 
poufałości; bie - ei net 9-nit• 
teilung poufność f. wiado
mości. 

!aertriiu'meu, va. (~a6en) 
przemarzyć, prześnić. 

!aertrnu't, adi. 1) zaufany, 
zażyły; poufały; fein •er 
i}'reunb jego zaufany, zażyły 
przyjaciel; mit jmnbm auf 
•em ~ujie fte~en być, żyć 
z kim na poufałej stopie, żyć 
z kim w zażyłości; fei -
mit roeni!len, freunblicf) mit 
allen bądź poufałym z wy• 
branymi, uprzejmym z wszyst
kimi; 2) mit etro. - fein 
być obeznany z czem j fidj 
mit Ilem @eifte ber gried)if d)en 
i5vradje - madjen wniknąć 
w ducha greckiego jljzyka; 
3) ae~n •e 9-nanner dziesi(lciu 
meżów zaufania. 

!Bertrnu'te(r), sm. -en, pl. 
•e(n), zaufały m., powier
nik m.; agent policyjny, de 
tektyw m. 

!aertrnu•t~cit, sf., pl. •en, 
!aertrn'utf dit, sn. •!>, pou
fałość f., zażyłość f. 

!8ertrei'ben, vertreibe, vfr0 

treibft, vertrie6, ~a6e verttie• 
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l'len, va. 1) wypędzić, wygnać; 
spłoflzyć, wykurzyć, wyprzeć; 
wyrugować; imnbn aus bem 
2anbe - wydalić, wygnać 
kogo z kraju i ber fillinb uer0 

treibt bie fillolfen wiatr roz
pędza chmury; imnb,n aui3 
bem ~auf e -- wypędzie kogo 
z domu; bie ~iebe - wy
płoszyć złodziei; ben ijeinb 
aui3 einer 11:łtellung - wy
przeć nieprzyjaciela ze sta
nowiska; bie fl:lienen aui3 bem 
fl:lienenforli wykurzyć 
pszczoły z ulu; bie .Runben 
- odstręczyć kupujących; 
@eroalt mit @emalt - zmódz, 
odeprzeć przemoc przemocą; 
eine .lttanflJeit - wyleczyć 
chorobę; imnbm bie 2uft -
popsuć komu chęć do czego; 
jmnbm bie 2angemei!e -
rozprasza11 komu nudy; fid) 
bie ,8eit mit !łlauierfvieC -
przepędzić czas grając na 
fortepianie; imnbm bie l)'aul~ 
~eit - odzwyczaić kogo od 
lenistwa; jmnbm bie @rillen 
- wyleczyć kogo z gryma
sów; ben !EdjmerA - uśmie
rzyć b61; ben ~Unger, ben 
~urft - zaspokoić gł6d, 
pragnienie; ourdj ben 6cf)laf 
bie !fililbigfeit - pokrzepić 
snem znu:l.enie; 2) fillaren -
sprzedawać towary; 3) bie 
l)'arlien - rozprowadzać ko· 
lory, barwy. 

!Bcrtrci'bcn, sn. •!3, !Ber, 
trci'buug, sf. 1) wygnanie n., 
wypędztnie n., wydalenie n.; 
rozpędzanie n., wypłoszenie 
n.; wyparcie n.; wykurzenie 
n.; uś1nierzenie n., zaspo
kojenie n.; 2) sprzedawanie 
n., sprzeda:!; f.; rozprowa
dzanie n. 

!Bcrtrc'teu, uertrete, uer~ 
trittft, uertritt, uertrat, lJabe 
nertreten, va. i ficf) - vr. 1) 
ficf) ben l)'u~ albo ficf) -, nad
wichnąć, zwichnąć, wywi
chnąć, nadwerężyć nogę; ficf) 
bie f8eine - albo ficg -
rozchodzić się (zasiedziawszy 
się); 2) (tretenb uerberben) 
roztratować, zatratować; bie 
(6µur - zatratować ślad; 
er lJat bie .ffinberf cgulJe nocfJ 
nicfJt - ma jeszcze pod no-
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sem mleko; 3) jmnbm ben 
filleg - zastąpić, zajść, za
skoczyć komu drogę; 4) bie 
6te1Ie imnbs -, imnbn 
zastępywać, zastąpić kogo; 
bie '5te1Ie bee Jtiinigi3 liei 
einer \yeier - zastępywać 
króla przy uroczystości; 
[laterftelle bei imnbm - za
stępywać komu ojca; icg fann 
bid) ~eute babel - mogę cię 
dzisiaj zastąpić, wyręczyć; 
auf bem Wlarfte nicgt - f ein 
nie być reprezentowanym na 
targu; imnbn, imnbi8 6acge 
- zastępywać kogo, czyją 
sprawę; imnbi8 6acf)e uor bem 
!Jłidjter - bronić czyjej spra
wy; eine !fileinung - bronić 
zdania, opinii; bie 6tabt ift 
im 2anbtage nicgt - miasto 
nie ma reprezentanta, posła 
w sejmie; er uertritt bief es 
~anbeCe~aus on zastępuje, re
prezentuje ten dom handlowy. 

!Bcrtre'ter, sm. •!3, pl. -, 
1) zastępca m., substytut m., 
przedstawiciel m., reprezen
tant m,; bivlomatifcger -
ajent dyplomatyczny; 2) po
średnik m.; 3) obrońca m.; 
ber - einer :politif cgen ~icg, 
tung reprezentant m. polity
cznego kierunku. 

!Bcrtrc'terf d)nft, sj. pl. •en, 
reprezentacya f. j reprezen
tanci pl. 

!Bcrtrc·tung, sf. pl. =en, 1) 
nadwichni~cie n., zwichnię· 
cie n. ; rozchodzenie n. ; 2) 
roztratowanie n., zatratowa
nie n.; 3) - bes filleges za
stąpienie n., zaskoczenie n. 
drogi; 4) zastE]pstwo n., 
przedstawicielstwo n., wyrę
czenie n., snbstytucya f.; 
reprezentacya f.; in [lertre~ 
tung bes s;>errn !Jl. w zastęp
stwie pana N.; bie - bes 
[loifei3 przedstawicielstwo n. 
ludu. 

!Bcrtrc'tuugefoften, spl. ko
szta pl. zastępstwa. 

!Bcrtric'b, sm. •(e)il, sprze
daż f., rozsprzedaż f.; -
einei8 ~ucge!3, einer fil\are roz
sprzedaż książki, towaru. 

mertric'ben, adi. wygnany. 
!Bcrtric'bcuc(r), sm. ,en, pl. 

•en, wygnaniec m. 

mertrie'bcue, sf. pl. •n, 
WYl!'ll8nka j. 

mcrtric'bercd)t, sn. -es, pl. 
,e, prawo n. rozsprzedaży. 

!Bcrtri'nfeu, uertrinfe, uer= 
trinfft, uertrinft, vertranf, 
~abe nertrunfen, va. przepić, 
przepijać; na pici n przepę
dzić; piciem odpędzić, zapić 
(troski). 

!Bcrtro'lfucn, vn. (fein) wy
schnąć, usychać, wysychać, 
oschnąć, zaschnąć, zasu
szyć sie. 

filcrtro'duung, sf. wyschnię
cie n., wysychanie n., usycha
nie n., zaschnięcie n., wy• 
suszenie n. sie. 

!Bertro'btln, • va. (lJaben) 1) 
zmarnować, przepędzić na 
niczem; 2) przetandecić, prze· 
szachrować. 

!Bcrtro'ftcn, I. va. imnbn 
- pocieszać kogo, uspoka
jać kogo; 2) obiecać co, zwle
kać robiąc nadzieje, zbywać 
nadzieją; f eine @Lliuliiger non 
einem ~"fi auf ben anberen -
zwodzić wierzycieli z dnia 
na dzień; er uertriiftet miel) 
auf lieff ere 8eiten każe mi 
czekać lepszych czasów ; 
imnbn auf lange Seit gin -
odsył"ać kogo do kalendarza 
greckiego; II. ficfi - , vr. 
(lJaben) pocieszać się; ficfi auf 
beff ere ,8eiten - czekać lep
szych czasów, pocieszać się 
nadzieją lepszyc'h czasów. 

!BCtttO'ftung, sf. pl. •CU, 
pocieszanie n., błaha na
dzieja; daremna obietnica. 

filertru'mlJfcu, 1,a. (lJaben) 
alle feine ~tilm:pfe - wydać 
wszystkie atuty; (przen. :) wy
strzelać wszystkie naboje. 

!Bcrtru'mlJfung, sf. oko 
stropowe. 

!Bcrtu'er, sm. ·!3, pl. 
obacz [lerf djroenber. 

!Bcrtu'erifdJ, !Bcrtu'lid), ub. 
[lerf djroen berif qi. 

!Bcrtu'n, nertue, uertuft, uer= 
tut, uertat, lJabe uertan, va. 
1) wypotrzebować, spotrzebo
wać, użyć; 2) wydać, stracić, 
przetrwonić, roztrwonić. 

!Bcrtu'f d)cu, va. (lJaben) za
taić, zakryć, zatuszować. 
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mcttu'f d)ung, sf. zataje- nieszcześliwyobrót; bas Unter, 
nie n., zatuszowanie ń. ne~men" ift uetung!ilclt przed-

mcrt11'f d)11ng~4Jolitif, Bf, po- Bigbiorstwo nie powiodło się, 
lity ka f. zamilczenia, za tar- nie udało się; eine uetun• 
cia, zatuszowania. g!ilcfte 3'oee nieszczęsna, nie-

mcril'bcln, va. (~al>en) brać udatna myśl. 
za złe ; 15ie roeti>en eo mit lSeru'nglildcn, sn. •O, $Cr• 
nidjt -, roenn ..•. nie we- u'ngliidung, sf. pl. •en, nie
źmiesz mi pan za złe, jeśli . • . szczęśliwy wypadek. 

$eril'btn, va. (gal>en) po- $cru'nglildtc(r), sm. •en, 
pełnić, dopuścić się ezego; pl. •en, dotknięty m. nieszczę
ein !Uetl>redjen - popełnić śliwym wypadkiem. 
zbrodnię;@eroa(t gegen jmni>n $Ctu'n~ciltgen, va. (~aben) 
- dopuścić się, użyć gwBłtu obacz @nt~eiligen. 
wobec kogo; nacfJ uetill>tet $eru'n~ciligen, $cru'n~et, 
;tat po spełnionym czynie; ltgung, sf. obacz @ntgeiligung. 
}8ubenftreidje- broić, nabroić. I $cr111nretntgcn, va. (galien) 

$tril'bcr, sm. •fil, pl. -, zanieczyścić; bie 2uft -
sprawca m. zanieczyścić powietrze; ein 

$eril'bung, sj. pl. •en, po- .!łltii>, ein @efii~ - powalać 
pełnienie n., dopuszczenie n. sukuil}, naczynie; i>ie S;)iini>e 
się. - po brukać, zabrukać ręce; 

$etu'nebcln, va. (gaben) eine fillun'oe - zakazić rane. 
zniesławić. $cru'nretutgeu, sn., $eru'ń· 

$eru'ne~ren, I. va. (gaben) retntgung, sf. pl. •tn, zanie
zbezcześcić, hańbić, zesromo- czyszczenie n., powalanie n., 
cić, pokalać, splamić, znie- zabrukanie n.; (przen, :) pro· 
watyć; profanować. fana cy a j. 

$er11111e~r11ng, sf. pl. •en, $cr11'nftnltc11, I. va. (gaben) 
zbezczeszczenie n., zhańbie- zeszpecić, (o)szpecić; i>ief,t 
nie n., zniewatenie n., znie- S;)ut uetunftaltet fie ten kape
'waga j.; - ~etriger Sadjen lusz ją szpeci; li. uerunfta(• 
profanacya j. tet, pp. i adi. zeszpecony; 

$eru'neintgcn, I. va. (~a(>en) fein @efidJt ift butdj ein 
poróżnić, powaśnić, zakl6cić; !!Jluttermal fe9r twarz 
II. fidJ -, vr. (gaben) poró- jego jest bardzo zeszpeconą 
żnić, powaśnić się. blizna. 

$eru'nci11ig11ng, sf. pl. • en, $er111nftnlt11ng, sf. pl. -en, 
poróżnienie n., powaśnie- zeszpecenie n., oszpecenie n. 
nie n. $tru'ntrenen, va. (9aben) 

$er111ngltm4Jfen, va. (~aben) przeniewierzyć, zdefraudować, 
uwłaczać, obrdać, szkalo- kraść, przywłaszczyć sobie 
wać, ohydzić, obmawiać, osła- bezprawnie; ueruntteutes @ut 
wiać, rzecz sprzeniewierzona, 

$eru'nglim4Jfung, sf. pl. $etu'ntre11e11, sn. 0 a, mer• 
-en, uwłaczanie n., obraza 11'ntte1111ng, sf. pl. ,en, (s)prze
f., szkalowanie n., obmowa niewien:enie n., defraudacya 
f., osławianie n., zohydze- j. malwersacyaf. 
nie n. $er11'n3ietcn, va. (9a(>en) 

$ern'nglilden, vn. (fein) 1) (o)szpecić, zeszpecić. 
er ift beim @ifenba~nunfall meru'rf nl!Jtn, va. (9aben) 
uernngrildt miał nieszczt;śli- spowodowac, sprawić, spro
wy wypadek kolejowy; et ift wadzić, stać się powodem, 
bei bielem Unterne~men · uet• narobić, nabawić; 6djai>m 
ung!ilc?t stracił majątek, zban- - zrobić szkodę; bas roit'o 
krutował przy tem przedsię- i~t !!lergnilgen - to jej spra
biorstwie; i>as '5djiff ift uer• wi przyjemność; fie uerUt• 
unglilcft okręt rozbił się, za: fadjt mit gtońe ®orgen na.
tonął, zaginął; 2) nie udac bawia mnie wielkiej troski; 
się, nie powieść się, wziąć idj roollte feinen Streit - nie 

~erllo'Ufommnung@fii~ig 

chciałem spowodować sporu, 
nie chciałem być powodem 
sporu; bas gat i>ie ~euerung 
uerurfadjt to sprowadziło dro
żyznę; et .gat mit groten 
Scl)mfen uerurfadJt nabawił 
mnie wielkiego strachu; bas 
uernt[ ac!Jt mit ~urft to mi 
sprawia pra&rnienie. 

$eru'rf nd}cn, sn. •s, mer• 
U'rf nd}nng, sf. pl. "en, spo
wodowanie n., powód m., 
sprawienie n., sprowadzenie 
n.; nabawienie n. 

mcru'rteiten, va. skazać, 
zasądzić, osądzić, potępić; sum 
%o'oe - skazać na śmierć; 
au Ieben!lliinglic!Jem .!łerfer -
skazać na dozgonne więzie„ 
nie; au jJ!utoet uni> fBlei -
skazać na rozstrzelanie; au 
100 .!?ronen fSu~e uerurtem 
fein być skazanym na 100 
koron grzywny; in contu
maciam - zaocznie skazać. 

$er111rtet111ng, sf. pl. 0 en, 
skazanie n., potępienie n., 
kondemnata f., wyrok m., 
werdykt m., zasądzenie n. 

$ct1Je, sf. werwa f., za
pał m. 

$erllie'lfnd}en, $erllie'l· 
fiiltigen, va. (9alien) pomno
żyć, kilkakrotnie pomnażać, 
rozmnożyć, mnożyć; burdj 
~tucf - odbić drukiem; 
eine \J39otograp9ie - kopiować 
fotografię. 

$ct1Jfe'{fiiltfger, Bm. •51 pl. 
-, kopista m. 

meruie'lfiiltigung, aj. pl. 
•en, pomnożenie n., pomna
tanie n., rozmnażanie n. 

$cr1Jie'lfiiltig11ng~n414Jnrnt, 
sm. -eo, pl. •e, przyrząd m. do 
kopiowania, 

merllic'lfiiltignng~glne, sn. 
•fes, pl. "9liijer, poliskop m., 
szkło pomnażające. 

merllie'rfnd)en, va. (9aben) 
w czwórnasób pomnożyć. 

$eruo'lllommnen, I. wy
doak onalić, udoskonalić; II. 
fldj -, vr. (gaE,en) wydosko
nalić, udoskonalić się. 

$crllo'lllommnung, sf. pl. 
•en, wydoskonalenie n., udo
skonalenie n. 

merllo'llfommnnng~fii~tg, 
adi. dający się wydoskonalić 



!8erbo'llfommnunR9fii~igfcit 

!8erbo'Ufommnuu99fii~ig• 
fcit, sf. podatność f. do wy
doskonahmia. 

!ScrlJo'ffftiinbiRen, va. (~a· 
lien) uzupełniać, uzupełnić, 
dopełnić, kompJ„tować. 

!Berbo'Uftiinbiguno, sf. pl. 
•en, uzupełnianie n., uzupeł
nienie n., dopełnianie n., 
kompletowanie n. 

!Bcrwn'djcu, va. (~a!ien) bie 
9liid)te - spędzić noce na 
czuwaniu. 

!Bcrwn'djf en, llerttlad)fe, tler, 
roiid)f eft i tlerroiic[)ft, tlerroiid)ft, 
tlerrouq,e, liin verrond)fen, I. 
vn. 1) zar6ść, zarastać, po
rastać; blli8 jye(b vmuiiq,ft 
immer me~r mit Unlraut pole 
coraz bardziej zar,ista chwa
stami; ber e>tein ift 9an3 
mit 9Jlooi8 - kamień porośł 
całkiem mchem; bie !Illunbe 
verroiiq,ft rana zarasta, goi 
się, zasklepia się; 2) zrastać 
się; bie !lliiume finb ineilllln• 
bet - drzewa zrosły się z sobą; 
(przen. : ) i~re ełeelen finb mit• 
einanber - ich dusze zrosły 
się; ee ift fd)on mit i~m - to 
mu już przeszło w krew; 3) 
garbacieć, koślawieć, r6ść 
niekształtnie, nieforemnie, ko
ślawo; II. va. (~\\ben) 1) 
( auiJn,ad)f en) wyr6ść, wyrnstać; 
fie ~llt bai8 .Rreib - wyrosła 
z sukni; 2) (tlerlieren) er ~at 
f eine 9laróe glln3 - rosnąc 
stracił całą bliznę; III. fi :fJ 
-, vr. (~alien) obacz ver• 
road)fen I. 3); IV. 1) ver• 
n,acljf en, pp. i adi. niekształ
tny, nieforemny, koślawy; 
garbaty; ułomny; 2) zro
śnięty; zarosły; ein -er Ort 
zarośle n.; miteinanber -
zrośnięty z sobą ; (bot.) mit 
•en 6tauóóeute!n ze zrośnię
tymi pylnikami; mit 0 en 
IE>tempe[n ze zrośniętymi 
słonkami. 

!Bcrllln'~r, sn. •9, obacz 
merroa~rung. 

!Bcrltln'~rtn, I. va. 1) scho
wać; zachować, zachowy
wać; fie ~at mein @e[b gut 
uerroa~d dobrze schowała 
moje pien_iądze; 2) opatrzyć, 
opatrywac, zaopatrzyć; ochra
niać; ein ~aus mit €:id)Hiff ern 
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unb !Jłiegein - zaopatrzyć 
dom w zamki i zasuwki; 
uor 9liiffe au -1 chronić 
przed wilgocią; ben @arten 
mit einer !!Jlauer - otoczyć 
ogr6d murem (dla bezpie
czeństwa); bie @5tabt mit 
!IDiiUen unb @rćilien - ob
warować miasto; 3) f ein 
!Recf,Jt - zastrzedz, zawarować 
swoje pritwo, protestować; 
II. ficĘ) -, vr. ({)alien) opa
trzyć, zaopatrzyć, zabezpie
ezyć się; id) ~aóe mid) gut 
gegen bie stii(te verma~rt za
bezpieczyłem się przeciwko 
zimnu; 2) zastrzegać się; id) 
verma~re micf,J bagegen, ba& ... 
zastrzegam się ,•o do tego, 
aby ..• ; roo!iei id) mir mrine 
!Jłed)te tlerroa6re przyczem za. 
strzegam sobie swoje prawa. 

l8erwn·~rcr, sm . .. 11, pl.-, 
przecbownj~cy m., depozyta
ryusz m. 

merwn'~rltdj, adi. i adv. 
na schowanie, dla schowania. 

mcrltln'~dof cn, va. (~aóen) 
zaniedbać, zaniedbywać, nie 
pilnować, opuścić, zostawić 
bez dozoru, bez opieki, nie 
dbać o co; feine @raie~ung 
ift uerroa~rloft roorben jego 
wychowanie jest zaniedbane; 
cinen stranlen - nie dopil
nować ehorego; von ber lnll• 
tur uern,a~rfoft ze strony przy
rody, od narodzenia upo
śledzony. 

mcrllln'~dof nng, sf. pl. 
.. en, z~niedbanie n., niedo
pilnowanie n., brak m. do
zoru, opieki. 

mcrwn·~rung, sf. pl. -en, 
1) (bez plur.) schowanie n., 
przechowanie n.; etro. in -
~alten mieć coś pod kluczem; 
jmnbn in - (,i;)aft) ne[Jmen 
wziąć kogo do więzienia; 
etro. in - ne~men wziąć coś 
do przechowania, w depozyt; 
2) zastrzeżenie n., zawaro
wanie n., protest m. ; gegen 
etro. - eintegen założyć pro
test przeciwko czemu; unter 
- meiner !Jłed)te z zistrzeże
niem moich praw. 

$erwn'~rttlt!\~llnti, sn., =es, 
pl. •limter, )Serwn'~runo~nn• 

ftnlt, sj., pl. •en urząd depo
zytowi, przechowawczy. 

!Bcrwn·trnno~~nft, sf. 
areszt prewencyjny, śledezy. 

!Berwn·~rung~mittcl, sn. 
•51 pl. -, 1) środek zapo
biegający, profilitktyczny, 
prezerwatywaf.; 2) protestm. 

!Bcrwn·~rung~od, sm. -ee, 
miejsce n. przechowywania. 

!Berlllni'f en, vn. ([ ein) osie
rocieć, stracić ojca i matkę. 

!Berltlnt'ft, adi. osierociały; 
opn•zczony. 

$crwnt'f n no, sf. osieroce
nie n., opuszczenie n. 

$trllln'Ucn, va. (~aóen) 
zarządzać,, rzą~zić ~zem; 
sprawow•c, zaw1adywac, ad
ministrować; ein 2Imt -
piastowa<\ sprawować urząd; 
bas ,f)aui8 - zarządzać, za· 
wiadywać domem; ble !Jłegfe„ 
rung - sprawować rząd; 
ein @ut - administrować, 
zarządzać własnością ziemską; 
eine IDormunbf d)aft - spra
wować. opiekę; bie !IDittfcĘ)aft 
- prowadzić gospodarstwo; 
bai8 @5d)roert - władać orę
żem; fein 2Imt rebUd) -
uczriwie pełnić urząd. 

)BtrlDn'ltet, sm. •i8, pl. -, 
rządca m., zarządca m., za
wi:J.dowca m., administrator 
m.; - einei8 6treitgutei8 se
kwestr .m. 

!Bcrltln'Ucrin, s.f. pl. =nen, 
rządczyni .f., zarządczyni f., 
zawiadowczyni j., admini
stratorka f.; gospodyni f., 
kluc,zniM f. 

!Bcrwn'Uuno, sf. pl. •en, 
zarząd m., zarządzanie n.; 
sprawowanie 11., piastowanie 
n.; zawiadywanie n., admi
nistrowanie n.; bie - bee 
@5tcrntes zsirząd m. państwa. 

!Bcrwn'UnnnhnBf djuij, sm. 
=ffes, pl. •fdiilff e, 1) wydział 
administracyjny, komisya 
administracyjna; 2) o bacz 
~erron!tnnqsrat. 

$crwn'ltungBbcnmtc(r), sm. 
0 en, pl. •en, urzędnik admini
str,u,yjny. 

$crwn'Uung9flc~iirbe, sf. 
włarlza arlmini~tracyjna. 

!8crltln'Uung9óe!irf, sm. -ee, 



mmun'ltuugl!bicuft 

pl. ae, okręg m., powiat m. 
administracyjny. 

mmun'ltuugl!bicuft, sm. ,eiil, 
służba. administracyjna. 

mcrwn'ltuugl!llirdtor, sm. 
-iil, pl. •en, dyrektor admini
stracyjny. 

mcrwn'ltungl!fnd), sn. ~(e)iil, 
pl. •flid)er, departament ad
miufatracyjny; zawód admi
nistracyjny. 

!Btrwn'ltungl!gtrid)t, sn. •eiil, 
trybund admm1stracyjny. 

mcrwn'ltungl!gtrid)tl!~of, 
sm. •eiil, pl. -~ilre, obacz !ller~ 
roaltun!lil!leticf)t. 

!Btrllln'ltungl!foftcn, sf. pl. 
koszta administ.racyjne. 

!Btrwn'ltuugl!mnl}rcgd, sf. 
pl. •n, za.rządzenie admini
stracyjne. 

!Berwn'Uuugl!rnt, sm. aei3, 
pl. arlite, 1) rada zarządza
jąca, zawiadowcza, admini
stracyjna.; 2) członek m. 
rady zawia.dow<'z•j. 

!Bttllln'ltungl!f nd)tu, sf. pl. 
sprawy a<lmimstracyjue. 

!BttlUR'ltungl!IUCf cu, sn. •il, 
admiuistracya /.; sprawy 
administracyjne. 
• !Btrllln'ltungl!awcig, sm. 0 eil, 
pl. ~e, g·ałąź f. administracyi, 

mctlUn'nbdbnr, adi. dający 
się .~rzemienić, zmienić, prze· 
roh,c. 

mctlUn'nbd~ntfcit, sf. mo
żność j. przemienienia, zmie
nia.Di&, przerobienia, 

muwn'nbtln, 1. va. ((Jaf>en) 
zamienić, zmieni<\ przemie
nić, przeobrazić; eine Strafe 
in eine anl>ere - zamienić 
karę na inną; ble 8auf>erin 
nermanbdte fte in eine state cza
rownica przemieniła.ją w kota; 
in einm 2ljd)en~aufen - obró
cić w perzynę; in@elb- skon
wertować na pieniądze, zrea
lizować; in .lłalf - zwapnić; 
in @[aiil - zeszklić; n. fid) 
- , vr. ((Jalien) przemienić, 
zamienić, zmienić, przeobra
żać się; m uermanbelt ftdJ in 
n ro zmienia się, przemienia 
się na. n; ficf) in ~lf cf)e, stalf, 
@lai! - spopielić, zwapnić, 
zeszklić •ię; ficfl in ben ileif> 
unb baiil ~łut G:(Jrifti - prze
mienić się w ciało i krew 
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Chrystusa Pana; bie t55ene 
nerroanbdt fid) scena się zmie
nia; er ift gan5 nermanbe(t 
jest całkiem zmieniony, jest 
jakby nie ten sam. 

mcrwn'nlllnng, sf. pl; •en, 
przemiana. f., zamiana /.; 
przemienienie n., zamienie
nie n., przeobrażenie n., prze
istoczenie n., metamorfoza /., 
transforma.cya f., konwersya 
/., zmfana f. dekora.cyi. 

!Btrllln'nbt, pp. od ner= 
roenben i adi. 1) ~pokre
wniony, powinowaty ; mie 
finb Sie mit bielem tmn -? 
ja.kie jest pokrewieństwo pana 
z tym pa.nem? mir ftnb 
na(Je - jesteśmy blizko spo
krewnieni; mit finb burd) 
~eirat - jesteśmy spowino
waceni; 2) pokrewny, podo
bny, analogiczny; ,e o'arben 
pokrewne ba.rwy; .. e r5pracljen 
pokrewne języki; bief e .Rilnfte 
finb miteinanber - te sztuki 
są sobie pokrewne; ,e See(en 
finben fid) pokrewne dusze 
spotyka.ją się; 3) et mar mit 
bem traurigen @ebanfen immer 
meijr - oswoił się coraz 
bardziej ze smutną myślą; et 
ift mir mit 10 .Rronen - on 
mi w101en 10 koron; 
e1nm ®dJ(ag mit „er ,\)anb 
uderzenie odwróconą r!lką, 
na odlew. 

mcrlUn'nbte(r), sm. •en, pl. 
=r(n), krewnym., krewniak m., 
pokrewny m., kuzyn m.; bie 
,n, krewni pl., parantela f. 

mcrwn'nlltc,sJ.}lłcrwn'nbtin, 
sf. pl. •n i =nen, krewn>l f., 
krewniaczka /. 

mcrwn'nbtcnmotb, sm. ,ea, 
pl. •e, morderstwo popełnione 
na osobie krewnej, 

!Bttllln'nbtf d)nft, sf. pl. •en, 
1) pokrewień•two n., powino· 
wactwo n., parentela. /. ; -
in auffteigenl>er, af>fteigen'oer 
ilinie pokrewieii.stwo w linii 
wstępnej i zstępnej; geiftige 
- powinowRctwo duchowe; 
- non ~egriffen pokrewność 
pojęć; bie - ber (ateinifdJen 
!llillfet pokrewieństwo ludów 
romańskich; 2) = @ef amt~eit 
uon !llermanbten pokrewień-

stwo n., krewni pl., powino
wactwo n., parentela f. 

mnwn'nbtf d)nftlid), adi. po
krewny, . spokrewniony; ,e 
mer~liltniff e w stosunku po
krewieństwa.. 

merwn'nbtf d)nftl!grnb, sm. 
•eil, stopień m pokrewieństwa. 

mcrllln'nbtf ctn, sn. •iil, po· 
krewieńitwo n., pokrewność f. 

~crwn'rncn, va. (~a ben) 
ostrzedz, 

mctwnr'nung, sf. pl. -en 
ostrzetenie n. 

mcrllln'fd)cn, va. (~af>en) 
1) wypotrzebować na pranie; 
2) ben '.tag - spędzić dzień 
na. praniu ; 3) \)'lecle - za
prać . plamy; bie o'arf>e ift -
ten kolor jest sprany; (!Dla• 
lerei) bie jynrf>en - rozcień
czyć, rozmywać barwy, ko
lory. 

~trlllii'ff cru, va. ((Jnf>en) 
za wiele wody wlać do czego; 
rozwodnić; (przen, :) nermiiff er• 
ter r5til sty I wodnisty, mdły. 

~CtlUC'bcn, nermef>t, ner .. 
mef>ft, nmuof> i uermef>te, ~af>e 
uerrooben i nerroef>t va. 1) 
wypotrzebować na tkanie; 
fie ~at baiil gan5e @arn ner= 
moben wyprzędła. całe nici; 
2) przeplatać, przepleść; spoić, 
zlać w jedno; ~a(Jr~eit mit 
Bilge - zmieszać prawd!l z 
kłamstwem. 

mcrlUt'bung, sf. przeplata
nie n., spojenie n. 

mcrlllt'd)f tlbnr, adi. mo
gący być przemieniony, ·da
jący się przemienić. 

~crw'cd)f cln, va. (~af>en) 
1) zamienić, pomieszać; @iie 
- mid) mit ~mn @. za
mienia mnie pan z panem G.; 
®ie - immer bie ~e<1riff e 
mieszasz pojęcia; mir ~af>en 
unfere ~ilte . nermed)[elt po
mieniliśmy nasze kapelusze; 
3) @elb - wymienić, zmie
nić pieniądze; ~ufaten gegen 
@ii(f>erfronen - wymienić du
katy na srebrne korony. 

mcrwc'd)f tlnng, sf. pl. •en, 
~CtlUt'd)f dn, sn. •5, zamiana 
f., pomieszMnie n.; konfnzya 
f ; fie f e~en ficlj aum !ller= 
mecljf eln li~nlid) są tak po
dobni do siebie, że trudno 



odr6żnić; - bet ,8eitumftiinbe 
anachronizm m.; - einer 
\}:lerfon mit, einer anberm 
omyłka f. w osobie. 

mcrlllc'gen, adi. zuchwały, 
śrofały. 

!Bctlllc'gcn~cit, sf. pl. •en, 
zuchwałość f., śmiałość f., 
zuchwalstwo n. 

!BCtllJC'l)cn, I. va. 1) roz
wiać, zawiać; ber fillinb ~at 
ben filleo mit '5cfJnee t1mt1eijt 
wiatr zawiał drogę śniegiem; 
ber fillinb ijat bie m.,olfen verweijt 
wiatr rozwiał chmury; II. 
vn. (f ein) przestać wiać; 
(przen. :) wywietrzeć. 

$Ctlllc'~nng, sf. pl. ~en, 
zawieja j., śnieżyca f. 

$crllle'~ten, va. (~afJen) za
braniać, zabronić, wzbronić; 
powstrzymać; bet @:intritt ift 
t1et1t1ehtt wstęp wzbroniony. 

$tt1Uci'd)lid)cn, I. va. (ijaben) 
rozpieśdć, zniewieściałym 
uczynić; II. ficfJ -, vr. (ijafJen) 
zapieszczać się, zniewieścieć; 
III. uerweid)!icfJt, adi. rozpie
szezony, zniewieściały. 

$crWci'd)lfd)ung, sf. znie
wieściałość f. 

$Ct1Uci'gcrn, va. (~afJen) 
odmówić, odmawiać, wzbra
niać, wzbronić; ben @e~or~ 
fam -- odmówić posłus11eń
stwa; bie 2(f1gaf1en - wzbra
niać się płacić podatki, od
mówić płacenia podatk6w; 
eine @inlabun!l - odmówić 
zaproszenia; 21:nna~me ver• 
weigett nie przyjmuje się, 
zwraca się. 

$crWci'gcrung, sf. odmó
wienie n., odmowaf., wzbro
nienie n. 

$crwci'gcrungefnU, sm. -e!i, 
odmowa f; im ~e w razie 
odmowy. 

$crwci'lcn, vn. (~aben) (za)
bawić, przebywać gdzie; za
trzymywać się, pozostawać; 
ein mierte[ja§r auf bem Sanbe 

pobyć, zabawić ćwierć 
roku na wsi ; et verwem ~eute 
fe~r Iange zatrzymuje się 
dzisiaj bardzo dług-o. 

mcrlllci'nen, va. (~afJen) 1) 
przepłakać, na płaczu prze
pędzić; 2) bie 5d)meraen -
płaczem ukoić b61; S) ber 
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:trćinen Ouell ift uerweint 
zdrój łez jest wyczerpany ; 4) 
wypłakać, łzami zalać; feine 
2lugen - wypłakać oczy ; 
t1et1t1einte 21:ugen zapłakane 
oczy,· oczy spuchni«.ite od 
płaczu. 

$c:r1Uci'0, sm. =feB, pl. ~fe, 
nagana/., bura f.; jmnbm einen 
jcfJarfen - erteiien zgromić, 
skarcić, zburczyć kogo, dać 
komu poti;foą bur«.i, zmyć 
komu głow«.i, kapitułi; wy
trzeć. 

$crwci'f cn, verweife, ver~ 
weifeft i uerweift, verwies, 
gafJe tJetroiefen, va. l) odsy
łać, odesłać, kazać sit; udać; 
id} verweif e ben Sef et auf bas 
morwort odsyłam czytelnika 
do przedmowy; icfJ erlaube 
mit, Eie auf ben . .ltatalog au 
- pozwalam sobie zwrbcić 
uwagE} pańską na katalog; 
jmnbn auf ben 9łimmermegrs• 
tag - wystawić komu prze
kaz na Pana Boga; tJOU einem 
5um anberen - od~yłać od 
Anasza do Kaifasza; tJOt 
baB ecf}wurgericf}t - odesłać 
przed sąd przysięgłych; 2) 
jmnbn auB bem Sanbe albo 
bes Sanbes - wygnać kogo 
z kraju; auf ,81t1angii!1t1o~n
fit! - zesłać na przymuso
wy pobyt; er ift auB ber 5cf}ule 
t1et1t1ief en worben został wy
kluczony, wydalony ze szkoły; 
3) jmnbm etw. - wytknąć 
komu co, napomnąć, na
pominać kogo o co, ganić 
komu co; bas muf! i~m 
auBbtilr?licfJ verwief en werben 
za to mu trzeba dać porzą· 
dną burę. 

$ct1Uci'fung, sf. 1) odsy
łanie n.; 2) wygnanie n., 
banicya f., napędzenie n., 
wypędzenie n., wykluczenie 
n.; 3) obacz mermeia. 

$ct1Ue'lfcn, vn. (fein) (z)wię
dnąć. 

$trlllc'Ucu, sn. •!:!, $ctWt'l, 
fnng, sj. więdnięcie n. 

$tt1Uc'ltlid)cn, I. va. (~afJen) 
sekularyzować, z'mitniać stan 
zakonny na świecki; II. vn. 
(f ein) przejść na stan świecki. 

$Ctlllc'Ulid)ung, sf. za-

mrnuc'rfen 

miana. /. na stan świecki; 
sekularyzacya /. 

$erwc'nblinr, adi. dający 
się użye. 

$crwc'nbliarfcit, sf. mo
żność f. użycia. 

$crwe'nbcn, verwenbe, vet• 
wanbte i tletwenbete, ~abe 
verroanbt i t1erwennet, I. va. 
1) (abwenben) odwrócić; er 
tJerwanbte !ein 2luge von i~r 
nie odwrócił oka od niej, nie 
spuszczał oka z niej; 2) ( an• 
menben) łożyć, poświ«.icić, 
wydać, obrócić na co, do
kładać do czego; t1iel ,8eit, 
€:Sorgfalt, !mll~e auf etw. -
poświ«.icić na co dużo czasu, 
troskliwości i trudu; id) fann 
i~n gana gut baau - mogę 
go dobrze użyć do tego; idJ 
fan n bief es @am gana gut 
- mogi; dobrze zużytkować 
te nici; 3'leif! auf etm. -
dołożyć pilności do czego; 
et gat t>ief @elb ~urn !llau 
t1et1t1enbet wyłożył, wydał 
du:!;o pieniędzy na budowę; 
fie tJetwenbet t1iel auf .ltlei• 
lmng lo:!:y dużo, wydaje wiele 
na garderobę; 4) obr6cić, 
przewrócić na drugą stroni; ; 
II. fidJ -, vr. (~aben) fidJ fllr 
jmnbn - wstawić się, przy
czynić, przem6wić za kim, 
zajmować, interesować sit; 
kim; interweniować dla kogo; 
fldJ fJei jmnbm - poczynić u 
kogo kroki. 

$crwc'ubnng, sf. 1) ło:!:e
nie n., poświęcenie n.; uży
cie n., użytek m., zużytko
wanie n.; finbet gier feine -
tego tu użyć nie można; 2) 
wstawienie n., wstawienni
ctwo n., protekcya f.; przy
czynienie n. się; jmnbn urn 
f eine - erfud)en prosić kogo 
o wstawiennictwo, protekcyE}. 

$crWc'rfen, verwerfe, vet• 
wirfft, tJetroirft, t1er1t1atf, ~afJe 
verworfen, I. va. 1) zarzucić 
co; rozrzucić, porozrzucać; 
eine .Seiie - rozrzucić wiersz; 
einen @ang - (górn.) wypa
czyć przekop; 2) (wegwerfen) 
odrzucić, nie przyjąć; einen 
.Seugen, einen @efd)worenen 
- odrzucić świadka, przy
sięgłego; eln @ef ev - udrzu-
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cić ustawę; et ~at meinen iBCtlDC'~lidjfcit, sf. podle- !BctlDi'ctdung, sj. pl. -en, 
!Rat Detwotfen nie przyjął ganie n. zepsuciu, zgniliźuie, zawiłość /.; zawiklanie n., 
mojej rady; biefe !Dleinung !BctlDC'fung, sf. 1) zepsu- zamotanie n.; gmatwanina 
ift nid)t au - to zdanie cie n., zgnicie n., skażenie /.,. zagmatwanie n.; kom
mogłoby być przyjęte; 3) n.; in _ ilf>etge~en przejść ph~acya /.; _kon:uzya f.; 
biefet ąl(an i~ f d)on tangft w stan zgnilizny; 2) zawia- - tm Ełd)aufpie(e rntryga f., 
Detwotfen ten pl~n już dawno dywanie n., administrowa11 ie I węzeł 11!· • 
zarzucony, pom??hany; ~~· n.; 3eitweirige - bes !Jłeid)es .iBCtlDtC'!JC_U, uetwtege, Det~ 
vn. (ąaben) poromc; porzuc1c, rel!'encya f. w1egft, Detwtegt, uetwog, ~abe 
rodzić nieżywe młode (o zwie- I !BCtlDC'fUUIJ~.\JtOatfi, sm. uetwo~en, ~· va. ważyć, prze-
rzętach); III. fid) -, vr • .. ffes pl. •ffe proces m. gnicia ważyc; Wit gaben bas .!łotn 
(gaben). 1) (p)omylić. się w m~rwc'ttc~ va. (gaf>en) 1) - lafjen daliśmy przeważyć 
rzu~amu! w _roz.dawanm kart, zakładać sie ~ 2) prze -rać w żyto; II., fi~ -, 'Vr;, (~~ben) 
w hczenm p10mędzy; 2) spa- kł d ·' g przeważyc się, omyhc się na 
czyć się; bet .ltaften ~at fidj zam a y. 'tt ~t . . wadze.· 
Uettllotfen szafa się spaczyła. acCtlDC t. ' adi. 1) me- }BetlDi'lbctn, I. vn. (fein) 

!BetlDC'tflidj, adi. godzien gi~z•;)Y, P.rzeklęty, dyabetl- (z)dziczeć; ein 3'elb - [ajfen 
pogardy, niegodny, zdrożny, 8 i; . zmsz~zony, zepsu Y zastawić pole odłogiem; 
niezasługujący na przyjęcie; pr;;r;i~i;f Yd. I d (przen.:) ein Stinb - laffen 
etne •e ie&te zdrożna nauka. . "' • a i. PP· 0 dać dziecku dziko rosnąć; 

!BttlDC'tflidjfcit, sf. zdro- D!twe~dJe~), przeszły, . upły- bie ®itten finb bott gana 
żność f. mo~y ! bte Jilngft. ·~ ,3ett cza~ uetwilbett obyczaje sa tam 

!BCtlDC'tfuUIJ, sf. pl. -en, własme ;o mi:wny; "'1 s całkiem zdziczałe, zd~mora
zarzucenie n.; · porozrzucanie 3a9t ze~z ego ro u. lizowane; IL Detwilbett, pp. 
n.; odrzucenie n., nieprzy- !BetlDt'djf cn,, va. (gaf>e~) 1) i adi. zdziczały, barbarzyń
jęcie n.; nagana/., reproba- wypotrzebowac na c~er~1d~o; ski, zdemoralizowany, nie
cya /.; poronienie n., porzut 2) @e!b - przeputac p1en1ą- kultywowany. 
m. (łow.). dze; 3) obacz ~Utdjptilge!n. !BCtlDi'lbCtUUIJ, sf. zdzi-

!BcrlDc'rten, va. (~alien) !BcrlDi'cteln, I. va. (~aben) czenie n.; brak m. kultury; 
spieniężać, spieniężyć; reali- zawikłać, zamotać, pomotać, deprawacya f.; zdemoralizo
zować; użyć; biefe ~ate ift zaplątać, poplątać, splątać; wanie n. 

• f~wer au - ten towar daje (przen. :) uwikłać, zawikłać, iBctlDi'lligcn, va. (ijalien) 
się trudno spieniężyć; fein zabałamucić, wciągnąć; obacz iBewiUigen. 
@erb au 6% - ulokować jmnbn in eine unangenegme mcrlDi'nbcn, uerwinbe, uet• 
pieni!!dze na 6°/0 ; i~ fann 15aclje - zawiklać, wcil!gnąć, winbeft, Detwinbet, verwanb, 
bas gana gut - mogę to wpakować kogo w nieprzy- ~abe uetwunben, va. prze
bardzo dobrze użyć. jemną. sprawę; er ift audj in boleć; znieść; przezwycię:!:yć; 

!BcrlDc'rtcn, sn. 0 s, !Bero niefen ~anbeł uerwirtert jest bas witb et nidjt f o li alb -
IDC'rtung, sf. pl. •en, spie- takie zawikłany, uwikłany tego on tak prędko nie prze
niężanie n., użytek m.; - w tę sprawę; II. fid) -, v,., boli, dlogo tego nie,zapomni; 
uon ąla:pimn realizowanie (ijaben) zawikłać, wikłać się, et ~at bie Sttanf~eit noc!> nidjt 
n. papierów; idj ~abe lei n zamotać, pomotać się; fidj mit gana uetwunben nie wyleczył 
- bafilt nie mam użytku ben ijil~en in etw. - zaplą., się, nie zmógł jeszcze cal-
na to. tać, zamotać nogi w co; bai3 kiem tej choroby. 

!BCtlDC'fcn, I. vn. (iein) @am gat fidJ gan~ - nici mctlDi'rfcn, va. (gaben) 1) 
(z)gnić, zbutwieć; zanikać; się całkiem zapl!!t11ly, zamo- tkając wypotrzebować ma
ll. va. (taben) r awiadywać, tał'.y; fid) in einen 15tteit -· terydu; aUes !mel)l - wy
zarzą.dzać, administrować; laffen dać się zawikłać w potrzebować na ciasto całą 
jmnbs )l(mt - pełnić czyj!! sprzeczkę; fidJ in f einen milkę; 2) przez zawinienie, 
funkcyę, zastępywać kogo I Błeben plątać się w mo- dopuszczenie się czego utra
w urzędzie; bas 1Jłeidj - wie, bałamucić; 111. Det• cić; fein 2e~en - postradać 
władać, zawiadywać pań- roidelt, pp. i adi. 1) zawi- Jenno(dopuściwszy się czego); 
stwem. kłany, zamotany, zaplątany; er ~at bas 2elien uetwitft za-

!BCtlDC'f cr, sm. •5, pl. , in einen iBanferot~. in ein służył na ~mie~ć; er gat f~in 
zawiadowca m., zarządca m., Stomplott - zawikłany w Błed)t uetwttft Jest pozbaw10-
administrator m.; substytut bankructwo, w spisek; 2) ny prawa; er ~at aUe f eine 
m„ zastępca m. zawiły; eine •e @efdjid)te za- @iltet Detwitft wszystkie Jego 

!BctlDC'~lidJ, adi. podlega- wiła hi story a; eine •e <i::\treit0 dobra skonfiskowano; et tat 
jl!CY zepsaciu, zgniliźnie, ftage skomplikowana kwestya eine @elbfttafe uetwitft został 
skażeniu. sporna. skazany na grzywnę; was 
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~alie iclj nmuitft? co ja zbro- $erllli'rrung, sf. pl. •en, ~erlllo'gtn~eit, sf. obacz 
iłem, co za zbrodnię popeł- zamieszanie n., zamotanie n., metttJel!en~eit. 
niłem, w czem zawiniłem'? zagmatwanie n.; pobałamu- ~crlDO'~uen, I. va. (~alien) 

$tt1Di'rllidjen, I. va. (~Il· cenie n., bałamuctwo n.; zepsuć kogo zbytniem doga
l>en) urzeczywistnić, realizo- zamącenie n.; komplikowa- dzaniem, rozpieścić; źle przy
wać; etm. in ficlj - uosobić, nie n., komplikacya /.; kon- zwyczaić, znarowić; fie ~at 
personifikować; II. ficlj -, fuzya /.; nieład m.; zamęt bas mnb fefjt netroiifjnt roz
vr. urzeczywistnić się; spra- m., odmi;t m.; eine - an• pieściła bardzo dziecko; er 
wdzić si~; realizować się; ricljten wichr1.yć, (za)mącić, ift im @ff en nermii~nt ma 
bie Wacljricljt ~at fidj nermitf, zaburzyć; - ~et <5innc po- zbyt wydelikacony smak; II. 
Iidjt. wiadomość się spra- mi<"szanie n. zmysł6w; et ~nt fid} -, vr. (~aben) zapieścić 
wdz,ła. im -l)nufe - angericljtet zro- się,, źle się przyzwyczaić, na-

~trllli'rllidjen, sn. •B, ~er• bił w domu wielkie zamie- brac złych nawyczek. 
llli'rflid)nng, sf, urzeczywist- szanie; nlles liegt im ,81mmet $ttlllO'~nt, adi. rozpieszczo
nienie n. j realizacya j., spra- in gtoutet - wszystko W ny, zapieSZCZODY1 wydPlika• 
wdzenie n., stwierdzenie n. pokoju leży w największym cunv. 

~ttllli'rfung, sf. strata f., nieładzie, nieporządku; 2) ~erwo·~nt~eit, sf. zapie-
utrata f. jmnbn in groue - liringen szczenie n., rozpieszczenie n., 

zaambaraRować kogo, wpro- wydelikacenie n.; eB ge~iirt 
~erltli'rrcn, I. va. (fjalien) wadzić kogo w wielki am- fcljon grojie - ba5u, um .•. 

zaplątać, poplątać, zamotać, haras, skonfundować kogo, trzeba .już być bardzo za
pomotać, (za)gmatwać, po- wywieść kogo z r6wnowagi, pieszczonym, ażeby ..• 
mieszać, zamącić, pobalamu- kontenansu. ~CtltJO'~nung, sf. zapie
cić, zbałamucić; iaben - mctltli'rtfd}aftm, va. (~alien) szczanie n., rozpie8zczanie 
zaplatać, zamotać nitki; przegospodarować, stracić n., wydelikacanie n. 
-l)aar'e - rozczochrać, pobu- złą gospodarką. $crwo'rfcn, pp. od ner" 
rzyć włosy; bie 2lngelegen.. $crllli'f d)bar, adi. dający merfen i adi. nikczemny, po
ijeit - pogmatwać sprawę; się zamazać, wymazać. dły, bezecny, niegodziwy, 
ben @eift, bm Sinn - za- merllli'f d}en, va. ([)alien) ein •er !Dlenfc!J wyrzutek m. 
mącić umysł; imnbn - po- rozmazać, zamazać, wyma- ludzkości. 
bałamucić kogo, wprowadzić zać, zacierać, ~atrzeć, wy- $ctltJO'tfen~tit, sf. nik
kogo w ambaras; bie ~eAtiffe trzeć; bie 3nfcljrift ift fd)on czemność f., podłoś6 f, be
- mieAzać, konfundować po- gana uermif d}t napis już cał- zecoństwo n., niegodzi
jęcia; I,I. ficlj -, f1"· ({)alien) kiem zatarty; i[)re eicljiin[)eit wość /. 
zaplątnc, zamotac, zagma- ift burdj bie ~a[)re uetmif dJt merltlo'rrcn, adi. zawiły, 
twać się; zamącić, pomieszać jej piękność przez wiek się zawikłany, pomieszany, ba
się; zbałamucić, po bałam u- zatarła; (przen. :) bie eitanbeB, lamutny; ~es .Seug gufammen• 
cić się; skonfundować, zmie- unterfc!Jiebe - zatrzeć różnice reben mówić piąte przez dzie-
szać, zaambarasować się. stanu. siąte, bałamucić; •e .!łriftalli„ 

$Ctllli'trt, adi. 1) także: $tt1Di'f d}Clt, sn. =!5, $er, fation mieszana krystalizacya. 
uermorren, zaplątany, popią- Wi'f dJnng, sf. pl. •en, zama- $crWo'rtcn[)tit, sf. za wi
tany, splątany, zamotany, zaoie n., wymazanie n., za- łość /., zamieszanie n.; ba
pomotany; zagmatwany, ba- cier:rnie n., zatarcie n. łamucenie n.; konfuzya j.; 
lamutny, skomplikowany; $Ct1Di'ttern, I. vn. (f ein) nieład m. 
eine „e 2lnge(e(len[Jeit zagma- zwietrzeć, wywietrzeć, uledz merwu'nbbnt, adi. mogący 
twana, skomplikowana spra- zepsuciu; II. va. pułapkę być zranionym; (przen. :)obra
wa; ein oer (także: uermorre• nasmarować przynętą (łow.). źli wy, wrażliwy, czuły; bie 
ner) eitif, .ffolJf bałamutny ~trWi'tttrt, adi. zwietrzały, =fte ~telle feines -l)eraenB naj
styl, bałamutna, niejasna wywietrzały; spróchniały; drażliwsza struna w jego ser
głowa; uermorrene Blecl}nung •er .ff alf zwietrzałe wapno. cu; auf bief em \J,lunfte ift er 
zamotany, zagmatwany ra- $ttltJf'ttCfllltlJ1 sf pl. •en, - Da tym punkcie jest OD 
chunek; 2) zmieszany, skon- zwietrzenie n. wrażliwy, czuły. 
fundowany, zbałamucony; er mcrllli'tWClt, vrY. (fein) $cr1D1t'nbbntfcit, sf. mo-
fiefjt - auB wygląda zmie- owdowi~Ć. :/mość f. ranienia; (przen.:) 
szany; jmnbn - macljen $crwt'tllltt, adi. owdowia- obraźliwość f., wrażliwość 
zbałamucić, skonfundować ły; bie ,e @riifin jR. wdowa /., czułość/. 
kogo, wprowadzić kogo w po hrabin N. I ~crWu'nben, va. ([)alim) 
ambaras; ber Siirm madjt $ct1Do'gen, I. pp. od uer• (z)r~nić, skaleczyć, poranić, 
midj gana - tracę głowę z I miigm i uermegen; II. adi. pokaleczyć; (przen. :) obrażać, 
powodu tego hałasu. obacz ~ermegen. obrazić. 
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merwu'nben, pp. od ner, stwa; 2) zaklinanie n., za-
minoen. klęcie n., zaczarowanie n. 

filerwu'nberu, I. va. ((jalien) filerwil'nf d)ung~formel, sf. 
zadziwić, zdziwić; fie n,aren pl. ..n, zaklęcie n., formuła 
batillier fe[Jr uermunbett byli j. zaklęr.ia. 
tern mocno zdziwieni; biefer mcrwil1r3en, va. ([Jalien) 
filnb!icf nermunberte unb er= przekorzenić, zanadto za
f cf)recfte 3ug[eicf) widok ten prawić, przyprawić korze• 
zadziwiał i zastraszył r6wno- ui>1mi. 
cześnie; eiil miire nicf)t 3um merwil'ften, va. ~(ja6e!1) 
-, n,enn... nie byłoby nic (s)pustoszyć, niszczyc; em 
dziwnego, gdyby •.. ; er fa[] i!anb mit g:euer unb 15djmert 
micf) nermunoert an spojrzał - pustoszyć kraj ogniem i 
na mnie ze zdziwieniem; II. mieczem. 
ficf) -, vr. ((jalien) zdziwić, filerWil'fter, sm. =B, pl. -, 
zadziwić się; bu barfft bicfJ (s)pustoszyciel m., niszczy
bar!l6er nidjt - nie powinie- ciel m. 
neś dziwić się; barilber mirb merwil'ftung, sf. pl. •en, 
er ficfJ f e(jr - mocno się tem spustoszenie n., zniszczenie n. 
zdziwi. mcr3n'gcn, vn. ((jalien) 

merwu'nberlid), merwu'n• zwątpić, stracić wszelką na
berf nm, adi. zadziwiający, dzieję, rozpaczać; fie neraagt 
dziwny. urn micfJ albo meinetmegen 

filerwu'nbcrung, sf. zadzi- rozpacza o mnie, traci na
wianie n., zdzi wianie n., za- dzieję co do mnie; ner3a!}e 
dziw m.; in - f eten wpra- nicf)t ! nie trać nadziei! icfJ 
wić w zadziwienie. ner3age, 06 ei3 mir getingen 

filerwu'nberung~Uoll, adi. miro wątpię, czy mi się uda, 
pełen zadziwn, zdziwienia. mer3n'gt, adi. bojaźliwy, 

filcr1Uu'nbcrung~3eid)en, sn. nie ufający sobie; rozpacza
•5, pl. -, = filuśltufungs„ j1lcy, struchlały, 1rwożliwy; 
3eidlen. - merben stracić nailzieję; 

mcrwu'nbung, sf. pl. =en, nadj bief er m:ntmort 6in idj 
zranienie n., rHna f., skale- fcĘ)on gana - po tej odpo· 
czenie n.; toblid)e - rana wiedzi jestem ju~ całkiem 
śmiertelna; er ift jeinen pen zrozpaczony. 
er!eAen zginął wskutek odnie- mcr3n'gt~cit, sj. bojaźli-
sionych ran. wość J., trwo:Uiwość j., brak 

merwil'nfdjcn, I. va. (ga6en) m. zaufania, brak m. odwagi; 
1) przeklinać, złorzeczyć; id) rozpacz f. 
nermilnfdje ign filr bief en @in• filer3ii'~Ien, fid)-, vr. (ga6en) 
fall przeklinam ge za ten po- przeli,·zytł, przerachować się. 
mysl; uermilnfdjt ! do wszyst- filcr3n'~ncn, va. (gaben) I. 
kich dyabł6w ! ; 2) zaklinać, opatrzyć w zęby, zęby w czem 
zakląć, zarzec, zaczarować; porobić, zazębiać; II. vn; 
II. uermiln[djt, pp. i adi. 1) (fJalien) przestać dostawac 
przeklęty; eine , e @efcfJid)te zęby. 
przeklęta sprawa; ein •er filcr;n'~uuug, sf. pl. pen, 
!!:lefucfJ przeklęta wizyta; 2) zazębienie n., strzępia f., 
także nermunf d)en zaklęty, sztrab m. 
zaczarowany; ein nermun• '\ filcr3n'.pfen, va. (galien) · 1) 
fcf)enes i5c!Jloli zaklljty, zacza- zaczopować, zaszpuntować; 
rowany zamek; ber nirmun„

1

2) szynkować, wyszynkować; 
fdjene Sl!tin\ zaklęt.y książę. (przen. :) ei! mirb nicf)tiil uer• 

merwil'nf d)ung, sf. pl. =en, 3apft nic się nie daje. 
1) przekleństwo n., złorze- filer3n'.pfung, sj. pl . .. en, 1) 
czenie n.; wyklęcie n.,. ana-1 wiązanie n. na czop, piętka 
tema f.; .. en gegen 1mnbn f., z!!b m., pęp m., czop m.; 
auiilftof;en złorzeczyć komu, 2) wy8zynk m., szynkowa
ciskać na kogo prz~kleń- nie n. 

!Bec3n'.p.peln, vn. (iein) trząść 
sie; imnbn - laff en dać komu 
dl;!!'O czek11ć. 

mcr3ii'rteln, va. (~alien) 
pieścić, rozpiescrn, rozpie
szczać, zapieszczaĆa 

filcr3ii'rtdun9, sj. pieszcze
nie n,, rozpieszczanie n., za
piesz('zanie n. 

filcr3nu1bcrn, va. (~alien) 
zaczarować; czarodziejską 
mocą przemienić, przenieść 
co; imnbn auf einen g:e!fen 
- zaczarować kogo na skałę; 
neraau6ertes 15djlof; zaczaro
wany zamek. 

filcr3au'bcrnng, sf. pl. =en, 
zaczarowanie n., czary pl. 

mer3iiu1nen, va. (gaben) 
płotem przegrodzić, ogrodzić, 
zai?rodzić, oparkanić. 

filer3iiu'nung, sf. pl. •en, 
zagroda f., oplocenie n., 
oparkanienie n. 

mcr3e 1d)en, va. (galien) 
przehulać, przeputać na trunki; 
na pijatyce spędzić czas. 

!Ber3t'~nfnd)cn, va. (fJalien) 
pomnożyć dziesiqciokrotnie. 

filcr3c'~ntcn, va. (gaben) 
pladć dziesięcinę. 

filer3c 1,ntung, sf. dziesię
cinR. j. 

filcrac'~rcn, I. va. ([)alim) 
1) zjeść, zjadać, spożywać, 
konsumować; bie ner3egrenbe 
.relaffe konsumenci pl.; tJOnt 

3'euer u1t3e(jrt zniszczony og
niem; ber !neib uer3egrt i~n 
zazdrość go pożera; baiil 3'ieo 
lier neraefJt! i(jn gorączka go 
trawi; uon 151iuren neraefJrt wy
gryziony przez kwasy; bief e 
~flanae ift non Unge3iefer 
ner3egrt tę roślinę owady 
toczą, niszczą; 2) wypotrze
bować, wydać na jadło, prze
j,ść; przejadać; f em ~ab unb 
@ut - przejeść sw6j mają
tek; er ~at tciglicfJ 20 .ltronen 
5u - może wydać dziennie 
20 koron; mas ~a&e id) ner„ 
5eijrt? ile mam płacić? II. 
fid) -, vr. zagryźć się, za
martwić się, trapić się, umrzeć 
ze zgryzoty; fidj in @ram, 
15e(jnf ucf)t - ginąć ze zmar
twienia, tęsknoty; fidj in 
i!ielie~fegnf udjt - trawić się 
w tęsknicy miłosnej; Ili. 



uetae~renb, ppr. i adi. spo
śywający, konsumujący, zja
dający; niszczący, trawiący, 
bie •e .l:leibenfdjaft trawiąca 
namiętość; bie merae~renben 
konsumenci pl. 

mcqc'~rer, sm. •5, pl. -, 
konsument m. 

2łcr3C'~rt, adi. zjedzony, 
spożyty ; zniszczony; uon 
einer Eeibenjcljaft - trawiv
ny namiętnością, 

mcr3C'~rung, sj. pl. ~en, 
spotycie n., spotrzebowanie 
n., konsumcya /.; wyniszcze
nie n. 

2łcr3c'~rung~gcgcnftiinbc, 
sm. pl. artykuły spożywcze. 

2łct3C'~rnng~ftcncr, sf. pl. 
, n, podatek spożywczy, kon
sumcyjny. 

2łcr3ei'd.mcn, I. va. (~aben) 
1) fałszywie, źle co odryso
wać; 2) spisać, zapisać, 
wpisać, zaznaczyć; bas aUea 
ift in meinem ą'!udje ueraeidjG 
net to wszystko w mojej 
ksiątce zapisane, zanotowa• 
ne; (einge(n uetgeidjnen) spe-
cyfikować, wyszczeg6lnić; 
ftilcfroeife inwentowa ć, 
robić inwentarz; 3um uer• 
aeicljneten .!turfe po notowa
nym kursie; II. fidj -, vr. 
(~alien) pomylić się w rysunku, 

2łcr3ei'djnt~, sn. •ff ei!, pl. 
•ff e, spis m., wykaz m., lista 
f., katalog m., rejestr m., 
inwentarz m.; genaueil -
~pecyfikacya f.; (:lłamenillifte) 
nomenklatura f.; - beil :;:sn• 
ba!tdl indeks m.; - bet 
\j!reif e taryfa f. cen; (filia ren• 
uergeicljniil) konsygnacya f., 
faktura j.; ein - aufne~men 
inwentować, robić inwentarz; 
- bet merftorlienen lista f. 
zmarłych; - bet l!:itilcfe re
pertuarz m. (teatr); - ber 
~tucffeb(er spis omyłek dru
karskich; - neu erfdjienener 
filletfe katalog nowo publi
kowanych dzieł, 

2łcr3ci'djnung, sf. pl. ,rn, 
1) a) (bez plur.) także: mer• 
aeidjnen, pomyłka/. w rysun
ku; b) (z plur.) pomylony 
rysunek; 2) a) (bez plur.) 
t'!kże: meraeicljnen, spisywa
me n., zapisywanie n., za-
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znaczanie n., specyfikowanie 
n., rejestrowanie n., inwen
towanie n.; b) (z plur.) spis 
m., wykaz m., lista f., rejestr 
m., katalog m. 

2łcr3ei'~cn, ueraei~e, vet• 
aei~ft, uergei~t, uergie~, ~alie 
uer3ie6en, w. (~alien) prze
baczyć, wybaczyć, darować, 
odpuszczać; tler3ei~e mein 
Unredjt wybacz moją winił; 
- Sie ! przepraszam! wybacz 
pan! ueraei~'il mit @ott I 
niech mi Bóg przebaczy! 
ei! ift nidjt gu - to nie do 
wybaczenia; llie l!:iilnben -
odpuścić grzechy; jmnbm 
eine 6trafe - darować ko
mu karę; biesma! foU bit 
uergie~en f ein tym razem 
niechaj ci będzie wybarzo-
nem. . 

mcr3ci'~lidj, adi. mogący 
być przebaczonym, do prze
baczenia, wybaczenia; od
puszczalny. 

mcr3ci'~uug, sf. przeba
czenie n., wybaczenie n. ; -
dnet ®cf)u!ll darowanie n. 
winy j um - liitten prze
praszać, prosić o prze bacze
nie; icl) bitte um - przepra
szam, proszę darować, wy
baczyć ; i~t roerbet - finben 
wam bedzie odpuszczono; 
- et(angen przebłagać, uzy
skać przebaczenie. 

[łcr3c'rrcn, I. va. (~aben) 
wykrzywiae, wykri,cać, ze
szpecić, zdeformować; bai3 
@efidjt - wykrzywić twarz, 
stroić grymasy; ben llllunb 

wykrzywić, wykr<,cić 
uPta; et ~at bai! ueraerrt bar, 
gefteUt zrobił z tego karyka
tur~; ein uer0errteil ą'!ilb kary
katura/.; II. fidj-, vr. (~alien) 
wyk1zywić, wykri,cić się. 

mcqc'rruug, sj. pl. •en, 
1) (bez plur.) także: mer• 
ae'rren, sn. •il, wykrzywianie 
n., wykręcenie n., robienie 
n. grymas6w, zeszpecenie n. 
sill grymasami; (z pl.) ka
rykatura f„ grymas m. ; 2) 
skr',cenie n., kontorsya f., 
kontrakcya j. 

mcr3c'ttcln, va. (~aben) 1) 
porozrzucać, rozpr6s,!lyć, po-

rozsypywać; 2) (oergeuben) 
rozrzncać, trwonić. 

mcr3c'ttcln, sn. •il, ~cr
ac'ttclung, sf. 1) rozrzucanie 
n., rozpraszanie n., rozsypy
wanie n.; 2) (lllergeubung) 
rozrzucan;e n., trwonie
nie n. 

mcr3i'djt, sm. =(e)il, pl. •e, 
zrzeczenie n. si~, zaniechanie 
n., renuncyacya f., ustąpienie 
n., cesya f.; auf etro. -
!eiften zrzec, wyrzec się czego. 

mcr3i'djtcu, vn. (~alien) 
zrzec się, wyrzec si~; odstą
pić, ustąpić; idj muu auf 
bief ei! mergnilgen - muszę 
się zrzec tej przyjemności, 
muszę zrezygnować z tej 
przyjfmności; au jmnbe @un, 
ften auf etro. - zrzec sie 
czel!'O oa czyją korzyść. ' 

~ct3i'djtcn, sn. •il, obacz 
m,r;icl)t!eiftung. 

mcr3i'd)tlciftcr, sm. •il, pl. 
- zrzekający n. się. 

2łcr3i'd)tlciftung, sf. pl. 
•en, zrzeczenie n. się, wy-·· 
rzeczenie n. się, zaniechanie 
n., renuncyacya f.; odstąpie, 
nie n., ustąpienie n., cesya f. 

2łcr3i'djt~urfuubc, sf. pl. 
•n, akt m., dokument m. 
zrzeczenia się, rennncyacyi ; 
cesya f. 

2łcr3te'~cn, uergie~e, uer~ 
3ie~ft, ueraie~t, ueraog, ~alie 
tler3ogen, I. va. 1) wykrzy
wić, •krzywić; ben !Ulunb 
gum Sacljen - wykrzywić 
usta do śmiechu; et ueraog 
bai! @efic!)t gum filleinen ze
brało mu się na płacz; bas 
@eficljt - obacz uer3men; 
er tat bieil, o~ne eine !Uliene 
3u - zrobił to, nie skrzy
wiwszy si~; er roagt feine 
!Uliene uor i~m 3u - w jego 
obecności nie odważa ,ie na
wet powieką mrugoąć; 2) 
(3ie~enb uerf cl)!ingen) ein uera 
5ogener ~amens5ug monogram 
m.; 3) eine @rulie - robić 
pomiary w kopalni; 4) źle 
wychować, psuć, rozpieścić; 
zbyt pobłażać; o) źle, fał&zy
wie pociągnąć, omylić się 
w posunii,ciu (szachy, war
caby); 6) bie @icl)t ~at i~m 
aUe @!ieber uer3ogen podagra 
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powykręcała mu wszystkie opi~kszanie n., dekorowanie 
członki; II. fid) -, vr. (~alien) n., ilustrowanie n.; 2) ozdo-
1) spaczyć, wypaczyć się; ba f., okrasa f., dekoracya 
2) omylić się w posuni~ciu, f.; ornament m.; garnirunek 
fałszywie pociągnąć (w war- f,; arabeska /.; waryacye 
cabach); 3) bein .fłleib gat ftdJ pl., ozdobnik m. (w muzyce). 
ner~ogen twoja suknia się mer3ie'rnng~fiilbd}en, wi
wyciągrn,la, źle le:!.y; 4) bie nieta /. 
fillolfen - fid) chmury się mer3ie'rnng~fnnft, sf. sztuka 
rozchodzą, rozpraszają; bie j. przyozdabiania, ornamen-
6d)meram - ftd) boleści tyka f. 
przeszły, minęły; bie @eo mer3i1mmcrn, va. (galien) 
fdjmulft gat ficlJ ue'r3ogen pu- ocembrować, wycembrować. 
chlizna rozeszła się; prze- mer3i'mmcrung, sj. stra
wlec, przeciągnąć się; eo conka f. 
fan n fid) nod) Iange mit f ei ner $er3i'nfen, va. (~alien) cyn
filnfunft - przybycie jego kować; bilo @ifen - galwa
moie się jeszcze długo prze- nizować :!.elazo; nerainftee 
wlecze; III. vn. (galien) @1enbled) blacha cynkowa. 
l) (za)bawić gdzie, zatrzymać $er3i'nfcn, 8/1. •il, $er~ 
si~; (za)czekać; 2) przenieść li'nfnng; 4. pl. ,en, (o)cyn
się, zmienić mieszkanie, prze- ko wanie n., galwanizowanie n. 
pro'Yfadzić, ..i; wy_growadzić się; mer3i'nnen, va. (gaben) cy
er t t na..,, ~,om neraogen ną powlec, pobielić; nerainn• 
przenibsł się do Rzym~; uer, tee @if en!iledj biała blacha. 
5ogen, ~nlief~nnt !l'og_m wy- mcr•i'nner, sm. o9, pl. -, 
prowadził s1e mew1adomo b' 1° b' I 
dokąd. • P? 1e acz n. cyn!!, po 1e -

.mei3ie'~cn, pp. od ner~ ·1 Ill1k~it'nnung, sj., $er3i'no 
5e1~en. _, b' 1 · mer•ie'"cn sn. mcr•ie'"nug nen, sn. .,,, po l6 ame n. o ., , • , . o ., , cyną. . 
sf. wykrzyw10me n. złe, $ ·, f I (" li ) 
fałszywe wychowanie zapie- er3! n en,., · va. ~a ~n 

. . ' . opłacac, płacie procent; etne 
szczeme n., . rozpieszcze~ie l5umme mit feclje \J!eraent _ 
n:, zatr~y~ame n., opbźme- płacić od sumy Hześć od 
n!e .n . . się, zwłoka f., prze- sta• u. f'm _ vr. ("a6en) 
mesieme n., wyprowadze- ' t.., , .' ~ . , 
nie n. 

$er3ic1ren, I. va. (~11ben) 
1) przyozdabiać, przyozdobić, 
dekorować, upiększać, przy
stroić; einen .\;)ut - przy
ozdobić, ugarnirować kape
lusz; bie ~ugne mar :priid)tlg 
ner3iert scena była wspaniale 
udekorowana; ein ~udj mit 
.!tu:pfer - ilustrować ksią:!.kę 
miedziorytami; eine @efc!Jicf)te 
- upiększyć bi~tory~; II. 
ner3ierenb, ppr. i adi. przy
ozdabiający, zdobiący, deko
rujący, dekoracyjny; III. 
ner3iett, pp. i adi. ozdobny, 
udekorowany, okraszony, 
przystrojony, ugarnirowany. 

mcr3ie1rcr, sm. •i8, przy
uzdabiający m., dekorator m. 

mer3ic'rnng, pl. -en, mer= 
.3ie'rcn, sn. •a, 1) przyozda
bianie n., przystrajanie n., 

oprocentowac się; przynos1c 
procent; b11!3 @elb ner3inft 
fid) mit 5 ą3eraent pieniądze 
oprocentowuj!), się na pięć 
od sta. 

mcr3i'nelid,l, adi. przyno
szący procent; adv. - an= 
legen albo 11uelei9en uloko
wać, wypo:!.yczyć na procent. 

meqi'nf nng, 8f. pl. ~en, 
oprocentowanie n. 

$cr3o·gen, pp od ner3iegen 
i adi. 1) pokrzywiony, wy
krzywiony, skr .. cony; 2) spie· 
szczony, źle wychowany. 

mer3ii'gerer, sm. ·!3, pl. -, 
zwlekający m. 

mer30' gern, I. va. (~11!ien) 
zwlekać, odwlekać, przewle
kać, zwlec, przewlec, odwłó
czyć, odkładać, odlo:!.yć; mit 
milffen bie !Ent[djeibung -
musimy odwlec decyzyę; 

mer31Dei'fdn 

II. fid) -, vr. spóźnić, spóźniać 
sie, dać czekać na siebie. 

·mcr3ii'gcrn, sn. =ś, $rr3ii' .. 
gcrnng, sf. pl. =en, zwleka
nie n., zwłoka/., ·odwłoka 
f., przewłoka f:, spbźnienie 
n., odkładanie n., odrocze
nie n. 

$cr3ii'gerungemittcl, sn. •i.I, 
pl. -, spos6b m. przewle
czenia. 

$cr3o'llliar, adi. do ocle
nia, ulegający ocleniu, 

$er3o'llen, va. (~11ben) 
oclić, cło od czego spłacać ; 
~116en eiie nidjte au - ? czy 
nie ma pan nic do oclenia, 
do opłaty? 

mer3o'llnng, sn. oclenie n., 
opłata f. cła. 

mcr3n'den, vn. (fein) sko
nać w konwulsyacb. 

$er3ii'dcn, sn. •il, $er= 
aii'dnng, pl. mer3ilcfungen, 
zachwyt m., zachwycenie n., 
uniesienie n., ekstaza f., 
szał m. 

mcr3111dern, va. (9aben) 
ocukrzyć, pocukrzy{:, ocu
krować ; osłodzić. 

mer3ii'dt, adi. i adv. za
chwycony, w :,;ach wycie, ek
stazie, uniesieniu. 

mer3ii'dt~eit, sf. obacz 
mer~ilefen. 

mer3u'dnng, sj. pl. -en, 
kurcz m., konwulsya f., drga
nie n., spazm m. 

mcr3ii'dnng, sf. pl. ~en, 
obacz merailcten. 

mer3n'g, sm. •(e)ił, pl. •3ilge, 
1) zwłoka /., odwłoka /,, 
przewłoka j.; ogne - bez
zwłocznie; es ift @efaijr im 
- zwłoka grozi niebezpie
czenstwem; 2) dziecko spie· 
szczone; fie ift ber - uom 
g11n3en ~11u[e cały dom ją 
p311je, zapieszcza. 

mer3n'ge3ł'ltf ett, sm. pl. od
setki pl. zwłoki. 

mer3n'*n, va. (911lien) 
skubać. 

mer31Da'dt, adi. · = ner, 
5miclt obacz mer3ruiclen II. 

$cr31Def'feln, vn. ([jaben) 
rozpaczać, desperować; an etw 
- zwątpić o czem; bas ift 3un1 
mer3meifeln ! rozpacz bierze I 
id) ner3meifle baran, ba~ id) tiu• 



merawet'fdt 

mit fertig werbe zwątpiłem, 
czy bede z tem gotów; nur 
nicf)t ~·1 tylko nie rozpa
czać. 

mcr3111ei1fdt, adi. i adv. 
zrozpaczony,zdesperowany; idJ 
bin gana - barilber jestem 
zrozpaczony tem; 2) rozpa
czliwy, straszliwy, okropny; 
idJ bin in einer •en ilage je
stem w rozpaczliwem poło
żeniu; als !eQtes, .. eG !!Jlttte! 
jako ostatni, rozpaczliwy 
środek; e& ift ein "er (5~mera 
to okropny b61; C5 ift -
falt dyabelnie zimno. 

mcr3111ei1f(nng, 8{. rozpacz 
f., desperacya f.; imnbn aur 
- 6ringen doprowadzić kogo 
do rozpaczy; in - gernten 
wpa~ć w rozpacz, rozpaczać, 
desperować; i~ liin in -, 
ba~. . . jestem w rozpaczy 
że ... 

$Cf411lCt1f(UUg~mUt, sm. •Cit!, 
odwaga /. rozpaczy, 

$eq111et'f(nng~lloU, adi. pe
łen rozpaczy, pogrążony w 
rozpaczy. 

$cr411lci'gen, fi~ -, vr. 
(~abenJ rozgałęzić się; (przen.:) 
rozszerzać, rozpowsztchniać 
sie. 

·merawet'gnng, sj. pl. •ett, 
rozgal~zieme n. 

merawe·rot, adi. karłowaty, 
skarłowaciały. 

$cr411li'den, I. va. (~nben) 
1) uszczknąć, urwać, usku
bać koniec czego; 2) koniec 
gwoździa przebitego zagiąć 
i wbić; bie lllugen - przy
mrużać oczy; II, llCt3roicft, 
pp. i adi. zawiły, niejasny, 
kłopotliwy,'. niewyraźny; bas 
ift eine „e 5acf)e to niewy
raźna sprawa, 

mer3111i'dt~cit, sf. zawi
łość f., niejasność J:, niewy· 
raźność/.; kłopotliwość f. 

l8eq111ie1fnd}en, va. i fi~-, 
n·. ( ~nb en) podwoić i po
dwoić ~ie. 

lBtfifnto'rinm, sn. "s, pl. 
,rien, plaster naciągający, 
wezykatoryaf. = ,8ugpflnfter. 

$t'flJcr, sf. pl. •n, 1) tak
że: ){lefµer3eit sf. podwie
czór m.; 2) nieszpory pl., 
nieszpór m.; aur - lduten 
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dzwonić na nieszpory; bie $e'tternfl(Jnft, sf. pl. •en, 
fi3ilinnif~e - ~ycylijskie nie- kuzynostwo n., pobratym-
szpory. stwo n., pokrewieństwo n. 

$t'f~erbrot, sn. ,ee, pl. mernto'rif dj, adi. doku-
podwie,·zorek m. czliwy. 

$e1f ~er9Iode, sj., $t'f~tr• $tfit'rbedjer, sm. •S, pl 
llinten, sn. ,s, dzwonienie n. - , puhar kuglarski. 
na nieszpory. merie'ren,va. naciągać kogo, 

me'f~er~ttbigt, sf. pl. •en, drwić ~ kogo. 
kazanie n. na nieszporach. merie'rgnrfe, sf. pl. =n, 

me'f~erftnnbe, sf., lBc'f~tf• balsamowe jabłko. 
aeit, sf. czas podwieczorko- merie'rf djlojj, sn. •ffes, pl. 
wy, przedwieczorem; czas m. •fd)Uifjer, skombinowany 
nieszpor6w, zamek. 

~t'f~tru, vn. (~a6en) jeść merie'rf~icgd, sm. •5, pl. 
podwieczorek, podwieczor- -,zwierciadło czarodziejskie. 
kować. mcrte'rftild, sn. •(e)e, pl. 

$eftn'lin, sf. pl. •nen, we- ,e, niespodzianka j. 
stalka f., kapłanka f. bogini $c4it'r, ®efi'r, sm. •S, pl. 
Westy. "e, wezyr m., minister tu-

$eftibil'l, sn. ,s, pl. ,e, recki. 
przedsionek m., sień /., we- $t4icrn't, ®efirn't, sn. •(e)B, 
stybuł m. pl. •e, urioąd m. wezyra; rada 

metern'n, sm. -en, pl. •en, wezyrska. 
weteran m., y;:ysłnżony stary lSgl, (skrócenie = uer• 
żołnierz. gleidje) por6wnaj, por., porówn. 

metern'nenf djnft, sj. 1) we- $i'n, adv. (ilber) przez, 
terani pl.; 2) stowarzyszanie na; biefer l8rief ge~t uia 
n. weteranów. (5a(0l>urg list ten idzie na 

$dcrinli'r, sm. •9 pl. =e, Salcburg. 
weterynarz m. == Zierar3t. ~inbn'ft, sm. •(e)i!, pl. •f, 

metetinli'r, adi. wetery- zjazd murowany, poddrożuica 
narski. ,/., podkolejnica f., wiadukt m. 

meterinii'rfnnbe, wetery- $in'tifnm, sn. •il, pl. -fa, 
narya f. = ':tierar3neifunbe. wiat.yk m., ostatnia komunia. 

metcrn'neuoercin sm,. towa- $ibtntio'n, sf. pl. •en, 
rzystwo n., stowarzyszenie n. drganie n., wibracya /. = 
weteranów. (5cf)roin!1Ung. 

metcrinli'rf d)nle, st~ pl. •n, $ibrie'ren, vn. (~nl>en) 
szkoła f. weterynaryi = Zier= drJ!aĆ, wibrować= fd)roingen. 
araneifcf)u(e. $ibrie'ren, sn. •5, drganie 

$e'to, sn. •(is), pl. ..5, n., wibrowanie n., wibracyaf. 
veto n., nie pozwalam j fein - $i'cenbmirnl, lBi'aenbmirnl, 
einlegen zgłosić veto; sm. •S, pl. =e, wiceadmi-
){lerbot. wł m. 

$e'ttd, sf. pl. ,n, flądra f; $i1ctfnn3Iec, l8i'3dnn3Ier, 
eine nlte - stara sekutnica, sm. =i!, pl. -, podkancle
stara kwoka, stara kobieta. rzym. 

me•tter, sm. =i!, pl. •n, $i'cdommnnbnnt, $i'3e, 
kuzyn m., krewny m.; - fommnnbnnt, sm. •en, pl. •en, 
uon )Batersfeite stryjeczny podk,,mennant m. 
brat; - Ilon muttersfeite $i'cefiinig, $i'3diinig, sm. 
cioteczny brat. =il, pl . .. e, wicekról m. 

$e'tterlidj, adi. kuzynow- $i'cdiinigin, $i'4efiinigin, 
ski; adv. po kuzynowsku. sf pl. •nen, wicekrólowa f'. 

$C'ttern, va. i fi~, vr. $i'cdonfnl, $i'3efonf u{, sm. 
(~aben) kuzynami się nazy- .. jj, pl. •D, wicekonsul m. 
wać, uważać się za kuzyn6w. I $i'ce~rlifibent, $i'ae~rli, 

me·tterngunft, sf. nepo- fibent, sm. •en, pl. =en, wice-
t.yzm m. prezydent m., wiceprezes m. 
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!Bi'ctWirt, !Bi'3tWirt, sm. !Bie'bbitliftnbl, sm. =(e)il, 
•e9, pl. •e, wicego•podarz m. pl. •ftiitJle, kradzież m. bydła. 

!Bicina'lfinbn, !Bi3tnn'llinbn, !lłie'bbntttm, adi. głupi jak 
sf. pl. ,en, kolej drogo- bydlę. 
rzęilna, lokalna. !Bie'bbummbeit, sf. głupota 

!Bicinn'lftrnijt, ~i3inn'l· bydlęca, bydlęcość f. 
ftraijt, sf pl. •n, ~icinn'l• !Bte'bfnll, sm. =(e)s, padanie 
W~g. sm. ,ee, pl. =e, droga n. bydła, pombr m. na bydło. 
wH·ynalna, drugorzedna. m· 'hf tt 

"'t"co'mt& ( , "k t) rvte 'I u tr, sn. ~s, pasza "' •, wym. w1 ą j dl· b dł 
sm. :(o), 1:l.•il, wicehrabia m. , · mt:'blio11~; sf. pl. •n, dzwo

_!Btcom~e fft, sf. pl. ,n, nek m. dla bydła. 
wicehrabma j. "'t 'h " f z 

!Bict . , , .. , obacz mift. . 1V t „gtll,i, sn. • es, p ' ro-
m·,b 'd b 

I 

ślma pastewna. 
rvt t, sn. v1 e, zo acz, !Bie'bbnnbd, sm . .. s, handel 

obacz, patrz. b "' m.,,.. (") l (") m. y .. ,em. 
. "='tut! ~n. • s , P • • s , I mte'bbiinbltr, sm. =e, pz. 

vidi, widziałem. b dl b dł 
!Bib' t' , f l -. an arz m. y a. 
• tmn to. n, s . P • .•en, mtt'bbtrbe, sf. pl. =n, 

posw,adczeme n. aktu, Jego t ~ f. b dł 
autentyczooścl, widymata f. rz~t.:'hht"rty a •.. n l ·en m·11· 't (s) l "' • .,., 'sm. -e, p .• , 

. t tmn Uttt! sn. • . • P · pastuch m. pasterz m. · sko· 
•il. 1 ta, !t, w1dymowame n., tarz m. ' ' 
w1zow:1me 1 n. !Bie'bbirtin, sj. pl. =nen, 

. !Bibtmie !CU, .~a . . (ijalien) pastuszka f., pasterka f. 
widy?Jowa~, kłasc w1dymatę, "'it'hhof sm.=(e)s l . • ~life 
lel!'ahzowac. "' , '1'1 ' ' P ~ 1 

m·,.· . , f. l podworzec m. dla bydła. 
rvlulfflJC.rung, s , P. •en, !Bie'"if"' adi. bydl<>cy 

obacz mtbtmatum. . 'I UJt I li ., ' 
!Bith sn. =(e)il l) b die zw.1erzęcy; adv. er e t -

~· • ' . Y • żyJe po bydlęcemu. n., zwierzę n., (przen •. ) by· !Bie'bfntd}t sm. =(e)s pl. 
dle n.; 3um - werben zby- b k ' d b dl ' 
dt;cieć; fie Ielien wie bas •e, paro e m .. 0 Y a. 
Iiefle - żyją jak bydlęta; !Bte'bfrnnfbtd, sf. choroba 
bummes - I bydle I 2) by- bydlęca. 
dlo n., dobyiek m.";' @ro~- ~ie'bmnąb, sf. pl. •mi:igbe, 
bydło duże; ~(ein- bydło dziewka f. do bydła, sko-
droboe, trzoda f.; 3roan3ig tarka j, . 
6tilcf - dwadzieścia sztuk !Bte ~madt, sm. =eiS, pl. 
bydła; bae - ~ilten paść •mii~f~e, t~r~ m. na. bydło. 
bydło. - aildjten hodować !Btc ~mnij tg, adi. obacz 

' bydło: $ie~_if::1J, . , .. 
!Bie'~iibnlidJ, adi. obacz !Bte ~maft, sj., ~te ~mnftung, 

$iebifcf1, 11/. w~pa~ m, bydła. . 
!Btt'~ar3uei, sf. pl. ,en, 1) ln!t,bmtft, sm. •es, !l'nój m. 

lekarstwo n. dla bydła; 2) le- !Btt błlndJł, sj. dzierżawa 
czenie n. bydła. f., 1>.a~ht .• m. bydła. 

!Bic'bnr3nttfunbe, sf. we- !Bte błJnd}ttr, sm. •i8, . pl. 
ter:vnarya f. -, d,mrżawca m., pachcrnrz 

!Bit'bnr3t, sm. -es, pl. m. ~y~ła. 
=i:ir~te, weterynarz m. !Bt~ ~rnmłlt, sf. pl. •n, ła-

!Bit'bnff durnn3, sf. pl. ,m, dow?m j. dla bydła. 
ubezpieczenie n. bydła. lntt'~f d}nben, sm. •S, pl. 

lnit'~nueftellung, sf. pl. ,en, •fd}a'oen, spaś f., szkoda f. 
wystawa j. bydła. !Bie'bf d}au, sf, oględziny 

!Btt'~liremf e, sf. pl. •n, , pl. bydła. 
giez m., ślepak m., ślepień I .lBtc'bfd)tUe, sf. pl. •n, ob. 
m,, ślep m. m1eó,Alocfe. 

~it'bbieb, sm. •(e)e, pl. •e, !Bt~'bf dJWcmm~, ·'!I· pl. •n, 
złodziej kradnący bydło. studma f. do poJenia bydła. 

~id 

~ie'~f cud)t, sf. pl. •n, za
raza f., pombr m. na bydło. 

!Bie'bfłJerrt, sf. kontuma
cya f., zamknięcie n. wywozu 
bydła. 

!Bie'bftnll, sm. •(e)s, pl. 
•ftiiae, o bora f., stajnia f. 

!Bie'Wtnmm, sm. •(e)e, pl. 
•ftiimme, rasa f. bydła. 

!Bit'~ftnnb, sm. =(e)s, stan 
m. bydła; biefer ~of ijat einen 
ftarfen - w tym dworze 
wielki stan bydł'a. 

!Bit'~fttrbtn, sn. •i!, obacz 
$iebfaU. 

!Bie'bfttuer, sf. pl. =n, po
dat"k m. od bydła . 

!Blt'~trnnf, sm. •(e)e, pl. 
•triinfe, napbj m. dla bydła. 

!Bte'~tritnft, sf. miejsce n., 
koryto n. gdzie się bydło poi. 

!Dit'btrtifltr, sm. ,iJ, 1>l, 
--, poganiacz m., zaga
niacz m. 

!Bit'btrie{J, sm. •(e)s, pęd 
m. bydła. 

!Bie'btrift, sf. pl. •en, 1) 
przegon m,, wygon m., droira 
f. do pędzenia bydła; 2) 
prawo pastewne. 

lBie'bWngtn, sm. =e, pl. 
-, wagon m., wbz m. dla 
bydła, 

lBit'bWtibe, sf. pl. •n, past
wisko n. dla bydła. 

!Bit'l}3oll, sm. •es, pl. •aiiIIe, 
cło n. od bydła; kopyt
kowe n. 

~it'b3ud}t, sf. ch6w m. 
bydła; - treif>enbeil molf 
narbd trudniący się hodowlą 
bydła, 

!Bie'b3iid)ttr, sm. •S, pl. 
-, hodowca m. bydła, 

!Bid, adi. i adv. (compar. 
me~r, sup. meift) dużo, wiele, 
mnogi, mnogo, liczny, licznie; 
er ijat •e ireunbe ma wielu, 
licznych przyjacibł; ic!J ~af>e 
- Qldb ufam dożo pienię
dzy; - fillil[je wiele trudu; 
trot f ei ner =m @igenf dja ften 
pomimo jego licznyeh, m110-
gkh zalet; - mergnilgen ! 
przyjemnej zabawy I f eine 
•en @efd}iifte jego rozliczne 
interesa; er ~at - gegeff en 
wiele jadł; - $olfs mnogo 
narodu, moc narodu; burd} 
•elt \łleiu przez wielką, zby-



nią pilność; er meiji •es 
nidjt wiele nie wie, wiele 
jest mu niewiadomo; mer -
~at, mil! alles ~aóen kto ma 
wiele, chce mieć wszystko; 
®ie fiinnen non •em @lilcf 
fagen motesz to uwafać za 
wielkie szczęście; es fe~lte 
nic!Jt -, baji .•. nie brakło 
wiele, aby ... ; •e !male wiele 
razy; idj rueiji nidjt - banon nie 
wiele o tern wiem; id) frage 
ni(Ę)t - nnc!J eurer 21:djtung nie 
dbam o wasz szacunek; unb 
bas mm - fngen a to wiele 
znaczy ; es mlire - bnriióer 
au reben wieleby mo:!ma. o 
tem powiedzieć, byłoby duto 
do gadania o tern ; - non 
imnbm ~a!ten, - nuf jmnbn 
geóen, ji(Ę) - aus jmnbm 
mnd)en mieć o kim wielkie, 
wysokie wyobratenie, robić 
sobie wiele z kogoś; (iron.) id) 
mac!ie mir - aus ibm kpię 
sobie z niego, niewiele sobie 
11 niego robię; - s.ldrm urn 
nid)ts wiele hałasu o nic; -
@ef d)rei unb wenig mlo!!e 
wiele krzyku, mało zysku; 
•e .!tii:pfe, -e 6inne co głowa 
to rozum ; ein 9łarr macljt •e 
głupota je~t zaraźliwą; •e 
.!tiidje nerf alaen bie 6u:p:pe, 
uerberóen ben !Brei gdzie 
kucharek sześć, tam niema 
co jeść; wo - ift, fommt -
~in złoto garnie si~ do zlot a; 
es maren nidjt - s.leute ba 
niewiele tam było ludzi; ein 
óijid}en-, etmns -, ein wenig 
-, trochę za wiele, za dużo; 
bas ift bodj einliiji(Ę)en - tego 
przecież trochę za wiele; aiemlidj 
-dość dużo, dość wiele, dość; 
redjt -, fe~r - bardzo wiele, 
bardzo dużo; fo - tyle, ile; 
wie - ile? fo - am ... 
tyle ••. ile; bas mil! fo -
f agen, ais ... to tyle zna-
czy, co ... ; no(Ę) einmn! fo 
- drugie tyle, dwa razy 
tyle; fo - unfer finb ilu 
nas jest., my wszyscy; fo -
am miiglicg ile możności; fo 
•e !mnie am niitig tyle razy 
ile potrzebne; er ift um fo 
- griifler jest o tyle więk• 
szy; breimal fo - trzy razy, 
tyle; nodj einmal fo - je-
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szcze raz tyle; fo unb fo - mic'(bcfud)t, adi. bardzo 
tyle a tyle; ber f o unb fo uc,ęszczany. 
•te :=teiI taka a taka część ; filic'lbcf uugcu, adi. wiele 
f o - wie ni(Ę)ts tyle co nic, opiewany. 
prawie nic; fo - ift geroiji filic'(li(iitt(c)rig, adi. wielo
to jest pewne; fo - id) er• liśćny; wielopłatkowy (kwiat), 
fa~ren ~abe o ile się dowie- filit'lblumig, lnit'lbliitig, 
działem; fo - id} i§n lenne adi. wielokwiatowy. 
o ile go znam; f o - i(Ę) ~iire filic'(brilb(c)rig, adi. poli-
o ile słyszę; fo - id) midj adelficzny. 
erinnern fann o ile sobie filic'lbcutig, adi. wielo
przypomnąć mogę; f o - es znaczny, wiele znaczeń ma
attdj foften mng niech kosztu- jący; dwuznaczny. 
je ile chce; fo - @elb er filic'lbcutigfcit, sf. pl. •en, 
aucf} [Jnóen mag ilekolwiek wieloznaczność f; dwuzna
by miał pieniędzy; me(cf} •ei! czność f. 
morf ift ~ier nerfammelU co filic'lcd, sn. •(e)s, pl. ,e, 
za t-1'.um Judzi żgromadził się wielobok m., wielokqt m., 
tu? um f o - me~r tern poligon m. 
więcej, tem bardziej; unge, filit'lcdig, adi. wielobo-
[Jeuer - siła, moc (czego); cznv, wielokątny, 
au - nadto, za wiele, za- filic'lcdmcffung, sf. poli-
nadto, nazbyt; l:>ai3 ift au - ! gonome.trya /. 
tego za dużo, za wiele; - filic'(Cbc, sf. wielożeństwo 
!U gut nadto, zanadto dobry; n., poligamia f. 
me~r am au -, a!!3u - aż filic'lc~ig, adi. wielożenny, 
nadto, aż nazbyt; mas au -, poligamiczny. 
ift au - co za duto, tego za filic'(crfnbrcn, adi. wielce 
wiele; baś ift au - bes doświadczouy, wiele doświad
@uten za dużo tego dobrego; czenia mający. 
ei! ift gleid) - , oó • • , filic'(cdci, adi. wieloraki, 
to obojętna, czy , • , i et wielu rodzajów, sposobów; 
ift - au groji on jest za- auf - 21:rt wielorakim, roz. 
nadto wielki, duży; mas au maitym sposobem; adv. wie
-, ift ungefunb co za dużo, lorako. 
to niezdrowo. filiclcffcrci', sf., lnic'(tffcn, 

filic'lii~rig, adi. wielokło- sn. obżarstwo n. 
sisty. fillc'(fnd), wielokrotny, 

filic'lnrm, sm. ,ea, pl. •e wiele razy powtórzony; -
polip -:»· . . . 3ufammenlegen w . kilk_oro 

filie lnrmtg, adi, wielora- złożyć; er ift - ge6t[bet Jest 
mienny; •er \!łuji rzeka od-, wielostronnie wykształcony. 
noży_s~a, . . . . filic'(fiid)crig, adi. wiele 

m!c .. ~r~tg, ad~. w~eloraki. pułek, przedziałek mający; 
filtC lnfttg, adi. wiele ga- wielokomórkowy (bot.). 

łęzi -~~~ąc~, 1·ozg~łęzi~ny. • ~ic'lfiiltig, adi. 1) obacz 
fil!C,ln!!RlQ, adi, _w10l~ok1. nielfacf}; 2) różnoraki. 
filtc (bnubtg, adi. w1elo- i filic:(fiiltigfcit, sf. wielo-

tomowy. rakośc f. 
filic'lbcbcutcub, adi. 1) . filic'lfnrbig, adi. wielo

bardzo ważny, wiele znaczą- i barwny różnobarwny, różno
cy; 2) wieloznaczny, wiele ! koloroV:y polichromowany. 

, • I ' 
znaczen ma3ący. I filic'(fnrbigfcit sf. wielo-

filit'lbciuig, adi, wielonogi, I barwność f., różnobarwność 
wiele nóg mający. /., polichromia f. 

filic'lbcf d)iiftigt, adi. bardzo filic'(fingerig, adi. wielo-
zajęty. palczasty, 

~ic'(licfl)rod)cn, adi. wiele I mtc'lfliid)ig, adi. wielo-
omawiany. ścienny. 
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~ie'lflilgdig, adi. wielo- !Ble'UlnlJlJIIJ, adi. wielo- !8ie'lf djtcibcr, sm. •S, pl. 
skrzyrllv. szp,irowy. , autor piszący wiele; 

$ic'lfiitmlg, adi. wielo- !81e'lfiillfi1J, adi. wielogło- pismak m. 
kszt"lt11y; polimorficzny. wy. lOle'lf citig, adi. wielo-

lOit'lfiirmigfctt, 8{. wielo- !8ic'Uiirnig, adi. wieloziar- stronuy, wieloboczny, wsze,·h-
ksztalrność /.; polirno, fizrn m. nisty. stronny; ,e Jtenntniff e ws2ech-

!8ic'lfloff cr, sm. •iii, pl. -, !8ie'lfol)l)ig, adi. wieloklap- s:ronna wiedza; fine ~e 
mnog-opletw. m. kowaty. 15c6anne poligon m. 

!8ic'lfrnfi, sm. ·(e)s, pl. !8icUci'djt, adi. może,ażali; !8ic'{feitigfdt, 8/. wielo-
ce, 1) ubhrtuch m., żarłok bu ~aft - redjt może masz stronność f. 
m., pasibrzuc·h m.; 2) roso- słuszność; audJ nidjt !8ie'lfilbig, adi. wielozgło-
mak m. (zwierzę). a może i nie; ~ll6tn S!e - skowy. 

!Ble'lftiifiig, adi. obaez mein )Bud) czy ma pan może !Ble'lfinnig, adi. obacz 
@efriiflig. moją książkę; es ift - nidjt )l!irlbeutig. 

!8ic'lftiifiigfctt, 8/., !Biel• tullbt? ażali jest nieprawdą? !Blc'lfl)nltig, adi. wielo-
frcff crci', sf. obaez @efraflig• mtc'utcbdjcn, 8n. oll, pl. dzielny (bot, i zool.), 
feit. -, 1) ukochana f. j 2) po- mte'lfl)rndjlg, adi. wielo-

!8ie'lfufi, sm. ,es, pl. •filfle, dwójny migdałek. języczny; ein -er !!Jłenf dJ po-
wielonóg. m. i stonóg m., I mie-imni, mtc'tmni~. adv. liglota m. 
ston~~o~1e.c m., ~ton?ga f . . , witle razy, wielek1oć; id) !8ie'lftimmig, adi. wiele 

lBte lfilfitlJ, adi. w1elonog,. I ban fe i~nen ,- dziękuję p'łnu głosów w sobie mieszczący; 
!Ble'lgnttig, adi. wielożen- serdecznie; er Iaflt eud) - ein •eiil 2ieb pieśń f. na wiele 

ny, poligamiczny; mieszano- I grilflen kazał się wam rnrde- głosów. 
płciowy. / cznie ukłonić, was pozdruwić. !8ic'lteilig, adi. z wielu 

lOfC'{IJCliCbł, adi. ukochany, , !Bit'lWOJilJ, adi. wielokt O• części złożony j -e @tiiUe 
wiei< e ukocb.any; wielką tny, wiele razy powtórzony. ilość wielowyrazowa (mat.). 
miłość n ludzi mający:· lBiclmiinucrci', 8{. wielo- !Bic'Uonig, adi. wielogło-

!8fc'lgcnnunt, adi. głośny. męst.wo n., poliandrya f. sowy, politoniczny. 
mtc'lgcl)rilft, adi. dężko !Bic'lmiiun/g, adi. wielo- !Bic'ltiinigfcit, 8f. poli-

dotknię•y. płciowy, pohaudryczny. foni~ f. 
!Bie'lgereift, adi. ten co !Bielme'~r. 1) adv. więcej, !Blc'lumfnffcnb, adi. wiele 

wiele podróżował. bardziej, raczej; bu ladjft obAjmują"Y· 
mtc'lgcftnltig, adi. wielu- unb I oUteft - roeinen śmi€- $ic'ltJCt~cificub, mte'll.lCt• 

kszt.ałrny, polimorfi~zny. jesz się a powinirneś raczej flJrcd}eub, adi., wiele obiecu-
lOle'lgtfłnUigfeit, sf. wielo- płakać; 2) conj. przeciwnie, jący. 

ksztllłt.11ość f.; polimorfizm m. owszem, nawet; ~at er fld) !BleltJctmiigcub, adi, wiele 
!8ie'lglieb(e)rig, adi. wielo- ge6effert? er ~at fid) - tJera mogą,·y, wiele znaczący, wiel-

ezłonkowy. j19limmert czy on się popra- możny. 
!Bldgiitłctci', 11f. wielo- wił? przeciwnie pogorszył 1 !Bitlllleiberei', sf. wielo-

bóstwo n., politeizm m., po- się nawet. : Żlń<two n., poligamia /. 
g11ń~two n. !Bie'lnnmig, adi. mnogo- ł lOie'llllcibig, adi. wielo-

mte'l~eit, sf. pl. oen, wie- imirnny, wiele nazwisk ma-1 żen ny, poligamiczny. 
lość f., mnogość f., wielka jący. lBie'lwiuf(e)lig, adi. wielo-
ilość. mtc'ltebeub adi. wielo- l kąt.ny. 

!Bic'l~errf djnft, 8f. wielo- mowny, wym~wny. ! ~ic'lllliffcn, sn. •13, uczo-
władztwo n., w1elorządz- !Bidrtbuetei', 8j. wielo- i nosc {• 1!'rnka f., er~dycya /. 
two n. mowność J„ wymowa J. ' .lBie lllltffeu~, ad.i. w,el~ 

!Bie'l~ufcr, sm. •i8, pl. -, !8ie'ltcbner, 8 m. •S, pl. --, w1e~ząe,r, wiele wiadomości 
wielokopytne zwierzę. ga<lnła m. , pos1'.'<l!1Ją;ef 

lBiC'liii~rig, adi. wieloletny, !Bie'lf ogcnb, adi. ważny, .m1c'I1111fjcr, 8'11. ,;s, pl. - , 
wieloletni; un[ere •e \jreunb• wiele znaczenia w sobie za- w1Rlce uczony, erudyt m. 
f~aft nasza dłu!{oletnia, wie- wierający. !Bidlllifjctci', 8{., $ie'~, 
loletnia przyjaźń. !Bie'lf oltig, adi. wielo- llllfft~, sn. •!3, nagromadzenie 

!Blt'lfontig, adi. wielo- strnnny, wiele strun mający. n. wiedzy. 
ką•ny, wielohoczny. !Bie'lfnmig, adi. mnogo- !8ic'l&iiugig, adi. t) wielo-

!Bie'Unl)fdig, adi. wielo- n11sienny. języczny; em •er ))luf stu-
torehkowy. lOit'lfiiulig, adi. wiele s.tu- gęhna fama; 2) wieloj~zy-

!Bic'llcruig, adi. wielopest- pów, kolumn mający, wiclo- czny, mówiący wieloma języ-
kowy. - słupowy. kami. 

~ n te nb er, i>eutfdj•µolnifd)eB l!l.!Bt!et6ud). 48 
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mter, num. cztery; je -unb mie'rf{itd}ig, adi. czworo-
- cztery a cztery, po czterech; ecienny. 
roit maren au -en byliśmy we mte'rf{iigdig, adi. cztero-
czwbrkę; mit 0 en fa~ten skrzydły. 
jeździć czwórką; unłet - mie'rfiirft, am. •en, pl. ,en, 
2tugen we cztery oczy ; auf wielkorządca m. czwartej 
allen •en gel;len łazić na części kraju podległ'ego, te
czworakach; in - %eiie teiten trarcha m. 
podzielić na cztery części; mte'rfiiijtg, adi. 1) czwo
es n>aten unf et - było nas ronożny, czteronożny; 2) •et 
czworo, czterech; eil ift - · fSeril wiersz czterostopowy. 
(U~t} jest czwarta godzina. mte'rfilijler, am. •il, pl. - , 

mter, af. czw6rka. czworon6g m., czworonoga m. 
!Uie'ratmig, adi. czterora• mte'rgef4Jalten, adi. rozłu-

mienny. pany na czworo. 
mte'rlleinig, adi. cztero- !8ie'rgef4Jann, an. •il, pl. 

nozny, czworonogi. •e, czwórka /.1 zaprząg cztero-
lBie'rblatt, an. •eil, pl. konny. · 

obllittet, 1) czterolist m., !Uie'rgeftrid}en, adi. -e !note 
czworolist m.; wronie oko; nuta cztery razy wiązana. 
2) czwórka/. m· • li b · d' t 

lBie'rbliittetig, adi. czte- 1<>tt rg e ertg, a i. cz ery 
członki mający. 

rolistny, czworolistny. lBie'rbiinbig, adi. i adv. 1) 
lBie'rblumig, adi. cztero- czwororęki, czworo ręczny 

kwiatowy. ) ""'-
lBie'rbliltling, am. •il, pl. (zwierzęta).; 2 tine-e .... onate so-

e t 'k śl' na ta na cztery ręce; - f pieCen • , cz eropręc1 owa ro ma. , m grac na cztery ręce. 
t<>iC'rbud}ftabig, adi. cztero- mte'rberrf d}a~, sf. rząd m. 

głoskowy, czterech. 
!Uie'rbunb, am. 0 eB, lBie'r• mt ..-. b t "'il b i" ff • I<> Cf„11

1
U Cf I ttUm. CZte-łl n n .,, sn. • ee, soJusz m. w 

czterech, rys ta. 
lBie'rbrii .... tig, adi. cztero- mter~u'nbertfte, adi. czte-

., rechsetny. 
drutowy; czteronitkowy; ein !Uie'rjitbrig, adi. cztero-
•eiil @atn bawełna kręcona letni. 
z czterech nitek. 

lBie'red, sn. ,(e)il, pl. •e, !Uie'rjiibrlid}, adi. co cztery 
czworokąt m., czworobok m., lata. 
czworogran m., ml;ltroinfeligeil mte'rfantig, adi. czworo
- prostokątny czworobok; graniasty, czworokątny, 

f..r, li b k czworowęgielny. 
llet ..,o enee - rom m., wa- mte'datttfeile, a-1-'. pl. •n, 
drat ukośny; bae - beiil 'J • 
,8irfel9 kwadratura f. koła, pila czworograniasta. 

mte'redig, adi. czworo- mte'da4Jf elig, adi. !Uie'rp 
kq.tny, czworoboczny, kwa- fla4J4Jig, adi. czterotoreb-
drat.owy. kowy (rośl.). 

mte'cett, va. (~a6en) tylko mte'rf(auig, adi. cztero-
part. gelliett rozłupany na kopytowy. 
czworo. mte'd04)4)ig, adi. cztero-

mie'rtdei, adi. czworaki j listny. 
auf - 2trt czworako, ~zwo- mte'rmal, adv. cztery razy, 
rakim sposobem. czterykroć. 

mtc'rfad}, mte'rfitltig, adi. mte'rmalig, adi. cztero-
poczwórny; um bae pe llet• krotny, cztery razy powtÓ· 
meijten poczworzyć; et ~at rzony; adv. czterol<rotnie. 
bai! - beaa~(t zapłacił po- mte'rmiinnig, mie'rmiinne
czw6rnie; - auf ammenlegen rtg, adi. czteropłciowy, 
złożyć we czworo. czteropręcikowy. 

!Bie'rf{adj, sm. •(e)e, pl. •e, mte'r4Jfilnber, am. 0 9, pl. 
czworościan m., tetraeder m. - , działo czterofun towe. 

!Bit'rtcilcn 

!Bie'r4Jfiittbig, adi. cztero
funtowy. 

mte'rritb(e)rig, adi. o czte
rech kol'lch, czterokołowy. 

mte'rrtibig, adi. o czterech 
rzędach. 

mte'rruberig, adi. o czte
rech rzędach wio.set, czworo
wiosły. 

mte'rrttberer, am. •9, pl. 
-, okręt m. o czterech rzę
dach wioseł. 

mte'rf aitig, adi. cztero-
strunny; •fiil ~nfttument 
tetrachord m. 

mte'rf amio, adi. cztero
nasienny. 

mte'rfiiulig, adi. cztero
słupowy. 

mte'rf d}riitig, adi. krępy, 
niezg-rabny, 

mte'rf eitig, adi. cztero
stronny; czworoboczny. 

mte'rfflbig, adi. czterozgło
skowy, czterosylabowy. 

!Uie'rff,tg, adi. o czterech 
siedzeniach. 

mte'rf4Jaltig, adi. w czte
rech miejscach rozłupany, 
czworoszczepny, 

mte'rf4)iinner, am. •iil, pl. 
-, powóz czterokonny. 

mte'rf4)iinnig, adi. i adv . 
czterokonny; fa~ten 
jeźrlzić czwórką. 

lBie'rf4Jt,tg, adi. cztero
kańczasty. 

lBie'rftłmmig, adi. i adv. na 
cztery 1?ł'osy. 

mte'rftiictig, adi. czteropią
trowy. 

mte'rftiinbig, adi. cztero
godzinny. 

mte'rt, adv. n>ir n>aten au 
- byliśmy we czterech. 

mte'rtitgig, adi. 1) cztero
dniowy; •ee łrieliet czwar
taczka j.; 2) także: llier• 
Hig(id), co cgtery dni przy
padający. 

!Bie'rte, adi. czwarty; bail 
- @el>ot czwarte przyka
zanie; bet - 6tanb stan 
czwarty; ijeute ijt bet -
dzisiaj jest czwarty, dzisiaj 
mamy czwartego. 

lBie'rt(t)balb, adv. pół-
czwarta. 

mte'rteilttt, va. (~alien) 
dzielić, krajać na cztery· 



~ie'rttilill 

co:ęści; ćwiertować, rozćwier
tować. 

łBit'rłtilig, adi. cztero
dzielny. 

lBit'dtilUUll, sf. rozcięcie 
n., dzielenie n. na cztery 
części, ćwiartowanie n. 

lBic'rtcl, an. •13, pl. -, 
ćwierć j:, czwarta część, 
ćwiartka /.; - ei ner 6tabt 
dzielnica /, miasta; - be/3 
9Ronbdl kwadra /. księżyca; 
brei - !!Jleiten trzy ćwierci 
mili; gib mir bui - bauon 
daj mi trzy czwarte z tego; 
ein - .!tal6 ćwiartka ciele
ciny ; ein - m.lein ćwie;ć 
litra wina; e/3 ift brei - (auł) 
fieben jest trzy (kwadranse) na 
siódmą; ein - 3a~r kwar
tał m.; filnf - 3a§r pięć 
kwartałów. 

lBłt'rtelbogtn, am. •a, pl. 
•biigen, ćwiartka/. (arkusza). 

lBit'rłtlbunbert, an. ćwierć 
/. setki. 

lBie'rtdjabr, an. •fil, kwar
tał m., ćwierćrocze n. 

lBie'rtdjabrbunbert, sn. , s, 
ćwierć /. wieku. _ 

lBie'rteljiibrig, adi. kwar
talny, trzymiesięczny. 

lBie'rtcljiibrUdj, adi. kwar
talny, co kwartał przypada
jący; adv. i~ aa~re meine 
fillo~nung - płacę kwartal
nie Z>\ mieszkanie. 

$fttfclja'bt1Jtbalt, Bm, •e/3, 
kwartalna pensya, płaca, 

, kwartalne n. 
lBiertelja'brf djrift, sj. kwar

talnik m. 
lBit'rtclfilo, sn. ,/3, ćwierć f. 

kilograma. 
lBie'delfrei~, sm. •fe/3, pl. 

=fe, czwarta część koła, kwa
drant m. 

lBiertelmtl'Ie, sf. ćwierć f. 
mili. 

lBie'rteln, I. va. (~aben) 
obacz uierteiren, II. vn. (~aben) 
bieje U~r uiertelt ten zegar 
bije kwadranse ; bas @e• 
treibe uiertelt gut zbote do
brze sypie, wydaje. 

lBie'rteinote, s/. pl. •n, 
ćwiartka f, 

lBit'rtd4Jauf e, sf. pl. •n, 
pauza Ćwierciowa. 
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lBierttl4Jfu'nb, sn. =(e)s, 
ćwierć f. funta. 

lBitrttlftu'nbt, v J. pl. •n, 
kwadrans m. 

lBie'rtelftilnbig, adi. kwa
drans trwający. 

lBit'rtelftilnblid), adv. co 
kwadrans. 

lBic'rttitaft, sm. •ee, pl. 
,e, ćwierć f. taktu. 

lBie'dtlton, am. •(e)!I, pl. 
,tiine, ćwierć f. tonu, 

lBit'rttltonnt, sf. pl. =n, 
ćwierć f. beczki. . 

lBlt'dtn~, adv. po czwarte. 
lBit'rung, sf. pl. •en, 

kwadratura j., kwadrat m. ; 
in ber - reiten jeździć w 
kwadrat. 

lBie'ruiertdtaft, Rm. •es, 
pl. •e, takt czteroćwierciowy. 

lBie'rlllegbabn, am. •(e)il, pl. 
·~1i~ne, korek m. na cztery 
spusty. 

lBie'rlllciliig, adi. cztero
słupkowy, czworotenny., 

lBie'rlllinf(e)Iig, adi. czwo· 
rokątny. 

lBit'rlllodjentlidj, adi. cztero
tygodniowy. 

lBie'r3abI, sf. kwaterno n. 
(loterya). 

lBie'r3iiblig, adi. podzielny 
przez cztery, 

lBle'r3alfig, adi. cztery koń
ce mający. 

lBie'r3iibnlg, adi. cztery 
zęby mający, czworozęby, 
czworozęboy. 

lBie'raebig, adi. czteropal
cowy, czteropalczysty (zoo!.), 

!8ie'r3e~n, num. czterna
ście; - :tnge czternaście dni, 
dwa tygodnie; ijeute ilber -
;ta11e od dziś za dwa tygodnie. 

lBie'qebnenber, sm. •il, pl. 
-, jeleń m. o czternastu 
rogach. 

lBie'r3ebntiigig, adi. czter
nastodniowy. 

!8fe'r3ebner, sm. -e, 1) foł
nierz m. t 4go pułku; 2) wino 
z roku 1814. 

!8ie'r3ebnjiibrig, ,·zternasto
letni. 

!8ie'r3eilig, adi. czterowi~r
szowy; czterorzędowy (Ję· 
czmień). 

!8ie'r3ig, num. czterdzieści. 

lBi'Ua 

$ie'r3iger, .~m. '=!8, pl. -, 
1) człowiek czterdziestoletni; 
człowiek mający między czter
dzieści a pięćdziesiąt lat; 2) 
bies gef ~a~ in ben - Sn~ten 
to się stało w czterdziestych 
latach; 3) ein 6o!bat beB 
- llłegimenteil żołnierz czter
dziestego pułku; 4) - filleln 
wino z czterdziestego roku; 
5) rodzaj wysypki. 

lBie'r3igiiibrig, adi. czter
dziestoletni, 

lBie'raigfte, adi. czter-
dziesty. 

lBie'raigftd, an. •5, pl. -, 
czterdziestka f., czterdziesta 
cześć. 

iBte'r3igtiigig, adi. czter
dziestodniowy, czterdziesto
dzienny ; •e g:aftenaeit czter
dziestnica f., czterdziesią
tnica /, 

lBie'r3infig, adi. obacz uier• 
aadig. 

lBie'r3outg, adi. czteroca
lowy. 

!8iRiln'n3, sf. czujność f. 
lBigi'lien, Bf. pl. wigilie 

pl., nabożeństwo wieczorne 
za zmarłych. 

lBigilie'ren, vn. (~a6en) 
uwatać, nadzorować. 

!Bigne'tte, ( wym. winjette ), 
BJ. pl. ~n. winieta j. 

lBigno'le~f djieue, ( wym. 
winjol, .• ), sf pl. •n, szyna f. 
szerokostopowa, szyna f. wi
gnola. 

lBigo'gne, (wym. wigonje), 
sf. pt. •n wigoń m. · 

lBilJO'gUCllJOllC, sf. wigoń m. 
lBiftna·uen, spl. wiktuały 

pl., żywność j., rzeczy jadal
ne, zasób m., zasoby spo
żywcze, 

lBiftua'Utnbiinbler, Bm. pl. 
-, handlarz m. wiktuałami. 

lBiftua'Iien~anblunll, sf. pl. 
•en, handel m. wiktuałów. 

lBifa'r, am. "(e)e, pl. •e, 
wikaryqsz m., wikary m. 

lBifaria't, sn. •(e)B, pl. •e, 
wikaryat m. 

l8ifarie'ren, vn. (~aben) za
stępywać. 

!Biftotia ! interj. zwycię
stwo! n. 

lBi'Ua, sf. pl. ~illen, willa f., 
domek letni, wiejski pałacyk. 

48* 
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lBintgiatu'r, (wym. wile- •en, wiolonczelista m., baset-
dżiatur), sJ. pl. •en, lista m. 
willegiatura /., wiledziatura $i'4Jer, sf. pl. =n, żmija j. 
f., letni pobyt. $i'4)trbilf, sm. =ff e5, pl. 

!Bi'Ucuuicrtcl, sn. =s, dziel- •ff e, uką~zrnie n. żmii. 
nica f. wił. $i'4)cr(n)gift, sn. -es, jad 

!Binbifntio'u, sf. domaga- m. żmii. 
nie n. się, dochodzenie pra- $i'4)crgrn~, sn. •es, żmijo-
wne wfasności, windykacya f. wiec m., żmijownik m. 

!Biltbiaic'rcu, va. (!Jaben) !Bąie'rnntter, sf. pl. =n, 
domagać się, przyznawać so- żmija czarna. 
bie co, dochodzić prawnie $irgi'nin, sf. pl. =a, $Ir• 
wb•ności, windykować. 9i'nia3ignrre, sf. pl. =n, (wym. 

!Bio'lt, sf. pl. •n, 1) fiołek wirdżinrn) ,·ygaro n. widynja. 
m.; 2) altówka f, wiola f. !Biri'lftimmc,s/.głos wirylny. 

!Binlc'tt, adi. fioletowy, !Birtuo'fe, sm. =n, pl. "", 
fiołkowy. wirtuoz m., mistrz m., ar-

$ioli'nbogcn, sm. •5, pl. tysta m. 
-~ii11en. smyczek m. !Birtuo'fin, sf pl. •nen, wir-

!Bioli'nbuctt, sn. =e5, pl. tuozka f., mistrzyni f., ar-
=e, duet m. na skrzypce. tystka f. 

!Bioli'ne, sf pl. =n, skrzyp- !Birtno'f enbnft, adi. i adv. 
ce pl.; bie etfte - fp ie len mistrzowski, po mistrzowsku. 
grać pierwszy głos skrzyp- $irtuo'f cnbaftigfett, sf. 
cowy; (przen. :) zadawać ton; lBirtno'fenf d}nft, s.f., !Biduo'• 
bet ~im mel fJiingt t10Uet •n f entum, sn. ,9, !Birtunfitii't, 
przyszłość przedstawia się ró- sf. w1rtuozowstwo n., mi-
żowo. strzowstwo n., artyzm m. 

· !Bioli'ufutternl, sn. ..5, pl. lBi'f n, sn. •5, pl. =s, wiza 
•e, futerał m., skrzynka f. f., poświadczenie urzędowe 
na skrzypce. (na paszportach). 

!Biolini'ft, sm. =en, pl. ,en, · !Bifit'r, sn. =(e)~, pl. =e, 
skrzypek m., wiolinista m. 1) mizówka f., przeziernik 

!Bioli'nfnftcn, sm. •i3, pl. m., szparomierz m., przed
=fiiften, obacz !lliolinfutteral. oblicze n., część szyszaka 

!Bioli'ufonccrt, !Bioli'ufon• zakrywająca twarz; :!) cel 
aert, sn. •es, pl. •e, . koncert m., celownik m. (11 strzelby); 
m. na skrzypce i koncert na 3) blaszka prostopaMa na 
skrzypcach, skrzypcowy. każdym z dwóch końców 

!Bioli'nttotcu, sf. pl. nuty dyoptry (astron.). 
pl. na skrzypce. ~lfit'ren, va. (~alien) 1) ce• 

lBioli'uqunrtctt, sn. oes, pl. lować, mierzyć; 2) przemie-
0e, kwartet smyczkowy. rzać {beczki, statki); 3) wi-

!Bioli'nfnite, sf. pl. =n, I zowac, położyć wizę, poświad-
struna skrzypcowa. czyć urzędownie. 

!Bioli'nf dJliiff d, sm. =a, pl. !Bifincr, sm. •i&, pl. -, 
-. klucz wiolinowy. urzę łnik mierzący naczynia. 

!Bioli'nfdJulc, sf. pl. ,n, !Bific'rforn, sn. •(e)i&, cel 
szkoła sk,zypcowa. m. (11 strzeliły). 

!Bioli'nf 4Jielcr, sm. •s, pl. !Bifit'dunft, sf. sztuka j. 
-, skrzypek m, miArzHnia, wizerowania. 

!Binli'ttftimmc, sf. pl. •n, ~Hfic'rlinic, sf. pl. =n, wi-
głos skrzypcowy, głos wio- zura f. 
linowy. !Bifie'rmnlf, sn. ,es, laska 

lBioli'nUirtuof C, sm. 0 en, wizyrowa do mierzenia ob
pi. •n, wirtuoz skrzypek m. jętości beczek. 

~Holottcc'U, (wym. wiolon- !Bifit'tUltlJ, sf. 1) wizowa-
czeli) sn. ~(e)s, pl. =e, wio- nie n., wiza f.; 2) celowanie 
lonczela f., -basetla f. n., mierzenie n. 

iłltolnttcelli'ft, sm. •en, pl. !Blfin'tt, sj. pl. •en, widze· 

lBUrin'igcift 

nie n., przewidzenie n., uro
jenie n., wizya /. 

!Bifiottii'r, sm . . •5, pl. •e, 
miewającym. wizye, dziwowid 
m., wizyoner m. 

!Bifitntio'u, sf. pl. •en, 
zwiedzanie n., przegląd m., 
wizytacya /., inspekcya j., 
rewizva /., oględziny pl. 

!Bifitntio'n~mtJt, sn. 0 (9, 
prawo n. wizytacyi. 

!Bifitntio'tt~reif c, sf. pl. ,n, 
podróż wizytacyjn•, inspek
cyj na. 

!Bifitn'tor, sm. •5, pl. •en, 
wizytator m., rozpatrywacz 
m., badacz m., śledca m. 

!Bifi'te, sf. pl. ,n, odwie
dtiny pl., wizyta f. 

!Bifi'tenfnrtc, lBifi'tfnrte, 
sf. pl. •n, bilet wizytowy, 
karta wizytowa. 

!Bifi'tcnfnrtcntiif d)d}eu, sn. 
•S, pl. -, portfel m. na bilety 
wizytowe, karnet m. 

!Bifi'tftulie, sf. pl. •en, 
!Bifi'tenaimmer, sn. •5, pl. - , 
pokój bawialny, bawialnia f. 
salon m. = ~efud)5immer. 

!Bifi'tc11tn11, sm. ,(e)a, pl. 
·e, dzień m. odwiedzin, wi
zyt, dzień m. przyjęcia= \Be• 
f udJtag. 

!Bifitic'ren, va. (gaben) 1) 
rewidować, przeglądać, llo
szukiwać; 2) wizytować, 
zwiedzać, odwiedzać. 

!Bi'ftn, sf. widok j aa~ren eiie 
a - zapłać pan przy prezen-
tacyi. · 

!Bi'fum, sn. •(13), pl. "fa, 
,9, ohacz mi[a. 
!Bitn'I, adi. żywotny. 
mitalitii't, sf. żywotność j. 
!Bitrio'I, sm. •(e)5, witryol 

m., kwas siarkowy; b[auet 
- siny kamień, siarkan m. 
miedzi; gtiiner- ((ElfennittioI) 
siarkan m. żelaza,koperwasm.; 
rodfler - siarkan m. cynku; 
roter - siarkan m. kobaltu. 

!Bitrio'Inrtig, adi. witryo
lowy. 

mttrio'lblticq, sn. •ea, pl. 
,e, siarkan m. ołowiu. 

!Bitrio'lcq, sn. ,es, pl. ,e, 
siarkan mineralny. 

!Bitrio'lllcift, sm. ,e/&, wy
skok m. w1tryolu. 



lBittio'l~nlti11 757 lBo'geUuubc 

mittio'l~nltig, adi. zawie- ber - fo bnlll @i jaki pan !Bo'gclflintc, sf. pl. •n, 
rający witryol. taki kram; i~m ift f o roo[Jl, ptaszniczka /., strzelba f. na 

!Bittio'l~iittc, BJ. pl. ,n, roie bem - im ~anff amen ptaki. 
warzelnia j. witryolu, fa- jest mu tak dobrze, jak u $o'gdf{otc, sf. pl. ,n, 
bryka /. kwasu siarkowego. pana Boga za piecem, używa gwizdawka 1: na ptaki, 

lBittio'lig, adi. obacz lli• jak pies w studni, we wszyst- mo'gclfluo, sm. •(e)i3, lot 
triolfJalti1l ko opływa, na niczem mu m. ptal\Ów. 

$ittiolific'tcn, va. ([Jaóen) nie zbywa; (przen. :) ber - $o'gdftd, adi. wyjęty z 
siarczyć, .witryolizować. ift autigef{ogen ulotnił się pod prawa; imnbn fiir -

$ittlo'lol, .m. •il, olej wi· ptaszek; 2) ptak m., kurek etlraren ogłosić kogo wyjętym 
tryolowy, kwas siarkowy m. (z drzewa do którego z pod prawa, banitą. 
zredukowany. strzela.ią); (przen.:) ben - m , lf i; l 

l"'t . 'lf 1 " l bu, . ., t fi. d "'o gc u,u sm. •ei3, P • 
"'t rto n 3, an. •e,., P • •e, a 1utlepen ra c w se no, •fiijie, ptaszyniec m., ptasi-

koperwas m., siarkan m. wyjść n~jlepiej, zyskać naj- nól? m., ptasia stopa (rośl.). 
miedzi. więcej; 31 er [)at einen - m , I 

iSittio'{fiiurc, sf. kwas siar- (albo eł'!)atrrn) ma bzika; 4) "'o gc futtcr, sn. ptasie 
czany. ein luftiger - figlarz m., swa- jadło, żób m. 

llłlttio'lficbcrci, s/. pl. -en, wolnik m., frant m., szpak mo'gclgntu, sn. •ei3, siatka 
)BittiO'(IDCrf, Bn. •(e)9, pl. m. j ptaszek m., chytry, obro• f. n,i. ptaki, wnik m. 
-e, o hacz !llitriol~iltte. tny człowiek m.; 5) motyl mo'gelgcfnug, sm. -es, 

jSf't~bObUC, Bf. pl. •e, fa. m., !JładlłllOge( Ćma /. Śpit>W m, ptaków. 
sola zwykła. mo'gclnttig, adi. ptako- !Bo'gdgcjdjrci, sn. •eil, 

$ilJn'tium,sn. •9,pl. •rien, waty. skrzek m. ptaków. 
mały zwierzyniec, vivarium n. !Bo'gcllinucr, sn. i sm. $o'gclbnubd, Bm. •il, ban-

~i'Unt, interj. wiwat, niech klatka f.; ptaszyniec m., del m. ptakami. 
żyje l - ber .lllinig niech zyje ptaszarnia f. mo'gclbiinblct, sm. •i.I, pl. 
król! mo'gclbccrbnum, sm. •ee, -, ptasznik m., handlarz m. 

)lli'Unt, sn. •S, pl. •il, wiwat pl. •ótiume, jarząb m., drzewo ptaków. 
m.; nid)t 'en'oen roollenbe „9 jarzębowe. !Bo'gd~nn~, sn. •fes, pl. 
nieskończone wiwaty. mo·gcibccrc, sf. pl. •n, -~iiujer, ptaszarnia n., pta

miuifcftio'u, sf. pi. -en, I jarzębma r., jarzębie jagody. szyniec m., klatka 1. 
·wiwisekcya f. I $o'gclbci3c, sf. polowanie $o'gclbclfc, sf. pl. •n, 

$ł3lun'lbnbu, sf. pl. •en, n. ze sokołami, sokolnictwo n. ptaszyniec m., kojec m. do 
kolei pobo,·zn11, drugorzędna. $ij'gcld,Jcn, sn. •9, pl. -, mnożenia się ptactwa. 

$lic~, $1iCO, Bn. •e9, pl. ptaszek m,, ptaszeczek m., $o'gc{~Ctb, sm. •(e)e, pl. 
•e, runo; bas golbene - złote ptaszątko n., ptaszę n., pta- •e, bofako ptasznicze, gaik 
runo, order m. złotego runa; szyna f.; fie i~t n,ie ein - m., pólko n., nęcisko n. 
!lłitter uom golbenen - ka- je jak ptaszek, jak kanarek; gumienko n., (gdzie ptaszniki 
waler m. złotego runa. icli ~a(le ein - bauon fiugen sieci zakład11ją). 

$, jfil, skrócenie na vorigen ~ii ren slysząłem już coś o $o'gcljllgb, sf. polowanie 
!!Jlonati.l zeszłego miesiąca. tern, dzwoniło mi o tem w n. na ptaki. 

$o'gcl, sm. •9, pl. !lliigel, uszach. mo'gclfcnncr, sm. •9, pl. 
1) ptak m.; fleiner - pta- $o'gdbcutcr, sm. •9, pl. -, znawca m. ptaków, orni-
szek m.; --, ełtrau~ struś m.; -, wróżbita m. z ptaków, tolog m. 
bie IDiige{ ptactwo n.; !lliigeC wróżą.cy m., ptaszowieszczek $o'gdfitf"'bllum, sm. •(e)lll, 
fd)iellen strzelać na ptaki; m. augur m. "' 
IDiigeC fcmgen, ftellen, łowić mogdbcuterci', sj. $o'gcl• pl. •biiume, śliwa ptasza, 
ptaki, na~tawiać sidła na llcutung, sf. wróżba /. z pta- trz~~~~~l{itf d,Jc, sf. pl. •n, 
ptaki; 9laturgef djidjte ber ków. obacz mouelfltf dj6aum. 
IDiigd ornitologia /.; jebem !lło'gdbunft, Bm. śrut m. $o'gclflauc, sf. pl. ,n, 1) 
- gef aut fe in 9left kał dy pta~i; brok m. 
ptak własne gniazdo chwali; $o'gclcf, sn. •e!il, pl. -er, ostroga ptasia (w mózgu); ~) 
man erfennt ben - am @eo ptasie jRje. obacz illoge{fuji. 
fieber, an ben g:ebern znać !lło'gclctbcd,Jf c, sf. pl. •n, !8o'gclfnotcr~dJ, am. •9, pl. 
ptaka z pierza, poznać pterodaktyl m. skamieniałe •e, rdes: ptasi,. sporysz. ni., 
pana po cholewach; frii zwieTZIJ przedpotowe. wróble Języczki, szczotki pl. 
- obe~ ftirb masz wóz i I $o'gclfnno, sm. •(e)e, ptaS?.· mo'gclfraut, sn. •es, pl. 
przewóz; nad) unb nadj nictwo n„ łów m. ptaków. .friiuter, ptasia mięta. 
baut ber - fein 9left nie od- $o'gclfiiugcr, Bm. •S, pl, I mo·ocUnnbc, sf. ornitolo
razu Rzym zbudowano; role -; ptasznik m. · gia f., nauka f. o ptakach. 



$o'gelfunbige(r) 

$o'gdfnnbige(r), am. •en, 
pl. •en, ornitolog in., uczony 
znawca ptaków, 

$o'gcUeid}t, adi. lekki 
jak ptaszek. 

)So'gtUtim, am. •(e)s, lep 
pta~i. 

$o'gtlmicre, sf. pl. •n, 
mokrzyca j. (rośl.). 

$o'gdmtlbt, sf. pl. ·n, 
ptaszyniec m. 

$o'gtlmildJ, aj. śniedek 
m .• śniedka t: (roś!.). 

$o'gtlmift, sm. ,eś, ptasze 
łajno. 

$ii'gcht, va. i vn. spMko
wać. 

$o'gclncft, an. ,es, pl. oet, 
ptasze gniazdo. 

$o'gclnci;, an. ,eB, pl. •e, 
sid.J'a pl., siatka f. na ptaki. 

$o'gclorgcl, sf. pl. •n, po
zytywka f. 

$o'gel.ptrf.pcftillc, sf. widok 
m. z góry; auli! ber - z góry 
(patrząc). 

$o'gcl.pfcifc, sf. pl. •n, 
obacz )llogelfliite. 

$o'gdruf, am. •ei.l, pl. •e, 
wolauie n. ptaka. 

$o'gdf d}n11, sf. obserwo
wanie n. lotn ptaków. 

mo1gdf d}n11cr, sm. -B, pl. 
-. angor m. 

$o'gelf d}cud}e, sf. pl. •n, 
straszydło n. na ptaki; er 
fie~t wie eine - aus wygląda 
jak straszydło. 

$o'gclf d}iclicn, sn. •i.l, 1) 
strzelanie n. do ptakÓ17; 2) 
strzelanie n. do kurka. 

$o'gelf dJlng, sm. •(e)s, 
obacz !lloge(gefang. 

$o'gdf d}li11ge, sf. pl. •n, 
sidła pl. na ptaki. 

$o'gclf d}rot, sn. •(c)s, 
obacz ~ogelounft. 

$o'gclffelctt, sn. •es, pl. 
•e, szkielet ptasi. 

$o'gclftnngc, sf. pl. •n, 
drą!!" kurkowy; ~erdź f. 

$o'gdftcllcn, an. •B, pta· 
eznictwo n., łowienie n. pta
ków. 

$o'gtlftcllcr, sm. •s, pl. 
- , obacz !llogeifiinger. 

$o'gdftrid}, sm. •(e)s, pl. 
ciął!" m. pt.aków. 

$o'gchu11~rf nocr, sm. •s, 
_pl. -, obacz !llogdbeuter. 
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$o'gdwnbrfngcrei, sf. ob. $ofn1If11J;, sm. •es,pl. ·flitc, 
~loAelbeuterei. frazes muzyczny. 

$o'gdwiirtcr, sm. •B, pl. $of11tio'n, sf. pl.. •en, po-
-, hodowca m. ptaków, wołanie n., skłonność/., WO• 
ptacznik m. kacya j. 

$o'gd1Dtibd}cn, sn. -s, pl. $o'fntill, sm. ,a, pl. •e, 
-, samiczka f. wołacz m. (pi!!IY przypadek 

$o'gelwidt, sf. pl. •n, ro- w odmienianiu). 
dzaj koniczyny. $olic'rc, (wym.: woljer), 

$o'gd311d}t, sf. hodowla sf. pl. ,n, ptaszynie~ m., 
f. ptak6w. ptaszarnia n. 

l6o'gtl3ungc, sf. pl. on, 1) mou, sn. ,(e)s, pl. )lliilfer, 
ptasi język; I!) skamieniały 1} lud m., naród m., ludność 
ząb rybi; 3) rdest m., ptasi /., nacya f. i jene )lliilfer finb 
język (roś!.). f d)on 3ioilifiert tamte narody już 

lBii'g(e)lein, sn . ... 5, pl. -, są cywilizowane; im munl>e 
obacz !lliige!cf)en. bet! ,es w ustach ludu; ein 

$o'glcr, sin. •S, pl. stinb bea 0 ea dziecko n. ludu ; 
ptasznik m. ' bas gemeine - pospólstwo 

$ogt, sm. ~(e)!ll, pl. n., czerń f. gmin m.; bai!-, 
lBiigte, 1) gubernator m., na- unb ber moee lud i szlachta; 

miestnik m., naczelnik m. ja- er ift im •e fef)r belie(Jt jest 
u ludn bardzo lubiany, jest 

kiegoś okręgu i 2) wójt m., bardzo popularny; er ftammt 
sędzia m.; 3) dozorca m. wię- aus bem -e pochodzi z ludu; 
zienia; 4) kasztelan m., za- ein "aufen gemeinen •es tłu-
rzadca m. zamku, '1ł • szcza f.; unter bas - brin" 

$ogtei', sf. pl. -en, 1) na- gen, lleim •e einfilĘ,ren roz
miestnictwo n. i 2) wójto- powszecbnić u ludu; inii -
stwo n.; 3) więzienie n. i 4) bringen stać się popularnym; 
ka•ztelania f. ea fommt vie! •rs gufammen 

$ofn'bcl, sf. pl. -n, słbwko zbiera si~ wielki tłum naro: 
n., wyraz m., wokabuł m. du; vor aUem -e przed wszyst-

$ofn'bclbud}, sn. • es, pl. kimi, coram publico; bai! -
"óild)er, wokabularz m. ber \l.lfJilo[o:pfJen naród filozo-

$ofnb11ln1rium, sn. •S, pl. fów; ein munberlld) - bie 
•tien, spis m. wokabnłów. filleióer! dziwny nar6d te ko-

$ofn'l, sm. •(~)s, pl. · e, biety I -es 6timme, @ottea 
Ramogłoska /. . 6timme głos ludn głos 

$ofn'l, IDofn{ ... , adi. g:łoso- Boga; 2) (.RtiegBuolf) wojsko 
wy: s11mogloskowy; do śpiewu. n., załoga /.; 3) stado n.; 

$ofn'lnnlnut, sm. •(e)s, pl. ein - !JłebfJilfJner stado n. 
"e, przydech m, (gram). I kuropatw. 

$ofn1ln119I11~t, s_m. 0 (e)s, $o'lfarm, adi. bezludny, 
pl. •t, zakonczeme samo- nieludny, niezaludniony. 
głoskowe. lBii'Ud}en sn. ..5 pl. -

$ofalif ntio'n, $ofnltfic'- lurtek m. ' ' ' 
tllng, sf. pl. 0 en, wokaliza- lBii'Ucrbtbtrrf d)er, sm. •G 
cya f. , . pl. -, władca m. ludu. 

$ofn'~tf d}, adi. głosowy. $ii'lftrbefd}rcibung, sf. pl. 
lBofnltftc'ren, Ir. va. (f)aóen) "en, etnografia, etnologia ;; 

1) wokalizować; 2) śpiewać ~ii'Uerfritbc, am. 0 a, po-
ćwiczenfa głosowe. kój m. ludów, pokój po-

1Bofnli'0m110, sm. woka- wszechny. 
lizm m. $ii'Uergcf d}id}tc, sf. histo-

$ofn'lfoncert, $ofll'lfo1t3crt, rya f. ludów, historya po
sn. •es, pl. ,e, koncert wo, wszechna 
kalny, głosowy. lBii'lfcrfunbe, sf. etnologia, 

$ofn'lmufif, sf. muzyka /., nauka f. o ludach, na-
wokalm1, śpiew m. rodach. 



mo•lfermadt 

l8ii'lfermadt, sm. -es, pl. 
•Uliirfte, tar1?owisko n. ludów. 

l8ii'lferrcd)t, sn. •etl, pl. 
•e, prawo n. narodów, prawo 
mięclzynarodowe. 

l8ii'1fcmd)tlidj, adi. odpo
wieJni prawu międzynarodo
wemu. 

l8ii'lferf djaft, sf. pl. •en, 
naród m., Ind m., plemię n. 

l8ii'lferf djlad)t, sf. pl. "'en, 
walka f., biiwa J., narodów, 
ludów. 

l8ii'Ucrftraije, sf. droga 
światowa. 

l8ii'Iferwanberuug, sf. pl. 
•en, wędrówka f. narodów, 
ludów. 

l8o'lfleer, adi. bezludny, 
pusty. 

l8o'lfreidj, adi. ludny, za
ludniony. 

l8o'lfealierglaulie, sm. •nlil, 
przesąd m. ludu, pospólstwa. 

l8o'lfealiftłmmuug, sf. po
wszechne głosowanie, ple
biscyt m. 

l8o'lfeanfil~ter, sm. •S, pl. 
przewódca m. ludu. 

l8o'lfeangelegen~ełt, sf. pl. 
•en, svrawa f. narodu. 

l8o'mlanwalt, sm • .. es, pl. 
•anroii!te, obrońca m. ludu. 

2ło'lfeart, sf. zwyczaj lu
dowy. 

l8o'lfeaufru~r, >Bo'mauf· 
ftanb, sm. =eiil, powstanie n. 
ludu, rokosz m., insurekcya f, 

l8o'lfeaufwiegler, sm. •ił, 
pl. -, wichrzyciel podburza• 
jący lud. . 

l8o'Ueauebruif, sm. ,es, pl. 
•llUSbtilcft, wyrafenie ludowe, 

l8o'Ueauegalie, sJ: pl. •en, 
wydanie ludowe. 

l8o'lfeliab, sn. •(e)s, pl. 
•liiiber, kl!,piel ludowa, po
wszechna. 

l8o'lfelianf, sf. pl. =en, 
bank ludowy. 

l8o'lfelidiclit, adi. popu
larny. 

l8o'mlief djlufi, sm. •ffee, pl. 
•f C!llltff e, uchwała ludowa, 
plebiscyt m. 

l8011feliewaffn11u9, sf. wzbro• 
jenie n. ludu. 

l8o'lfelieweguno, sf. po
wstanie n., poruszenie n. ludu; 
ruch ludowy. 
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l8o'lfeliibUot~ef, sj. pl. •en, , gromada/., kupa f. ludu, 
biblioteka ludowa. truszcza j., czerń f. 

l8o'lfebilbung, sj. oświata l8o'lfe~eer, sn. -ei&, pl. •e, 
ludowa. armia ludowa. 

l8o'Uelilatt, sn. =es, pl. l8o'lfebeim, sn. ,e, gmach 
•f>liitter, pismo n., gazeta lu- m, dla ludu, pałac ludowy. 
dowa. l8o'lfebmf d)aft, sf. ludo

l8o'lfeliraudj, sm. -es, pl. władztwo n., gmiuowladz
=f>riiucbe, zwyczaj ludowy, na- two n., rząd demokraty-
rodowy. czny, demokracya f. 

l8o'lfed)arafter, sm. -a, cha- lBo'lfebt}mne, sf. pl. •n, 
rakter narodowy, narodo- hymn narodowy, ludowy. 
wość f. l8o'lfeflnff c, sf. pl. •n, 

l8o'Uebłdjter, sm. =6, pl. klasa f. ludu. 
-, poeta ludowy, z ludu, l8o'lfefrantbeit, sf. pl. •en, 
dla ludu; poeta narodowy. choroba nagminna. 

l8o'lfebłdjtung, sf. pl. -en, ilło'lfefrieg,sm. •(e)~, wojna 
poezya Judowa,poemat ludowy. narodowa. 

l8o'Ueer~clinng, sf. obacz l8o'lfefiid)c, sf. pl. =n, ta-
moifeaufru~r. nia. kuchnia, kuchnia ludowa, 

l801IfecrAiC~Uug, sf. wycho- l8o'Ifefnnbc, s/. etnologia 
wanie n. ludu. , j., ludoznawstwo n. 

l8o'lfect~mologic, sj. ety- l8o'lfelelicn, sn. •9, życie 
mologia ludowa. ludowe. 

l8o'lfefeinb, sm. •dl, pl. ce, l8o'lfMe~tcr, sm. •i&, pl. 
nieprzyjaciel m., wróg m. ludu, -, nauczyciel ludowy. 

l8o'UefcinbUd), adi. przę- l8o'Uelc~rctiu, sf. pl. •nen, 
ciwny ludowi. nauczycielka ludowa. 

mo'lfefeft, sn. •es, pl. •e, l8o'lfeUelie, sf. miłość f. 
zabawa ludowa; uro~zystoM , ludu; miłość do ludu; popu-
narodowa, , 

l8o'Ifefreuub, sm. ,es, pl. larnośc f. 
=e, przyjaciel m. ludu, de- l8o'Uelieb, sn. •ee, pl. •er, 

pieśń ludowa. 
ma!B~~f;rcunblid), adi. przy- l80'1femau11, sm. ,es, pl. 
jaźny, życzliwy ludowi. ,miinner, ludowiec m.; czlo

l8o'Uefii~rer, sm. •B, pl. wiek popularny; demokrata m. 
-, przywódca m. ludu, cte- l8o'UemiirdJt1t, sn. =e, pl. 
malNI? m. -, baśń ludowa, gminna. 

l8ti'Uegarten, sm. ..9, pl. l8o'Uemiiijig, adi. stosowny 
•garten, ogród publiczny. do ludu, popularny; - ma~en 

l8o'lfegeliraudj, sm. =ei!, pl. popularyzować. 
•gebr/iudJt, obacz molfś!f>rau~. l8o'lfemiifiiRfełt, sj. popu-

llło'Uegcift, sm. •ee, duch larność f. 
ludowy, narodowy. l8o'lfemcinung, sf. opinia 

,en~o~~~~~!~:rf,aft, sf. pl. f. iło~fiemelobic, st: pl. ,n, 
llło'lfegcnofi, sm. ,ffen, pl. arya, melodya ludowa. 

•ffen, współziomek_ m., rodak l8o'Uemenge, sf. tłum m.; 
m., kompatryota m. ludnoRĆ f. 

l8o'Uegef ang, sm. ,es, pl. l8o'lfenamt, sm. •UB, pl. •n, 
=f iinge, pieśń j., śpiew lu- nazwisko, imi~ narodowe. 
dowy, narodowy. l8o'Ue.poefic, sf. obacz 

l8011fegcf d)td, sn. -es, motfobic!Jtung. 
krr.yk m. ludu. l8o'lfercdjt, sn. -es, pl. -e, 

l8o'Ueglaulie(n), sm. -na, prawo n. ludu. 
wiara .f. ludu, ludowa. l8o'lll!rebner, sm. ,a, pl.-, 

l8o'Uegunft, s/. łaska f. mowca ludowy, trybun m. 
ludu. l8o'Ueregieruug, sf. rzf!d 

llło'Uebaufc(n), sm. =ne, pl. demokratyczny. 
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lBo'IferelJrlifcntnnt, sm. ,en, liło'lfe\Jerf nmmlung, sf. pl. 
pl. •en, obacz )l!olfi3oertreter. •en, zebranie, zgromadzenie 

mo1{fertlJrlif enta na, sf. pl. ludowe, nouodowe, wiec m. 
•n, obaC• lllolfeoertretung. mo·u~uertrcter, sm. •S, pl. 

$o'lfef ndJC, sj. sprawa/. -, przedstawiciel m., zastęp-
ludu, narollu, ca m., reprezentant m. ludu, 

mo'lfef age, sj. pl. •n, po- n11rod11, 
danie lurlowe, gmiune. mo·ueuertretung, sj. za-

lBo'Uef d}ld}t, sj. pl. •en, sti,pstwo n., reprezentacya /. 
warstwa f. ludu; bie unteren lurln, narodu, 
•en nit•ze warstwy. lBo'Ueweif e, sf. pl. ,n, 

lBo'lfef d}rlft, sf, pl. •m, arya., melodya ludowa. 
pismo ludowe. lao'Uewtue, sm. •n!!l, wola 

llło'lfef d}riftftcUer, sm. •!!l, f. n:trodu. 
pl. -, pisarz ludowy. lBo'Uewfrt, sm. ~es pl. ~e, 

lBo'Ifef d}ule, sf. pl. •n, ekonomista m. 
szkoła ludowa. mo·mwtrtf d)nft, sf. gospo-

lBo'lfef d)nllel)tCr, sm. •S, darstwo społeczue, ekonomia 
pl. -, nauczyciel ludowy, społeczna, polityczna. 

mo'lfef d}nllc~mfu, sf. pl. lBo'U0wirtf d,lnftlid)1 adi. 
•nen, na•1czycielka ludowa. ekonomiczny, apolaczny. 

lBo'lfef dJulwcfen, sn. •S, lBo'lfe1Didf d)aft0lc~re, sf. 
szkolnict.wo lurlowe. nauka f.o ekonomii społecznej, 

lBo'Uef 011\Jerlinitlit, sf. pa- politycznej, ekonomia spo
nowanie n. Jadu, prawo n. ludu łeczna. 
do rzalłzen;a, mo'lf01D11t, sf. gniew m. 

lBo'ifeflJrnd}c, sj. język m., ludn. 
mowa ludowH, dyalekt m. !Bo'U03ntl, sf. ludn,:,ŚĆ /. 

lBo'Ueftnmm, sm. .es, pl. lao'U03li~ler, sm. •!!l, pl. 
~ftiimme, plemię n., rasa f. -, ten co sporządza spis 

lBo'Ueftimme, sf. głos m., ludnośei. 
zdauie n., opinia f. ludu; - lBo'U03li~Iuug, sj. spis m., 
ift @ottes 15timme glo~ ludu obliczenie n. ludności, 
glo• Bo1ra. lBoll, adi. i adv. 1) a) 

lBo'lfeftfmmuug, sf. uspo- pełny, pełno; gan3 - . bis 
sobienie n. (umysłów) ludu. oben gefilllt napełniony, wy

lao'lfeftihf, sn. •es; pl. -e, pełniony, napchany; ilber unb 
sztuka Indowa. ilber - przepełniony; (bela• 

lBo'Uetrnd)t, sf. pl. •en, ben) obładowany; aum @r• 
narodowy st,6', ubiór. btilden - natłoczony; bas 

lBo'lfetrlbun, sm. •S, pl. ;tgeater mar gana - teatr 
„en, trybun 111., obrońca m. był szczelnie zapełniony; bie 
l•dn, przyw6dca m. ludu. %tnmltlltJ ift - tramway jest 

lBo'Ifetum, sn. •5, narodo- pełny, zapelnioiny; - 15taub 
wnść f. pełen kurzu, pokryty kurzem; 

molfetiimdei', sf. udawa- 39r iJ!ocł ift - 15lecłen pana 
ni, n. n czuć narodowych. surdut pełen plam, całkiem 

lBo'lfetiimlid), adi. mrodo- zaplamiony; er ift - €5djroeifl 
wy, rooizimy; ludowy, popu- jest zalany potem; l:ae @elb 
lariy. mit •en \)ćin'oen 9inaueltler• 

lBo'UetilmlidJfeit, sf. naro- fen wyrzucać pieniądze pel -
dowość f., właściwość naro- nemi garściami; ein •es @{ai3 
dowa, rodzimość f. ; popu- pełna szklanka; ein -es !IJ!af! 
larność f. pełna miarka; - madjen 

lBo'Ifenuru~en, sf. pl. za- napełnić; - gie\'len, fcf)enfen 
burz~nia ludowe. nalać pełno, do pełna; -

mo•ueuuterrfd,lt, sm -(~)s, werben napdnić, zapełnić 
oświata Indowa. sii,; ein @(as - m:lein pełna 

mo'lfeutreiu, sm. ~ei3, pl. szklanka wina j ber •e !IJ!on'o 
•e, stowarzyszenie luiowe. I pełnia .f. księ:!yca; ber !IJ!onb 

mou 

ift - księżyc jest w peł'oi, 
ber !8aum ift - i -er 15tildjte 
drzewo ma pełno owoców, 
drzewo je~t pokryte owocami; 
ein ~rm - nari,cze n.; eine 
~anb - garść f,; eirt !IJ!unb 
- haust m.; ben !IJ!un'o -
ne~men blagować; einen ~iiffel 
- pełni} łyżkę; ein steUer -
pełny talerz; er 9at ben Stol)f 
- ~umm~eiten jemu tylko 
głupstwa w głuwie; jmnbm 
bie 09ren - f cf)reien zakrzy
czeć kogo, wrzesz<'z,,ć, że a:! 
uszy bolą; bie (lan3e €5ta'ot 
ift - bauon cal~ miasto o 
tern mówi; icij bin nodj ganł 
- bau in jestem jeszcze cał
l<iem przejęty tem; aus •er 
.!te~le, aus -em ~nife fdjreien, 
wrzeszczeć na całe gardło; 
aus •er lllruft, aui3 •em .per• 
3en z całej piersi, z całego 
serca; mit •en ~iinben 
pelnemi rękoma ; in •en 
,Bil 3en tri n fm pić wiel
kimi haustami; mit •en 15e• 
geln fa9ren jech11ć z rozpię
tymi bglami; aui3 bem IDollen 
jdJiil)fen czerpać z pełnego; 
mee bai3 \)era - ift, bes gegt 
ber !IJ!unb ilber co w sercu 
to i. na ustach; b) uoller i 
- peł'.en; -er !IJ!ut pełen od
wagi; er jft =er 15dJulben jest 
pełen długów, jest zadł'.użony; 
ber ;tif cij litgt •er \J3apim 
st6ł zawalony papierami; bas 
ll!ud) ift •er 15e9(er ta książka 
jest pełną bli,dów, ta książka 
ma pełno błt,d6w; bie 15traf!en 
finb ,er 2eute ·ulic~ przepeł
nion9 ludźmi; =Ir 6d)lnf 
feln być sennym, rozespanym, 
śpiącym; =er 15reube fein być 
pełen radości; er ift -er 
15reunblidjfeitjest pełen nprzej
moś ci; c) fid) - mad)en za
smarować, zapaskudzić się; 
bie ~of en - madjen zrobić 
do majtek; 2) a) (qana) cały, 
całkowity, całkowicie; (ooll• 
ftiinbig) zupełny; eine =e 
m:lodje cały, pełny tydzień; 
ble •e 15umme pełna kwota, 
pełna suma; bie •e ~abung 
cały ł'adunek; =e !Jlilftung 
ptłoa zbroja; bas ift ber •e 
\Jlreii3 to jest pełna cena; -
beaa~(en m1łkowicie zapłacić, 
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roir fonnen bie @olbftilcfe nic!Ji 
filr - anne~men nie możemy 
przyjąć ty<·h złotówek za 
pełne; etro. filc - an[e~m 
uważać co za pełni warto
ściowe; eine 15umme - mac!Jen 
uzupełnić kwotę; zaokrąglić 
sumę; bie !lllare ~at Mn ~es 
@eroicf)t ten towar nie doważa, 
niespełna w~ży; bas !!Jla!I -
mac!Jen pnebrać miarkę; um 
bas Unglild: - au mac!Jen 
n~ domiar nieszczi,śda; ·um 
bas !!Jla!I f ei ner @raufamfei• 
ten - au mt1c1)en na dopełnienie, 
na domiar swych okrucień ,tw; 
bie •e !lllt1~r~eit cała, całko
wita prawda; mit •em !Jłecf)te 
z zupełną słusznością; jmnbm 
bie -e @mcf)tigteit roioerfa= 
~ren laffen oddać komu spra
wiedliwość; er ift •ł filnfAig 
3a~re alt ma skoń:z mych piE,ć~ 
dziesiąt lat; im •en ilaufe 
w pełnym biegu; im =en @a= 
lopp w szybkim pędzie, cwa
łem; mit •er ,tiocf)adJtung z peł
nym szacunkiem; in •er !B!Ute 
fte~en być w pełnym kwiecie; 
in •er ~rbeit wśród roboty; 
im •en @cnft całkiem po· 
ważnie, n1 seryo; im •m 
15inne bes !lllortes w calem 
tego slow a znaczeniu; er gili 
nocfJ nicf)t filc - nie bierze 
się go jeszcze na seryo; d) 
es f cf)(li3t - bije godzina; 3) 
(runl>) pełny; ein •es @efic!Jt 
pełna twarz; ein •er !Buf en 
pełny biust j okrągła pierś; 
eine ,e €:itimme pełny głos; 
4) fic!J - trinfen u pić się, 
napić się do dziurki; • Ir 
!!Jlunll reb't aus ,tier3ensgrunb 
pijany mówi prawdę. 

!BoUnu'f, adv. do3yć, po
dostatkiem, z okładem, po 
uszy; aUes - ~a ben mieć 
wszystkiego podostatkiem; 
- au tun ~af>en mieć roboty 
po uszy. 

lBo'Ubiidig, adi. pyzaty, 
pełuolicy. 

!Bo'Uhll, Bn. =eiil, pl. 0 bliber, 
kąpiel całkowita, wanna f. 

!Bo'Ubn~n, B(. pl. ,en, kolej 
głbwna, 

!Bo'Ubnrt, sm. •eiil, pl. 
•bllrte, pełna broda. 
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mo'Uflnucr, Bm. •iii, pl. •n, 
kmieć m. 

!Bo'Ubtred)tigt, adi. całko
wicie u pra wmony. 

i8o'Ubcfit;, Bm. ~es, pełne 
posiadanie; im f einer 
.Rrofte w pełui sił. 

!Bo'Ublut, Bm. ,e(l, zawo
dnik m., ko.ń n. czystej rasy, 
krwi, pełnej krwi. 

!Bo'Ubliltig, adi. krwisty. 
~f ~bliltigfcit, s/. krwi

stosc f. 
!Bo'Ublutpfcrll, an. ,e~, pl. 

•e, koń m. czystej rasy. 
!Bollbri'ngcu, uollbtinge, 

uollbdngft, uol!óradjte, ~abe 
uoObracfJt, va. wyptłnić, usku
tecznić, dokonać, dokończyć, 
sprawić; ein merlirec!Jen -
dokonać zbrodni; ea ift t>OO= 
f>racf)t! już dokonane, skoń
czone I gute !lllerfe - doko
nywać dobrych czynów; etro. 
(eicf)t - dokonać czego z 
łatwością. 

lBoUbri'ngcr, Bm. •iii, pl. 
-, wykonawca m., dokony-
wacz m. 

lBoUbri'uguug, B/. wypeł
nienie n., dokonanie n., 
uskutecznienie n., doko11-

całkiem, do szczętu; bao ~at 
i~n - au @rmtbe geticlJtet 
to gt) zniszczyło do szczę tu ; 
- austrinfen dopić; - aus• 
lefen doczytać; roenn er nun 
- erfil~re . • • jeśli by sifł 

jeszcze w dodatku dowie
dział ... ; unb roenn er nun 
- fagt •.. a gdy on nawet 
powie ... 

moUc'ubung, st. ukończe
nie n., dokończenie n., wy
kończenie n.; dopełnienie n., 
wykonanie n.; doskonałość 
f.; baa !llletf ift ber - na~e 
dzieło jest na ukończeniu; 
einer 15acf)e - geben, etro. 
aur - bringm wykończyć 
co; baB !Bilo ift mit be• 
rounbernianierter - gearbeitet 
obraz ten je;t wykończony 
z podziwienia godną dosko· 
nałością. 

!BoUc'ubuugstcrmtu, am. 
•(e)G, pl. •e, termin m. ukoń
czenia. 

!Bo'Ucr, 1) obacz uoll 1) 
b); 2) mo'Ucr, sn. •iii, odgłos 
jawny (w opukiwaniu). 

!BiiUcrci', sj. pl. ,en, obżar
stwo n., opilstwo n., pijań
stwo n. 

ozenie n. . moUfil'~rcu, va. (~aben) 
!Bo'Ubrilftig, mo'Ubufig, oblCZ mollbringen. 

a_di. O p~łn:fch, bujnych p1er-, mo'Ugnttcr, Bn. •/8, pl. -, 
s1a~h, p1ers1sty. 1 system m pił w tartakach 

!Bo'Ubilrg~r! Bm. •il,. pl. drzewnych: 
-, callrnw1cie uprawmony mo·ngcfil~l, Bn. •iii, poczu-

obyw~tel.: . . cid n.; im •e f einer !llliiroe 
.!Bo Uburttg, adt. rodzony, w poczuciu swej godności. 

z jed~ego ojca i jedn~j matki. mo'Ugc~nlt, sm. •(e)e, pel 
!Bo Ubod)t, Bm. -es, pl. ,e, na t · , 

knot okrallły. z~war osc. 
!Bo'Ullrucf Bm. •(e)s pełne mo Ugcnuij, Bm. ,ffe_iil, J_Jl. 

ciśn·en•e. ' ' •gmiiffe, pełne używame; tm 
!Bo'llbrucfmnf d)inc BJ. pl. - . f eme~ !Redj~e w pełnem 

Paro'wa be" posiadanm swoich praw. •n, maszyna u 

rozpręże11ia. mo'Ugcpf ropft, mo'Ugcftopft, 
monc'nllcn, I. va. (~aben) adi. przepełniony, nabity. 

dokończyć, zupełnie u koń• mo·nncf nun, sm. ,eii!, chbr m. 
czyć, wykończyć; er ~at feine )llo'llgcWnlt, B(. pełna wła-
ilaufba~n uoUenbet zakończył dza. 
kar~erę; er ~at uolleabet !Bo'Ugcwidjt, sn. ,es, pełna 
skonczyl, umarł; lf. uoUen'oet, wa!!"a, 
pp. i adi. skończony, ukqń- !Bo'Ugcwinu, Bm, •(e)\l, czy-
czony, dokonany; doskonały; sty zyHk. 
ein ,er !nebner skońezouy, mo'Ugilltig, adi. zupełną 
doskonały mowca; eine •e wartość mający, ważny; eine 
~atfal'be dokonany fakt. •e 9Jlilnae moneta pełnowar-

!Bo'Ucnb~, adi. zupełnie, tościowa; eine -e @ntf cfJu(bi• 
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gung watne usprawiedliwie
nie. 

filo'Ugilltigfeit, sf. zupełna 
wartość; ważność j. 

IBo'll~nnrig, adi. włochaty, 
wołochaty; •e& :tud) wolo
cha te sukno. 

mo'ffijnltig, adi. o pełnej 
zawartości, 

mo·n~eit, 8(. pełność /. 
mo·u~eting, sm. "(e)!3, pl. ,e, 

iiledź niewypatroszony. 
mo·n~ufig, adi. zrosłe 

kopyta majl}cy, kł!lbkowe ko
pyta ·mający. 

mo'ff~ilfnet, sm. •5, pl. 
-. obacz moUbaucr. 

)Uii'Uig, I. adi. 1) zupełny, 
dokładny, prawdziwy; •e 
\yrei[Jeit zupełna wolność; 
ae!3 mettrauen zupełne zau
fanie; ein -er !n,irr zupełny 
głupiec; bie •e @riifle do
kładna wielkość ; bas •e 
!mafl dokładna miara; eine 
0 e \)liebetlage prawdziwa 
kl Ilska; im •en 15taate et• 
f dJeinen wystąpić w całej 
paradzie, w galowym stroju, 
"er 2tblafl zupełny odpust; 
2) = bic?Ceibig; II. adv. zu
pełnie, całkiem, całkowicie, 
zgoła, do szczętu; eine -:
unreife \yrudJt całkiem niedoj
rzały owoc; er ift f c!Jon -
tergeftellt już zupełnie wy
zdrowia,ł; er [)at ef! - ab• 
gef c!J(agen odm6wił'. bezwarun
kowo; idJ bin nid)t - ~lJm 
!llleinung nie podzielam w ca
łości pańskiego zdania. 

IBii'Uigfclt, sf. (rzadko 
używany) = Q:loUeibigfeit. 

mo'UinijnltlidJ, adv. co do 
słowa. 

IBo'Ujii~tig, adi. pełno
letni. 

IBo'Ujii~tigfcit, sf. pełno
letność f. 

mo'ffllnng, sm. •(e)s, pełne 
brzmieoie; - ber !Jłeime 
dźwieczność /. rymów. 

IBo'fffommen, adi. t) zu
pełny, kompletny, doskonały 
skoriczony; @ott ift - Bóg 
jest doskonałym; ein -er 
~ofmann skończony dwo
rzanin; eine .e 15djiin~eit 
skończona pi!jkność; •e @e• 
n,a[t pełna, bezwzgl!ldna, ab-
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solutna władza; •e \yrei[Jeit 
(zu)pełna wolność; feine 
\yreube mar - jego radość 
była zupełna, kompletna j 
mit •er ~odjad)tung z dosko
nałym Rzacuokiem; - mac!Jen 
udoskonalić, wydoskonalić; 
- werben udoskonalić, wydo
skonalić się; adv. et ift - frei 
jest zupełnie wolny; etro. -
fennen znać coś dokładnie; 2) 
dostatni, suty; szeroki, wy
godny; ber llłante! ift -
płaszcz jest suty, wygodny; 
3) = bicfleibig, voUeibig. 

IBo'fffommenbeit, sf. pl. 
•en, doskonałość f.; er ~at 
es aur - gebradjt d13prowa
dzil do doskonałości; fie be• 
filJt a((e miiglidjen -en po
siada wszystkie mo:Wwe 
zalety, przymioty. 

IBo'Ufiimig, adi. ziarnisty. 
mo'Uftnft, sf". (zu)pełna 

siła; energia /.; in ber -
ber ~U!lenb w pełnej sile 
młodości. 

$o'Uftiiftig, adi. pełen 
siły, energiczny. 

)Uo'fffngd, sf. pl. •n, pełna 
kula. 

$o'ffeibig, adi. otyły, 
dobrej tuszy. 

$o'ffcłbigfeit, sf. otyłość 
/., dobra tusza, opasłość f. 

$o'Umndjt, sf. pl. •en, 
pełnomocnictwo n., upoważ
nienie n., plenipotency11 f,; 
jmnbm - gelien upoważnić 
kogo; otne - ta11beln dzi)J.
łać bez upoważnienia, bez 
autoryzacyi; geticlJUidJe 
pełnomonictwo sądowe. 

mo·umnd}tgcliet, sm. •Ś, 
pl. -, mocodawca m. 

mo'ffmndjtbnbet, $o'U· 
mndjfftiigct, sm. •13, umoco
wany m., upełnomocniony m. 

mo'ffmnd}t~blnnfett, 8n. 
o/51 pl. ,e, blankiet m. peł
nomocnictwa. 

filo'UmildJ, sf. mleko nie
zbierane. 

)Bo'ffmonb, sm. ,(e)i.l, peł
nia j. ksi!lżyca; ~eute ift -
dzisiaj księżyc jest w pełni. 

$o'UmonMgcfidJt, sn. ,eś, 
pl. •er, twarz f. jak księżyc 
w pełni, pełna twarz. 

~o'Uftiinbigfeit 

$o'U~fto~jctt, va. (~aben)fid) 
benStovt mitlateinif djen ~rocfen 
- nabić sobie głowę łaciną; 
fic!J ben !magen - przełado
wać sobie żołądek. 

$o'fff nft!g, adi. soczysty, 
pełen soku; krwisty. 

mo'fff nftigfcit, sf. soczy
stość j. 

$o'ff·f nufcn, ftdj -, faufe 
mid) voU, fiiufit bic!J voU, 
f off fidj tJoU, ~abe mic!J voU • 
gefoffen, vr. nażłopać się, 
opić się. 

IBo'fff d)iff, an. •( e)i.l, pl. ,e, 
okret m. o trzech masztach. 

)Bo'll·f d)lngcn, fc!Jlage, 
fdjliigft, jd)lltgt, fdj(ug tJOU, 
~abe vollgef dj(agen, va. fid} 
ben i?eib - przejeść sie, 
przeładować sobie żołądek; 
Jmnbm ben ~ucfd - zbić 
kogo na kwaśne jabłko, dać 
komu kije; bie U~r ~at tJOU• 
gef c!J[agen zegar wybił go
d~ine. 

IBÓ'ffftiinbig, I. adi. zupeł
ny, dokładny, całkowity, 
kompletny; eine •e merfamm• 
(ung posiedzenie plenarne; 
-er @tfo(g pełne powodzenie, 
pełny sukces; •e \)'inf tern is 
zupełna ciemność; bas ift 
ein -er Unfinn to jest kom
pletna niedorzeczność; bie 
15ammlung ift noc!J nidJt -
zbi6r nie jest jeszcze kom
pletny; er befi1)t fein •es )illiir, 
tetbucfJ nie posiada dokładnego 
słownika; - macqen uzupeł
nić, dopełnić, kompletować; 
um bai! Unglilcf - au mad)en 
clla dopełnienia nieszczęścia; 
ein •et ~egtiff dokładne po
jęcie; II. adv. zupełnie, do
kładnie, całkowicie, komple
tnie; ber )lllagen ift - bef evt 
wóz jest kompletnie przepeł

niony; id) ~abe bie !RedJnung 
- be3aMt zapłaciłem całko
wicie rachunek; bitte mir bas 
)illetf - au (iefem proszę o 
dostawienie mi tego dzieła 
w komplecie, w całości. 

$o'llftiinbinfcit, sf. zupeł• 
ność f., dokładność f., kom· 
pletność f., ca.fkowitoRĆ /. j 
bie - bee \llletfes roirb ver• 
bilrgt ręczy się za dok-ładność 
dzieła. 



mo'Uftimmi11 

mo'llftintntig, adi. i adv. 
na wszystkie głosy; =es %on• 
ftilcf symfonya .f 

$o'Uftintntigfcit, sj. pełno· 
głośność f. 

mo'ilftolJftn, I. va. (~nóen) 
napchać, natkać ; II. fidJ -
vr. (~aóen) napchać siit, obe
żreć, obuchać sie. 

moUftre'dbnr, • adi. wyko
nalny. 

mollftre'dbndcit, sf. wyko• 
nalność f. 

mollftrc'dcn, va. (~aóen) 
wykonywać, wykonać, doko
nać; ein Utteil - wykonać 
wyrok; bas :tobesutteH an 
jmnbm - wykonać na kim 
kare 'śmierci. 

[łollftre'dtr, sm. •S, pl. -, 
wykonawca m. 

mollftrt'dcrin, sf. pl. •nen, 
wykonawczyni. 

mollftrc'dnng, sf. pl. -en, 
wykonanie n. 

mollftrc'dungebcfc~l, sm. 
•(e)s, pl. •t, rozkaz m. wyko
nania. 

mo'Utoncnb, adi. głośno 
dźwięczący; dobitny, pełny. 

mo1Uwnngig, adi. pełno
licy, pełny w twarzy, pyzaty. 

mo•uwcrtig, adi. peluowar
tościowy. 

mo'llWid}tig, adi. ważny, 
doważający; eine •e !Dłilnae 
moneta dowa:!.ająca, ważna, 
której do wagi nic _nie bra• 
kuje; ein =n @runb ważny 
powód. 

mo'llWid}tigfcit, sf. wa
żność f.; doważanie n., do
wai;:a f. 

mo'll3li~lig, adi. i adv. 
kompletny, zupełny, cały; 
-mad)en uzupełnić, skomple
tować; jett fint> mir - uero 
f amme(t teraz jesteśmy w kom
plecie. 
. mo'U3li~ligfcit1 sf. komplet 
m., kompletnośc f., zupeł
ność f., całość f. 

moU3ic1~cn, I. uoiraie!Je, uoll= 
aie!Jft, uollaog, ~aóe uouaogen 
va. wykonywać, wykonać, 
spełniać; ein Uttei! - wy
konać wyrok; einen IBefe!J( 
- wy konać, spełnić rozkać; 
bie @~e - dokonać mał:!.eń
stwa; II. ooiraie!Jenb, ppr. i 
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adi. wykonawczy; bie =e @e= 
ron!t władza wykonawcza. 

moU3ic'~cn, vn. •!3, !Boll• 
3ic'~uug, sf. pl. =en, wyko
nanie n., spełnienie n.; sank
cya /., ratyfikacya /.; - bet 
@!Je wykonanie n. małżeństwa. 

!BoU3iC'~cr, sm. =!3, pl. - , 
wykonawca m., egzekutor m. 

moll3ic'~crin, sf. pl. =nen, 
wykonawczyni f., egzeku
torka j. 

moll3ic'~ungebcfc~l, sm. 
•(e)s, pl. =e, rozkaz egzeku
cyjny. 

moll3ic'~11ngernt, sm. 0 ei3, 
rada wykonawcza. 

moll3ic'~nngegcwnU, sf. 
władza wykonawcza. 

mouau'g, sm. •(e)i3, obacz 
f8ollaieljen. 

molontli'r, sm. •!3, pl. •e, 
ochotnik m., wolontaryusz m. 

mott, sn. •S, pl. -e, miara 
natc,żenia prądu elektry

cznego, wolt m., jednostka f. 
siły elektrobodźczej. 

$o'Unif d}, adi. ~e Saure 
Atos m. Wolty; •er Sitom• 
fteis woltaiczny obieg prądu; 
•e ~ogen[ampe woltaiczna 
lamp1t łukowa. 

mo'Uc, sf. pl. =en, 1) obr6t 
m., wolta f., zmiana f. kroku 
(u koni); 2) ble - fcf)!agen 
wolt!} zrobić, przerzucić kartc,, 
paluszkować. 

moltigcu'r, (wym.: woltiżor), 
sm. ,,., pl. •e i •!3, woltyżer 
m.; lino~koczek m. 

moltigic'rcn, (wym.: -żiren ), 
vn. (~aben) wolty:!.ować. 

moltigie'rfnnft, sf. sztuka 
f. woltyżowania. 

!Bo'ltmetcr, sm. ~a, pl. -, 
mounmc·ter, sm. •5, pl. -, 
woltomierz m., wolt(o)metr 
m .. woltametr m. 

moluliitli't, sf. płynność f. 
(w mówieniu), zwinność f. 
(języka). 

molu'm, sn. =a, pl. •e, filo= 
lu'mcn, sn. =!3, pl. •mina, po
jemność f., bryłowatość f., 
objętość f. 

molu'mntom, sn. =a, pl. ,e, 
objc,tość niedziałkowa, ato· 
mowa. 

moluntetrie', sf. miareczko
wanie n. 

mon 

molumc'trif dJ, adi. •e filnn= 
[!Jfe analiza objętościowa, 
miareczkowany rozbiór. 

!Bolu'mgcf c~, sn. •es, pl. 
=e, prawo obj!}tościowe. 

molu'mgcwid}t, sn. -es, ob
jc,tość specyficzna. 

motumino'~, adi. obszerny, 
szeroki, duży, przestrzenny; 
•fes @ot towar przestrzenny. 

motu'mucrgriificrung, mo= 
ln'maunn~mc, sf. powiększe
nie n. sie objetości. 

molu'tt, sf. • pl. =en, ślima
cznica /. (architek.) 

molu'tfcllcr, sf. pl. =n, sprę
żyna zwijana. 

molu'tf nttd, sm. •S, pl. 
•liittel, siodło n. sprę:!.yny 
zwinic,tej. 

morn, skrócenie = uon 
bem. 

momic'rcn, vn. (~nlien) wy
miotować, womitować = f,te• 
c1Jen. 

momiti'll, sn. •(e)s, pl. =e, 
środek m. na wymioty = 
~ted)mitte(. 

mon, praep. (z dativ.) 1) 
ze, z; id) łomme - )filar~ 
fcf)au przyjeżdżam z War
szawy; iclJ fomme uom .l!anbe 
przyjeżdżam ze wAi; id) ~ aóe 
baś - ~onbon I,e3ogen spro
wadziłem to z Londynu; er 
1ft uom ~ad)e gefnllen spadł 
z dachu; er ift - .!trnfau 
geóiirtig jest rodem z Kra
kowa; idJ fomme uom ~nuf e 
przychodzę z domu; - ~et= 
3en gem z ca.lego serca; 
nimm bas - ber_ manb roeg 
weź to ze ściany; uom ~etge 
fteigen schodzić z g6ry; -
rueitem z daleka; - auf!en 
z zewnątrz; - innen z we
wnątrz, z wnc,trza; - ba 
stąd; - bort stamtąd; -
bannen 11e!Jen, aie!Jen odejść 
skąd, porzucić jakie miejsce; 

ginnen ge~en, fd)eiben, 
odejść, pożegnać, rozłączyć 
sic, z kim; - ~inten z tyloi; 
- of,en z góry; - roeitem 
zdaleka; - neuem na nowo; 
- unten z dołu; aegn !lnei!en 
- ~iet dziesięć mil stąd; 2) 
od, o; - jmnbm fottge!Jen 
odejść od kogo; idJ fomme 
- bet %ante wracam od 
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ciotki; was roi!Ift bu - osób; eine @efellf djaft dzinę; - :tag au :tag z 
mir? czego chcesz odemnie? filnfaig \Jlerfonen towarzystwo dnia na dzień; - ~aUil au 
id) ~aóe - igt einen lllrief pięćoziesięciu os6b; ein Sfoqis .i)aus od domu do domu; -
er~alten otrzymałem od niej - 100.000 illlann ~tutysię- 6tabt au 6tabt ud miasta 
Ji,t; grilfle ign - mir pozdrów czny korpus; ein !Bet luft - ! do rniasta; - fillott au !lllort 
go o dem nie; mit fiinnen nidJHl aegn .fironen strata dziesię-1 od słowa do słowa; aum 
- iljm erroarten uie ruożemy ciu koron; eine Ead)e - , \Jlrei[e - . . . bis ... w 
się niczego spodziewać od groflem, geringem !lllette.rzecz I cenie od ... do ... ; -
niego, po nim; jmn'on - wielkiej, malej wartości; 8) uotn anfangen zacząć na 
etro. óefteie)1 uwolnić kogo - 9latut z natury, z uspo- nowo; 14) jmn'om ehu. -
od czego; er ift frei - je ber sobienia; ein ®l)idet f einem @egalt abaiegen od-
6d)u('o jest wolny od wsze!- \llrofef fion gracz z zawodu, ciągnąć komu co z pensyi; 
kiej winy; llntetftil~ungen zawodowy gracz; - @ottes icl) gaóe es - bort abge• 
- jmnbm eml)fangen przyj- @na'oen z Bożej łaski; 9) 'oie fcl)tieben odpisałem to z tam
m ować wsparcia od kogo: !lllelt witb - @ott regiert tąd; id} mufl mid) - bief em 
bie !neoo{ution ategt - !lllar~ Bóg rządzi światem; et ift 21irm e19olen muszę przyjść 
fdJau (Jer rewolucya ciągnie atmen ~[tern (geboren) do siebie po tym hałasie; 
od Warszawy; bie Sfatl)at~en pochodai z ubogich rodziców; id) gabe es - i~m gegiirt 
trennen @ali3ien -· Ungarn 10) ein @ebicl)t - @oetlje olyszalem to od niego; et
Karpaty dzielą Galieyę od wiersz Goethego; ein !BU'o - 31ilj(en opowiadać o; 
Węgier; - Shafau bi!3 2em• !Rubens obraz Rubensa; ein faufen - kupić u; leigen -
betg od Krakowa do Lwowa; .Rinb - f einer etften [\'tau pożyczyć od, u; lei ben -
- brei bis filnf od trzeciej dziecko z pierwszej fony; cierpieć od; - 6innen fom= 
do piątej; 3) ber ,t)ett uom 11) (illier, lietreffenb) o; ic!J men tracić zmy•ly; et Ieót 
,t)aufe pan domu; ber .Riinig gobe - igm ge~iitt słyszałem - feinet ~linbe filróeit żyje 
- ~o len kr61 polski; bet @ri= o nim; man fpric!Jt fd)on - z pracy rąk własnych; et (ebt 
b ifc{)of - \Jl of en arcybiskup ber '5oc!Je już mówią o tej - f einen @(nfUnften żyje ze 
poznański; ein filógef anbter sprawie; bie ganae 6ta'ot swoich dochodów; er erroad)te 
uom .ffonig poseł, ambasador fptid)t bauon cale miasto - bem 2iitm zbudził ,ię z 
królewski,króla;4)einłjteunb mówi o tem; er fann - powodu krzyku; ic!J fenne 
- mit mój przyjaciel, jeden ~llilcf fagen może to uważać baiS - ,t)iirenfagen znam to 
z moich przyjaciół; eins - za szczęście; illlenfd)en, - ze słychu; ic!J tu~e - bet 
meinen )!}Ud)ern jedna z moich benen roit uorausf eten ludzie, filrbeit spoczywam po robo
książek; ber !Befte - allen o których prnypuszczamy; cie; reben, fd)reióen, fpred)en 
najlepszy ze wszystkich; effen 12) bas mar ein %'egler - - mówić, pisać, czyt,ć o; 
i5ie - bitf em .ffud)en jedz igm w tern jego błąd, w tern untetfdjeiben - odróżnić od; 
pan z tego placka; aegn - zbłądził; eo ift nid}t red)t - 16) - f elbft sam, samo, sa· 
ipunbett dziesięć od sta; 6) bit to niesłusznie z twojej mo z siebie, dobrowolnie; 
ein !Ring - @olb złota obrą- strony; bas mar Ho~ ein er fam - fellift przyszedł 
czka; eine !Bonf - 6tein merfegen - igm to tylko dobrowolnie; bas uerftegt fid) 
ławka kamienna; 6) ein omyłka z jego strony; 13) - - felbft to się samo przez 
\"jranaofe - @eliurt Francuz nun an, odtąd; - ber ,8eit się rozumie; bas .\lidjt ging 
z urodzenia; ein !lnann - an od tego czasu, począwszy - fdbft ous świeca sama 
eblem @ef d)led)t mąż ze Rzla- od tego czasu; - morgen on zga•ła. 
cbeckiego rodu; filbe( od jutra; - ~eute oli od $ontinn'nbtr, adv. jedno 
szlacherkiego rodu, szlachcic dzisiaj; - ~ugenb an od od drugiego, oddzielnie; -
m.; uom 6tanbe wysokiego młodości; - .!Hein auf od bted)en przełamać, roda
stanu; ein !Dłonn - ftatfem maleńkości; - @runb ous mać; - fc!Jneiben rozciąć; -
.ltiir:peróau mąt silnej budowy z gruntu; - @runb ous bringen, - reiflen rozerwać, 
ciała; - f d)led}ten 5itten złych fennen :mać gruntownie, do- rozłączyć; - grljen rozpadać, 
obyczajów; ein :teufe(- einem kbdnie; - alters ter z rozłazić •ię. 
!llleióe dyabeł kobieta; 7) eine dawnych czas6w; - !Jłed}Hl $onnii'ttn, adv. potrzeba; 
\"jrau filnhig ~aljren megen po sprawiedliwości; bies ift mir - trzeba mi tego; 
pięćdziesiędoletnia kobieta; - morgen liis alienb od etw. - gali en potrzebować 
ein @ralien - brei !J.Jleter ranił do wieczora; - 3'all czego. 
)Bi:eite rów na trzy metry au \"jall od wypadku do wy- $onftn'tttn, adv. obacz 
szeroki; eine 6umme - pad ku, od jednPgo razu do ftotten. 
ljunbert !tronen kwota stu drugiego; - .Seit au ,8eit mor, I. praep. (z dativ. na 
koron; eine jyamilie - ad)t od czasu do czasu; - etunbe pytanie mo'? z accus. napy
!łlerfonen rodzina z ośmiu au 6tunbe z godziny na go- tanie mo~in?) l) (o miejscu) 
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przed; er fte~t - ber :tlir teraz, obecnie; fid) - !Unfer 1- ,\)Unger fterf>en umrzeć z 
stoi przed drzwiami; fidle [egen zarzucić kotwice; - głodu; - ~urft oerge~en gi
bcts - bie :tur postaw to 2tnfer liegm stać, leżeć w nąć z pragnienia; - !illut 
przed drzwi; jmnbn - bie porcie; 2} (o czasie) - %ctges, f>erften pękać ze złuści; -
;tur roerfln wyrzucić kogo anf>tuclJ przed świtem; - l)'reu'oe roeinen płakać z ra
za drzwi; - bem ,t,aufe przed ~e~n U~r przed dziesiątą; - dości; - J?dlte aittern trząść 
domem; er roo~nt - bem !JJ1itternad)t przed północą; się z zimna; 6) fild)tung -
:tore mieszka za bramą; am Stage - bem @eburtsfefte jmnbm ~af>en mieć przed kim, 
- bcts :tor ge~en iść przed w dzień przed urodzinami; dla kogo szacunek; 2Ict)tung -
bramę, iść na bramę; - ber 15U.iunn przed posie- bem @efete uszanowanie wo
!l.nosf<tu pod Moskwą; b110 dzeniem; e!il ift filnf 3Jlinuten bee ustawy i' ~urdlt - bem 
ID'łonument - fid) ~ctf>en mieć - 3mei jest za dzie~ięć mi- Stobe obawa przed śmiercią; 
pomnik przed sobą; - mei• nut druga; - beiner 2lnlunf t 15d)ut - ber .ltliUe ochrona 
nen filugen przed mojemi przed twoim przyjazdem; - przed zimnem; - etro., -
oczyma, w mojej obecności; bem Glmpfctng biefes l8riefes jmnbm fclJilven obronić od 
- ben 2lugen ber !ille[t w przed otrzymaniem niniej- czego, od kogo; id) bin -
oczach świata, przed świa- szago listu; er fte~t - bem i~m nidjt fid)er nie jestem 
tem, wobec świata; i~r !8i[b \Banferott stoi przed b1nkru- pewny przed nim i od niego; 
fdjroebt mit immer - 2lugen ctwem; - ber ,Seit przed ber ~fe[ - bem ,t,iiillicfJen 
obraz jej stoi mi zawsze czasem, przedwcześnie; obrzydzenie dla brzydoty; 
przed oczyma; er rourbe - ber ,8eit 6e3C1~[en płacić z id) ~abe tinen filbfcf)eu -
hen !J!id)ter nefil~rt stawiono góry, anticipando; - ei nem i~m mam wstręt do niego; 
go przed sędzią; eine 15adje !Dlonat przed miesiącem; - es dert mir - i~m brzydzę 
- ben iJłicl}ter bringen wy- ungefiiljr ae~n 3a~ren przed Rię go, brzydzę się nim; es 
toczyć sprawę przed sąd; laty mniej więcej dziesięciu; ift mir 6C1nge - ibm boję 
- @ott wobec Boga; - - 3a~ren przed Jaty; ~eute się go; ftdJ - jmnbm ner, 
@ott unb - ben !JJ1enf djen nierae~n Stagen przed f>ergen ukrywać się przed 
wobec Boga i ludzi; - czternastu dniami, przed kim; Mne @eljeimniff e -
jmnbm 6erg,~en chodzić po dwoma tygodniami; - 2lli~ jmnbm ~af>en nie mieć ta
przed kogo, wyprzedzić kogo; lauf ber ~rift przed upływem jemnic przed kim; icĘ, roarne 
- jmn'om llen ,t,ut 3ie~en terminu; - einiger ,8eit przed bid) - i~m ostrzegam ciebie 
kłaniać się komu, zdjąć przed niejakim czasem; - einigen przed nim; ~ilte 'oidj - i~m 
kim kapelusz; - jmnbn 3a~ren przed kilku 1111.y; - strzeż się go; - jmn'om 
~intreten przystąpić do kogo; einigen %a gen przed kilku friedjen, ficĘ) - imnbm bem!i~ 
a[[ ble 15ctdjen liegen - blr dniami; - furaem niedawno, tigen płaszcz)Ć, upokarzać 
wszystkie te rzeczy le:!.ą przed onegdaj; - alteri! przed wie- się przed kim; - jmnbm 
tobą; jmnbm etro. - bie kami;3}15d)ritt-6d)rittkrok f[ie§en uciek11ć przed kim; 
~ilile roerfen rzucić komu za krokiem, stopniowo, ostro· idJ roi[[ - iljm !J!u&e ~aben 
coś przed nogi; jmnbm eine śnie; 15t!icf - 15tilcf sztuka chcę mieć spokój od niego; 
Rugel - ben Ropf fdjiejien za sztuką, sztuka po sztuce; 7) - ficfJ ge~en odbyć Rię, od
strzelić komu kulką w łeb; 4) - ctllent, - allen ~ingen bywać się; - fidJ 6in f pmĘ!en 
jmnlln - ben ffoł)f fto{len przedewszystkiem; - ctllem gadać, mruczeć coś do sie~ 
obrazić kogo, dotknąć kogo; mu fit bu bara uf f eljen prze- bie; etro. - fid) bringert po
jmn'om ben Rop! - nie ~lifie dewszystkiem musisz baczyć robić oszczędności; Ii. adv. 
leg en ściąć kogo; jmn'on - na to; er ~at bas - ben 1) naprzód; recl)ten ijuil -! 
fid) lctff en przyjąć kogo, pu- uf>rigen oorauB ma to przed prawa noga naprzód! 2) nad) 
ścić kogo przed swoje oblicze; innymi, w tern innych prze- toie - teraz j11k i dawniej, 
bas ~alie id) nodJ - mir wy:!.sza; id) tue e11 ctm morgen wprzódy, przedtem, zawsze 
tom sobie jeszcze przedsię- - allem an'oeren robię to jak teraz; 3} obacz oor6er; 
wziął, to mi jeszcze pozo- z ran& przed wszystkiem in- Ili. -, sn. bas ~or unb !Jładj 
staje do zrobienia; rod ~aft nem, to jest pierwsza moja przedtem i potem; ba ift 
bu -? jakie masz zamiary, ciynnbść z rana; er [ie!it iljn fein )Bor nocf) ,8urilc! tu niema 
plany? toCIS 6aft bu filr ~eute - nllen Rinbern korba go wyjścia. 
af>enb -? co robisz dziś ~ięcej od .wszystkich dzie~i; !Born'b, adv. (zastarzały) 
wieczór? bas ge~ort - bcti8 tdi _ ljaf>e t~n - allen _Ctef> przedewszystkiem. 
ijorum ber ile[Jrer to nale:!.y lubię go nadewszystkich; !Bo'rnbcnb -i:l T 
przedłożyć nauczycielom, to jlc() - ctlien a11i83eid)nen wy- . T ' . 8:;· - 'd ;'1 ia 
trzeba przedłożyć przed fo-, RZC~ególnić się prz1,d wszyst- f., wrg• 111 f. Ja ,ego ma. 
rum nauczycieli; - ber ,t,anb j kimi; !Jłecf}t ge~t - 9Jl<tcf}t !Bo'rnbnmitif d), adi. przed- · 
tymczasem, tymczasowo, na prawo idzie przed siłą; 5) adamowy. 



filo't>O~tten, vn. ((Jnlien) 
przeczuć; id} a[Jnte ei! uor 
przeczułem to, miałem to 
przeczucie. 

!Bo'ra~nung, sf. pl. •en, 
przeczucie n. 

filora'n, adv. naprzód, 
przodem, na przodzie, dalej; 
nur immer - ! tylko dalej 
naprzód. 

filorn'tt•tilcn, vn. (fein) 
wyprzedzać, wyprzedzić, 

filorn'n•gt~ttt, ge(Je, ge(Jft, 
ging uotan, bin uorangegnn= 
gen, vn. iść naprzód; poprze• 
dzać; przodkować; mit gutem 
)Beifpie(e - dawać dobry 
przy kład; lnji i(Jn - puść 
go naprzód; eine ~orrebe 
ge(Jt uornn poprzedza przed-
mowa. . 

filotn'n°lnff tn, lnffe, liiffeft 
i liibt, Ciijit, liefl voran, (Jabe 
uorangelaff en, va. puścić 
przodem, naprzód, dać wy
przedzić. 

filorn'n,lanfcn, foufe, rliufft, 
liiuft, lief uoran, bin uoran• 
gdaufen, vn. biedz naprzód. 

lBorn'n•nitcn, reite, reiteft, 
titt ootan, bin uorangeritten, 
vn. jechać konno przodem, 
wyprzedzić konno. 

lBorn'n•f d}ilfcn, va. ((Jalien) 
posłać naprnód; umieścić na 
przodzie, poprzedzać; einem 
filletfe eine ~iogtnp(Jie - po
przedzić dzieło życiorysem. 

· filo'ranf d}lag, sm. •(e}il, pl. 
•fc(J!lige, kosztorys m., preli
minarz m., budżet m. 
_ filorn'n=f d}rcitcn, fc(Jreite, 
f c(Jreiteft, fc(Jreitet, fc(Jritt uor, 
an, liin uorangef c(Jritten, vn. 
iść naprzód, przodem,kroczyć 
przodem, przodkować. 

lBo'rnnftalt, sf. pl. •en, 1) 
przygotowanie n. ; 2) zakład 
przygotowawczy. 

lBorn'n4tcUcn, va. ((Jalien) 
posta wić na przodzie; (przen.:) 
wywyższyć. 

filo'ran3eige1 sf. pl. •n, do
niesienie tymczasowe. 

filO'tOtlitit, Sj, pl. 0 tn 1 TO· 

bota, praca przygotowawcza, 
przedwst<:ipna, przygoto
wanie n. 

filo'r,arlititen, I. va. i vn. 
((Jaben) pracować naprzód; 
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przygotować, przy~posobić; 
pokazywać komu naprzód jak 
ma robić; et ()at jc(Jon filr 
morgen uorgearlieitet on już 
zrobił cz<:iśĆ jutrzejszej ro· 
boty; bu muflt mir - bamit 
id) es nac(Jmac(Jen fann mu· 
sisz mi pokazać, jak ty to 
robisz, bym mógł ci dorÓ· 
wnać. 

filo'rarbcltcr, sm. •il, pl. 
-, przodownik m. 

filo'rarif di, adi. przeJ
aryjski. 

mo'rarm, sm. •(e)!I, pl. •t, 
obacz IDotbetarm. 

mo'riirmd, 8ffl, •il, pl. - I 

zarnkawek m. 
~orau'f, adv. obacz IDoran. 
filorau'e, adv. 1) (iirtlic(J) i 

aeit!ic(J) naprzód; bai! muf!t 
bu - bebenfen to musisz na
prz6d obmyślić; id} f c(Jicfte 
iijn - przysłałem go na
przód; 2) jeinem ~!ter - f ein 
być nad wiek dojrzałym; 
er ijat einige 15tunben uor uns 
- o parę godzin jest przed 
nami, wyprzedzi nas o par<:i 
godzin; er ()at uie( uor mir 
- przewyższa mnie pod 
wieloma wzgl<:idami, w tern 
ma przedemną pierszeństwo ; 
alii wenn er etro. - (Jlitte 
jak gdyby mu się coś nale
żało, jak gdyby miał na to 
przywilej; e!iS ijat feiner etro. 
vor bem anberen - wszyscy 
są sobie równi; 3) 5um -, 
- naprzód, z góry, przed
tem; uieten ~anf im - z 
góry serdeczne podziękowa
nia; ic(J fiin f c(Jon im - ~ijm 
.Suftimmun!l geroifl już na
przód, z g6ry pewien jestem 
pańskiego zezwolenia; im -
aa(Jlen płacić z g6ry; im -
empfinben przeczuć. 

motau'e•litbcnlttt, liebenfe, 
fiebenfft, ficbac(Jte uoraus, (Jabe 
uorausbebac(Jt, va. obmyślić 
z g6ry, naprzód, rozmyślić, 
premedytowRĆ. 

filorau'e•licbiunen, liebinge, 
fiebingft, beoang uorauil, (Jnbe 
oorau!iifiebungen, wymówić na
prz6d, z g6ry; id} (Jalie mir 
biei! !lłec(Jt uorauilbebungen 
wymówiłem sobie z góry 
to prawo. 

)lloran'e ,licftimmctt, va. (ijn• 
ben) z góry przeznaczyć, ozna
czyć, predestynować. 

filornu'ebcftimmuug, sf. 
przeznaczenie n.,· los m., 
predestynacya f. 

morau'e•lic3ablcn, va. (~alien) 
płacić, zapłacić z góry, za
liczać. 

morau'ebc3ablung, sf. za
płata f. z góry, zaliczka /. 

filoran'e=batimn, va. (ijaben} 
położyć wcześniejszą datę, 
antydatować. 

morau'e-cllcn, vn. (fein) 
p~dzić przodem. 

lBorau'e•cm,11fangett, emv· 
fnnge, em:pfiingft, empflingt, 
empfing uorauil, (Jafie uorauil• 
empfangen, va. otrzymać na
przód, z góry. 

mornu'e•tm,IJfinbeu, emp· 
finbe, empfinbeft, empfanb 
uorauil, ijabe uorausempfuno 
ben, va. przeezuwać, prze
czuć. 

morau'e=fabrcu, fa(Jre, f li(Jrft, 
fu(Jr ooraus, liin uoraus• 
gefa(Jren, vn. jechać naprzód, 
przodem. 

filorau'e-gc~en, ge~e, ge(Jft, 
ging uoraus, bm uorauilgegan• 
gen iść naprzód, przodem, na 
czele; poprzedzać. 

filornu'e•bnlicn, va. (ijaf>en) 
elne ~ageereije uor imnl>m -
mieć dzień drogi przed ,kim ; 
uor jmnbm etro. - mieć przed 
kim pierwszeństwo. 

filorau'e•Iaufen, vn. obacz 
IDoran(aufen. 

lBorau'enaijmc, sf. zali
czka f., antycypacya /. 

filornu'e=ntbmcu, ne~me, 
nimmft, nimmt, na(Jm uorau/3, 
(Jafie uorausgenommen brać 
z góry, wziąć z góry; anty
cypować. 

morau•1qagen1 va. (§a6en) 
przepowiadać, przepowiedzieć, 
powiedzieć z góry. 
filorau'ef nguug,filornn'ef age, 

sf. przepowiedniaj., wróżba/. 
morau'g.f djtlfcn, va. ((Jalien) 

posłać naprzód, przodem; 
wypowiedzieć, zauważyć na
przód; ben lBoten ()at man 
uorausgefc(Jicft posłano przo· 
dem posłańca; bies uorauil• 
gefc(JicU, geijen mir aur 15ac(Je 



to zauważywszy, przystąpmy 
do rzeczy. 

$ornu'Httcn, f e~e, fie~ft, 
fie~t, ja~ norauiS, ~abe noraue• 
gefe~en, va. przewidzieć, prze
widywać; bai! ronr norau!l, 
aufe~en to było do prze
widzenia. 

$ornn'~=f cin, bin, bift, ift, 
mar uorauil, bin norauil• 
geroefen, vn.; er ift fc!Jon roeit 
norauiS już jest daleko przed 
nami, już nas znacznie wy
przedził, 

$ornn'~=f cijtn, va. (~aben) 
przypuszczać, założyć, mnie
mać, z g6ry sądzić; bleil 
norauilgef evt w tem przypu
szczeniu, dajmy na to; idJ 
M!e norauil przypuszczam ; 
bai! f etit eine biije !Rbfidjt 
norauil to dowodzi złego za
miaru. 

$ornn'~f ct;nng, af. pl. •en, 
przypuszczenie 1t.; założenie 
n., mniemanie n.; hipoteza 
f. ; in ber - w przypuszcze
niu, w mniemaniu; in ber 
-, bnfi ..• w przypuszczeniu, 
że ... 

$ornn'~fidjt, af. pl. ,en, 
przewidzenie n., oczekiwanie 
n.; gegen aUe - wbrew 
wszelkiemu oczekiwaniu. 

mornn'~fidjtlldj, adi. i adv. 
dający si~ przewidzieć, pra
wdopodobny; er rotrb ei! -
madjen on to prawdopodo-
bnie zrobi. · 

mornn'~=Włffen, roeifi, roeilit, 
roeifi, 'roufite norauiS, ~abe 
norauilgeroufit, va. z g6ry wie
dzieć, przewidzieć. 

mornn'~3ntlnng, af. obacz 
}llorauilbe0a~(ung. 

mo'dinn, am. •ei!, pl. -e, 
wystająca część budowy; wy
ku•z m. 

~o't•bnntn, va. (~nben) budo
wać tak, aby wystawało; za
budować na przodzie czego; 
(przen. :) zapobiegać, zaradzić 
czemu. 

ilło'rbnnnng, aj. budowanie 
n. przed czem; (przen, :) za
pobieienie n., zaradzenie n. 

~o'rbebnd}t, sm. =(e)iS, prze
zorność f., rozmyślność /.; 
mit - rozmyślnie; o~ne -
bez rozmysłu, nieumyślnie. 
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)Bo'rbebiid}tig, 1) adi. ein 
=er WlenjctJ przezorny, ostro
żny człowiek; 2) adv. roz
myślnie. 

$o'r=bebenfen, bebenfe, be, 
benfft, bebactJte nor, ~nbe nor• 
b_e1>adjt wprz6d si~ namyślić; 
nn norbebad)teil }llerbredjen 
zamierzona, premedytowana 
zbrodnia. 

mnr'•btbcnten, va. (~nben) 
przepowiadać, wr6żyć, wska
zywać; bnil bebeutet nid)til 
@uteil nor to się źle z11po
wiacla. 

~ll't:bebentnug, aj. pl. •en, 
przepowiednia f., wróżba f. ; 
wskaz6wka f.; prognostyk m. 

~.o'rbebingen, va. obacz 
norauebebingen. 

mn'tbtbingnng, af. pl. -en, 
mn't:btbing, am. -(e)iS, za
strzeżenie n., przedwstępny 

warunek, preliminarya f. ; iclJ 
feve bie -, bafi ... robię za
strzeżenie, że •.. , stawiam 
warunek, że ••. 

~o'rbegtiff, sm. =(e)i3, pl. 
=t, pojęcie wst~pne. 

filo'rbetnlt, am. •(e)iS, pl. 
-e, warunek m., zastrzeżenie 
n., wym6wienie n.; oijne -
bez zastrzeżenia ; mit 
meiner iJled)te z zastrzeżeniem 
moich praw; unter - pod 
warunkiem, z zastrze:!;eniem; 
eine 9?adjriivt, bie mit al!em 
- aufgenommen werben muf! 
wiadomość, którą przyjąć 
należy z w~zelkiem zastrze
niem; geiftiger - zastrze
żenie w myśli, 

mn't•bt~alten, be~alte, be= 
~liltft, lie~lilt, be~iert nor, 
babe norbe~arten, va. 1) feine 
6d)lirae - nie zdejmować 
fartuszka; 2) zastrzedz, zawa
rować, wym6wić; idj be~a[te 
mit aUe 21:nberungen nor za
strzegam sobie wszystkie 
zmiany, waruję sobie prawo 
porobienia zmian; fic!J bai! 
m.lort - zastrzedz sobie głos. 

)Bo'rbttnltlid}, praep. z 
gen. z zastrzeżeniem, pod 
warunkiem; - ber @ene~= 
migung ner .!łammetn z za
strzeżeniem zezwolenia izb. 

j8nrbei', adv. 1) koło, mi
mo; er ift an unierem {lnufe 
- przeszedł koło naszego 
domu; er ift an unii - prze
szedł mimo nas; 2) ei! ift amei 
U~r - ju:!; minęła druga; 
3) ee i~ mit i~m - już po 
nim; roai3 -, ift - co było 
a nie jest, nie pisać tego w 
rejestr; co się stało, odstać 
się nie może. 

$Otbci'•Cilen, vn. (fein) 
przemknąć się koło czego, 
przebieg-nąć kolo czego. 

$ot:bti' •fn~ttn, va. fn~re, 
fli~rft, fli~rt, fu~r norliei, bin 
norbeigefa~ren, przejeżdżać, 
przejechać koło czego, mimo. 

morbti'•fliegen, ftiege, 
fliegft, fliegt, flog norbei, bin 
norlieigeflogen, vn. przelaty
wać, przelecieć koło kogo, 
czego. 

motbei'•fliejjen, fliefie, flie, 
fleft, fliebt, flofl norbei, bin 
norbeigefloff en, vn. przepły
wać, płynąć koło czego, pon 
czem, mimo co; bie .Beit flieflt 
uorbei czas upływa. 

$orbti' •oeten, ge~e, ge~ft, 
ge~t, ging norliei, bin norbei• 
genangen, vn. 1) przechodzić, 
przejść, iść mimo, mijać, 
minąć; idj bin an einem 
mlirtil~auf e norbeigegangen 
przeszedłem kolo karczmy, 
minąłem karczmę; 2) puścić. 
mimo, pominąć; er ge~t aUe 
bie 6eine1t norbei pomija 
wszystkich swoich; baiS roirb 
a!iS befannt norbeigegangen 
opuszczamy to jako znane. 

morbei'geten, an. przecho
dzenie n. ; im - przecho
dząc, mimochodem; imnbn 
im - beiudjen przechodząc 
odwiedzić kogo; ber •be 
przechodzień m. 

$ntbti'=jngcn, vn. (fein) 
przelecieć, przepędzić (galo
pem). 

lBntbei'=fommen, fomme, 
fommft, fommt, łam norbei, 
bin norbeigefommen, vn. 
przechodzić, przejść koło 
CZ01?0, 

morllti'=fiinnen, fann, 
fannft, faun, fonnte norbei, 
~alie notbeigefonnt, vn. m6dz 
przejść. 



~orlicl'=laff cn 768 

morliti'•laffcn, laffe, tliffeft i 1 jl.lcie; bara uf war idj nidjt ; l.Oo'rlidcr, sm. =a, pl. - , 
lliflt, [itflt, liefl uorbei, babe I uorbereitet na to nie byłem ten co przepowiada modlitwę. 
uorbei\:1elaffen, va. przepuścić. przygotowanym; fmntm 3u l.Oo'r•lidrad,lttn, va. (~as 

!Borbci'marf d,l, sm. •ei!, pl. einer J13rilfung - przygoto- ben) naprzód co rozważyć. 
•miirfdje, maszerowanie n. wać kogo do egzaminu; bu l.Oo'r•bcugcn, I. vn. (~alien) 
przed kimś, defilada f. i mu[lt i~n barauf - musisz zapobiegać, zaradzić; ei nem 

lOorlici'•marfd,licrcu, vn. I go o tern uprzedzić; II. fidj UnBlilcf, einer .ltranf~eit -
(fein) maszerować przed kim, -, vr. (łjaóen) pt·zygotować, zapobiedz nieszczęścia, choro
ciem, defilować. przysposobić się; HI. 001·be= bie; II. va. (~aben) wypiąć, 

l.Oórlici',milffcn, vn. (!jalien) reitenb, ppr. i adi. przygo- wyprężyć, nagiąć; ben Ober• 
być zmuszonym przechodzić. towawczy. forµer - nagiąć tułów; HL 

morlici'=rtittn, reite, reiteft, l.Oo'rlicrcitcr, sm. •il, pl. fidJ -, wypiąć, nagiąć, wy-
reitet, ritt uorbei, bin uorbeis -, przygotowawca m., przy- prężyć się; IV. oorlieugenb, 
geritten, vn. pr1ejechać konno. gotowywacz m. ppr. i adi. zapobiegliwy, 

morliei'•f d,licijcn, fd)ie[le, !Bo'rlicrcitnng, sf. pl. =en, zapobiegający, zaradczy, pre-
fcl)iel,rft i !clJiel,t, f cfJie{lt, fcf)oji przygotowanie n., przy~po- wenr,yjny; profilaktyczny. 
uorbei, bin uorbeigefcl)offen, sohienie n., przyrządzenie n. $o'tlicngcn, sn. •tł, $o't• 
vn. szybko przejechać, prze- !Bo'tlictcitnttg~anftalt, sf. bcugung, sf. pl. •en, 1) wy
pędzić koło czego, przele- pl. •en, zakład przygoto- pil.lcie n., nagięcie n.; 2) 
cieć jak strz»la; vn. (!jaben) wawczy. przeszkodzenie n., zapobie-
strzelić mimo, chybić. $01rbcrcit1111geflnff c, sf. pl. żen ie n., zapobieganie n. 

$otlici1cfC9clU, vn. (fein) ,n, klasa przygotowawcza. $o'tfJCU!JCf, sm. •iii, pl. -, 
przfjechać żeglują,·, pr1:e- !Bo'rbcrcitung~mtttcl, sn. mięsień nawrotny. 
płynąć; an einem )!Jorge birge •iii, pl. - , środek przygo- $o'tbc11g11ng~mlttd, sn. •il, 
- przepłynąć poprzed przy- towawczy. pl. -, środek zapobiegawczy, 
lfłdek. $o'rlicrcit11ng~f dJtt(C, sf. chronil}cy, prewencyjny, 

morbti'•fcin, vn. (fein) pl. •n, szkoła przygotowa- prezerwatywa /., środek pro-
obaez !Borbei 3). wcza. filaktyczny. 

morbci' -trag en, trage, trligft, $o'rlimitungeft11nbc, sf !Bo'r•liicgcn, liiege, liieQft, 
trligt, trug uorbei, ~abe oot• pl. •n, lekcya przyg-utowawcza. liiegt, boq uor, babe uorge• 
beigetragen, przenosić, nieść $o'rbcrcit11n9~nntcttid,lt, bo~en, va. nagifłĆ. 
obok kol!'o, czego. sm. •(e)i3, nauka przygoto- $o'rliilb, sn. •eiil, pl. •er, 

$Otlicf'•l1UlllCU, will, wi!lft, wawcza, elementarna. I) wzór m., przykład m.; 
will, wolltr. uorbei, !jolie uorliei• ~o'rlicrgc, sm. pl. przed- model m., (proto)typ m., pier
geroollt,vn. chcieć przej śćmimo górze n. wowzór m., oryginał m.; 2) 

morlicf'.3ictcn, aie~e, 3iebft, $o'rbcrid,lt, sm. •ei!, pl. •e, symbol m. 
aie~t, aog uorbei, bin uorbei= przedmowa f.; wstl.lpne Fpra- $o't•liilben, va. (!jalien) 1) 
ge3ogen, vn. przeciągać, prze- wozrlanie. utworzyć co na wz6r, przed-
ciąe-nąć. $o'rbcf agt, adi. obacz stawić, wyobrazić na wzór, 

!Bo'tsbdommcn, liefomme, !Botbemelort. zrobić model; 2) kształcić 
liefommft, befllm uor, !jabe !Bo'rbcf d}cib, sm. •es, pl. przedwstl.lpnie; man n\uil ign 
noróetommen, va. 1) fie óe• =e, 1) wezwanie (sąd.owe); filt bie ,t,oc!)fdJu[e - trzeba 
fam eine 6d)ilr3e uor przy- 2) = morbe~a(t. go przygotować na wszech
pasali jej fartuszek; 2) id) !Bo'r•bcf d,lcibcn, va. liefc!Jei• nicę; 3) przedstawić symbo
~abe 10 \lJun!te uon igm - beft, lief d)eibłt, befd)ieb oor, ~abe licznie. 
dostałem od niego 10 punk- be\d)iiben zacytować, wezwać $O'tbilblitf), adi. obrazowy, 
tów z g6ry; 3) idj fann ei3 I do •tawienia się, pozwać. uzmysławiający, symboliczny; 
nid)t - nie mogl.l tego wy- !Bo'rliefi~cr, sm. •iii, pl. -, typowy, alegoryczny. 
<lost.ać. · I poprzedni właściciel. $o'tbilbung, sf. pl. •en, 

!Bo'tlicmclbet, $o'rbcnannt, !Bo'rbcf~rcd,111ng, sf. pl. 1) wystawienie n., przedsta-
acli'.. wyżej wzmiankowany, •en, rozmowa, konferencya wianie n., wyobrażenie n. 
rzeczony, w~pomni•ny. wstępn>L. czego; = ~arftel!ung; 2) 

$o'rlicmtrfttng, sf. pl. •en, !Bo'rbcftimmung, sf. obacz (Unterrid)t) nauka przygoto-
uwaga wstępna. moraui36eftim,nung. wawcza. 

!Bo'r•limltcn, I. va. (~alien) $o'rbeftraft, adi. uprze- !Bo'tbllbung~anftaU, sf. pl. 
przygotować, przysposobić, dnio karany. =en, zakład przyll'"tuwawczy. 
przyrzą~zić; ei.il ift allei3 3u !Bo'tbcftrafung, sf'. pl. •en, !Bo't•liinbcn, liin'oe, litnbeft, 
feinem @mpf,inge uorbereitet dawniejsza kara. óinoet, banb oor, ~abe oot• 
wszystko jest przygotowane, $o'rbctcn, vn. i va. (~aben) geliunben, 1) na przodzie za
pr~ysposobione na jego przy• przepowiadać komu modlitwę. wiązać, podwiązać; eine 



6d)urae, ein ~arttud) - pod
wiązać komu fartuszek, pod
bródek; 2) oprawić na po· 
czątku dzieła; bem ~ud)e bas 
3n~alt!8tm;eidjni!3 - oprawić 
spis rzeczy na przodzie ksią
tki; 3) przed kim wiązać 
(snopy); 4) (przen. :) ficfJ einen 
- skarcić, ukarać kogo; 
fid) eine 21:rlieit - wziąć 
się poważnie do jakiej pracy. 

i8a'r•1llnf cn, lifa[e, li!a[eft 
i lillift, lilćift, lilies vor, ~alle 
t1orgebfofen, va. jmn'om etm. 
auf ber ijliite - zagrać komu 
co na fi.ecie; (przen.:) prawić 
komu co. 

i81l't•1lll~rcn, va. (~alien) 
świderkiem m. napuścić, 
dziurkę prześwidrować. 

iBll'rbatc, sm. -n, pl. -, 
zwiastun m., posłaniec zwia
stujący coś; - einer .!tranf• 
~eit oznaki przedwst\jpne 
choroby, prodroma f., sym
ptomat m.; 'oie 15djmttlben fin'o 
•n 'oeii! 6ommers jaskółki są 
zwiastunami lata; 'oiefes @, ... 
eignis mar litou 'oer - eineii 
grouen Unglilćtiil to zdarzenie 
było tylko przepowiednią, 
poprzednikiem, zapowiedze
niem wielki~g.l nieszczęścia. 

iBll'tblltin, sf. pl. ...nen, 
zwiR9tunka j. 

i81l't•1lringcn,6ringe,6ringft, 
6ringt, 6radjte vor, ~tt6e nor• 
ge6rttcf)t, va. 1) wynieść, wy
dobyć1 wyprowadzić (co na wi
dok); 2) er ~atte Mn mlort uorge, 
6radjt nie mógł wypowiedzieć 
słowa; 3) ~emeife - przed
łotyć dowody; eine mage -
wnieść skargę, reklamować; 
einen mlunfd) - wyrazić, wy
jawić tyczenie; @rilnbe -
przytoczyć powody; ~u f einer 
@ntf djul'oigung - przytoczyć 
na swoje usprawiedliwienie; 
!BorfcfJ!age - robić, stawiać 
propozycye, proponować; eine 
!!Jleinung - przedstawić, ma
nifestować zdanie; eine 2e~re 
- głosić, enuncyować naukę; 
eine 3'rage - przedłożyć py
tauie, kwestyę; fauter 2ilgen 
- prawić same kłamstwa. 

ma·r-llnd)ftnllicnn, va. 
(~aben) przepowiadać sylabi
zując. 
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mo·r-!liidcn, fidj -, vr. 
(~ttben) nagiąć, nachylić, 
przechylić sie naprzód. 

mo'rllii~nc; sf. pl. •li, przód 
m. teatru, proscenium n., 
przedstauek m, 

mo'rbnrg, sf, pl . .. en, przed
grodzie n., przedmieście n.; 
fort m., wystawiony na przo
dzie fortyfikacyi dla obrony 
tychże. , 

mo'rd}tlftlid}, adi. przed
chrześcijański. 

mo'rbndJ, sn. •(e)l!I, pl. 
=bćidjer, okap m., przednia 
część dachu, poddasze n. 

mo'rbnmm, sm. -es, pl. 
=bćimme, grobla ochronna. 

ma'r•blltimn, va. (ljn6en) 
antydatować. 

marbc'm, także no'r'oem, 
adv. przedtem, dawniej, 

ma·r,bcmonftritrtll, va. 
(ljttf>en) dowodzić, doświad
czać przed kim. 

ma'rbcrnd}f t, sj. pl. -n, 
przednia oś. 

mo'rbcrc, adi. przedni, 
przednia, przednie; bie -
9łeilje przedni rząd; bas -
przednia część, przód m.; 'oer 
!Borberfte na przodzie, na 
czele będący, pierwszy. 

mo'rbcrnnfid)t, sf. pl. -en, 
fasada f., widok m. z przodu. 

mo'rbcrnrm, sm. ,(e)s, pl. 
.. e, przedramię n., polokcie n. 

ma'rbcrbcin, sn. -(c)s, pl. 
•e, przednia noga, przyszwa 
j., poprzek m. nogi. 

mo'rbcrlilntt, sn. •eiil, pl. 
=óćitter, podbarcze n. 

ma'rbcrllrnft, sf. przedpier• 
sie n. 

mo'rbcrbcd, sn. ..(e)a, pl. 
oe, przód m. pokładu. 

mo'rbcrfnfinbc, sf. pl. •n, 
mo'rbcrfrant, sf. pl. 0 en, prze• 
dnia fasada, front m. 

mo·rbcrf(iid)c, sf. pl. •n, 
płaszczyzna przednia. 

mo'rbcrfnf,, sm. •ei3, pl. 
•filfle, przednia noga, śród
stopie n. 

!Bo'rbcrgnng, sm. =es, pl. 
•giinge, przedni, zewnętrzny 
kurytarz, galery& f. 

mo·rbcrgcliiinbc, sn. ,s, pl, 
-, przód m,, przednia CZ\JŚĆ 
budynku. · 

,3<nlenb er, IDeutfńJ,~olnifń)e! !łll5tterliuń). 

iBa'rbcrf at, 

mo'rbcrgcftcU, sn. •(e)s, pl. 
•e przód m. spodu wozu. 

'mo'rbcrglicb, sn. ,(e)s, pl. 
•er, 1) członek przedni; 2) 
pierwszy szereg (wojsko); 3) 
poprzednik m. (mat.); 4) zda
nie poprzednie. 

mo'rbcrgrunb, sm. •(e)l!I, 1) 
główny zarys obrazu, na 
przodzie, pierwszy plan; 2) 
przód sceny, proscenium n.; 
etn,. in ben - ftellen posta
wić co na pierwszym planie. 

mo'rbcrijnnb, sf. l) część f. 
ręki przy pięści; 2) obacz 
!Borljanb 2). 

mo'rbcrbnnb i marbcrijn'nb, 
adv. tymczasowo. 

mo'rbcr~nu4Jt, sn. =eB, przód 
m. głowy. 

ma'rbcr~nn~, sn. ·fes, pl. 
.. ~fiujer, przód m. domu. 

mo'rbcdcnlc, sf. pl. •n, 
przednia ćwiartka (mi\jsa). 

mo'rbcd1l4Jf, sm. :es, obacz 
mor'oerljauµt. 

$o'rbcrlnbcr, sm. •B, pl. 
-, strzelba f. do nabijania z 
przodu. 

mo·rbcrlnnf, sm. =es, pl. 
„[1iufe, przednia noga, skok 
m. (jelenia, zająca). 

ma'rbcrlclll, sm. ,e/3, prze
dnia część ciała. 

iBll'tbcrlcntc, spl. przodo
wnicy pl., poprzednicy pl., 
przednicy m.; idj ~tt6e noc!} 
aeljn - mam przed sobą je
szcze dziesi\jciu starszych. 

mo'rbermnnn, sm. •es, pl. 
•miinner, przodownik m., 
poprzednik m., przednik m., 
podawacz m. 

mo'rbcrmnft, sm. •eiil, pl. 
=e, przedni maszt. 

ma'rbcrmnncr, sf. pl. ..n, 
przedni mur. 

mo'rllcr4Jfcrb, sn. =es, pl. =e, 
przedni koń, koń m. na przo
dzie. 

mo'tbCrlJfllłC, sf. pl. =n, 
przednia łapa. 

$o'rbcrrnll, sn. •(e)B, pl. 
•tlil>er, przednie koło. 

mo'rbcrrnnm, sm. -eB, pl. 
... raume, przód n. (okrętu). 

!Bo'rllcrrci~t, sf. pl. "", 
przedni rząd, pierwszy rząd, 

mo'rbcrf ll1', sm. "eB, pl. 
•fii1!e, zdanle przednie, po-
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!lło'rbcrf djcnfd 

przednik m. ; zdanie poprze
dzajllce wniosek, przesłanka 
/., premisa f. 

mo'rbcrf d}tnfel, sm. •5, pl. 
-, przednie udo, 

mo·rbcrf cgcl, sm. -s, pl. 
- , przsdm żagiel. 

iBo'rbcrf citc, sf. front m., 
fasada J., przedni ca /.; część 
przednia. 

$o'rbcrfit;, sm. =es, pl. oe, 
siedzenie n., miejsce n. na 
przoqziE:', 

iBo'rbcrftc, adi. najprze
dniejszy, na samym przodzie 
będący. 

mo'rbcrftcllcn, sm. ,s, pl. 
-, tram przedni (żegl.). 

iBo'rbcrftidJ, sm. •es, pl. 
•e, mit - ,,a~en szyć przed 
igłą. 

mo'rbcrftiid, sn. -(e)s, pl. 
,e,: przednia czijŚĆ1 przedni 
kawał. 

iBo'rbcrtcil, sm. •ee, pl. •e, 
przodek m., przód m., vrze
dnia uzęść. 

iBo'rbcrtor, sn. •es, pl . .. e, 
przednia brama, główna 
brama. 

iBo'rbcrtrcffcn, sn. 0 9, pl. 
-, p1e1 wsza linia bojowa; 
przednia straż, awangarda f. 

$o'rbcr11icrtcl, sn. •5,, pl. 
-, przedma ćwiartka. 

l.!3o'rbCtlllllllC, sf. stelwaga 
f., przodowa waga u wozo. 

mo·rbcr111ngcn, sm. ,e, pół
wozie n. 

mo'rbcrlllnnb, sf. przednia 
ścian11. 

iBo'rbcran~n, sm. •( e)e, pl. 
-aatrne, prze,tni ząb, siekacz m. 

l.!3o'rbcraimmcr, sn. =5, pl. 
, pokój frontowy, 11a 

przodzie. 
mo•r„brlingcn, I. va. (~alien) 

pchać na przód, popychać; 
II. fidJ -, vr. (~alien) cisnąć 
si<,, drzeć siij naprzód, pchać 
się naprzód, przepychać się, 
wysworować się j (przen. :) 
chcieć być między pierwszy
mi, chcieć przodować, gó
rować. 

iBo't•btingtn, btinge, bringft, 
bringt, llrang uor, liin uor• 
geb1 ungen, vn. dostać się, 
przedrzeć się, zachodzić, zajść; 
postępować, postl}pić naprzód; 
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er ift liie aur ireftung uor ... 
gebrungen przedostał sic;; liż 
do fortecy. 

mo'rbrlnglidj, adi. ten co 
chce być na przodzie; (przen :) 
natrętny, doku~zliwy, niedy
skre•ny. 

mo'rbruif, sm. •ee, wzór 
wydrukowany, wydrukowanie 
n. wzorku (do haftów). 

l!lo'r=brudcn, va. (~aben) 
1) drukować na czele, przodzie; 
einem fSudj etm. - wydruko
wać na czele książki, nagłó
wek na książce, 2) drukować 
na materyi (wzór do haftów). 

mo•rcbbc, sf. pl. ~n, po
czątek m. odpływu (morza). 

$o'tc~clid}, adi. p,zed
ślu bny. 

mo•rclb, sm. -ee, pl. ..e, 
przysięga wstępna. 

iBO'Milcn, vn. ([ ein) spie
szyć naprzód j tmnbm 
uprzedzić, prześtigoąć kogo. 

iBo'rcUcn, sn. •S, obacz 
)Boreilun!!, 

mo·rcilig, adi. przedwcze
sny, zawczesny, zbyt skwa
pliwy, za prędki; porywczy, 
nierozważny; ein -ee Urteit 
nierozważny, porywczy sąd; 
adv. przed wcześuie,porywczo; 
- ~anbeln postąpić nieroz
ważnie. 

iBo'tetllgfcit, sf. przed
wczesność f., prędkość f. ; 
pon wrzość f. 

mo·rciluug, sj. poprzedze
nie n., prześcig m., wyprze
dzenfo n.; Iineare - poprze
dzenie linijne, prześcig li
nijny. 

mo·rcilungewinfd, mo'r
cil111infcl, sm. •5, pl. -, 
kąt m. prz.iścigu; kąt m. po
przedzenia. 

mo·rcingcnommcn, adi. 
uprzedzony. 

mo·rciugcnommcn~cft, sf. 
uprzedzenie n., przesąd m. 

mo'rcif en, sn. 0 s, pl. -, 
całka f., ostawa boczna 
(gbrn.). 

iBO'rcif cugidjt, sj. całka 
przPriwwiatrowa. 

iBo'rdterlidj, adi. naszych 
przortków. 

iBo'rdttrn, spl. przodkowie 
pl., antenaci pl. 

iBo't,fatrcn 

l.!30'Mm~fiubcu, emvfinbe, 
emvfinbeft, empfinbet, emp• 
fanb uor, ~alie uoremvf unben, 
va. przeczuwać, przeczuć. 

mo•rcm~finbung, sj; prze
czucie n. 

iBo'Mnt~altcn, entgalte, 
ent~altft, entgalt, ent~ielt uor, 
~alie uorentgalten, va. za
trzymywać, zatrzymać, nie 
wydawać komu (co mu się 
należy); bu fannft igm ben 
2o~n nid)t - nie możesz 
mu zatrzymać pensyi, płacy. 

l!lo'rcntlJalten, sn. ,e, mo1r 0 

cnt!Jnltuug, sf. pl. • en, za
trzymanie n. (czego cudzego), 
niewyrtanie n. czegoś. 

mo·rcnt~alter, sm. •9, pl. 
-, przeniewierca m.; uzur
pator n. 

iBo'rcntf djcibung, sf. pl. 
•en, orze<,zenie wstepne. 

mo·rcrinucrung, ~j. prze
stroga f., przedmowa /., 
wstęp m. 

l!lo'rcdcnntnie, sn. pl. •ff e, 
1) obacz )Borentf djeibung; 2) 
sf. poprzednie poznanie, swia
domość pierwotna, poprzednia. 

iBo'rcrUiiruug, sf. pl. •en, 
przed wstępne oświadl'zenie. 

mo•rcrutc, sf. pierwsze 
:I.niwo. 

mo·rcrft, adi. najprz6d, 
nasamprzód, przedewszyst-
kiem. 

iBo't•Ctllliigcn, erroage, er• 
roagft, erroiigt, muog uor, 
9alie uorerroogen, va. rozwa
żyć przedtem. 

iBo'rcr111ogcu, pp. i adi. 
rozważony p<>przectuio. 

iBo'rcrlllii~nt, adi. wyżej 
wspomniany, wzmiankowany. 

mo•r,craii~lcn, va. (galien) 
wp,zód opowiedzieć. 

mo'rcffcn, sn. •5, pl. -, 
przekąska f., przystawka f. 

mo'rfnbcl, sf. początek m. 
fabuły, osnowy dzieła, zwła
szcza dramatu. 

mo·r~fabtln, va. (galien) 
bajać; jmnbm etro. - chcieć 
wmówić w kogo, bajać komu. 

mo'rfn~r, sm. ,5 i •en, pl. 
-en, przodek m., antenat m.; 
poprzednik m. 

mo'r=fll~tcn, fa~re, fd~rft, 
fa~tt, fu~t uor, liin uorge„ 



lSo'rfalf 

fa~ren, va. 1) zajechać, za
jeżdżać; bie @lifte finb f djon 
oorgeht~ren goście już za
jechali; er rolrb 111idjften!! 
bei ~~nen - wkrótce do 
pana przyjedzie, odda panu 
wizytę; 2) jechać naprz6d, 
podjechać; ber !!l.lagen fu~r 
unii uor ten w6z nas wy
przedził; 3) imnbm etro. -
obacz filuftif djen (pn.en.). 

!So'rfalf, sm. ~(e)s, pl. 
•fiille, 1) przypadek m., zda
rzenie n., zajście n.; unan~ 
gene~mer - nieprzyjemne 
zajście; bel jeb em - przy 
każdem zdarzeniu; 2) opa
dnięcie n.; opad m.; - bet 
@eblitmutter opadnięcie, usu
nięcie m. się macicy. 

!So'r•falfen, faUe, fli!Ift, 
fliUt, fid oor, bin oor11efaUen, 
1) wydarzyć się, zajść; roni! 
ift benn bei eucfJ oorgefaI!en, 
co się stało, wydarzyło, za
szło u was; bu tuft f o, ats 
ob nic1Jti8 uorgefaUen roiire 
zachowujesz się jak gdyby 
nic nie zaszło; 2) ber uor• 
faUenbe )Bor~ang spuszczona, 
zapadająca kurtyna; 3) opaść; 
ber ~arm ift uor~efaI!en 
kiszka opadła, opuściła, 
usunęła się. 

!So'rfaften, sf. pl. przed
pościł' n. 

!So'rfedjter, sm. ~s, pl. -, 
przodujący m. w szermierce; 
obrońm, m. 

!So'rfder, sf., !So'rfeft, sn. 
•eś, pl. -e, uroczyijtość po
przednia, wigilia f. uroczy
stości. 

!So'rfeilc, sf. pl. •n, pil· 
nik drobny. 

!So'tfenfter, sn. •!!, pl. -, 
okiennica zewnętrzna, po
dwójne okno. 

!So'r· finben, fin be, fin be ft, 
finbet, fa11b oor, ~abe oorge• 
funben, I. va. zastać, zna· 
leźć; id) ~alie In ber !!l.lo~· 
nung nicf)t!! oorgefunben nie 
znalazłem nic w domu; li. 
fidj -, vr. (~nlien) znajdować 
się; ea ~at fidJ nidjt!! oorge
funben, roa!!. • • nie znale
ziono, niA zastano nic, coby .•. 

lBo'tflicgen, f[iege, fliegft, 
fliegt, ftog uor, bin uorge• 
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ftogen, vn. 1) wylecieć; 2) 
ben Ueineren moge!n - wska
zać lot małym ptaszkom; 3) 
wyprzedzić w locie. 

lBo'tflut, sf. pl. •en, po
czątek m. przypływu (morza). 

!So'tfotbctn, va.. (~aben) 
(za)cytowa,ć, kazać fię stawi1, 
(za)pozwac, wezwac, wzywac, 
powołać; ali8 ,8eugen - za
wezwa·ć, zacytować na 
świadka. 

!So'rforbernug, sf. pl. ,en, 
pozew m., zapozwanie n., 
zapozew m., wezV1anie n., 
powołanie n. 

!So'rfragc, sf. pl. ,n, py
tanie wstępne. 

!So'tfteubc, sf. pl. •n, ra
dość /. z ,::óry. 

!So'rfricbc, sm. -nB, wst!l
pny, tym(,zasowy pok6j, 

!So'tfrii~ling, sm. -e, wcze
sna wiosna. 

!So'r•fil~lcn, va. (~alien) 
przeczuc. 

!So'Hil~ren, va. (~a6en) 
wyprowadzić; przedstawić, 
demonstrować, okazać; er 
fii~rte f eine stiin3erin nor 
wyprowadził naprzód, na wi
dok swoją tancerk!l; bem 
9łicf)ter einen mrrbredjer -
stawić zbrodniarza przed 
sędziego; ein \Jlferb - za
prezentować kónia. 

!So'tfilbtnttg, sf. pl. •en, 
wyprowadzenie 11. na widok; 
przedstawienie n., prezen
taeya f. 

!So'rfilbtttug~bcfcbl, sm. 
•(e)e, pl. •e, rozkaz m. dosta
wienia. 

!So'tgabc, sf. pl. on, zada
tek m., 11Jaliczka f, 

mo'rgang, sm. •(e)i8, pl. 
•giinge, 1) pierwszeństwo n., 
przodkowanie n.; er ~at mir 
ben - gegeben dal mi pierw
szeństwo; 2) przykład m., 
przew6d m.; id) ~aóe bas 
nad) f einem - getan zrobi
łem to za jego przykładem; 
bai8 ift obne - to jest bez
przykradne; S) zdarzenie n., 
wypadek m., przebieg m., 
zajście n., odbywanie n. się 
czego; id) roiU ben - mit 
anf eijen przypatrzę się odby-

mo'rgefunben 

waniu tego; -, ber .Rranf„ 
ijeit przebieg m. choroby. 

!So'rgiiugcr, sm. •a, pl.-, 
poprzednik m. j przewodnik m. 

!So'tgiiURiR, adi. poprzedni. 
!So'tgartcn, sm. -e, pl. 

•glirten, ogr6dek m. przed do-
mem. 

!So't,gaufclu, va. (~alien) 
jmnbm etro. - tumanić kogo 
czem, durzyć. 

!So'tgcbiiube, sn. •B, pl. 
-, budynek m. na przodzie, 
przedni budynek. 

!So't•gcbtn, gelie, gilift, 
gilit, 11ab uor, ~abe uorgegelien, 
va. 1) dać naprz6d; bu mulit 
mir 20 \Jlunfte - musisz mi 
dać z góry dwadzieścia 
punktów; 2) udawać, zmy
ślać, utrzymywać; er ga6 
uor, er fei franf geroefen uda
wał chorobę, upozorował 
chorob!l, symulował chorobll i. 
3) gi[> bem .ltin'oe eine Ser„ 
u 1ette nor zasłoń dziecko ser
wetką; bem )81e~ ~utter -
dawać bydłu karmę. 

mo'rgcbcn, sn. •!!, udanie 
n., zmyślenie n., upozorowa
nie n., symulacya f.; unter 
bem - pod pozorem. 

!So'tgcbilbc, sn. •i8, pl. -, 
pratwór m. 

!So'rgcbłtgc, sn. •il, pl. -, 
1) prze<Jgórze n., przygórek 
m ; 2) przylądtk m. 

!So'rnclllldj, adi. udany, 
(do)mniemany; adv. rzekomo, 
nibyto, jakoby. 

!So'rncbogen, pp. adi. 
obacz !llorbienm, 

!So'rgebtad}t, pp. adi. 
obacz !llvrbrinAen. 

!So'tgcbnnbcn, pp. i adi. 
obacz )l!orbinben. 

!So'tgebadjt, pp. i adi. obacz 
morerroiibnt. 

$o'tgcfaijt, adi. uprzedzo
ny, przewidziany, przesądny, 
na przewidzeniu oparty, z 
przewidzenia pochodzący; •e 
!lneinung uprzedzenie n., 
przesąd m. 

!So'rncfedjt, sn. •ei8, pl. ,e, 
bitwa wsrępna. 

!So'tgcfilbl, sn. •(e)s, pl. oe, 
przeczucie n. 

!So'rgtfnnbcn, pp. i adi. 
obacz )l!orfinben. 
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mo'rgegriff cn 

mo'rgcgriffcn, pp. obacz 
!lłorgreiien. 

mo't•!JC~CU, ge~e, ge~ft, ge~t, 
ging uor, l>in uorgegangen, 
vn. 1) iść naprzód, iść przed 
kim, wyprzedzić, poprzedzić; 
bitte, ge~en eiie bodj uor I 
proszę, niech pan idzie przo
dem I meine U~r gegt uor 
mój zegar spieszy; 2) wystą• 
pić, wyjść, awansować, do
cierać, iść naprzód = uor= 
tilcfen; gegen ben \yeinb -
ruszyć, iść naprzód przeciw 
nieprzyjacielowi; 3) (geruor= 
tteten) mieć pierwszeństwo, 
przewyższyć; 4) (przen. :) 
jmnbm ober einer eiaclje -
dać pierwszeństwo komu 
czem, iść przed kim, przed 
czem j przeważać, przewyż
szyć; ba5 gegt a!Iem anberen 
uor to przedewszystkiem; bie 
?Jtrl>eit ge~t bem [lergnilgen 
tior praca idzie przed przy
jemnością; bie \llflidjt gegt 
a!Iem uor pierwsza powin
ność niż wszystko inne; ó) 
(przen::) imnbm mit nutem 
)8eifpie[e - dawać komu do
bry przykład; 6) (mit etro.) 
bu muut mit etrenge - mu
sisz wystąpić ostro, musisz 
obejść się z surowością; er 
roi!I nidjt mit ber eiprad)e -
nie chce mówić; 7) ( uor ficlj 
gegen) dziać się, stać się, wy• 
darzyć ~ię, zajść; roas ift benn 
roie~er uorge11angen? cóż się 
znowu stało? roas gegt ~ier 
uor? co się tu dzieje? e9 
ge~en gier roiciJtige ~inge uor 
dzieją, toczą się tutaj bardzo 
ważne sprawy; es ift mit i~r 
eine groue IDeriinberung uor• 
gegangen ona się bardzo zmie
niła, w niej zaszła wielka 
zmiana. 

mo'rgc~tn, sn. •S, wystą
pienie n., awansowanie n.; 
przewyższenie n., wystąpie• 
nie n., postępowanie n., zna
lezienie n., obejście n. się; 
fein - gab ~u !Bemerfungen 
2tn[au jego postępowanie 
dało powód do nwag. 

mo'r•gcigtn, va. 9a6en) 
za~rać na skrzypcach. 

!Bo'rgcflungcu, pp. i adi. 
obacz fBormngen. 
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mo•rgdcgc, sn. •!l, przy
stawka f. 

mo•r11tlogcn, pp. i adi. 
obacz [lotlUAen. 

mo•rgcmnd), sn. =(e)s, pl. 
.. gemiid)er, przedpokój m. 

mo•rgcmtllltt, mo'rgcnnnnt, 
pp. i adi. obacz [lorbemett>et, 
uoróenannt. 

mo'r11cnommcn, pp. i adi. 
obacz IDorne~men. 

mo'rgcnnij, sm. ..ff e!l, pl. 
0 genilff e, przedsmak m. 

mo•rgcrid)t, sn. •(e)!l, pl. 
•e, przekąska f., przystaw
ka f. 

mo'r9critttn, adi. obacz 
[lorteiten. 

mo'rgcrildt, adi. obacz [lor~ 
rilcfen, im ~en 2Uter w po
deszłym wieku, 

mo'rgcf ngt, adi. przepo
wiedziany, wyżej wspomnia
ny, wzmiankowany. 

mo'rgcf ang, sm. •(e)!l, pl. 
•gefiinge, śpiew wsto,pny, in
trodukcyjny, preludyum n.; 
firdilidjer - antyfona /. 

mo'rgcf d)id)tc, af. pl. on, 
1) epoka przedhistoryczna, 
czasy przedhistoryczne; 2\ bie 
- einer 2ln9etegen~eit po
czątek m. sprawy; 3) = [lor, 
fabd. 

mo•rgcf d)idJtlidJ, adi. przed
historyczny. . 

mo·rgtf d)mnd, sm. •(e)6, 
przedsmak m. 

mo'rgcf d1obcn, pp. i adi. 
1) obacz !lłor[d}ieóen; 2) ~er 
~often wysunięta straż; 3) •e 
\]3etf on podsunięta, podsta
wiona osoba. 

mo'r11cf d)offcn, pp. i adi. 
obacz morf djieuen. 

mo'rgtf d)ritbcn, pp. i adi, 
obacz IDor[djreiben. 

mo'rgcf d)ritttn, pp. i adi. 
obacz IDorfdJteiten. 

mo'rgcf eten, adi. i adv. 1) 
obacz [lorf eljen; 2) - l 
baczność f. ! ostrożnie, z drogi. 

mo'rgtf tęt, pp. i adi. 1) 
o bacz morje~en; 2) bie ,e 
!Beljiirbe przełożona, zwierl!i· 
chnicza władza. 

mo•rgcfcętt(r), sm. •en, pl. 
•e(n), przełożony m., zwierz
chu km. 

$o't!ltf lJtOd)tn, pp. i adi. 
obacz )łlorfpred)en. 

mo•rgcflJrungtn, obacz [lor, 
fptingen. 

mo'rgcftnnlltn, obacz mor
fteben. 

mo•rgcftcrn, adv. przed
wczoraj, onegdaj. 

mo'rgcftod)tn, obacz mor= 
ftedien. 

mo•rgcftrig, adv. przed
wczorajszy, onegdajszy. 

mo'rgttnn, pp. i adi. obacz 
[lortun. 

mo'rgtlllitf cn, pp. i adi. 
obacz morroeif en. 

llło'rgtttJogcn, pp. i adi. 
obacz morroiigen, .!Borroiegen. 

mo·r9tlllorftn, pp. i adi. 
obacz IDorroerfen. 

mo'r9c3ogcn, pp. i adi. 
obacz morateljen. 

mo'rgicbd, am. •!l, pl. -, 
gl6wna fasllda budynku, 

mo·r-grciftn, greife, greifft, 
greift, griff uor, gnóe uor• 
gegriffen, vn. 1) uprzedzać, 
uprzedzić, wtrącić się do 
czego; ben ~teigniff en -
uprzedzić wypadki; einer 
\yrage - uprzedzić zapyta
nie; idj roi!I bir in beinem 
Urteile nid)t - nie chcę 
uprzedzać twego sądu; ben 
!Jłedjten jmnba - wdzierać 
się w czyje prawa, rościć, 
uzurpować sobie czyje pra
wa ; 2) (iirHidj) ba!3 \llferb 
greift mit bem rec[Jten \yuue 
uor koń występuje prawą 
nogą naprzód ; ben ileitljunb 
- Inff en spuścić gończego 
psa ze smyczy. 

mo•rgrtiftn, sn. •S, obacz 
morgrei[un!l. 

m'orgrciflid), adv. uprze
dzając. 

mo'rgrcifung, sf., llłorgriif, 
sm. ,(e)!l, pl. ,e, uprzedzanie 
n. kogo w czem, przedwcze
sne wtrącanie n. się. 

mo'rgrunll, sm. •(e)s, obacz 
[lorbergrunb. 

mo'rgudcn, vn. (f ein) wy
glądać, sterczeć z za czego. 

mo·r-~nbcn, va. (lja6en) 1) 
mieć co przed sobą, na sobie 
z przodu; fie ljatte eine meiue 
eiµi~enf dj[eife uor miała na 
sobie białą koronkową ko-



mo'rbnlicu 

kardfł; 2) zamierzać, zamy
ślać, przedsięwziąć; failfee -
knuć, knować coś złego; idJ 
ijalie eine !Jleif e nor projek
tujfł, planuj I} podróż; wae 
ijalien €:iie fiir geute alienb 
nor? co pan zamierza robić 
dzisiaj wieczór, jakie ma pan 
plany na dzisiaj wieczór? 
mas gaft bu mit igm nor? 
jakie są. twoje zamiary co 
do niego? mas gabt igr mit„ 
einanber norgegalit co było, 
zaszło mifłdzy wami? 3) bie 
Xaf d)enuijr gat er fertig, jett 
EJat er bie !IDanbugr nor zegar 
kieszonkowy skończył i wziął 
sifł teraz do zegara ściennego; 
iijr miflt nidjt, mit mem igr 
ee norEJalit nie wiecie z kim 
macie do czynienia; jmnbn 
- (nornegmen) wypytać, wy
badać, napomnąć kogo, zmyć 
komu głowę. 

!Bo'rbnlien, an. oB, pl. -, 
zamysł m., zamiar m., przed
SifłWZifłcie n.; icf) ftege non 
meinem - ali odstępuję od 
mego zamiaru; auf f ei nem 
- lieftegen obstawać przy 
swoim zamiarze; @ott f egne 
3ijr - niech Bóg błogosławi 
pańskiemu zamiarowi, 

!Bo'rbnfcu, sm. 0 0,pl. •EJlifen, 
port zewnętrzny, 

!Bo'rbnft, sf. areszt 6Iedczy. 
lno'rbnllc, sf. pl. •n, przed

sień /., przedsionek m., we. 
stybuł m.; - in ber .!tircf)e 
kruchta f,; (przen. :) 
einer !IDiffenfdjaft przedsionek 
m. wiedzy. 

!Bo'rbnlt, sm. ,(e)i3, obacz 
)llorfteltung 3). 

!Bo'r•bnlten, EJalte, EJlilft, 
glilt, gielt »or, EJalie norgegal• 
ten, I. va. 1) trzymać przed 
czem; EJaUe mir bocf) ben 
€:ipiegel nor potrzymajże mi 
lustro; bie tanbe, ein €:id)i!b 
- zasłonić sio; rękoma, tar
czą.; jmnbm eine \lli~ole -
zmierzyć w kogo z pistoletu; 
2) wypominać, wymawiać, 
wymówić, wytykać, wyrzu
cać komu co; jmnbm f ein 
Unred)t - przedstawić komu 
swoją (jego) krzywdę; empfan
gene !illoij!taten - wypominać 
wyrzl}dzone dobrodziejstwa; 
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3) ber €:iau ben €:ipieji - dzi
kowi nastawić oszczep; bas 
@emegr, albo mit bem @emegr 
- strzelbl} wymierzoną. trzy
mać, czekając aż zwierzyna 
na cel przyjdzie; II. vn. (EJalien) 
(wy)starczyć, (po)trwać; fo
(ange bas @elb nor~lilt do
póki pieniądze starczą.; bae 
mifb nid)t lange - to nie 
długo potrwa; ber )llorrat 
roirh nidjt lange - zapas 
nie wystarczy na długo; ber 
15toff roirb nic!Jt lange - ten 
materyał nie długo wy
trzyma, nie bl}dzie trwałym. 

mo'rbnlten, an. ,s, mo'r• 
bnltuug, sf. 1) wypominanie 
n., napominanie n., wyma
wianie n., wyrzucanie n., 
wyrzut m., strofowanie n.; 
2) trwanie n.; bas mirb nid)t 
lanne - to nie potrwa długo. 

mo'rbnub, sf. 1) obacz 
)llorberganb 1); 2) a) obacz 
mornerfaufared)t j b) ( w grze) 
bie - ~alien, - f ein być na 
f(jlCe, na zadanej. 

morbn'nbeu, adi. i adv. 
obecny, przytomny, bfłdący, 
znajdujący sill tu; - fein 
być, znajdować sill, istnieć; 
feEJr reicglicEJ - fein być po
dostatkiem, obfitować; baa 
=e @elb pieniądze do rozpo· 
rządzenia, do dyspozycyi; ee 
ift @efa~r - grozi niebez
pieczeństwo; es ift nidjts megr 
banon - nic już z tego nie 
zostało, wszystko juz wy
czerpane; eil ift feine .Ro~le 
meEJr - niema już węgla. 

mor~n'nbeuftiu, sn. •!!, obe
cność f,, istoienfo n. 

filo'rbnnblnng, sf. działanie 
wstępne. 

mo·r~nng, am. •(e)e, pl. 
-~ange, 1) firanka f., zasłona 
f.; - nor ber Xiir portyera 
/,; 2) zasłona/., kurtyna f.; 
ben - auf3ie~en podnieść 
kurtyn I}, zasłonę; bet - flillt 
zasłona, kurtyna spada, 

mo'r=bnngcn, EJange, EJlingft, 
ijlingt, ging nor, ~at nor• 
ge~angen, vn. wisieć przed 
czem, z przodu; sterczeć, 
wystawać, 

!Bo'r-bliugen, EJlinge, ~angft, 
~angt, ging nor i ijlingte nor, 

ijalie »orgeijangen i norgeglingt, 
va. zawiesić co przed czem, 
z przodu, wywiesić; ein €:iqiloji 
- zawiesić kłódkę. 

!Bo'rbiiug(e)f d}lol}, sn. ·ffea, 
pl. •fdJliiff er, kłódka .f. 

filo'r=bnueu, gaue, ijau~, 
gieli nor, EJalie norgeijauen, 
va. (nor•lirennen) spalić na 
panewce. 

mo'r~nu~t, an. -es, 1) obacz 
18orberbaupt; 2)głowa/.mostu. 

mo'rbnu~, an. •fee, pl. 
.. ~aufer, przedsień f., sień f., 
przedsionek m., kurytarz m., 
westybuł m. 

filo'rbnut, sf. pl. •EJliute, 
przedskórek m., napletek m., 
obrzezek m.; puzdro n. (u koni). 

mo·r~emb, an. •ee, pl. =en, 
półkoszulek m. 

mo'rber i !Borbe'r, adv. 
wprzód, przedtem, z góry; 
naprzód; - marnen przed
tem ostrze dz; lange - daleko 
wprzód; niele ~agre - wiele 
lat wstecz; am 2t6enb -
ubiegłego wieczora; am Xage 
- poprzedniego dnia; id) 
faun ee nicgt - lieftimmen 
nie moge tego naprzód ozna-
czyć. ' 

morbc'r•bcbeufcu, liebenfe, 
lieben!ft, bebenft, liebac!Jte vor• 
!Jer, galie norgerliebadjt, va. 
z 1tóry, naprzód obmyślić. 

morbc'r-lieftlmmcn, va. 
(~aben) naprzód oznaczyć, 
przeznaczyć, predestynować. 

morbe'rbeftimmuug, af. 
przeznaczenie n., los m., 
predestynarya f, 

filOt'bCt{Jft, Bm. ~(e)S, przed
jesień f., wczesna jesień. 

mor~c'rbnf eiu, sn. prabyt 
m., przedbyt m. 

morbe'r=tm~finben, va. 
(~aben) obacz morem:pfinben, 

mor~e'r=edenneu, etfenne, 
erfennft, erfmnt, erfannte nor• 
ijer, ~a6e »otgeretfllnnt po
znać przedtem. 

morijc'redcnutui~, sf. po
znanie n. a priori, 

mor~e'rgegnngcn,pp. i adi. 
poprzeclzający, poprzedni. 

mor~e'r=ge~en, ge~e, ge~ft, 
gegt, ging norger, liin norger= 
gegangen, vn. poprzedzać, 
uprzedzić, iść przodem; einer 



Sad)e ,- wyprzedzić, nprze
,dzić co. 

morbe'rgebenb, adi. po
przedzający, poprzedni; aus 
.bem ,en f o!gt, bafl •.• z po
przedz11jącego wniosek, że ... 

morbe'rgCIUUl}t, pp. i adi. 
obacz )Sotl)etroifjen. 

morbc'rig, adi. dawniej
szy, dawny, przeszły, poprze
dni; meine -e Wleinung moje 
poprzednie zdanie, ol)ne "e 
fillarnung bez poprzedniego 
ostrzeżenia. 

morbc'r0 merfcu, va. (~aben) 
prze„zuwnć, przeczuć. 

mo'tbmid)llft, sf. przewaga 
/., hegemonia f. 

mo·t·bmf djcu, I vn. (gaben) 
przemagać, przeważać, góro
wać, rej wodzić, mieć pierw
szeństwo, dominować; II. 
uorgenf d)enb, ppr. i adi. 
przeważający, dominujący; 
bie ,e l)'atbe przeważajlj,cy 
k_olor; be: =e @ef d)macf gust, 
kt6ry teraz wziął górll• 

mo'rbcrrf djcn, an. =ś, prze
ważauie n., przewaga f., gó
rowanie n., dominowanie n., 
preponderancya f. 

morbc'r,f n gen, va. (gaben) 
przepowiedzieć; wr6żyć, pro
rokować. 
' morbe'rf ngung, sf. ..en, 
przepowiedma J.; wróżba j., 
proroctwo n., prognostyk m. 

morbc'r·f cbcn, f e~e, fiegft, 
fiegt, fag uorger, gabe uot= 
gergefegen, va. przewidzieć, 
przewidywać; er fiegt alles 
vorget nic mu nie ujdzie; 
vom @ef e(le uorgergefegenet 
~all przez ustawił przewi
dziany wypadek. 

morbc'rf cbcu, sn. =6, mor= 
be'rf cbung, sf. pl. =en, prze
JVidzenie n., przewidy"anie n. 

·$orbc'M>crfilnb(ig)cn, va. 
(gaben) zapowiadać, zwiasto
wać; przepowiedzieć. 

morbc'rtJcdllnbigung, sf. 
zapowiadanie n., zwiastowa
nie n., przepowiednia f. 

morbc'r•IUiff en, roeifl, roeiflt, 
roei~, rouf;te uorget, gabe uot• 
g1rgerouflt, va. wiedzieć z 
góry. 

morbe'tlUiff cn, sn. =S, wie
dza uprzedni8. 
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jBo'r=bCUdjdu, va. (gaben) 
udawać, . zmyślać; jmnbm 
streue - udawać przed kim 
wierność. 

mo·r-bcnlcn, va. (galien) 
wyć przed kim, lamentować 
przed kim. 

mo'rbimmcl, sm. •6, pod
niebie n., przedsionek nie
bieski. 

$orbi'n, adv. przedtem, 
wprzód, przed chwilą; erft -
jeszcze niedawno. 

mo'rbinctn, aav. im ober 
in - z góry, przedtem. 

mo'rbiftorif dj, adi. przed
historyczny. 

[ło'tbOf, BIil. •(e)s, pl. =tiife, 
1) dziedziniec m., przydźwie
rek m.; einet .ltird)e 
kruchta f.; 2) - be6 Ogte6, 
bes ~eraen6 przysionek m. 
ucha, serca. 

mo'r•bolcn, i·a. (ljalien) wy
dobyć, wydostać. 

mo'rboUc, sf. przedpiekle n. 
$o'rbomcrif dj, adi. przed

homery,·zny. 
[ło'r•lJorcn, I. va .. (ljalien) 

man l)iirt iljte ethnme unter 
alien uot jej głos przeważa, 
dominuje nad innymi; II. vn. 
(ljal>en) poinformować się, 
zasięgoąć wiadomości; id) 
roill einmar -, oli er ange
fommen ift muszę się poiu
formować, czy też on przy
jechał. 

[ło'rbut, sf. 1) przednia 
straż; 2) prawo n. pierwszej 
paszy. 

mo'till, adi. poprzedni, 
przeszły, dawny, ubiegły; 
•t fillod)e zeszłego, ubiegłego 
tygodnia i bas "e stapiter po
przedni rozdział; in =en Sei, 
ten dawnymi czasy, w da
wnych czasach ; ~es W!a[ 
ostatnim razem; in ben ,en 
,Suftanb t1er1eiJen doprowa
dzić do pierwotnego stanu. 

mo'riuftnn~, sf. pl. -~n, 
pierwsza iustancya. 

mo'rjllgb, sf. prawo n. po
lowania naprzód. 

mo'rjn~r, an. •(e)s, 1) ze
s:dy, miniony rok; 2) = 
~ril~iabr. 

$o'rjiibrig, adi. zeszłoro
czny, przeszłoroczny, łoński, 

mo•rfcbrung 

mo'r•jnmmcrn, va. (ljaben) 
jmnbm etro. - lamentować, 
skarżyć się przed kim. 

mo'rfnmmcr, sf. pl. "n, 1) 
przedpokój m. j 2) (~nat.) -
bes .peraens przedkomórka 
f, uszko n. serca. 

$o'dnm4)f, sm.•es, 1) bitwa 
wstllpna; 2) bitwa f. na czele 
walczących. 

filo'r•fiim4)fcn, vn. (galien) 
I) bić się w pierwszym s~eregu ; 
2) bić sill na wzór dla dru
gi<'h. 

)lło'rfiim4)fcr, sm. •s, pl. 
-, ten co bijJ się w pierw
szym szeregu; (przen. :) za.
paśnik m., poplecznik m., 
obrońca m., orlldownik m., 
szampion m. 

$o'r-fnucn, va. (ljaben) 
einem .ltinbe etro. - przezu
wać dziecku co; (przen. :) 
mnn muf; iljm alies - wszyst
ko mu trzeba w gębę kłaść, 
wszystko mu trzeba podsu
wać, co ma mówić. 

[ło'dnuf, sm. •(e)6, pl. 
,fiiufe, pierwokupstwo n., 
pierwokupno n., prawo n. 
pierwszeństwa do kupna, 
prawo n. pierwokupu, pierw
szeńitwo n. do kupna; za
kupienie n., zakup m. 

$o'diiufcr, am. "o, pl. -, 
przekupi~ń m. 

mo'rfiiufcrtu, sf. pl. "'ntn, 
przekupka f. 

mo'rfnuf/lrcd)t, sn. •(e)!ll, 
pl. =e, pierwokup,two n., 
pierwokuJJno n., pierwsze4-
stwo n. do kupna. 

mo'rfc~r, sf. obacz illot= 
feljrung. 

[ło'r=fcbrcn, va. (~al>en) 1) 
wymieść z pod czego; 2) za
pobiedz, uprzedzić, obmyślić, 
użyć dla zapobieżenia; filn" 
ftalten, Wlitte( - obmyślić 
środki; fie ljat bafiit nid)ts 
uorgdeljrt nie poczyniła w 
tym celu przygotowań; 3) 
bie raulje e\eite - pokazać się 
z najgorszej strony. 

mo'dcbrung, sf. pl. •en, 
przygotowanie n.; środek za
JJObiegający; bu muf;t -en 
aut »łeije treffen musisz po
czynić przygotowania do po-



dr6ży; =en gegen etro. tteffen 
zapobiedz czemu. 

!Bo'dc~rnng~mittd, sn. •il, 
pl. -, środek zapobiegający, 
prew~ntywny, prezerwatywa f. 
. !Bo'dcnntni~, sf. pl. •ff e, 
wiadomość przedwstępna, po
przednicza. 

filO'rfftdjC, sf. pl. •U, por
tyk m., przedsionek m. ko
ścioła. 

!Bo'r~flngcn, va. i vn. 
(~alim) jmnbm fein 2eib -
skarży<I, żalić się przed kim. 

!Bo'dlnffif dj, adi. przed 
epoką klasyczną. 

filO'r„flimł,lcrn, va. (~a6en) 
jmnbm etro. - brzdąkać ko
mu co. 

lBo'r=flingcn, mnge, Ulngft, 
flingt, flang vor, ~ar,e vorge• 
f(ungen, vn. t) dźwięczyć, 
brzmieć naprzbd, z gbry; 2) 
dźwięczyć (przed uszyma); 
3) (uor~mfd)enb Uingen) 
przeważać w brzmieniu. 

!Bo'r•fommcn, fomme, 
fommft, fommt, fam nor, liin 
norgefommen, vn.1) liei jmnbm 
- przyjść przed kogo, mieć 
dostęp do kogo; id) fonnte 
6eim !!Jlinifter nid)t - nie 
mogłem dostać się do mini
stra; fie rooUm morgen -
oni wr6cą zn6w jutro, oni 
zgłoszą się znbw jutro; :!) 
jmnbm - wyprzedzić, uprze
dzić kogo; 3) obacz ~ervot• 
rommen i 4) wydarzyć się, przy
trafić się, stać się; bas fommt 
a!Ie Xage uor to się co dufa 
zdarza; bas fommt fdjon nor 
to się zdarza ; bas harf nidjt 
roieber - to się nie śmie 
powtbrzyć; mail ift benn ~ier 
norgefommen? co tutaj zaszło? 
bail ift noc!) nid)t nor• 
gefommen to jest nieby
wały wypadek; uotfommen• 
ben ~alleil w danym wy
padku; r,ei uorfommenber 
@e[egen~eit przy zdarzającej 
się sposobności, przy sposo
bności; (gif en fommt bort nid)t 
vor w tem nie znajduje się 
żelazo; biefe l!:iteUe ift mir 
in biefem ~ud)e nod) nid)t 
norgdommen tego ustępu nie 
napotkałem jeszcze w tej 
książce; bief es fillort fommt 
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f e!ten nor ten wyraz napo
tyka się rzadko; biefeil fillórt 
fommt oft in l>ie[em filletfe 
nor ten wyraz się czę~to po
wtarza w tern dziele; ein 
f o!d)er 2umµ ift mir nod) gat 
nid)t norgefommen nie zrla
rzyło mi się jeszcze widzieć 
takiego gałgana; f ein !na me 
fommt in ber 2ifte gar nicfJt 
uor jego nazwisko nie znaj
duje się, nie figuruje wcale 
na spisie; 't>ief e 'ij3er[on fommt 
erft im 3roeiten 2Hte uor ta 
osoba występuje dopiero w 
drugim akcie; f ollte ~~nen 
eine \j3attie fillo[e - gdyby 
sill pauu nadarzyła partya weł
ny; l>ail ift bit geroi& im :traume 
uorgefommen to ci się pewnie 
przyśniło; l>ie filled)f e! finb 
un!3 noc!) nicfJt norgefommen, 
dotychczas nie przedłożono, 
prezentowano nam tego we
ksla; mas ift in ber e>itiung 
uorgefommen? na czem obra
dowano na posiedzeniu, co 
przedłożono na posiedzeniu? 
5) wydawa6 się, zdawać 
się; 'oa!3 fommt mir nid)t 
unmilg!id) not to mi si~ nie 
zdaje niemożliwem; l>ail 
fommt einem f onbetr,ar uor 
to się wydaje dziwnem czło
wiekowi; eil fommt mir uor, 
a!G ob jmnb Uiuten mikbe 
zfaje mi się, jakoby ktoś 
dzwonił; er fommt ficlj f e~t 
mid)tig uor zdaje mu się, że 
jest ważną osobistością; ic!J 
weiji nicfJt, 1uie 15ie mir ~eute 
- pan mi się dziś dziwnym 
wydaje; wie mir uotfommt 
o ile mi się zdaje, wedle 
mnie. 

!Uo'domnmi~, sn. •ff eil, pl. 
,ff e, zdarzenie n., wypadek 
m., zajście n. 

!Bo'donfcrcn~, sf. pl. •en, 
przedwstępni\ konferencya. 

!Uo'r•lonncn, faun, fannft, 
faun, fonnte uor, ~ar,e uorge• 
fonnt, sn. wydostać, wydo
być się; mbdz postąpić, wy
sunąć się; być przypuszczo
nym (na posłuchanie i t. p.). 

!Uo'doft, sf. przystawka f. 
!Bo'tfoftbiinblcr, sm. •!3, pl. 

-, handlarz m. wiktuałbw. 
!Bo'tfoftbnnblnng, sf. pl. 

' • l ... . '. ~ ~·) . ), 

mo'rlnnb 

•en, skład m., handel m. 
wiktuałów. 

!Bo'r•frngcn, I. va. (~a6en) 
budować w wyskoki; II. vn. 
(iein) wyskakiwać, wysuwać 
się, wystawać naprz6d. 

!Bo'drnnnng, sf. pl. •en, 
wyskok m., wysuniecie n. 

!Bo'r~fricgcn, va: (~aóen) 
obacz !l:lorne~men. 

!Bo'rlnbcbcfcbl, sm. ob. 
~or(abungebefe~r. 

!Bo'rlnbcr1c1Dc~r, sn. •s, pl. 
•e, obacz !Ilotbrrla't>er. 

!Bo'r•lnbcn, Ca'De, Uibft, Ilibt, 
lub nor, !Jabe uorgelaben, va. 
1) ładować z przodn ; 2) za
pozwać, wezwać do stawia
nia się; gericf)tlid) - Sl!do
wnie zawezwać. 

!Bo'rlnbcr, sm . .. 9, pl. -, 
1) ten co wzywa; 2) obaoz 
IDorber!aber. 

!Bo'rlnbnug, sf. pl. •en, 
wezwanie n., zapozwanie n., 
pozew m., zapozew m., cy
tac.ya f. 

!Bo'rlnbnng~bcfebl, sm. ,( e )il, 
pl. "e, !Bo'rlnbn11r15f djrcibcn, 
sn. •il, pozew m., zapozew 
m., cytacya j. 

!Bo'rlnb11ng6gclb, sn. •es, 
pozewne n. 

!Bo'rlngc, sf. pl. ,n, 1) 
przedłożenie n., projekt m., 
wniosek m.; 2) podkładka/., 
podkład m., leniuszek m.; 
wzorki pl. (d() rysunkbw); 
wzór m.; 3) odbieralnik m., 
obejmak m., przyjemnik m., 
zbierAlnik m., zbiornik m., 
recypient m. (przy alembiku); 
4) lawa przed walcowa; ó) 
ryzalit m. (archit.); 6) przy
prząg m.; - frif d)et 'ij3fer'oe 
zmiana /. koni; mit notge• 
!egten \j!ferben reifen podr6-
żować roz&tawnymi końmi. 

!Bo'rlngcr, sm. o/S, pl. -, 
czoło n. obozu. 

mo'r•lngcrn, va. (~ar,en) 
nacfJ @altaien ~inein uorge• 
[agede ~ergfetten łańcuchy 
g6r ciągnące si~ aż ku 
Galicyi. 

!Uo't•lnUcn, va. (~11óen) 
jmn't>m etw. - bełkoiać co 
przed kioo. 

!Bo'rlnub, sn. •(e)s, pl. 
,!anl>er . i .. [anbe 1) wolny 
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obszar ziemi nad brzegiem 
jeziora, rzeki, grobli, nad
brzeże zalewane, zalewisko 
ścieśnione; 2) bie !Uot!anbn 
bes @eliirgeB kraje położone 
u st6p gór; 3) bie iiftettei• 
cfJifcfJen illotlanbe dawne po
siadłości austryackie w tera
źniejszej prowincyi Baden. 

lBo'r•lnngcn, va. (~a!icn) 
wydobyć, wyjąć co skąd. 

l8o'rliingft, adi. i adv. od 
dawien dawna, od dawna. 

l8o'rlnf1, sm. •ff es, 1) 
obacz l8orlnffung, 2) obacz 
morlauf 2 a). 

llło'dnij1Dcln, sm. -ea, pl. 
-e, obacz !Borlauf 2 b). 

l8o'r•lnff cn, laff e, lliff eft i 
Iiiflt, lieji t>or, ~alie t>orge
laffen, va. 1) puścić naprz6d; 
2) puścić przed kogo, do 
kogo; id) ~nlie Iange geroattet, 
wutbe aliet nicfJt uorgelaff en 
czekałem długo, ale nie wpu
szczono mnie, nie miałem do
stępu, nie uzyskałem audy
encyi. 

lBo'dnff ung, sj. przypu
szczenie n., przyjmowanie n. 
kogo, przyjęcie n., audyen
cya f., dostęp m. 

!Bo'dnftig, adi. ,es '5djiff 
okręt zanadto z p1zodu ob
ciążony. 

l8o'dnuf, sm. •eB, 1) bieg 
m. przodem; 2) a) wyskok 
m. (w6dki); b) samotok m. 
(wina). 

l8'or4nufcn, lauft, !aufft, 
lauft, Iief uot, liin t>orge• 
Iaufcn, I. vn. (fein) biedz 
przodem, p1ześcignąć, wy
przedzić kogo w biegu ; II. 
va. (baóen) bas G:ra - rudę 
podwieźć do pieca, do to
pieniu. 

l8o'rlliufcr, am. ,s, pl. -, 
posłaniec m., przeslaniec m.; 
poprzednik m., zwiastun m.; 
- einet .!ttanfbeit oznaka 
przedwstępna, symptomat m., 
prodroma /. choroby; 
eineil @eliirges podgórze n. 

l8o'rlliufig, I. adi. tymcza
sowy, przedwstępny, przedsta
~owczy, prowizoryc2ny; "er 
ftlierf dJ[ag przedwstępny 
preliminarz; II. adv. tym
·czasowo, tymc2asem; - auf 
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freien 3'ufl f eten puścić tym-1 llło'dcgcr, sm. •fJ, pl. -, 
czasowo na wolną stopę; ba 1) ten co podaje p1zy stole, 
gelie id) bit - t>iet stronen kt6ry kraje mięso; 2) m~ly 
masz tymczasowo cztery dywanik; !Bettuot(eget dywa-
korony. nik przed łóżko. 

l8o'dnut, adi. i adv. nadto lBo'dtgtf d)loij, sn. •ff eB, pl. 
głośny; - werben m6wić za •fdJliiffet, kł6dka /. 
głośno, odzywać się niepo- llło'dcgcftnngc, sf. pl. ,n, 
trzebnie; skwapliwy, wyry- zapieradło n. 
wający się z czem, lubiący llło'rlcgtlDtrf, sn. ,(e)s, pl. 
się wygadać, niedyskretny, -e, - einer U~r kwadratura j. 
impertynencki, wścibski, za- zeg-ara. 
rozumiały; niedyskretnie. l8o'dcgung, sf. przedłoże-

llło'dtgcbnunt, sm. •(r)s, nie n., przedstawienie n., po-
pl. •liiiume, zapora f. kazanie n. 

llło'dcgcblntt, sn. •ei3, pl. llło'r·lt~ncn, fidJ -, vr. 
•liliitter, wzorek m. (do pi- (~aben) wychylić się naprz6d. 

l8o'r0 ltitrn, va. (~aben) 
sania, rysowania). jmnbm etro. _ dudlić komu 

l8o'dcgcgn6d, sf. pl. =n, co; klepać komu ustawicznie 
widelrn półmiskowy. jedno i to samo. 

llło'rlcgtliiffd, sm. •i8, pl. l8o'dcnbcngegcnb, sf. przed-
-, łyżka półmiskowa; cho- lędźwie n. 
chla f. llło'rlt~bnr, adi. dający się 

llło'dtgtnttff Ct, sn. •fł, pl. odczytać, do odczytania. 
-, więkizy n6ż do krajania llło'rlcfc, sf. pierwsze wino
przy stole, . nóż m. do tran- branie; (przen. :) jmnbm bie 
żerowania. foff en zostawić komu 

l8o'r•ltgcn, va. (~alien) 1) pierwszeńst.wo. 
położyć co przed kim, przed l8o'r•(tf en, (efe, liefeft i 
czem, założyć; ein '5cfJ(ofl - lieft, lieft, lai vor, ijalie uot= 
założyć kł6dkę; ftif cfJe \łlfetbe gelef en, va. czytać na głof, 
- przyprząść nowe konie; czytać komu, odczytywać; 
\llfnbe - założyć konie; 2) et lieft f eijr gut uot on bar
barf · id) ~~nen ein 6tilcf dzo dobrze czyta na głos, 
.RalófleifcfJ -? czy mogę pa- odczytuje; 3'reitag abenbs 
nu dać kawałek cielęciny? lieft er unB uor w piątki wie
er ~nt ~~nen ein fcfJ!edjteB cz6r miewa dla nas odczyty; 
6tiicf uotgelegt podał panu zły jmnbm fein Utteil - ogłosić, 
kawałek; ben \j3ferben ,\;)tU - odczytać komu wyrok. 
dać koniom przegryźć siana; l8o'rltf er, sm. •lll, pl. -, 
3) przedłożyć, pokazać, przed- czytający m., prelegent m., 
stawić; eine 3'tage - zadać lektor m. 
komu pytanie; idJ ~alie i~m llło'dtftrin, sf. pl. ,nen, 
meine !lłtlieit uorge[egt dałem czytająca; J., prelegentka f., 
mu moją pracę do przejrzenia; lektorka /. 
aur \lltilf ung, 3ur !llla~l - llło'rlcf ung, af. pl. •en, 1) 
przedłożyr. do wyboru; iae„ bez plur. także !Uotlefen, 
weife - przedłożyć dowody; odczyt m., recytacya f., pre-
3ut Unterfd)tift - przedło- lekcya /.; 2) wykład m., od
żyć do podpisu; einen @efe1;!= czyt m.; •en ~alten mieć od
mtroutf - przedłożyć pro-1 czyty, wykłady, wykładać z 
jekt ustawy; bem olierften katedry; •en ~óren fiber ... 
@ericfJts~ofe etro. - wnieść słuchać wyklad6w o ... 
co do najwyższego trybunału; l8o'rlctt, adi. przedostatni. 
4) !lllaren aum !Betfaufe - llło'r=ltud)tcn, vn. (~aben) 
pokazać, przedłuŻJ ć towar na przyświecać, świecić komu, 
sprzedaż. poświecić; (przen.:) służyć 

llło'rltgen, sn. •B, obacz komu za przykład; mit feinen 
mor[egung. 5tugenben - przyświecać in• 
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nym swojemi cnotami; 2) ce-1 ków, u przeżuwaczy) pierwszy 2Jo'rmittiigig, adi. przed-
fowaó światłem, najjaśniej żołądek, odwilżacz m. południowy, przedobiedni. 
świecić. ' mo'rmnl)b, ej. pierwsze mo'rmittiiglid), adi. każde-

morlic'b, adv. mit etn,. - sianożęcie. go przedpołudnia przypada-
ne~men zadowolić się czem. mo1r 0 mii~cn, va. (~aóen) jący. 

mo1rlid1c, ef. zamiłowanie przodem kosić j ptzodować mo'rmittnge, adv. przed 
n., upodobanie n., predylek- w koszeniu. południem, przed obiadem. 
cya f.; iióetttiebene - ma- mo'r~mnlcn, va. (~aóen) mo'rmittngegottcebicnft, sm. 
nia /.; 6ef onbete - fiir jmnbn jmnbm etro. - odmalować, •e!3, pl. •e, nabożeństwo 
~aben mieć szczególni} pre- wymalować co komu, mało- przedpołudniowe. 
dylekcyę do kogo. wać przed kim; (przen. :) mo'rmittnge~rcbigt, ef. pl. 

mo'r~licgcn, Iiege, liegft, p1zedstawić komu coś W pię- •en, kazanie przedpołudniowe. 
Ilegt, lag uor, ~abe uorgelegen, !mych kolorach, mo·rmittngef d)ulc, 8/, pl. 
vn. 1) leżeć przed czem; e!3 mo'rmnlig, adi. dawny, •n, szkoła przedpołudniowa. 
Iiegt ein 15~fofl uor jest przy- były. mo'rmittngeftuubc, ej. pl. 
wieszona klodka; bie uor• mo'rmnle, adv. dawno, da- •n, godzina, lekcya przed-
liegenben !llletfe obacz illot~ wnieJ, przedtem. południowa. · 
n,erfe; 2) leżeć przed oczy0 mo1rmnnn, em. •(e)!3, pl. mo'rmittngeacit, ef. czas 
ma; ber }Beri~t liegt ber !!let• •miinner, 1) obacz morber~ przedpołudniowy, przedpołu
fammlung uor sprawozdanie mann; 2) gracz m. na ręku; dnie n. 
przedłożono posiedzeniu; e!3 3) przodownik m., przednik mo'tmittcruiid)tlld), adi. 
liegen }Ben,eife uor są dowody; m.; 4) (w kupiect.) poprzedni przed północ'}, 
~eute Iiegt ni~t!3 oor dzisiaj indosant, przekaziciel (wek- mo·rmunb, em. •(e)!3, pl. 
niema nic nadzwyczajnego; siu); 5) (mledfii~rer) werk- •miinber, opiekun m., ku
e!3 ~at gar fein @tunb ba3u mistrz m.; 6) pierwszy wioślarz. rator m. 
uorge(egen nie było żadnego mo'rmnre, em. ,fes, pl. -le, mo·rmilnbcrin, ef. pl. -nen, 
powodu po temu; es liegt obił.cz illormaft. opiekunka j. 
ni~ts gegen i~n uor nie mo- mo•rmntidJ, em. ~es, pl. 2Jo'rmunbellcftcUnng, ef. 
żna mu nic zarzucić; e!3 liegt „miitfclJe, pochód m. naprz6d, ustanowienie n. opiekuna. 
ein ~tttum - zachodzi omył'- posunięcie n. się. !Bo'rmunbf d)nft, sf. pl. •en, 
ka; l>er uorliegenbe @egen„ mo'r•mnrf djicrcn,vn.([jaóen) 1 opieka /., opiekuństwo n., 
ftanb przedmiot omawiany, maszerować naprzód, awan- kuratela f.; unter - ftellen 
przed oczyma będący, niniej· sować. oddać kogo pod kuratelę, 
szy; ber uorliegenbe ł)'all lBO'tmnft, em. oe!3, przed- ubezwłasnowolnić kogo. 
obecny, dany, niniejszy przy- maszt m. !Bo'rmunbf d)nftlidj, adi. 
padek; ber uns vorliegenbe 2Jo'rmnncr, sf. pl. m, I opiekuńczy; •e @eroalt wła
~ei;t tekst, kt6ry mamy przed przedmurze n., wal obronny. dza. opiekuńcza. 
sobą. mo'rmctf, sm. ,es, pl. •e, mo'rmnnbf d)nftenmt, sn. 

mo'dinge, adv. naprzód uwaga f., notatka f.; preno- •etl, mo'rmnnbfd)nftegcridjt, 
(w gimnastyce). tacya f., zamówien'e n. en. •etl, sąd opiekuńczy, 

mo'di~~c, 8/. pl. ,n, prze- mo'r•mcrfcn, va. (~alien) władza opiekuńcza. 
dnia część wargi. zanotować, zapisać; preno- !Bo'rmnnbf djnftenngclcgcn• 

mo'r•liigcu, !ilge, (ligft, liigt, tować, zam6wić. ~cit, sf. pl. ..en, sprawa 
(og UOt, ~alie tJOtgelogen, va. 2JO'tmtdgtlJil~t, ef. pl. •en, opiekuńcza. 
nakłamać, nałgać. należytość 1: za zamówienie, mo'rmnnbf d)nft~gclbcr, en. 

mo'r•mndjcn, va. (~alien) 1) prenotacy11, pl. kapitały podlegajl!ce wła-
zrobić, zawiesić, postawić, mo'rmcrfnng, ef. pl. •en, dzy opiekuńczej. 
położyć przed czem; mad)e bir zanotowanie n.; roir bitten '5ie !Bo'tmnnbf lf)nftegctid)t, sn. 
eine e~iir3e uor przypasz:so- gute - uon unferer Unter• ,es, obacz~ormunb\d)nft0nmt. 
bie fartuch; marl)e ~ier einen f cl)rift ;u ne(jmen prosimy lBo'rmnnbf d)nfteltlcf en, en. 
illor~ang uor zawieś tu firan- przyjąć uprzejmie nasz pod- •S, opiekuń,two n. 
kę; 2) (z)robić co przed kim pis do wiadomości. mo'r•milffc11, vn. ((jalien) 
(dla pokazania lub dla nau• mo·r~mcffcn, meffe, miffeft być zmuszonym wyjść, wy
czania); 3) (przen. :) tumanić, i mibt, mibt, mafl uor, ~af>e st1J,Pić naprzód, 
udawać, zmyślać; er roilI bir uorgemeffen, va. jmnbm etro. lBotn, mo'rnc, adv. 1) z 
nur n,af! - chce ciebie tylko - przemierzyć, odmierzyć, przodu, od przodu, na przo
tumanić, chce ci tylko coś wymierzyć komu co. dziej - unb ~inten z przodu 
wmówić; jmnbm ein 3: f ilr ein 2Jo'rmittng, I. sm. •( e )e, pl. i z tyłu; - eintreten wejść 
U - omamić kogo. •e, przedpołudnie n.; II. adv. z przodu, przodem; etn,. 

mo'rmngcn, em • .. 9 (u pta- przed obiadem = uormittagtl. (jin!egen położyć coś na 



przodzie; ber fil~orn fte~t 
uor bem ~au\e klon stoi 

na przodzie przed domem; 
- un't> ~inten f ein być 
we wszystkich kątach; 
- f)eraui8 tuo~nen mieszkać 
na froncie, od ulicy; - im 
18uci)e na czele książki; 2) 
,8immer naci) - ~inaus po
koje na front, od ulicy; 
naci) - geneigt przeginać, 
naginać si~ kn przodowi; uon 
- z przodu, z frontu; uon -
gefe~en widziane z przodu; 
od przodu, z frontu; uon -
angreifen zaczepić z przodu; 
3) z początku, na nowo ; bu 
mujit bie 2Mieit non - an• 
fang en musisz zrobić to na no
wo ; mit i~m muji ma-n immer 
uon - anfangen z nim 
trzeba zawsze zacząć od po
czątku, na nowo; 4) -ilf>er 
faUen zrobić koziołka, wy
wr6cić si~ głową naprz6d; 
ó) uon -~erein także: im 
uor~inein, im nor~erein z 
g6ry, naprzód; na pierwszy 
rzut., od początku. 

!Bo'rund)rld)t, sf. pl. 0 en, 
przedwstępna wiadomość. 

!Bo'rniid)tlg, adi. ubiegłej 
nocy, przednocny. 

!Bo'r=nngcln, va. (~alim) 
przybić na przodzie gwo• 
ździami. 

!Bo'rnntme, sf. przedsi~
wziecie n. 

~o'rnnme, sm. ,ns, pl. 
=n, imi~ n. (chrzestne); -
unn ,8uname imię i nazwisko. 

morna'n,adv. obacz morn 1). 
mo•rnctm, adi. i adv. zna

komity, znaczny, zacny, ary-
stokratyczny, dystyngowany; 
uon •em etan'oe z wysokiego 
stanu; uon =er filliftammung 
szlacheckiego rodu; bie •e m:lelt 
wyższy świat; =f5 2e6en pań
skie życie; eine =e ijrf ci)ei• 
nung pański wygląd; - aus, 
f e~en mieć min~ pańską, wy
glądać po pańsku; hen mor= 
ne~men f:pielen udawać pana; 
bn5'U ift er !U - na to on 
jest za wielkim panem; -
reben żyć na wielką stopę; 
bas tft roa~rlid) eine •e ~ame 
to jest całą gębl!, pani; bie 
morne~men bie •en 2eute znako-
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mitości pl.; 'Die )llorneijmften in osobliwie, zwłaszcza, miano
ber 6tnbt pierwsze znako- wicie. 
mitości miąs ta; bie •en 6tabi= morncbmtucrci', sf. uda-
tei(e dzielnice arystokraty- wanie n. wielkopaństwa. 
czne; bas uorne~mfte @eliot mo·r=ncigcn, fidJ '-, vr. 
najgł6wniejsze, najpierwsze (l)aben) naginać, nachylać się 
przykazanie. naprzód. 

mo•r,nctmcn, nel)me, !Bo'rncigung, sf. pl. •en, 
nimmft, nimmt, nal)m uor, 1) naginanie n., nachylanie 
ljabe UOtAenommen, va. 1) n. się ku przodowi; 2) szcze
brać przed się, wziąć przed g6lna skłonność. 
siebie; nimm bod) eine 6djilr3e !Bo'rntcrcin, adv. uon -
uor zasłońże się fartuchem ; oba~z morn ó ). 
eine '5ci)leife - przypiąć z !Bo'rort, sm. •e/3, pl. =e, 1) 
przodu kokardę; 2) przedsię- mia~to główne, stolica f.; 
wziąć co, zająć się czem, 2) przedmieście n. 
wziąć się do czego, odbyć mo·r,,fcijcn, :pfeife, p!eif~, 
co; eine meif e - odbyć po- :pfiff vor, ~abe uorgepfiffen, 
dr6ż; eine 2lrbeit nocf) einmal va. jmnbm etro. - zagwizdać 
- rozpocząć robot~ na nowo; komu co. 
etn,. auerft - zrobić coś !Bo'r,,lntJ,crn, va. (~aben) 
przed czem; i~re 2lnge[egen• obacz ~otplaubern. 
l)eit roir't> ijeute uorgenommen mo•r,In~, sm. ~es, pl. 
pańska sprawa będzie dziś •pldUe, plac m. przed czem, 
rozpatrzona; tuai8 tuirft bu dziedziniec m. (przed pała
~cute naci)mittag - ? co po- cem); w,stybul m., przedpo
czniesz dzisiaj po południu? kój m. 
3) fidj etro. - zamierzyć, !Bo'r=łJlllubcrn, va. (ljahn) 
przedsi~w'l'iąć, ułożyć sobie, paplać komu co, bajać, bzdu
postanowić co; fidj eine meiie rzyć, nai;radać; er l)at uni8 

zamierzać podr6zować, uiel Unfinn uorge:p[aubert na
projektować podr6ż; bie uor• gadał, nabajał nam dużo 
genommene meif e projektowa- głupstw, bzdurstw. 
na. podr6ż; 4) roir roollen !Bo'rł)nftcn, sm. •!8, pl. -, 
jett @efci)idjte - teraz zaj- plac6wka /., posterunek m., 
miemy Eię historyą, teraz forpoczta /., wedeta. /.; -
przerobimy historyę; tuer au• ausftellen rozstawić przednie 
uiel uornimmt, litin11t nicf)ti8 str„że. 
3u ftanbe kto za wiele obie- mo·r,oftcubicnft, sm. •ei8, 
cuje, nic nie dotrzymuje; służba str11ży przedniej. 
n,ir ~aben in ber !!Ilol)nung mo·r,oftcngcfcd)t, sn. •es, 
lllerlinberungen uorgenommen pl. •e, utarczka f'. przedniej 
poczyniliśmy zmiany w mie- straży. 
szkaniu; ber .13el)rer l)at nid)t !Bo'r=,rntlcn, va. i vn. 
alle 6djiller uorgenommen (~nben) jmnl>m etro. -szczycić 
nauczyciel nie wypytał wszyst- się, chełpić się czem wo bee 
kich uczni i bet mici)ter ~at kogo. 
ben filnge!lagten uorgenommen !Bo'r•4Jrcbigc11, va. (~af>cn) 
sędzia przesłuchał oskarżo- jmnbm etro. - rozprawiać 
nego; jmnbn tildjtig - roz- komu o czem; naprawić ko
m6wić si~ z kim na ostro, mu, prawić komu perorę. 
wytrzeć komu kapitułę. mo'r,,rcif Cli, va. (fJ)lben) 

!Bo'rncbmcn, sn. •!8, przed-\ jmn't>m etro. - zachwalac, wy
sięwzięcie n., zamysł m., chwalać co wobec kogo. 
projekt m., zamiar m. \ !Bo'r•,rilfcn, vn. (ljaben) 

!Bo'rncbmbcit, sf. zacność egzaminować kogo na pr6bę, 
/., znakomitość f., pańskość przedwstępnie egzaminować. 
f., dystynkcylł. /. mo·t,rilfnng, sf. pl. =en, 

lllo'tnctmlid), adv. przede- egzamin przedwstępny, bada-
_wszystkiem, szczeg6lniej, nie wstępne. 
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lBo'r=ragen, vn. (~alien) przywilej m., prawo n. pierw
sterczeć, wystawać = ~et• szeństwa, prerogatywa /, 
uorraqen. lBo'rrebe, Bf. pl. •n, t) mó-

lBo'rrang, Bm, ~ei!, pierw- wienie n, o czem w przód; 
szeństwo n., prym m.; - 2) przedmowa f., prolog m., 
nadj bem ~lter starszeństwo wstęp m. 
n.; jmnbm in etw. ben - lBo'f=reben, va. (~alim) 1) 
ftteitig mad)en zaprzeczać wmawiać, nabajać; id) foff e 
komu starszeństwa, pierwszeń- mit nid)ti! - nie dajEJI w siebie 
stwa. nic wmówić j 2) przepowia-

lBO'rrat, Bm. •(e)!8, pl. dać, mówić przed kim, aby 
•tlite, zapas m., zasób m., powtarzał. 
rezerwa/.; id) ~alie blliil in lBo'rrebner, Bm. •iii, pl. -, 
!Borrat mam tego podostat- poprzedni mowca; preopinant 
kiem; mlld)e nur u id mor„ m.; ten co wygłasza przed
tlite filr ben fillintet porób mowE}, prolog; autor m. przed
tylko ddo zapasów na zim(}, mowy. 

lBo'rriitig, adi. zapasowy, mor•reitien, rei6e, reib~, 
zapaśny, zasobny, gotowy; reilit, rieli uor, ~alie uorgerie" 
adv. zapasem, w zapasie, lien, va. mieszać, ucierać 
podostatkiem; blef er \ltrtifd (farby). 
ift nod) - ten artykuł jest lBo'rremer, sm. •il, pl. -, 
jeszcze na składzie; es ift żelazo obrotne u okna, za
feine ij!afd)e me~r - niema krętka f. 
już ani jednej flaszki j es ift lBo'r,rei({Jcn, va. (glllien) 
nid)ti! me~r - zap11sy już pofawać. 
wyczerpane; gllft bu @e[b - ? lBo'rreif, adi. obacz 'i5'til9° 
czy masz gotówk(l? fillec!ifel reif. 
- ga6en mieć weksle w za- . .mo'r~reif)en, reifle, rei~eft i 
pasie; bei allen ~ud}tanbletn tetbt, r1& uor,. ~a6e ~o~ge~tff en, 
- do nabycia u wszystkich I va. 1) (wy)c1ąg-nąc s,1Ime ~~ 
ksiegarzy. przód; 2) zarysow~c, z1·~b:c 

)Śo'ttOfi!tiObCU, Bm. •il, pl. zarys, ~zkic i, 3) etne ~t?l~ 
.. liiillen, śpichlerz m. - pomągnąc kresk(l,, hmę, 

llJO'trafi!~OUi!, Bn. of ei!, pl. bai! ~Oln -;- n11znac~ł7C drze
"~auf er, magazyn m., skład wo_; 4) fill11Je - rob1c złe do-
m. żywności. wc1py. • 

lBo'rrati!fammcr, Bf. pl. lBo'rmf)cr, Bm. ·B, pl. -, 
•n spiżarnia f., lamus m. kolec żelazny, używany przez 

' , mechaników . 
. mo ttati!fafte~, Bm. =9, pl. mo'r,rcitcn, reite, reiteft, 

=flifte~, skrzyma !· na ży- reitet, ritt uor, bin uorgerit .. 
wnośc, z żywnością. ten, va. i vn. 1) jmnbm 

lBo'rrati!raum, Bm. 0 ei!, pl. jechać konno przed kim, przo-
.. rliume, magazyn m. dem, wyprzedzić kogo konno ; 

lBo'crati!lltraci.4Juii!, Bn. wyje~bać konno przed koe:o; 2) 
~ffei!, pl. •ffe, mwentarz m. (~alien) jmnbm ein \llferb -

llJO'ttOfi!ltlO!lCU, Bm. =il, pl. konia przed kim ujeżdżać, 
•ltlligen, tender m. przejeżdżać; 3) (~alien)(przen. :) 

lBo'rraum, Bm. -e,s, pl. jmnllm etru. - paradować z 
-raume, przednia c_zęśc prze- czem przed kim; einen 58all -
strzeni; puedpokóJ m. w bilarze ustawić tak kulę, 

lBo'r=rcd)nen, va. (ijalien) by hył'a fatwa du wzięcia. 
wyliczać, naliciyć, wyszc,e- lBo'rreitcr, Bm. •5, pl. -, 
gólnić; ie!) tuerbe ~gnen -, sługa jadący konno przed 
mail idj ausgegelien ~alie wy- powozem, foryś m. 
szczególnię, wylicz(} panu, lBo'r,rcnncn, renne,. rennft, 
co wydałem; ficl) etw. rennt, rannte uor, lim uor• 
wyliczać coś na palcach. gerannt, vn. pędzić, lecieć 

mo·rre({Jt, 8n, o(e)s, pl. •t, naprzód. 

lBo'rfiinocr 

lBo'r=ri({Jten, va. (~a6en) 
1) przygotować, przysposobić, 
przyrządzić; 2) eine U~r -
posunąć zegar naprzód. 

lBo'rrid)tung, Bf. pl. •en, 
1) przygotowanie n., przy
sposobienie n., przyrządzenie 
n.; bu muflt alle 0 en treffen 
musisz poczynić wszelkie 
przygotowania; 2) przyrzqd 
m., narząd m., pr:i!ybór m., 
mechanizm m.; - 3ur !Jłege0 
Iung bei! @angei! einer !!Jla~ 
f d)ine regulator m.; bie[e -
3um .Sieijen ift fd)lecl)t gemacl)t 
ten przyrząd do wyciągania 
jest źle zrobiony. 

~o'rrif), 8m. •ff es, pl, ·ff e, 
pierwszy zarys, szkic m. 

lBo'r•riilfcn, I. vn. {fein) 
posunąć się naprz6d, iśc na
przód, postąpić; struµpen -
Laffen wysuwać wojska; bie 
2trlieit ift uorgerilcft ro bota 
postąpiła; im norgerilcften 
mrter w podeszłym wiekuj 
li. va. (galien) 1) bie U~t -
posun!jĆ zegar n,1.przód; bas 
~atum - antedatować; 2) 
jmnbm etltl. - wyrzucać, za
rzucać, wymawiać komu co, 

lBo'rriilfcn, sn. •il, . posu
nięcie n. się naprzód, postą
pienie n., maszerowanie n., 
pochód m. naprzód; zarzu
c:mie n., wymawianie n. 
komu czego. 

llJO'ttUbttCf1 Bm. ri81 pl. 
-, pierwszy wioślarz. 

lBo'r•rnfcn, rufe, ru!ft, ruft, 
rief uor, ~alie uorgerufen, va. 
zawołać; wywołać; przywo
łać; kazać przyjść. 

lBo'rf aal, Bm. 0 ei!, pl. ·fllle, 
sala wstępna; przedpokój m., 
przedsionek m., westybuł m. 

lBo'r·f a gen, va. (~lllien) 1) 
powiedzieć; ei ner ~ame uiel 
15d)iine!3 - powiedzieć pani 
wiele komplementów; 2) 
jmn'om etw. - przepowiadać 
komu co, mówić komu co, 
aby powtórzył, podpowiadać; 
dyktować, suflować. 

lBo'rf ager, Bm. •il, pl. -, 
sufler m. 

mo'rf iinger, Bm. 0 s, pl. -, 
pierwszy śpiewak; kantor m. 
(bóżnicy). 



1Bo'rf ni}, am. ,ee, pl . .. fate, 
zamiar m., zamysł m., posta
nowienie n., przedsięwzięcie 
n.; einen - faff m powziąć 
zamiar; fidj non feinem •t 
nidjt abbringen Iaff en nie dać 
się odwieść od swego posta
nowienia; mit - Hlgen świa
domie, z umysln kłamać. 

1Bo'rfliijlid), adi. umyślny, 
obmyślany; adv. umyślnie, z 
rozmysłem, z zamiarem. 

iBo'rf cent, $o'rf 3cnc, sf. pl. 
•n, proscenium n. 

18o'rf d)n113c, sf. pl. •n, 
szaniec wysuni~ty. 

18o'r•f d}n113cn, va. (~alien) 
obwarować na przodzie szań
cami; (przen, :) @elb , 
pośyczać pieniądze kom n; 
wymawiać się pod jakimś 
pretekstem. 

$O'tfd)tiU1 Bm, •(e)i8, wi
dok m., jaw m.; aum - fom• 
men zjawić si':J, ukazać się, 
wyjść na jaw, wyjść na wi
dok; aum - bringen objawić 
co, wynieść, wydostać na jaw. 

mo'r•f djtincn, f djeinft, f djeint' 
fdjien nor, ~abe norgefdjienen, 
vn. 1) przyświecać; 2) jaśniej 
świecić od innych; 3) obacz 
{)ernotf d)einen. 

18o'rf djid)t, sf pl. •en, po
kład wierzchni. 

18o'r•f d)idtn, va. (~aben) 
przodem po~ylać, wysyłać; 
Xmvven - (norrilcfen Iaff en). 

mo•r„f d)itllcn, fc!Jielie, fc!Jielift, 
fdjielit, jdjob nor, ~abe uor• 
gef cf)olien, va. 1) posunąć, wy
sunąć naprzód; 2) posunąć 
przed co; ben Zif dj nor bie 
Xilr - posunąć st6ł przed 
drzwi; 3) zasunąć; , f djielie 
ben !JtiegeC uor zasun zasu
wkę, rygiel; 4) podsunąć; 
imnbn - podsunąć kogo (na 
swoje miejsce). 

18o'rf d)id1cr, am. •s, pl. 
-, 18o'rf d)icllcricgd, am. •s, 
pl. -, z•suwka /, 

18o'r•f d)itfitn, fdjief;e, fdjie• 
fleft i ld)ief!t, fdJief;t, fdjof! nor, 
~nlie norgefdjoffen, I. vn. 1) 
imnbm - strzelić przed kim, 
(dla pokazania mu); 2) (fein) 
bai8 @ebirge f djief!t uor te 
góry usuwają się; 3) strzelać, 
tryskać do góry; rosnąć 
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szybko w górę; 4) (~eruor• głowy; 9) zacenić; id) f d)Iage 
ragm) wystawać, sterczeć na- ~~nen nidjt uor ja panu nie 
przód; II. va. (~aben) zali- cenię, nie zaceniłem; II. vn. 
czać, pośyczać, dawać z g6ry, (~alim) 1) bie ill.lage fdjlligt 
forszusować; id) werbe f <ton nor waga się przechyla, prze
bai8 @elb - ja już wyłośe wata na jedną stronę; 2) prze
ttJ pieniądztJ. • waśać = uorllla!tcn; in f einen 

18o'rf d)łtfitn, sn. •i8, zali- UrteUen fdjeint bie iJteunb
czanie n., pośyczanie n., da- f dJaft noraufdjfogen w jego 
wanie n. z g6ry, forszusowa- osądzeniu przewaśa przyjaźń; 
nie n. 3) ber {)unb. fdjrngt nor pies 

$o'rf d)iff, sn. •(e)i8, pl. ,e, za wcześnie szczeka; 4) bić 
obacz ~otbetfd.liff. naprzód (mł6cąc cepami) j 5) 

$o'rf djlng, am. •(e)s, pl. eine \note fd)liigt nor nuta 
•fc!Jllige, t) pierwsze udarze- poza taktem, przednutka; 6) 
nie; bicie n. pned kim; (w górn.) uderzając dawać 
lieim ~ref djen bm - ~alien syl!'nał. 
przy młóceniu uderzać pierw- 18o'rf d)lng~nmmcr, am • .. 5, 
ezy; 2) wniosek m., przedsta- pl. -, przybijak m., młot 
wienie n., proponowanie n., dwuręczny, berlik m., kija• 
zalecenie n.; auf f einen - ni a /., kijlłń m. 
na jego wniosek; 3) przed- mo'rf d)lliglid), adi. i adv. 
nutka /.; 4) propozycya f., sposobem propozycyi. 
projekt m.; ein - aur @iite mo'rf djlng~liftc, af. pl. •n, 
propozycya pod rozwagę; idj lista kwalifikacyjna, 
madje ben -, ben !lllienb au• 18o'rfd)lngnotc, sf. pl. •n, 
fammen aunerliringen proponu- obacz lSorjdjlag 3). 
ję by wieczór razem spędzić; 18o'rf d)lagrcd}t, an. •ei3, pl. 
mndje mir einen - przedłóżmi •e, prawo n. propozycyi, pre
projekt; jmnbn tn - liringen zentacJi, 
zaproponować kogo; in - mo'rfd}mnd,am.,(e)i8,przed
fommen wejść w propozycyę·; smak m.; (przen. :) ben -
auf melnen-wurbe er angeftellt ber 5eligfeit ~aben mieć 
na moj'ł propozycyę dano mu przedsmak rozkoszy. 
posadę; 5) (\j:lreleuorfd)lag) 18o'r•f d)mcdcn, I. va. (~a~ 
oferta f.; zacenienie n. bm) 1) ben !pfeffer - wy-

mo'r,f djlngcn,fdjlage,f dj[ligft,. czuć przewaśający smak pie
fdJ!ligt, fdJlug nor, ~abe nor• przn; 2) kosztować naprz6d; 
gefdjlagen, I. va. 1) przybić 3) mieć przedsmak czego; 
co z przodu; 2) ben 5djleier II. vn, (~alien) przewaśać w 
- spuścić woalkę; 3) ben smaku; an biefer 5auce 
Sufat - wnieść poprawkę; fdjmecft bai8 @elllilr3 nor w 
4) ,i;,eu, @ra!3 - siana, tra- tym sosie przewaśa smak 
wę wpakować do działa pod korzeni. 
kulę; 5) bie @nrben - kłosy mo'r•fd)mcifitn, fcflmeif!e, 
lekko wymłacać, kłosować; fcljmeifleft i fdjmeif!t, fdjmifJ 
6) ein ~oroe, ber bie 3unge - nor, ~alie norgefdjmiffen, va. 
lew z wystającym językiem; obacz norroerfen. 
7) eine \note - uderzyć przed- mo'rf d)ntibc{Jrctt, an. -es, 
nutkę; ben '.taft wy- pl. •liretter, deszczułka /., 
bijać takt; 8) propono- stolniczka /. do krajania, 
wać, radzić, doradzać, przed- transzerowania, 
stawić, wnieść, wnosić; jmnbn 18o'rfd)ncibcmcffcr, an. •i8, 
filr eine filla~l - wnieść pl. -, nóś m. do rozbierania, 
czyją kandydaturę; einen krajania, transzerowania. 
@eiftlidjen filr eine \l.lfrilnbe - mo'r•f d)nciben, f dJneibe, 
prezentować księdza na pro- f djneibeft, f djneibet, fdjnitt 
bostwo; id) roerbe bir ein uor, ~abe uor~efdjnilten, 1) 
!Dlittel gegen .l?ovffd)meram \ krajać, dzielic, rozbierać, 
- poradzę ci środek na ból transzerować; ben 18raten 
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- pokrajać pieczeń; bas 
%ud) - przykroić sukno; 2) 
jmnbm - krajać przed kim 
dla pokazania mu; jmnbm 
@efid)tet stroić komu 
miny, grymasy; 3) tąć przed 
innymi, przodować teńcom. 

2) (przen. :) bie 21:ngelegen~eit 
fdjreitet t1or sprawa postępuje; 
bie .l?ranf§eit ift f djon roeit 
t1or11efd)titten, . choroba jut 
bardzo postąpiła; 3) iść przed 
kim, wyprzedzić kogo, 

wawcza; 2} podręcznik m. 
(jakiejś umiej~tności). 

mo'rf d}iilcr, sm . .. 5, pl. -, 
uczeń m. szkoły przygotowa
wczej. 

$o'rfd}uij, sm. •ff eB, pl. 
"fdjiiff e, 1) pierwszeństwo n. w 
strzelaniu; pierwszy strzał; 
2) zaliczka f., zadatek m., 
forszus m.; um 20 .Rtonen 
im - jein mieć zaliczkę na 
20 koron, 

mo'tf d}ncibCU, Bn, •51 kra
janie n., dzielenie n., roz
bieranie n., transzerowanie 
n., przykrawywanie n. 

mo'rf d}ncibcr, sm. ,5, pl. 
-, 1) krajczy m.; 2) przo
downik m. w szyciu, przy
krawacz m., zaprzednik m. 

mo'rf d}ncU, adi. zawcze
sny, prędki, porywczy, go
rący; adv. porywczo; -
nntroorten odpowiedzieć bez 
rozmysłu, bez zastanowienia. 

mo'tf d}nift, Bm, •(e)5, pra
wo n. pierwszego tęcia j 2) 
(~format.,b) pierwokos m. 

$o'r•f d}rct6cn, fclłrei6e, 
fdjreibft, fd)reilit, f djrieli t1or, 
~alie t1orgef d)rieben, va. 1) 
einem SdJillet )l!udjftaben -
napisać uczniowi litery na 
wz6r; 2) napisać co na przo
dzie, na czele; ben ~ullen 
eine @ins - dopisać jedynkę 
przed zerami; 3) jmnbm etro. 
- przepisywać, nakazywać, 
rozkazywać komu co j @ef eve 
- stanowić prawa; bas @e• 
fet jd)reilit t1or . • . ustawa 
nakazuje, wymaga • • • ; 
@ren3en - wyznaczyć, za
kreślić granice; imnbm ii.ler• 
~altungemajiregeln - prze
pisać komu spos6b zacho
wania się; iclj laff e mit t1on 
eudj nid)ts . - nie macie 
prawa rozkazywania mi; II. 
uorgejdjrielien, pp. i adi. 
przepisany; er faftet an ben 
•m l:agen pości w ustano
wione dnie; au ben •en !Be• 
bingungm w ustanowionych 
warunkach. 

mo·r·fd}rcicn, f djreien, 
f d)reift, f d)reit, fd)rie uor, ~a6e 
uorgef djrien, I. va. jmnbm etro. 
- krzyczeć komu coś w 
uszy; II. vn. krzyczeć głośniej 
od drugich. 

mo'r•f d}rcitcn, f d)reite, 
f d)reiteft, f d)reitet, jd)ritt uor, 
~abe t1orgefdJritten, vn. 1) po
stępować, kroczyć naprz6d; 

mo'rf d)rift, sf. pl. 0 en, 1) 
wzorki pl. do pisania; 2) 
przepis m., reguła f., in
strukcya /., regulamin m., 
nakaz m., rozkaz m.; auf 
- bes 21:rates na przepis le
karza; geje~lid)e •en przepisy 
prawne; nacĘ) - ~1mbeln 
działać wedle instrukcyi; 
bas !Dlufter ift nidjt nacĘ) bet 
- wzór nie jest wedle prze
pisu; -en mad)en dyktować 
prawa; fircĘ)[icĘ)e •tn kościelne 
przepisy; bet - gemliji sto
sownie do przepisu, nakazu. 

lBo'rf d}rift0gcmiiij, adv. 
stosownie do przepisu, wedle, 
podług przepisu, przepi,iowo. 

mo'rf djrift0miiijig, adi. i 
adv. stosowny, stosownie do 
przepisu, prawidłowy, prawi
dłowo; ,e .!Hei'oung, •er @ruji 
przepisane umundurowanie, 
ukłon. 

mo'rf dJrift01Uibrig, adi. i 
adv. przeciwny przepisowi, 
nieprawidłowy, niepra
widłowo. 

mo'rf d}ritt, sm. •es, pl. •e, 
1) postępowanie n., krok m., 
naprz6d; 2) postęp m. = ';yort• 
jd)titt. 

$o'rf d}ub, sm. •(e)s, 1) 
ben - ~aben mieć pierwszeń
stwo do rzucania (kręgle); 
2) pomoc m., wsparcie n., 
porEJka f.; jmn'om - leifte~ 
dopom6dz komu, wesprzec 
kogo; einem Unterne~men -
[eijlen popiera6 przedsięwzię
cie, faworyzować przedsię
wzięcie; bas ~ie~e bet met• 
leumbung - letften to ró
wnałoby się poparciu 
oszczerstwa. 

mo·rf d}nt, sm. •(e)i!, pl. -e, 
część f, bucika bez cholew, 
podszycie n. 

mo·r·f d)utcn, va. (~alien) 
podszyć, dać podszycie (na 
buty). 

$o'rf d}ulc, sf. pl. •n, 1) 
szkoła wstępna, przygoto-

mo'rf d}nijbtllliUigung, sf. 
przyznanie n., przyzwolenie n. 
zaliczki. 

mo'rf d)uijfnff c, aj. pl. ,n, 
kasa zaliczkowa. 

$o'rfd}uijllcrtin, sm. •es, 
pl. •e, towarzystwo zalicz
kowe. 

mo·rrdjuijlllcif c, adv. tytu
łem zaliczki, zadatku, jako 
forszus, z góry. 

mo'rf djuij3n~lnng, sf. zali
czenie n., zapłata f. z g6ry. 

$o'rf d)utt, am. •(e)s, pasza 
rzucona dzikom w zimie. 

$o'r·f d)ilttcn, va. (~aliett} 
bem ii.łie~ ';yutter - bydłu 
nasypać paszy. 

mo'r•f d}il~cn, va. (~alien) 
zastawiać si EJ, zasłaniać Bi!}; 
tłumaczyć się, uniewinniać, 
usprawiedliwiać się; et ~at 
eine Jtranf~eit t1orgefcĘ)Utt 
tłumaczył, usprawiedliwiał 
się chorobą; jein 21:[ter -
zastawiać się wiekiem; Un• 
roifjen~eit - zastawiać sill 
niewiadomością, 

mn'rf djii~cn, sn. •5, za
stawianie n. sie pretekstem, 

mo'rf d)111nrm; sm. •(e}s, 
pl. -f dJrolirme, pierwszy r6j, 
pierwak m. 

$o'r•f cblllll~CII, va. (~alien) 
obacz ii.lorplaubern. 

lBo'r•f d}tucbcn, vn. (~alien) 
snuć się przed oczyma, być 
na myśli, zdawać się komu; 
bas f djroelit mir beut!idj t1ot 
to stoi mi wyraźnie przed 
oczyma; bas fd)roelit mir 
bunfeI tJOt to mi się tylko 
majaczy. 

lBo'r•f d}111immcn, f cĘ)roinune, 
jd)mimmft, fd)mimmt, f djroamm 
t1or, liin t1otgef cĘ)roommen, vn. 
1) pływać przodem, naprzód; 
2) jmnbm - wyprzedzić ko-



~o'r•f djlllinbeln 

go pływając; 3) jmnbm 
pływać przed kim (dla po
kaz11nia mu). 

mo'r•f d}lllinbeln, va. (~aben) 
jmnom etw. - wmówić w 
kogo co. 

mo'rf cgel, sm. -s, pl. -, 
przedni żagiel. 

mo't=ftgtln, vn. (fein) 1) 
żnglować na przodzie; 2) 
żalł"lnjąc wyprzedzić. 

!Bo't•f tbtn, \e~e, fie~ft, fie~t, 
fa~ vor, ~llbe norgefe~en, I. 
va. 1) przewidzieć, przewi
dywać; biefer ł)'a!I i~ im @ea 
f ejJe nidJt vorgeje~en ten wy
padek jest nieprzewidziany 
przez ustawę; 2) zawczasu 
w co zaopatrzyć; Il. fidJ 
-, vr. (~aóen) zaopatrzyć 
sie; mieć sie na baczności, 
ni ostrożnoś.ci; wystrzegać 
się czego; norgef e~en ! bacz
ność ! ostrożnie! 

!Bo'rf tbUll!l, af. 1) opa
trzność t:; llie giittliclje -
opatrzność boska; non ber 
- beftimmt przez opatrzność 
przeznaczony; 2) megen einer 
6llcl)e - tun ubezpieczyć się 
w jakiej sprawie. 

!Bo't•f cin, bin, bift, ift, mar 
nor, bin norgemefen, vn. 1) 
jmnbm - wyprzedzić kogo, 
przewyższyć kogo; 2) (ver
~anbelt mer~en) mas ift je1Jt 
lJOt? o czem się teraz roz
prawia?, nad czem jest teraz 
dyskusya? 3) 'oa f ei @ott 
l)Ot ! niech nas Bóg od tego 
obroni! 

!Bo'rf citc, sf. pl. •n, obacz 
18orber\ei1e. 

!Bo'rf ct;bar, adi. dający 
sie przedłożyć, podać, mo
gą,·y być przedłożony, po
dany. 

!Bo'rf ct;blntt, sn. •es, pl. 
•bldtter, biała kartka papieru 
na początku i na końcu 
opr11wnej książki. 

!Bo'rf ct;bltdJ, sn. •(e)s, bla
cha, któ,ą się stawia przed 
jakirn otworem. 

!Bo'r=fct;cn, va. (~alien) 1) 
postawić, położyć co na przo
dzie, przed kim, przed czem; 
ber . Xilr einen 15tein, dn 
!Brett - założyć drzwi ka
mieniem, zastawić drzwi de-
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ską; 2) jmnbm 5peifen, @e• 
triinfe - podać komu po
trawy, napoje; blltf id) 3gnen 
etm. - ? czy śmiem panu 
coś podać? 3) einem froorte 
eine 6iCbe - położyć zgło
skę pried wyrazem; einer 
9'1ote ein Słreu3 - postawić, 
położyć krzyżyk przed nutą; 
6) eine goge .!?arte - bić wy
soką kartą; 6) !J3ferbe -
przyprządz jeszcze koni; 6) 
jeinen !.llamen einem fBud)e -
podpisać się na czele, na po
czątku książki; einem f8uclje 
eine iBorrelle · - umieścić 
przedmowę na początku ksią
żki; 7) jmnbn einem anbmn 
- przekładać, przełożyć kogo 
nad kim; er mur be bem ,t,eere 
norgefejJt zrobiono go prze
łożonym wojska; bie vorge~ 
f ejJte 18e~iirbe przełożona wła
dza; jmnbm ein !Dlufter -
przedłożJ ć komu wzór; 8) 
fidj etm. - zamierzyć, po
stanowić, ułożyć sobie co; 
nabić sobie czem głuwę; fidJ 
ein ,8ie( - wytknąć sobie 
cel. 

!Bo'rf ti;tn, an. •S, obacz 
mor1e1Jun11. 

!BO'tfct;cr, sm. •S, pl. -, 
rzecz, którą się przed coś 
stawia; Ofen - przystawka f. 
do pie<'a. 

!Bo'rf ct;fcnftcr, sn. •iii, pl. 
-, porlwójne okno. 

!Bo'rf ct;gittcr, an. -a, pl. 
-, !Bo'rfct,labcn, am. •a, pl. 
-rn•en, Ż•luzytl pl. 

!Bo'rf et;lid), adi. umyślny, 
!BO'rf tt}l,lal,licr, sn. =s, ob. 

18orietlblatt. 
!Bo'rf ct;filbc, sf. pl. •n, ob. 

morfilbe. 
!Bo'rf ct;tcUcr, am. •s, pl. 

-, tal~,z m. do po<lawnoia. 
$O'tf ti;UU!J, sf., mo'rf Ci;tn, 

sn. •5, położenie n., po•ta
wienie n. czego na przodzie; 
bie - eines )lludjftabens przy
danie litery 11a czele. 

!Bo'rf ct;lllnnb, af. para-
wan m. 

!Bo't·f cuf3rn, va. (~aben) 
wzily"h"ć przed kim. 

$o'rfid)t, af. 1) opatrzność 
f. (zastarzałe); 2) przezor
ność /,, ostrożność f., roz-

mo'r=fii;tn 

ważność j.; oględność f.; aur 
grii~eren - dla większej 
ostrożności; mit - au )lllerfe 
ge~en ostrożnie przystąpić do 
dzieła; ber - galber przez 
ostro!ność; morfid)!! ostro
żnie! - ift bie mutter ber 
froeis~eit. 

!Bo'rfid}tig, adi. przezorny
ostrożny, oględny; adv. prze, 
zornie, ostrożnie ; er f pricljt 
fidJ f e~r - ii ber biefe 2ln• 
gelegengeit aus on mówi z 
wielką rezerwą o tej spra
wie; bu mu~t - au !lllerfe 
ge~en musisz się wziąść ostro
tnie do rzeczy; er fpiert 
statten f e~r - gra w karty 
bardzo rozważnie; menig unb 
- fpred}en ważyć wyrazy; 
jmnbn Ie~ren - f ein nauczyć 
kogo przezorności, ostrożno
ści; •en @ebraud) von etro. 
mad)en ostrożnie z czego .ko
rzy•tać. 

!Bo'rfidjtigfcit, sf. ostro
żność j., pizezorność f., ogl~
dność f. 

!Bo'rfid}t~balbcr, adv. przez 
ostrożność, dla ostro!ności. 

!Bo'rfid,Jt~maf,rcgcl, sf. pl. 
.. n, środek m. ostrożności; 
"'" treffen poczynić środki 
ostrożności. 

!Bo'rfilbc, af. pl. •n, zgło
sk" początkowa. 

!Bo'r•fingcn, finge, fingft, 
fingt, fang vor, gllbe norge• 
jungen, va. t) śpiewać przed 
kim; jmnbm etm. - zaśpie
wać komu co; 2) (anftimmen) 
(za)intonować. 

!Bo'rftngcr, sm. •iii, pl. -, 
oba<·z jflor\dnger, 

!Bo'rfintflutlid}, adi. przed
potopowy, obacz )Borjiinb• 
fluilicf). 

mo·rfit;, sm. •es, pierwsze 
miejs,·e, przewodnictwo n., 
prezydt1ncya /., prezydyum 
n.; ben - gaben, ben -
ffi~ren prezydować, przewo
dniczyć; ben - liei Xifd)e 
gaben prezydować przy stole; 
\ł3ariamenHleriiffnung unter 
bem -e bes .stonigi8 zagajenie 
parlamentu pod przewodni
ctwem kr6la. 

!Bo't•fit;en, fite, fi1Jeft, fitt, 
f au llOt, ~abe l!Orgefeff en, 



!.Bo'rfii;tnbt(r) 

va. 1) przewodniczyć, prezy
dyować; 2) jmnbm - mieć 
pierwszeństwo przed kim. 

l.Bo'rfil}tnbt(r), sm. ,en, pl. 
•e(n), p•zewoduiczący m., pre
zydent m., prezes m. 

!.Bo'rfil}tramt, sn. oeil, urząd 
m. prze'\Vodniczącego, prezy
denta, prezesa, prezyden
tura f. 

lSo'rf ommcr, sm. •il, przed
lecie n., przadletnia pora, 
czas poprzedzający lato. 

lSo'rf orne, sf. przezorność 
f., pie,·za f.; - ijt beff et am 
9ladjf Ot!Je lepiej działać prze
zornie, niż potem mieć kło· 
pot; bie giittlidje - duchowna 
opieka; bu mu&t - treffen 
lla&. , . musisz starać sie o 
to, żeby,.. • 

lSo'r·f orncn, vn. (ijaóen) ro
bić starania, przygotowania, 
starać się o co; upewnić się. 

. lSo'rf ornlidJ, adi. starający 
stę, przezorny; adv. przez 
przezurność, ostrofoość; (Dot• 
Iiiufig) tymczasowo, prowizo
rycznie. 

lSo'rf l,lann, sin, ~(e)il, przy
prząg m., konie z przodu 
przyprzężone; pod wodaf.; ko
nie d') jazdy rozstawione, 

lSo'rf l,Jannbitnft, sin. -ee, 
służba p,iotworlowa. 

lSo'rf .pannlofomotibc, sf. 
parowóz p•zyprzężony, 

lSo'r•fl,lanncn, 1Ja. (~aóen) 
1) rozpiąć, rozcią!!"nąć, przy
pif!Ć z ~rzodu j ~) zaprządz, 
zaklarlac, założyc (konie). 

lSo'rf.pann.pfcrb, sn. -ee, 
koń podwodowy. 

lSO'tfl,ICif t, sf. pl. •n, przy
stawka f., przekąska f., za
kąRka f. 

lSo'r•fl,licndn, va. (~aóen) 
jmnom elttJ. - łudzić kogo 
czern, mamić kogo czem, 
przedstawić komu coś dla 
złudzenia go; eitie ~offnun• 
gen - budzić płonne na, 
dzieie. 

lSo'rfl,licndnng, sf. pl. •en, 
ułuda f., mamienie n., tnma
nienie n., jałowa obietnica, 
udawaniP n. 

lSo'rf,llid, sn. -(e)e, pl. 0 e, 
przygrywka f., wstęp m., pre-
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ludyum n.; (przen. :) wstęp 
m., zApowiednia /. 

lSo'r•fl,lidcn, I. va. (~aóen) 
jmnllm etro. - grać przed 
kim; zagrać komu co; II. 
vn. (fein) einet Sadje -
uprzedzić co, robić do czego 
prz.vgrywkę. 

lSo'rfl,linnmaf d)l11c, sf. pZ. 
•n, ma-zyua p,zędzalniana. 

lSo'rf l,lrad)c, sf. pl. ,n, ob. 
3'ilrf prad)e. 

l8o'r·f.prcd)c11, fpredje,f µridjft, 
f µrid)t, l\JtadJ Dor, ~abe Dor• 
gefprod)en, I. va. jmnllm etw. 
- przepowiadać komu; uczyć 
kogo, jak ma mówić; li. vn. 
1) óei imnllm - pójść do 
kogo dla rozmówienia się, 
wstąpić, zgłosić się do kogo; 
2) obacz jrilrfpredJen. 

lSo'rfl,lrcd)er, sm. -e, pl. 
-, 1) prz~powiadający m. 
słowa; 2) zgłaszający m. się; 
3) obac.: 3'iltf pml)er. 

lSo'r·f l,lrenncn, vn. (fein) 
skoczyć na przód (na koniu). 

lSo'r·f .Prlngcn, f pringe, 
f µringjt, 1vringt, fptang Dor, 
óin Dorgefprungen, va. 1) wy
skoczyć naprzód; skakać 
przed kirn; 2) wystawać, 
sterczeć; wytryskać; ba!i! ~~cl} 
f µringt au roeit Dot dach wy
staje, sterczy zanadto ku 
przodowi; DOtfpringenber 
mlinfeI kąt wysunięty; DOto 
fpringenlle!i! .!tinn wystająca 
brocla. 

l8o'rfl,lr11ng, sm. •(e)il, pl. 
-fprilnlle, 1) wysti,p m., wy
skok m., ryzalit m.; 2) gu
zowatość/., guz m. ;3) (przen.:) 
einen - vor jmnbm ~1tben 
prześcignąć kogo; ben - geo 
n,innen ubiedz kogo; 4) ziarna 
z kłosów naprzód wyskaku
jąc", 

lSo'rf,lluf, sm. -(e)s, wró!ba 
f., znak m., wskazówka j, 

l8o'r,fl,111fcn, vn. (~alien) 
znaczyć się, być wskazówką 
tego co się ma stat<, naprzóc1 
się ju! zapowiadać. 

lSo'rftabt, sf. pl. •ftlibte, 
prz„dmieś,·ie n. 

lSo'rftiibtcr, sm. •B, pl. -, 
przedm1e,z~zanin m., mie
szkaniec m. przedmieścia. 

lSo'tftiibterin, sf. pl. -nen, 

mo'r•ftt~tn 

przedmieszczanka f., mie
szkanka /. przedmieścia. 

lSo'rftiibtif dJ, adi. przed
miejski. 

lSo'rftanb, sm. •ei, pl. 
•ftlinbe, 1) a) zwierzchnictwo 
n., zwierzchność f., przeło
żeństwo n.; wydział m., star
szyzna f., przełożeni pl., dy
rekcya j.; b) naczelnik 
m.; przełożony m., dyrektor 
m,; 2) kancya f., poręka 
/., rękojmia f,; - legen zło
żyć kaucyę; 3) stawienni
ctwo sądowe, obowiązek m. 
stawienia się w sądzie. 

lSo'rftanbi!bame, sf. pl. -n, 
dama wydziałowa. 

lSo'rftnnbi!mitnlieb, sn. 
•(e)e, pl. •et, członek m. wy
działu.· 

lSo'rftnnbi!fil}ung, sf. pl. 
-en. poa1edze„ie 11. wydziału, 

lSo'rftanbi!tua~l, sf. pl. -en, 
wybór m. wydziału, 

lSo'r•ftcd)cn, fted)e, ftidjft, 
ftid)r, ftad) Dor, ~aóe vor• 
geftodjen uderzać najbardziej 
w oczy, razić, odbijać; llie)e 
3'aróe ftid)t DOt ten kolor 
mocno odbija; II. va. (~af>en) 
ein 2ocl) - dziurke w czem 
wprzód zrobić. • 

lSo'rftcdiirmcl, sm. -e, pl. 
-, wierzchnie rękawki dla 
ochrony spodnich. 

mo'r•ftcdcn, va. (~alien) 1) 
wsaddć, wetknąć, zatknf!Ć, 
wpiąć; fidJ eine !Rofe -
przypiąć sobie różę; 2) fid) 
ein .Biel - wytknąć sobie 
cel; llae Dotgeftecfte 8ieI er• 
reidjen dopiąć wytkniętego 
celu, 

lSo'rftedcr, sm. -e, pl. -, 
łon m., ćwiek plaski, prze
włoka f, kotwy, klucz m. 
kotwy. 

lSo'rftedliit;d)cn, sm. •B, pl. 
-, ponbródek m. 

lSo'rftcdnagcl, sm. -e, pl. 
•nligel, lun esowaty (przy 
koń1,u o.qi). 

lSo'rftclff dJlil,Ji!, sm. •fee, 
pl. of t, krawatka /., ko
karcla f. 

lSo'r•ftc~cn, I. fte~e, fte~~, 
ftanb Dot, bin vorgeftanben, 
vn. 1) przewodniczyć; zawia
dować, administrować; spra• 



wować (urzą,d, interesa); et 
fte~t .bem ~auf e UOt zarzą,dza, 
administruje domem; et aUein 
fte~t bem ©auf e uot on sam 
jeden reprezentuje dom; bet 
Dffi3iet, bet bief em ilienft~ 
aroeige uorfte~t oficer, kt6ry 
stoi na czele tej gałezi słu
żbowej; 2) wystawać naprzód j 
bet ©ut fte~t au roeit uor ten 
kapelusz wystaje, sterczy za
nadto naprz6d ; 3) (bnuot 
fte~en) stać przed czem, na 
przodzie; 4) przewyższyć 
kogo w czem, mieć nad kim 
wyższość, przed kim pierw
szeństwo; bei ~ef evung bee 
mmtee fte~e id) nllen ilbrigen 
t>Ot przy obsadzeniu urzędu 
mam pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi; in bet 
!!Rufif fte~t et i~m uot w mu
zyce przewyższył go; II. t>Ot• 

e~enb, ppr. i adi. wy.ta
jący, sterczący; powyższy; 
niniejszy; of Seite poprze
dzająca, poprzednia kHrtka; 
motfte~en'oee ~at er gef d)tielien 
to co poprzedza, to on na
pisał. 

$O'tftCttr, Bm. •e, pl. -, 
przełożony m., zwierzchnik 
m., naczelnik m., dyrektor 
m.; - einee Słloftete przeor m. 

mo'rftctcramt, an. 0 ee, 
przełożeństwo n., zwierzchni
ctwo n. 

mo'rftcttrin, af. pl. -nen, 
przełożona f., dyrektorka f.; 
- einee Jł[oftete ksieni f., 
przeorysza f. 

$0'tffttcrf d,lllfł, Bj. obacz 
motfte~eramt. 

$o'rftcttnnb, sm. •t!, pl. 
•e, wyżeł m., legawiec m., 
pies legawy. 

mo'tftcttiinbin, af. pl. •en, 
wyżlica f. 

mo'rftcllbat, adi. dający 
się przedstawić, wyobrazić; 
bai3 ift Ieicgt - to sobie można 
łatwo wyobrazić, przedsta
wić. 

mo'r~ftcUcn, I. va. (~alien) 
1) postawić na przodzie, 
przed czem; wystawić na
przód; bu mutt mit eine 
f µanifd)e !lllan'o - musisz 
mi postawi6 parawan; 2) 
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przedstawić; er rour'oe bei wyobrażenia, wystawienia 
,<óofe uotgeftellt został przed- sobie. 
stawionym, za prezentowa- mo'rftclluug0fraft, af., mo'r• 
nym u dworu; 8) przedsta- ftcllu11g0ticrmiigcu, sn. ·tł, 
wiać, wystawiać, wyobrażać; wyobraźnia /,, imaginacya 
biefei8 ll:lilb ftellt eine Sd)[acĘ)t f., fantazya f. 
lJOt ten obraz przedstawia mo'tftCllUUg0tCcf,lt, Bn. •ei8, 
bitwę; ein 6tilcf - wysta- prawo n. przedstawienia. 
wić sztukę; eine !Rolle - mo'rftangc, 8(. pl. ,n, jeden 
grać rolę; er ftellt etro. uor z przednkh maszt6w. 
jest czemś; 4) jmnbm elro. mo'rftClJCU, Bm. •i3, pl. -, 

wystawiać, przedłożyć, obacz motberfteuen. 
przedstawiać komu co; id) mo'rftid,l, sm. ,e!, pl. •e, 
muli bir bie Sdjli'olidJfeit obacz [lorberftid). 
feines @inf[uffes - muszę ci mo'tftofj, sm. ,eg, pl. 
przedstawić szkodliwość jego •[liijie, 1) pchnięcie n. z 
wpływu; 5) ficfJ etro. - przed- przodu, atak m.; zaczepka f.; 
stawić, wystawić, wyobrazić 2) wąz m., wąza f., zasklep 
sobie co; fteUen 6ie fid) meine m., skarzyk m., pierzga f. 
ijteube t>Ot wyobraź sobie (pszczelnictwo); 3) występ m., 
pan moją radość; bat! ~litte id) wyskok m., wykusz m., 
mit nie uorgeftellt nigdy nie (arch.); 4) wypustka f. (u 
byłbym tego pomyślał', nigdy sukni). 
nie byłbym sobie tego wy-1 mo't•ftofjcn, ftojie, ftoteft i 
obraził; jmnbn 3um IDlufter ftiijit, ftiif1t, ftieji uot, ~11be 
- postawić kogo za wz6r;, UOtAefto[len, I. va. 1) pchnąć 
6) eine U~t - poqunąć zegar I z przodu, popchnąć naprz6d; 
naprz6d; II. fid) , vr. 2) dae. wypustkę, zalamować; 
(~a6en) fidj jmn'om - przed- mit \l.lef3roerf - obramować 
stawić, zaprezentować się futrem; II. vn. (lei n) 1) po-
komu, sunąć, posuwać się naprzód, 

mo'tftcllfg, adi. etro. atakować nagle i gwałto-
mad)en przedstawić co; liei wnie; 2) obacz llOttngen. 
einet ll:legor'oe roerben mo'r•ftrcifcu, 9alie uotge0 

zrobić przedstawienie u wła- fttecft, va. 1) wysuną.ci, wy
dzy, wnieść rtklamacyę do ciągnąć naprzód; ben ł)'ufl 
władzy. - wysunl!Ć nogę; bie .8Un!Je 

- wystawić język j ben ~am 
mo'tftCllUUg, Bf. pl. •en, - nagiąć, nachylić szyję na-

1) przedstawienie n.; - tJOn prz6d; 2) zaliczyć, dać za
jmn'om przedstawienie n., Hczkę, pożyczyć. 
prezentacya f. kogo; - uon mo·t·ftrcncu, ~alie uotge
%1:upven przegląd m. wojska; ftteut, va. posypać przed 
2) przedstawienie n., wysta- czem. 
wienie n., wystawa f. (tea- mo'tftrid,l, .~m. •ee, pl. •t, 
tralna); 8) wyobrażenie n., kreska f. przed literą. 
pojęcie n., wystawienie 11, mo'tffUbC, Bj, pl. •n, 1) 
sobie czego; imaginacya f.; pokój frontowy; 2) przed
bae ge§t . ilóet n~e 0 en to pok6j m. 
prz~cb.od~, ~sze~k,e wyobr~- lSo'tftilif, sn. aee, pl. ,e, 1) 
żeme, połęme; td) fnnn m!r I przedni kawał, przednia część; 
bauon feme - mad)en me 2) obacz [lorfviel. 
mogę s~~ie tego wyob~azić, filo'rftullicn, an. pl. studya 
wystaww; 4) przedłożeme n., wstepne badania wstępne. 
przedstawienie n.; id) §alie !Bo'rft'ufc, sj. pl. an, pierw
t~m em[le •en gemad)t czy- szy stopień; (przen. :) 
m!e~ mu poważne przedsta- wstęp m. 
w1ema. mo·r~ftill~cu, va. vr. 

filo'tftcUung0att1 af., lSo'r, (gaóen) wywr6cić się na
ftclluug01Dcif C, Bf. sposób m. prz6d. 
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l.Bo'r•ftilracn, liin vorge- ~eit korzystna sposobność, 
ftilr3t, vn. i ficfJ -, vr. dobra sposobność; etn,. in 
gwałtownie wybiedz naprzód, vortei(~aftei! ~id)t fe!Jen umie
rzucić się naprzód, ścić co w korzystnem oświe-

l.Bo't·fUd}cn, ~alie norge• tleniu, przedstawić co w ko
fud)t, va. 1) obacz 4:>ernor• rzystnem świetle; II. adv. 
f UÓltn, korzystniej fidJ - Ueiben 

l.Bo'rf ilnbf{utlid}, adi. przed- ubierać się korzystnie, 
potopowy, l.Bo'rtcilfild}tig, adi. tądny 

l.Bo'rtana, sm. -es, pl. zysku, korzyści, interesowany. 
•t1in3e, tańczenie n. w pierw- filo'rtrab, sm. •(e)i!, prze-
szej parze, przodowanie n., dnia strat. 
przewodnictwo n. w tańcu. filo'r•trabcu, ~alie vorge• 

l.Bo'r•tanacn, ~alie vorge- trabt, vn. jechać kłusem przed 
tan5t, I. vn. tańczyć w kim. 
pierwszej parze, wodzić rej, filo'rtrng, am. •(e)i3, pl. 
prowadzić taniec; II. va. •itlige, !) wykład m., odczyt 
(~alien) jmnbm etn,. - za- m., rozprawa /., mowa /.; 
tańczyć komu co, tańczyć sprawozdanie n., raport m., 
jakiś taniec przed kim. relacya f., przedstawienie n., 

filo'rtiinacr, sm. •S, pl. -'-, rozbieranie n., referat m.; 
wodzirej m., ten co prowadzi ben - lieim .Raif er ~alien 
tań~e. składać cesarzowi raport; 

l.Bo'rtiin3crtn, sf. pl. •nen, er rlijit feine !llortrlige brucfen 
pierwsza tancerka, tancerka/, swoje odczyty, rozprawy wy
z pierwszej pary. daje drukiem; 2) spos6b m. 

l.Bo'rtcil, sm. •(e)s, pl. •e, wykładania, deklamowania, 
1) korzyść /., zy~k m., po- nauczania; sposób grania; 
tytek m.; - aus einer eiad)e er ~at einen f d)iinen - recy
&ie~en ciągnąć korzyść z tuje, deklamuje dobrze, gra 
czego; aum •e gmicfjen wyjść pięknie; er ift fein .!tilnft!er,~at 
na korzyść; er fie~t auf feinen alier einen f c!Jlinen - nie jest 
- patrzy korzyści; aui3 al!em artystą, ale ma bardzo ładny 
- aie~en ciągnąć z wszyst- sposób grania; 3) przeniesienie 
kiego korzyść; ficfJ auf f einen n.; - auf neue !Jłecljnung prze· 
- nerfte~en rozumieć się na niesienie n. na nowy ra
swojej korzyści; etro. aum chunek; 4) (żartobliwie) fie 
- lenfen poprowadzić co na tat einen fdjiineą - ma zbyt 
korzyść; mit - uetfaufen pełny biust. 
sprzedawać z zyskiem; au filo'r=tragcn, frage, trligjt, 
beinrm - na twoja korzyść; ttiigt, trug nor, ~af>e vorge• 
2) korzystna sposobność; ficfJ ttagen, va. 1) nieść przodem, 
al!e •e au nujJe macl)en korzy- nieść przed kim; imnbm bie 
stać z wszelkiej sposobności; ilaterne - nieść przed kim 
bem ~einbe ben - af>ge• latarnie, świecić komu; 2) 
roinnen ubiedz, uprzedzić nie- wykładać, czytać o czem, 
przyjaciela w korzystnej 'spo- recytować, deklamować; roz
sobności; id) liin im - je- prawiać o czem; zdawać 
stem w korzystniejszem po- sprawę, referować, relacyono
łotenin; 3) fortel m, postęp wać, przedstawiać; er tr1igt 
m., sztuka f,; al!e •e geUen @efdjid}te vor wykłada histo
wolno utyć fortelu, sztuki; ryę, czyta o historyi; vor• 
um etn,. gut3umacljen, mut tragenber llłat referent m.; 
man ben - fen n en by coś f eine !!Reinung - przedkła
dobrze zrobić, trzeba znać dać opinię; mer roirb bie 
wszystkie fortele. korzyści. !Bitte -1 kto przedstawi, 

filo'rtcil~aft, filo'rtcilbriu• przedłoty prośbę? ein @ebiD1t 
gcnb, I. adi. korzystny, zy- - recytować, deklamować 
skowny; •e !8ebingungen ko- wiersz; ein ilieb - odśpie
rzystne warunki; •e @e(egen• . wać pieśń; ein !lnufil~ilcf -

3 n le nb et, ~entfdHio!nifcfJeB !!l!6rterDucfJ, 

wykonać kawałek muzyczny; 
fon: id} bas ? milnblic!J ober 
f d}dfflid} - czy mam to 
przedłotyć, prze ds ta wić ust
nie czy pisemnieY 3) prze
nieść; ben eia!bo auf neue 
!Jłed}nung - przenieść saldo 
na nowy rachunek. 

filo'rtrngijart, filo'rtrngij. 
llltifc, sj. sposób m. wykła
dania, deklamowania, recyto· 
wania, grania, śpiewania; 
dykcya /., wymowa /. 

filo'rtrng{Sfunft, sf. sztuka 
f. deklamowania. 

filo'rtragijmfiftcr, sm. •il, 
pl. - mi~trz m. deklamacyi, 
recytacyi. 

filo'rtrcffcn, sn. =li, obacz 
))Jorgefecljt. 

filortrc'ff{ldJ, adi. wyborny, 
doskonały, wyśmienity, prze
dni; ad1,. wybornie, dosko
nale, wyśmienicie. 

filortrc'ff{ld}fctt, sf. pl. ,en, 
wyborność /., doskonałość /., 
wyśmienitość f. 

l.Bo'r•ttcibcn, treif>e, treif>ft, 
treibt. trief> vot, ~abe vorge• 
trief>en, va. pędzić naprzód, 
pędzić co przed kim, 

filo'rtttl)lJC, sf. pl. •n, 
obacz ~reitreppe. 

filo'r•ttttcn, trete, trittft, 
tritt, trat nor, 6in norgetteten, 
vn, 1) wystąpić naprzód, 
iść przed kim; mit etro. nidjt 
- rool!en nie chcieć wystą
pić z czem; 2) obacz 4:>ernor• 
treten. 

filo'rtricb, sm. •il, l.Bo'rtrift, 
sj. prawo n. wypędzania bydła 
na pasze. 

filo'fattinfcn, trinfe, ttinfft, 
trinft, tranf vor, ~af>e vor• 
getrunfen, vn. pić pned kim, 
pić dla zachęcenia kogo. 

filo'rtrttt, sm. •(e)i!, pierw
szeństwo n., prawo n. iść 
naprz6d; imnbm ben 
laff en dać komu pierwszflń
stwo; ben - vor jmnbm 
~aben mieć przed kim pier
wszeństwo. 

l.BO'fttllłJłJ, Bm, •(e)i!, pl. 
•e, obacz )Sortrali. 

!Bo'rtru~l)cn, sf. pl. prze· 
dnia częśc wojska, przednia 
strat. 
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$o'rtua, 

!8o'rtud}, sn. ,eo, pl. 0til(Ę)er, 
1) chusta t: dla zasłoni\jcia si\j; 
2) fartuch m. 

mo'r•tuu, tue, tuft, tut, 
tat uor, ~abe uorgetan, I. va. 
1) eine ~cgilr3e - przypasać, 
założyć fartuszek; bie \llfetbe 

założyć konie; ben lJticgel 
- zasunąć rygiel; 2) (llOt= 
eilig tun) zrobić coś nieroz
ważnie; uorgetan un'o nad)= 
lie'oad)t ~at man(Ę)em grojiefl 
. \.Mb gebracf)t dorywczy po
st\jpek niejednego przypro
wadził już do nieszczęścia; 
3) obacz uormacf)en 2; 4) 
efl jmn'om - przewyższyć, 
prześcignąć kogo; II. ficf) - , 
vr. wy•zczególnić, odznaczyć, 
popisać .si\J, 

mo'rtilr, sf. pl. •en, po
dwójne drzwi. 

mo'r,turucn, ~alie uorge
tumt, vn. przodować w ćwi
czeniach gimnastycznych, 
uczyć gimnastyki. 

mo'rturucr, sm. •il, pl.-, 
przodownik m. 

!8o'r=ilbcn, ~alie uorgeillit, 
va. ćwiczyć naprzód, przy
goiować coś. 

moril'bcr, adv. = uorliei, 
bail @emitter 3ie~t - burza 
mija; bie 15tunbe ift - już 
godzina minęła; mare aud) 
bas f cf)on - gdyby już i to 
przeszło, min\jłO j ber megen 
ift - deszcz ustał; jein 
~u~m mar jcf)nelI - jego 
sława nie długo trwała. 

moril'bcrgong, sm. •(e)s, pl. 
•giinge, przejście n.; - ber 
!Benuil przejście Wenery. 

moril'bcr=ge~en, ge~e, ge~ft, 
ge~t, ging uorilber, li in uor• 
Ubergegangen, vn. przejść, 
przechodzić, mijać, minąć; 
= uorbeige~en; er ift an 
meiner %ilr uorilliergegangen 
przeszedł koło moich drzwi; 
bie !Scf)maaen jinb uorillier= 
gegangen boleści min\jły; 
etm. an jicf) - (ajf en puścić 
co mimo; jmnbm - wyprze
dzić, prześcignąć kogo. 

moril'licrge~cnb, adi. prze
chodzący, przemijający, prze
lotny, efemeryczny, krótko
trwały, chwilowy; ner mor• 
ilberge~enbe przechodzień m.; 
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bie morillierge~enben prze· 
chodnie pl.; icf) ~alie midj liloji 
- in \j3ariil aufge~alten zatrzy
małem si\l tylko chwilowo w 
Paryżu. 

moril'berf egeln, vn. ([ein) 
oba~z !łlorbei1egeln. 

mo'rilbung, sf. pl. =en, 
ćwiczenie przygotowawcze, 
wstępne. 

filo'runterf udjung, sf. śledz
two wst\jpne • 

mo'rurteil, sn. =(e)s, pl. -e, 
przesąd m., uprzedzenie n., 
fid) uon =en frei macf)en uwol
nić Bi\J od przesądów; uon 
•en eingenommen pełen prze
sa<lów. 

• filo'rurteilefrcf, mo'rurtcile, 
loe, adi. wolny od przesą
dów, nieuprzedzony. 

filo'rurtetrnuon, adi. prze
sądny, uprzedzol'.ly, pełen 
przesąd6w. 

mo'rl.loter, sm. =5, pl. •tJiiter, 
obacz morfa~r. 

mo'rl.lcrgongeu~cit, sf. czas 
zaprzeszły. 

jBo'rl.lcr~iir, sn. •S, pl. •t, 
przesłuchanie wstępne. 

filo'rl.ledouf, sm. •(e)s, pl. 
Gfiiufe, sprzedaż uprzednia. 

filo'r1.Jermiid)tui0, sn. Gjfes, 
pl. ~ffe, testament pierwotny. 

mo'ruerfommlung, sf. pl. 
Gen, zehranie wst\jpne. 

filo'rl.lertrog, sm. •(e)a, pl. 
•iriige, układ, kontrakt wstę
pny, umowa wst\jpna. 

filo'rl.lorbcrn, sm. pl. obacz 
more(tetn. 

mo1rl.lorgcftcrn, adv. przed
onegdaj. 

mo'rl.lorig, adi. przedprze
szł.v, za przeszły. 

filo'rl.lodc~t, adi. zaprze
szł.v, trzeci od końca. 

filo'rlllod)e, sf. pl. ~n, 
przednia straż. 

mo·r111na,0, sn. =fes, obacz 
15to:pfmacf)ś. 

filo'rlllngeu, sm. =1l, pl. -, 
obRCz moroerroagen. 

mo'r•lllogen, fidj -, vr. 
(~abm) ośmielić si\l wyjść, 
wystąpić naprzód, zapuszczać 
si\l naprz6d. 

mo•r-llliigcn, roiige, roiigft, 
roiigt, roog uor, ~abe uorge• 
roogen, va. jmnbm etro. -

filo'rlllcg 

ważyć co prze.i kim, wobec 
koiło, odwa:!:yć komuś coś. 

mo1r111ob{, sf. pl. ,en, wy• 
bór przedwstępny. 

mo'rlllnll, sm. ~(e)il, pl. 
•llJćiUe, wał m., nasyp m. na 
przodzie. 

filo'r• lllolteu, f)aóe uorge= 
roaltet, vn. przewyższać, prze
ważać, górować; ~ad)jicl;t -
[aff en kierować si\j łago
dnością, wyrozumiałością; uor, 
roaltenbe ~inberniff e >1acho
dzące przeszkody; bie @ilte 
roaltet nor dobroć bierze górę; 
~ier roaltet fein Smeifel uor 
tu nie zachodzi żadna wat
pliwość, tu niema żad~ej 
wątpliwości. 

filo 1rlllnl311Jcd, sn. wst\Jpna 
walcownia. 

filo'r111oub, sf. pl. ,roiinbe, 
obacz morllermanll. 

mo1r111aub, sm. =(e)s, pl. 
•Wiinlle, pozór m., wybieg m., 
pretekst m., wymówka f,; 
unter bem ,e pod pozorem, 
pretekstem; unter bem Ge ber 
jtranf~eit pod pozorem, upo
zorowaniem choroby; f uctJen 
®ie feine !llorroiinbe nie szu
kaj pan wymówek, wybiegów. 

mo·r111iirt0, adv. naprzód; 
- I naprzód! w drogę; -
unb rillfroiirtfl naprzócl i wstecz; 
roeiter - dalej naprzód; -
ge~en, jicfJ lieroegen posuwać 
się, iść naprzód; eil will mit 
i~m nicf)t - ge~en nie udaje 
się z nim, nie post\jpuje z 
nim; ge~t es - niit beiner 
filtbeit? czy twoja praca po
stępuje? jmnbn - brinAen, 
jmnbm - f)elfen dopomódz 
komu (w karyerze); - fom• 
men posuwać się naprzód; 
lang[ am fommt man aud) -
i z,volna dochodzi się do 
celn. 
mo 1tllliirł0beugc, sf. zgięcie 

n. ku przodowi. 
jBo'rlDiirtebrc~cr, sm. •il, 

pl.-, wkręcacz m., muszkuł 
skręcający rękę naprzód. 

filo'rltlcg, adv. naprzód, z 
góry, przodem, na przodzie; 
imnbn jdjilfen wysłać 
kogo przodem; id) ~alie mein 
@ut~alien - in moaug geo 
liradjt z góry odciągnąłem. 
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llłorlUe'gnn~mc, sf. pl. ,n, więcej ważyć; mieć prze- ptomat m. ; - einer · .ltranf• 
antycypacya f., uprzedzenie n. wagę; II. va. obacz ~or, l)eit symptomat m.1 objaw m.1 

llłorlUC'!J•UC~mcn, nel)me, tuliqen. oznaka choroby. 
nimmft, nimmt, nal)m vor• llło'r•lllimmcrn, llło'r•lllin• llło'r,3cic[Jncn, va. (l)alien) 
meg, l)alie vormeggenommen, f cln, va. i vn. (l)a6en) płakać, etro. imnbm. narysować, wy
va. antycypować, uprzedzić; lamentować przed kim. rysować co przed kim, na• 
wziąć z góry. llło'tlllinb, sm. •(e)t!, pl. •e, kreślić, przerysować, wska-

llło'tlUC~CU, sj. pl. hole pomyślny wiatr dla żeglarzy. zywać; ben !llleg - wskazać 
przedporo<lowe, wstępne. llło'rlllintct, sm. ,e, począ- drogę; ben l'on - wsk11zać 

llło'rlllcin, sm. •(e)!3, pl. •e, tek m. zimy; wczesna zima. ton, położyć klucz (wiolino-
moszcz m. llło'tllliff cn, sn. •ii!, wiedza wy, basowy). 

llło'r•IUCincn, l)abe vorge• /., wiadomość j.; es gefclial) llło'r3cic(Jncr, sm. •!3, pl. 
meint, va. płakać przed kim. ol)ne mein - stało się bez -, rysujący m. wzór, ryso-

llło't•WCiftn, tueife, tueife~ mojej wiedzy. wnik m. 
i meift, meift, mieti nor, l)abe llło'tllli~, sm. ,es, 1), nie- llło't3cic(Jnnng, sf. pl. •en, 
votgemiefen, va. okazać, przed- wczesna, niepotrzebna, nie- wzór m. do rysunku, traso
łożyć = nor3eigen. roztropna ciekawość, niedys- wanie n., wytykanie n. (ogro-

llło't•IUCifnng, sf. pl. •en, krecya j.; mail beineil mm• du); wskazanie n. tonu. 
okazanie n., przedłożenie n. te!! niclit ift, ba laffe beinen - llło'r3cigbnr, adi. IDogący 

llło'rlllcifcr, sm. •iii, okazi- nie wtrącaj się w rzeczy, być pokazanym, zaprezento-
ciel m. które ciebie nie obchodzą, wanym. 

llło'tllldł, sf. pl. ,en, 1) nie wściubiaj nosa, gdzieś nie llło'r•3cigcn, va. (l)a6en) po-
przedświat m., dawny, stary, dał grosza; 2) (normitige kazać, okazać, zaprezento
pierwotny świat; staroży- I \}3etfon) ciekawski m., wścib- wać; einen !llleclifel 3ur .8al)• 
tność /.; 2) (~orfal)ren) ski m. · !unq -zaprezentować weksel. 
przodkowie, llło'rllli~ig, adi. ciekawy, llło't3cigcr, sm. •ii!, pl. -, 

llło'rlUdtlidJ, adi. pierwo- wścibski, niedyskretny. okaziciel m. 
tny, przedpotopowy, przed- llło'rlllort, sn . .. ei!, pl. 0 e, llło'r3cigcrin, sf. pl. =nen, 
historyczny. 1) przedmowa f.; 2) pl. okazicielka f. 

llło't•lllcnbcn, menbe, men= •mlirter, przyimek m. llło'r3cigung, sf. pl. •en, 
beft, menbet, manbte nor, men- llło'tlUUrf, sm. •(e)t!, pl. I pokaza11ie n., okazanie n., 
bete nor, ~abe norgemanbt i =milrfe, 1) zarzut m., wy- prezentacya f., bet - przy 
vorgetuenbet, va. zastawiae, rzut m.; fann iljm bail 3um ukazaniu. 
się czem, uniewinniać sił}, - gereid}en czy można mu llło't3elt, sj. starożytność 
tłómaczyć sii; czem, po- z tego zrobić zarzut; tue f., przeszłość /., dawne cza. 
dawać. redii, fo l)aft bu feinen - au sy; ftcli in bie grauefte -

llło'r=IUCtfcn, tuerfe, mirfft, filrd)ten postępuj uczciwie net!ieren gubić się w zamierz
mirft, tuatf vor, lja6e vor• a nie oglądaj się na wyrzuty; chlej przeszłości. 
getuotfen, va. 1) rzucać co 2) nagana/. = Xabe!; na- llłoraci'tcn, adv. dawnymi 
komu, przed kim; tuitf ben pomnienie n. = merma[Jnung; czasy, przed laty, dawniej, 
~illjnern @tau:pen nor nasyp 3) przedmiot m., tęmat m., onl!'i. 
kurom krup; ben ~eftien vor, materyał m.; aum - eine1o llło'r3citig, adi. przedwcze
gemotfen rzucony na pastwę ~ilbeil maclien uczynić przed- sny; •e <Entbinbung przed
dzikich zwierząt; 2) zarzucać miotem obrazu; 4) żer rzu- wczesny poród. 
komu co, czynić zarzuty; icli czony dla przynęty zwie- llło'r•3icijcn, 3ielje, 3ieljft, 
l)a6e mir nid)tiil vor3utuerfen rzyny. 3ieljt, 30g nor, l)abe norge3ogen, 
nie mogę sobie nic zarzucić, llło'rlllntf~frci, llłO'tlUUrf~, I. va. 1) obacz gernoraiel)en; 
nie mam sobie nic do zarzu- lo~, adi. wolny od zarzutu, 2) ben morl)ang - zaciągnąć, 
cenia; man mirft il)m @eia niewinny, nieposzlakowany. zasuwać firankę, kotarę; 3) 
vor zarzucają mu skąpstwo; llło'r1U1trf~llOU, adi. pełen przekładać, przenosić, woleć, 
fie l)aben fid} nielite nor~u, zarzutu. dać pierwszeństwo; er 30g 
merfen wart pałac Paca a Pac llło'r•3iiblcn, va. (ljaf>en) es nor, lebig au 6leiben wolał 
pałaca. wyliczać, liczyć, przeliczyć zostać nieżonatym; icli 3ielje 

llło'rlllcd, sn. o(e)iii, pl. ,e, komu. ben ungarifclien !lllein bem 
1) fortyfikacya wysunięta na- llło'r3nbn, sm. •(e)s, pl. fran3liftfclien vor wolę wino 
przód, przedni fort; 2) fol- =31i[Jne, ząb wyrastający nad węgierskie od francuskiego; 
wark m., przysiołek m. drogim. et 30g ben iilngeren 6oljn vor 

llło'r=lllicgen, miege, miegft, llło'r3cic[Jcn, sn. =il, pl. -, dawał pierw~zeństwo mł~d-
miegt, mog uor, ljalie nor„ znak m., oznaka f., przepo- szemu synowi; II. vn. (f etn) 
getuogcn, I. vn. przeważać, wiednia f., wróżba J.; sym- 1) kroczyć, iść przed kim; 

50* 
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2) iść przodt1m, naprzód; 3) ein -er .lt.ilnftler znakomity 
umieścić się na froncie, wy- artysta; em •et !illein wy
prowadzić się na front, borne, wyśmienite, doskonale, 

!Oo'raimmcr, sn. 0 9, pl. :...., przednie wino; fein •e!I ier-
przedpokój m., wejście n. bienft jego główną zasługą; 

!Oo'raug, sm. o(e)s, pl. ~3ilge, II. adv. wybornie, wyśmie-
1) pierwszeństwo n.; wy!szość nicie, doskonale, znakomicie; 
nad przewagą f.; - ber szczególnie, osobliwie; etm. 
\!Jf[idjt uor ber ~eigung pierw- lo&en szczególniej co 
szeństwo obowiązku przed chwalić. 
skłonności!}; bie Xugenb »er~ !Oorail'glid}fcit, sf. pl. 00en, 
bient ben - uor allem cnota wyborność f., wyśmienitość 
przedewszystkiem zasługuje J., doskonałość/., celność f. 
na pierwszeństwo; ~9pot~efen~ !Oo'raug~~rct~. sm. -r e!I, pl. 
f c!Julben ~a6en ben - uor „f e, cena wyjątkowa. 
ben anberen długi hipoteczne !Oo'raug~rcd}t, sn. oei!, pl. 
mają pierwszeństwo przed -e, prawo n., pierwszeństwo n., ~::Ir.'.; z:SL~:zj:io!r:~i~:j prerogatywa f., przywilej m. 
m., prerogatywa /.; korzyść !Oo'raug~Wctf e, adv. szcze
f.; er ~at uiele JBorailge gólniej, przedewszystkiem. 
ma wiele przymiotów, zalet; !Oota'nt, sm. ,en, pl. •en, 
er ~at nod} ben -, eine gute wotant m., głosujący m. 
eithnme au &efiten ma jeszcze !Ootie'rcn, va. (~a6en) gł'o
tę korzyść, te posiada pię- sować, dawać swój głos, wo
kny głoij, tować; bie !llotimnben gło-

!Oo'railglidJ, I. adi. wybor- sujący pl. 
ny, wyśmienity, doskonały, !Ooti'll, !Ootł'bbilb, sn. •ei!, 
przedni; ble „fte Oualitlit pl. ,er, wotywa /. 
najprzedniejszy gatunek; gana !Ooti'llfird}c, sf. pl. -n, 

przewyborny, prześliczny; I kościół m. ślubowania. 

®, W, sn. indecl. dwu
dziesta trzecia litera, ośmnasta 
spółgłoska abecadła nie
mieckie~o. 

®nn'gc, sf. obacz !illage. 
®nn'rc, sf. obacz !illue. 
®a'bbe, sf. obacz !illa6e. 
®a'bbcltg, adi. obacz 

Oua61ie!ig. 
®n'bbcln, vn. (~aben) im

pers. ei3 mali&elt mir nudzi 
mnie, mam nudności. 

®a'bc, sf. pl. ..n, piastr 
m. miodu; węża j., susz .!"· 

®n'benndig, ®a'benfor• 
mig, adi. w kształcie pla
stra miodu. 

®n'bcnbonig, sm . .. 9, miód 
m. w plastrze. 

®ad}, adi. czujny, czu
wający, zbudzony; in •en 
6tunben w godzinach czu
wania; - fein czuwać, nie 
spać; - werben obudzić się; 

id) lag bie ganae filndjt -
nie spałem całą noc, czuwa
łem całą noc; (przen. :) ein 
•et .!łoµf !ywy umysł. 

®n'd)nnfang, sm. •ei3, pl. 
•ail~e, zaciąganie n. warty. 

®n'd}boot, sn . .. ei!, pl. -e, 
łódź strażnicza. 

®a'd}btcnft, sm. •ei!, służba 
f. na warcie, strażowanie n. 

®n'd)c, sf. pl. •n, 1) war
ta f., straż f., szyldwach m.; 
auf bie - aie~en zaciągać 
wartę; - fte~en, ~alten, ~alien, 
auf ber - fte~en stać na 
warcie; •en auf[tellen rozsta
wić warty; jmnbm - geben 
straż komu przydać; bie -
tritt inii @eroe~t warta staje 
pod bronią; bie - a6!iifen 
zmienić wartę; 11uf3ie~enbe, 
abaie~enbt - oddział wojska 
zaciągający wartę i odcho
dzl}cy z warty; 2) straż m.; 

®n'd}(c)ftcbcnb 

!Ooti'lltnfcl, sf. pl. •n, spis 
m. darów kościołowi ślubo
wanych. 

!Oo'tum, sn. •il, pl. o!a 
i a!en 1) ślub m., dar m., 
wotum m. ( czynione na czyją 
intencyę); 2) głos m. za kim, 

!Oulgii'r, adi. pospolity, 
trywialny, 

!Oulgnritii't, sf. pospolitość 
f.,. trywialność /. · 

!Oulgn'tn, sf. wulgata r.: 
przekład łaciński Biblii. 

!Oulfn'n, sm. •il, pl. -e, 
wulkan m. 

!Onlfn'nif dJ, adi. wulka
niczny. 

!Onlfn'nglne, sn. •[ ei!, 
kwarzec wulkaniczny. 

!Oulfn'nfcgcl, sm. •il, pl 
- , góra wulkaniczna. 

!Onlfnntfic'ren, va. (~a6en) 
wulkanizować, rozpalac, har
tować. 

!Onlfnnt·~mu~, sm. -, wul
kanizm m. 

!Oulfani'ft, sm. -en, pl. ,en, 
wulkanista m., plutonista. m. 

muI~ini't, sm. -(e)s, pl. •e, 
wulpinit m. (minerał). 

- &ei einem J?ranfen czu
wanie n. przy chorym; »on 
langer - ermilbet znużony 
długiem czuwaniem; 3) od
wach m., strażnica f.; jmnbn 
auf bie - lir!ngen odstawić 
kogo na odwach; 4) straż m., 
stra!nicy pl., wojsko będące 
na straży. 

®n'd}cn, I. vn. (~alim) 1) 
czuwać, nie spać; ilber jmnbn 
- pilnować kogo, czuwać 
nad kim; liei einem Rranfen 
- czuwać przy chorym; II. 
road)enb, ppr. i adi. obacz 
!illadj. 

®a'd}cn, sn. 0 a, 1) czu
wanie n., pilnowanie n.; 2) 
czujność f. = !illad)famfeit. 

®n'd}cnb, adi. obacz 
!illadjen II. 

®n'd}(c)ftebcnb, adi. sto
jący na warcie, straży. 
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flBa't(Jfeuer, sn. -~, ogień 

m. wart obozowych. 
®n'd)frnu, sf. pl. ,en, 

dozorczyni f. 
®n'd)frti, adi. wolny od 

warty, straży. 
®n'd)~nbtnb, adi. będący 

na warcie, mający słutbę na 
warde. 

®n'd)~nue, an. strażnica 
f., odwach m. 

®n'd)mtifttr, am. •i3, pl. 
-, wachmistrz m. 

®ad)o'lbtr, sm. •il1 jało
wiPc m. 

®ad)o'lbtrbaum, am. •(e)a, 
pl. -biiume, drzewo jałow
cowe. 

®ad)o'lberbme, a/. pl. 
-n, ziarnko n. jałowcu, ja
goda jałowcowa, ja,łowiec m. 

®nd)o'lberllrauntllltin, 
sm. o(e)i3, jałówcówka f., 
wódka jałowcowa, boro
wiczka /. 

®ad)o'lberlluf d), sm. -es, 
pl. •lifif clje, krzak m. jałowca. 

®ad)o'lberbroff d, sf. pl. 
,n, kwiczoł m. 

®ad)o'lber~ar~, sn. ,es, 
sandaraka. 

®nd)o'lberiil, sn. •es, ole
jek jałowcowy. 

®ad)o'lberftraud), sm. -ea, 
pl. 0 ftriiuclje, obacz m.ł1t• 
cljolberf>ufclj. 

®n'dJ~arnbe, sf. pl. •n, 
parada /. przy zaciąganiu 
warty. 

®n'd)~often, sm. ,s, pl. 
-, stanowisko n, straży, 
odwach m. 

®n'dje, sn. ..fes, wosk 
m. ; to~es - wosk surowy ; 
minera!ifcljei3 - (@rbmaclja) 
wosk ziemny, cerezyna f.; 
in - liolfieten modelować 
w wosku. 

®a'd)eallbrulf, sm. •eil, pl. 
•btilcfe, odcisk m. w wosku. 

®a'd)enbfnU, sm. •i3, pl. 
"f iille, odpadki pl. wosku. 

®a'd)eii~nlfd), adi. podo
bny do wosku. 

®n'd)f nm, adi. i adv. 
czujny, czujnie; baczny, ba
cznie; ein ,ea ~uge auf etm. 
~alien czuwać nad czem, do
glądać, pilnować czego, mieć 

haczne oko na co; ein •er 
.punb czujny pies. 

®n'd)fttmfeit, s/. czujność 
f., baczność J. 

®a'd)eadig, adi.. w rodzaju 
woRlrn, woskowaty. 

®a'd)ebnum, sm. ,e!l, pl. 
•liiiume, wrztśnia f., wosko
wnica f. 

®a'd)ebeule, sf. pl. •n, 
gruczoł m. z powodu silnego 
rośniecia. 

®il'd)ellilb, sn. •es, pl. 
•er, figura woskowa. 

®a'd)ebilbntr, sm. •il, pl. 
-, ten co modeluje w wo
sku. 

®a'd)ebUbnmi, sf. mode
lowanie n. w wosku, 

®n'd)ebltid)t, sf. blich, 
bielnik woskowy; blichowa
nie n., bielenie n. wosku. 

fron'd)elJ{tid)tt, Bm. •S, pl. 
-, blicharz m. wosku, wo
skownik m. 

®n'djelllumt, s/. pl. •n, 
kwiat m. z wosku, woskowy j 
perłopł~cznia /., hoja /. 

®n'd)ellobtn, sm. •i3, krąg 
m„ krążek m. wosku. 

®n'd)eboffierer, am. •i3, pl. 
-, woskolepnik m., wosko
wnik m., ten co modeluje w 
wosku, 

®n'd)f d)iff, sn. •es, pl. •e, 
statek strażniczy, okręt b!J· 
dący na straty. 

®n'd)ebriif t, sf. pl. -n, 
obacz illlacljelieute. 

®n'd)f tn, macljfe, miicljfeft 
i miicfJft, macf)ft, mud)il, miicf)fe, 
liin gemad)fen, I. vn. 1) 
rość, rosnąć; biefer j!Jaum 
miid)ft fe~r f cljnell to drzewo 
szybko rośnie; in bie j!Jreite 
- rozróść się; in bie .po~e 
- rosnąć w górę, wyrastać, 
wzrastać w górę; uon neuem 
- odrastać; mein l8ruber ift 
ftarf geroacljfen mój brat sil
nie urósł; er ift !;'5~nen iiber 
ben .ltovf geroaclif en przerósł 
pana, (przen, :) wyróeł panu 
po nad głowę, przewyższył 
pana, góruje nad panem; fi~ 
ben )Bart, ba!! .paar - lllff en 
zapuścić sobie brodę, włosy; 
~e ift f~lin gema~f en jest 
bardzo rosła, jest pięknego 
wzrostu; barillier ift @ras 

11en,acljf en już się o tern nie 
mówi, to już poszło w za
pomnienie; bas @rai - ~liren 
udawać. jakoby o wszystkiem 
wiedzieć, znać wszystkie ta• 
jemnice; fie ift mit anil ,tiera 
11emacljfen wrosła mi w serce; 
~~ illier etm. fein gtauei3 
.paar - lllffen nie martwić, 
nie trapić sif_l czem ; er f vricljt, 
mie i~m ber 15clinabeC ge• 
ma~f en ift mówi prosto z 
mostu; bafiir ift fein .ltraut 
geroacljf en na to niema le
karstwa; bail ift 11i~t auf 
f ei nem !Jlifte gema~f en to nie 
wyrosło na jego śmieci il; 2) 
(aune~men) ber ijruu mii~ft 
rzeka przybiera, wzbiera; 
ber !Dlonb miicljft ksil}życa 
przybywa; bas 2anb roiicljft 
widać ląd coraz wyraźniej ; 
an ~ugenb, m.leiil~eit - ro
snąć w cnotę, rozum; bie 
2eibenfdjaft mdcljft namiętność 
rośnie, wzbiera; bie !!Jłenge 
miicfJft tłum wzrasta; liczba 
się wzmaga; II. ma~f enb, 
ppr. i adi. ro~nący, wzbie
rający, wzmagający się; •eil 
m.laffer wzbierająca woda; III. 
gemacljfen, pp. i adi. et ift 
biefer 5tflle niclit - nie do
rósł tej posadzie; er ift bit 
nicljt - nie dorósł tobie, nie 
dorównuje ci. 

®n'd)f tu, sn. •S, rośnięcie 
n., wzrost m.; im - liegriffen 
f ein być w okresie rozrostu, ro
snąć; auf bas - bere~neteil 
Stleibungeftiicf odzież obliczona 
na wyro,t. 

®ii'd)f tn, ®n'd)f en, va. 
(~af>en) woMkować. 

®n'd)f cnb, adi. obacz 
m.lacbfen II. 

®ii'd)f cru, adi. woskowy; 
(przen. :) jmnbm eine •t 9lafe 
bte~en pokazać komu figę; 
bie @erecljtigfeit ~at eine •e 
!Jlllfe sprawiedliwość jest bar~ 
dzo gietka. 

®n'djefnbrif, s/. pl. -en, 
fabryka f. wosku, fabryka f. 
świec woskowych, woskownia 
f., woskobojnia f. 

®a'd)efnbrifnnt, sm. ,en, 
pl. •en, fabrykant m. wosku. 

®n'djefodd, sf. pl. •n, 
pochodnia f. z wosku. 
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®n'd)efnbcu, Bm. •6, pl. 
=fliben, nitka woskowana. 

®n'd)efnrlic, sf, kolor m. 
wosku. 

®n'd)efnrliig, adi. Młty 
jak wosk, woskowy. 

®n'd)efigur, Bf. pl. •en, 
figura woskowa. 

®n'dJófigurenfnliinett, Bn. 
"( e)s, pl. =e, wystawa f. figur 
woskowych. 

®n'd)óform, Bf. pl. =en, 
forma f'. z wosku; forma f. 
do odlewania wosku. 

®n'd)ógelli, adi. żbłty jak 
wosk. 

®n'd)egefid)t, sn. =ee, pl. 
=et, twarz żółta jak wosk, 
woskowa. 

®n'd)ógrinb, Bm. woszczy
ny pl., parchy pl., strupień 
woszczynowaty. 

®n'd)e~nnbcl, sm. =iii, han
del m. woskiem. 

®n'd)ó~iinbler, Bm. "a, pl. 
-, handlarz m. woskiem. 

®n'd)ólJnnblnng, BJ. pl. 
•en, skład m. wosku. 

®n'd)e~nnt, sf. woskbwka 
f., . skórka żółta na dzióbie 
nilodych ptak6w. 

®n'dJ!S~ut, Bm. ,ee, pl. 
=~ilte, kapelusz m. z ceraty, 
ceratowy. 

®n'd)ófnftcu, Bm. •e, pl. 
naczynie n. do krystalizacyi 
ałunu. 

®n'd)0fer3e, Bf. pl. =en, 
świeca woskowa. 

®n'd)ófud)en, Bm. "s, pl. 
-, krąg m., krążek m. wosku. 

®n'dJóleinen, Bn. "5, 
®n' d)óleinwnnb, sf. cerata 
f., woszczanka /., płótno 
woskowane. 

®n'd)elid)t, sn. =ee, pl. ~er, 
świPca woskowa. 
. ®n'd)0lid)t3ie~er, Bm. ,e, 
pl. -, ten co robi świece 
woskowe, woskownik m. 

®n'd)emnlcrci, BJ. pl. =en, 
malowanie n. rozpuszczonym 
woskiem; malowidło n. na 
wosku. 

®n'd)emnefe, Bf. pl. =n, 
maska woskowa. 

®n'd)eme~l, Bn. "ee, pyl 
nasienny w kwiatach, z 
kt6rego pszczoły wosk robią. 
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®n'd)emobeU, sn. =!il, pl. ®n'd)03eUe, Bf. komórka 
=e, model m. z wosku. woskowa. 

®n'd)ómobeUierer, sm. -s, ®n'd)03te~er, sm. =s, pl. 
pl. -, modeler m., formiarz -, woskownik m. 
m. w wosku. ®n'd)03ilnb~iil3er, Bn. pl., 

®n'd)ół,lnł,lter, Bn. =B, pl. ®n'd)ó3ilnbltd)te, Bn. pl. wo-
=e, papier woskowy. skowe zapałki. 

®ll'd)ół,lttle, Yj. pl. •n, ®nd)t, Bf, pl. •en, warta 
perła f. z wosku. /., straż J., posterunek m.; 

®n'd)ół,lf{nfter, Bn. =B, pła- odwac~ m. . 
ster woskowy, woskowiec m. ®a d)tlioot, Bn. =eB, pl. •e, 

®n'd)ół,lomnbe Bf. poma- obacz fill11c!Jboot. 
da f. z wosku. ' ®n'd)tbienft, sm. =ee, ob. 

®n'd)ół,liił,lł,ld)cn, sn. =li, pl. ·1 filladjbi'enft. 
-, figurka /., laleczka wo- ®n'd)td, Bf. pl. •n, 1) 
skowa. przepiórka f., przepióreczka 

®n'd)ół,JUł,lł,lC, Bf. pl. -n, J. i ~ie - fr~!fc!Jt, fc!Jl~~t 
lalka f. z wosku, woskowa. pr~ep1órka. wyb1Ja, . przep10-

®ll'd)órii~rd)cn, Bn. =iii, pl. ruJe, zwabia; 2) J?Ohczek m.; 
-, rurka woskowa. = ~a,clitel, O~tfetge. 

®n'd)óf nllie Bf. maść wo- ®n d)telfnlf, Bm. •en, pl. 
k ' ' =en. sok6ł m. raróg. 

8 
;;;d)ef d)eilie, Bf. pl. =n, ®n'd)telfnn_~, sm. =ei3, po-

k k łów m. przep1orek. 
rąg- m. WOS u. (fil '"'t lf" " l ®n'd)ófd)ere, Bf. obacz =Il.., e nng~r, Bm •• ~.,,,.P · 

fillacl)eftocffctlere. -, te~ co low1 przep1ork1. 
®n'd)óf eite, sf. cedzidło n. ~a !'f)tclgnrn, Bn: "e.s, pl. 

d k •C, siec f. na przep16rk1. 
o ®;~d)~ftocl, sm. •e!, pl. ®n'd)tel~u~~, Bn. "a, pl. 
ftilcf t k ,~ilbner, przep1orzyk m. 

• e, s ocze m. on. '"'t Jh b „ l 
®ll'd)eftocff d)Cft, Bj. szczy- .W~ "I C 'IUU I Bm. •e.,,! p ." 

pce pl. do objaśnienia sto- •e, ż ~1ea m. na przep1órk1, 
czk6w. wy e ,m. . 

®n'd)ótnfd, Bj. pl. -n, ta- ®n dJ~elJngb, Bj. P~· "~n, 
bliczka woskowana. polow~me ~; .na przep1órk1. 

®n'd)etiifeld)en, Bn. "a, pl. ®a d)telfomg, sm • • ~a, pl. 
t bł' k k •e, derkacz m., chrośc1el m., 

-, a 1cz a wos owana. kiecak m. 
®n'd)ótnf(fe)~, ~m. •eB, pl. ®n'd)telnet,, Bn. "es, pl. •e, 

•e, cerata j., kJtaJka wosko- sieć f. na przepiórki. 
w1ma. ®n'd)tclł,lfeife, sf. pl. =n, 

®n'd)ftulie, Bf. pl. "'", obacz wabik m., na przepi6rki. 
fillac!Jtftube. ®n'd}telrnf, Bm. =e/3, ®n'd)• 

®n'dJetudJ, Bn.-es,cerataf. telfdJlllg, sm. ='(e)e, wybijanie 
®n'd)ótud)fnlirif, sf. pl. n., przepiórowanie n. prze-

•en, fabryka /. ceraty. piórek. 
®n'd)ótud)~ut, Bm. •es, pl. ®n'd)telftreidjeu, Bn. ...e, 

"~ilte, kapelusz ceratowy. ®n'd)telftrid}, Bm. =(e)s, 1) 
®n'd)etum, sn. =(e)e, 1) 1) polowanie n. na przepiórki; 

wzrost m., rośnięcie n.; b~r 2) przelot m. przepiórek. 
9łegen beforbert ba/3 - ber ®n'd)tel1t1ei3en, Bm. "a, 
~liume deszcz przyczynia si~ reż f., pszenica krowia, psze
do wzrostu drzew; bail - ber nic m.; fleiner - pszeniec 
\j:lfianaen wegetacyaf.; (przen.:) gajow.v, łąkowy, płodzisz m. 
wzrastanie n., wzmaganie n. ®n'd)tcl3ug, sm. ,(e)i!, ob, 
się; 2) biefer fillein ift mein fillac!Jtelftridj. 
eigene5 - to wino własnego ®ii'd)ter, sm. •51 pl. -, 
chowu. 1) str6ż m., strażnik m., war-

®n'd)ótumół,leriobe, Bj. townik m. ; - bei einem 
okres m. rozrostu, rośnięcia. Rranfen dozorca m. u chorego; 



(ijorftroiidjter) leśny m., ga· 
iowy m., leśniczy m.; (~lad)t• 
llliicf)ter) stróż nocny; 2) 
(15cf)afer[Junb) pies m. owczarz. 

®ii'd}tcrbiiuMJtn, sn. ,s, 
pl. -, strażnica /., budka 
f.; domek drożniczy, stra
żnica kolejowa, budka f. dro
żnika, strażnia f. 

®ii'd}tcrborn, sn. ·C~)s, 
r6g m., trąbka f. strażnika, 
syg-n„łowa. 

®ii'd}terruf, Bm. •es, głos 
m., wołanie n. straży, stróża 
nocnego. 

®ii'd}tcrftrccfc, sf. straża 
f., obchód m., odstęp m. 
(kol.). 

®n'dJtfeucr, Bn. ,s, obacz 
flllacf)feuer. 

®n'd}tfrci, adi. wolny od 
służby na warcie, straży. 

®n'dJtbnlJenb, adi. •er Offi· 
aier oficer słutbowy, dyżurny. 

®n'd}tbnue, Bił, ,fes, pl. 
·~iiufer, od wachm., strażnica f. 

®n' d}tfommnnbnnt, Bm. =en, 
pl. ..en, komendant m., do
wódzca m. straży. 

®n'd}tfommnnbo, Bn. =5, 
komenda f., dowództwo n. 
straży. 

®n'd}tlofnl, sn. •(e)s, pl. 
•e, obacz fil.lacf)tftu&e. 

!ffin'd}tmnnnf d}nft, sf. pl. 
=en, warta f., żołnierze pl. 
ze straży. 

!ffin'd)tmnntcl, Bm. •S, pl. 
.. mante!, płaszcz m. dla warto
wni k11. 

®n'dJtmciftcr, Bm. =iJ, JJZ, 
-, wact1mistrz m. 

®n'd}toffi3łcr, sm. =J, pl. 
=e, oficer służbowy, dyżurny; 
oficer m. z warty. 

®ll'd)tł,lnrnbc, Bf. pl. =n, 
oba~z flllacf)µarabe. 

®n'd)tł,loften, sm. =!3, pl. 
-, stójka f., posterunek m., 
wartaj.; stanowi!ko n. warty, 
strażnika. 

!ffin'd)tł,lritf d)c, sf. pl. =n, 
tapczan m. na ,strataicy, 
warcie. 

!ffin'd)tf d)iff, sn. =iS, pl. =t, 
okr~t strażniczy, na straży 
będący. 

!ffin'd)tftulJe, sf. odwach 
m., izba strażnicza, strażnica f. 

®n'd)tturm, sm. =1s, pl. 

791 

=iilrme, strażnica f., straty• 
niec m. 

®n'de, sf. pl. •n, skała 
bazaltow11, 

®n'd(e)lig, adi. i adv. 
chwiejący się, trzęsący się, 
niepewny; ein·=er %ifd] cbwie-
jący się stół; (przen, :) bie 
15adJe fte~t auf =en ijil&en ta 
sprawa się chwieje, ta •prawa 
stoi niepewnie; ei3 ftegt -
mit i~m źle z nim stoi. 

®n'ddfo~f, sm. =ei3, trze-
sąca się głowa. • 

®n'dcln, r. vn. 1) (~aóen) 
chwiać się, trząść się, ruszać 
się; mit bem Sło:pfe roacfe[n 
trząść głową; mit bem 
15cgroanae - machać, poru
szać ogonem; ber ~ifcg roacMt 
stół się chwieje; bie[er ,811gn 
roacfe[t mir kn ząb mi się 
chwieje; nicgt aUe5, 1vas roaf
feU, fant um nie wszystko, co 
się chwieje, upada; 2) (fein) 
er ift bie 15trafle ginaufge= 
roacfeU szedł pod górę ulicą 
chwiejnym krokiem; Il. 
roacfelnb, ppi·. i adi. chwie
jąc, trzęsac się; chwiejący, 
chwiejny, trzęsący się. 

!ffin'ddn, sn. -s, chwiani~ 
n., trzęsienie n., poruszanie n. 

!ffin'ddnb, adi. obacz 
flllacMn IL 

®n'dcr, adi. i adv. 1) 
dzielny, tęgi; - ar&eiten dziel
nie, tęgo pracować; 2) twawy, 
tywy, dziarski, gracki; er 
gat ficg bie ganae ,8eit roacfer 
ge~alten tęgo się trzymał 
cały ten czas; 3) zacoy, 
uczciwy, poczciwy; ein •er 
ro1ann zacny, poczciwy, godny 
człowiek. 

®n'be, sf. pl. •n, łydka/. 
®n'bennbcr, Bf. żyła łyd· 

kowa. 
®n'bcnlJcin, Bn. •(e)5, kość 

łydkowa, piszczel m. 
!ffin'btnlJeinmnefel, sm. •S, 

ob~cz mlabenmu5fel. 
®n'benfrnmł,lf, sm. •ził, pl. 

•friimµfe, kurcz m. w łydce. 
!ffin'btnmnefcl, sm. •O, pl. 

•n, mnszknł, mięsień łyd· 
kowy, 

®n'llennerb, Bm. -s i =en, 
nerw łydkowy. 

®n'benftrnmł,lf, sm. ,ee, 

®n'ffcn9 en off enf d)nft 

pl. •firilm:pfe, gumowa poń
czocha na łydkę. 

!ffin'ffe, sf. pl. •n, 1) broń, 
oręż m., narzędzie n. ; 6Canfe 
- biała broń; mit ben •n 
in ber ~anb z bronią w 
ręku, uzbrojony; au ben •n! 
do broni! unter bie •n 
ruf m powołać pod broń, do 
broni wezwać, bie •n nieber• 
[egen złożyć broń; ficg in ben 
•n il6en ćwiczyć się w ro
bieniu bronią; nie •en ftrecfen 
złotyć broń, poddać się ; 
(przen. :) imnbn mit f einen 
eigenen -n fcgtagen pobić 
kogo własną bronią; mit ben 
•n oer }Berreumbung fiim:pfen 
walczyć oszczerstwem; bie 
•n ber !Jłaubuogd broń zwie
rząt drapieżnych; 2) (roaffen
tragenbe !Dlannf ąiaft) ge• 
mif cf)te •n mieszana broń; 
bie tecgnifcgen •n oddziały 
techniczne wojskowe. 

®n'ffd, sf. pl. =n, wafel 
m., andrut m. 

®n'ffelbiider, sm. •5, pl. 
-, piekarz m, wafli, andrn
tów. 

®n'ffdeif cn, Bn. •S, pl. 
-, forma f. do wypiekania 
wafli, andrut6w. 

®n'ffenlJruber, sm. =il, pl. 
=btiiber. towarzysz m. broni. 

!ffin'ffcnlJrilberf d)nft, Bf. 
koleżeństwo n. broni. 

®n'ffenbłenft, sm. •eil, 
słał.ba wojskowa. 

®n'ffenfalJrif, sf. pl. =en, 
fabryka f. broni. 

®n·ffcnfnlJrifnnt, sm. -en, 
pl. •en, fabrykant m. broni. 

®n'ffenfiibig, adi. zdatny 
do broni, 

!ffin'ffengnng, Bm. =ee, zmie
rzenie n. się bronią; bój m., 
pojedynek m. 

!ffin'ffeugattnng, sf. rodzaj 
m. broni; bei roe!ąier -
birnft bu? w jakim rodzaju 
broni s tużysz ? 

®n'fftngtfii~rte, sm. •n, pl. 
=n, obacz mlaffrnbrnber. 

®n'ffcngcflirr, Bn. ,s, 
szczęk m. broni, 

®n'ffengcnoli, sm. •ff en, 
pl. •ff en, obacz )filaffen&ruller. 

!ffin'ffengenoffenf d)nft, sf. 
obacz flllaffenbruiietf ~aft. 
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!IDa'ffcngcftcn, an. •(e)s, pl. pl. •t, zbrojownik m., pła-
•e, stelaż m. na broń. tnerz m., rusznikarz m., 

®a'ffengctiif C, an.· il, obacz miecznik m. 
mlaffengeflitr. ®a'fftnf djmicbc, af. kuźnia 

®a'fftngctllmmd, an. •91 płatnerska, puszkarnia f. 
obacz <eid)lacljtgetilmmer. !IDa'ffcnf djmlcbdunft, sf. 

®a'ffcngcltlalt, sf. moc f. sztuka płatnerska, ruszni
broni, oręża; zapomocą, przy karska. 
pomocy broni. !IDa'ffcnf djmmf. sm. -ea, in 

®a'ffcngllld, sn. •(e)il, nollem - w pełnej zbroi. 
szczęśde n. broni, cręża. !IDa'fftnfłJid, sn. •(e)il, za-

®a'ffcn~aUc, sf. pl. •n, bawa wojenna, żołnierska, 
obacz )lilaffenfammer. turniej m.; (przen. :) b6j m , 

iroil'ffcn~linblcr, sm. •il, wojna f. 
pl. -, handl~rz m. bronią. !IDa'ffcnftiUftanb, sm. •(e)s, 

!IDa'ffcn~nn~, sn. •fes, pl. zawiesze1de n. broni, rozejm 
,~iiufer, zbrojownia j., arse- m. 
nal m. !ID1t'ffcntnna, sm. -ea, pl. 

iroa'fftn~cmb, sn. •es, pl. =tlin3e, taniec wojenny; 
=en, kolczuga f. (przen. :) b6j m., walka f. 

iroa'ffcn~crolb, sm. -ea, pl. !IDa'ffcntat, sj. czyn wo-
•e, herold wojenny. jeony. 

!IDa'ffcnfnmmcr, sf. pl. •n, !IDa'ffcntrngcnb, adi. no-
zbrojownia j. szący broń. 

!IDa'ffcnflang, sm. ,(e)s, !IDa'ffcntrligcr, sm. ,s, pl. 
szczęk m. broni. -, giermek m., oreżnik m. 

!IDa'ffcnflclb, sn. ,es, pl. !IDa'ffcnilllung, sł pl. •en, 
=er. obacz mlaffenrocf. ćwiczenie n. bronią; ćwicze· 

!IDn'ffcnfncdjt, Bm. "es, pl. nie wojskowe. 
.. e, pancernik m., giermek m., !IDa'fftnlllc!~c, sf. poświę-
orężnik m. cenie n. broni. 

!IDa'ffcnllirm, sm. -es, obacz !IDa'ffncn, va. i vr. rnaben) 
mlaffengef(irr. (u)zbroić, uzbrajać; (u)zbroić 

!IDa'ffcnlc~rc, Bf. nauka f. ~ię; mit gemaffneter .\)anb 
o broni. zbrojną, uzbrojoną r1,ką,; 

iroa'ffcnlo~, adi. bezbronny. (przen. :) fid) mit @ebulb 
!IDn'ffcnł)ln~, sm. •ta, pl. - uzbroić si«;i w cierpliwość; 

"illli~e, miejsce n. zgrom a- er ift gegm blef e !nerleum
dzenia się wojska. bung gemaffnet to oszczer

iroa'ffcnł)robc, Bj. ćwicze- stwo jego się nie ima. 
nie n., pr6ba f. bronią. !IDa'gnmt, sn. -ea, urzl}d 

!IDn'ffcnmlJt, sn . .. es, pra- m. wagi miej@kiej. 
wo n. oręża. !IDa'gbnr, !IDli1gb1tr, adi. 

!illa'ffCUtOlf, Bm, .. es, pl. dający sie zważyć, ważki. 
-rocfe, (dawniej) opończa okry- !IDn'11badcit, Bf., !IDli'gbar .. 
wająca zbroję, płaszcz ry- fclt, BJ. ważkość j. 
carski herold6w; (teraz) sur- !IDa'gc, B(. pl. •n, 1) waga 
dut żołnierski, kabat m. f.; szala /., szalki pl.; qt)• 

!IDa'fftnrn~c, sf. 1) spo· btoftatifdJe - waga wodna, 
czynek (m. w czasie wojny, hydrostatyczna, libela /.; 
zaniechanie n. krok6w wo- Ueine - ważki pl.; etm. auf 
jennych; 2) - )illaffenftill- bie - Iegen kłaść coś na 
ftan'o. wagę, (przen. :) ważyć coś; 

!IDa'ffcnru~m, Bm. ,es, 2) (an ber ~eid)f el) orczyk 
sława wojenna, m., sztelwaga f., waga /. 

!IDa'ffcnf nal, Bm • .. (e)g, pl. u dyszla, u drą tka; 3) waga 
"flile, zbrojownia f. f. (astron.); 4) (@leid)geroid)t) 

tffia'ffcnf djnu, sf. przegląd r6wnowaga /.; (przen.) fidJ in 
wojskowy, rewia f. ber - 9alten utrzytnać si«;i 

!IDa'fftnf djmicb, Bm. •(e)s, w r6wnowadze; dnanber ble 

!IDa'gm 

- ~arten wzajemnie dor6wny. 
wać sobie; jmnbm bie -
9a[ten nie ustepować komu, 
byJ komu w c·zem r6wnym; 
5) obacz !IDaReqaua. 

!IDa'g(c)bnUm, Bm. ,s, pl. 
-, drążek m., belka f., kibić 
/., ramiona pl. wagi. 

!IDa'g(e)brctt, Bn. ,(e)a, pl. 
•er, podstawa f. wagi. 

!IDn'gcblcncr, Bm. •il,pl. -, 
słuira m. przy wadze. 

!IDa'g(c)gclb, an. ,es, wago
we n. 

!IDa'g(c)~nle, sm . .. fes, pl. 
0 9iilfer, śmiałek m., człowiek 
lubiący ryzykować, wystawić 
się na niebezpiecztństwo. 

!IDa'g(c)~nlfig, adi. śmiały, 
hazardowny, ryzykowny, ltk
komyślny, karkołomny. 

!IDa'g(c)~alfigfclt, Bf. śmia
łość /., hazardowność f., 
ryzykowność j., lekkomyśl
ność f, niebezpieczeństwo n. 

!IDn'gc~nltcr, sm. ,s, pl. 
-, hak m. u wagi. 

®a'g(t)~au~, Bn. ,fes, pl. 
0 9ćiuf er, ważnia f., ważnica 
f., urząd wagowy. 

!IDli'gcldjcu, sm. -a, pl. -, 
w6zek m. 

!IDa'gcluft, Bf. obacz mlagc" 
9alfigfeit. 

!IDa'gtluftlg, adi. obacz 
!IDaqe~alfig. 

®a'gcmad)cr, sm. "s,. pl. 
-, ten co robi wagi. 

!IDa'gcmcifter, Bm. ..s, pl. 
-, dozorca m. publicznej 
wagi. 

!IDa'gemut, sm. ..es, od
waga /., śmiałość f. 

!IDa'gcn, I. va. (~alien) od
ważyć się na co, ważyć co, 
ryzykować, narażać si«;i na 
co; hazardować, śmieć; sta
wić na los szczęścia; id) mill 
fouiet nid)t - nie mogę tyle 
zaryzykować; id) mill nodJ bas 
~u~er~e - chc«;i jeszcze naj
ostateczniejsze spr6bować, za
ryzykować; etm. auf !!Ut @Iil(f 
- pr6bować szcz~ścia; -
geroinnt, - uerliett kto nie 
waży, ten nic nie ma; mer 
nid)t magt, geminnt nid)t albo 
ftif d) geroagt ift ~alb gemonnen 
śmiałość to polowa zwycię
stwa; f ein .I.le ben, feine ~§re 



!IDn'nen 

- narazić na niebezpieczeń
tswo swoje życie, swój ho
nor; id} wage nid}t, es au 
tun nie mogę się odważyć 
na to, nie mogę się zdobyć 
na odwagę, by to zrobić; er 
wagt faum 3u fpred}en nie 
śmie nawet mówić, nie ma 
nawet odwagi mówić; II. ficf) 
-, vr. (~alien) odważyć_ się, 
ważyć się; fid) an jmnbn -
odważyć się, zbliżyć do kogo, 
spróbować się z kim; wagen 
@Sle fid} nid)t, micfJ an3uril~rm 
niech się pan nie odwaty, 
mnie dotknąć; id) fann mid) 
ntcf)t aus bem ~auf e - nie 
mogę się odwatyć wyjść z 
domu; er roagte ficf) mitten 
burd) ben ~einb odważył się 
przedrzeć przez środek nie
przyjaciół; 1II. gemagt, pp. 
i adi. śmiały, odważny, ha
zardowny, ryzykowny, nie
bezpieczny. 

!IDn'gen, an. ~s, hazardo
wanie n., ryzykowanie n., 
wystawienie n. na los szczę
ścia. 

!IDn'gcn, sm. =il, pl. - i mlii• 
gen, wóz m., powóz m., pojazd 
m., kareta J.; wóz kolejowy, 
wagon m.; l.llferbe unl> -
~alten posiadać konie i powóz; 
im - fa§ren jeździć powo
zem, je·chać wozem, na 
wozie; ben - anf pannen za
prządz, założyć konie; bas 
filnfte !Jłab am - f ein być 
piątem kołem u wozu; ber 
grofle, ber fleine mlagen wóz 
wielki, wóz mały. 

®ii' gen, wiige, wiigft, roog, 
wiige i mligte, ~a6e gemcgen i 
geroiigt, I. va. I) ważyć co; 
etn,. in ber ~anb - ważyć 
co w ręce; (przen.:) ważyć; 
rozważać= erwiigen; er1t -, 
bann roagen wpierw rozważyć, 
potem się odważyć; 2) ułożyć 
do poziomu, niwelować; 3) 
(zastarzały), poruszać, koły
sać = beroegen ; Il. gemogen, 
pp. i adi. ważony, przychyl
ny, życzliwy, sprzyjający. 

!IDn'gennd}f e, sf. oś f. u 
wozu. 

!IDn'genauffe~cr, am. -s, pl. 
-, wozowym. 

793 

!IDn'geunuff d}rd6er, sm. -s, 
pl. -, spisywacz m. wozów. 

!IDn'gennuninbung, af. wy
zucie n. wozu, przezucie 11. 
wozu. 

!IDn'genlinu, sm. ~es, wozo
wnictwo n. 

!IDa'genbauer, sm. •il, pl. 
-, wozownik m., kołodziej 
m., powoźnik m. 

!IDa'genbaum, sm. •es, pl. 
•biiume, drąg m. u wozu. 

tma·genbnmf e, sf. pl. ~n, 
hamulec m. u wozu. 

!IDn'gcnbrilcfe, sf. pl. =n, 
wa1?11 mostowa. 

!IDn'genburg, sf. wał zro
biony z wozów, tabor m. 

!IDll'gcnbede, sf. pl. •n, 
strop m., pułap m., sufit m. 
wozu, pałuba f., płachta f. 
na wozie. 

!IDa'genbeid)f cl, sf. pl. =n, 
dyszel m. u woz11. 

!IDn'genbiagonalftrebe, af. 
rozpora ukośna wozu, za
strzał m. klatki wozowej 
(kol.). 

!IDa'genbirigierung, sf. za
rząd m. t11boru (kol.). 

!IDn'gcnfabrifnnt, sm. =en, 
pl. •en, fabrykant m. powo
zów. wozów. 

!IDa'genfcnfter, an. =il, pl. 
-, okno n. w powozie, wa
gonie. 

!IDa'genf{ed}tc, sf. pl. =n, 
półko~zek m. 

!IDa'genfil~rer, sm. •i3, pl. 
-, wozo.wy m.; woźnica m. 

!IDa'gcnfufitritt, sm. •(e)s, 
pl. =t, stopień m. 

!IDn'gcngebriinge, an. •IS, 
ścisk m. powozów. 

!IDn'gengddfe, an. 0 s, pl. 
-, tor powozowy. 

!IDa'gcngernffd, sn. =13, 
hałas m. z powozów. 

!IDa'gengeril),IJt, an. ,s, szkie
let m. wozu, klatka wozowa, 
kac1łub m. wozu. 

!IDa'gcngefd)irr, sn. ~(e)a, 
sprzęt wozowy. 

!IDa'gengefteU, an. •(e)s, pl. 
~e, spód m. wozu, wasąg m., 
nasad m. 

!ID11'gen~au,1Jttr!iger, sm. •il, 
pl. -, belka z11przęgowa 
wozu, dźwigar główny wozu. 

!IDn'genf d)itlicr 

!IDn'gen~nu0, an. •fes, pl. 
-~liufer, wozownia f., remiza/. 

!ID1l'gen~ori3ontntftrebc, af. 
więzar m. pudla wozu. 

!IDa'genfiim,IJfer, sm. •il, pl. 
, bojownik walczący z 

wozu. 
!IDll'genfnften, am. =li, pl. 

•fliften, pudło n. wozu, klatka 
f., kadłub m. wozu. 

!IDa'genfctte, af. pl. •n, 
łańcuch m. u wozu. 

!IDn'gcnflaff c, sf. klasa· f.; 
ein )łlillett aroeitet - bilet 
dru1?iej klasy. 

!IDa'genfor6, sm. •es, pl. 
=fiirbe, kosz wozowy, półko
fzek m., półkoszki pl. 

!ID'agenlabung, af. pl. =en, 
!IDn'genlnft, sf. ładuga j. wo
zu, faduoek m., nakład m. 
wozu. 

!IDll'gcnlnngf d}Wdler, am. 
•9, płatew podłużna wozu. 

!IDa'genlnngftrebc, sf. roz
pora podłużna wozu. 

!IDa'genlnterne, sf. latarnia 
/. przy powozit, wozie. 

!IDa'gcnlciter, sf. pl. ,n, 
drabina wozowa, drabka f. 

!IDa'gcnlenfer, sm. ,s, pl. 
-, woźnita m. 

!IDa'gcnmad)cr, am. =i:!, pl. 
-, 1) stelmach m., kołodziej 
m.; 2) ten co robi wagi. 

!IDa'gcnmcifter, am. •ii!, pl. 
-, dozorca m. wozów, wo
zownik m., wozowy m., maga
zynier m. 

!IDa'gcnnngd, sm. ,s, pl. 
•niiqel, gwóźdź m. u powozu. 

!IDll'genl)ntf, sm. =te, pl. 
•e, tabor m. wozów. 

!IDa'gcn,IJferl>. an. ,ea, pl. 
,e, koń powozowy, koń m. do 
zaprzęgu. 

!IDn'genrnb, sn. •(e)s, pl. 
•tii'ller, koło n. u wozu. 

!IDn'gcnremif e, sf'. pl. -n, 
wozownia /., remiza J: 

!IDa'genrenneu, sn. •il, wy
ścigi wozowe, zawody pl. na 
woz~ch. 

!IDll'genrunllt, sf. kłonica/. 
!IDa'gcuf d}auer, an. ~zopa 

f. na wozy, wozownia/. 
!IDn'genf d)ie6cr, am. •il, pl. 

-, przetQkowy m., przesu
wacz m. wozów, parobtk wo-
zowy, ustawicie! m. · 
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®n'gcnf dJ!a!l, sm. •(e)s, niebezpieczny, ryzykowny, 
drzwi powozowe. śmiały. 

®a'gcufd)micrc, sf. maź ®a'gner, sm . .. 13, pl. -, 
f., smarowidło n. do wozów. stelmach m., kołodziej m., 

®a'gcnf d,Jmtercr, sm. -a, powoźnik m. 
pl. -, smarownik m. ®a'gnernrbeit, sf. robota 

®a'genf dJn,IJ,llcn, sm. ,s, pl. j. stelmacha, powoźnika, ko
-, wozownia /., szopa f, na łodzieja. 
wozy, remiza f. ®a'gncrtnnbwcd, sn. -es, 

®n'gcnfi~, sm . .. ea, pl. •t, kołodziejstwo n. 
kozioł m. ®agneria'ncr, sm. ..a, pl. 

®a'gcnf,llcrrc, sf. hamu- -, wagnerianin m., zwolennik 
lee m, m. muzyki Wagnera. · 

®a'gcnf,llnr, sf. pl. ..en, ®a'gncrwcdftntt, sf. pl. 
ślad m. wozu. •fHitte, warsztat m. stelmacha, 

®a'gcnftriingc, sm. pl. po· kołodzieja. 
pręl!'i pl. u wozu. ®a'gncr3nnft,s/.pl.,ailnfte, 

®n'gcnftra»e, sf. droga f. cech m. stelmachów, kolo-
dla powozów, wozów. dziei. 

®n'gentranó,llort, sm. -es, ®n'gnió, sn. •ffe!:l, pl. 
pl. •e, transport m. wozów. •ff e, hazardowne przeds1ę-

®a'gcnłritł, sm. •elii, pl. wzięcie, niebezpieczny za-
-e, stopień m. miar; narażenie n., odwa:!.e-

®a'gcnnntcrgcfteU, sn. •(e)!:l, nie n., wystawienie n. się na 
pl. •e, podwozie n. co; ryzyko n., hazard m. 

®n'gcntJcdctr, sm.-s, ruch ®n'gfdjalc, sf. pl. ..n, 
m. powozów, wozów. szala f., szalka /. u wagi; 

®n'genticrteilcr, sm. •!3, pl. nuf bie - (e11en ważyć; 
-, rozwoźna f. (przen. :) jebei:l !lllod nuf bie 

®n'gcnwcdjf cl, sm. •!:l, - legen rozwabć każde slo-
zmiana /. wozów. wo; fein Urteil in bie -

®n'gcnltlcdjf elftation, sf.pl. nmfen rzucić swoją opinię 
.. en, obacz Umfteigeftntion. na szalę. 

®n'gcnwcttrcnncn, sn. ..5, ®n'gftiilf, sn. •(e)iil, pl. 
pl. -, wyścigi wozowe. •ftilcfe, obacz !lllngeftilcf. 

®n'gcnwlnbc, sf. pl. ..n, ®a'tl, sf. pl. •en, 1) wy· 
dźwigarka wozowa, lewar m., bór m. dobór m., alto:lrnaty
ł'ada lewarowa. wa f.; eine - treffen wy

®a'gcn3ng, sm • .. (e)s, pl. brać; idJ tn6e bie - mam 
"3il!le, pociąg m. wybór; idj ~nlie i~m bie -

®a'gcn3nnge, sf. pl. "n, iióetlaff en pozostawiłem jemu 
języczek m. u watzi. wybór; jmnbm freie - Inffen 

®ii'gcr, sm. •5, pl. -, pozostawić komu wolność 
ważycie! m. wyboru; met bie - ~nt, ~at 

®a'gcrcd)t, adi. i adv. po- bie O,un! wybór nie bywa 
,;iomy, horyzontalny; poziomo, łatwym; nu!il eigener - z 
horyzontalnie. własnego wyboru; 2) wyb6r 

®n'gCf,llicl, sn. •/5, gra ha. m., elekcya f., obiór m., 
zardowna. obranie n.; - burdJ ,8etteln 

®n'g(c)ftiicf, sn. c(e)e, pl. ~e, skrutynium n.; butdj 
czyn zuchwały, hazardowny, Rugeln balota:!. m., baloto
ryzykowny, hazard m. wanie n.; aur - f dJreiten 

®ii'gc3cttel, sm . .. s, pl. -, przystąpić do wyboru; bie -
kartka z wagi. bei3 Stiinigs elekcya /. króla; 

®a'gc31111gc, sf. pl. ,n, ob. f eine - aum ~riifil>enten jego 
!lllnaen~unge. wybór na prezydenta; er 

®nggo'n, sm. •S, pl. •!:l, fommt in bie engere - przy-
wal!'on m., wóz kolejowy. chodzi do ściślejszego wy-

®ii'gltin, sn. •!:l, ważki pl. boru; burdj - ernennónr 
®a'glid,l, adi. hazardowny, elekcyjny. 

®n'tlnbt, sm. ,es, pl. •iióte, 
opat wybrany. 

®n'~lngttatlon, sf. pl. -en, 
agitacya f. z powodu wybo
rów, ruch wyborczy. 

®n'~lagitntor, sm. •!:l, pl. 
•en, agitator wyborczy, 

®a'~laft, sm. ,es, pl. •e, 
akt wyborczy. 

®n'tlamt, sn. •ei3, urząd 
m. z wyboru; nrząd wyborczy. 

®a'blnnfrnf, sm. •es, pl. 
,e, odezwa wyborcza, mani
fest wyborczy. 

®n'blauóf d,Jrci6cn (illn~l
nusfdJreibung), sn. •!3, rozpi
sanie n. wyborów. 

®n'bla11óf d)11!1, sm. ·ff es, 
pl. •f d)ilffe, komitet wyborczy. 

®ii'blbar, adi. obieralny, 
mogący być wybraaym; nid)t 
- nieobieralnv, 

®ii'tlbndcit, sf. wybie
ralność f. 

®a'blbcbtngnngcn, sf. pl. 
warunki pl. wyboru. 

®a'blbmd)tlgt, I. adi. -
fein mieć prawo wyboru; II. 
bet !llln~l6ered)tigte wyborca 
uprawniony do głosowania. 

®n'tlbcrcd)tignng, ef. pra
wo n. wyboru, prawo wy
borcze, prawo głosowania. 

®n'blbcrid,Jt, sm. •e!:l, pl. 
•e, sprawozdanie wyborcze. 

®n'tlbcftcd,Jnng, sf. pl. en, 
przekupstwo n. przy wyborze. 

®n'blbcltlcgnng, sf. ruch 
wyborczy. 

®n'blbcwcrbcr, sm. •!3, pl. 
-, kandydat m. 

®n'!Jlbcwcrbnng, sf. kan
dydatura f., ubieganie się 
o wybór. 

®a'blbc3irf, sm. ..es, pl. 
•e, okręl!' wyborczy. 

®n'blbif d)of, sm. •il, pl. 
•bifd)ofe, biskup m. z wyboru. 

®a'blbnrcnn, sn. -a, pl. 
•5, biurn wyborcze. 

®n'blbiirger, sm. ·!3, pl. 
-, obywatel m. z wyboru. 

®a'blccnfn~, ®n'~l3cnf11ó, 
sm. -i •ffe!:l, eenzus wyborczy. 

®a'blbiftrift, sm. •ei3, pl. 
-e, obacz filln()(beaitf. 

®n'tlcinrid,Jtnng, sf. pl. 
•en, organizacya wyborcza. 

®ii'blcn, I. va. t~nóen) 1) 
(ausroii~!en) wybierać, wy-



!filii'~lcn 

brać, dobrać, obrać, głoso
wać; id) ~a6e mir bief en 6toff 
geroli~[t wybrałem tę m11te
ryę; 6ie biltfen nur rua~ren 
masz pan tylko wybrać; ic!;I 
talie i~n au meinem !nad)• 
fo[ger geroli~[t obrałem go 
swoim następcl!; jmnbn 0um 
!Jlinifter - obrać kogo mini
strem; id) ge~e - idę wy
bierać, głosować; einen 6[ei• 
lienben !illo~nfitl - obrać 
stałe miejsce pobytu; mer au 
[anAe mli~lt, ge~t auletit !eer 
oui3 kto za długo wybiera, 
osiada na koszu ; 2) wyświ(}
cić (kozer(}); li. geroli~lt, ppr. 
i adi. wybrany, obrany. 

!filii'blcn, sn. •iii, obacz 
!illa~l. 

!filii'blcr, sm. ,i, pl. -, 
wyborca m,; o biorca m. 

!filii'l)lcrnn~f djnij, sm. ·ff es, 
pl. •fc!Jilff e, komitet m. wy
borców, wydział wyborczy, 
komisya wyborcza. 

!filii'blerlicftcdjnng, sf. pl. 
•en, przekupywanię n, wybor
ców. 

!filiiblmi', sf. ruch wy
borczy, agitacya wyborczll. 

!filn'bleroebni~, sn. -ff ei!, 
obacz !illabltejultat. 

!filii'b(crif dj, adi. wybredny, 
wymyślny. 

!filii'bletliftc, sf. pl. ,n, 
lista wyborcza, spis m. wybor
ców. 

®ii'blcrfdjnft, sf. 1) go
dność j. wyborcy; 2} wybor
cy _p.l, 

iillii'blcrllcrf nmmtung, · sf. 
pl. •en, zg·romadzenie n. wy
borców, 
· !filn'blfiibig, adi. wybieral
ny; mający prawo wyboru. 

!filn'Wiibigfcit, sf. wybie
ralność/. 

!filn'blfclb, sn. •ei, pole 
·elekcyjne; (przen. :) pole n. 
bitwy, walki. 

!filn'b(freibeit, sj. 1) wol
ność j., swoboda f. wyboru; 
2) wolność wyborcZI!.. 

!fila'blfiirft, sm. •en, pl. 
•en, 1) ksiąt(} m. elektor, 
elektor m.; 2) ksil!t(} obieralny. 

!filn'blgnng, sm. -ei, wy-
bór m., głosowanie n. 
· ®a'~lgcf et;, sn. ,e!I, pl. •e, 
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ustawa wyborcza, prawo wy
borcze. 

!filn'blb anblnng, sf. akt 
wyborczy. 

!filii'blig, adi. 1) <;>bacz 
!illli~!erif cl.J; 2) obacz ii.lier~ 
miltig. 

®a'blintrigen, sf. pl. in· 
tryl!'i wyborcze. 

!filn'blfnifer, sm. •iii, cesarz 
m. z wyboru, elekcyjny. 

®n'~Uaifcrtum, sn. •iii, 
cesarstwo wybieralne, elek
cyjne, 

®n'blfnmlJf, sm. ~e!I, wal
ka wyborcza. 

®n'blfnnbibat, sm. -en, pl. 
,en, kandydat m. 

®n'blfanbibatnr, sf. pl. 
,en, kandydatura /. 

®a'blfnllitnlntion, sf. ka
pitulllcyll wyborcza. 

!fila'blfinb, sn. •ei3, pl. -er, 
dziecko adoptowane. 

®n'blfollegium, sn. •iii, 
kolegium wyborcze. 

®a'blfommiffiir, sm. =s, pl. 
,e, komisarz wyborczy. 

®n'bUonig, sm. •iii, pl. •e, 
król obieralny, wybieralny, 
elekcyjny. 

®n'blfouigreid), sn. ,(e)s, 
pl. ,e, królestwo obieralne, 
elekcyjne. 

®a'blforlJcr, sm.•i3, ®a'bl· 
fijrlJcrf d)aft, sf. pl. ,en, ciało 
wyborcze. 

®a'I1lfrci~, sm. •fes, pl. 
"e, obac, Wa~l6eairf. 

®ll'blfugd, sf. pl. •n, kula, 
którą się 1r.J:osuje. 

®a'blliftc, sf. pl. •n, lista 
wyborcza. 

®a'blmnnu, sm. =es, pl. 
,mlinner, prawyborca m. 

®a'blmiinncrwnbl, sf. pra
wyhory pl. 

®a'blmobu~, sm. -, po
stępowanie n. przy wyborze. 

®a'blort, sm. •e!I, pl. ,e, 
mieisce n. wyboru. 

!filn'blllflid)t, sf. obowiązek 
wyborczy, przymus wyborczy. 

®a'bllllni;, sm . .. e!I, pl. pl. 
.. µrnąe, plac m. wyborów. 

!fila'b{lJrogrnmm, sn. oei3, 
pl. ,e, program wyborczy. 

lilla'bllJrolJnganbn, sf. pro
paganda wyborcza. 

!filn'blllrotofoll, stt. •(e)s, 

®a'blllcrw nnbtf djaft 

pl. "e, protokół m. wy
boru. 

®n'blllriifung, sf. spra
wdz1mie n. wyboru. 

®a'blllriifnng~nu~f djnij, 
sm. "ffes, pl. •fqJilff e, komi
tet sprawdzający wybór (wy
bory). 

®a'blrrdjt, sn. ,s, prawo 
n. wyboru; prawo wyborcze, 
prawo n. głosowania; bas all• 
gemeine - powszechne gło
sowanie, wybory powszechne; 
bas aftiue - prawo wybie
rania; bai3 µ11ffiue - prawo 
wybieralności. 

!filn'blrcbc, sf. pl. ~n, mo
wa kandydacka. 

®n'blrcform, sf. reforma 
wybore.za. 

®n'blregifter, sn. ..s, re
jestr wyborczy. 

®a'blrcf uUnt; sn . .. e!I, pl. 
~e, rezultat m., wynik m. 
wyboru (wyborów). 

®a'blrcidj, sn . .. (e)s, pań
stwo elPkeyjne. 

®n'blf djwinbd, sm. "s, pl. 
-, oszustwo n., cygai1stwo 
wyborcze. 

®n'blflJrud), sm. "es, pl. 
~[µrild)e, ha~ło n., godło n., 
dewiza j. 

®n'blftimmc, sf. pl. ..n, 
glo• wyborczy. 

®a'~lftimmenf nmmlung, 
sf. zbieranie n. głosów wy
borczych. 

®a'bltag, sm. "(e)a, dzień 
1:1-. wyboru (wyborów). 

®a'blumtricbc, sm. pl. 
intrygi wyborc1.,e, 

®a'blunfii~ig, adi. 1) nie
wybieralny, nieobieralny; 2) 
ni~ mający prawa wyborn. 

!filn'blnnfiibigfcit, sf. nie
zdolność n. wyboru, niezdol
ność wybieralności. 

!filn'blunruben, sf. pl. nie-
pokoje wyborcze. 

®ll'blnrnc, sf. urna wy
borcza. 

®a'blucrfammlung, sf. pl. 
~en. zgromadzenie wyborcze. 

®n'bll.lcrwnnbt, adi. po
win~waty. 

®a'bll.lerwnnbtf djnft, sf. 
pl. ~en, powinowactwo n. 
z wyboru; powinowactwo 
chemiczne. 




