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Pedmluva.

ím. stromu koen, tím6 každému národu
jeho jazyk. Podetni koen, a uschne strom ;

podvaž, ochrom, vyrvi národu jeho pirozený *
jazyk, a za krátko nebude ho víc mezi
národy. A zoveme-li prostopášným škd-
cem, kdo jakkoli ubližuje koeni ušlechti-

lého štpu: ijakžmedle pojmenuj emubližo-
vatele, hubitele národního jazyka? (Bo-
leslavan íslo 3. r. 1860.)

Když jsem roku 1837 v Teboni na bývalém panství Te-
boském co akcessista u editelského úadu sloužil, musil jsem
také všelijaké náadí hospodáské a oprávky eledínm dvorským,
pouhým to Cechm, nmecky do knihy poúkazní, do rejstíku ko-

láského, sedláského a kováského zapisovati. Nebyv tehdáž

v eském hospodáském názvosloví úpln zbhlý, tázal jsem se spolu-

úedník na nmecká slova vcí esky pojmenovaných, ježto jsem
ml zapsati. Pi vší opatrnosti jsem nkdy nepravé nmecké slovo

na patiné místo napsal a pak opraviti musil. Mén poklesk
jsem však pi poukazování eených vcí iníval, naleznuv mezi

spisy úedními od mého pedchdce mi odevzdanými psaný seznam
slov hospodáských v abecedním poádku esko-nmecky a nme-
cko-esky sestavený, asi ti archy silný, jenž ml nápis „Kuba",
který Svarcenberští úednicí až posud tak nazývají. Význané
jméno to ukazuje na výbornost služby, kterou jim prokazoval,

jakoby íci chtli: to jest Kuba nebo Kubík. Abych ádn n-
mecké ukázky vydávati mohl a asu nemail astjším poptáváním
u spoluúadník , spoádal jsem dotený seznam slov a doplnil

jsem ho znenáhla, tak že z nho povstal slovníek hospodáský.
V krátkém ase nabyl jsem v eském názvosloví hospodáském
takové zbhlosti, že jsem etným písam a úedníkm eeného
velikého panství neznámá slova hospodáská esky a nmecky mi-

lerád jmenoval, když mne za to požádali, a za tou píinou jsem
od nich nazván byl: ,,ba§ lebenbtge SBorterbitá)" (živý slovník).

Léta 1810 pijel jsem z Libjic do Prahy, abych se podrobil

zkouškám z eské ei a literatury, praktického hospodáství, vyš-
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šito ováctví a lesnictví, odporuen byv vrchním dstojníkem p.

Janem Beogradacem panu Jakubu Malému, spisovateli eskému,
který mne s nkterými spisovateli eskými v Praze se nacházejí-

cími ochotn seznámil a všeliké pátelské služby laskav mi prokázal.

Ped odjezdem z Prahy zmínil jsem se mu o doteném slov-

níku. Pan J. Malý radil mi, abych tuto sbírku slov zdokonalil,

rozmnožil a vytisknouti dal, že tím hospodáským úadníkm ve-

likou službu prokážu. Uposlechnuv jeho dobré rady, s velikou

pilností sbíral jsem hospodáská slova na všech stranách, koupil

jsem si Jungmannv slovník a jiné eské spisy, z kterých jsem slova,

zvlášt z pomocných vd hospodáských v prázdných dobách oby-

ejn záhy ráno vyhledával a do mé sbírky slov zapisoval, a tak povstal

slovník hospodásko-technický pro úedníky, myslivce, stavitelské

mistry a hospodáe. Tušil jsem tehdáž, že budou také v Cechách
vycházeti samostatné asopisy hospodáské, rolnické spisy, a že

se budou zakládati hospodáské školy. Za tou píinou jsem mi-
lerád tento slovník sestavoval. Tušení mé se za nkolik let po-

zdji ponkud uskutenilo. —
Léta 1841 byl tento spis podán bývalému c. k. úadu cen-

surnímu v Praze, který se asi za pl léta vyjádil, že povolení

k jeho vydání jenom tehdáž udlí, bude-li také nmecko- eská
ást toho díla zárove censue pedložena.

Koku 1842 odeslal jsem tentýž slovník bývalému cis. k,

úadu censurnímu ve Vídni, který bez pekážky doteného roku
povolení k jeho vytisknutí udlil. Obdržev povolení to cestoval

jsem roku 1842 z Peina do Prahy, abych se tam postaral o vy-

dání toho spisu. Ponvadž jsem nakladatele na vydání eeného
slovníka naleznouti nemohl, protož jsem jej na vlastni náklad k tisku

odevzdal knihtiskárn p. Anny Spinkové. Navrátiv se do Peina,
oznámil jsem pedplacení na tento spis všem Švarcenbergským
úadm, a velezasloužilý krajský, pan Josef svobodný pán Schrenk
na Notzingu a Egmatingu, zvláštním litografovaným pípisem
všecky úady patrimoniálni bývalého rozsáhlého kraje Prachenského
k zaízení pedplacení na tento slovník vyzval a jej k odbírání

odporuil.
Léta 1843 vyšel eený spis. Paní A. Špinková pijala

nkolik set výtisk místo platu po srážce provise a dílem z pi-
jatých pedplatních a stržených penz jsem náklad na 2000 slov-

ník asi za 2 léta ádné zapravil.

Po vyjití esko-nmeckého hospodáského slovníka vyna-

ložil jsem všechen prázdný as na sestavení nmecko-eského dílu,

který jsem ve vtším rozsahu již roku 1848 semináské knihtiskárn
v Praze, kterou tehdáz páni bratí Haasovó najmutou mli, k tisku

odevzdal. Pan Ludvík Haase, který k této knihtiskárn pihlížel,

pijal tento spis, jenž 32 tištných arch obnáší, bez smlouvy na
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mj vlastní náklad do tisku. Bez této úvry nebyl bych mohl
toho slovníku na vlastní náklad vydati. Ponvadž byla nmeeko-
eská ást siovníka o mnoho silnjší než esko-nmecká, protož jsem
ustanovil náklad toliko na tisíc výtisk. Teprva když národm Ra-
kouským roku 1848 konstituce udlena byla, radilo se mi, abych dal

pátého archu 2000 vytisknouti. Také já doufal, že konstituní svo-

boda esko-slovanským národm dopomže rychlým vzletem k vzd-
lanosti ádným opravením a zaízením eských nižších a vyšších
škol a t. d. Živými barvami jsem si maloval utšenou dobu rych-

lého pokroku eených národ. —
Rozmnožil jsem tehdy náklad toho díla o tisíc výtisk,

maje dobrou nadji, že budou míti eské knihy lepší odbyt. Také
na tento nmecko-ceský slovník oznámil jsem pedplaceni. Poal
vycházeti po svazcích tyrarchových již roku 1849.

Njaký úhlavní vrah obvinil mne, Bh ví z jakého zloinu
snad za to, že jsem co zástupce Svarcenbergského úadu a ve-

litel národní obrany na Smíchov roku 1848 v svatodušních dnech
poádek udržel, nkolik osob z nebezpeenství života o vlastním

nebezpeenství vytrhnul, ped poranním a násilím chránil a o

podporu etné chudiny se postaral, ježto vyhrožovala, že dranco-

vati bude, jest-li se ji neposkytne potrava. Dne 19. ervna 1848
ve 2 hodiny v noci byl jsem v loži mého obydlí v Svarcenbergské
hospod na Smíchov zatknut a jako naknutý politický zloinec
nebezpený setninou vojska do vazby na Hradana odveden. Jak
se mi tam vedlo, nelze zde popisovati. —

Za nkolik dní ve vazb vznikla ve mn myšlénka, abych
sestavil také eským emeslníkm emeslnické slovníky. Byv dne
23. ervna 1848 co nevinný na svobodu propuštn, poal jsem bez

odkladu sestavovati slovník ševcovský, který již léta 1849 na
svtlo vyšel.

Všem poádkm ševcovským v Praze a v eských vtších
mstech, na Morav, ve Slezsku a na Slovensku jsem po pošt
odeslal zdarma výtisk ševcovského siovníka s žádostí, by jeho

vyjití místním , tovaryšm a uedníkm k odbírání odporuili a
mn slova, která tam scházeti budou, oznámili. Ani jeden poádek
mne však odpovdí nepoctil !

—
Akoliv cena knhkupecká eeného slovníku toliko 15 kr.

st. obnášela, pedce byl jeho odbyt velmi skrovný. Teprva za

11 let prodal jsem 300 výtisk, a kdyby ho byla také studující

mládež z vtší ásti nekupovala, nebyl bych ani tolik výtisk odbyl.

Roku 1851 vydal jsem ,,®eutfö*böt)mifd)e$ 2£örtcrburf) für

2Birtí)fd)oftbcQmte, $ín'erar$te, Technologen, gorft* unb Söcubmännec,
iíanb- ímo leirfjroirttye, ©ärtttcr, Sau«, sJDiaurcr= uub Bimmermcifter,

SRü^lbauer, Wlüütx unb Iraner, mit gehöriger 53crncfid)tíí]iing ber

fjiercmf SBegug neíjmcnbcn &ilf$nriffenfd|aften uiib ©ercerbe" a píruní
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knížku k úadování pedstavených obecních, kteréžto knížky druhé
vydání roku 1852 vyšlo. Náklad na eené spisy obnášel pes
1300 zl. st.

Rozptýlení se patrimoniálních úedník skoro po celém
Rakouském mocnáství, snížení hodnoty penz papírových a z toho
pocházející ujmy a nedostatky psobily také zle na odbyt nme-
cko-eského hospodáského i ševcovského slovníka. Asi 400 ped-
platitel nedobralo posledních sešit toho spisu a také jeho odbyt
r celosti pokulhával. Nelze se tedy tomu diviti, že jsem nemohl
velikého nákladu za eené spisy ádn zapraviti. Vším právem byl

jsem castji upomínán a vyhrožováno mi právní žalobou, nebu-
du-li dluhu platiti. Maje toliko 500 zl. st. služného, vidl jsem
se nucena všecky své poteby ješt více obmeziti a noní dobu
vynaložiti ke spisování lánk do asopis a do druhé ítanky pro

katolické školy v císaství Rakouském, a pekládal jsem jeden
roník Zákonníka zemského , abych mohl snáze eený dluh za-

praviti. Ze byl mj stav v této dob velmi smutný, o tom nepo-
tebuji slov šíiti. —

Strasti ty však mne neodstrašily od dalšího sbírání slov tech-

nických a od sestavování slovník emeslnických, neb jsem ml do-

brou nadji, že utšenjší doba nastane. Až do nynjšího asu, za 12

let, zrostla má sbírka slov na 400 arch a již roku 1855 byl tento

slovník dohotoven, kterého však jsem nemohl díve vydati, nemaje
k tomu potebných penz.

Nahlížím, že by nám dokonalé popisy emesel, ádné tech-

nologie a asopisy emeslnické lépe posloužily, než slovníky jed-

notlivých emesel. Má-li se však spisováni eených spis usna-

diti a mluva našich eskýcb emeslník vyistiti od zpotvoených
slov nmeckých, ježto bohužel v nkterých emeslech mají velikou

pevahu, jest nevyhnuteln zapotebí, aby se slovníky jednotlivých

emesel rychle vydávaly. Z tch slovník by se mohl svým asem
rozsáhlý všeobecný slovník technologický i encyklopedický techno-

logický sestaviti. Zanáší-li se spisovatel sestavováním jednotlivých

emesel, nevynechá tolik slov, ponvadž jeho pozornost na jedno

emeslo obrácena jest, jako když bez pomoci slovník jednotlivých

emesel všeobecný slovník technologický sestavuje. Má-li skladatel

ohromný poet slov všech emesel a továren na zeteli, nelze jest

mu pi sestavování takového díla vtším nedostatkm se vyhnouti.

Bude-]i se tehdy eený spis ze slovník jednotlivých emesel se-

stavovati, mže býti úplnjší a dokonalejší. Kdyby se však již

nyní ponkud dobrý všeobecný slovník technologický vydati mohl,

sestával by z nkolika svazk a snad by 10 zl. r. . státi mohl.

Obyejní emeslníci, tovaryši a uednici by si sotva mohli eený
slovník v dotené cen zjednati, který by množství slov obsahoval,

jichž oni nepotebují esky vdti. Tímto zpsobem by jim bylo
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poznání eského názvosloví jich emesla nepístupné. Vydání roz-

sáhlejšího všeobecného slovníka technologického stojí mnoho penz
a obyejn nkolik let to trvá, než se mže k druhému rozmno-
ženému a opravenému vydání pikroiti. Naproti tomu slovník je-

dnotlivého emesla díve se rozebere a snadnji se mže druhé opra-

vené a rozmnožené vydání obstarati, protože je náklad a jeho cena

o mnoho menší, že i chudší emeslník mže si ho koupiti. Tím
spsobem se díve eské názvosloví emeslnické zdokonalí a vho-

dn rozšíí mezi emeslníky.
Z eených píin dležitých neochabla má horlivost ve sbírání

slov technických a spisování emeslnických slovník ani smutnou zku-

šeností velmi špatného odbytu ševcovského slovníku. Aby tená pon-
kud posouditi mohl, mnoho-li práce, namáhání a asu slovník jednoho
emesla stojí, popíšu spsob, jak si pi jeho sestavování poínám.

Když má sbírka slov emeslnických jednoho emesla již

nkolik arch obsahuje, jehožto slovník v}Tdati hodlám, tu jeho

djiny, monografie a asopisy, z kterých vypisuji pozorn nmecká
slova do toho oboru patící, a teprva když jsem ádn v tom e-
mesle theoreticky vzdlán, tak že mohu emeslníku porozumti, když
mn njakou práci neb náadí popisuje, chodím do dílen toho
emesla a vyhledávám k nmeckým slovm eské výrazy, kterých

ješt ve sbírce nemám. Nemohu-li se jich v Pražských dílnách dopí-

diti, zasílám dopisy na jiná místa v Cechách, Morav a t. d. oso-

bám, o kterých se domnívám, že by mi mohly eská slova zaopa-
titi. Xemá-li takové vynasnažení žádného výsledku, což se oby-

ejn stává, jsem nucen potebná slova utvoiti. Poínám si pi
tom opatrn, a pochybuji-li o dobrém utvoení nkterých slov, dá-

vám je výteným spisovatelm eským posouditi, a teprva, když
tito je schválí, zapíšu je do slovníka. Nkdy užívám ryzého slova

eského z jiného emesla místo nmeckého asto zpotvoeného názvu,

jest-li vc nmecky pojmenovaná tatáž nebo jí podobná, kterou
eské slovo vyznauje. Tím spsobem se velmi usnaduje známost
eského názvosloví emeslnického.

Kdyby každý slovník jednotlivého emesla jiný spisovatel

sestavoval, nemohlo by se doteného prospchu docíliti, protože by
každý spisovatel pro vci docela sob rovné a podobné, ježto se asto
v každém emesle jinak nazývají, zvláštní eská slova utvoil.

Toho pravidla šetil slovutný pírodopisec, Jan Svatopluk Presl,

pi tvoení pírodovdeckého názvosloví, jehožto veliké zásluhy až

posud podle zasloužení ocenny nejsou. —
Ponvadž obor tohoto slovníka je rozsáhlejší, protož jeho

sestavení více asu a práce požadovalo. Peetl jsem více než
12 popis krejovského emesla a nkolik roník denník mod,
i staré rukopisy eské, v kterých jest zmínka o eském kroji neb
šatstvu a všemožn jsem se vynasnažil, aby dílo to bylo dokonalé. Vadil
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jsem všecka slova z mistvi, pitvy, z rádu o živnostech a t. d.,

ježto znáti mají vzdlanjší emeslníci.

Všech jmen látek odvních jsem do toho spisu nevadil,

protože jsou skoro ve všech eech stejná. Jich úplný seznam by
nkolik tištných arch obnášel. Postihaské názvosloví, akoliv
je píbuznjší soukenickému, jest za tou píinou pipojeno, že

mají krejí a postihai spolený poádek (cech) a znak. *)

Kdo veliké obtížnosti sestavení takového slovnika zná a

posouditi umí , nezazlí mi snad pro nkteré nedostatky a vady,

které se mohou snadno opraviti pi druhém vydání.

Za tou píinou každého tenáe snažné žádám, by sob
za tžko nepokládal mn as od asu opravy nebo dodatky slov,

jež v tomto slovníku se pohešují, laskav odesílati. S vdností jich

pi druhém vydání použiji. Nelze o tom pochybovati, že bude
míti nynjší pevrat systému vládního, vydání a ádné v skutek

uvedení ústavy zemské a t. d. veliký vliv také na zvelebení pr-
myslu a hospodáství. Snad se té doby dokáme, že bude míti

etný národ Cesko-slovanský také ádné emeslnické eské školy

a eské emeslnické spisy všelikerého druhu, ježto již dávno mají

jiní vzdlání národové. Bude to ovšem mnoho asu, úsilí a práce
státi, než tak daleko v prmyslu pokroíme, abychom se jim vy-

rovnali. Budeme-li se horlivé starati p vzdlání a ušlechtní et-
ného rolnického a emeslnického stavu pimenými prostedky,
pibude nám šlechetných a obtných vlastenc, pravých to eských
šlechtic k vzdlávání role ddiné a k rozšíení blahobytu, který

bude pomáhati rychlému rozkvtu a povznesení veškerého umní,
Vydáváním slovník emeslnických, jichžto rychlejší vychá-

zení záleží ve vtší podpoe, budu ponkud spisovatelm usnad-
ovati tžkou jich úlohu spisování eských knih emeslnických. —

Konen vzdávám velé díky všem dámám, pánm, mým
píznivcm a pátelm za všecku podporu sbíráním a vysvtlová-

ním slov a ochotným ukazováním vcí do oboru tchto živností

sahajících, a jmenovit spanilomyslnému fabrikantu panu Robertovi

Krachoví, jenž na 400 výtisk toho slovnika pedplatil a tak vy-

dání jeho uskutenil.

Snad mi za zlé pokládáno nebude, že jsem se pi spisování

této pedmluvy uchýlil od obyejného spsobu. —
Na Smíchov, dne 25. listopadu 1860.

Vydavatel.

Bytem na Smíchov . 216.

*) „Krajiei mají jraíeti korúhey modrá a na nie mají býti nuože krajieské a

postihaské. A pod ni také slušejí postihai aTalchái/' (Viz Výbor literatury

eské II. díl str. 333: Práva Starého msta Pražského z patnáctého století.)
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SlíigentUbeí okrouhlý, zakulace-

ný ; nbgentnbeter fragen zaku-
lacený límec, obojek.

StíígCf tfjtlkn otelý, ošumlý ; ab*

gefcrjabeneš Mleib otelý, ošu-

mlý šat.

Slbgefdjoen (öon garben) omelý,
omrlý, vybledlý.

SíbgcftC^ílt štpovaný, oštepovaný.

ŠíbgcfírtCft dopletený, dovázaný.

SlbgctragCU obnošeny , oteny,
ošumlý; abgetragene Kleiber

obnošené šatstvo.

Slbgctragcitíjctí f-
v
(eines £íetbe§)

obnošenost, otenost, ošum-
lo st. [pendati.

SlbÍJCÍJeií (beim ©triefen) pehoditi,

5íbítcfem odevzdati, dodati, od-

vésti, [odvedení.

5íbítCfermtg f. odevzdání, dodání,

^lÓmafá)en (b. (Striaen) sníti, se-

jmouti oko. [mení.
5lbmefíeit odmiti; ba$ 3Í. od-

^ImefÚtng f- odmr, odmení,
rozmr. [vání.

5lbttäf>en obšívati;
ÍJ46 % obší-

5lbttín)Cr m. obšivae.

5lbnCÍ)tttCít ujímati , ubírati.

5lbHCÍ)ltíer ni. odbrae, odbratel.

^Ínontl nepravidelný, odchylný.

5ííin0rníittít t nepravidelnost, od-

chylnost.

MbttÜtjetf spotebovati, opotebo-
vati : bas» Aíetb a. obnositi odv.

Slpittircn, Semanben über (šfe

limš a. nkoho z neho kvi-

tovati, propouštti, neho práz-

dna uiniti.

SlbrcrfjttCtt sraziti nkomu nco
na nem, odraziti nco od n-
eho ; a. ficfj mit Semanben
poítati, spoítati se s nkým.

2lbrcd)lUtng f. srážka, odrážka;

2. spoítání se s nkým.
2lbrCtett utrhnouti : bas "Olbrei^eu

2Íbret^Ung f. utrhnutí, [utrhnutí.

SlbrUIlbCtt okrouhliti, zakulatiti;

baé 51. okrouhleni, zakulacení.



5lbrtmbung — 9id)tfäbta..

StÍJtUnbUItg f. okrouhlost, okrou-
hlení, zakulacení.

St6{a^ m. odbyt, odchod; 2. am
©tiefet podpatek, kramflek ; bí6

$um 51. až k podpatku.

Slbfa^etfe t roh podpatku.

5lbja^Ueííe f. pramen odbytu.

SlJfýatien oškrabati ; ba% 9t. oškra-

bání.

Slbfdjicb m. propuštní ; %. ertei-

len propustiti, dáti propuštní.

3l6fd)ieett (bon garben) pustiti

barvu, omíti, vyblednouti.

SlbfdjJteibett (mit ber ©ájere) usti-

hnouti; a. (mít bem SDíeffcr) uí-
znouti, ukrojiti; oottenb a. (mit

ber ©tfjere) dostihati; ba£ 5Í.

(mit ber 6djere) ustihnutí; ba§

51. (mit bem Keffer) uíznutí.

2lí)fd)ttetbMtg f. (mit ber 6djere)

ustihnutí; 5Í. (mit bem fflícffer)

uíznutí.

Sfifdjtttttltnß m., Síbfdmi^el n.

(mit bet ©a)ere) ostižek, od-
stižek; 5L (mit bem fflíeffer)

odkrojek, odezek.

Slbftítttb m. odlehlost, vzdálenost.

2lí)fte)ett obstihnouti; ein SDTllftcr

Q, vzor vypíchati ; bit gtttbe fttdjt

gut ab barva se dobe liší. [vání.

5lMtCÍ)en odstávati; baéi 5Í. odstá-

5l6ftC^nt stepovati, oštepovati.

Slíjudj m. (beš ©djOOJJeé) obsti-

hnutí. [šení.

2l6tragCtt obnositi; ba$%. obno-

Sltrennen odpárati; baš 5Í. od-

Štótrcmuntg f- odpárání, [párání.

Slílííía f. (uorneljmfte Reibung ber

Stomér) abulla.

5J6tHCÍgCn odvážiti ; ba$ 3í.odvážení.

5l6toager ta. vážný.

2l6Uie$fCÍn stídati se; ba$ 5Í.

stídání, mnní, zmna.
2ttt»Cd)fIun0 f- stídání, mnní,
zmna.

3l&uietd)Ctt odchylovati se; ba§ SL
úchylka, odchýlení.

3l6uietu^Ung f. úchylka, [zovati.

5lbuierfetl(b. ©triefen) shoditi, sha-

9t6uitá*eltt (SfafgetDielteS losma-
chen) odvinouti; baš 2Í. odvinutí.

5l6aittfeínng f. odvinutí.

5lbtt)tnbCtt sviti, svíjeti.

2l6íDtídjtud) n. utírka, utrák.
Slbjet^lten (ojnren) pekresliti; 2.

be^eicrjtten vyznamenati.

^tJltg m. odrážka.

%Ú)[t f. osa.

2tdjfel f- rameno, paže; fur^e 91.

krátké rameno; l) o t) t 5Í. vysoké
rameno; íjoíjle, fdjmaíe, breite,

öotte 5í. duté, ouzké, široké,

plné rameno; eingefallene %.
vpadlé rameno. [meník.

5ld)feI6iinb n. náramenice, nára-

Šldjfeltirette f. šíka ramenní.

3l(jjclf(jlte £ ramenní záhyb.

3I(í|fClfíCtf na. náramek. [kloub.

9ldjfeIgcICttfC m - ramenní, pažní

5lo)feIgrií6e f.
f. atdjielljöfjle.

5ld)fela)ÍJÍJC f« výška ramenní.

$$jcíÍ)Í)Í)le f. podpaždí, podpa-
žek; tiefe 5Í. hluboké podpaždí.

5lu^{eíftfitn n. podramenice.

Sldjjcíteiftt f. ramenní pásek,

proužek.

2ldjfCfftlttC f. náramková ára.

$(í)flttítljt f- šev náramenní.

5l(^felf4mtr f. náramenní, pažní

šra.
5ltf)f ClfJJitjC f. špika u náramku.

9t$fCÍÍtCÍÍlUtg f- postavení ramena.

ŠIdífCiftit n - náramek, píramek.

9ld){cítPatttriíng f- náramkové va-

tování, náramkový- výplnk.

SldjíCÍUlUÍfí & náramenník, ná-

ramkový váleek, válek.

Sídjtetf f- osmiúhelník; ein regit*

lärc$ %. osmiúhelník pravidelný.

I 2íd)tfíbtg osminitý, osmeronitý.



9lber — 5ínp äffen.

Ul&cr f. im «Blatte žebro.

Uíbreffe f. nápis.

$lgent m - jednatel.

Agraffe f.
f. Spange.

3ííjle £ sídlo
; grobe 51. hrubé sídlo.

^lííUttt m. kamenec.

2llanníeber n. bílá skopovíce.

5Í1ÍIC f. íza, ryse, alba.

3lleípm m. (©toff) alepín.

2líltttg3flttb n. všední, každodenní
šat, šat na každý den.

3ltyaíCt n. (©tDff) alpaka.

3lfy)í)aí)et n. abeceda; íateinifdješ,

gotf;tfd;e^ fran^öfifdjeS 91. la-

tinská
, gotická , francouzská

abeceda.

$llt starý; cilteS lúh staré šaty.

StltarbetfC t oltání pikrývka.

ŠíltartUQ^ n. oltání prostírka.

SUtfliícr m.
f. glicfer.

SKtflitfcrci Z f. glicferel

äßtfßtferttt f. zápiatáka.

^llígcfCÍÍ ni. stárek, starší tovaryš.

SllttttObtfj staromodní. [bouk.

3lntCJ0neníUt m. amazonský klo-

^Ittia^Onennetb amazonskó šaty.

älttttlOnium n. pavek.

5ltttt n. tíad; f)tnfxá)títd) einer

&ad)t ba§ 91. §ano ein v píin
nkteré vci íditi dle úadu.

Slmtštnegen, bon a. z úadu, z

povinnosti úadu.
PtíttOUtie f. pytva.

Sfttbertt f. 9tbiinbern.

SRtfOttg m. zaátek.

anfangen zaínati; ba§ 51. za-

ínání.

Anfänger m. zaáteník.
5íltfang^lltn!t m. zaátkový bod.

anfertigen zhotoviti, udlati, zro-

biti; í>a? 91. zhotovení.

5(nferttgnng f. zhotovení, zrobení,

udlání.

2lnfcrtta,mtgart f. spsab zho-

toveni, udlání.

5lnfengten navlažiti; ba§ 91. na-

2lnfíed)ten piplésti. [vlažení.

Slnfragefaften m. poptaváma; ge*

tDerbíittjcr 91. poptavárna živno-

Síngeprtg píslušný. [stenská.

5tngeprtger m. píslušník.

2lngc$etteít snovaný.

angíaifc f.
f. Jhiojjfftreifen.

Stngriff m, eines ©toffeg ohmat,
ošmatání látky.

Slníialten nadržovati ; ba§ 91. na-
držování.

5lníjaltmtg f. nadržování.

Stníjeften pistehnouti ; baž 91.

pistehnutí. [hování.

$nl)eftnng f. pistehnutí, piste-

5lnfanfen nakoupiti. [lepení.

5ln!íeben pilepiti
;

baž 9í. pi-
SlnfíebltllB f. pilepení.

Slntletbcn pistrojiti, obléci, oblá-

eti ; baš 91. obláení, pi-
strojení, [cení.

5lJtfíeÍbnng f. pistrojení, oblá-

Síníegen piložiti; garbena. klá-

sti barvy; ba£ 91. ber garben
pokládání, kladení barev.

SlníCrnen nauiti se ; baš 91. na-
uení se.

Slnítegen piléhati; ba§ Setbdjen

liegt gut an živtek dobe pi-

5tnntCÍbcn opovdti. [léhá.

5lnmelbnng f. opovdní, opov.
Slnmeífen n.

f. ^afwefjmen.

SlnnOÍ)en pišiti, našiti; baš 9Í.

pišití, našití.

3lmtaí)Mtfl . pišití, pišívání.

2lnorbncn naíditi.

^Inorbmtng f. naízení. [pní.

9lnpatincn nalepiti; buš 91. nale-

Štópaífet piléhati; ctít ftíctb aX
paffen, marijen, bay e$ genau

pafyt, anfcíjliefú nkomu odv
zhotoviti, aby dobe piléhal;

ber diod pa}ú gut au kabát
dobe piléhá.



Sínpaffung — Arbeitslohn,

Sln^affititg f. piléhání.

3Wpro6e f. zkouška; Anprobe be§

0tO(fe£ zkouška kabátu.

Slnprobiren zkoušeti; ben Sftocf

a. zkoušeti kabát.

Slnrttjeil pirýhovati. [trhnutí.

2lnretf?eil natrhnouti; baé 5Í. na-

Slnretpng Z natrhnutí.

3ln{$CUUngguntemC^t m. názorné
vyuování.

Slttffingen pibiti; 2. (btté gntter

an ben Cberríjeií) podrážeti.

2ln|CÍ)netben (mít bem Keffer) na-

íznouti, nakrojiti ; a. (mít bet

©djere) nastihnouti.

Slttfdjrote f.
f. Sucfjenbe.

SlltftaffUCn šíti vedlejším stehem;

baš 51. šití vedlejším stehem.

Slnftafftmtig f. šití vedlejším

Slnftalt f. ustav. [stehem.

Slttftintbtg slušný; a. gefíeibet

slušn ošacený, obleený.

Slnftofídjttitt f. "podražnice, po-

dražní šra.
SlnftntfCn piplésti, pidlati, pod-

vazovati punochy ; baS 3Í. pi-
pletení, pidlání punoch.

SÍIlftrtdUUg f. pipletení, pid-
lání punoch.

Síttftiitfett nastaviti; ein £íeib a.

nastaviti šaty ; bas 51. nastavení.

SíliftiiCÍUttg f. nástava, nástavek.

SlntípCtíbtum n. zákrov, obstra,

antipendium. [vinutí.

SltttDiáelU navinouti; baš 5Í. na-

SKtttPtrf ctt pidlati ; bte ©trumpfe
a. pidlati punochy.

2lnjettf)nctt bk Sfäipe. mit einer

©pi^e vypíchati. [znaení.

9ltt3Ctgen naznaiti; bas Ší* na-

Sln^Ctteín snovati, osnovati; baš

5(. snování, osnování.

Slnjte^Cn natáhnouti; 2. obléci;

ficf) roarm a. teple se obléci;

jieíje birf) an oble se.

Slnjltg m. odv, odní, oblek,

obleení; flattnfttjer 51. slovan-
ský odv.

2ípfClgnitt n. zelen jablková, barva
jablková, [píložek, námtek.

applifattott f. (in ber ©tícferei)

SlppItfation^SDhifternpíiožkový,
námtkový vzor.

SíppretUr f.* úprava.

Wfptttm upraviti.

Slpjpreteitt m. úpravník.

Slrd^tffe f- arabeska.

Slretí i. práce, dílo; 5í. befom*

men práci dostati, auS ber5L tre=

ten z díla vystoupiti; au§ ber

5Í. entíaífcn z díla pustiti, pro-

pustiti ; in bk 5Í. geíjen do práce,

do díla jíti; au§ ber 5Í. (fremb)

na zahálce ; aue ber 5L gefjen

z díla jiti; bie 5L annehmen
dílo pijmouti; gute, fdjledjte

5Í. dobré, špatné dílo; neue
f

alte 5L nové, staré dílo; eine

fanbere Arbeit pkné, hezké,

šumné dílo.

3lretten dlati, pracovati ; fjeím*

lid) a. (als unbefugter §anb*
tnerfer) pokoutn dlati; 311 (£nbe

a. dodlati.

Síretter m. dlník, pracovník;

íjeimUcber 51. (95MnfeIarbeiter)po-

koutník, pokoutní dlník, pra-

covník.

StrMtercutfnaíjme £ pijmutí, pi-
jímání dlník, pracovník.

2lr6eÍtebUrftttn.potebapráce.
$lrf)eÍtUCf) n. pracovní knížka.

^Irbett^faíjtg ku práci spsobilý,

schopný.

Slrfiett^forberuttfl f. pohledávka

za práci.

Slteitéfort m. pracovní košík,

košík na práci. [láni.

SlrMtŠletftimg £ pracování, d-
9lrkit31flí)tt m. mzda.



Slrbeitšloíniéforberung— Síufbinbung.

aircitoíoíjn^forerung f. pohle-

dávaná mzda ,
pohledávání

Sírkttmanít m. dlník, [mzdy.

3lrbett#tttCtí)0bC £ návod ku práci.

9tr&eit3tö0 m. dlní den.

StrCtíítiC^ m. pracovní stl.

2lr6ett8unfa5Í8
s

ku P rá ci ne-

schopný, nespsobilý.

SlríieUSimfafugfett £ neschopnost,

nespsobilost ku práci.

Strett^DerbtCttíí m. výdlek.

SlrfiCttSieÜ £ as práce.

SltlU m. paže, paždi, rám; Utt s

ter ben U\ pod paždí.

tžlnufictltb n. náramenice, náramek,
nárameník. [runí.

3írmklííeí m. pytlík, mšec, vak

Sltmílinbe £ nárucník.

3írittd)Cn Q. raménko, paždíko.

Jtrttteí m. rukáv; jdjmaíer, breiter

át ouzký, široký r. ; fuqer ober

íjaíber, langer ober ganzer 2Í.

krátký, dlouhý r.; poínifájer %
polský r.; cjtnefifrfjer % ínský
r; grterf)tíd)er3t ecký r.

; ger=

fdjmtteiter
tf
$. rozstižený r. ; ein«

näijtiger S. jednoševní r. ; offc*

vtfH* otevený r. ; fjaíboffener

$L polouotevený r.
; gefertigter

Cr. s rozparkem, poíiltfd) vý-

let; f)aíbroeiter5í. polouširokýr. ,

angenähter 2Í. našitý, pišitý r.
;

oíjne áírmel bez rukáv ; ben

5írmeín mefjr Sßeite geben ru-

>t
kávy širší udlati. [kávu.

ijírmclauffdjlag m. výiožek u ru-

Štrmeíaitf rfjHiít m. výstiž na ru-

t
kávu. [devo.

^ínttClíJOÍJ n. rukávnice, rukávní

^(tttCÍÍOCfj n. prramek, rukávní

„ otvor, otvor na rukáv.

SlrtttClmaUtCl m. pláš s rukávy.

fentelnCtfjt £ šev na rukávu.

^CrmcXtDCftC £ vesta s rukávy.

^Irmel^aáeit pl. zoubky na rukávu.

5trtttenfOltb m. nadací , fond chu-
dých, pro chudé.

2lnnettui erstatte f. dílna chudých.

2lnttííng i- délka ramene.

5lrmIod) n.
f. trmeílorf).

ŠtnttlOCÍJšCCfC £ roh otvoru ru-

kávního.

5lmílO(J)§naí)t £ šev prramní.
5lrntl0tf)íílt^e £ špika prramní.

5lnttíorf)ÍÍCfC £ hloubka prramní.
5íruttllCttC £ šíka ramene.

^IrrCtfd) m. haraš, ftrest vzení.

5lrreftíírafC £ trestání vzením,
5írttfeí m. §>anbel$artiel zboží.

SlrfdjpOÍftCr m. podítek, pod-

prdelka, sedlka, poduška k
sezení.

Slfdjenlauge £ louh popelný.

Sljtfjfaríug, afdjenfarben popelavý,

popelatý, popelavé barvy.

Slítíía m. (eine 3lrt Sßaffcnrocf ber

§ufaren) atilla; eine 5lrt 5ítifía

bei ben ^oíen bekeška,

2ttl(t§ m. atlas; feinerer, letzter

röetjjer, fdjroarjet 5Í. tžký, lehký,

bílý, erný a.

9ltl(tílítttb n. atlaska , atlasová

stuha; glattcS 21. hladká a.

5líía^6Idtí n. atlasový list.

2ltííH?Íl0rbC £ atlasový prým.

3Itííl3fUttCÍ n- atlasová podšívka.

3ItItt#í)Ut m. atlasový klobouk.

3ítIít3ÍÍCtb n. atlasové šaty.

SltlítafttOpf m - atlasový knoflík,

gombík.

Slitfarctícit zdlati; mir fjaben

aííeš Žudj aufgearbeitet všechno

sukno jsme zdlali.

StttfCttMljrcn schovati.

3lH[íicttiaí)nntg £ schování.

3ÍUfí)tUbCnrozvázati,rozsmeknouti;

ba§ S
3Í. rozvázání, rozsmeknutí.

SÍUfíÚltbung f. rozvázání, rozsme-

knutí.



5íufuingen — 5Iuffdjíag.

Slufbtllgen pipovdti: bell £ef)t*

jung a. (unter geroiífen ^Bebm-

gungen in bie £eí)te aufnehmen)
pipustiti k emeslu, pipov-
dti uedníka; baé 51. pípov.

5lufbingung f. pípov.
5ÍHfbnefCÍn roztepiti.

SíufentoaltéfuKtn m., 5íufentíjaít§^

;etteí m. p obytní list.

SíliffabCÍIt navliknouti.

Síufgaíie f. úloha.

Slnfgebmgegeíu n. pHpovedné,
piuné.

SllífgCÍJU^t okrášlený, ozdobený;

Qufgepu^ter -dut ozdobený, okrá-

šlený klobouk.

2tufgcnfíCtt roztrhaný, rozedený.

StlífgCful lögen vyložený; 2. (beim

trien) nahozený.

SlUfgcfjOffCXt vystelený ; fjod) auf*

gefdjoííeuer 8ft. veliký výstelek.

StHfgC]d)Ür$t vykasaný, vyhrnutý.

2lUfgC50gCH vytahovaný: aufgewo-

gene ÍSOjer vytahované dírky.

SÍUf^íifcltl vyhákovati, vanouti
z háku. [zavšák.

2luíf)tntgerm. §äugebanb poutko,

SlUfíjefteit pisthovati
,

piste-

hnouti. [stehnutí.

SÍUffjCftmtg f- pisthování, pi-
5Utffíaukn sebrati.

SÍUffníi^ftU rozepnouti, odepnouti :

baé Si. rozepnutí, odepnutí.

2íllffraí$en rozškrabati.

5luffünbigen vypovdti.

Síuffiin&tgmtg f. výpov; eine

rjaíbjafyrige 5Í. v. polouletá , v.

na pl léta naped znjící;

ídjriftlidje, münbiitfje 21. písemní,

ústní v. [skládka.

^íllfíttgcí". uložení platu; 2. snška,
3ÍUf(agcgeíb n. snosné.

5lufíage,3eííeí m. lístek snosný.

SÍUfíagc^tmmcr n. cechovní svt-
nice.

9íltfíag3f)ltd) m. kniha snosná, na
snúšky.

2tlíftag^fafíe f. pokladnice na
snúšky. [snosnL

^tufíag^frfjulbigfeit f. povinnost

Šlltflegett uložiti; eine Steuer a.

uložiti da. [emu.
Slufíeílttett opíti se, protiviti se

Útnflcllturtg f. protivení, opení se-

5XufÍ0Cfem rozechrati.

StllftÖf Cil rozpustiti ; 2. rozvázati ;

3. rozplésti.

ítllfíoflllig f. rozpuštní, rozvá-

zání, rozpletení; 5Í. be§ £ef)r*

uerjaítniffeá rozvázání svazku
uení. [pišití.

5tufnaí)CXX pišiti, našiti; ba$ %
3tufnaí)ttie f. pijmutí ; 51. beé Sefjr*

ítngé p. uedníka, [ky pijmutí

5íufnaftmé6ebingiingeii pí. výmin-

^ufitaímiig f. pišiti,

ŠlufHCftUlCn nabrati . in bie Seíjte

a. do uení pijmouti.

SíltfpUt? rn. vyšperkování, okrá-

šlení, ozdobení; 2. ttmé jUttt

5fofpuf}en bient šperk.

2lltf#UÍ?Ctt vyšperkovati, okrášliti,,

ozdobiti; ba$ 51. vyšperkování,

okrášlení, ozdobení.

2ÍUf}M^llltgf. vyšperkování, ozdo-

bení, okrášlení.

^ÍXXfrCtCXX prodíti, prošoustati.

StufrctBcn (butdj Steifen öffnen)

roztrhnouti; 2. ^erreÍBCU roze-

drati, protrhnouti.

^íltfrOÍÍCll svinouti; navinouti.

Stllffa^ m. (b.b. 9uif)erin) nástava,

náševek; 2. (beé Aopfeé) ozdoba,

ústroj hlavy; 3. (unter baé *Be*

ftecf) kozika.

2litífd)íag m.výložek; r)or)er, nie*

brigeríí. výložek široký, ouzký;

íjatfenformiger 51. auf benjßau-

eruröefen , namentlich auf ber

efjemaíigen §>errfá)aft (£[}íume£
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sekyrka; ben S
3Í. einfetten v. pi-

šiti.

Sluffdjíageit vyložiti: ein Mab a,

roucho v. ; ba% 5L vyložení.

StUffíIagmaf^C t sejmuté oko.

SlUff^lagfaum m. výložková ob-

ruba, [párání.

Sluffílt^eil rozpárati; baé 5L roz-

ŠlllffffjU^Mtg f. rozpárání; roz-

parek.

SBfoffdjnallctt, mit ©c^noHcn befe»

fügen pipnouti: 2. Die Schnalle

öffnen rozepnouti, odepnouti.

2llíffdjltCÍ&ett rozstihnouti ; Söd) er

a. dírky nastihnouti ; ba$ 5L
rozstihnutí.

SftlffdjttÜrCtt rozšnrovati : oa6 51.

rozšnérování.

Sluffíímirung f. rozšnérování.

ŠlUÍJdjiir^CIt vykasati, podkasati;

ftrf) auffcfjúneri vykasati se; bie

ilxmd beim §emb a. vykasati,

vyhrnouti rukávy od košile; baš

31. podkasání.

Sllíff^ojung m. vzlet; 5L ber 3n=

bllfírie v. prmyslu.

Sílíffe^CIt postaviti; bell §UÍ a.

klobouk na hlavu dáti: betl

fragen a. límec, obojek pišiti.

SluffnatUien napnouti, natáhnouti :

ba% 3eid)enpa|'ier a. napnouti

na prkno rejsovaci papír.

Slltffícnncn pištepovati; bttS 91.

pištepování.

Sluftragcu öimen, Sßinfel vnésti,

penésti; auf bie Síllie a. na
áru penésti; mit bem 3itfcl

gleiche Ineiíc a. kružidlem ro-

vné délky penášeti; bei! v>alb=

meffer in ber Ä re tep crtp í) evic ale

3ehlie a. poloumér do obvodu
kruhového co ttivu vnésti;

garben a. klásti barvy.

Síuftrcmten rozpárati; baS 91. roz-

párání.

2luftrcnmtng f. rozpárání.

SlltfíDtíCÍU naviti; bet§ & navití
;

bas 91. beettben doviti.

SÍUftntnbcn navinouti; auf bie

^íetmabel a. na jehlu sikovací
navinouti; Daš ÍL navíjení.

SlltfjettfjttCn nakresliti, narejsovati,

vyrejsovati; ba§ 5Í. nakreslení,

vyrejsování, vykresleni.

^[Ufjeicfjnung f. vyrejsování, vy-

kreslení.

2lufjtc Ctí natáhnouti, vytáhnouti;

aufgewogenes 2 od) natáhnutá
dírka: a$ 9L natáhnutí.

3tugcntttCt f. míra okem, smení
okem, míra oní, míra podle oka.

5ÍUgettfcfjÍrttt m. oní stínítko, ští-

tek, stínítko na oi.

^XltrOrCtfCirt f- barva ervánková.

5lurorafar6ig ervánkový.

ŠlUŠCffern opraviti, zpraviti; cill

^leib a. zpraviti šaty; bttö 51.

opravení, zpravení. [zprávka.

StltílCÍfCrung f. oprava, zpráva,

5lH6Í)tCgcn vyhnouti. [zestení.

5tit^retteit rozestíti; bas 9Lro-

ŠlU^rCiíltnO f- rozesteni.

5llté&Ugeítt vyžehliti, vyhladiti, vy-

táhnouti, [váti.

SlllíUrftCtt vyesati, vykartáo-

SlltSbCÍmCIt roztáhnouti: btt^ 9L
roztáhnutí, roztažení.

5tl^bCÍmung f. roztáhnuti, roz-

sáhlost: räumliche 51. rozsáhlost

prostorná.

2lncinanbcrlegeu rozložiti: bas

51. rozložení.

^lueetnanberfc^cn rozsaditi.

Slnsctmutbcrtrcnncn rozpárati; b.

51. rozpárání. [ráni.

Sluscinanbcrtrcnmuig f. rozpá-

ŠtllfifdbCÍU vyvlíknouti: bas 9L
vyvlíknutí.

5lltéfCrtÍgCIt zdlati, zhotoviti.

Slltfertigutig f. zdlání,zhotovení.
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SlU^fíitfCU vyzpraviti ; ba% 21. vy-

zpravení.

5luifrögC f. vyptávka, výslech.

SltáfragCtt vyptávati; ba$ 91. vy-

ptávání, [tepení.

5tU^frattfcn roztepiti; baš & roz-

3lH^fÍÍl)ren vyvésti, provésti; 2.

vyvážeti.

9ÍU3fUÍ)rl)ait&Clm. vývozní obchod.

Šft$fltipé$0l( m. vývozné clo.

ŠÍUŽfiíérung t vyvedení : 2. vývoz.

Slltéfíittent podsíti, podšívati;

bnš H. podšití, podšívání.

5luffütterunp f. podšívání.

SlugttfiCí*. vydej, vydání, vydatek.

Šíllgebogett vyhnutý, vyboený.
2íuegeí)cn (rüeggefjen j. 35. ein

glecf) pustiti.

5ÍH^geícrtlt vyuený, douený.
3lU^gcIcmter m. vyuenec, do-

uenec.

2MgejdjnÍttC!t vystihnutý.

SlUŽgCttiacOfen vyrostlý ; 2, blicfítg

ŠlltéglattCtt vyhladiti. [hrbatý.

ŠfotéljiJfjlCtt vykrojiti; baš $1. vy-

krojení.

2Ml)IJÍ)Imtg f. vykrojení,výkroj ek.

SlltéHcibett f. entfíeiben.

SlltéHcibmtg f.
f. (Sntfíeibímg.

Stlt^HOjPfetl vyklepati; ba$ 91. vy-

klepání, [vaení.

äfatffodjett vyvaiti ; ba? & vy-

ŠfofitfoIbCtt vyeiti; ba$ 91. vy-

eení.
SllíŽframen vykládati, vyložiti ; Ar-

beit n. dílo vyložiti ; ba$ 91.

vykládání, vyložení.

2luéírat?Ctt vyškrábati; baé 9Í.

vyškrabání.

Stellage f., 3Ju§lageafteii m. vý-

stavek, vystavená skín.
3lU$Iättbtfdj cizozemský; aUUán*

btfrfje hradit cizozemský kroj.

'StU^IaffCIt vypustiti, popustiti, roz-

pustiti; ein $íeib ctroct a. šaty

trochu vypustiti; baš 91. vy-
puštní.

2luíCÍ)Ung f. vypuštní
, popu-

štní, rozpuštní.

5tU^laufen vybíhati.

5llí^Iegen vyložiti, vykládati.

Slll^lcrnCll vyuiti se, douiti se;

orDentííd) a. poádn vyuiti;

betš 51. vyuení se, douení se.

SlUmefíeit vymiti; baé 91; vy-

mení.
SlltémCÍfUttg f. vymení.
9btföMf)tn vyšiti ; baé 9Í. vyšívání.

2ÍHnaíttte t výjimka; mit 91. OOtt

}tuet %'áíltn dva pípady vyjí-

majíc.

5ÍU^acfen rozbaliti; a. bic SDÍarft»

artifeí vyložiti zboží.

5lU$£U^ m. okrasa, ozdoba.

Sllté$MÍett vyistiti, vycíditi; bd$

9L vyistní, vycídní.

5ílífd)íagetftn f. vyezák. [rážení.

5lU?fplagen vyraziti; bas 91. vy-

8lll§fklingelt vyklikovati; baé 91.

vyklikování.

SluŠfdjtmilíett okrášliti, ozdobiti;

ba$ 91. okrášlení, ozdobení.

5lH§fu)miitfung t okrášlení, ozdo-

bení.

SfoSfdjtteibett (m. b. Keffer) vy-

íznouti; vykrojiti; 2. m. b.

<Sd)ere vystihnouti; ba$ 9Í. (m.

b. Keffer) vyíznutí, vykrojení;

(m. b. ©rfjere) vystihnutí.

8fa8fdjttttbMig f. mit bemSDleffer

vyíznutí, vykrojení ; 2. mit ber

©djere vystihnuti.

»ftff^irítt m. mit bcm Keffer

výkroj, výkrojek, výezek; 2.

mít ber ©cíjerc výstiž, výstižek ;

run ber %. kulatý v.

Slltéfrttttf m. výbor; 2. brak.

3u3(d)ufímamt m. 9u»f4ufffenit-

gíieb n . úd výborový, len výboru.

SfoSfíuftíjirafl f
-
sední výboru -
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2ÍU^fd)lDeÍfen vykroužiti; vykli-
kovati; baž 5Í. vykroužení; 2.

vyklikování. [vyklikování.

5tU^fd)ttieÍfmtg f. vykroužení, 2,

StU^enfettC f. zevnjšek, vnjšek,

M vnjší strana; 2. líc.

^tu^ertt (fídj erf(iiren) pronésti se,

prohlásiti se, vyjáditi se; (cm-

M geben) udati nco.
Sfaerilttg t (Srfíarnng) prone-

sení se, prohlášení se, vyjádení
se; 2. Eingabe udání.

2lu3fj)íltUtett roztáhnouti , roze-

pnouti ; baž 5Í. roztáhnutí, ro-

zepnutí.

SlU^fíiileU (bie 2$äfcr,e) vykáleti,

vymáchati; baž 51. (ber 2Btfdje)

vykálení, vymáchání.

5ÍUfíe$en vypíchnouti.

5ÍU|tCtfCn otužiti; baž 5L otužení.

Šlitéftetfmtg f. otužení.

SlU^ftCHcn vystaviti.

allSftettUn t výstava,

SltóftcttungSgcflenítanbc pí. vci
výstavní, vci vystavené.

SluéíttáCll vyšiti; baž 21. vyšití.

Sfttéfttátmg t vyšití. [cpáni.

SlU^ftOífeil vycpati; baž %. vy-

5luft0^fUng f. vycpání.

5lU^tííigCU vynésti; 2. narovnati.

StUtragimg f. vynesení; 2. na-

rovnání; 2L ber ©trettigfeiten

narovnání rozepí.

SlU^tretCU vytáhnouti; bdé 5Í.

vytáhnutí.

2la§tretcit vystoupiti.

2lU$ítttt m. vystoupení;

SSfoSiifiett vykonávati.

5lU^ÍÍÍ)Ung f. vykonávání.

2ílt3tDílí)l f. výbr, výbor, výbrek;
es tft jefet eine grojje C in 9fto*

bebanbern jest nyní mnoho stíih

módních na výbr. [brání.

Slltétoittjlett vybrati; baž 51. vy-

9fo$ttlttttiren vyvatovati; baž SI.

vyvatování.

5ÍU^tt)atttrmtg f. vyvatování.

alu&DCtém. Seroeišmittel prkaz;
2. SŠcrjcid^ni výkaz.

SlltéftCifétt prokázati, vykázati se.

3lu£ttJCtÍCtt vytáhnouti, rozšíiti.

ŠlltiMltbett (Die Söäfc^e) vyždí-

mati ; baž 5Í. vyždímání.

Slitštpinbung f. ber SMfáje vy-

ždímání.

SlUättUldjg m. výrostek.

9lU^^aden vyzoubkovati ; baž 51.

vyzoubkování.

SlU^jatfHng fc vyzoubkování.

Stlt^tCÍJCtt vytáhnouti ; bie garbc
aus bcm áíeibe a. barvu z šatu

vytáhnouti; bcn gaben a. vy-

vlíknouti ni : 2. svléci, vysvle-

knouti, vysvléci, odstrojiti, roz-

strojiti; beri Otocf a. kabát svléci
;

bie 3cid)muig a. petáhnouti;
baž 31. vytahování; 2. odstro-

jení, svleení, vysvleení; 3.

petáhnutí.

2tu£$ÍCÍ)et m. svleka, svlíka.

2tu8$ieí)img f. vytahování.

SÍU^pg ni. výtah.

SlltájjlipfCU vytepiti; bie ©tic^e

a. stehy vybírati , vytáhnouti.

$beflet& n. šat koupací.

$abemantcl m. echiík.

33dbttU(f) n. osuška, osušovaka.
Šd^ttUu) m. pokrov, píkrov.

Sttlbfldjttt m. nadkrov, baldachýn.

Saííanjlig m. bálový oblek, odv
na ples.

SöBtn m. balík; 2. bíško.
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SJaitb n- stouha, stuha, pentle,

tasma; geroebteS ob. getmrfte$*B.

kaloun, tkanice, tkanika: gero
teš 5?. toená stuha , toe-
nice ; angefíod)teneš 55. pípletek ,

ein 55anö au« Äameelgarn ha-

raska; ein fíatternbeé 55. fábor,

povjka, visák; aufgenähtes 55.

pišitá stuha; mit säubern
fd)mii(fen stuhami ozdobiti.

35anb6orbC f. prým stužkový.

StmbdjCtt n. stužka.

^BiJtlbctienímí m. páskový klobouk.

^iinba) enfíirferci f. stužkování.

^BanbfCrU £ stužkárna, dílna na

SanbfÖtmtg stužkovatý. [stuhy.

SattbíratttCr m. kalounká, tka-

niká, tkaniník, stouha, stu-

ha, stužká.

Sanbfrömeret f. kaiounkáství.

Sanbfrättiertnf. kalounkáka, tka-

nikáka, stouhaka, stuhaka.

S5atlfrCtlífC f- stužkové okruží.

$tmbmaci)er m. stuha.

S5anbmacf)Crct £ stuhaení , tka-

nikaení ; !B. treiben tkanikaiti.

Sanbtttadjcrin £ f. ä&nbframerin.

ŠBanbrolíe £ kotouek stužní.

^anbrofettC £ stužková ržice.

$anbrii)d)e £ rys stužkový.

Štttt&fdjlcife f., ber í)erab[)angenbe

£f)eil be uBanbeé visák , há-

zedlo : 2. stužková klika.

Sanbfdííitufe f. klika stužková,

$arf)ef. an ber €>aube podbradník.

í8atd)Cnt m. barehan, barkan; ge<

jroirnter SB. pízový b.

$arége, Sffarefd) (Stoff) baréž.

^Bírégtfletb u. baréžové šaty.

^Bafin m. (Stoff) basín; 5íantefer

55. nanteský b. [kyna.

Síaéauine £ (älcibiiiigsftücf) bas-

Ša^DOleí n. (am §ut) f.
ÍKacfen«

oeniernng.

SSaft in. lýko; 2. (ein au* Seibe

unb Biegen- ober $ameelfjaaren

öerfertigter Beug) bašt.

ŠBaftíJUt m. lýkový, lýený klobouk.

$attft m. kment, batist , d)ineft=

fcjer 55. ínský kment. [list.

$ttttftí)I(ltt n. kmentový, batistový

8aítfí61ume £ kmentová kvtina.

UBíttífteit kmentový, batistový.

^atiftemneer m. 'kmentník.

ŠBattftleinmanb £ kmentové, ba-

tistové plátno.

SíHICÍJ m. bicho; fetter 5$. tlusté

b. ; fíeiner, großer 55. malé, ve-

liké b.; fur
3
er, langer 95, krátké,

dlouhé bicho.
s8aud)uieite £ šíka bišní.

$CmeruljaHe £ sedlský epec.

^BaiíCtUfleib m. sedlský odv.
^auemmautel m. sedlský pláš;

>ö. bei ben (Eíjoben bei 2au§
odívka; eine 5írt 55. bei ben Slo-

waken šiice ; ber Sdmeiber, roel*

d)er bicfe Hantel anfertigt šiiá.
SanmtpoE^arége (Stoff) bavl-

nný baréž.

Saumbou^öÖrtdjCtt n. bavlnný
prýmek.

SaiUUuiOÍÍe £ bavlna, englifcfie

5?. anglická b. : fd)0ttifd)e 55.

skotská b.

Sauntuioííengaje £ (Stoff) gáz

bavlnný.

öautttuioiienmoltmt m. (Stoff)
molton bavlnný.

^aumuiUÍÍCnfu)íeter m. bavlnný
závoj.

33auniuiottenftramtn, SaumrooH*
ftramtn m. bavlnný stramín.

^aiUUuiOÍleníaffCt m. '(Stoff) ty-

kyta bavlnná.

SaiímuiOÍÍCnjCUg m. bavlnnka,
bavlnná látka,

^aiintUiOÍÍfaben m. bavlnná ni.

^auntuiOÍÍgrabCÍ m. bavlnný
gradl.
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S5aitttttD0llí)entt> n. bavlnná košile.

SaumtDoííletntoanb f. bavlnné
plátno.

SaWMoOÍtyíiiíííj m. bavlnný pliš.

SttltttUOOllftJifcett pL bavlnné
krajky. [bavlnná.

SílUmtoOÍÍfíOff m. bavlnnka, látka

SaJimttOttftrUtl m- (©toff) bavl-

nný štruk.

89ttttttU0OlítÍ6cÍ m. (Stoff) tibet

bavlnný.

SaMMöOtttiitf m. bavlnný tyl.

ŽBdltfA m. bacha. [rukáv.

Saufraärmel m. bachatý, nadutý

55auf(^tg bachatý, nadutý.

Saöolet n.
f. §aíbfcE)íeter.

Searetten zhotoviti.

Šearkttung f. zhotovení,

Šeanfftdjtigen dohlížeti,

Seanfftdjtigmtg f. dohlížení.

Sfcfctt n. pánev, pánvice.

SeíWttfen podkovati; baš 55. po-

dkování.

Sebetfeil pikryti; bdš 55. pikrytí.

Sbíttgett vymíniti sob nco; 2.

berabreben umluviti.

Sebtngung f. výmínka.

Sebtngm^uietfe s výmínkou, pod
výminkou.

Sebriicfen utlaovati.

55cbrnrfuug f. utlaování.

SeenMgitng f. skonení; bk 55.

be Šlbfcíjneiben (mit ber ©djerc)

dostíhání; bic 55. bes SLrorfnenö

dosušení.

UBfbcnt vypeiti, opeiti.

Segí^C« políti, polívati; baš 55.

polívání.

Segrcínjen obmeziti.

SBegranpng f. obmezení.

Segntaajtmtg £ dobré zdání.

Šeijatt&ÍUng f. nakládání; 55. ber

2eí)ritnqe n. s uedníky.

$eíwnbfdjttí)t vyrukavikovaný.

Šc^Sngen obvsiti.

$el)iirbe f- úad; ompetente 95.

ú. píslušný.

SeilegC f- podložka.

Setít n. kos ; 2. ber gltJ3 noha ; bk
55etne auSeinctnber (preisen roz-

kroiti se, nohy roztáhnouti;

ba$ 55 ein bei ber §ofe nohavice.

»cmfictb n. f. §ofe.

ŠctnfttOÍf m. kostný knoflík;

55. mit ßpdjctn kostná šamrha.

Seifi^meiftcr m. písedící.

SctttCig m. píspvek, píplatek.

^Beitragen pispívati, piplatiti.

Seitreten pistoupiti.

^Beitritt m. pístup.

üöeitötrf n- píinek, píkrasa.

SCÍÍCibett ošatiti, piodíti; ba$ 55.

ošacení, piodní.

SefíetbUUg f- ošacení ,
piodní.

»efletbungSgcgcnftättbe pí. y eci

odvní.

Sefletbmtg^ftOff m, odvní látka;

roíjer 55. surová odvní látka.

SCÍeílCtt oživiti, [blé o. obchodu.

Seleímng f. oživení; 55. beš&an*

StUtttlt malovaný, omalovaný.

©emcffett vymiti.

SBClttCffung f. vymení.
SCUiiíjCtt obšívati, pošívati; bct§

55. obšívání, pošívání.

SettáfylUtg f. pošívání, obšívání.

S5cpeitt pohodlný; bequemer diod

pohodlný kabát.

SJeflUeittlidjfeit *• pohodlnost.

SCted)ttett spoísti, spoítati.

SScrcftttUng f. spotení, spoítání,

2. átedjnuTtg úet.

ScrgÜIait m. mod horská.

ScrítneVtDOÍÍe f. berlínská vlna.

Sertí) f. krajnice.

SBeritíjnmgSlinic f.
f.

Sangente.

S3eriil)ruttg&|Muft m. bod styná-
sti, bod dotyný.

Scftt^ n.podsazení, osazení, obsa-

zení, obložení.
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iBefdjäfttgett zamstnávati.

$ef(fiäfttgMtg f- zamstnání.

SBefdjaMtteiíter m. písežný.

ŠCfdjlag m. 23eíd)íagnaf)me f. za-

bavení, zábavka; etttmS mít 23.

belegen zabaviti nco; 2. Ver-

bot obstávka ; mít 23. belegen ob-

staviti nco.
SefájIteCtt ustanoviti , uzavíti
nco, usnésti se o nco.

ScfdjIit m. einer ^Jerfon ustano-
vení; foílegialifdjer 23. snesení,

nález. [nález, snesení.

35efílu|faí)tg spsobny k inní
$ejdjlafaí)tgfeit í. spsobnost k
inní nález, snesení.

SefiluSfaffung f. sneseni.

5Sefd)nm^etl zašpiniti; ftcl burá)

(Schleppen beé £IeK>e& v 23. im
Sfyaue befcf)mitten zaplouhati se,

urousati se.

SSefdjrmfen obmeziti.

^efmrcinfnng f. obmezení.

SBefdjretöeit popsati; einen $reté

b. kruh opsati.

8efdjreflmng f. popsání
\ 23. eines

Šreifeé opsání kruhu.

SJefdjuIbigert obviniti koho.

ScfmUlbtgimg f. obvinní.

SBefdjuierer m. tžidio.

Sefe^e n.
f. 23e]a£; 23. auf ber in-

raenbtgen (Seite podsazení.

SefC^Ctl obsaditi, osaditi, obložiti;

2. auf ber iniuenbtgcn Seite b.

podsaditi; bk Strümpfe b. pod-
saditi punochy.

S3tfC^t obsazený; mít (Ebeíftetnen

b. drahým kamením o.

SOefCÍJUttg f. obsazení , osazení,

obložení; 33. auf ber inrocnbi*

gen Setre podsazení.

ScftanbtíeilCpl. souástky, ástky
skladové, dílce.

$eítattgen potvrditi.

Šeftatigmtfl f. potvrzení.

Síeftetfen f. objednati.

$eftettMtg objednání.

Šefubeln skvrniti.

SCínCÍl m. provozování.

$etriebfam piinlivý.

Setrtebfamfett f. piiniivost; ge-

merblia^e 23. p. prmyslnická.
Setriebanlage f místnost pro-

vozovací.

SCtnefi^dtí f. spsob provozování.

SCtridtäftiittCf* místo provozovací.

SBCttbCCfC f- pikryvadlo, pikrývka,
pokrývka ložní.

Settgarbitte f. opona ložní.

*BtttgCttftttb n. ložní odv, roucho.

$ettfitttmel m. nebesa postelní.

Stítfílá m. peinník, torba, tlu-

mok na peiny.

Setíidjtrttt m. štít postelní.

$etttUCÍ) n. prostradlo. [ložní.

Scíbor^aitg m. opona postelní,

^ttt^itájt f.
f. 3iecr)e. [vrecko.

SeutI m. mšec, pytlík, vak, sic.

SeOuHmadjttgen zplnomocniti n-
koho, [zmocnnec.

^eooííntaditigter m. pinomocník,
sŽeuOÍÍnTau)ttgung f. zmocnní.
$cuíítgett povoliti.

ŠetoiHigmtg f. povolení.

^ejCidjttCttpoznaiti.poznamenati.

Sejetdjnuiig £ poznaení, pozna-
menání.

©Ierpelj m. bobrový kožich.

siegeln f. bügeln.

ÖtCgeil ohýbati; ba§ SB« ohýbání.

Biegung f. ohyb. [velaská.

Sienenljimöe, %$itmv£appt f. kukle

Šilb n. obraz; 23. auf einem (Stoffe

auSgefticft o. na látce vyšitý.

3Mcn. lístek. [23. stužka.

SJittbbíUtb n. stuha; ein fdjmaíeé

^8itlbe £ pás, páska, pepáska,
opasek.

^Btltben vázati; baš 23. vázání,

Stnbfaben m. motouz.
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StnbWtg f. vazba.

$intt n. birét, birýt , kvadrátek,

liranáek.

Slanf lesklý ; bíaner ftnopf hladký
knoflík ; sic. gombík.

Síanffdjeti n.
f. panfdjete,M bledý.

Šíaftroífl bledoervený.

ídíatt n. list; 2. am Dxoc póla.

^íatterfranS m. listový vnec.
Šíattergutríanbe f. kyriand íisto-

Šlítííftiel m. apík, stopka, [vý.

$líM modrý; blauer Montag ne-
dlka, modrý pondlek.

$l(Mramí modrohndý.
SlaugriIU modrošedý; auf blau*

grauem ©runbe na šedomodré

$ÍÍUíf)0Í3 n. kampeška. [pd.
SlflUÍtá) pimodralý, namodralý.

Síaufttft m. tužka modrá.

SlCtdjen bíliti; fdjnefí b. rychle

b; baé 33. bílení.

Síetdjrotl) bledoervený, zbleda

ervený; bíetdjrotfje g-atbe ble-

doervená barva.

Sleifeber f.
f. SMetftift.

SíetgrUU n. barva olovná.

neunte n. beim Strfeí kolínko.

Šletfttfí m. 55IetU) etjj n. tužka.

SíoÚbCf. hedvábné krajky, blonda;

35. bet ben 6louainen roj ta.

SIOttbelmuMjen n. epeek z hed-
bávných krajk, . blondový.

SíOnbCííi^íeier m. závoj z hed-
bávných krajk

, z. blondový.

Sloufe f.
f; SBíufc.

^Bílítfíc m. skvrna krvavá.

$ÍMtte t kvtina; natürliche ^Blu-

men pirozené kvtiny; fünft-

Hebe o. gemachte 33. strojené,

dlané k.
; grobe 35. hrubé k.;

feine 35. pkné k. ; partfer, tta-

Itenifdje 3). paížské, vlaské k.

SMiittteltt kvtovati.

^BlumenílOrte f. kvítkovaný prým.

$Iumen6udjfta6en pí. kvítkované
písmeny, písmeny z kvítí.

SlUtttenbiabem n. kvtinový dia-

dem.

^ÍUmengartie f. kvtinový snopek.

Šímneugeíjange n. SSlumengeroínbe
n. 33lumengutrlanbe f. kvti-
nové pletivo, vncoví, kyriand.

$ImttenMd) m. kalich kvtní.

ŠÍUttteníraUS m. kvtinový vnec,
vnec z kvtin.

Slmttettfnme f. kvtní korunka.

SlumeUttíaíeret f. dlání, hoto-

vení kvtin.

$lMtteuWter n. papírna kvtiny.

^lumeitfdjrtft l kvtinové písmo.

ŠÍUntenftitfcret f. kvtnaté vyší-

vání.

SÍMttettftrCM m. kytka, kytice;

ben §ut mit einem 35. befe^eu

okytiti klobouk,klobouk kytkami

SllíltlCttftOá m. trs kvtin, [opatiti.

$Iimtcttt0}jf4teeráug m. povlak
na kvtník.

53IunteilUierf n. kvtování.

$ÜtfC f. halena,

$IUÍfUr6tg krvavý , krvobarevný.

ÍOIUttOÍÍJ krvavý, krvoervený;
bte bíutrotfje garbe krvavá barva=

üßobhtet ni. bobinet , bavlnné
krajky. [kže.

íi80(fIebC£ n. kozlovice, kozlová

^8iJbrf)en n. dénko.

Pöbelt m. dno.

Sogeit m. oblouk; fíetner 35. ob-

louek; einen 35. befcfjreiben o.

opsati; bie 33ögen burajfdmeiben
petnouti, peseknouti oblouky.

^Bogenförmig obiounatý, obiou-

kovitý. [lounice.

SogeuItUte £ oblouná ára, ob-

Sogcnmacíjci: m. obiouká.

Sogcnroá m.
f.

Sfhmbroc.

Sogtg obloukovitý.

Sofnenförmig bobovitý.
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SOt, 33oí) m. (Stoff) pájka.

SOtttfia (Stoff) bomba,

Sotttbafttt m. (Stoff) bombasín.

Sörbdjeit n.
f. Sortqen.

Sorbe f. f. 33orte.

Surfe f.
f. ©elbbeutel.

SÖrtd)en n. prýmek; & $um
Schnüren šnrovací prýmek, p.

k šnrování. [cbý.

Sorte f. prým, falfdje 33. p. li-

Sortetmtadier m. prýmká.
^ortenntacfjerm f. prýmkáka.
iBortentoiríer m. prýmká.
Šortireit premovati.

SoutííOlt m.
f. 33aufd).

SrttCelet n. náramek, náramnice,

nárameník.

SrttttblOCÍ) n. dírka vypálená.

Sranbümit m. koalka.

Srapl m. (Stoff) brasil.

SraftltCner^Ut m. brasilianský

klobouk.

Sröltn hndý, brunátný.

SraUtaitpg m., ©rautfleib n. ne-

vstin šat, roucho ; roucho sva-

tební.

SrttUttjetttb n. nevstina košile;

košile svatební.

Srcwttgant^tleib n. ženichv
šat, odv. [šíiti.

Srett široký; breiter mctdjen po-

SrettÍOttrtg širolistý, širokolistý,

Srette t šíka ; m bie ^Breite na ší.

Srettenma^ n. míra šíky.

Šreitertjmnft m. bod šíky.

Sreitfiiffig širokonohý.

Šrettf^ítUr f. šra ploská.

Sreitf^UÍtrtg širokoramený.

Šremtyímft m. ohnisko.

Srteftafdje f. tobolka, písanka.

»rtBants£affet m. dykyta lesklá.

Srtíle t brejle, okuláry, náoky.

SftOl m. (Stoff) bristol.

Srtýeifeit n. poloumsíc.

SrOtat m. (Stoff) brokát; fitbcr-

ner 33. stíbrohlav; golbcncr 33.

zlatohlav. [brokát, brokatel.

Srocateíí m. geringer 33rocat lehí
Srod)Írt brošovaný; brodjirre

Beuge tkaniny brošované.

Sronjegeí bronzožlutý. [chléb.

SrOtfatf m. chlebník, pytlík na

SMÍ) m. beim Stoff ohyb, pehyb.
Sm^ailb n. háce, pipásadlo.

SrííC^fette f. ohybní, pehybní
Sruberidjaft f. bratrstvo, [strana.

Srubertmnf m. bratrský pípitek.

Srííft f. prsa, hru; geroölbte 3$.

prsa vzklenutá, vyklenutá; f)0Í)e f

flache, platte 33. vysoká, plochá

p. ; offene 33. otevená prsa; fjer*

auégebriicfte 33. vysedlá p.;

eingefallene 33. vpadlá p.; auš*

Dattirte 33. vyvatovaná p. ; be*

fe^te 33. obsazená p.

Srílftan^f djttitt m. prsní výstižek.

Sruftbettln. prsní ob.hrudníkost.

Srujtrette f. prsní šíka.

Sruftfalte f. prsní záhyb.

Smftfíeá m. prsník, náprsník;

leberne 33. kožený p.

Srítftgegeitb l náprsí.

Sruftíemb n. oplecko, oplecek,

mentek, mentík.

Smftínodjett m.
f. 33ruftbein.

Sruftfraufe t náprsní okruží.

SrUftliinge f. délka prsní.

Sruftlcttj m. beim Öfteber punt.

Sruftlaédjctt m. für fletne $inber

slintá cek.

SrUÍtltnte l prsní cárá.

Sntftnabel f. náprsní jehla.

Srítftfdjmtt m. prsní stíž
,

pro-

Sruftítittf n. prsní díl. [stiž.

Šrufttafdje l prsní kapsa,

SmfttUd) n. prsnice.

Srííjtuiattmtttg f. prsní vatování,

prsní vycpání.

Sriifttoette f. prsní šíka; obere

33. hoejší prsní šíka.
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SntftSiöttfel m. prsní klínek.

citaci m. hrb.

Sutfltg hrbatý.

mmm m. (etoff) bukskin.

33U(l)ítu1)e m. písmena; gotfjifrfje

93ud)ftaben gotické písmeny.

S3ÜgCl m. luk, oblouk; eingenähter

$. ošitý luk.

©Ügelfe^Cn m. kloc na žehlení.

$Ügelf)tttt n. prkno na žehlení,

vytahování, hlazení.

SiigCÍCtfcn n. žehlika, cihlika,

hladítko.

SÜgel^Olj n. pachole, žehelník.

$iigeítt žehliti, hladiti, vytaho-

vati
; feft b. tuze ž.

; fdjröacr) b.

slab ž.; auSetnctnberbitgeln roz-

žehliti; ba& 35. žehlení, vyta-

hování, hlazení. [žehliku.

Siigcltöft n. podstavek , rest na

$ligclftdí)l m. želízko do žehliky.

53iigetiifÄ m. stl na žehlení.

SBÜgeltUCfj n. podložka na žehlení.

Smtb m. svazek; $B. bti ber§ofe
pás, opasek, límec.

Sunbe f. bunda.

SiiUbel n. tlumok; ein ©. ber

(Slooaen ou einer ^oj^e ange=

fertigt; cedidlo: 2.
f.

©urtel.

^BunbtoettC f- šíka pásu, opasku.

Sunt pestrý, pstrý, pstrolavý,

pstrylavý, pstrylatý, peestý,
strakatý; bunteš gutter pestrá
podšívka; etttmS 23unteš pstro-

tina. [váný.

Sltntgeftretft, buntftreiftg merho-
^Bunt^ett f. pestrost, pstrolavost,

pstrylavost, pstrylatost.

®iitge m. rukojm.
$UMU3 m. burnus; $. ber 2Ba-

íad)en in Sttäljren hun.
ÖUrfdiet m. ((Stoff) planý aksa-

Šíírfte f- kartá. [mít, buršet.

dürften esati , kartáovati; ba§

*B. esání, kartáování.

$iifdjel n. chumá.
Snfen m. be$ ŠletbeS adra, zá-

adí; bk tueiblid)e ©ruft adra.
IBttfClt&ßttb n. náprsní stužka.

íoufenfíur m. náprsní pavuník.

ÖUfengefdjmetbe n. náprsní kle-

noty.

ŠBufengettWnb n. náprsní roucho.

SBufeníraufe f. okruží prsní.

ŠujcnfQ^Ieicr n. náprsní závoj.

SufenfQ^letfe f. náprsní klika,

ŠUfenftrCtf m. náprsní pruh.

SufenftraU^ m. kytice za adra.
ÜÖUfentUd) n. šátek náprsní.

$iífte f. poprsí.

Sfiftettple f. poprsní délka.

c.
Sie fonft mit (£ gefcímebenen, fyier niáit

ifyrer 2luéípradje unter

6Än m. ($íeibung§ftM) kaían. i

(iallCO m. ((Stoff) kaliko.

(ŠaltCOfíCtb n. kalikové šaty.

ŠameíOt m. (®toff) šamlat; gc*

ttmfferter (£-. morováný š.; uon
G>. šamlatový. [latové šaty.

EamCÍOtfíetb n, šamlatka, šam-

öorftnbtgni SBörter fínb na) Unterfdueb

Ä ober 3 §u fud>en.

gamíagne-9^ontnrf. oblek všední.

Sami)agnc4taif0rm f- všední uni-

forma.

Sanegou f.
©oncjqa.

KUtCtmO m. kanafas, kanavas.

ganejon m. ein gfambfoencer, cín

meftenartíges §alStudj ber grauen
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oplecek, oplecka, oplecko,opleci,

mentek. [zená k.

Eo^Ote f. káp; gezogene (L sta-

Eajiltce f. £armcf)on m. (eine 2lrt

§aube) kukle.

Earbonari m (eine 9írf Sftantel)

karbonári.

Sarrirt kostkovaný; carrtrter (Stoff

kostkovaná látka.

Saídjemir , M#W?, £affjemir,

áafdjmir m. (Stoff) kamír.
6a{^eniÍrtt)0Ííe f. kašmírová Tina.

Ettftufjltt m. kastorový klobouk.

EaftOrtn m. (Stoff) kastorin.

SafíOrtiJOlte & bobrová, kastoro-

vá srs.

EailífCÍJUf m. kauuk, pružec.

gauífd)«fsKtnfa^ m. vsazení kau-
ukové.

EttHtfctiufc8etttto<m& f. kauukové
plátno.

gautf^UffíOff, Sautft^ufjcug m.
kauuková látka.

Eenttltteter m. setinomr.

Senttntetentta f. setinová míra.

(Eíjautoi, gemfenfarbig, ber Sfabefí=

farbe arjníterj , bíeidjgelb plavý,

plavá barva.

(Eljetnifette f. šmízetka; baš offene

df). otevená šmízetka.

Sfjemtietíearttg šmízetkový, na
spsob šmizetky. [zetky.

Eljemtfcttcíianb n. stužka u šmí-

Síemtfeíte=Sragen m. límec u
šmizetky.

Eíjeniííe, Scrjentde f. raníce, rau*

penäf)nücrje Scrjnnr 311 ©tiefe«

reien u. f. ro. šenila , šenilka.

gíjentííebÍDllben pl. šeniloyé, še-

nilkové blondy. [kovy atlas.

Efjeniííenatlaš m. (Stoff) šeníi-

Ef)Üttrt žíhovaný; djinirter Stoff
žíhovaná látka. [skvrna.

Eíjoíolabenfíect m. okoládová

EljOfjemb n. komže.

Eiöoriummänteldjett n. piáštíek
cibuový.

Etgarrenk^älterm.(£igarren^tuie
n. digarrentaferje, . cigarník,

doutnice, tobolka na cigáry.

Singuíutti n. pás.

Eiltober m. rumlka.
SitrOUCttfaft m. citrónová šáva.
EtíltírOá m. civilní kabát.

EtoUmtiforitt f. civilní uniforma.

Eocarbe f. kokarda.

Sotffure f. epeni.

Soílter f. §al§bcmí>.

Eontyetent f. kompetent.

Somíetens f. f. lompetenj.

Sotttjjlicirt složený.

OUCCÍfiOU £ koncese, povolení.

EoncClftOUtrt povolený, koncesio-

nální.

SonftrUCtiOll f- nakreslení.

SonftrUCttonlttlie f. ára kresná.

Sonftruiren nakresliti.

EOHÍO n. úet; a Conto ^aíjíen

platiti ná srážku; ba$ (L fat=

Oten vyrovnati, zapraviti ú.

EotltOIir f. Sínbeutung nástin; 2.

im engereu Sinne nákres, obrys.

Eörbültirt pošrkovaný, šr-
kou obšívaný.

EorbOUfttCÖ m. steh šrkový.
Eontette f. eine 2írt ©amenfleib

Eor^JHleiít tlustý, tyly, [karná.

Eo£puíen$ f- tyiost, tiustost.

Sorfct n.
f.

lieber.

Sotßlt m. (Stoff) kartoun, koton.

EtWÖCttC £ kravat, náhrdlek.

Ere^ m. (Stoff) krep.

ErittOlin f. (ein ííeibcrgemft unter

ben Treibern) krinolína; )á)txy-

roetfe kostrounek, balounka.

Eritytn m. (ftíetbungšftiíe) kryš-

pín. [mec.

Srifainfragen m. kryšpínový ií-
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í>.

Sflltttattf f. clalmatika, levitka.

Sttlttftft m - damašek; brocrjtrter

5). brošovaný d.

SíUttCncratMÍC f. kravat, náhrd-
lek dámský, ženský.

2)attíCní)anbfCÍJlííj m. dámská, žen-

ská rukavika. [odv.

SítUtCUfíetb n. dámský, ženský

SatrteriHcibcrmaíicrsSúuíí f. um-
ní dlání dámských, ženských
šat. [ský pláš.

SantCimtaUÍCÍ m. dámsky, žen-

SatttCttJJeft m. dámský, ženský
kožich. [krejí,

Sameití^nettscrm.dámský, ženský

SitntCHtitd) n.
f. §albtud).

Stttttpf m. pára.

SiTraitfgCÍb n. závdavek.

SítrítHfítidj m. pední steh.

SíUtCEÍJflft bytelný, trvalý, trvan-

livý; bauerfjctfte ^íetbei* bytelné

šaty. [valost.

SaUCtljafíigíttí f. bytelnost, tr-

SíUmteit m. palec.

SaitttteitlOd) n. palcový otvor.

SCíttírCtt naparovati, dekatovati;

baž Ü). naparování, dekatování.

SCítítntltg f. naparování, deka-
tování.

SetfCtt n. svrchnice , svrchní

peina, peina k pikrývání.

2)Cá6cíí4teOCrpg m. povlaka na
svrchnici.

SCífC f- pikryvadlo
, pikrývka,

pí stera, zákrov.

SCCfel m. víko.

Setteldjeit n. víko.

Stielt krýti; bie Sßtnfcl becFcn fií;

úhlové se kryjí.

Scfl'Ct n. dekret.

Scfrctdr m. dekrefcá.

ScforattOlt f. ozdoba, okrasa.

3)eíMÍÍrte m. poslanec, vyslanec.

Sentit n. vzor; 2. výkres.

StCtbCttt n. náelek, diadem.

StttgOttfllC f. úhlopíná ára,
úhlopínice; £). in einem $ßct*

rattelogramm fjalbiren etnanbet

líhlopín áry v rovnobžníku
se na pospol plí.

StttfOttettfíetb n. roucho jáhenské.

StíltttCÍCV m. prmr.
Sttíjt hustý; btdjter ©toff hustá

látka; bidjte ©ticfje husté stehy.

SMdjítOUÍÍtg hustovlný.

2)tcf tlustý; b. mad)en tlouštiti.

Sicfttotifj m. tlusté bicho.

StCfímudjtg tlustobichý; bicf&CUt*

jtger 90Íenfrf) tlustobišec, bi-

SitfÖCÜt n. stehno. [chá.

StCÍC f. tlouška.

SiálettQ tlnatý.

SÍCUft ni. služba.

$tCttfígcf>er m. pán služby.

StettftOrímiUtg £ ád služební.

SteUÍtUCríjáltnt^ n. svazek slu-

žební.

SíUienUOUf. StušbeIjnUTig rozmr.
Sttttttt («Stoff) dimity.

'

StttíCttfíCíi m- inkoustová skvrna.

StoCt^íitt f. káze. [nární.

Stcipíinargctoalt f. moc discipii-

StíttttCttOltfca)CÍdjCU n. znamení
hodnosti, dstojenství. [man.

Solmau m. ein tleibungSftücf dol-

Sowclgängcr m. (ein tletbungs»

ftii, tuda;c8 oon beiben ©eiteti

getragen werben ami) oboulíc-

ník, kabát na ob strany.

So^ClfragCtt m. dvojitý límec,

Su^JClfraiífC f- dvojité okruží.

So jjpCÍUtf CÍJC f.dvojité oko,dvojka.

2
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S)D^Clnaí)t f. dvojitý šev.

So^elgirlait&Cf. dvojitý kyrlaud.

S^pClftOff ni. dvojnásobná látka.

Soptit dvojnásobný, dvoj duchy,

boppeíter gaben dvoj ducha nit.

Sragimer m. eine Seifte dragon,

Srdjt n\ drát. [dragoun.

Srdjídjeiitííe f- drátná šenila,

^rdíífíitíern pl. drátové cetky.

SraíjíhtO-Pf m. drátný knoflík.

2)rapt
r
ßr [@toff) dradór.

Srapcric f- bie ©efíeibung ber

SStinbe obvšení, draperie.

SrefjfCÍbC f kroucené hedbáví.

SrCÍCíf n. tíúhelník, trojúhelník;

gíeídjfeittgeé 2). t. rovnostranný,

trojec; gíetdjídjenfíigeé §), ro-

vnorarnenný fc. ; ungíctd)feittge$

5). t. nerovnostranný
; fpituinnf*

Itgeé 2\ ostroúhelný t.
; ^"cfjief*

ruineligeš ©. kosoúhelný t.
;

ftumpftptnfítgee S.tupoúhelný t.;

rec£)ftt)infíigc6 !D. pravoúhelný t.

StCÍfCtd) tínásob, trojnásob , tro-

jaký, troj duchy. [jakost.

S)rCÍfad)JeÍt f. trojnásobnost, tro-

SrCtfiibig tínitý, trojnitý.

3)rtifärfltg tíbarevný, trojbarvý.

Šttt^Cltftg tízubý, tízoubkový.

Sreíí m. ((Stoff) drei.

Sritifen tlaiti; bat SUeib brücft

mid) odv mne škrtí.

Siiffel m.
f. Süffel.

SDUttfel temný, tmavý; bunfte

gar bc temná, tmavá barva.

SuitfClílí ttU tmavomodrý.

$MtfClí)lMtb plavý. [vohndý.
SlíllfClraim temnohný, tma-

ŠmtíCÍfarílíg temnobarvý, tma-
vobarevný. [šerý.

SmtfelgríM tmavošedý, temno-

Sltnfelgriin temnozelený, tmavo-
zelený-.

SunfeígrUltb m. tmavá pda.
Smnfelra^tg temnovraný.

SlíitfClrOÍÍ) tmavoervený.

SmtfClfjttiarj temnoerný.
SltnfeltltDÍet tmavofialový.

$iitttt tenký ; fefjr b. petenký,
velmi tenký.

Siítumng f. slabizna.

Su^Itfdí n. druhý spis v táž ob.

v jednostejná slova sepsaný;
spis dvojnásobný, duplikát.

Surdjau f. ©urdjgängig.

2)Urd)í)IÍtfeH prohlížeti; [tyt bae
Unter!íeib b. nechá spodních šat
prohlížet, vykukovat.

SltrdjfleíJjtCtt proplésti; ba* 2\
propletení.

Surájgaugtg veskrz; burdjgangig

füttern veskrz podšívati.

íStfrdjgefirodjen prolomený, meze-
rovátý; burdj gebrochen er ©trolj«

rjutprolomený slamný klobouk.

Surrfjgeutttít protkaný, proha-
zovaný.

$ltrd)itiifjeit Prošiti, prošívati
; baš

2). prošívání.

2)Urtf)ret^eil protrhnouti.

Suru)fu)uctben (mit bem Keffer)
proíznouti; b. (mít ber ©ctjere)

prostihnouti ; conoergirenbe ßi=

nieu fdmetben fid) burdj pímky
sbíhavó sekou, petínají se na
pospol.

SurdjíujttCtbung f- mit bem Keffer
proíznutí; 2. mít ber ©djere

pro stihnutí.

Sur(|f djitttt m. prmr; trn 2\
prmrn, v prmru, prom-
rem; 2. Don fiinien prse, pr-
ez; mít ber (Sebere prostih,

prostihnutí.

S)Urdíf(finttííÍu) prmrný.
íSttrdjftpittŽfiOgett m. prsený

oblouk.

$Ur(í)f(í)ttÍtt£lÍttÍC í- ára pr-
sená, prsenice. [míra.

$Ur$ftfjtttttšnta n. prmrná



Surdjfdjttitíítymtft m. bod pr-
sený, bod prseku, prseík.

Surtí)ft(^tig prozraný, prohle-

dný ; bnr)fí)tiger ©toff pro-

hledne látka.

^Ur^fíjítgfetí f- prozranost,
prohlednost.

SlINÍJÍtedjCtt propíchnouti; bae

ÜD. propíchnutí.

SurífteffjUnB £ propíchnutí.

©ur$fdjmtt0|mnft — (šingeljen.

protkati; ba$

19

íSur^mcícn
protkání.

Sitrdjtoin&en provinouti.

Surdjäurfen protkati.

SltrdjjidjClt protáhnouti; bíl§ ©.
protáhnutí.

Surdfóieíjintg f. protáhnutí.

Surebti m. %ná) Don g-íctcfjš unb
ä£oHepancovanka, pancovanina.

€.
(íá n. roh.

Gtfílflríe f- prým cípový, nárožní.

gtftg rohatý.

GcfutajCÍje f« nárožní oko.

{Štffdjirm f- rohatá stecha,

ŠílClfíCittlnOíf m. knoflík z dra-

hého kamene.
Gbift n- provolací list; ein (L

ergeíjen íaffen vydati pro v. list.

Sbtfíaí^Uffíírkrung f. vybíd-
nutí,vyzvání provolacím listem.

(BÍ!íaíoCrfaí)rC!t n. ízení edik-
tální.

(Sbrcbott be 9íorb, audj rnffifjer

SBoílrijté ruský edredon.

Ggaltfmutg f. vyložení.

(Žgaltftrung^tit; n. sukno vý-
ložní, na vyložení.

(SfjrcneíCibtgitngf. uražení nati.

Gécfam poestný; eíjrfame 3nnft
p. poádek.

Gi&Cttfarfie f. tisová barva.

(SttfjCl f. žalud.

Šiboííer m., ©iergelfi n. žloutek.

(Stgenkrcdjttgt sobprávný, so-

bevolný. [nost, sobvolnost.

(?tgení)crccí)tigung f. sobpráv-
(£u|C(f n. jedenáctiúhelník.

(vtlfbaímtg jedenáctistebíý.

(ÍUlMcgeit zahnouti; bctS 6. za-

hnuti.

©níiiegnng f. zahnutí.

SÍUÍirtngen vpraviti; 2. podati.

(vinnitggrDidjCH m. dohazova-
ský groš.

(Sinfiringmeiftcr m. dohazova,
dohazovaský mistr.

Sttttóngmtg i podání. [stek.

(SUl&rittgSCttCÍ m. dohazovai li-

(gtnílUCfcn zahnouti.

Stnímg m. záhyb.

StltMtgClH zažehliti.

gtttfaáj jednoduchý.

®tnfaújí) Cit f. jednoduchost.

(tnfobeln navléci, navliknuuti,

nadíti, nastriti; eingefiibcíter

8tt)ítH navlíknutá nit.

(Stnfabelimg f. navlíkání
3
navlé-

kání, navleknutí.

(5inf0rí)ig jednobarevný , barvy

jedné, barvy jednostejné.

(EÍttíí?ÍWÍlbn.lemovaka,lemovka.

G:tnfö)]Cn lemovati: mit ©dmuren
C. šrami olemovati; bttS 6.

GUtfítífCE ni. lemova. [lemování.

®ÍHfa|ferfn f. lemovacka.

(5ÍUfaf?íebcr m. lemovka , lemo-

vacka, kže na lemování.

Slttfttffmtg f. lemování.

(viufícdjtcn vplésti; b. G. vpletení.

(ftltgcl)Cn sraziti se; ba% Ind) tft

eingegangen sukno se srazilo.

2*
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EUü)aItCtt nadržeti; bctš (E. na-

držení.

Siití)Ctíttt]á) domácí; einf;eimifc^e

%xaá)t domácí kroj.

(Sttíímííeit obaliti ; baé (E. obalení.

Ginfjitííltng f. obalení: (E. beé

&oyfeŠ zavití, obalení hlavy.

Stltfailf m. kupování, nakoupení.

Siltfailfcrt koupiti, nakoupiti 1

; eine

2$ a are e. kupovati zboží.

(vÚtfaiíf^rCív m. kupní cena.

(smtíramcn skliditi.

(viníagC i. vklad, vložení.

Grinlanfcn v (štngeljett.

(StnlCgCtl založiti;" bdš (£. založení.

(Hnnaíjen vsíti; baé (š. všití.

gitmaí)ute f. píjem.

{ŽtnneíllUCIl pijmouti, pijímati.

ßtitpaien skládati, ukládati.

gittraímtCtt rámem opatiti.

Ginretíien natíti.

EtltrctílCn vaditi; 2. srýkovati.

(Žiltrcttg jednoadý.

(£tnreií)íttdj m. rýhový sieh.

SiitricfjtClt spoádati, zíditi; ben

fragen e. límec, obojek pi-

(vtnriiScín zahrnouti. [praviti,

gtltíai} m. vsazení.

gtttfróflrte f. vsazený prým.

(Stnía^ftreifeXt m. vsazený pruh.

ßinfäimtcn obroubiti; ba? (E.

obroubení.

(gtnfältmer m. obrubova.

Gittfaitmerttl £ obrubovacka.

tUfaumung f- obroubení.

ŠÍnfd)tCkll vstriti. [ložka.

Gtlíf^íítg m. založení, záloha, zá-

(StltfjíagCXt založiti; ben Oíocf e.

založiti kabát.

gmf^lWgCn zaklesnouti.

Gmfcpniít m. mít ber gc^ere vstih,
vstižení.

(5tltfÖ)nÜrC f- šnrovadlo.

Gtttícpiiren zašnrovati; ba$ &
zašnrování.

gtní^retílCUCfjn.zapisovací kniha.

GittfdjretkgCttl n. zápisné.

Štnídjreiktt zapsati. [sovací.

6tníC§rCÍ6ctafCl f. tabulka zapi-

(ŠiXtfeifeU namydliti; ba$ &. na-

GtnfCtííg jedno strany, [mydlení.

Kiuje^en vsaditi; ben 5íermeí e.

vsaditi rukáv; ba$ (E. vsazení,

(vmfe^mtg l vsazení. [káp.
StnftCbíeríaí3í3C f. poustevnicí

ittltCblerfletb n. poustevnicí

roucho.

(Smfted)Ctt zapíchnouti; ba$ &
zapíchnutí; a$ (E. ber Btrfel*

fpifte vbodnutí špiky kružidla.

ßÜxfteWtt zaštepovati; ba$ (L

(SÍITUviaCH vplésti. [zaštepování.

(Bnítritfimg f. vpletení. [zení.

(viltfíitClt vysaditi; baé (E. vysa-

gtitftiitiltltg f. vysazení, [dlení

(SÍIXífieiíeU rozdliti; ba$ (E. roz-

gtntíjCiíUHg f. rozdlení.

Eintragen, eine ©erabe in dnen
ftreié vnésti, vpraviti pímku
ve kruh; 2. einídjreibeniné^itdj,.

zapsati, vepsati do knihy; 8-

©eiuinn bringen dávati, piná-
šeti užitek, vynášeti.

Giníraglid) výnosný.

Eintreten vstoupiti; in bie Arbeit

e. vstoupiti do práce, do díla.

Sintrtttštag m. den vstoupení.

inncríeikn pfivtiiti; bas (E.

(vintDClífCn zvalcho váti. [pivtlení.

GtnmitfCÍn obaliti, poviti, zaviti;

baé (E. obalení, povití, zavití.

Gin^iCÍien stahovati; 2. nabírati;

galten e. záhyby nabírati.

Stfcngran koumarový.

GttDCtR n. bílek.

Síafticttat gcbcrfraft f. pružnost.

Glaftifdj pružný. [elegantní.

SíCgant (Don Sadjen) ozdobný,

(Síegait^ f. ozdobnost, elegantnost.

(Sífenfietlt n. slo, slonová kos.
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@IfcnCÍHÍnOt»f m* knoflík ze slo-

niny, ze slonové kosti.

$líCnJcÍttíd)ttMr$ n. er slonová.

(ví(c f. loket,

(gUCUOgCtt m. loket.

SÍÍCnílOgCnkill n. kosf loktová.

(SílCUÍlOgCHlUCitC t sirka loketní.

(gÜemttftf f- loktová míra,

(SHeiima^ÖCrijäUlUf? n. pomr lok-

tové míry.

©ttentoítare f.
f« ©<$nttfroaare.

CSIÍipf C f- schodnice, elipsa.

gíítp)enaí)nltcí)
r
ellípfcnartig seho-

dniitý.

SHi^lítia) schodniný, eliptický.

(SntatfíC^CríC f- perla emailová.

(Jltbc n. konec; baé flatíernbe ob.

flieg enöe GL vlající konec : ün--

ben pl. konce.

©tbcltt obníkovati, na obníek
šíti: bas (L obníkování, šití

na obníek. [konený bod.

(SnbíUttft m. krajní, koncový,

©itg ouzký, tsný ; ein Äleib enger,

fc|mäler machen soužiti šaty;

enger Srmeí tsný, ouzký rukáv.

Sngiiíd) anglický;' engítfdje Síafjt

anglický šev; englijcrje etieret
anglické vyšívání.

(£ttgltíd)Ie&er n. anglická látka.

gntbctfimgc^nüüeginm u. vý-

sada na objevení.

gntfcrmmg f. vzdálenost.

SlltflCi&Cn svléci, odstrojiti, firf)

e. svléci se; Semnnben e. svléci

koho z šat; baš (S. svleení,

odstrojení.

(£ntfíCtbcr m. svleka, svlíka.

Sutílctbltng f. svléknutí, svleení,

svlácení, svlékání, svlíkání.

Gtltlaficn propustiti; ans ber Sefirc

e. z uení propustiti: Derzeitig

e. ped asem p.

G-ntlafiintg f. propuštní.

SlltlílUfcn utéci, uprchnouti.

(vnílaitfltug f. uteeni, uprchnutí;

(L beS Se^tlittgS zbhnutí z

uení.

SlttlotfCtt vylouditi; ben ©efeílen

aué ber SŠerffiatt c. tovaryše z

dílny vylouditi.

(viííjujetbClT rozhodnouti.

SníjájCtbiíng f- rozhodnutí.

6ntíd)Ietent odvíjeti se, závoj

sundati. [z kabátu v.

(vnttpatíjícn vyrsti; bem üioefe e.

Sní$tCÍ)Ctt }iá) einer ^fítcfjt vyta-

hovati se, vyjímati se z povin-

nosti: ftdj ber ©erecfjttgf eit, ber

(Strafe e. uhýbati se, vyhýbati

se spravedlnosti, trestu; Se=

memben eíiuaš e. odníti, ode-

jmouti nkomu nco ; hk @e=

it>erbébered)ttgitng e. odejmouti

právo k živnosti.

(£ní$tCÍjlUtg f. odejmutí; (L be£

9tcd;tc iíefirlinge 31t fjaíten ode-

jmutí práva míti uedníky.

SiaiíICÍÍC f- pažník, epolet,

SpauíCtícnlCtftC f. pažní, epoletni

pásek.

SrÍJICUlUltfíer u. hrachovitý vzorek.

Srí)|CItfyt^Cn pl. hráškové, hra-

chovité krajky.

Srfcn^Siiíí m. hrachovitý tyl:

Srnuben vynalezti.

(grfíUbltng f. vynalezení, vynález,

nálezek.

(Srftnbung^rtutlcgtitm n. výsada

na vynalezení.

Ouiorbcntt n. poteba.

(SríIiirCU vysvtliti, vyjáditi.

SríliinUtlJ f. vysvtlení, vyjádeni

(SllauíUttí? f. povolení.

(£dliltíUUÍ>ícf)CUt ni. list povolovací.

(£rrtcí)tcu zíditi,

(vmcíjtnng f. zízení.

Šrímklt, crí)obcn vypuklý; et»

bobene Arbeit vypuklá práce;

íjaíberíj. Arbeit polouvypuklá p.
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(Srljafieuíjctt f. vypukiost.

(Šrfenntni n. nález; riájtérlidjes,

abtniniftrattües & soudcovský,

administrativní n.

griíiel m.
f. Širmel.

©rrtjten, ein ©reteá sestaviti troj-

úhelník: cíne ©enfrédjte e. vy-

tyiti, postaviti kolmici.

®riu)tüerungöumftaii& m. okolnost

pitžujíci.

Stfítty m. náhrada.

(Brfe^eit nahraditi.

(Srf^aríe n- záchovek.

SttOettCrU šíiti, rozšíiti.

SrtDCtterUUg f- šíení, rozšíení.

(grlDerífíeiter f. da výdlková.
da z výdlku, [délkovou da.

@rtocrtíteuerfd)cin m. list na vý-

SrjeugCtt, üon menfrf)ítd)er §anb
robiti, dlati, hotovi ti.

SrjCUgni n. bes menjájlicíjen ®eú
fteš výrobek; 2. ^atnreqengníp
plodina.

Kr^CUgUng f. výroba, hotovení.

©rjeugunfl^retó m. výrobní cena.

Sfaiarjje £ šerpa; eine lange &
ane meiner Scimuanb ber fcxfft*

nen peremitka.

/
iJaíirtcireU dlati, robiti, vyrábti.

fjfftfjnf f. továrna, veldílna.

gaí)rt!aní m. továrník, veldílník.

0íl6níílt n. tovar, výrobek.

gdírifíltion « dlání, robení, vy-

rábní.

gartfokrcdjttgUitg f. právo fabri-

kantské.

gaörtfftttarqiie f.
f. gabrif^eídjen.

garif^^reté ni. fabricní cena.

#(IÍ)rifutt»lJítr m. výrobek, zboží

fabricní.

3ía6rif3o)eiett n. továrnictví.

ftft&ttfŠSCiOJlt n. známka fabricní.

lJa(í)E m. vjí, vjadlo, vvaka.
ffädjeüMatt n. vjíní list.

fu$etgefteíí n. vjíní držadlo.

CtdjfCÍjUlC f- pedmtová škola;

gern erb lid) eg. škola prmyslová.

f^díCÍ

- pochode, fakule.

ga§im f. b gorm.

ibften n. nitka.

abcn m. nit; überbrefjter gaben
skrutek, pekroucená n.

; ge=

luiidjfter, gett)a)fter g. vosko-

vaná n. ; cbcnbräfjfiger g. stejná

n.; bte gäben antupfen niti vy~
táhnouti; ben gaben mit 2ßad)e>

beftretdjen vositi, voskovati n. ;

g. fdjíagen pastehovati.

gabCnanjtCÍjen n. natáhnutí niti.

gabcttgerabe po niti; fabengerabe

Bearbeitung shotovení po niti.

gfdíjnC f. praporec, korouhev; flie^

genbe, entfaltete g. rozvinutý

p.; bie g. jufammenroüen, ju*

fammenlegen p. svinouti.

giiíjnná) n. praporeník.

rttiíb plavý. [g. podlinka.

gtoÍel f. podlina, varhánky ; fíeine

gaí m. padnutí; bte §Oj"e í)at

einen fdjönen g. kalhoty pkn
padají, kalhoty mají pkné
padnutí.

SMtu^en n. áska, záhybeek.

glte f- ása, ísa, vráp, vhyb,

záhyb; bei ben ©loünfen ranec;

btclé galten fyabenb asnatý;

ju Diele g. geben peásniti, pe-
vrápiti; btce g. tlusté ásy;
fjofjíe g. duté .; tiefe g. hlu-

boké . ; eingefdjíagene g. žalo-
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zené . ; g. legen . skládati
;

geíegte g. kladené .
; gezo-

gene g. nábry, nabírané .
;

übereinanberfaüenbeg. pes sebe

padající .; oerftecfte
, fijtbare

g. schované, viditelné . ; eš ^iefyt

g. dlá to . ; bte g. richten

. spravovati; g. werfen dlati,
gaíteitt áskovati.

goltCIÍ ásniti, ásy dlati, [naté.

gattcnfieintletb n. kalhoty as-

galtenetníefcn n. stahování as.

galtenförmig asovitý.

galtenijofe f.
f. gaítenbeiníeib.

gaíícnííetb n. asnató šaty.

galíeUlCgen n. skládání as.

galtCltíinteí". ára rasová, záhybní.

galtettíOŠ bez as.

galtcnntit^e f. asnatá epice.

gCtítenreilí) ásný, vrápný.

galtenreiíic f. ada as.

gdítCnrotf m. asnatá , rasovaná
sukn; 2. asnatý, rasovaný ka-

galtcnfaimt m.
f. galbel- [bát.

galtenfdjlag m.
f. gaítemiutrf.

gaííeUOOÍÍ ásný.

galíemrafe asovit.

galtcmneitc l šíka as.

galtenttmrf m. sklad as ; rctcfjer

g. hojný sklad as.

gítíttg asnatý, ásný; bet htn

©íoonfen racovitý
; faltig tner*

^t\l ásnti.
galtigfett f. ásnost.

galtltug f. ásnní.

gangfájnitr
f.

šlahoun , lapaka,
lapací šra.

gatÖe f. barva; falte g. chladná
b.; tuarme g. teplá b.; íjelíe,

bnnfíe g. jasná, temná, tmavá

b.; g. íjaíten b. držeti; fjaltbare

g. stálá b.; natürliche g. pi-
rozená b.; fntte, ooííe g. b.

sytá, plná ; lebfjnfte g. silná,

živá b.; fcf)limd)e g. slabá b. ;

metaííifdje g. b. kovová; nidjt

metaííifcrjeg. b. nekovová; ecrjte,

falfdje g. pravá, nepravá b. ;

mineraüfdie g. b. minerální;

bíe g\ reiben, mtfrfjen b. títi,

míchati; bie g. auftragen klá-

sti barvu; bie g. geíjt ab, oer=

frfjieBt b. pouští; Derfdjiebene

garben rozdílné barvy; troefene

garben suché barvy; hk garbe
fticrjt gilt ab barva se dobe liší.

garfietí barviti. frev.

garCnmtfdjltng f. smíšenina ba-

gareUlía^fíCn n. hrníek na

glUeUf^iel n. hra barev, [barvy.

garer m. barvíc

garkftaiííí m. prášek barvový.

gartg barevný.

gafern tepiti; bíe ßetnroanb fa*

fert fttt) plátno se tepí; ba§ g.
tepení, otepení.

gaffen zachopiti; faffet ein lemuje
;

baš g. zachopení ; 2. lemování.

gOtfdje f. poviják.

gaiift f- ps. [dováni.

gecfjtCH f holdovati; ímo g. hol-

geber f. péro; fjerabfjängenbe g.
svislé péro ; 2. pružina, [chna.

geberbeít n. peina, poduška, du-

geberOliqilCt n. peitá kytice,

k. z peí. [z peí.

gcbcrfranfen pí. peité tasn, t.

gcbcríjundjcn n., ein $olfter ber

tarnen auf bcn-guntertíjeU janek,

honzík.

gebcrpH^ m. peitá ozdoba,

ozdoba z peí.

geberrit m.
f. Sníett.
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geberjííjmucf m. [. gebetjmj.

y^eíllcr m. chyba, vada.

gterttCUb m - svatveer.

^CiCríICtb n - odv ua slavnost.

getlt tenký, subtilní; feine 5ír*

beií subtilní práce, subtilní dílo.

getníjeií t tenkost, Me g. beé

íudieé tenkost sukna.

gCÍÍCifCtt n. tlumok, vak: ctil g.

ber ©loüafen cedidlo. L0 an 9*

%tnfUt*®mbm f- l genfteroor-

genfíerftíicn n. geníternoííter m.
okenní podušticka, peinka.

genfíCríJOríiang m. okenní opona,

gcrjc f. pata: eine gerfe fd)íieBen

(beim ©trícn) zavíti patu.

gcriennaíjí f. patní šev.

gertig hotový.

gcríigcn, fertig mcctjen, ]u (£nbe

machen, Doíícnben dodlati: bas

gertigmarfjcn dodlání , dod-
iávka.

ge, gq m. bunfeírotbes wollenes

9Ju£djenmtí einer blauen Cuaíte,

toeldjc bie 3übflaDen unb ttfe»

fen tragen fes. [zaná klika.

geft pevný : fefte £Qlafd)C ztuha vá-

Sefíanítegcnb ztuha piléhající.

^CfítagíuCtb n. slavnostní, svá-

teni šat.

StíÍJíTUCf) m. tlusté bicho.

Jctífícá m. mastná skvrna.

gCÍ?Ctt m. kloe, strap, tapart : bpu
g. tapartovitý. [zující.

geitdjtfdjttmtuH! m. houba navla-

JyCHCrfítrílC f- barva plamenná.

gteraití m. trhovec.

gtgur f. obrazec; 2. (Beftaít po-

stava, podoba.

gtlCtcirkit . síkování.

gÜCtgnmb m. pda síková.

gtlCtknbíCÍJUf) m. síkovaná ru-

kavika.

gtíCÍttCtbeí f- jehla k síkování.

JtíCÍfetbe f- hedbáví k síkování.

gftletuctf m - Dr(^ na s^-

gilMIÍdj, giíoudje m. (Stoff) filoš.

gftl$ m. pls.

gtí^ltt m. plstný klobouk.

grtI$tÖ plstný.

gtíjfíctb n. plstný odv.

gt^niantelm. burka, plstný plášl

gmaíl5gC]C^ n. zákon finanní.

ginger m. prst.

gtngergclenf n. prstní kloub.

gtnger^líí m. náprstek: g. für

ÖÄmitiet náprstek mužský; g.

für Hainen náprstek ženský;

g. mit einem 95oben n. s dýn-

kem
; g. orjne 2L náprstek bez

dýnka: fiíberner, eifern er, meffiiü

gener , ftürjierner, beinerner g.
stíbrný, železný, mosazný, oce

lovy, kostný n.

gmgernng m..f. gíngerfjut.

gtrma f. firma.

gtrtlllfiiíjrcr m- firmu vedoucí,

girmaprotoMinmg f. protokolo-

vání firmy.

gtfCilktn n. kostice; g. ober Dioíir

im lieber podpmka.

gtfCÍJOÍíerfCÍÍ n. vydrová kže.
gtí^tlld) u. plachta k nošení ryb.

gíad) plochý: ffadje ©ruft plochá

prsa: fíad)eé (Schulterblatt plo-

chá lopatka.

glacfje f- plocha: glatte, raube g\

plocha hladká, drsná.

gíatíjCttinfmlí, glad)enraum m.

obsah plochy.

gladjCmiuTfí d. plošná míra.

gíÍCÍjCtimefíltng f- plochomrství.

fyíaC^ífabClt m. lnná nit,

^ylalfttcfeiX u. ploché vyšívání.

5(anCÍÍ m. flanel.
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glanCÍÍjaíC f. flanelová kazajka,

fyíllttCÍÍrDCf ni. flanelka, íianelová

sukn. [láhev.

(yíCÍtíjCiífnííal n. pouzdro na
fyíatíeríiaitíl u. fábor, povjka.

gíaíícnt vláti, tepatí; flattembeš

(Slibe vlající kouec.

JyíCCfjie f. spletka, spletek.

gieájtcn plésti; bas g. pletení.

gletf)ÍCr m. pleta.

#ÍC(f)ÍCnit f. pletaka.

gíCjítDCr! n. pletenina.

f^íCár gíecfcn m. skvrna, poskvrna,

spliha, zmaž; uer g. gefjt meg
š. pouští; btefer g. ttrirb ntdjt

aušgeíjen ta skvrna nepustí;

6ie merbcn gleen in 3í)r

üaitfjentucf; machen udláte si

skvrny v šátku kapesním; 2.

ein abgerufenes ober abgefeimt*

íencé ©tiiií 3eug, ein £a;npen

jlittl gíicfen záplata, látá, lata,

pláce; gíecfe einfeken záplato-

vati, záplaty vsazovati: Der

Otocf í)at Diele gíetfe kabát má
mnoho lat, záplat; 3. ein 3tíicf

3eng ju einem beftimmten ©c=
brand) kus.

#lccfaní)ringcr m.
f. gíccfrmfeer.

gícád)en, glecfel, gleletn n. škvrn-

gleáeit skvrniti. fka.

JÍCCfCttln neposkvrnný, beze
skvrn.

fyICCttrí)ír fícetg škvrnatý;
f.

ma-
dien poskvrniti.

fílctftgícit . škvrnatost.

JyíCCffltgd f. kulika na vypravení
skvrn. zmaž.

^ylCttylttyCt m - vypravovatel skvrn,

skvrn ar.

í51CtfUlíl)]Ct n. voda na skvrny.

fyICtfd)fcrí)C f. ple, tlná barva.

íyíCtidjfartg tlné barvy.

glctfcjtg masitý; fíeifrfjiger 5írm
masitá ruka.

^ícifáifctíc l f. 9ía§feite.

tfíttfarMt f. látanina.

JítcfCJt spravovati, látati, plátati,

záplatovati; baó g. zpráva, lá-

tání , záplatování.

§lif?cr m. záplatá, lata, lata.

Jyíicfcrtt f. zpráva, látání, láta-

nina, plácanina.

fyítlfCrloijit m * záplatné
,

plat za

zprávu, za látání.

gltcfí^nciber m. záplatá, lata,

lata, obšívká.

glttfíámci&erei f. lataství.

gUffjájitetbertn f. záplatáka, la-

taka.

^ííífttiCtf n. látanina, slátanina.

^Itcbcríilau lilákový , lilákovó

barvy.

gííitutr, gliner, glittet m. eta,

blýskota, ligotka, ligotaka; 01>

binärer g. sprostá c. ; oergol»

beter g. pozlacená c.
; goíbener

g. zlatá c.

gítntCltrtClítCn m. emen u ru-
nice, flinty, pušky.

gltttCrdjCtt n. cetka, ceteka.

ftltítcrplb n.
f.

Dianftfjgolb.

55íttterirait3 m. vnec cetkový.

JItttcrfUcr n.
f. ^aiifd)ftíbei\

JyíOr m. pavuník, flátl, flor.

gloríiattb n., ein bünnes, feibeneS

*8anb mit gíorgrunb unb ein*

getuebten bieten Streifen, ^{n-

men u.
f.

ti), pavuníková stužka.

^lorílcib n. pavuníkové, flátlovó

íylortltcf) n.
f.

@d)Ieier. [šaty.

gíiigcl m. kídlo; g. am bleibe

k. u roucha.

5yliigClärmcI m. rukáv kidlatý.

gliigclflCtb n. ber einher batle,

batlice, danda, karamanda.

SyOliCflittcnt pl. ustovité cetky.
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gbrtiern dopomáhati; ba$ g. do-

pomáhání.

^iJr&Cntng f. dopomáhání.

jýQXW f- podoba, tvar, tvárnost,

forma; ftf)önegürm krásná p. ;

offene g. rozevená forma; ge=

frfjloffene g. sevená f.; tiefe g.
hluboká f.

^OrttUtlar n. vzor, formulá.

gortfdjrttt m. pokrok.

gouIarfc'£atcíjetttitd} n. fuiar-

dový kapesní šátek.

gfratí m. frak.

gftítCfjCÍJÍJOft f- pola, šos u fraku.

^rÜltMjen n. tepenko.

?ytClítfC f- tásn , tepení , trap,

tepec, tapky, tesutí, asno;
mít granfen befe^ter 61) arci

tepením lemovaný šál.

gfranfenünrfer m. prýmká.
ffrCtttftg tepenatý.

gftíUtjOjífcf} francouzský; franko*

fijcfje Sticferet francouzské vy-

šívání.

graiten^entb n. ženská košile;

fur^ee graueníjemb ber ©íotu>
ftnen rubáš, rubá.

^rdltenlletb n. ženský odv.
gítCUtettlpCf m. ženská sukn: g.

ofme Srmeín doramka.

grauenrotff^netber m. suka;
grauenrocf|djneiber fein sukúa-
iti. [ství.

grauenrotfídjnetberei f. suka-
graitenröaidjttetberüt f. suknaka.
§rauenatmmerar6eitf. ženské dílo,

ženská práce. [)emb.

gratten^immeríjemb n.
f. grauen*

gret svobodný ; 2. ausgelernt

vyuený.
3tXÍftjrCCÍ)en za vyuenou dáti;

er ift freigefprotfjen tnorben do-

stal za vyuenou; ba$ g. dání
za vyuenou. [zahálce.

gremfc cizí, (auš ber Sírbett) na

gretter m.
f. ^fufdjer.

grieš m.
f. öoi.

grifltr f- píeska, frisura; 2. ba£
©efraufeí, bie Traufe, ^Befe^iing

eines grauenfíeibeš eení.
grofujmanídjett pí. žabky.

griíí)jaljrnet& n. jarní odv.

gtiiíjjuljntyaletot m. jarní paleto,

griijjaíirííoff m. jarní látka,

$riÍf)ltttg3í)Ut m. jarní klobouk.

píle f. plnost.

glitten naplniti; vycpati.

^HÍÍUttg f. naplnní, vycpání; 2.

eingefaßte Sírbeit nápl.
gíinfeá n. ptiúhelník.

glirje f- rýha.

§Ürf)(ntg m. opona,

giirtitd) n.
f. (Sojuze.

gíttm. noha; fíeiner, mittelgroßer,

großer g. n. malá, prostední,
veliká; nieblidjer g. ladná n. ;

ftarfet g. silná n.
; fc^roac^cr g.

slabá n. ; 2- an einem (Strumpfe
chodidlo, šlapadlo.

(5tt§6líttí n. chodidlo, spodek nohy.

gitníatípicfel m. srdíko, klí-

nek u chodidla,

giiMttt n - nožika,

3u$b Ctfe f. pikrývka na nohy.

guíiffeit n.
f. gußpolfter.

gltíniJCÍjel m. hlezno , kotník
u nohy.

gltpla^ett m. onuce.

giiUng m. am (Strumpfe píko-
pytí. [nožní poduška.

ftufpOlfter m. podnožník, pod-

gitfrittfett m. nárt. [pytka.

gUgfoáe f. kopýtce; polnifd; škar-

git$fOÍ)le f- chodidlo , šlapadlo,

ošlapí, zpodnož.

gUteítytCÍ) m. podlažní , pod-

nožní koberec.
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gUUmfang m. objem nohy.

gU^tOUr^eí l nárt nožní.

gU^C^C . prst u nohy; grofie

guj^efje palec u nohy.

gutícr n. podšívka: feibeneš g\
hedbávná p.

Futteral n. pouzdro.

gUtttrdíídO m. atlas na podšívku.

gUtterardjent m. barchan na
podšívku.

gUÍÍCrCOtOU m. kartoun na pod-
šívku.

gUtteríebCr n. kže na pod-
šívku, pivku.

gutterlcinmanb f. plátno na pod-

giítíerU podsíti, podšívati ; baé
ftltib j>

podsíti šat; baé g\
podšívání.

gitííerung £ podšívání. [píci.

glítíerfact m. picovník, pytlík na

gUtíer^eUg m. látka na podšívku.

©HlíttCinjUg m. odv na slavnost.

©aííaljOÍe f. kalhoty na slavnost,

©dlíme f. kaloun.

©amaftfief.kamaš ; lange, fur
5
e@a=

mafdjen dlouhé , krátké kamaše.

©dufeíllume t (bellís) sedmikrása,
kakuška, chudobka. fstovna.

©(ttbCrOÍJC f. šatnice, odvna, dra-

©arbtne t
f. isoríjang.

©ant n. píze; raeijšeo ©. bílá p.;
id) tuendes ©., Sdjtuaqgarn režná

p. ; gelbes ©. žlutá p.

©arUtDtUbC f. svijadlo, svij ák, mo-
tovidlo, moták.

©amirCU podliniti, podlinkovati,

podlinky dlati; ba$ ®. pod-
linkování.

©arniruug, ©arnitur f. podlina;

fíeine ©. podlinka ; breite, fdjmale
široká, ouzká podlina, [bování.

©aufrtreU karbovati; baš ®. kar-

©aufrirma|(^ÍUC f- karbovacka,
karbovací stroj.

©ajC m. (Stoff) gáz. [masek.

©ajebamaft m. (Stoff) gázový da-

@a$e be öarege (Stoff) f. bareš
gázový.

©a^IríS (Stoff) f. gáz duhový.

©euaitfcfjt bachatý.

©eblihUCÍ n. kvtování.

©CÍiimí kvtovaný
; geblümter

Stoff kvtovaná látka.

©eíwrften puklý.

©CriímC n. obklad ; 2. premování.

©CÍiraUC^ m. obyej.

©efúttít shrbený; gebiicte §altung
shrbená postava.

©ebnutgen složitý.

©cbruugeuíjeií l složitost.

©CCUbcií na ohníek šitý.

©CfOÍÍC n. dchodky.
©efaíí4líf)crtretitng f. pestupek
dchodkový.

©Cfiilíeí n. ásy.

©CfaítCU asnatý.

©efarílt barevný.

©efíammt žíhaný. [pletení,

©efíctfjtt u. spletek, spletenina,

©efíCCfí škvrnatý.

©CfíCCfíí)Ctí f. škvrnatost. [taný.

©Cfítcft zpravený, záplatovaný, lá-

©CjtättJ n. tepení, tesuti.

©Cfraujt tepenatý, ztepený.

©Cfittícrt podšitý; mit rgcintin

g. organtinem p.

©CgcntPtUfel m. úhel protilehlý.

úhel protjší.

©Cgtttcr n. mežování.

©egtttert mížkovaný.

©CglOCfClí zvonkovaný.
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©egliríet opásaný.

(Sel)ítfcU hákoTaný ; getäfelte

(Spieen hákované krajky.

©CljeftCt sestehnutý.

©CÍjtífC ni. pomocník ; f)iífc>beburf-

ítger ®. p. , který má pomoci

@ef)n)íf m. kaput. [potebí.

©etferlul? m. Oeífcrturfjícin n.

slintáek.

©eflcibtt šacený, vyšaeený; er

gefjt ^iemltdj gut g. dosti šatn
si chodí.

©CiTflltft kadeavý, kudrnatý; ge*

fraufte §aare kadeavé, ku-

drnaté vlasy.

©eluljttt dracounem obsazený.

©Ctfröramt žlutohndý.

©elligrait žiutošedý.

©CMití) nažloutlý.

©elílltolgrim žlutozelený.

©eibliiíjtneít} žiutobíiý.

©dbÍJClítCÍ m. váek, pytlík, m-
šec, mšéek na peníze.

©elbUe f- penžitá pokuta.

©elbgiirtel m. (Selbfnjse f. opa-

sek na peníze.

©elbfaá m.
f.

(Mbbeutcl.

©etbftrafe f. f. ©elbbue.

©elenf, ©elenfe n. kloub, stav, tíh.

©eío^elt dírkovaný; gelodjeíteé

SOcufter dírkovaný vzor. [ní.

©emeinbeDerbanb m. svazek obec-

©emembetiorftaiít) m. pedstavený
obce, p. obecní, [venstvo obce.

©emcutbeuoríteíjMtg f. pedsta-

©emienfarbig kamzíkový.

©etnieitícbcr kamzíkovice, kam-
zíková kže.

@eitiií)e n. šití. [práce.

©enäJjt šitý; gcndbte Sírbeit šitá

©cneftmtgen schváliti.

©eneímtigung f. schválení,

©eneralšfnopfe pí. generáiské

©eitert síkovaný. [knoflíky.

©eni(t n. vaz, šíje.

©enoítenfdjaft l spoleenstvo.

©enoffenfi Cft^íaffC f. pokladnice

spoleenská. [leenstva.

© enoffeufAaftSntttglie!) n. úd spo-

©enoíjeitfdjafí^tjcrntogen n. jmní
spoleenské.

©enoíicní^afti^orfa^ftf. ped-
pis spoleenský.

©enofienftfjaft^DOrííaub m. ped-
stavený, starší spoleenstva.

©enoffeitfdjaftž s ^orfteíung f.

pedstavenstvo spoleenské.

©emnctrie i mictví.
©Cpl$t šperkovaný; nidjt g. ne-

šperkovaný.

©erctbc pímý; Me ©erabe, eine

gerabe ßinte ára pímá, pímka.
©erablílttg pímoarý.
©eräufdj n. bon ©eibe ober oon

einem feibenen ^íetbe šust hed-

bávného šatu. [ž. látka.

©Cp^t žebrovaný; gerippter 6toff

©ertjieít strhaný ; etitmé ©eriffeneš

©CtiJÍÍC n. válenina. [trhanina.

©efäft n. zadnice; DOÍÍe, ftatM,

fíacrješ ©. plná, silná, plochá z.

©efo^afí n. ^emdjtung ízení, ko-

nání; 2. ^eírfjiiftigung zamst-
nání, zaneprázdnní; 3. 5írbeit

práce, dílo; íaufenbeš ©. práce

bžná; 4. ©eroerbe živnost; 5.

ate faiifmannifcíješ @. obchod
kupecký; 6. Unterneimung pod-

niknutí; 7. Angelegenheit zále-

žitost, vc; 8. 9lbfct£, ©eroinn

odbyt, zisk; ein gute? ©. ma=
cf)en odbyti se ziskem; získati,

vydlati.

©efd)itílicf)íett f. spsobiiost.

©ejdjitft spsobilý.

©ejcf)längelt kroucený, hadovitý.

©eidjntatfm. vkus; SBeridjiebenfjett

beš ©=e§ rozdílnost vkusu.

©efá^ntaálO^ vkusu prázdný, ne-

vkusný.
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©ef^maáíoftgfeit f. vkusu prázd-

nost, nevkusnost.

©cfdjmacfšridjtmtg f. smr vkusu.

©efdjmacftJoii vkusný.

©CjCÍJUtCtbtg hebký, ohebný; ge*

fdjmeiMgeS fieber hebká kže.
©Cfdjmct&tjjfett f. hebkost, oheb-

nost, [hany.

©efdjmttett (mít ber ©djere) stí-

©ejdjttíírt šnrovaný.

©CfájuiCÍfí vykroužený. fsežný.

©efctooreite m. ©eíc^roorenetpí-

©ei^ttioreuemetííer m. písežný
mistr.

©efelí m. tovaryš; 311m ©cfclíen

madjen udlati tovaryšem; btc

©efeßen entíocfen tovaryše odlu-

zovati; mannbarer ©efelíe do-

splý tovaryš.

®efeííeníintbcr{cí)aft f. tovaryšské

bratrstvo, malý poádek.

©efcHeilfaffC f- pokladnice tova-

ryšská.

©e[cí(cnjaí)rC pl. tovaryšská léta.

©eieííenlabe f.
f. ©efettenaffe,

©efeltCttftÜCt n. tovaryšský kus.

©ejcííenuaíer m. otec, o. tova-

©ejeííí^aft f. spolenost, [ryšsky.

©e|e(ífa)aftangeíegcní)ett f. vc
©CjCUft kleslý. [spoleenská.

©eítdjtfare f. barva pletní, tlná,

©CfyaltCtt (ÜOII Sldttcrn) klaný;

2. in ber ©rietet rozdlený.

©Ctyamtt natažený; gekannte
^ce natažená pokrývka.

©etytmtft n. pedivo, prádlo.

©CJjjUtnftftOff m. pízná látka, z

píze.

©efyrettlClt kropenatý; gefprcn-

feítcé Stíeib kropenató šaty.

©Cftalt f. postava.

©efíiiilt škrobený; geftärfter SBei*

berrocf škrobenka, škrobená su-

©CÍtetft tužený. [kn.

©CftC^t štpovaný.

©Cfttcft vyšívaný, krumplovaný.

©eftreáí natažený.

©eftretft pruhatý, pruhovaný
; ge«

ftreifte$ $íetb pruhovaný odv.
©CftrCtfíí)Ctt f. pruhovanost.

©Cfttíf n. pletení, vázání,

©efítíctí pletený, vázaný.

©CfuÁ n. žádost.

©efUQ)t hledaný; gefudjte SSactre

hledané zboží.

©Cttegcrí tigrovaný; gettegerter

SSollfto jf
tigrovaná vlnná látka.

©CttitlíjfCtt rostlý; }d)0\\ g. lepo-

rostlý, tla pkn urostlého.

©etoaníf n.
f. ftíetbung.

©ciDaiibftfjuetber m.
f.
©djnetber;

2. kráje sukna.

©CtDCÍíC n. tkanina.

©ctoeí tkaný; gcttiebteö 3eng
tkanina, tkaná látka.

©etoenbeí obrácený; gctocnbcter

9Í0(f o. kabát.

©Cftcre n. (Erwerbsquelle, 91 ctí;
-

rung^roetg überhaupt živnost;

freies®, ž. svobodná; ongeffio*

nirteé ®. ž. povolená , konce-

sionální ; 2. emeslo ; 3. Snbu»

ftrte prmysl.
©CtnerkakltbftfjUÍef. veerní e-

meslnická škola. [cký-

©CtliCrÖCCUTUtÖ m -
Dn emeslni-

©CtOCr6cfrCÍÍ)CÍt £ svoboda, vol-

nost živnostenská. [stenský.

©etnerkgcndjt n. soud živno-

©CiUCrÓcgcfC^ n. zákon živno-

stensky, z. o živnostech.

©CtUCrefaiitmCr f. komora živ-

nostenská.

©etoerteor&ttttng f. ád živno-

stenský, ád o živnostech.

©CtoCrkJJatCltt n. patent živno-

stenský.

©ClöCrfiC{d)CtU m. list na živnost.

©CuiCrieftatUtCtt pl. živnostenské

stanovy.
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©euierbcíteuerfdjeitt m. list na
da živnostenskou.

©etDerMt) živnostní; jewerbíidje

9lieb erlaffung usazeni živnost-

níka; geroerblidje Sfiktfe živno-

stenský spsob. [sienská.

©etnerfiSarfieit t práce živno-

©eíDcrtJ^autffíeííung f. prmysi-
nická, prmyslová výstava.

©euierbšbere^tígung f. právo k
živnosti. [živnosti, emesla.

©etoerbbetrtcb m. provozování

©euierbi^etlt n. list na živnost.

©ClDCrtócrgCUgmft n. výrobek
prmyslnický.

©etDerfifíet^ m. prmyslnost.

©etocrttéfreiijeit t f* ©emerbe*

fretfjeit.

©Ctt)Ct6gettO^ m. úd spoleenstva.

©etOerílgCultlítt m. zisk z živno-

sti, z emesla. [nosti.

©eíDerfitníiabcrm.maj etnik živ-

©eiDerb^for^oratton f. korporace,

poádek živnostenský.

®euier6lef)r!tng m. uedník živ-

nostenský, emeslnický.

©ettierítéleuíe pl. živnostníci, e-
meslníci: fíetne 05. menší ž.

®etter68mamt m. živnostník; 2.

§anbtt)erfer emeslník.

©eberfiSorgattižimta m. ústroj -

nost živností, emesel.

@euier68j30ltSet f. policie živno-

stenská.

©ttDttltöpfuf (f) et m. bí dil emesla.

©CtDCrbžiét^t n. právo k živnosti.

©etPCrbrcgtfíer a. rejstík živ-

ností.

©tftttftöfftdjc f. vc živnostenská.

©etDerfiŽftbrHltg £ neoprávnné
provozování, dlání emesla.

©etoerbftrafC f. pokuta živno-

stenská, trest ž.

©etoerfifftraffalí m. pípadnost
trestní živnosti se týkající.

©etoerížt&attgfeit f-
f. ©eiuerbs»

fleiB- [jednota.

©euierfioereilt m. prmyslnická
©euierbC^Uietg m. odvtví eme-

slnické.

©ettierbiretbenb živnost, emeslo
provozující

; geiüerbtreibenbe SBe«

üölferung obyvatelstvo živnosti,

emesla provozující.

©etnerbtretbenbe m. živnostník.

©tlPCrí n. emeslo. [závaží,

©euiijí n. váha; 2. ©etmdjtsftetn

©etotcfjíabgang , ©eroid)t$öerluft

m. prvažek.
©euitntí m. zisk; auf ©eroinn imb

SSctlufí na zisk i na ztrátu.

©etOtílUClt (burtt) 3lrbeit) získati,

©ettiimtfudjt f- zištnost.

©tittrf n. tkanina.

©Cultrft stávkový; g. Strümpfe
stávkové punochy.

©ettÚrrC n. modrchanina.

©Cuibltvydutý; gemölbter Otiíáert

v. hbet.

©CtDÜrfelt kostkovaný*

©etüiin n. koení. [ení.

© Cul iirjarbeit f. práce, dílo z ko-

©ejettelí osnovaný.

©e^eítelíe n. osnova.

©entert okrášlený, ozdobený.

©e^Ogett tažený; rec^tS g. v právo

t.; gezogenes £ifd)tudj t. ubrus.

©Ube f.
f. 3unft.

©tíeí n. {. SBcfíe.

©tnt^en n. kympika.
©tmpe f. kympa.

©Uter n. míže; bas ©itter ÍH

ber (Sticferet bei ben SíoDaftnen

raca; fíetneé ©. racka, [nafas.

©ttíerfanaoa m. mížkovaný ka-

©ttíern mížkovati (in ber Išfócfe

ret) rackovati.

©Iacé'§attbíd)Hl) m. hladká, le-

sklá rukavika.

©ÍOCéSeber u. hladká,lesklá kže.
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@íaCC'2af{et m. lesklá dykyta,

(SlttlX m. lesk. [tist.

©lau^atlifí m. lesklý kment, ba-

©lan^Sttitmt m. lesklý kartoun.

©ídUJClli blýskavý. [vika,

©latt&ttttbfdjíltlj m - lesklá ruka-

©latlglC&Cr n. lesklá kže.
©íaítaletUtDCUb f- lesklé plátno.

©lan^Oflicr n. lesklý papír.

©lan^erCOtl m. lesklý perkál.

©lonjfcite f. líc

©ltttt$taffet m. lesklá dykyta,

©íait^tDOÍÍe f. lesklá, hrubá vlna.

@ía$ftt£6e f- sklená barva.

©ItóJfiUtyf m. sklenný knoflík.

©ÍCt^fugcl f. sklenná koule, bam-
bule, [šaty.

©lOtt hladký; glattes múb hladké

©liitt(jfo8 n. hladítko.

@ICÍtíí)Ctí m. (beim §emb) nára-

mek veskrz.

©ICidjjCtítg rovnostraný.

©íiebutítft n. úd, lánek, konina;
bíe oberen ©Iiebmaffen koniny
hoejší; bic untern ®. dolní

koniny.

©Bjtfdjcn n. zvoneek.

@l0(ítUíírtttCl ni. zvoncovitý rukáv.

©IÓáCttfiírttlig zvoncovitý.

©ÍOrfenfKOyf m.zvoncovitý knoflík.

©lÍtí)Cnb žhavý.

©Dlbaíjre f. zlatý klas.

©OÍbCtídtf m. zlatohlav.

©BlbílOrte f. zlatý prým.

©Oíbíircnn zlatohndý.

©OlbfabClt m. nit zlatá.

©Olbfark f. barva zlatá.

©fllbfütgcr m. prstenec, mezenec,
zlatec.

©Olbfítttcr m. zlatá cetka.

©DÍbíJCUtíie f. zlatý epec.

ffioíb^Crle t zlatá perla.

©Olbtyi^Ctt ph zlaté krajky.

©ClbfüttCrCt f. zlaté vyšívání.

©Olbfbff m. zlatohlav.

©OlbtrO))|CU ni. zlatá kapka.

©DÍbDCratentUg f. ozdoba zlatá,

©UÍftíj m. (©toff) golš. [oko.

©Díie^aiíge n. aí§ äterjiemng boží

©raílftfjlCtCr m. blány, smutený
(§lb na. stupe. [závoj.

©tílbl ni. gradl. [tové barvy.

©raiíOÍfarMg granátový, graná-

©taUlítrOÍ^ n. granátová barva.

©riUtflílCáttf m. okres pomezní.

©rítgriÚI n. trávná zele,

©rílíáj n. trávnice, loktuše.

©rait šedý, šedivý; graue garbe še-

divá barva; bas ©rau še, šerost.

©raUIaU šedomodrý: ba? ©, še-

domodrost.

©rautraun šedohndý, šerohn-
dý; bae @. šedohndost.

©raitbllttíeí šedošerý, z šedá šerý.

tmavošedý.

©rdltgCÍÍI šerožlutý, šedožlutý.

©raugriitt šedozelený, šeroze-

lený, z šedá zelený; bas ®.
šerozelenost.

©rCUlljCtt f. šedost. [erný.

©raufjtpar^ šedoerný, z šedá

©rautnet^ šerobílý; bas ©. šero-

blost. tížiti) hrst.

©rtff m. držadlo; 2. beim §Cttú>

©rcb hrubý, kený, režný: grobe

Seintuanb režné plátno.

©nté-gratne (Stoff) krogren.

@ro3 be íftítyle (Stoff) krodinapl.

©rof be £í)tó (Stoff) kroditor.

©ro| veliký; genug g. dost veliký.

®rÖ$C f. velikost.

©run zelený.

©tttltb m. základ; 2. auf einem

gefärbten Stoffe pda.
©rmtbcentimeter m. základní se-

tinomr. [barva,

©ritUbfíltbC f- základní , prvotní

©ritnbfonu f- pvodní tvar, forma

©rmtbítniC f. ára základná.

©ntnbmaf? n. základná míra.
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©rmtb^atrone f. základní vzor,

patron. [nazelený.

©riiultcf) nazelenalý, nazelenavlý,

©rtt^ m. pozdravení.

©Utpurc f. überfponnene Arbeit gi-

pír. opedená práce; 2. ©pijjétt*

fttcferet mit gebreitet @eibe' gi-

pír, vyšívání krajk s krouce-

ným hedbávím.

©utpurearfctt f. práce gipírová.

©uiríaube f. I sBínmengcjiinge.

©Ittttlttt n. klí, klejovina, klova-

tina, ©. arabicum ob. arabtfcjeS

(§ 4 klí arabské, arabská klejo-

vina, klovatina; 2. pružec.

©UUtUttgutt n. (garbe) gumigutta.

©itmmtelafttfum n. pružec, kau-
uk, [šrka pružcová.

©ummtelaftiíum ~ ©djmirdjen n.

©itrt f- opasek; letne ©. opasík.

©íiríCl m. pás , opasek , pepáska,
pepasek, pepas, pepasadlo

;

bis gum ©., 511 ben £uften pod-
pasní; fíeincr (§. pásík.

©UríCÍanb n. opasní stužka.

©itrteílinie t opasní ára.

©tirteíft^ m. lžko pásu.

©UrteíUUtfaug m. objem pásu.

©UrtCÍtUette f. šíka pásu.

©ittteU pepásati; bas ®. pe-
pásání.

©tttftdjtCU n. dobré zdání.

%
§(tur n. vlas; bie -§aare ritf)ten

vlasy zpraviti
; g efí o á) ten e § a ar c

zapletené vlasy; mit fdjíid)ten,

fíiegenben §. prostovlasý; bie

&. jerftreuen, fliegen [offen pro-

stovlasiti; mit §. [tiefen vla-

sami vyšívati.

§aarareit f. dílo z vlas.

§aurt(tUb n. stužka na vlasy; 2.

stužka z vlas.

§aari>ínntC f. kytka z vlas.

§aarfíed)te f. spietek vlas.

§ttCU:gCtt)eí)C n. vlasenice, tkanina
z vlas.

§0arig chlupatý, vlasatý.

§tt(trlOCfC £ kade, kuera.

§ClCtntabcl f. vlasnice , spilka,

vlasní jehla.

ftóítfUe^ n- síka na vlasy.

^UítrpUtj m. okrasa, stroj, šperk
vlas.

§aarueft n.
f. §aarfcf)opf.

^aarfdjeiteí m. poutec, [vlas.

£>aar{d)íeife f. klika, petlice z

§aai*ÍCÍ)0^f m. drdol, zapleták.

§aarfeite f. líc.

^XtaríUCÍ} m. vlasenice.

<§CtCU:tOÍCfCl m. závitek, svitek.

§UartUUlft f. válek pod vlasy.

^UCtr^O^f m. vrko, kos, kosa.

§Ö(fC f. beim ©trumpf pata.

§ftft f. in ber ©djnaíle petlice u
pesky.

§aftdjCU, gaftlein n. sponka.

$äfMtt sponkami sepínati, se-

«•pafdjeU, §afel háek. [pnouti.

^(tfCÍgtUUb ni. pda hákovaná.

^äfellUafdje £ hákované oko.

§0!CÍU hákovati; in bie £uft f).

etízkovati; baš §. hákování.

§U!CÍUabel f- haklika, haklice.

§tífclfCtbe f. hedbáví k hákování.
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§a!en m. hák.

§ílíMriílCÍ m. polourukáv, polovi-

ní rukáv, náloketník. [batist.

§ítlbbcttift m. poloviní kment,

©alííOfle« m. poloukruh.

§alí)0tbC f- poloviní prým.

©Oíkíítg plloketní.

^aíbgebretyt poioutoený.

étttgOi&ftOff ni. polouzlatohlav.

$aIÍ)anbfdjUÍ| m. poiourukavika,
poloviní rukavika. [epec.

§UÍ61)dUÍlC f- polouepec, poloviní

Pút&tttttli m. plvnec.

^CtlÍCtí) m. poloviní život.

ÍjalMcimoanb f. poioupiátno.

^almeífer m. poloumr.

©attmonb m. plmsíc.

$aI6rUttb polouokrouhlý.

§olílftfjíltíeií m. poloviní stín,

poloustín.

§aíí)f$íeter m. polouzávoj, polo-
viní závoj.

§OÍÍ)ÍCíbe f. polouhedbáví.

^aljeibeií polouhedbávný.

«ttltttffCt m. poloviní dykyta.

§alí)íikí m. poloutibet.

^ttlbtltCÍ) n. polousukno, poloviní
sukno.

§aít)ttietí polouširoký; íjalbiDeite

5lrmel polouširoké rukávy.

§CÍ3 m. krk, hrdlo; ur^er, lan*

ger, bicfer §. krátký, dlouhý,
tlustý k.

; fcí)Wnrf;cr §. slabý

k.; ftarfer, fleifdjiger §. silný,

masitý k.; í;od) junt §alfc vy-

soko ke krku; 2. am Žeber vaz.

$aíta3ftfmttt m. krní výsti-
žek, výkroj ek.

£aI£bíMb n. stužka na krk; 2.

nákrník, pásek na krk.

fmIŠkfleibmtg f. odv na krk.

§al3ÍUttbC f- náhrdlek, pásek
na krk.

^aí^grUe f. dlek hrdelní.

Saí^fíCtb n. šaty ke krku.

QúlŠídUtt m. límec, kolí.

|>aI3í"raa,ett m. límec krní.

§al£írcwfe f. ožidií.

§ílí^íodj n. otvor hrdelní, krní.

^aína^t f. krní šev.

§alriínbltng f. okrouhlost krní.

§al^fd)HUr f- šrka na krk.

SalŠtltd) n. šátek na krk; fjalbe

§. poloviní šátek na krk.

^aí^Ulttfang m. objem krku.

§UÍ$tX)'ÍXVXtZ m. zahiva na krk.

§(tl$ui£ttC f. krní šíka.

§al3tDtrí>eí, $al8tBtrbeIfno$en m.
šijní obratel.

§ateil držeti; bie Kleiber íjalten

lange šaty dlouho trvají; ba§

§. držení.

Haltung f. držení; 2. bit gej%
feit eines •Dinges trvání , držení;

3. beé $Örj)er§ postava tla; ge*

jluitngene §. nucená postava

tla; gerabe, [entrechte §. rovná
postava tla; uorgcneigte, 311-

rücfgeneigte §. ku pedu na-

hnutá, sehnutá, do zadu na-

hnutá postava tla.

Jammer m. kladívko.

^anb f. ruka; in ber §. gearbeitet

v rukách dlaný; in ber §nnb
[tiefen v ruce vyšívati.

|>aitbarbCtt t runí práce; luctb-

litf)C §. ženská runí práce.

§íinbbtltbC f. runí pásek, pásek

§ÍUtbd m. obchod. [na ruce.

§ÍUtbClU, fcílfdjcil smlouvati; cín»

u.öerfanfen tržiti; roomtt§anb*

3
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hing füfjren obchod míti, vésti

v nem.
§anbcíéartifel m. zboží, [nicka.

§>attbCÍ*fatltmer f. komora obchod-

§(m&Clmatm m. obchodník; 2.

kupec. [chodníky.

§attbCÍ^retfenbC m. pocestný ob-

§CmbgeICUf n. runí kloub.

§aubfraufe f. tacel, runí okruží.

§aiíbí(íngc f. délka ruky.

§anbíiing f. bet ftaufíeuten ku-
pectví, [pecký.

§ímbíungébtettCr m. služebník ku-

§anbtltattf^eíte f- runí manseta.

^anbnafnttaf;inc f.runí šicí stroj .

§anbriíen m. dla svrchní.

SanbfcfjH^ m. rukavice; geftrite

§. vázané, pletené rukaviky;
fammertnrfjene §. kamrtuchové
r.; feíbene §. hedbávné r. ; ge*

nefcte §. síkované r. ; nrilble*

berne, jtegenlebeme §. r. zezví-

etiny, z kozloviny: lammle-
Derne •§. r. z jehntiny ;§. pji$en

r. vyistiti; §. luafdjen r. práti;

§* näfjen r. šíti; bteíe §« fínb

uid)t $aar tyto rukaviky ne-
jsou v páru. [ek.

pattbfcí)iií}nal)teret £ šití mkavi-

§aubfttierct f. runí vyšívání.

§»anbfín^í m.
f. stufeí.

^aiíbíCÍler m. dla spodní.

ipCütbtltd) n. runík, utírka, utrák.

$CmbtPCttC f. šíka ruky; untere

•§. dolní šíka ruky.

SaitbttiCrf n. emeslo ; ein g. et*

íernenemeslu se vyuiti; bnrcfjš

§. uetíieren proemesliti; baš

geíegte ob. uerbotene £. složené

neb zapovzené emeslo; fotí

ifjm ba$ •£. cingcítcut ob. gcíegt

werben aby jemu emeslo slo-

ženo bylo; bct§§. tft mít 5ftet»

ftern iiberfe^t . je peplnno
mistry; baé $. gefjt ein eme-
slo hyne.

§aitbtDerfcr m. emeslník.

§anbUier!ertn l emeslnice.

^ailbuiCrfer^Ö^tanat n. eme-
slnický Proletariat. [nicky.

fianbuieiferfíanb m. stav emesl-

§aitbuicrfer^eretn m. emeslni-
cká jednota.

§anb»erfíílCflíOnt^ f. dovolení na
dlání emesla. [tovaryš.

$anbmerféÍtrÍd) m. emeslnický

§aitbuierféer6{d)afí f. ddictví
emesla.

§anbUieríge6raud) m. emeslni-
cký obyej, zvyk.

§anumerfítnuitfírte f. prmysl
emeslní. [poádek.

gattbuicrféimtattg f. emeslnický

§anbiDCrf0Ía&C f. pokladnice e-
meslnická, [slnická.

§anbuiCrf£Í0l)tt m. mzda eme-
§anbuieríímaitn m. emeslník.

§anbuierf§tltetfter m. mistr e-
meslnický, [právo.

§attbuierférecí)t n. emeslnické

§anbuier!rfttte f. obyej, zvyk
emeslnický.

§anbuier^)pntd) m. prpov e-
meslnická.

§atlbuiCrfvftaubí3Utlft m. stano-

višt emesla. [poádek.

$anbmerfšpnft f. emeslnický

§anbuiurjeí l zápstí.

§anb$CÍCÍ)lten n. kreslení od ruky.

§anb$CtCÍ)lUtttg f. kreslení od ruky,

výkres od ruky.

§öngei)intb n. beim Oiocf nm tkia--

gen zavšák, všátJO . poutko.
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§iingeöandj m. svislé bicho.

§(ir(t£Í)unb n. haraska, harasová

stužka. [ineek.

§ara^ÍJrídjen n. harasový prý-

§armonie f. souhlasnost.

^armoutreu souhlasiti.

§arsfícá m. pryskyiná skvrna.

^afeiítllftfarMfl lískové barvy.

£)ftf))Cl f. moták, svij ák, navij adlo.

^(tfpCÍtt motati, navíjeti.

§aitf)(í)Ctt n. epeek; itaíientfcjeé

§. vlaský .
§aiíe f. epec; eine ílrt §. (bet

£auß in ^öfjmen) bulka; eine

an bere 5lrt §. ryka; eine í)o)e

§. ber ^íooatttcn, tueídje boomi-
jtfje Qluštuanberer tn bte ©ío*

Dafci mitgebracht íjabcn jolíen

kyka; eine Qírt §aube, tr>eíd)c

Die SButerinen tn ber ©íooaíet

tragen kápka; bte §. mitten .
istiti; bie §. anfielen epiti,

dáti . na hlavu.

vpdilCJt epiti, dáti epec na hlavu.

§auí)enbraí)t m. drát do epce.

§aubenmadjcr m. epá.
§auknmatfjcret £. epáíství.

§anbcniMdjertn f. epáka.
§ílllljenftOtf m. epeník, palice

na epec.

§aiipt n. hlava; EíetneS
,
gro^c§

§, malá, veliká h.

^anpíUdj n. hlavní kniha.

§aU?íítUtC f. hlavní ára,

§auptmítrít m. hlavní trh.

§aU)Jtnta|) m. hlavní míra.

v§aunífd)Utíí m. hlavní kroj.

^ait^arílCií f. domácí dílo, práce.

£ttlNJÍjaHdjett n. kommíek, do-

mácí epeek.

§ait<*UtÍMftrte t domácí prmysl.

§M%ÍMá)tU u. domácí kazajika.

§Cttt£fíCtb n. domácí odv.

©CUírOCf ni. domácí kabát.

SttUŠtrttdjt f. domácí kroj.

ÖttU^ttunt m. domácí niti.

§Cfí n. násada, rukov.

§efíCU stehovati; ba$ §eften ste-

hování.

§efííCÍU n. sponka.

§eftlettttttírdjer m. sponká.

§Cfífítd) m. pasteh.

§etmaíkíjbrbe n. úad domovský.

§eintiídj domácí; í;eimifrf;e& ga=
brifat domácí tovar.

§CÍÍ jasný, svtlý; rjeííe g\ jasná

§CÍÍÍlíait jasnomodrý. [barva.

f)CÍÍulUtíeI n. písvit.

§CÖe, §ettigEeit f. svtlost; bte §
ber garbe s., jasnost barvy.

fJeHfítriJtg jasnobarevný.

§CÍÍgeíí) jasnožlutý.

éCÍÍgraií svtlo šedivý, svtlo šedý.

§CÍtgCÍÍnjasnozelený,svtlozelený.

§CÍÍgníUb m. svtlá pda,

$CÍÍUm svtlobílý.

$Ctltb n. košile, clem. košilka
;

geftärtte§ §. škrobená k.
; fetnee,

grobe§ §. tenká, režná, ober
tlustá, hrubá k.; eine Šlrt, §.
obléka; inbiani|"d)C6 §. indián-

ská košile; ber obere líjeil beS

§cmbcš stánek, tilko , svršek

košile.

§CUtbd)CU n. košilka; a§ rufíifc^e

§« ruská košile.

§CmbínÍtyfd)CU n. knoflíek u ko-

šile; jttJet txrbitnbciiC §. párky;

§« mit einem §alfc ocrlninbcn

knoflíky s krkem.

3*
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§CHtí)ía^ m. límec, obojek.

§CmbfíOlf m. podolek u košile.

£erafiíwugen& svislý.

|>eríUtfftt(íj m. píchnutí nahoru.

§cranortugen vypraviti ; einen

%hd \). vypraviti skvrnu.

£erau3reteu vytrhnouti.

^eraitöf^ncibeit (mit ber nepere)
vystihnouti; ba$ §. vystižení.

§eraU^teí)Cn vytáhnouti; ben ga-
ben í). nit v. ; ba §. vytáhnutí.

§CretgC f. hospoda cechovní, e-
meslnická.

£erí)ergamutíer f. panímáma.

§Cr6ergprut0f0ÍÍ n. protokol to-

varyšský.

#erfier88fítoefler f. sestra.

£er&erg$t)ater m. pantáta.

^CrtfífíCtí) u. podzimní šat.

^erfítttObef. podzimní kroj, móda.

^erflftyalctflt n. podzimní paleto.

^entteíittfeíí n. hranostajová,

chramostejlová kže. [vika.

§Crm^aU&fd)UÍJ m. mužská ruka-

£>errenmii^e f. mužská epice.

herumlaufen toulati se.

$eruntfírt(íeu punochu obdlati.

hervorragen vykukovati; berlin-

terroá ragt íí;r Fieröor spodnika
§er,$ n. srdce. [jí vykukuje.

$er^en n. srdéko.

^ersfiirmtg srdcovitý.

§eufaá m. senník, pytel na seno.

$Üf3arMtcr m. pomocník.

§tlf^fafíe f- pomocná pokladnice.

^tlfltUte *"• pomocná ára. [dek.

$Üf3ntttteI m. pomocný proste-

^Uf^erfOUale n. pomocnictvo
;

geroerblta)e0§. p. pi živnostech. I

§Üf3ft0ff m. pomocná látka,

í>tlf3oeretU m. pomocný spolek

^tmntel m. ober bem %úte pod-
nebí, nebesa nad postelí.

§tmntelktt n. postel pod neb esy.

§ttnmeííaU n. blankyto vá, obla-

ková, nebeská barva.

§ÍUa6fíttf) m. píchnutí dol.

$tnierf)íatí n. zadní póla.

^tntergrunb m. pozadí
; gemalter

§. malované pozadí.

§iuterf)al3 m. vaz.

Šnuteríjaityt n.
f. §inter!opf.

§tUter^0fe f. zadní nohavice, zad-

nice kalhotová.

§tnteríofe6rette f. šíka zadnice

u kalhot.

£ÍUterÍ0})f m. záhlaví.

^tUteríange f. zadní délka.

^tníeríet m. zadní život.

£interuaí)t f. zášev, zadní šev.

^iníerftfjlt^ m. zadní rozparek.

^tUterfette f. zadní strana.

§ÍUterfít(í m. zadní steh, mrš-
tnka; mit §. ndljen zadním
stehem šíti.

§tníerfttd)Ua^í f. šev zadním ste-

hem šitý.

£tntertaid)e f. zadní kapsa.

|)tntertí)etl m - zadnice, zadník,

pozadní díl.

§tnterí^eU6reite f. šíka zadnice.

^ÍUtertí)etIfd)O m. zadní póla.

^trfKleber n. j elenice, j elení kže.

|>0dj vysoký; 1). jum §aífe vy-

soko ke krku; íjoá) [tiefen vy-

pukle vyšívati.

|)0(Jjad)ÍelÍCÍJ vysokoramený.

tgOÜJXütf) jasn ervený.

4>0ájriitfig vysokohbetý.
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§OC(jíítereÍ f. vypuklé vyšívání.

£0dj$ettflet& n. svatební odv,

roucho.

$Mtt m. hrb.

§OffíCtb n. dvorský odv. [raj.

^OfíttítrCC f. dvorská liveraj, libe-

$OfntaUtel m. dvorský pláš.

^Off^netber m. dvorský krejí.

^Ofírat^t f. dvorský kroj.

$tyt f. výška,

§DÍ)Í dutý.

§0^ífítííent pl. cetky prohlubenó.

§0fjlriitftí} dutohbetý.

$0Í)íftÍtíj m. schovaný steh.

fjolmtberfarfic f.
f. SiKafarbe,

^OljfarC f. barva devová.

^OÍ^fnDílf ni. devný knoflík.

§ongontaI f. SBagredjt

§0M n. roh.

£0MfttCpí m. rohový knoflík.

§0fC f. kalhoty, spodky, pocti-

vice; enge @. ouzké k. ; rocitc

£>, široké k. ; bie breiten §ofen
ber ©íooafen taslavice; engam
fcfjltejjenbe §. ztuha piléhající

k.; fuqe §ofen krátké k.; fur*,e

leberne sSauerfjofen brslenky,

mudky; lange §. dlouhé k.
;

leberne §. kožené k., koženky;
rjirídjte berné §. jelenice, k. z je-

lenice; geftrttc §. pletené k;

§. au6 Siegeníeber kozlovice,

kalhoty z kozlové kže ; <£>. mit

knöpfen k. s knoflíky; befeíUe

§. obložené k. ; §. mit Streifen

k. s pruhy: bic §, reicf)t bté

an bie £tnod)eí spodky dosahují

až ke ktkám; eilt 9Äetlfdj, wcí--

d)er breite §ofen trägt široko-

kalhotník; cinc sXrt§. mttŠdjnít«

cen nad) ungartfdjer 5írt einge-

faßt bei beh ^olen k. cifrované.

§OfenííUtb n. úvazek , podvazek
u kalhot.

§Dfenetn m. nohavice.

^ofeníange f. délka kalhot.

^ofenfla^e f. §ofenIa£ m. po-
klopec u kalhot.

$ofemttadjer m. kaihotá.

$OfCttftíjIÍÍJ ni. rozparek u kalhot.

fjOfeUtafdfjt f. kapsa u kalhot.

^Ofeíítrager m. kšandy, šandy,

šle, šlehy; geftrtcte §. pletené,

vázané k.
; geftidte §. vyšívané

k. ; geí)tifeltc §. hákované k.

©öfCnjeng n. látka na kalhoty.

§iiftetH n.
f. §ú'ftfnodjen.

^itftC £ kyel, kyle; f;oí)e §.
vysoké k. ; 311 ftar rjeroorftetjenbe

§itften píliš vysedlé kycle;

fdjuj ad; e, fíadje§. slabé, ploché k.

§ÜfteitfeiI m. kyelní klín.

fniftettleÜJ m. kyelní život, ky-
elník.

§ÍtfíCUnaí)t f. kyelní šev.

ÖÜftcmoettC f. šíka kyelní.

§ÍÍfífltOÍ)Cn m. kyelní kos.

§itftpitfel m. kyelní klínek.

§itífaríietter etc.
f. fnlfSarbei

tec ic.

§ÍIÍÍC f. obal, pistení.

$iillttttfj ni. pistradlo.

§lintCralC n. náramník, náplecník.

§UfötfC f- ein SHeib hazuka.

^Itt m. klobouk
; poínifd) kape-

luš ; runber §ut mít breitem

6d)trm širák; Florentiner §. flo-

rentinský k. ; breitfriimpiger §.
klobouk s širokou stechou ; f 111*5=

fdn'rmigcr §. krátkostechý k.
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§Ut(Utb n. stužka na klobouk.

^iítdjCU n. klobouek.

§UtfcbCl f. péro na klobouk.

§lltfonit f. forma klobouku.

|)lttfitttCr n. podšívka do klobouku.

§UÍÍ)auíCÍJCU n. epeek v klo-

bouku.

ImtfränW f- stecha u klobouku.

|mtmad)er m. klobouník.

.jpittntadjertn f. klobounice.

^UtfdjO^ÍCl f. krabice, škatule

na klobouk.

§UÍ] CÍ)tmt m. stecha u klobouku.

§UÍftf)ÍCtfC f- petlice u klobouku.

«plitfuJÍCier m. závoj na klobouk.

|)lltf djttUlí m. šperk na klobouku.

f)ltiftfiffeln. stojánek pod klobouk.

3.

SttMg m. indig.

3lti)ÍgM(U! n. mod indigová.

^ItbigliXrntin m. karmín indigový,

indigokarmín. [digový.

3nbtpurpUr m. purpur, nach in-

QttbtgrOtfi n. erven indigová.

^ItbtluigCÍ n. žlu indigová.

^nbufírtC t prmysl, [yýstava.

3ní)ufírteaií5ftcííurig f. pimysiní
.QnbuíírtCÍJejtrf m. prmyslný

okres, prmyslná krajina.

SltbUJírtecr3CUgnt^ n.
' výrobek

prmyslu.
SttbujtriCÍÍ prmyslný. [myslu.

SttbnííricgcjtíjtCÍjte f- djepis pr-
^nbllfírtClíer m. prmyslník.

aUblíftrtCSÍPCtg m. odvtví prmy-
3nbnfírti) prmyslný. [sin.

.^llfcí f. biskupská epice, infule.

^ttlcb, Sntett, Snlib n. sypek,sovek.

3mtÍCtíe f. vnitní strana.

^mtmtg f.
f. 3utift.

3iUíimg§reQ)t n. právo emeslni-

ckého poádku.
Snmmg^ÖCrhäitnt^ n. svazek e-

meslnického poádku.

3lt)Cfí0r m. dozorce.

SttftíUtjS t stolice, instance; $-
íjorDe eríter, grociter

f
britter 5.

úad první , druhé , tetí s. ;

oberítc 3. nejvyšší st. -, Me Sadje

iít in allen 5« entfdjieben vc
rozhodnuta jest ode všech soud-

ních stolic. fod úadu.

3ttttnta$t0tt f- intimace, oznámení

3iaíiCÍÍfarílC f- barva plavá.

3jaí)cílfarí)cn plavý.

3ááíCn n. kazajika,

^arfe f- kazajka: eine 5. bet ben

SBaladjen in í>íiif)ren frytka.

Satfonet m. (3toff) žakone.

3aCQUarb=2)um. žakadorý dryl.

^ßgbijöfC f. lovecké kalhoty,

3agbfantaf^e f- lovecká, mysli-

vecká kamaše.

^agbfieib, Sagbfoftüm n. lovecký,

mvsliveckv odv.
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Sagímtcmteí m. pláš lovecký.

^yCtgbtlítf m. lovecký, myslivecký

kabát. [ocha,

f\agbíírunH3f m. myslivecká pun-

^agbíaftfjC f. torba myslivecká,

lovecká.

3>aßbttitfte f. lovecká vesta.

$aljre3íag, Safjrtag m. výroní,
celoroní schzka,

3$U$mtatl[áfity m. pedchozí
rozpoet na rok, výroní.

3iingCÜ m. vyuenec. [varyš,

^UXXggCJCÍÍ ni. synek, mladší to-

SnnOmetfter m. mladší, mladší
mistr.

Slt^C, So|?e f. župice, župika.

S^pCUflio m. župicové šaty.

fi.

Saffcefiraiítt kávový, kávové barvy.

Sítffefícf m. kávová skvrna.

ŠcfjeCtUdj n. ubrus na kávu.

ŠajtgbCtfC f. pikrývka na klec.

ŠttftCUtm., ein langer Dtocf bet ben
^olenkaftan; 2. Söcibcrrocf Don
grobem ©efpinnft kaftan.

Saifema^t f. šev císaský.

SatfcrfQ^nttt m. prostih podpaž-
dní, podramenný. [kalamank.

Salamang, Mamanf m. (Stoff)

Šamafdje f. kamaš; fur
5
e, lange

&'. krátké, dlouhé k.

SamCClgant n. haraš. [melos.

^aUtelOtt m. (Stoff) kamlot, ka-

Šaminfítrm m. štít k vlaskému
ohništi.

ÄamtfOl n. kamizola; eilt fei) r be=

quemcö SX. bzi bcn Sloüafen
kaban, kabanice.

SantmcrtlíCÍ) n. kamrtuch.

Šammfapíe f. hebenice.

Šana^CCpOlftCr m. poduška na

^dUCÚílž m. kanafas. [pohovku.

ÄÖUeöaerOtf m. kanafaska, sukno
kanafasová. [d)cn.

SaUtdjCn n. krajeek; 2.
f. Spitv

Saitte f. kraj ; oott ber £, llaí)eit

od kraje šíti; in ber SX. tiiiíjeit

v kraji šíti; UOlt ber SX. ftcppcn

od kraje štpovati; tu ber &.

fteppen v kraji štpovati; btc $.

einbiegen zahnouti k.; offene

$. otevený kraj ; ntfjen Sie
mir bcn Oto mit offener

ušíte mi kabát s oteveným
krajem; 2. Tanten f. Spieen;
3. am Jud) šlak, cvista, okraj ek.

SontCtt pl.
f. Sptfeen.

^imíeUreitC l šíka krajek.

gantentícib n.
f. Spt^enfleib.

^antcnptfdjCnfa^ m. vložek kraj-

nídp t, $ap o ír o d m . kaput . [kovy.

Ša^djert n - epika,
Sttppt f- apka, epka.
Sapnaíjt f. zapo sívaný šev.

^aputrOCt m. kaput.

Sapje f. káp.
Sítrbe, ^arbenbtftcl f. (dipsacus

fullonumj šttka soukennická,
drápa.

Sarmaftn m. karmazín.

^armaiUtVOtí) karmazínový.

Marmití m. karmín.

SíUttltníílá m. lak karmínový.

SarmtnrDtí) karmínový.

SartCff m. (Stoff) kartek.

SartCUpaptCr n. kartový papír.

^afel f. kazule.

Šafimtr m. (<Stoff) kazimír.

Aaftautcnramt kaštanový.

attlIU m. kartoun.
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^aítUUtOá m. kartounka, kartou-
nová sukn.

Säufer m. kupova; & abrufen

ŠÍJnfítd) kupný, [k.-e odvolávati.

Sautfdjuf m.
f. aiitfdjii.

šegeíntii^e f. špížek.

fieljrfette f- rub.

getl m. klín.

SetítfjCn n. klínek.

Stíá m. kalich.

fttlußlütt n. lupen. [lieh.

SCÍQ^bctfCl m. pikryvadlo na ka-

Sernftfjíliíeilm. stín plný,jádrový.

Útttt f. etízek. [kování.

StttCÍlt etízkovati; bas & etíz-

Šettettfiirmig etzový.
ŠettcmUttfdje £ etízkové oko.

ŠeítCtlfíim m. steh etízkový.

SeííenfttQ7naí)í f. etízek, [zetka.

Šmberdjemifett n. dtská šmi-

Ätnberbetfe t dtská pokrývka,

ŠtnbCrCOet n. dtská kazajka.

Šmbcrgarberooe t dtská šatnice.

Štnberl)aU(íjeií n. karkule, dt-
ská epika.

Stltbcríembcfjen i. dtská košilka,

Sinbcrftofe f- kalhotky dtské.

áittbcrjiícfdjett n. dtská kazaj-

ika, [odv dtský.
gtnbcrfíetb n., Kínbetfletbung f.

SmberfíetbCÍjen n. šatiky dtské.
gin&cría^eiln.slintáek,cintáek.

StnbCríetdfjen n. dtský kabátek.

Sitt&CrfjUÍj m. stevíc dtský.

Stn&CrfticfClCÖen n. dtská boti-

ka; geftricfteš $. pletená dt-
ská botika.

Sinbertitdj n., fangeS Zná) $um
(Einí)iifíeu ber Ätnbet beim 2ra=
gen odívka, odvaka.

StnbcrtDäfu^e f. prádlo dtské.

SiHHÍnntb n. podbradní stužka,

podbradnice.

Sirdjtagsmarft m. trh o pouti.

fiirfcíjfatfic f- tešová barva.

Sttidjrotí) tešový, tešoer-
vený, tešové barvy; ftrfcfj*

rotfješ 5ítía$fíeib šaty z tešo-
vého atlasu.

gtffeit n. poduštika. [uštiku.

ÄtjfeUÜfierpg m. povlak na pod-

SiííCl m. halena, hazuka.

^lagc f. žaloba; $. gegen aeman*
ben žaloba na nkoho.

Slagett žalovati; fíagenbet i£$etl

strana žalující, žalobná.

klagen m. žalobce, žalovatel, ža-

Slappe f. klopa, klopka, [lobník.

SlapIJCttfireite f. šíka klopky.

ŠÍCbrtg lepkavý, lepký. [lová.

SlCCfßlj n - sul šovíková, šave-

ÄlCejäure f. kyselina šovíková.

KíCtb n. odv, šaty, šatina, roucho,

drast; ein $. auíaffcn šaty vy-
pustiti; bct§ $. auffcrj tagen š.

vyložiti; ba§ $. liegt genau,

tnapp an
, pafft šat zouplna

leží, odv dobe piléhá; íjiib^

fdješ, fdjönes $. pkný, krásný
odv; prächtiges $. od. skvo-

stný; foftbares, oftíicfje§ $. o.

nákladný, drahý; reittjes $. bo-

haté š.; getuoíjuítrfjes, orbtniires

Ä. prosté š.
; gefticfteS $. vyší-

vané š.; gíatteé $. hladké š.;

ausgefdjnitteneé &. vystižené š. ;

fjaíbausgefdjmtteneš &. polou-

vystiženó š.; matttrteš &. va-

tované š.; í)or)e$ $. vysoké š.;

fmíbfjofjes á. polouvysoké š.;

bequemes &. volné, pohodlné š. ;

roeítítcrješ $. svtské š.
; fpant-

fdješ Ä. španlský odv ; $. mít
Sternen, mit «Sonnen š. hvz-
dikové, slunékové; mit Sfton-

ben š. msíkové; alte, abge*

trageue Kleiber staré, obnošené
zvetšelé šaty; mit iuetjjen $.

angetfmn obleen v šaty bílé;

abgefajabeue $. ošumlý, oteny
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šat; ausgegangene $. puštné
šaty ; gebrandjte'$. obnošené š.

;

ein $. enger
,

fcjmaíer machen
zoužiti š.; bem áíeibe entttmd)*

fen vyrsti ze šat, z odvu;
Kleiber ausbürfteu š. vyesati;

$. fcbonen šetiti šat; $. be-

fdjmuéen, befubeln š. ušpiniti,

pokáleti, zadlati; & ablüden,

nerberben, rutnireu odv zmíciti;

fie fyatß. mit g-tanfenbefe&tmá
tepením šaty lemované: &. mit

Steffen befefjen šaty prýmem ole-

movati; er fmt fotone $. ange-

legt odl se pknými šaty, pi-
strojil se do pkných šat: ein

Sikib mit ^eí^tuerf gefüttert rou-

cho kožichem podšité; bie ^íei s

ber í) alten lange šaty dlouho
trvají; &. reiben š. trhati; ca
$. fteíjt gut šat dobe sluší ; bk
bleibet fd) lottern šaty se te-
pají; Kleiber íjerum^ieben, fjet?

umU)uí$eu cloumati šaty ; haš
&íetb angießen obléci šaty; $.

ablegen, anéjíeíjen svléci, složiti

šaty; bas &kib ift fefjr rueit šat

jest píliš volný; bo$£fetb be=

ftefjt ans — šat záleží z — ; ab'

gelegte Kleiber svleky, svleky;
eine 5írt $. trn 16. Sajrmubert
papuch; ein langes, Dorne ^uge»

fnöpfteS $. ber Sítuffincn ferjaz
;

eine sXrt &kib ber Oíitffifcfjen

Sßeiber sarafán.

Sletbdjen n. šatiky, šátky.

Šíetbeií odívati, šatiti- fíeibet ftcf)

nett švárn se nosí; fid) f. ša-

titi, odívati se; er fteiDct firf)

nadjlaffig nedbale se šatí ; er

fíeibet ftdj tiomtfd), ob. ge(jtpol=

nifd) geflcibet nosí se po pol-

sku; ba$ fíeibet ifm gut do-
be mu to sluší; eé fíeibet nidjt

gut nesluší to; fíeibet fií; top

litt) šatí se skvostn; ba$ $.
šacení.

^letb erattfcrtiger m.
f. Kleiber--

madjCr. [almara.

SlCt&CralntCt . šatnice, šatní

filCi&eraufpttfc m. šatní ozdoba.
okrasa,

Sleiberbefen m. (gum Kleiber*

pueli) pométko, pomítko, chvo-
šátko.

Sletberkínaíjrer m. šatník.

^íetberMrfte f. kartá na šaty.

SíeibeWUbCl m. obchod v šatech.

RlCtberOanbíCr m. obchodník v
šatech. [meslo.

^ICtberíanbuierf n. krejovské re-

^íeibetljaltCr m. zvedák šatní.

ŠÍCtberfammcr f. šatnice, odv-
nice.

ŠlCt&etlaften m. šatna, šatnice,

schrána na šaty.

SlcibCMtadjCn n. dlání šat.

Síeibermacer m. odvník, krejí.

Aíeibermadjcnn f. odvnice, krej-

ová, [láni šat.

glei&enttítdjerfUttít f- umní d-
AíetbCrmagaatn n. sklad šatní,

na šaty.

Síetbenttaj) n. míra šatní, na šaty.

SíeibCrntOtte f- šatní mol. [šaty.

ŠíetbenmtftCr n, vzor šatní, na
ívleibcrorbnuitg f. šatní ád, ád

o šatech.

icibcrpracfltf. skvostnost šatstva.

fticiberreid) šatný, bohatý na šaty.

Šlcibcrreicfjtljmtt m. šatnóst.

^ÍCibCrfC^ranf m. šatnice.

klCtbCrftOff m- látka na odv ;

eine ^rt it, tueíd)cr im 16. Saíjr-

ímubert getragen nnirbe krykyš.

ívíCtbcrtíjCtí m. díl, ás šatu.

ÍCtbcrtracfjt f. kroj v šatech.

&ÍCtbcrtntí)C f. šatní truhla.

ívíCtbcrpfujnítt m. pistihnutí
odvu.
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SIetbct ftcí; odívá, šatí se; baš
fíetoet iíjn gut dobe mu to sluší

,

es f. ntttjt gut škared to sluší
;

er t fid) nat^lttfftg šatí se, odívá
se nedbale.

Sleibltng t odv, šat, roucho ; í)i>

ftorifdje &. historický odv.
Sfei&Mlgítiitf n. ásíf odvu; 2.

šat, odv, roucho.

Sleiímngšítiide pí. šatstvo polier
ftleibungeft. plno šatstva.

Sletu malý; fíetner §ut malý
klobouk.

SleittgetOere n. malý prmysl,
prmysl v malém.

SieÍttí)(W&eI m. malotržba.

Sletnpnbler m. obchodník v
malém.

SíeinljíM&Iitngf. maloprodej, pro-
dej, obchod v malém.

SlCtntgfetíen pl. drobotinky.

Sletnöerfimf, áUeinuerícfoleijj m.
prodej v malém, p. v malých
ástkách. [malém.

Sletn&eridjIeter m. prodava v
ŠlCtftCr m. maz, lepká.

ŠUertí f. klerika.

Slerifeiiroá m. kabát klerikovy.

Sítngel n. f. Knäuel.

tíOÍJfen klepati.

m&WÜ f- Palika.

ŠííJWpelareit f- trhaná práce.

SlO^eín drhati.

SíB^CÍJtritrit m. niti na drhání.

Slimfet m. am ftíetb kaštan,švalek.

Snaen^embjen m. košiika pro
chlapce.

Snaenpí^ett m. klobouek pro

chlapce. [chlapce.

Snaenjarfe f. kazajika pro

Šnaíentttii^e f. epice pro chlapce.

ŠltCMty tsný; fnapper Olocf tsný
kabát. [k. nití.

Sttmei m. klubko
; ein &. 3roirn

Snauíett klubiti.

Kneipen škrtiti, tlaiti; ber OtocE

netpt unter ber 5ld}feí kabát
škrtí pod ramenem.

Sttttfett (htn ©tecfen beim ©on-
nenfd)trm) zaklesnouti.

SiUCfer m. kleslík.

Šnie n. koleno; $. búm ©trumpf
k. u punochy.

Snieaitb n. podvazek; 2. ko-
lenní pásek.

SuieetníIetu n. krátké spodky,
kalhoty.

Sntefieuge U Snídhig m., Ante-

biege . pehyb kolena.

SntefÖrmtg kolenatý.

Šntegeíen!e n. kolenní kloub.

Šntegiírtel m. pásek u kolena.

Sitieíe^íe f. podkolení; £. am
©trumpfe podkolení u punochy.

fItielange f. délka kolena.

Šntelinte f. ára kolenní.

SniepOlfter m. poduška pod ko-
lena, podkolenice.

Stttefdjli^ m. kolenní rozparek.

SUtefiíttttttC f. kolenní pezka.

Slíief^etíie £ eška. [nice.

nteftUá n. nákolenek, nákole-

ŠuieiDCirntCr m. zahiva kolenní.

ŠniCmette f- kolenní šíka.

Snipptttfuje f- kapsa zamykací.

tniftergolb n.
f. Staufdmoíb.

ffinijterfiUier n.
f. DkiifdjiUber.

SltM)eí m. hlezno , hlezen, kot-

ník; ©egenb unter ben Änö»

cjeín podhlezní.

SnOpí m. knoflík, gombík; pol«

nifá)guz,guzík; flacher Ä. plochý

k. ; uerfilberter , uergoíbeter ÍL

postíbený, pozlacený k.; ge=

pr elfter ft. lisovaný, tlaený k. ;

jinnerner $. cínový k. ; gegof»

fener 8. litý k.; frau^öfifttjer,

engüfajer &. francouzský, an-

glický k.; bie knöpfe annäfjen,

anfeilen knoflíky pišiti; ein
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rimber Änopf kulak; oüaler $i.

vejcitý k.
; jroei oerbunbenc

Änöpfe (oon ©la§ ober *Bem bei

ben S3aiiernl)emben) párky, pá-

reky; ein großer &. zapinák.

SflOVfanfC^CÄ n. pišívání kno-

SttÖJJfdjCtt n. knoflíek. [flík.

Ättojjffaürif f. knoflíkárna, to-

várna knoflíkáská.

SílOPÍfartíatiOíl/. robení, dlání,
vyrábní knoflík.

Snopffontt f- šamrha; biet, über-

jieíjeu potáhnouti šamrhu.

StUUJfgieer m. knoflikolijec.

&nopfÍíanbícr m. knoflíká.

ŠnoprtanbíertU f. knoflíkáka.

ŠnO^féoI^ n - devná šamrha; 2.

mm Štnopfpitgen knofliník.

StíOpfítnte t knoflíková ára.

SttOpfío} n. dírka knoflíková;

Knopflöcher umnähen obšívati

dírky knoflíkové; \) opern tnopf-
íodjer (fjei^en bie &. cm ber Uni-

form íc, wenn an berfclben me-
tallene Knöpfe cmgenäfjt finb)

olemkové dírky. [dírky.

ívllOpííOCÍJÍttdj ni. steh knoflíkové

guopfíodré^cráicrmtg £. ozdoba
dírky knoflíkové.

Snopftnacfter m. knoflíká,gonibá.

Änopfntadjeret f. knoflíkáství.

Suopfmadjeríjanbuicrí n. knoflí-

káské emeslo.

topfntad)crin f. knoflíkáka.

SnOífnobel . jehla na knofliky.

ÄnopfpattC f- knoflíková patka.

SnolpfrCÍÍ)C f. ada knoflík.

^HOpfítrCtfCU m. knoflíková pod-

ložka.

Snofoe f- poup.
SnbtCÍjCn n. uzlíek.

^notClí m. uzel, suk, kretka; Ä. im
öerbrcf)tcn 3tuirn skrut, skrutek.

SobdltblíUt n. mod kobaltová.

ŠOAlígriUt o- zelen kobaltová.

Sogelíjauk f. kukla, kuklice, ku-
klik.

fiOÍlC f- uhel. [nik.

ŠofomtínOpf m. kokosový kno-

ÄOl&Cn eiti; bert. eidlo.

SoíbcnCtfeU n. želízko do eidla.

Solíare, ftoííer n. kolá.

®0Ííarftretfen m. límec, límeek
u koláru.

^OÍÍeí n. jízdecká kazajka.

fiulfdj m. (Stoff) kol.

Sommifidr m. komisa.

Šontmtnarktt f. komisní dílo.

ŠomnÚntOU f. komise; oon $om-
miffionétoegen z komise.

gomntifítonaíttcr etwas ergeben

prostedkem komise, skrze ko-

misi nco vyšetiti. [dnatel.

Sontttttjíionar m. komisioná, je-

Sommiffion^glteb u. úd komise.

aomttttfitonSíOÍíeil pl- náklady
ypíin komise. [slušný,

SOtttpetcní (cjeíjortcj) náležitý, pí-
^OntíCtcn^ f. náležitost, písluš-

SOtttplijirt složitý. [nost.

Sonfíbcratlo U etne5írtpoMfdt)c

Oterecficje Wfyt konfederatka.

SüttftSf ít$Í0tl f. vzetí, pobrání, kon-

fiskování, [riskovati,

tOUfivjtren vzíti , pobrati , kon-

SOllutrŽ m. konkurs; fájilíbbctrer

K. k. zavinilý.

goníO n. úet.

SOUtitfd) ni. kontuš.

gOltSCfftOtt f. povolení.

ŠungCJHOntrt koncesionální, po-

volený; ongeíftonirteš ©eroerbe

živnost koncesionální, povolená.

S'O^jf m. hlava; dem. hlavika.

SopfÍUbe f. vínek, otoník, ná-

elka, páska.

SOpffOrm f. forma, tvar hlavy;

(beim §ut) apka, epika v
klobouku.

SoífgCttittbC n. otoník.
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Sö^fÖÜtte f- zavití hlavy.

SOtyfttfftlt n. podhlavnice, pod-

hlavnika, podhlavek, podhlav-

ník, hlavnice, zhlavec, záhlavec,

podhlaví ob. podhlavní peina,
poduška.

KOpfnet? n. síka na hlavu.

Kojjfooifter m.
f. äopffiffen.

SflJpfiMÍJ, SopffdjtmidÉ m. epeni,
ozdoba hlavy ; eine Qírt &. (ge-

rooíjnltdj oon Sorten) parta; $.

bti ben SŠaladjinen tn SDÍafjren,

boqugStoetfe ber ©raut imb ber

^raiujungfrauen ržiky ; eine

%it. ber mjfifdjen Sgeibet ko-

kosník.

Kostní) n. šátek na hlavu; Ä.

ber 25auerMoei6er pléna, plína,

plachetka; $. ber flotmftfcfjen

*8auermi)et6erpodvijka, podvíka ;

ein íangeé leinenes Ä. ber fío-

uafifcjen ÜBauermuetber plka;
tuoUeneš $. vlák, vlnný šá-

tek na hlavu; &. mít ©píjen
plena s krajkami; großes $.

veliký šátek na hlavu.

SoíftCltg n. ber maíjrifdjen 5ku«
emtueiber obálka , obalenka,

obalenice. [nicku.

Kopföiecfje f« povlak na podhlav-

Koratíe f. korái.

goraílenfitOÍJf m - korálový knoflík.

KomÍUttte f- (centaureacyanus),

charpa, chrpa, modrák, svtlák.

KontMumenIau n. mod char-

pová.

Körper m. tlo: fdjon getüad^fener

$. pkn urostlé t.; ivj o íjígero ad)»

fener ÉŠ. dobe zrostlé tlo ; míjí-

geftaíteter $. zpotvoené t. ; ber

Síjeií beé Körpers unter bcm
©iirteí podpas.

Sír^erau m. složení, pístroj,

sklad tla; ti cnu a rf) fen er, unre-

gelmäßiger $. hrbatého, nepra-
videlného složení tla.

KÖrperfOMt f. tvar, tvárnost tla.

Körpergröße f.
f. ©täte.

Körperhaltung f. postava tla.

Körperionftttuaton f. složení, sp-
soba tla.

Körperfteöung f. postava tla.

SÖrJpertUdj n. sukno na odv.
Körpertoette f. šíka tla,

Korporale n. podstrátko.

Korpulent tlnatý, holemý. [tla.

Korpulenz f. tlnatost, holemost
1

Korjet n.
f. lieber.

KoftfenfjOie f. kozácké kalhoty.

Kofafenpantalon f. kozácké pan-
talony. [kozáky.

Sofafenfpeníer m. burka, špensr

KoftiiUt n. kroj.

Kraft f- síla; pf;t)fifdje & s. t-
lesná ; g eifrige k. s. duševní.

Krígelu^en n. límeek, obojeek.

Kragen m. límec, obojek: fter)en-

ber . stojatý 1.; ü6er[cr)Iagener,

faíenber $. pekládai, pelo-
žený 1.; liegenber $. ležatý 1.;

ein langer SL límec, obojek
dlouhý. [obojku.

Kragettimidj m. lomení límce,

KtageUpfte f. výškalímce, obojku.

Kragcunaíjt f. šev u límce.

Krageufdjíupfe f. límcová sponka.

Kragenfpí^e f. špika límce,

obojku.

Kragemoattirung f. vatování lím-

ce, vyplnní límce.

Kram m. krám.

Kranfen^au n. nemocnice.

Kranfenéau^ettel m. lístek do

nemocnice.

Kran£ m. vnec; ein ^. uon gfi
tergoíb, roeírfjen hk Jungfrauen
tn ber ©lobafei tragen libá-
kový vnec.

Kränzen n. vneek.
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StftMtOtí) n. erve moenová.
tra^Mftel £ f. Äarbenbiftel.

ŠrHlt kadeavý.

Staiífe t okruží. [cetky.

Srauéfíttícm pl. eité, kadeavé
SnttJtttC f- nákrník , náhrdlek.

kravat.

Sraütttcnf)int& n. stužkau kravatu.

AttOÍÍ) n. raí, raková barva.

SreMtOréoilíl n. kreditorka.

ŠCtbe f. kída; fdjttume Ä. erná
kída; ^eijnet mit ber $. auf
bem %uá) znamená kídou na
sukn.

Steibe)3erle f. perla kídovitá.

jkttfö m. kruh; ganzer Ä. kruh
celý; größter $. nejvtší kruh.

Sretéaífdjttitt m. úse, skrojek

kruhu.

Srctóail^fdjtttttm. výse kruhu,
výse kruhová, výkroj ek kruhu.

SretóOgeil m. oblouk kruhový;

gefreute St oblouky kížové,
oblouky kížené, oblouky kí-
žem.

SretéfíadjC £ plocha kruhu, plocha
kruhová.

SrcilitttC f- ára kruhová^ kruž-
nice, kruhovka.

Sretžmcfjung t kruhomrství.

Srcfóíenteric i- obvod, obmr
kruhu.

ftrel8tbt| m., bic glädje fammt
ben }R3ci begranjenben Linien

okruží, okruh.

Sm§rittgŽfí8d|C f. mezikruží, plo-

cha okruhová, okružní.

Sreténutb okrouhlý.

trempe f. stecha.

Šrcíp m. (Stoff) krep; bäum«
molícncr $. bavlnný krep.

STC^fyltt m. krepový klobouk.

^reíífíetb n. krepové šaty.

Srcitj n. kíž; flad)e$, üoüeö £.

plochý, plný k. ; íjofjleS ft. dutý k.

SreUJCjeit n. kížek.

^rClt^en kižovati.

Sreu^fabeit m. kížová nit.

8#ttgltttte f- kížová ára.
^reitpaíjí f. kížový, rozmaí-
nový sev.

SrCUSfíid) m. kížový, rozmarí-
nový steh.

SrCU^fttácret f. vyšívání kížkové.

SnCflégCttianb n. vojenský odv.
SrOíte f. koruna.

Šltttlttl kivý; frumme fiinic kivá
ára; f. fojnüren kiv šnro-
vati, [kivka,

SrUttimC f- (fíintc) kivá ára,

Krümmung f. kivost, zakivenost,
zakiveni.

SdjftalípCrle f. perle krystalová.

$ugel f. koule; 2. am §írmc cho-
cholík, jablko.

SÜgcIdjeit n. kulika.

Šugeltt»CttC t šíka jablka.

SltltbC, ^unbemcmn m. zákazník,

zámluvník.

SmtbearMt f. zakázkové dílo,

dílo na zakázku.

ftttnMgen vypovdíti.

Siinbigmtg f. výpov.
SÜnbigunggfrift t lhta k vý-

povdi.

SlUtbfdjaft f- zákazník; 2. ein

3eugniJ3 poádné vysvdení.

Sltttft f- uma, umní.
SimfÍMttttte f, dlaná kvtina.

Šunftgrtff m. jeber bti 9íu$iibung

einer áunft nötige §cmbgrtff
zrunost, zbhlost; 2. ein un-

erlaubten Sfttttel &ut (Srrcidmng

einer 2íbftrf)t ouskok.

SliliftfÖr^er m. hmota strojená.

ítiinftlidj umlý; % gematfjt stro-

jený, dlaný.

SnnftftUtt m. smysl umlecký.
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SlíiJfer^Crle f. mdná perla.

&ltr${d)tnutg krátkostrechý ; tury

fdj inniger §ut krátkostrechý

klobouk.

Surpaare f. drobné zboží.

Sntjdjerfragen m. obojek koový.
äntfdjermantel m. pláš koový.
ítíte f- kutna; üerärfjtiirf) flanda.

£
Säbdjeit n. krámeek.
Sabe f. |. 3unftíabe.

Sabetl m. krám.

Sabengefeííe m. (lueícíjer jut Sabe
gefjöuet) pokladnický tovaryš.

SdOCtttoffd t krámská pokladnice.

Sabenpreitf krámská cena.

SCtfilt m. dracoun.

Safe« m.
f. Sud); 2.

f. SSetttud).

Sama n. (StOff) lama.

Sattimíeber n. jehntina, jehní
kže.

SampeutCÍÍerm. talíek pod lampu.

Sautpennnterlage f.podkiadek pod
lampu.

SanbCCnullfírte f- zemsky prú-

Sanbftfiafí £ krajina. [mysl.

gang dlouhý; lange §anbfrf)uí)e

dlouhé rukaviky.

SältgC f. délka. [na délku.

Sangennta f. míra délky, míra
Sangenpmtft m. bod délky.

Sangenöerijältni}) n. pomr délek.

Sangítd) podlouhlý, obdélný, ob-

dlouhlý, obdlouhý, obdloužnv.

Sanglicfjíeit f. podíouhiost, ob-
délnost, obdloužnost.

Sanguette f. zoubek.

Sangitettiren zoubkovati.

SOÍPCU m. lalok; í)enuifei'í)an«

genbe finppen an ben Stmelil
rusiny.

Sap^Jtg lalokatý, lalonatý.

Soffen pustiti Tbie 3)tafá)e I. oko
pustiti.

Safítng m. (Stoff) lasting.

SafttngfnO^f m. lastingový knoflík.

Sa^ m. an ber §ofe píklopec:

SL bet ber <Bá)ux\t náprsník.

Sa^íetfte f. lem u píklopce.

Sa^ftUCf n. svorka u poklopce.

Sait n. listí, listy, lupení.

Sanfet m. bhoun.
Sänge t louh.

ScIjaft živý; íebíjafte garbe živá

barva.

Sebennnteríjalt m. výživa.

Seber n. kže; ja^eS ß. tuhá k. ;

íaftrteé ß. lakýrka, lakýrovaná
k.; üerbrarmtcs ß. spálená k.;

trocfeneš ß. suchá k. ; rotfyes,

gelbes ß. ervená, žlutá k.: ß.

aiieftrerfen k. vytáhnouti.

Scberefaí? m. kožené obloženi.

Scbern kožený: íeberner Sacf ko-
žená kapsa: ícbemc -§ofen ko-
žené kalhoty, koženky.

ScJjvDrief m. list výuní , list na
vyuení emesla , list na vy-

uenou.
Sefjre f. uení; ín bie ß. geben

na ob. do uení dáti; in bit

ß. aufnehmen do uení pi-
jmouti; in ber ß. v uení; nad)

ber ß, po vyuení; au5 ber ß.

cntlaffen z uení propustiti.

Scíjtgeíb m. uebné, plat za vy-

uení.

Scíjrjoíjf n. rok uení: Díacbfidjt

eines £cf;rjaf)re$ prominuti je-

dnoho roku v uení; wenn bic

ausgefegten £eF)rjaí)rc ]u &nbe
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gefyen když léta k uení naí-
zená vyjdou; wenn feine 2ef)r*

jafjre beenbtget ftnb když léta

jeho uení vyjdou.

Seíjrjnnge m. uedník.

Setyrjnngenregifter n. seznam, rej-

stík uedník. [meslo.

SeíjrfonfCUO m. dovolení na e-
SeíirfOUíraft m. smlouva na vy-

uení.

Sterling m. uedník; minoerjcií)»

riger ß. u. nezletilý; ber £ef;r=

ling tft entlaufen u. zbhl, utekl.

Seí)rltngc^rufmtg f. zkouškaued-
nická, zkoušeni uedníka.

Sdjttttttftff m. vyuující mistr.

SeíjmteíOObe t návod, spsob vy-

uovací.

ScíjrplGtt m. plán vyuovací.

SeíjrfíUItbe f- hodina cviení.

Seljruertrag m.
f. ßeijtrontraft

SCÖrtOCrfftättC f- dílna na vy-

uování, uírna.

SC^rjeugnt^ n. vysvdení uení.

Setí) m. tlo; 2. am &íetb život;

furjer, langer 2. krátký, dlouhý ž.

SrtíÍn&C £ pás, opasek.

Seibdjen n. živtek, tílko, 2. ein

fur$eš , fnappeé SUeionngeftüd:

ber granen živtek, tílko; run--

be§, auégefd)mttciicé 2. kulatý,

vystihnutý ž. ein 2eibd)en ber

^íooafen, tneírfjes nirfjt fnapp an*

liegt, kyntš; 2. bet ben 80a-
íartjen in SDÍa^ren frytka,

ScíeégriJ^C f. velikost tla.

SeibfardC f. ple, tlná barva.

ScifdVÍJtg tlný, tlné barvy.

SeiufUtíCr n. podšívka životní.

Seibgiirtel m. f. ©ürtel

SciíUdltgC f. délka tla; 2. délka

života.

Sct&Ípt^C l špika životní.

SctllttidfCÍjC f. prádlo oblekací, p.

na ttdo.

SetttICiíe f- šíka tla; 2. šíka
života.

Sei&áUtteí m. beim lieber klí-

nek životní.

SCtíjentltcf) n. píkrov, pokrov.

Seilten lnný, plátný; 2. n. let*

iteneS ©arit lnná píze; 3.

plátno; 9íantefer Seinen nan-
teské plátno.

Sctitengarn n. lnná píze.

Setltengra&Cl m. lnný gradl.

SetnenljOfC f. plátnky, lnnky,
lnné kalhoty.

Sctnen!íetb n. lnný, plátný odv,

Seinen^eng m. lnná.plátná látka.

Sctnftíteí m. lnná, plátná halena.

Sctitiiífíctf m. skvrna od lnného

SctllftOff ni. lnná látka, [oleje.

Setntnd) n. prostradlo , plachta.

SctntDanb f- plátno
; feine 2. tenké

p.; grobe 2. tlusté, hrubé p.;

rofye, ungebleichte ß. režné p.j

gebíetcfjte 2. vybílené p.; ruf»

ftfrfje ß. ruské p. ; engltfd)e 2.

anglické p.; geftretfte 2. pru-

hované p. ; eine %tt grobe

fieinroanb šátro; üuperft feine

2. bys.

SctlíuianbíjCmb n. plátná košile.

Scinttmnbfiofe f.
f. 2etnení)ofe.

Sctmnanbfitteí m.
f. SeinntteL

ScinUJCltbftrCtfcn m. plátný pruh.

ScitbC f. bedro.

ScnbCligcgenb f. bedra.

Seifte f. lem; 2. f. Sucíjenbc.

Sctftcngcgcub f. tísio.

Semen uiti; cr foíí brei Sníjre

l. on se má uiti ti léta.

Scimiítin m. levantýn.

Sid)t jasný, svtlý.

SidjtbííUt svtlomodrý.

StmíStaun jasnohndý.

Sicfjtíaríng SYtlobarevný.

StdjtgCÍÍ) jasnožlutý.

Sidjtgran svtlošedý, jasnošedý.
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St^tgraumeítrt svtlohnd me-
lírovaný, [vzdati.

SitfCtlí dodati, dodávati, ode-

Sttfcriing f. dodání, dodávání,

dodávka.

Siefenmgkbtngung f. výminka
dodavací. [smlouva.

Steferung^tontraft m. dodavací

Steferung^CíIigatton i dlužní

list za dodání.

StefcnUtgšOEt m. místo dodavací.

SiefCrangŠCit f- as, lhta k do-

dání, k odvodu.

Siílttfítre f- liláková barva.

Stlíbti^, ßünbtfd) m. (Stoff) lindiš.

StUCÍlI n. pravídko. [nnng.

Sineal
(̂

eitf)nuiig f.
f. Birel$eia>

SintC £ ára, linie; horizontale,

tnaffcrred)tc ß. . vodorovná;

fdjiefe ß. . šikmá; normale,

fenrecf)te ß. . kolmá, pravi-

delná, svislá, prostopádná; ge*

rabe O.pímá ., pímka ; frumme
ß. kivá ára, kivka; roinel*

rechte ß. úhlopravá .; eine ß.

$u bem^nntte A gießen . vésti

k bodu A; öoUe ß. . plná;

pnntirte ß. tekovaná .; ge=

ftricf)eíte ß. erchovaná ., er-
šená ., ercha; ßinie áU 5QíaJ3

árka; eine ß. gießen árovati,

áru táhnouti.

StllOn m. (8toff) linon.

gifte . lista.

Štfter m. (Stoff) listr.

Si^e U eine bünne runbe Schnur
lemovací šra; 2. fdjmaíeé

93anb öon ßeinen, ^aumtuolíe,
SBoIIe ober <&eibz líko.

QititXit f. liveraj, liberaje, oblek
pro sloužící.

Sfltf) n. díra; dem. dírka; ßödjer

machen dírkovati; ß. ansnäljen
dírky vyšívati, obšívati; ß. au§»

fdjíagen d. vytloukati; ß. fted)en

dírky vypichovati ; aufgewogenes
ß. vytáhnutá d.

Sojeifett n. prboj.

SbtíjeltíjeU n. dírka. [dírek.

Sbdjelretíje, ßödjerreifje f. ada
SorfC f. kade, kudrna, kuera.
SOífen kadeiti.

SotfcníOl^ n. kadeadlo.

SoáenfOpf m. kadeavec, kadeá-
8oí)ít m. mzda. [vek, kuerávek.
Soí)ttarMt f. práce ze mzdy.

Söfjttgulbett m. zlatý ze mzdy.

Sfjí)nung^apg m. srážka ze mzdy.

Si) d) eng dírkovatý; 2. dravý.

Soialner^ältniffc pí. okolnosti

místné. [volný kraj.

8fl3 volný, rozvázaný; íofer šftanb

Sbfeit stržiti; (Mb l. stržiti pe-
níze

; für bte Arbeit I. za dílo st.

SoŠfnityfeit rozepnouti.

Suftmaf^e f- etízkovó oko.

Suggolb, ßügengolb n.
f. ^taufd)*

goíb. [alter ß. veteš.

SiUtt^ieit m. cár, capart, cancor;

2U£lt3m. pepych, nádhera, luxus.

Sltpiarttfet m. zboží nádherné,
pepychové, luxusové.

Suyufíeib n. nádherný odv.
SUJlíitnO^f m. nádherný knoflík.

<ÉL
SKadjett dlati; er madjte mir ei*

neil diod udlal mi kabát.

SWadjerlOlJK m. mzda za dílo, za

práci.

2)laí>djenf)em&cí)en n. košilka na
holiku.

SDZttbrd^C f. žínnka, žinník, ma-
drace.
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3Jíat6lUíUC f. (convallaria majalis)

konvalinka, perliek, bíser, la-

nuška.

lOíot^farC f. kukuicová barva.

2)atégeí£) kukuicový.

SlaíertU malebný; maletifdje ©e*

tuanbung m. odv.
gjíaíoeiífarttg slézovitý, barvy slé-

zovité. [darinka.

Slanbarttl m. (Metbltng^ítiiíf) man-
SftfUtgC f- vál, valník, mandl.

SKangClÍJtCt n. prkno válové, man-
dlovadlo.

SJÍangel^OÍS n. válec k válení.

Mängeln, raarajen váleti.

SDíangeííU^ n. válový obložek,

mandlovaka.

SSJlamgfOÍttg rozmanitý.

9ftattigfalíigfett f. rozmanitost.

3)íantíJCÍ n. píramek.

9ftätmeran$ug m., SDtännerfleibung

f. mužský odv, šat, roucho.

SBtmnennantel m. mužský pláš.

SMämterrotf m. kabát.

9)?atttt0í)etttb n. mužská košile.

aXlannéfíCitl n. mužský šat.

SDÍaun^f^netber m. mužský krejí.

Sttaitnštracíjt £ mužský kroj.

SDlanf^CftCr m. manšestr.

9Äanfd}ette f. manšeta.

ÍDiantd
.

m- pláš; tyl. mít ober

oljne Sírmeln p. s rukávy neb
bez rukáv; eine $lrt 9Qf. ke-

pe; fpanifdjer 5tt. španlský
p.; armentfcíjer 9ft. arménský p.;

mit inem 90Í. bcflcibcn opláštiti
;

btn 9J. umwerfen pehoditi p.;

ber 9ft. f cf) teif t p. se vlee; ber

Sftaum unter b. UDÍ. podpláští;

ber SBitib ö erfing ftrf; in ben 9tt.

vítr zachytil se v plášti; eine

9lrt Wt. klok.

9ttcmteläcmel m. rukáv u plášt.

SiäntCldJcn n. pláštík, pláštk;
2. am §ut oponka.

ffitmttttlÚb n. plášové šaty.

Sflíantelfragett m. límec, obojek
u plášt. [tiía.

$Jfítttttííe f. pláštík, pláštk, man-
SÍaraímfcber £. marabutové péro.

fflíarcettxne, WtaxtáLin (<$toff)mar-
celin.

SKarbcrflíttCr n. podšívka kunová.

äftttrfC f- známka. [znaiti.

UDÍfttfitCtt znaiti, oznaiti, vy-

»iarft m. trh.

SDlarftaríieit f. tržní, trhové dílo.

SDZatftfaljro m. trhovec.

SJlarftgeíb n. tržné, trhové, pe-
níze trhovní.

SRcrítorbnung £ ádtrhpvý, tržní.

SJicrfíítanb m. tržní stan.

9)ht?fttttftßfC f. tržní, trhové zboží.

ÜÖlaric (eine 5ltt glor) marlín.

3Rttf((jdjett n. oko.
9ftftfd)e f- klika, vázanka; fcftc

5Dtafá)e ztuha vázaná k. ; 2. am
©trumpf 2c. oko; Sfe burdjftetfen

o. prondati; 9DÍ. einfübeln o. na-

vlíknouti; überzogene §0£. pe-
táhnuté o.; unterzogene %R. pod-

vlíknuté o.; abgenommene Sft»

ujmuté o.; glatte 5Í)Í. hladké o.;

gebrefyte 9DÍ. toené o. ; 9ft. íaffett

o. pustiti; 50L aufflauben, auf-

laben o. puštné sbírati; 9J.

aufnehmen o. nabírati; 50Í. über*

werfen, überflogen o. nahoditi,

pehoditi; uertóíjrte 2ft. obrá-

cené o.; biiráj^ogenc 50Í. pro-

vlíknuté, protáhnuté o.; redjte

9DÍ. pravé o; linfe Wt. levé o.;

lange 2JÍ. dlouhé o.; engíifcfje

$R. anglické o.; 9)í. abtuerfeit

ob. fdtjlie^en oka zavírati; eine

Šft. fallen laffeu oko spustiti;

ba§ $lufnel)men bcr9Dt. nabírání

ok; ba§ 9lbí)eben ber ffi. zve-

dnutí ok; baé 2lbnel)men ber TI.

ujmutí o.; bk 9)t. jufammen
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nehmen sbírati o.; bii abge*

nommeue W. bariiber fjer$iel;en

odejmuté o. petáhnouti; taffe

bk 5DÍ. liegen nech oko ležeti;

Iafíe eine m. ir>eg pus jedno
o.; fjebe ^roei Sfffc. ab zvedni dv
oka, ajton legt 68 SK. auf unb
ftricft 30 m. glatt ab. ©ann
jajlägt man ben gaben einmal
um bte 5íabeL Nabere se 68
ok a 30 ok se hladce splete,

sváže. Pak se pehodí nit je-

dnou okolo drátu.

SRCtfdjett okovati, oka dlati.

SBafdjenreilje t ada ok.

SftaidjCttíímr £ ok jednou kolem.

gtfaídjensaí)! f
- poet ok.

3ftaftfjtg okovatý.

Slaf^me £ stroj. [jem.

5D?af)tnenfticrci £ vyšívání stro-

WU§fentmsug m., SOíašenoftum n.

maškarní odv, šat.

5fta f- míra; SöL nehmen míru
bráti, vzíti; gut genommenes
5DÍ. dobe vzatá m.

SDZafagang m. schodek míry.

SKafbiiajlCttt n. knížka na míry.

SRftífUJ hmotný, nadlaný.

SRttjffo&e f. míra.

3)íafneímctt n. vzetí, brání míry.

SKa$ft06 m. mídko; einfacher 9Ä.

m. jednoduché; verjüngter, öer=

fleinerter 9ft. míra zmenšená,
mídko zmenšené; trn berjung-

ten 9)ta}3ftabe v menší míe
;

bergrcfkrter 5ft. míra zvtšená,

SDía^ftretfen m. míra, pruh na
míru.

99taf>l)ertÍUtttÍ m. pomr míry.

50?aítWrCWtt mastykový, lentiš-

kový.

Síatertrer m.,3nnungémeifter, roel*

cfjer ber Verfertigung eines 9!ftei«

fterftueé beiroo^nen muš pí-
sedící.

Sftatrofettjítíe f- kazajka námo-
nická, [barva.

Sftatt mdlý; matte garbe mdlá
ŠlaUfCfarte £ myší barva.

SJlaufartig, mausgrau myšový,
myší barvy.

WUHJXÍWL n. ein Dtunbbiíb ku-
latý obrázek, medalion.

SOtetgriilt n. moská barva.

9)íeW5eutel m. pytlík na mouku.
SReifter m. mistr; künftiger 99Í.

cechovní m.
; ^um 9Ä. machen mi-

strem udlati; als SReifter aufge*

nommen za mistra pijat, [ství.

SDiCifterri
ef

m. list na mistrov-

SÖZeiftergefiüir f., Stteiftergelb n.

mistrové, poplatek, peníze za
mistrovství, mistrovské peníze.

SRetfteríjftft mistrný; meifterfmfte

5(rbeit mistrné dílo, práce.

Sftetfteritt f- mistrová; berroitroete

9DÍ. ovdovlá m. [ská.

uDtofterlube f. pokladnice mistrov-

9)íetfterí)rofiC f- prokázka emesla.

SOZtfterrCCfjt m. mistrovské právo,

jafteifterfítyaft f- mistrovství; bk
93fc ausüben mistrovati.

9)MíerfOÍ)tt m. mistrovský syn.

SÖieifterftÜCf n. mistrovský kuš,

emesla ukázání; 9ft. mactjen

mistrovský kus dlati.

9)MíterftUl)l m. mistrovská stolice.

SDteiftertae £ f, Stteiftergebül)r.

•tOMftertíjUttt n. mistrovství.

SDMftertotíjter f- dcera mistrova.

SDlefonge U fcie TOfdmug, bas ®e«

mi\á) smíšenina.

SOMbett opovdti.
Reibung f. opov, opovdní.
3JleHmng8bprfd)rift £ pedpis
opovdní.

9)Mtrt melírovaný; melirtes Sud)

melírované sukno.

9)ÍCrtU0 n. (6toff) merino ; \á)0U

tiíttješ 3ft. skotské m.
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Wltttttt znamenati, naznaiti.

uDtofíJítnt u. píze znamenaci, na
znamenání ; Metneš , rotfjeS 9).

znamenaci píze modrá, ervená.

üDfrffC f. veltrh, valný trh.

9Kefeit miti; mit ber ©te m.
na loket m. ; in bie Cluere m.
na pi miti; bct§ 3)* mení.

SOtCMettWtí) n. mešní roucho.

9lC^Í)Cmí) n. komže.

3)ieffttl9 m. mosaz.

SDicfftUgfltOflf m. mosazný knoflík;

Ší. mít íodjern mosazný kno-
flík s dírkami; $8t. mit §enel
mosazný knoflík s ouškem.

2)ÍCtttetí)0&e f- spsob mení.
9)tC]fung f. mení.
SSeflllOít m. (6toff) mezulán.

SJiCfUÍantDCer m. mezulánník.

SJiCíattfcber f. kovová spruha.

3)ietallfn0flf m. kovový knoflík;

gcftangtcr 9D. stancovaný ko-
vový k.

SOíCtílObC f. návod, spsob.
SDŽetter n. emeslo.

SJlCllMež pl. nábytek.

SDHcbC? n. šnrovaka.
MtcbcrfebCtf.péro do šnrovaky.
Sötteberftäiidjett n. planšet.

S9ZUÖ jemný.

TÍUH f. jemnost.

ŠOtilbern obleviti; eine ©träfe m,
oblehiti, polehiti trestu.

SRilbenmgžgruttó m. píina po-

lehovací. [polehovací.

9ftilbernng3umfiau& m. okolnost

3)ÍÍUtarí)0rbe f. vojenský prým.

SWttar=Kapot m. kaput vojenský.

Mtíitarmautel m vojenský pláš.

3JlttÍtfas$alet0t m. vojenské pa-

leto, [forma.

SWUitärunifOrm t vojenská uni-

SHimftrantCltCOCf m. komže mi-
nistrantská.

9)lÍfCÍ)Cll míchati.

JOlifdjttng f. smíšenina, sms;9!).
ber getrben smíšení barev.

SRteftaltet zpotvoený.

S)Hj?9CftaItung f. zpotvoenost.

SRtpftttfceltt zle s nkým naklá-

dati, [kládání.

3)ítÍ)anbíUng f. zlé s nkým na-

ŠDUtaltCfíe m. spolustarší.

9JUtgeí)tífC f. spolupomocník.

TOitgCfcH ni. spolutovaryš.

Síiitgíteb n. úd, len; ftimmfäfjt-

geš Sft» ú., který má právo
hlasovati.

9)íttíeí)ríing m. spoluuedník.

ŠJÚtmcifter m. spolumistr.

SJtítra f. mitra.

SBitítC f- prostedek.

Mittelfinger m. stedník, stední
prst, mezinec.

SKttfelfltf m. pednártí.

äftütelfiaitb f. záprstí.

SKitteíttafjt f- prostední šev.

ÍSÍittetyMtft m. sted, stední bod,

stedík.

SRittelftUtf m. prostední kus.

SOUttCltDaare f. prostední zboží.

9Wtt3ttItftQÍtCfte m. spolustarší.

Wóbtl n.
f.

SJeubleS. [nábytku.

SÖtÖÖclftOff m. látka na potažení

Ublobt - kroj, móda; rafá) medj»

felnbe SDÍ. rychle se mnící
móda ; Sßrager ffl. pražská m.

;

SStener W. vídeská m.
; Fü-

nfer 9). paížská m.; nad) ber

Stó. podle mody, po mód; neue

Wt. aufbringen nový kroj uvésti;

e$ ift fcfjon auS ber 3D. gefom-

meu již to z kroje vyšlo; ni
bereSÍobeu ínitmadjen jiný kroj

na sebe bráti; irf) í)Ctíte mtd)

nn bit Wlobt metner äSorfafjrcu

držím se kroje mých pedkv;
eine grau, tueícfje fidj nad) ber

9)obe trögt modaka, modnice.

SOobcattifeí m. módní zboží.

4*
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SKobCuCHCÍjt m. zpráva módní,

obraz mod.

9)?UbeMíb n. módní obraz.

3)fr)bCÍ)íatt n. módní list.

SÍobcfttrbe £ módní barva.

uJftouCÍontt f. forma mody.

9)Í0&CgC)(í)ntaíf m. vkus módní.

93íOjDCfianMung f. prodej módního
odvu. [mód.

SRobCÍJUt m. klobouk módní, po

SlDbcinbuftrie £ prmysl mod.

9J?DbejOUnial m. denník mod.

SÍObclí u- vzorec, vzorek, model.

WthtWfQh n. brdéko.

SDfotóenfieriríjt m.
f. 9Robe6eridýt

SÍOiCtlCrfíCmUUg £ úkaz mod.

SftöbengetiHrr n. motanina mod.

Slíobenílctb n. módní šaty, odv.

SOŽobetlCaarC £ módní zboží.

aRDbenttaarenfSagcr n. sklad na
modni zboží.

SDZobCU^Ctíltng £ noviny mod.

UBOÍÍtfftlOtt m. módní sí, salon.

SZobCfft^C £ nákres mody.

aíDbet)eranbening f. zmna kroje,

íDlobtfd) módní. [mody.

SOÍobtftttt f.
f. $u$tnadýetfft.

SWoljtt m. mák.

SJfolmtoiittje f- kvt makový.

ŠRoJjttfOÍJf m. makovice.

SOŽofir m. mór; glatter, geblümter

2DÍ. hladký, kvtovaný m.
9)loljtí)attb, SRoitccbtráb n. mó-

rovka, morová stužka.

múxit 1 a»oí)r.

9)Í0line f- (SUeibungšftuc) molina.

3)Zoíí m. f. Žfrul.

fflfrtftcttt, SÄöitoÄ, ©Metem m.
f. Šftutttm.

SAÍnížICÍíe f. káp, kapice.

Wná\ztnuz f. hábit; üerädjtlidj

flanda.

SDtßntög m. pondlí, pondlek;
blauer 2JÍ. nedlka, modrý pon-
dlek.

UJftOUÍagarfieit f. pondleni prá-

9)Í0Uílír £ odv vojenský. [ce.

$íonturfommi)fiím f. vojenská
komise odvní. [jenská.

93Zontur*iJfonüutie f. odváma v -

SOZoUtUr^fíiie pl. vojenské odvy.
3)Í0D^farí)íg mechovitý, mecho-

vité barvy.

9)furgcní)(WÍ>lí)ett n. ranní epeek.
9t)?Orgettr0Cf m. ranní kabát.

9)Ží>rgentttdj n. ranní šátek.

äftöfßif f- mosaika, musívná práce.

$R$ f (ti fotí) Ctt £ mosaiková práce.

SDtoíCtiíílintb n. mosaiková stužka.

^ÍOfatf-Sttcret f. mosaikové vy-

SKötiÖ n. píina. [sívání.

9JlottenlO(t) n.
f. edjabeníorf).

9Jl01tffCltll m. mušelín. [šelínový.

93Í01t|íeItní)aUÍ)Cfjen d. epeek mu-
9JaitffClÍlrtlttb n. mušelínovéšaty.

SMllff ni.
f. (Stufceí.

mtil, ^tttt, mol, m. (@toff) mul.

SUltOlI m. moldoun.

SDlUfíel m. sval.

SDíuffuíatur £ svalstvo.

93iltjfltfíi§ svalovatý, svalovitý.

Šlllfícr n. vzor; bei ben 3 loDaen
pímr; nad; bem 9)í. naíjen

dle pímru, vzoru šíti; ge=

rabeS 9)1. rovný v.; burc^brodje*

nes m. prolomený, okatý v.;

papierenes Tl. papírový vzor,

patron. [ní.

$titítcraí)ícfjntíí m. odstižek vzor-

SDÍUfíertíinb n. vzorní páska.

SRufterflIatí n. vzorní list.

SÖluftCtf rf)11^ m. ochrana vzor.

Shtfieruierfftätte f. vzorná dílna.

SÄUftCrjetdjltCn n. kreslení vzor.

9M^uíen n. epika.
Wlntyt £ epice ; runbe, bieretfige

9). kulatá, tyrrohá . : gef)ä=

fcíte 9)í. hákovaná .
9)ti)rtíjengriin myrtový.

^rtfieníran^ m. myrtový vnec.
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H.
9íaCÍ6atlb n., Stabelbinbe f. pu-
pení vazadlo.

9iadjo1)mett nápodobiti.

5lac^aítttung f. nápodobení.

9iatl)fär6ctl ím Shrben nac^afjmen)
nápodobiti barvu; 2. normale
färben pebarviti.

9íao)fragc f. poptávka; e iftmeíe

ŠL nad) biefer Söaare jest ve-

liká poptávka po tom zboží.

9íd()fr(tgcn poptávati se po em.
ŠtatfjHci&Ctt šatiti se po nkom;

ftqj ber Sftobe n. po mode se

šatiti.

5iad)mad)en nápodobiti; atte^to«

ben n. všechny mody nápodo-
biti; nadjgemadire SBlutnen ná-
podobené, umlé kvtiny.

9íad)UaílCit po nkom šíti.

9Zad)]eí)Cn prominouti.

9íad)]td)í f. prominutí
; 9t. ber

Strafe prominutí trestu.

92aájfttcfett podle neho vyšívati.

91arf)tartiett f. práce noní.
91atí)tgCtimn& n. noní odv.
9íad}tt)altí)d)Cn, 9tad)tf;aubíein n.

noní epeek.
9íad)tí)aH&e f. noní epec.

92ací)tí1Ctttb »• noní košile.

9íaff)tíl0fC f. noní kalhoty.

9tafí1íja(fd)Ctt n. noní kazajika,
ÜtadltjarfC f- noní kazajka.

9íad)tjUl)C f. župka noní.

•WadjtfatUifol n. noní kamizola,

WaWttiVpt f.
f. 9tacf)tmii$c.

9í(td)tíCtb n. noní šaty.
s

Jíttd)tlCtíld)Ctt n. noní živtek.

Tiadjtntaílfgelb n. plat za veei.
9žad)tmaittCl m. noní pláš.

9Jctd)tnttCbCC n. noní šnrovaka.

Jiad^tmü^en, Sflad&tmüfclein n.

noní epika.
9tad)tmÍt^C f- noní epice.

9ÍCttí)t£Cl$ m. noní kožich.

9íad)tn)d ni. noní kabát ; 2.

noní sukn.

ÜRttdjtoetfCtt etrtmš prokázati nco.

91ad)tt)Ctfung f. prkaz, prokázání.

91atí)tt»tdelíl pevinouti. [tek.

9ía(Í5aí)lHng f- doplacení, dopla-

9íadeií m. týl, šíje.

92adenfd)trnt m. oponka,

^arfcnöerjtermig t nášijek.

91abel f. jehla, engtifcfie 3u an-

glická j.; fdjroäbifdje 9u šváb-

ská j.; 9Í. mit einem ©oíbofjr

j. se zlatým ouškem; fantige,

geriimmte, breifantige 91. j. hra-

natá , ohnutá , tihraná , tró-

hraná; große ttttb flcinc_ 9t.

veliké a malé jehly; eingefaßte

9Í. navleená jehla; mit btl$L
arbeiten jehlou pracovati; ftdj

mít ber Í. ndíiren jehlou se ži-

viti; biefe 9t. í)at fein Cbr tato

jehla nemá ouška; biefe 9Í. l)Cit

ein Keines £). tato j. má malé
ouško; bie Ú. fnirrt, fnarrt j.

vrzá ; eine % ofjne Sniíje j. bez

špiky; eine üerbogcnc^i. ohnutá

j. ; mít ber íu riken jehlou škrá-

bnouti.

9tabCÍarCtt f. jehelná práce.

ílabclóud) n. jehelnice, knížka

na jehly.

9íabciíritdjd)cn, Stäbelbü^Sletn n.

jehelníek.
9cabCÍMÍd)|C f. jehelnik.

9í(lbCÍd)CU n. jehlika.

9tabCÍft!$tfjCU n. plska na jehly.
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fftubtltifättl, ftabeífifjlein n. pod-
uštika na jehly.

SRabeífO^f m. hlavika u jehly.

SRabeííod) n.
f. 9tabelöftr.

jRítbeUt šíti. [sticka.

Síabeínaljí t om (Strumpfe ce-

SídbClii^ n. ouško v jehle.

StabetyítytCr n. papír na jehly.

uftítbelfcftaft m. hlave, stvol jehly.

$(tbelf$tfte f- špika jehelní.

91abeiftf^ m. steh.

üftabler m. jehlá.

9cÖl)ört f. spsob šití.

9laí)Cfabeit m. šicí ni, n. k šití.

9laí)CmabCÍ)Cn n. švadlena.

9íaí)CÍt šíti; btcfjt n. hust š. ; íit

SBeij^eug naften z plátna š.;

mit weiten ©tieften n. širokými
stehy š. ; mit fur

3
en ©tieften n.

ouzkými stehy š.; mít platten

©tieften n. plochými stehy š.;

fertig n. ušiti; 311 (Enbe 11. do-

šiti ; biel unb lange n. našiti

se; anfangen ju naften, unb ba§

Säften nieftt beenben rozešíti;

bureft ba§ 9L Derbienen vyšiti

si; tiefeS 91. šití hluboké; ba§
9Í. lernen uiti se šíti ; baé 9?. šití.

9Ziif)Cr, 9täftter m. svadlí, šiva,
šíjec, šijevník.

Saíjerei f. šití; bk 9. aufgeben
nechati šití; biefe 9t. ift leieftt,

miiftfam toto š. je snadné, pra-

cné; eine feftöne, eine elenbe $t.

krásné, mizerné š.; unftíiefte

9Í. umlé š.

9lO)Crtn f. švadlena, šijeka.

91aí)gant n. šicí píze. [helka.

^Óíljtaíten m. šicí truhlika, tru-

Sftttyfttfjen , 9íaftfiplein n. šicí

poduštika.

5R8Ijfl06CÍt n. šicí skipec.

^a^foríícften, 9iäftförblein n. ko-
šíek na šití, šicí košíek.

Uloftflíttft f. umní šití, šicí umní.

SMímttbdjett n. švadlena.

Staíjmafdjine f. šicí stroj.

Sftäemafdjinearkit f. práce, dílo

šicího stroje.

9t81jmafd)tnes@tew m - štp ši-

cím strojem dlaný.

Släijmetfjübe f. spsob šití.

yiä^nabel f. šicí jehla, jehla k šití.

9Ía$poIfter)eit n.
f. 9iäftfij3eften.

^äftraljnteit m. šicí rám.

Jlaíring m.
f. gingerftut

91aí|á)ran6e f. šicí šroub.

^aljjdjlile f. šicí škola.

ÍKLftfeibe f. šicí hedbáví, hedbá-
ví k šití.

9?aí)ítMibe f- šicí hodina.

91u1jt f. šev; uorbere, mittlere, ftin*

tere 9Í. pední, prostední, zadní

š.; bie 91. geftt auf, trennet fíeft

š. se pára: überränbliefte 9t. ma*
efteil obníkovati; oftne 9L bez

švu; bk 9u platt bügeln š. na
plocho žehliti; bie 9t. aušein«

anberbügeln š. rozžehliti; bk
9Í. übereinanbcrbügeln š. pes
sebe žehliti; naeft ber 9L trennen

po švu párati; aufgeriebene ober

auégerippelte 9L vymnutý š. ;

gefteppte 9Í. š. štpovaný; eine

breite, fcftmaíe 9u široký, ouzký
š.; runbe 9t. okrouhlý š. ; bie

9u auéfíopfen š. vyklepati; eng«

lifefte 9u anglický š.; itmfdjtiut-

gene 9t. š. obvázaný; biefe,

Dünne, boppelte 9Í. tlustý, tenký,

dvojnásobný š. ; eine $)í. maefteu

dlati š.

Dlaíjttfjen n. švík, svíek.

MÍ)ttX m.
f, Lüfter.

9íaí)terei f.
f. 9täfterei.

9tS&teritt f.
f. 9uifterin.

yiúí)t\§ ševný.

^aftttiCÍ) m. šicí stolek.

^qljuiaare f. šité zboží.

•UWl^eng u. šicí náadí, n. k šití.
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ÜWamett m. jmeno ; einen SR; [tiefen

jméno vyšívati.

íKamcnšfertigung f. podepsání
jména,

šftimqum m. nankýn.

ŠRíUtíUmtet m. (©toff) nankynet.

mtt> f.
f. %tcü)t

KattOUaífare t národní barva.

9lationaíge}d)ma(fm.národnívkus.

SRationaltnbttfírie t prmysl ná-

rodní.

StatiOttdtradjt f. národní kroj.

Šfrtílttffttft f. barva pirozená.

SRíttiituCÍj pirozený.

SRatiirltíífett f. pirozenost.

SÍCfieHa^e f- káp, kukle.

Šiefieflkfdjafttgmtg f. vedlejší za-

mstnání.

Slcfiengcfellc m.
f, SDfótgefeíIe.

9íc6cnmetfter m.
f. TOtmeifter.

SReeit^robltft m. vedlejší výrobek.

Sfteíiettretfie f- ada vedlejší.

SKeenftttfj m. vedlejší steh.

9íekníítu)uaí)t f. šev z vedlejších

steh.

Síeenftntí) m. ára vedlejší.

9iekntt»tnfelm.,ancjrän^enber2ßti>

feí vedlejší úhel.

Díegíigé n., fmus* ober Stod&ftíei»

bung, jftaf t^éttg , yiad)t- ober

griiíjgenmnb, an$ 6d)íafgemanb
Šammerfíeib noní,domácí odv.

9íeg(igé^auk f. noní, domácí
epec.

Sfteipitg f. sklon, sklonní.

9leucnfar6e f. hebíková barva.

Šíclfeufarig hebíkový.
S^CffClgarit n. kopivová píze.

Skfíelhldj n. kopivové plátno.

$ÍCftCl f- šnrovadlo.

92cftCllJftUb n. stužka šnrovací.

jJíeftCÍÍOCf) n. dírka šnrovací.

ŠfteftCÍtt šnrovati.

Slcftctnabcl f.
f.

©djnürnabel.

SlCftClftfjttltt f. šra šnrovací.

9ifttlftift m. špika, okovec u šn-
rovadla.

Sftcftler m; ženklá.

9Íeít švarný, istý; nettes £íeib

švarné, isté šaty.

%itttí)Út , Stefttgleií f. švarnost,

istotnost. [diti s.

9íe^ n. sí ; baS 9t. auSbefjern tvr-

^ieioríig síkovitý.
^ [peníze.

^it^ílOrjC f- síkovaný váek na
ífte^djett n. síteka.

Slepen in einer glüffigfeit máeti,
namoiti: 2. síkovati; baS 9L
in einer glüfjtgfeit máení; bct§

91. síkování.

SKe^fbtmig síkovitý.

9i£^gritnb pda síkovaná.

aíC^ljOUfiCf. epec síkový.

9^e$faníeit pl. síkové krajky.

^Zcl^ntltfíer n. vzor k síkování.

^C^nabel f. jehla síkovací.

ŠlefcíticÉcra f. síastyi.

9íe$ftttterm f. síaka,

SldjíftOff m. látka síkovaná.

SlC^fíUtfCr m. sía.
Sleijrfttttferei f. síaství.

Stegftritfmtt f. síaka.
9le^UUg f. máení.
^et^ung^art f. spsob máení.
9te$tiJCrf n. síovina.

9ÍC11 nový; neueS Aíeib nový odv;
nííe Soge ein neues $. ctngteíjev!

každého dne nové šaty oblek-

nouti; ein neues & taufen
nové šaty koupiti; neue 9)tobe

nová móda; n. Arbeit nové dílo.

S)ÍCUgcfíCtbCt nov ošacený.

SíeitUtObifCÍ) novomódní; neitmo-

bifdjeS SXkib novomódní šaty;

u. gefjen podle nové mody se

nositi.

ÜRciUtCff n. devítiúhelník.
s)itCbCrÓiÍgdU pižehliti; bcu ötanb

eines £uteS n. stechu u klo-

bouku p. ; baS 9Í. pižehleuí.
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9Heberfíeib n.
f. itnteríeib.

Stfieberíage f. sklad.

Sítebítá) ladný, outlý; niebítttjer

gut> outlá, ladná noha.

9iiebltdjíett f. ladnost, outlost.

9lonntnntaníeI m. jeptišský pláš.

SÍOmtalfbr^er m. pravidelné tlo.

9lonttaí!ange f- pravidelná délka.

íftortttalmaft n. pravidelná míra.

SÍOmtaltieríaltni^ n. pomr pra-
videlný.

9íotttCll zaznamenati, zapsati.

iftöttj f. zápiska. [zápisní.

Sftutiá&iidjlettt n. zápisnice, knížka

9!íMtie(Mte£ (in granfretcf)), bit

neueften Sftobeartieí novinky.

Síiiance f. odlinost, odstín.

ß.
£btn nahoe.
£6tr svrchní, horní; obere Sírm*

metre hoejší sirka ramene; 0.

Sßette hoejší šíka.

£btúltt)it, Dberuorfíeíjer m. pe-
dní starší.

Cfctítntt m. rám, paže
%
[pažní.

£bcrítntt6eilt m. kos ramenní,

£Í)er6aií(| m. nadbišek.

CfierfiCpr&C £ vyšší úad.
CfieríCtnflCtb n. svrchní kalhoty.

£er6ctí n. svrchn, svrchnice,

peina svrchní. [zetka.

£6ercf)etttiíetíe n. svrchní šmi-

£erfí0^e t svrchní plocha,

povrch.

£6erpdjlidj povrchní.

CetfU m. zánartí.

^CrgCÍIíatlb n. svrchní odv.
JDfetjjttttí) n. svrchní košile.

£í)Cr|ofe f. svrchní kalhoty.

CetHetb n. šaty svrchní; ein

£). mit langen Srmeln unb einer

^ajm^e bá bin ruffifc^en grau«
etr,immern opase.

Cficrlet m. svršek, korej šek tla;
2. hoejšek života.

äDÖerfrageit m. svrchní límec.

£berleií)breitc , Dberleibroeite £
šíka svršku, hoejšku tla; 2.

žíka hoejšku života.

£6erlet6uieitenmaii. míra svršku
tla; 2. míra hoejšku života-

£krmetfter m.
f. Sunftmeifter«

Oberilft^i £ svchní šev.

jDtojfélj m - svrchní kožich.

£bCtroá n- svrchník, svrchní ka-

bát; ttmttirter O. vatovaný s.

Cbetfdjettfel m. hoejšek stehna.

CbtrftOff m. svrchní látka.

£6erfírilttt^f m. svrchní punocha.

£tríf)Íl m. svršek, hoejší díl;

O. be£ §embe§ stánek, tílko,

svršek košile.

£í)CruiCtte f- hoejší šíka; r)aíbe r

cmn^e £). poloviní , celá ho-
ejší šíka.

£CrjCllg m. svrchní látka; 2»

am bleibe svršek odvu.

£er$imft f. vrchní poádek.

CftfíCrt m - ovocná skvrna.

£ffeu otevený ; offener síírmeí

otevený rukáv.

£ffeilfanítg s otevenými kraji.

DfflteU otevíti; ba$ Ö. otevení.

fftmttg £ otvor.

£íjr n. ucho; ^appe mit £>rjren

epice s ušima; £>r)r ber $labd

M ouško jehly.

£í)rdjett n. ouško, [nik, lichník.

CíjrfiltgCt m. malík, malíek, uš-
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£íjríapp(í)Cn m. ouško , laloušek

£( n. olej. [ucha.

OlfíCtf m. olejna skvrna.

Cíinenfbrmtg olivový ; olitienför-

mige Änöpfe knoflíky olivovitó.

CUucngriin olivový.

Dlttiettínopf m. olivovitý knoflík.

DtíingCgclO pomoranový.
Crbcnßbaub n. ádová stužka.

CrCttoíeib n. eliolní, ádový
odv.

£rbenmímtel m. eholní, ádový
pláš. [hvzda.

CrbClíéfíCril m. eholní, ádová
Drbnung f. poádek.

£)rbnung3ftrafe f. trest poádkový.
DtgöttbtU m. (Stoff) organdín.

Original m Urídjrift einer Ur*

funbe prvopis listiny, listina pr-

votná, originál; etrocté in ori-

ginali öor^ulegen pedložiti pr-

vopisn eho, pedložiti nco
prvopisn

; gíeictjlautenb mit beru

O« srovnávající se s prvopisem,
stejného znní s prvopisem ; 2.

prvopoátek, pvod. [kost.

DrigÜWtgrÖRe f- originální veli-

Drtgtnalmdjmtng f. prvotný vý-

£)rtgtltCíf pvodní. [kes.

Orleans m. orlean; glatter O.
hladký orlean; moirtrter O. mó-

£)Xtt f-> Ortel m. sídlo, [rovaný o.

DttgCÍirandj m. obyej místní.

DfC £ am §aftel babka.

DfenfnO^f m. knoflík s ouškem»

lOttttl vejitý, oválný.

^Jaar n. dvé, suda, pár; baS ty.

§anb|cf)U§e dvé rukaviek, pár
rukaviek.

^ítCtrtPCift po dvém, po dvou, dvé
a dvé, v páru, po páru; bie

§anb]"djuf)e p. jufammeníegcn
rukaviky po páru klásti.

$atf m. balík; ein ty. Kleiber uzel,

filec šat. [léek.

9$M d)Clí n. balíek, uzlíek, fi-

$atfítmtClt plátno obalovací.

^agobcnarnteí m. pagodní rukáv.

^agobcnfomt . pagodní forma.

$aícíOÍ, ^alletot m. paleto ; e.in>

reiíjiger ty, jednoadé p. ; eine

2írt ty. ber élooafen siíce ; ber

©cfyneiber, tuelcfjer biefeé $lei*

bungeftücf anfertiget šiiá.
tydíí i. pokrývka, pala.

^almenmnfter n. palmový vzor.

$anamaí)nt m. Don ber §auptftabt

Manama in 9?eu = @ranaba in

5ímerifa fo genannt panamský
klobouk. (®iefc §üte werben au 8

ben fächerförmigen blättern ber

Ludovia palmata ob. Corludo-

vica palmata böljmifrf) rozky-

danec dlanitý angefertigt. 3n
Söltttelamertfa Í)eif3t hk ^flanje

Sipijapa.)

^antaínn, ^antaíonSfjoíen pl.pan-

talony, kalhoty pes obuv.

Pantoffel m. trepka.

$annía f. (ÄleibungSftM) penula.

$a$itt n. papír.

$apÍCrtf)Cn n. papírek;
ty. f

mor-

auf ber Buriru aufgerollt nrirb

podvinek.

$aí3tCrIatt n. papírový list.

$a<HCrílCgcn m. arch papíru.

^aptcrforí) m. papírový košík

^a^iCrma f. papírová míra.
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$ai3ierftretfen m. pruh papírový.

$aíiiernnterlage f. podložka pa-
pírová.

$ap£ m. tyappz, f. maz.

$aVpenbeáel m. lepenka.

$ítra6el f- parabola.

$uTfl& f- paráda. [talony.

$orabe'$aníalOtt f. parádní pan-

SJJflralíel, gíeidjíaufenb rovnobž-
ný; paraííeíe ßinien rovnobžné
áry; rovnobžky, rovnobž-
nice; parauel laufen rovnobžn
jíti, v rovné vzdálenosti bžeti;
parallele (Stellung postava ro-

vnobžná.
^arttííCÍÍinie f. rovnobžnice, ro-

vnobžná ára, rovnobžka.

fáraliCÍOgramm n. rovnobžník.

Marfan m.
f. kamelot.

Partei f- strana,

*Pafíett piléhati; ba§ ffléib pafit

gut odv dobe piléhá.

^dfíC^Otí m. výpustek, lemový šev.

$aíÍej)OUtren dlati výpustek, le-

mový šev. [lemového švu.

5?afíe^BÍItrXUtg f. dlání výpustku,

$ateiltfnOíf m. patentní knoflík.

^atcntttabcl f. patentní jehla.

SJJattÖttC f- papírový vzor, patron.

$anfdje f.
f. ©auf*.

$Cd)id)ÍPat3 smolný.

^efefdjfragen m. pekešový límec.

$>eftttg m. (Stoff) pekynk.

sgelerine f., ^eíerinefragen m.
f.

5)íantelfragen.

SßelOtOtt n. klubko; 2. natahova,
deštika k natahování hedbáví.

$gCl$ ni. kožich; fuqer ty. krátký

k.; ein ty. ber Síooafen, iueícfjer

borne unb () in ten nicfjt offen ift,

unb an ber Seite unter ber 9ídjfeí

^ugefnöpft unb über ben átopf

angezogen unrb kadlub ; ein lan*

gcr ty.
bekeš. [z kožišiny.

^eíjefd^ m. obsazení, obložení

^Cljflítter n. kožichová podšívka.

$eíjroá m. kožich , kožichový
kabát.

ÍJeláiierroá m. ungartfájer bekeš.

$el$nnterfntter n.
f. ^el^futter.

^el^uierf n. kožešina , kožišina.

$ertpí)ene f. obvod.

$erfal m. perkál; gefärbter ty.

barevný p.

tytllt f. perla, perle; bof)mtfá)e

perlen eské perle; gefá)ítffene

ty.
broušené p.

^erlClífaríie £ perlová barva.

serienreife f. ada perlí.

^erlenfeite £ perlová strana.

^erienjdjntn m. perlovec, šperk

perlový. [lová š.

^erlenj^nnrf. šra perlí, per-

$CrIenftttferCt £ perlové vyšívání.

^erígrCtU perlošedý, perlové barvy.

^erlnUííterfnOpfm. perleový kno-
flík; ty, mit §enfeí perleový
knoflík s ouškem; ty. mit ßö*

á) ein perleový knoflík s dírkami.

^erígnafte £ perlový tapec.

^erlfíicO m- perlový steh.

^erriitfe £ vlásenka.

$ernt»tenne m. (Stoff) pemvien.

^etfgieren peetiti; baé ty. pe-

etní. [etidlo.

$etfdjterft0(íel n. peetídko, pe-

Setttnet m. (Stoff) ptin.

$etttneíntt m. ptinový klobouk.

SfCtfenfíCc m. obálka na trysku,

na troubel. [na dýmky.

^fetfen^aíter n. dýmkárna, držák

^ferbeftaar n. žín.

$fíiu)t f. povinnost. [vinnosti.

$[(Íu)tíJerIe|unB £ porušení po-

ty\XÍtm m. sídlo.

Jínící} en biditi.

^ÍUfcfjer m. bidil, biditel,hudla.

Sflífdjeret £ bidní, bidilství;

ber ty. angefíagt z bidní ob-
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$fltf tfjCtttt f. bidilka, biditelka.

^tígetfletb n. poutniky odv.
$iquí m (Stoff) pik.

$ÍUfeí m. šttec, šttika.
tßlaite f.

f. äBagentucfj.

^íanftfjeííC n. planšet.

«ßlatt ploský.

platten, platten f. bügeln.

$íaíífabeit m. plochá ni.

Pattíi^e l ploché líko.

$íaítftf)niird)ett n. ploská šrka.
Patíftttf) m. plochý steh.

^lattfittfett n. ploché vyšívání.

$Id^gCtPCrC n. živnost námstní.

^lUberarmeí m. vyvlaovaný ru-

káv.

*$ÍUÍ)Cí)OfC f- nadívané, vyvlao-
vané kalhoty, plundry.

$IÍÍfd) m. pliš.

$ÍÍÍftí)01íquet n. plišová kytka,

^lujájfonb m. plišová pda.
*PIUÍd)í)nt m. plišový klobouk.

Sßiiijcf)lttCtiii)C f- plišová vázanka.

^iiíjájfíttferci f. plišové vyšívání,

vyšívání plišem.

^JlUfcltítíC n. obadní pláš, pluviál.

$0ÍftCt ni. poduška, peina, duch-

na; oberer, unterer ty. svrchnice,

svrchní p., spodnice, spodní p.-,

fíeiner ty. ber 33aiiermv>etber, ba*

mít bte 9iocfe bon ben §üfteu
nicrjt berabfaííen obal, obálek;

am 5Dticber šorík.

*jJnIfterd)Ctt n.poduštika; ty. am
5Dtícber šorík; fdjeqtuetfe janek,

honzík, hanzalik.

^OmcrcmjCttfaC f. pomeranová,
pomeranová barva.

5Pomcran.}CngcI6 n. žlu pome-
ranová.

^OtttCraitjCltrotíj žlutoervený.

ýom^aboitrarmeí m. pompadur-
ský rukáv. [ské šaty.

$0mVa&01tr' sJÍ0ÍlC f. pompadur-

^•Otttatt n. podobizna.

93nfatttettt n. prým. [prýmká.
$nfamentier , ^bfamerttíret m,
$ofamentter^rkit i práce prým-

káská, [káské emeslo.

^ofamentier^anbtoerf n. prým-
^öfamentfno^f , ^ofamentierfnoüf

f. prýmkáský knoflík.

^OfíttOU f.
f. Haltung.

^Oftarktt f- pilná práce.

$0Ífdje f. bakora, bta.
^Oítaf^e f. draslo, drslo, flus.

^OHff m. (für, tyVL^ý puchlina, na-
dutina.

^Dlíffarmel m. rukáv s puchli-

nami, nadutinami.

^Joiíff d)eit n. puchíinka, nadutinka.

$OUffcníieía^ m. puchlinkový lem.

$fltfffig puchlinový, nadutý.

^OltDre (ft'IeibungSftütf) povr.

^tttftifCt ni. praktyk, lovk zku-
šený.

$raíitfd) výkonný, praktický;

praftifdje ^enntntffe vdomosti
praktické.

^rítfÍ8 f« praxe, zkušenost, uení
se' emu, cvik;

ty. nefmten ve

cviku býti.

tyXÚ m. cena; tu itf I id) er ty. cena
pravá, skutená; laitfenoer ob.

5)?artpreí8 cena bžná, cena
trhová; nomineller ty.

jmeno-
vitá c; überfpannter ty. petá-
hnutá, pílišná , nadsazená c. ;

oon biefem greife iíjn abgalten,

abführen od té ceny jeho od-

vozovati ; ty. angeben ceniti,

vyceniti. [ceny.

$rei$<ntíiitt&ipjig f- oznámení

^rcianfai?, $retéfa$ m. vysazení

ceny, vysazená cena.

^l'Ctö'SOUrant m. seznam cen,

cenný lístek.

^rCtfcStffcrCUJ f. rozdíl ceny.

$rCtöfat51Utg f. cena sazená, vy-

^rCt^jcttCÍ m. li stek cen. [sazená,
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treffe f. üs.

treffe« lisovati.

^reUtfC^ÍaU n. mod pruská,

$rtefíerrO(f m. klerika.

^rttJtíegium n. výsada, [sadách.

$riöüegtengefe^ n. zákon o vý-

íjjrDe f- zkouška; auf bic $ß. lief)*

men na zkoušku vzíti.

$£ÖÖC$ttt f- zkušební as , as
zkoušky.

^rö&trett zkoušeti.

^rofefítotttft m. emeslník.

$romenaben!íeib n. odv, šatna
procházku. [mec.

$ro£íieten=tragcit m. eholní ií-

$rop^eícn=9)Zantel m. eholní,

poutniky pláš.

^rO^rttOlt f. úmra , úmrnost,
umí, srovnalost.

$ro&0rtionaííttue f. ára úmrná.
$r0Jp0rtÍ0nÍtt úmrný, srovnalý.

SßrOtoMl n. protokol; etítmš ^U

^. geben nco do protokolu dáti.

prüfen Semanben nberettnaš zkou-

šeti nkoho v nem; |3. eine

llrfnnbe (be^iigíid) i^rer dájtíjett)

skoumati listinu.

Prüfung f. zkouška.

$rüneö m. prinel.

*)JuMtfUttt n. obecenstvo.

$ttff m.
f. spoilff.

$Üffd)Ctt n. puchlinka, nadutinka.

sßuffenärmel m.
f*

spouffärmel.

$UÍ|tg puchlinový, nadutý.

^uí^UltirníCr m. ohíva runí.

$mttyí)0fe f.
f.

^uberíjofe.

*j$ÍUtít m. teka, bod, puntík.

jQltäcfer m. (eine 5írt ^íetbttngéu

ftuc) jikavec (tJOtl K. Havlíek
]o genannt).

dliabraí n. tverec.

$Uttfttrat tekovati
; ^unftirte £i«

nic tekovaná ára, tekovnice.

$UtyJe f. loutka.

$ariftfatommt n. vytrádko.
^ur^ur m. nach; in $. geíetbet

nachem odný. [barva.

^ltríJlirfark f. nach, nachová

$Urí)Urfar6tg nachový, nachové
barvy ; nurpnrfatbigeš $íetb na-
chové šaty.

^Ur^aríleib n. odv nachový.

^Urimnttatttel m. pláš nachový.

$U^ m. šperk; im üoßen $nt>e
v ouplném šperku. [kovnó.

$lí^arti!d m. šperk, zboží sper-

^U^Cbarf m. poteby k šperku.

^lí^&Oífe f. íiflena, parádnice,

strojka , strojna , strojenka,

stroj enda, fintidlo.

$l$ett, ftiubern istiti, cíditi; %
öer[a)önem, Derberen šperkovati,

šoiti, fintiti, fifliti; fte pu^t

fíc^ fintí se, šperkuje se.

^u^gegenftünbe pí. šperky.

$H$jättbIeritt f.
f. ^ufemadjeruu

$UÍíf)Ut m. šperkovaný klobouk.

$U^ílCtb n. šperkovanó šaty.

SJJlt^íttbttt m. šperkárna , šper-

kovní krám.

^UÍjmadjer m. šperká, šperký.
sjjuijmadjerei f. šperkaství.

$U^mad)ertU t šperkáka, sper-

kýka, šperkovnice. [ua šperk.

íJit^tifCÍj m. stoleek šperkovní*

^ujttmare f.
f.

^it^artifeL

$U^töäfcÖerilt f. pradlena šperk.

^U^tmmer f. šperkovna,

Oltabrtílut mížovaný; quabrií=

Itrter ©toff mížovaná látka.

DnartCtl n. tvrtletí ; 2. tvrtletní

schzka.
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Buartaígeíi) n. tvrtletn, tvrt-

letní plat.

dltartier n. am §embe límec;

2. am 6d)it) záptí.

Oltafttfjen n. tapeek.
OUßftC f. tapec, stapec.

CuaítenfBrmtg tapcovítý.
Oitaííenfiirmtgfctt f. tapcovitost.

ClUaftC!tmná)Cr m. tapeník.

Öitaftenma^cret f. tapeníctví;

D. treiben tapeniiti.

£UlCr píní, na pi, popí; q.

Dorn s3írmíod) na pi prramku.
DlíCrfabeit m. píní nit.

£UterfaÍte f. píní ása, záhyb.

DueríjOlá n. píka.
UCtlime f. píná ára, pí-

nice, píka.
DUtttyOltff m. píní pucilína,

nadutina. [píní stih.

£UiCrfd}ítttt m. mít ber 6d)ere

OUttftidj m. píní steh.

0tter(tidjnaf)t f. píní šev.

£Uterftmfett m. píní pruh.

dUCrftná) m. píní ára, pínice.

dUCtíásfílíte f- ása zmakaná.
OUtttUKg f- kvitance.

*.

mUUt f.
f. Uberfc^íag.

ŠJabíltantCÍ m. kružina, pláš na
celé kolo.

Síaímtett m. *ám -

SRaíntfttáeret t vyšívání na rámu.

#}oní) m. kraj, okrajek, okolek.

aiOltbÍKint) n. stužka s obrubou.

9faubcíjett n. krajec, krajek, kra-

Olänbeln f. (Enbeín. [jeek.
sJlanímtaÍ(í)C f. krajní oko.

fllailft m.
f. «Hanb.

9iatt!c f. (bet ber ^flauje) ru-

ika, paprutka, rozvilina.

Diítf dj m. haraš , raš ; ein SUeíb

Ob. diod Don 9ft. haraska.

SRafájmadjCr m. harasníb.

9íaurf)graU tmavošedý.
sJltt\Ú) drsný ; r. irtadjen drsniti.

fliauljíeber n. jircha,

9ÍaUftí)Cll šustiti ; bQŠ 8d. t)0U

feibenen Kleibern šust hedbáv-
ného šatu.

Sßaufdigolb n. pozlátko, zlatá šu-

micha, libaka, ligotka.

91a\\\ d)ftfl)er n. stíbrná šumicha,
libaka.

SRCtlite f. kosotverec.

9ieílígC03Crí)C n. živnost reální.

9ied)iten poítati.

9ied)mmg l úet, poet; 9í. le«

gen über etroa£ z neho po-

et dáti, vydati, uiniti, po-

ložiti; in ok 9t. einbeziehen,

fteílen nco do potu, v poet
vložiti, položiti; auf SemanbS
9í. etnmé eingeben na ní po-

et, na ní ad nco vybírati;

für SemanbS Sít. etwas leiften

na ní poet nco plniti; auf

eigene 9t. ettuaS betreiben pro-

vozovati nco na svj vlastní

poet; £ft. tragen einer ©adjc
povinný, náležitý zetel k n-
emu míti, k nemu hledti;

gemeínfd)afííid)e 91. spolený ú.

DícrfjnitUgallfdjln^ m. závra po-

t, poetní závra.

9ictfjmmg^5l6foItttoniim a. ýy;
svdení o vytení, propuštní
z pot, úetní propuštni.

9íCCÍ)!Utní$aftCK pl. spisy poetní,

úetní.
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Diedjnungeanftanb m. nedostatek,

vada v potech.

Stedjtttmgsfieleg m. prvod k po-

tm, prvod úetní.

9iedpungš6emaitgeluttg f. vytý-

kání úetní, inní výtek úet-
ních.

Dieínuttgerlimtermtgett pí. od-

pov na výtky.

9íecfjrtmtgv3crlcbtgung f. vyízení
pot, vyízení úetní.

5Re#tUin8$CrfäfcC
v
JJL náhrady

úetní, n. z út.
Diedjnungsfiifjrcr m. poet vedoucí,

úetní.

9íe$ílllltg«fÍÍ^Ulíg f.pot vedení.

9iedjmntgéícger m. úetník, klad-

ce pot.
9ied)mmg*legwtg f. dávání, i-
nní, kladení pot.

Dte^mntgšmangel m. nedostatek

poetní, úetní, n. v potech,
výtka poetní. [hlídka.

SReánung^riifung £ poetní pe-
SReAnung^reft m. na potu z-

stalý zbytek, zbytek úetní.

9te$ttUttgrC&tí>ettt m. poetní pe-
hlížitel. [hlídka.

Dtedjnungšretitíum f. poetní pe-
Diedjrutttgoeríto m. omyl v po-

tech.

DiCfjtCf n. obdélník, pravoúhelník.

Diedjtéfraft f« právní moc, právní

utvrzení.

Dietíjífrafítg právní moc mající,

právn utvrzený.

Díedjttimtfeítg pravoúhelný.

3íecfen táhnouti.

DíebltCÍtOn f. redukce , uvedení,

pevedení, pevod.

Dte&UCttOnma n. redukní, pe-
vodní míra.

Diebuctionéfcfjcma n. stebuftions-

tabeííe f. redukní obrazec, ta-

bulka.

Diebucttonefíreifen m. pásek, pruh
redukní. [dukní.

DíebllCttonííeU f. ás, díl re-

^icflcp m. odrážené svtlo.

9ÍCgeítttaf?tg pravidelný ; regelmä»

fug geroadjfene ^erfon pravi-

deln rostlá osoba; r. Körper
p. tlo.

Sítgenogenfarte i barva duhová.

9iegcníiogcnfar£itg duhový.

^icgcnfíCtt m. dešová skvrna.

OtegcnntantCl m. kepen, kepeník.

OiegiftCf n. seznam, rejstík.

Oíegitíar, regelmäßig pravidelný.
SJÚÚ) bohatý; reicjeé &íetb bohaté

šaty. [mana obru.

Díeif m. obru
; gebrochener 9t. zlá-

DiCÍJTOCf rn. obrouková sukn,
obrunice.

SReiíje f. ada; in einer Steige v
jedn ad; in gtnei 91. ve dvou
adách.

9íCtí)CltulCtfCadmo, adou, adami.

9?etfeíjllt m. kapalín.

Díetfelegitimaston f. legitimace

pocestní.

Dietfemantel m. pláš pocestní.

SRCtfCtafC^e f- pocestní kabela,

torba. [trhati.

Díetf Ctt trhati; Kleiber r. šaty

ŠRetlfebCr f- péro rýsovací.

DtttŠfMfj n. rejžovina, rejžová

sláma.

SRetftrOÍjgefíe^t n. pletivo z rej-

žoviny, z rýžové slámy.

SRetoftoííjUÍ m. klobouk z' rej-

žoviny, z rýžové slámy.

Díet^CUg n. rýsovadlo.

Dtotcmpg m.
f.

sytcitfíeib-

Síttífrdtf m. jezdecký frak.

SKciímaitíei n. jezdecký pláš.

SitttUetb u. jezdecký odv.

DÍCttro m. jezdecký kabát; 2.

jezdecká sukn.

DieitfefjOWJCtt m. jezdecká kazajka.
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9íe!ltr^ m. rekurs.

9ícnMren , rentriren (jitfatnmen«

ntfjen, baj* man bic Sía^t niá)t

fteíjt) celiti, svlasovati.

9íentrirnaf)t l šev celkový, svla-

sovaný. [oprava, oprávka.

SRe^araíltr f. správa, správka,

Oíepartrert spraviti, opraviti.

OÍCft m. zbytek.

SíeftOjett n. zbyteek.

9iCDer£ m. peložek.

Oíeoerrette f. šíka peložku.

*KÍ)0ntí)0tb n. kosodélník.

$HI)0tttfm3 m. kosotverec.

9?td)tttttg f. smr. [rová.

$RÍd)tUUg$tttttC f- ára smru, sm-
9fited)fättä)eil n. voavý pytlíek.

9tÍgCÍ m. závorka.

SRientdjett n. emínek.
9Hemett m. emen.
SUnítégaHe l hovzí žlu.

9itng m. kruh.

SRingtfjett, ötingeidjen n. kroužek.

fRtngfragctt m. okruží.

Mityyt f- žebro; bk roaíjren 9u>
pm pravá, dokonalá žebra; bie

falfdjen s
Jt. nepravá, nedoko-

nalá žebra.

SRi^tg žebroyaný.

SRt^ m. tržení, trženina.

9{ift m. nárt; ber $í. an ber §ctnb

svršek ruky.

9ioe f.
f. Äleib; 2. f.e^íe^fíetb.

9io)Ct n. rochetka.

9Í0CÍ ni- ber ©amen sukn; bür*

geríic^er 91. mstská s.; ein s
jx.

on ©olbftoff zlatohlavová s. ;

SHörfc mít éammct verbrämt
sukn aksamitem premované

;

9H. m. ©. ringšljerum berbrtimt

sukn aksamitem vkol pre-

movaná; leinener Dí. plátnka,
plátná sukn; grauer, abge«

fd)abencr 9ft. s. šedá, umlená;

jcmffencr 9d. strhaná s.; 9d.

Dom groben ©efpinft kaftan; 0t
mít Slrmeln sukn s rukávy,;

Jperfifd^er leinener 9d. mit Seiften

lnná s. perská šprýmy; 2. ber

Männer kabát; furjer á. kra-
tina, krátký kabát, enger 9t.

ouzký k. ; alter, neuer £ft. starý,

nový k. ; einreihiger
,

jtnetreiíji*

ger 9t. jednoadý, dvouadý
k.; DL mit eingefaßtem Ütanb
k. s lemovaným krajem; ein

Dt. nad) altem ©dmitte k. po-
dle starého kroje; ein grauer

§aušrotf bei btn Apolen šara-

fan; ber ©amen šarafaník; ÚXl

grauenrotf bú ben Colinen, bm
fie über btn Unterrock tragen

potykanka ; eine 5írt Di ber $ra*

fauer dauern karazja; eine 2lrt

Dt. amara.
9iij(fájett n. ber ©amen suknika;

2. kabátek.

9otfí»aIter m.
f. Síuffjanger.

ŠiOCtfnO^f m. knoflík ke kabátu.
sJÍOrflange £ délka kabátu; 2.

délka sukn.
DÍOfdjO m. póla u kabátu; 2.

póla, podolek sukn.
9?0átCtfd)C f- kapsa u kabátu.
sJÍ0Í) surový; rojer ©toff surová

látka. [vina.

9Í0Í)ft0ff m. látka surová, suro-

9Í0f0f0 aU <&ad)t starodávnina

rokoko; 2. aí§ %taá)t staro-

dávný kroj. [kovy.

^ÍOfogCfcfjmad: m. vkus roko-
sJÍ0Í(C f. válec; DL am bleibe vá-

leek, válek na šatech; eine $t.

Seugé štka, závin látky.

SJÍOÍÍCÍT váleti.

ŠRollStOtrit m. potáek nití, ko-

touek nití, na cívce navinuté

niti.

9Í0fCUfarí)C f. ržová barva.

9Í0feitfar6t8 ržový, ržený.
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SRofennttíi ržový:? are rofenrotbc

ge()enD naržovlý.

SRofette f. ržice.

iHOÍetíeHflt943f in. ržicový knoflík.

9iöflttarinftidj m. rozmarýnový

DiOBÍiaar n. žín. [steh.

^OBÍiaarDríe f- žínný prým.

ÓÍOpaar^Ut m. žínný klobouk.

SRWÍlCWrrrjcí m. žínnka, žínná
sukn.

DiOpaarffci^Cit pl. žínné krajky.

SRöBfmarftOff m. žínná látka.

SSoftfíCcf m. skvrna rezová.

SKotí) ervený; rouješ %ná) er-
vené sukno.

Díotbbramt rudý.

9ill6rtí f. sloupec, rubrika.

9ÍÍÍCÍCTÍ m. záda, zadek, hbet;

getr-bíbterOt vydutý h.; fjofjíer

t. dutý h.
;
gcraber, gebogener

Dí.rovný, prohnutý hbet ;fdjma*

ícr, breiter $t. ouzký, široký h. ;

fladjerül. plochý h.; b o der, ob a*

íer ?3t plný, vejcitý h. ; beert

roenig ben Šk. málo zadku kryje;

einen breiten R. fyaben široká

záda míti.

SRÍÍrfenanftt§í t vzhled zadní.

9iÜ(!cn6reitC f- hbetní šíka.

DíiitfCUfCtltC & hbetní ása. záhyb.

{Riicfenfriimmitng f- hbetní ki-
vost.

9íiitfeníange f. délka hbetní.

^tíirfenlimc f. hbetní ára.

dítttfenmittC £ prostedek hbetu.
sJíÍt(fennaí)t f. hrbetni sev.
v
JÍÍÍcfenj(íjOB m. zadní póla.

SíittfCnfCitCUtSeil m. zadní po-

stranní díl.

JHiícfentfieU m. zadní díl, zadek,
zadník.

SHÜrfentPeite f. hbetní šíka.

Dííitfeituitrel m. hbetní obratel.

SKÜtftjrat n. hbetnice, páte.

íHíitffctte f. zadní strana.

DtÜcftfyCÜ m. zadnice, zadek,zadník.

9tlljjejCÍt f. as odpoinku.

9iUtttJ)f m. trup, dik; 2. am
§emb svršek.

9iun& okrouhlý ; runbe *$ertf)e

okrouhlá krajnice; runbíicje^

95íott zaokrouhlený list.

aíunbrotf m. ber grauen^tmmer
otáhlice.

DiMtbfcfjtMr f. kulatá šra; ge*

floppelteíft. drhaná šra kulatá.

DÍMtbMtg f. okrouhlost, okrou-
hlina, zakulacenost; fjoljíe 91.

okrouhlost dutá; íanglicfje Sft.

o. podlouhlá.

Díupfeit koudelový ; rnpíeneš ©ani
koudelová píze, píze z kou-
dele: ber Dí. koudel.

Díiifffie t ryš.

DíU)Uf$grCU svtlošedý; ruffif^

graue? %uá) sukno svtlošedé.

Saficttttliepl.bocitéjtureckénohy.

Satfjfentter m. znalec, [šavliky.

®acf m. pytel ; 2. kapsa : (eberner

Sacf kožená k. ; bltnber ©.
slepá k.

Söcrböltb n. úvazek u pytle.

StttfjCttn. pytlíek: 2. kapsika.
|

Sdáíg pytlovitý. [na pytle.

Satfleílluianb f. pytlovina, plátno

Sacfttabcl t hrubá jehla.

2fltf'í>Qlet0t m. pytlovité paleto.

Satftlld) n. kapesní šátek.

SäCtltd) r». rozsívka, rozsévka,

Saffian m. safián.
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SdfríUtfbC f. šafránová barva.

Safrangelb šafránový, šafránové

barvy.

Safiífcaub n.
f.

£udjenbe.

Safjííeiíte f-
f. Sudjeube.

Saífcanb n.
f. Eudjienbe.

SaíOpíCtttaníCÍ m. salopní pláš.

Samittet, ©ammt m. aksamit,

samet; mit <S. überleben ak-

samitem potáhnouti; ungerif3

feitet ©. nestihaný a. ; jtgu*

rttter ©. a. s figurami
; gefticf»

tet S. vyšivaný a.

SammCíaríig aksamitový, aksa-

mitu podobný.

Samttteííiattí) n. aksamitka, sa-

metka, aksamitová stužka.

SammCtlatt u. aksamitový list.

Sammeteit ober fammten aksa-

mitový : ein fammten e§ SUetb

sametové šaty.

SílttttneífítrC f. aksamitová barva.

SatltmCtgaíOItC f- aksamitový ka-

loun. [bouk.

SaiUtttCtl) lit n. aksamitový klo-

Sammetfänpdjcn n. jtejje ©am*
inetmiiM)en. [zek.

SamUtetíeííe f. aksamitový etí-

SfltltUtCtfíetb n. aksamitový odv.

SammCÍÍUOpf m. aksamitový kno-

flík, [mec, obojek.

Sammetiragett m. aksamitový íí-

SammcíUtCujCr m. aksamítnik.

SamntCtmantCl m. aksamitový
pláš.

SammCÍntaitttííC f. plastik aksa-

mitový, mantila aksamitová.

SamutCtmii^uJCtt n. aksamitka.

sametka. aksamitová epika.
SatttmctmiiiK t aksamitka, sa-

metka. aksamitová epice.

SatttUtCtrOCf ni. aksamitový kabát.

SammCÍrottC f. aksamitový zá-

vitek.

eammctií)attií m. aksamitový šál

Sammettltdj n. sametový šátek.

£anUUCtttlCf)Cr m. aksamítnik,

SammCífflCftC f- vesta aksamitová.

SattU m. (©tpff) satin.

Sattuglu (Stoff) satinglo.

Sattel m. sedlo.

SatíeluCCfC £ pokrovec, podkla-
dek, abraka. pikryti na sedlo,

postláni sedla.

SatUtttrfltí) n. erve Saturnovi.

Sauerampfer m. šovik.

Sauerííeefala n.
f. Aleefaí^

Saum m. obruba; ben S. einbie-

gen lem zahnouti.

SttimUtaíjt f- obrubni šev.

Saumfttd) m. steh obrubni.

Suja&C f- mol.

Sdjtffcett strouhati; bu§ €>. strou-

háni.

Sdja&eulod) n. dírka od molu.

SÁafiig otelý, ošumlý; fcfjobt«

ge§leib ošumlý šat; fdjäbiger

9D?enfd) o šoust

Stfjäfitgfeit f. ošumlost, obno-
šenost, otelost.

Sdjafirae f.
f. Sattelbecfe.

SdjacfjtCl f. krabice, škatule.

SdjUbíO beze škody. [škody.

SdjabMíjalttUtg f. napravení

Sd)ajíebcr n- skopovice.

Sdjaft m. an ber Dlabá hlave,
stvol, sloupeek jehly.

Síjamíat m. (Stoff) šamlat.

SmamlatHeib n. šamlatovýodv.

©djarf ostrý.

Stfjärfett ostiti.

Sdjaríatfl m. šarlat, ervec: fof
barfter 3. nejdražší šarlat.

SdmrlaujiarÜe f. šarlatová barva.

ScfjarladjííCtb n. šarlatový odv.

SdjaríacíirDÍ m. ber S)amen šar-

latová suku*'.1

.

Srf)aría(í)rOtí) šarlatový.

Sd)arían)fíoff, ©djarladjjeug m.

šarlatová látka.
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©cfjatíCtt ni. stín: Itdjta*, bunfíer

©. svtlý, tmavý st. [nová.

©djattettftádj m. ára, árka stí-

©^Otítren stínovati, vystíniti.

©djítítirmtg f- stínování, stínní,
vystínní.

©d)tÍ}CU ceniti, vyceniti; 2. eine

frembe ©adje odhádati, odha-
dovati. [2. odhadova.

©d)äi?cr, ©djäfimann m. cenitel;

©djä^Hltg f. cenní, vycenní;
2. odhad.

Su^a^mtgfiCÍrag m. výcena, suma
vycenná; 2. suma odhádaná,
suma odhadná.

©djG^mtggcííiiíjr f. odhadné.

©dja^mtg^reté, 6$tt|ung$i»erfl)

m. odhadná cena.

©djaitk f. putnice.

©djauMjut m-
f. ^eifeímt.

©CÖedtg strakatý.

(Sd)CÍgfctt f. strakatost.

©djctk £ kotou; 2. beim ludj*

fjerer šoustaka.

©d)CÍM n. kazajka,

®d)ettt m. podoba; 2. Urfunbe list.

©djitCÍ m. poutec, temeno, tým,
esalka; ®. ber §actre poutec;

©. be* SBinfelš vrchol úhlu.

©^etteíbreteá m. trojúhelník vr-

cholový.

©íetíelpiinít m. bod vrcholový,

vrcholek, vrchol, [úhel kížový.

©djettCltOÍUM rn. úhel vrcholový,

©d)etticrni. r 5nítntment^um(£d)et e

teln ber §aare poutká.
©d)Cítt(I ni. obrazec.

©djCnfel m. stehno ; 2. etncé Solit*

fcíS rameno úhlu.

©$enfeínaí)í f. stehenní šev.

©$etl!eítt)etíe f. stehenní šíka.

@d)rílJadrní m. pístroj stíhací.

©tfjerMíltt n. šíka.

©djCtdjett n. nžtiky, nožíky.

&Ü)tXZ f. nžky, nožíky, nže;

grojje 6. veliké nožíky; bie ©.
richtet biefeš etiles vše to n.

zpraví.

©djercit stíhati; beim 2ud;ídje<

ren postíhati ; cmf$ ^Reine na-

isto postihovati: Dollenbs ober

bi$ iDot)in f.
dostihati.

Sdjereufutíeraí n. pouzdro na
nžky.

©Oberer m. stiha, stižec.

©u^CrCrilt f. stihaka, stižka.

©djCríe f. šerka.

©d)erí)ítare f. ©djemoíle. [vání.

©d)Crí)aíen m. háek k postiho-

©djerutafdjtne f. stíhací stroj;

amertfanifdje @. amerikánský
stih. stroj. [stl,

©djCttifCÍ) m. stihai, postihaci

©djCriDDÍlC f- ostižky, postižky.

©djerttjlttt&er m. válec stihai.

©tí)td)te f- vrstva.

©djidjtel m. ber lange 3tütcfel on
ben §anbfd)u)ett kosinka.

©djiCÍfCtíJ ni. kapsá, kapsáka.

©tí)íef šiký, šikmý; fefytefe 2tnie

ára šikmá
; fdjtefe Öctge šiké

položení; fdt)tcfer üßHnfel úhel
kosý; fdj. jufdjneiben skositi.

©u^tcfcrtllaií bidlicový, [rostlý.

©d)ÍCfgCuiatí)íett kivorostlý, kiv
©Cftiefiíaíítg kivokrký.

©Q^teftnÚtteUg kosoúhelný.

©CÍ)tetrt)Ctn n. kos holenní.

©^ifferí)0fe f. šaravary.

©d)tfferítííCl Toa. plavecká halena.

©d)tíb n. štít.

©djtíícrn mniti se; fd)illernbet

Söffet mnivá dykyta.

©djiÚcr^uiCfte f- šilerovka.

©djtííertaffet ni. mnavá dykyta.

©djtttttttCttt blýskati, míhati se;

fdjtmmernbc gorben blýskavé

barvy.

©djtnienärmel m., ein SCrmel, ber

bei ber 5ídjfel in galten gelegt
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i)t uub bet ber £>anb fdjmaí enbet,

kýtovitý rukáv, [ního konce.

Sdjt^jfdjeren n. stiháni od zad-

Sdjirttt m. štítek; ©, bei ber

áeqezáslona; S, beim §ní ste-

cha u klobouku; rnnber ©.
okrouhlá stecha. [štítku.

gá)trmcinfaífung f. lemování

S^trmmii^C f. epice se štítkem.

Sd)MkrÜid) n. slintáek, cin-

táek.

SÄidfgciu n. nocležné.

šdjlafílttltócf. noní epec; 2. ber

9)uinner epice noní.

SdjíofrO m. župan; an)tt)líeBen«

ber S. pilehající ž.

SO)Iítí)d)UÍ) ni. noní stevíc.

Sdjlqfftcíle f. lože.

Sdjíagel m. palika«

Sdjíagen tlouci; fcjjlage bretSfta*

fd)en an naho ti oka; einen

Kreisbogen fdjíagen kruh udlati ;

einen knoten ]\ udlati uzel.

®rf)íagftf)atiCn m. vržený stín.

Stíjíangenformig hadovitý.

e^íattgenítntC f. hadová ára.

Sdjíangennutíter n. vzor hadovitý.

Sílottí štíhlý, ztepilý, stepilý;

fdjíanfer £etb štíhlé tlo.

SdííanHjett f. štíhiost.

SajlaW) ochlípený.

Sd)letdjí)ínbcÍ m. podludní, pod-

loudní obchod.

SdjlCtdjíjiUtblcr m. podludník.

Sd)ÍCtCr m. závoj, rouška, šlojí,

pavuník, písterek, podvijka,

podvíka, podvíka: feioencr S.
hedbávný závoj; bnitmwoííencr

S. bavlnný z.

Sd)lCtCrd)cn n. závojík, závojeek.

Sílcicrmadjer m. závojník, šio-

jíník. [jinice.

Sd)ÍCtenttací)mn f. závojnice, šlt>-

Srfjleifc f., ber fjerabfjangcnbelíjcií

bc vo üBflflbeS povjka, visák, ha-

zedlo; % [. SDtofdje ; 3. amíRod
3itm Bnfnöpfen petlice

, putík,

putle, smeka. fšení.

Sdjíafcn brousiti; ba$ @. brou-

©dlícifct m. brusi, brusí.

S dj íeifn ftbÚ f. ženkle, ženklika,

navlékaka.

eá)íetffíeiíl m. brousek.

SÍÍCmmig kosmy, kositý, šikmý.

SdjíCUbcríantí n. hazedlo, ná-

všník.

StíjíCW m., Sdjíeppe f. pluhánek,

vleka, táhlo ; öeräajtiirf) cour,

ohon.

StíjíC^CU vléci, táhnouti za se-

bou; auf ber (Erbe \fy*
po zemi

vléci.

Srf)íd3#fíCtb n- plouhavé šaty;

ungarifu)e§ S. uherské plou-

havé šaty.

Sd)íeí3í3Utaníeí m. plouhavý pláš.

Stfjlwjí prostý; jdjlidjre §aare
prosté vlasy.

SíltcfjC f« sponka, zápona, zá-

ponka, zapinádko.

Sdlíic^Ctf zavíti; bie gerfe fdjliet

£en (beim ©triefen) patu z.

SájlteffoWC f. záklopka.

SáltCpng f- zavení.

Sá)ítngC t petlice, poutko, püt-

lina, smeka, smyka.
SdjítngCU klikovati, smykovati.

Sdjít^ m - rozparek; % bet ber

émtíc be§ ŠftafjmcnS prez.
Sdjíifedjeit n. rozpareek.

SdjíO&ClttCl rn. zavírací mšec.

SdjíUpfC f. khka.
SdjlilijfCn klikovati ; er läjjt CillC

Speríe }á). pustí jednu perlu.

Sdjíltf? m. závrek, zavírka; 2.

am íRod dopadek; 3. bei ber

2ud)ífí) eretpreffe zápoj.

Sdjínpímub f. stužka dopadni.

SdjlitfíCltafdjC f- kapsá, kapsa

na klíe.

5*
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grflluffalte f- ása dopadni.

@C9lll|íttlÍe f. ára dopadni, [ku.

Sd)Íu|ttCtf)t f. šev dopadni, dopad-

©djlujjtneite f. sirka dopadku.

gátnádjttg stihlý, cíplý, tíslý.

š^tttalte f., bojmtfdjcš 35íau šmol-

ka; mit ber ©. bläuen šmol-

kovati.

SdWtelá m. lesk: ©! ber garben
svžes; 2. bstka, šmelc; lan«

ger ©. dlouhá, sekaná b. ; ge=

fd)Iiffener ©« broušená b. ; miídj--

roeifjer 6. mléková b.; mít É.
[triefen s bstkami plésti; mít

€>. Ijäfeln s bstkami hákovati.

S^ttielSarett f. práce z bústek.

(SámeljfnO^f m. bstkový knoflík.

gflmelpC&Cl f. jehla na bstky.

Schmetterling m. motýl.

Sánúegicmt ohebný.

Sdjmiegiamfeit f. ohebnost.

Stúmi^ett pí. popiítky.

SwtttUíf m. ozdoba, okrasa, šperk.

SujtttUífett zdobiti, krášliti, šper-

kovati. [kovní.

Sijmutfgegeaftimöe pí. vd šper-
~ 'ttlUánaiel £ jehla šperkovní.

UtU^ m. špína.

mit^ärmel m.
f.
©djreibarmeí.

tttuéen špiniti; ba§ ©cf). spi-

Utn^ig špinavý. [není.

Šdjtrut#g6raim špinav hndý,
gtf)ttä6eldjett pl. varhánky, tru-

biky.

Stí)lt(líttíntb n. stahovaka, stou-

ha, stahovací pásek.

@AHäO$Ot n. peztika.
gdjnaííe f. pezka; getäfelte ©.
hákovaná p.

gájnaflengurtel m. pás, opasek
s pezkou.

Sdjnaííettmadjer m. pezká.
SdjnattenmatfjerianbNerf n. pez-

káství.

(Sínaíííetfte f- zapínací pásek.

1 SAltaíígnrt t zapínací pásek.

Suinöörtentenm. stahovací emen.
(2djttíÍH$tUCfj n. smrkaé, smrkací

šátek.

Sdjitebe, Síntbbe f. ]. ©djiteppe.

Sdjnetfenltnte t f. ©m'rale.

Sdjttee m.
f. Díufct).

SdjttCetoei snžný, bílý jako
sníh; [d)neeroetf?eé ÜBattb snžná
stužka.

SAtieeniet^e f. snžná blost.

Scfmetbe t ostí, mt
Sdjneibctt (mit ber 8$ere) sti-

hati: ba§ íudj \á). stihati suk-

no; eut^raei |d). pestihnouti;
nad) bem gaben fd). po niti

stihati; [djlemmig fdj. kos-

mo, šikmo stihati; baš ^d).
stihání: ba$ einmal <&á). sti-
hnutí.

Sl^netber m. stiha; 2. krejí,

krejí; ber ©d). nimmt ba$
9)taB $um ©etnanb krejí bere
míru na odv. [práce.

Stfmeiberarett f- krejovská

Sdjneiberet f. krejovství.

S^netbereifeU n. krejovská že-

hlika, [tovaryš.

Sdjnetbergefelíe m. krejovský

Stf)itetbergeuieríie , Sdmeiberge*

roerf n. f. (gdmeiberijanbroerf.

Stfjnetber^afen m. krejovský
háek.

Sdjneiberíjattbuierf n. krejovství,

krejíství, krejovské emeslo.

Scf)netbcrí)ererge f. krejovská
hospoda.

edjnetberjmtge m. krejík.

Sdjnetberíeíjrjimg m. krejovský
ueník, pachole, pacholík.

Sdjttetbent krejiti, krejovati;

ba§ <Sd). krejení, krejování.

Sínetbernaít f. krejovský šev.

©^ttetbevfa^Cre f. krejovské no-

žíky.
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SdjnetbcrtMie, ©crjneibcntterfftatt

f. krejírna, krejovna.

S^neiberpilft f. krejovský po-

ádek, cech.

©chneibf^ere f. nžky.
SajlieíllCtC^e f. blidlo rychlé.

Sýne^je f., bk 6pi£e eines 'Bin*

geš špika; 2. ein f.pi£ig 5níau=

fenoeš 6ttrníappá)en " au feau-
errjauben ber grauen celník; 3.

am £etbe ber tarnen špika
u života.

Sdjne^ípenlei m., gcrjneppentatííe

f. špiatý život.

Sentit m. mít ber Srfjere stih,

ustižení ; regelmäßiger ©. pra-

videlný s.; ber 6. \}t gelungen
s. se podail; ber @>. bes ©djnei*

ber§ s. krejovský.

Sdjtttttítntef. ára stižní, stihu.

Sdjntttntujtcr n. \. patrone.

SíntttgCidjjUUng f- výkres stihu.

SdjttOTfeí m. zátoka.

Sdjimj)fttt# n.
f. ©jjnaujtudj.

SdjttUr f. šra, toenice; biefe

©. tlustá š.; eingebogene €>.

bei einem genetzten ©eíbbeuíeí

5um ^uíammen^ieíjen obrev;mit
©djnren befe^t šrami le-

movaný, [rovaci stužka.

©ájUUtflíHtí) n. šnrovadlo, šn-
SmnUríir šnrovatelný.

S^nÜrfiÖrtdjCn n. šnrovací prý-

meek.
<£d}ltitffjtttft f. šnrovakau šat.

SajUÜrdjeit n. šrka; boppeltcé

. dvojitá šrka; gcljöfeltee

©. hákovaná š. [barchan.

Sdjniircf}cu6ardjcnt m. pruhovaný

SdjniirCU šnrovati; firf) \d). š.

se ; 2. petahovati , utahovati
;

ba§ ©. šnrování.

Sdjmtrgcfíetfjt n. pletivo šrové.
Sdjniirljafcn m. zápona u šn-
rovaky.

©djttiirfeíte f- šnrovací etízek.

©djniirieifi m. ©dmürleibajen n.

f.
SDtieber.

Sdjniirlod) u. dírka u šnrovaky;
Stfjnürlödjer umniifjen dírky u
šnrovaky obšíti.

Sdjnnrlo^eittfajfung f. lemování
dírek u šnrovaky.

2ujUÜrli)d)Crnäiett n. obšívání dí-

rek u šnrovaky.
Sdímirlodjítedjer m.

f. ©tedjer.

©djíliimtadjCr m. šora, šra.
šrká.

Sdfmiirnta^erei f. šorkástvL
šraství, šrkáství.

Sdjnnrmiífter n. vzor na šry.
Su^ttiintabCl t ženkle, ženklika,
navlékaka; gebre^tc, glatte 6.
toená, hladká ž.

SdíníimcftCÍn. šnrovadlo.fšrUo
Stí) lUtrrí) ííe f. kladka, kotou na

StéuttrOfC f« šrové ško.
ScqUUrfeitfCÍ m. ženkle.

Smmtrf^angC f. šrová zápona.

Sípí! m. kopa; Meißner ©. mí-
šeská kopa. [šetiti.

Stíjmten šetiti; Kleiber fdj. šat
SdjÖnfjCtt f. krása.

SdjOWJ&aUe f. kokrhel.

SujO^ftg chocholatý.

SdjO^pCtt m. kazajka.

edjOtf, ©djoojj m. póla, podolek
;

í)intere ©. zadní póla; amSa-
mcnfletbe klín, póla.

Sd)Opn^fd)ntttm.výstižekpoly.
SdjB^djCUn, polika, podoleek.
šsek.

SdjOJ) fílítC f. ása, záhyb v pole.

SdiofójadC f. kazajka s polami,

šosátá kazajka.

£d)0Í?tate f. kraj, okraj ek póly.

SdÍ0Í?íangC t délka póly, šosu.

2d)0|n0Í)t f. šev na pole.

SítótíjCtl m. dil póly, šosu.

8d)0íiel ni.
f.

edjüfn
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®$0pmtC f. šíka póly.

gáotttjd) 111. (Stoff) šotiš. [sukn.
SdjuttijrijttiCÍ m. šotiška, šotišová

gdjrafftrCtt árkovati.

©C^rafftrung f. árkoTání.

Sdjrtig kosy, šiký, šikmý, na po-
kos, pokosny, úkosný.

štyXÚQZ, Sdjriig^eit f.pošik, úkos,
úkosnost ; mit Der ©. ninanf
pošikem vzhru.

SíragftrCtfeil m. šikmý pruh.

SítaHe f. šroub. [tek.

Su^raucngeuitníie n. závit, závi-

SdjríM&ettttUttier f. matka, ma-
tice, hnízdo šroubu.

Sjraueti^reffe l lis šroubový.

SíraUenflJinbeíf. veteno šrou-

bové.

StfjtCi&änttCl m. rukávec, rukáv
ke psaní.

StfiretCr m. písa.

Stritt m. am !Beinflétl>e rozkrok.

SdjnttlättgC f. délka rozkroku.

SÁnttfÚliC f- ára rozkroní.

8cf)ritínal)í f. šev rozkroku.

Sdjltfifatf m.
f. Sdjíebfatf.

2d)UÍ) m. stevíc; 2. Šftafj stopa,

stevíc. [více.

Su^ulmefteí £ šnrovadlo u ste-

S(^UÍ)ÍUÍ)íe £ podsev.

2tf)UÍ$eiígttt n. školní vysvdení.

Stí)UÍÍCr £ rameno, páže : fdjmale

é. ouzké r. ; fjofte, borf) gefteCXte

<&. vysoké r.
; JurÜÄgcbogClte <3.

do zadu nahnuté r.; ffetfrf)tge

©. masité r. ; ftarfe 3. silné r.

Sojnlterfiem n. f. ©d^iilterfnodjén.

Su^Ulteríiíatt n., 3rf;uítcrbíattf«o-

djen m. lopatka; ftar íjeroor»

ftejenbe 3. velmi, tuze vysedlá

1., feíjr eingebogenes 3. tuze vta-

žená 1.

(2á)Ulter^en n. ramínko.

Sdjultergegenb f. podpaždí.

©djnítCrÍj(jl)C f. výška ramenní.

ScfyulíerfcufKitnta £ míra výšky
ramena.

StfjHltCrftfíeU n. podramenice.

SrtjnlterínOC^en m. kos ramenní.

Stf)ltítemal)t £ ramenní šev.

StfjlílíCrítefC £ hloubka ramena.

Su^HÍtentmíattgm. objem ramena.

2d)l!Íltníemd)t m. uení školní.

StfnWpC f- šupina.

StfjUppenmnitCr n. šupinový vzor.

griluj, Sdjiíne f. zástra, pasná,

pasnice, pasen, pásne, pasinka,

pepasek ,
pedstra, pípaska,

kasanka; bet oen Síouctfinenzá-

pona, záponka; a\\$ grober Šffiotte

bei ben 6íoDaftnen huaka;
3. in raeltfje baé ausgeraufte

©raš gegeben wirb trhaka; ge*

fttcfte 3. vyšívaná zástra.

Sdjiirsenartig zástrovitý.

Sdjtttter ídký; fdjiíttere Sticfje

ídké stehy.

2d)lÍ^Í5CCfC £ pokrývka povlikací,

povlak.

SíflltfctitdjtCttt n. slintáek, cin-

táek.

SOjUianmtm. houba; 2. als Unter-

lage 511m 8trmnpfftopfen híbek.

Sd)UiaUCÍ)OÍ) m. švonapaj.

Sá)uiaue0t)r0c! m. švonapajka,

švonapaj ová sukn.
SííjttiíUt$ m. ocas.

Sdjtoän$(fjett n. ocásek.

Stí)ttiar3 erný:
f.

madjen uer-
niti, fcrjiuar^e Spíšen erné
krajky.

StfjtoarjIau ernomodrý.

S'djttar36raittt ernohndý.
Sd)U3ar3garn n. režná píze.

StfjtoaqgelÖ ernožlutý.

Sájuiar^gran šerý; frf)tr>angraue§

%uá) šeré sukno.

Sdjuiittjmtg £ uernní.
(StfjUiarSuiacíjS n. erný vosk.

©Q^tnefei m. síra.
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S^UiefCln sirkovati; bas S. sir-

kování.

StUíCÍeííamttter f. sirkárna.

SajtDCfClfältre f. sirkovka, sir-

ková kyselina.

Sdjtoeif m.
f. Sdjlepp.

ä^iDetfen vykroužiti; baé 6. vy-

kroužení.

g^uieinfnrtergnin n. švéinfurt-

ská, horská zeleíi.

S$töeifttUCfj m. echel, potnice.

Stí)UieÍ^CríJOfC f. švýcarské kal-

hoty, fbouk.

SdjmétJCr^Ut m. švýcarský klo-

Sdjtoei^erílcib n. švýcarské šaty.

S^tDet3CÍ*!UDÍ3f m. švýcarsky kno-

flík.

SdjtDCtáCtCOii m. švýcarská sukn.

S^lDCiiCrftttfcrei f. švýcarské vy-

šívání.

Sdjtotttgeit máchati: Die gaíje
fcf). praporcem máchati, toiti.

Sdjuittíbíatt n. (»on ©ümmtelafti*

fum unter ber 5íc>feí) podramek.

SCt^CCf n. šestiúhelník.

SegeltltCÍJ n. plachtovina, plach-

tina, parusina.

•Segment f. ftretSabfönitt.

Sej)tte f- beim ftreis ttiva.

Setb f- hedbáví, hedvábí
; farbige

S. barevné h. ; offene S. otevené
h.; íjalbgebreíjte S. poloukrou-

cené, polousoukanó h.; iiertpoíi«

TanifdjcS. neapolsko h.; frotijo-

fíjebe S. francouzské h.
; fdjot»

tifcfye S. skotské h.

Seibeiiatlaö m. hedbávný atlas.

Seibenbarge (Stoff) hedbávný
baréž.

SetbenbÖrtrf)en P. hedbávný prý-

meek.
SetbeitbortC f. hedbávný prým.

©etbenbVOÍat m. (Stoff) hedbávný
brokát. [nel.

Setbenbriineíí m. hedbávný pry-

Seibenbamaftííetb n. odvzhed-
bávného damašku.

SetbenfdbeU m. hedbávná nit.

Setbeitfarber m. barví hedbáví.

SCtbetlfnííCC n. hedbávná pod-
šívka.

SetbengaíCíl m. hedbávný kaloun.

Setbett'©a$e n. hedbávný gáz.

Setbeníjimbíer m. hedbávník.

SetbeníjanbíeviU f. hedbávnice.

SctbeUÍjllt m. hedbávný klobouk.

SeibeitjacaHörb m. hedbávný ža-

kard.

Setbettííetb n. hedbávný odv.

SeibeulltOÍJf m. hedbávný knoflík.

SetbenntOUfíeltU m. hedbávný mu-
seím.

Setbenotleait m. hedbávný or-

lean.

Setbeilijfe f. hedbávná babka.

Seibení)lii]í) m. hedbávný pliš.

ScibengitafíC f. hedbávný tapec.

SetbetífOmUtet m. hedbávný ak-

samit.

SeibenfájIeteV m. hedbávný závoj.

Setbettjdjnitr f. hedbávná šra.
Setbenftttfei* m. vyšíva hedbá-

vím, krumplí.

Setbeufíirferet f- vyšívání hedbá-
vím, krumplíství.

SetbenftOfí, š&ibeityfcug m. hed-

bávník, hedbávohlav, hedbá-
vná látka; geftreifter S. pru-

hovaná látka; fd)otttfd)cr S. šo-

tišová hedbávná látka. [min.

SeibeitftramtU m. hedbávný stra-

SetbCUÍÍiíí m. hedbávný tyl.

Sctbcnjeug m.
f. Setbenftoff.

Seife f. mýdlo; nencttanifdje <S.

benátské m.

Setfeumaífer n. mydliny.

ScitC f. strana; red)tc S. líc;

imredjte S. rub; auf beibe Set*

ten na ob strany.

SeitCnblatt n. boní póla.
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ScttCItfíCti m. postranní, boní
záplata. [kidlo.

Seitenflügel m. postranní, boní
SettCní)ÍJÍ)C t boní, postranní

výška.

Seitenlange f. postranní délka.

Scttcnmafd)e f. beim Stticen po-

stranní, boní oko. [šev.

Seitenndíjí f. postranní, poboní
geitennaftífpi^e f. špika postran-

ního švu. [stranní.

Seitenfpifee f. špika boní, po-

Setíenftreif m. pruh boní, po-
stranní.

Setíenfíiicf n. boní, postranní kus.

<2eiteníufd)e f. postranní kapsa.

SeitCltíbeil m. postrannice, po-

stranní díl.

Seitentouíse f. boní válec.

©eiíenjlDitíel m. postranní klínek.

©elfiítmttcrridjt m. samouení.
SemntClfaríie l barva žemlová.

Sentntelfarbig, femmeígcíb žemio-

Scnbeí m. (©toff) cendelm. [vy.

Senfel m. í. DíefteL

Senfelnabel £ f. ©c^nütnabcl.

(getlfrec^t kolmý;
f. ftejen kolmo

státi;
f. Jtefjetl vésti kolmo;

fenfrcrfjtc Strne, bíe Scnfredjte

kolmá ára, kolmice; eine ©e*

rabe íft auf einer (Ebene fenfredjt

pímka jest na ploše kolmo po-

stavena, jest na ploše kolmo.

©enínng f. sklon, sklonní; 3.
ber 3d)liíter sklon , sklonní
ramena.

Sepia f- sepie.

Serítiltntí) n. serailské sukno.

SenÚette f- ubrousek, ubrusec.

servít; gezogene ©. taženy u.

Seoiettenanbn. páska na ubrou-
sek.

@$Otol, Sd)aí)[ m. šál; feibene, fa-

mcclí)arne
f
baumrooílene, rooÜene,

fcfjíidite, mit g-ranfen befehle, an

ben Scn gcftitfte, gebrurfte

Sdmtuíe hedbávné, z velbloudí

srsti neb chlup, bavlnné, vln-
né, hladké, tepením lemované,

v cípech vyšívané, tisknuté šály ;

3. an8 grober SßoUe, roelcr/en

bie Montenegriner unb ©erben
inber£eqegoroina tragen straka.

Sbatpíatig šálovitý.

Simmifragen m. šálový límec.

Stebenetf n. sedmiúhelník.

SiíberbDrte f. stíbrný prým.

Stíbermei^ stíbrový, stíbrný;
ba? ©. bl stíbrná.

Sieitaerbe t hlinka sienská.

Singrün, Sinngrün n. (ale garbe)
brálová zelenost, brálová ze-

le.

Sitten^eiigni n. vysvdení mra-
v; er rjat baž >. gezeigt uká-
zal v. m.

StíííiCÍ) mravný.

2ÍííítCÍ)feÍÍ f- mravnost, mravo-
poestnost; öffentliche 3. ve-

ejná m.

SutarCtgbgnín n. zelen smarag-

dová.

Si^en sedti; bie §anbc fifet gut

epec dobe sedí; ba$ ^íetb f.

gut sáty dobe piléhají.

Surfe f. giiBfocfe.

ScbíC f- chodidlo, šláp; 3. bes

Strumpfes chodidlo, šláp pun-

ochy; É>. am Stiefeídjen podsev.

Smnuíeranjng m. letní odv.

Snmmerbílie t letní kalhoty.

SuntmerfjnfeuitoTí m. látka na

letní kalhoty.

Sontmerimt m. letní klobouk.

SomntCrfleií) m. letni odv. šaty.

SumnterpaíetOt m. letní paleto.

SDmntetrOrf m. letnika, letní

sukn; 2. letní kabát.

Summerfíoff m. letní látka.

Sommeríndfl n. letní sukno.
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©OnnCltfCÍjtrm rn. sluneník, stí-

nídko.

SotUttagflCib n. šat nedlní.

Sopíjtl n. pohovka. [hovku.

Sü^ttÜifCll n. poduštika na po-

Spftlt m. 5 Spaltung f. ber SBeine

rozkrok.

SpíingC f- zápona, zápnka, zapi-

nadlo, sponka, drcek.

Spangenarttg záponovitý.

Spanne f. pi. [táhnutí.

SpönitCn natáhnouti; baš S. na-

Spamtraí)ntCn m. rám postiha-
ský.

Spamtfdjmtr f. obrev.

epaitnftangC f- rozporka, rozprák.

SpCtdje f. pramenní, vetenní kos;
2. bei ber £ucf)fcf)crerpreíje roz-

porka.

Sjpeitcet* ni. špensr: eine 5ívt S.
ber SBaíadjtnen tn 9)?a§rcu ma-
rinka.

Sperrt f- závrka.

SperrfCgel m. rohatka.

Sperr- sJ{(íb n. heben.

SpteíClT f.
Stfjiííern.

SpielrnUlU m. prostor
,
prostora.

Spillbcl f.
f. Špetce.

Spirale, Spirallinie f. ára zá-

vitková, závitnice. [bicho.

Spit^ttUfí) m. konité , špiaté

Spíšen pl. krajecky.

Spi^C f. konec, špic, špika; ju»

ßcrunbete S. zakulacená š.

Spleen ph krajky, mežky, cípky;

feine S. bú ben Slooamen rojty;

gefíoppeíte S. drhané k.
; gefíricfíe

S. vázané, pletené k.
; qeíjiifelíc

S. hákované k. ; fotogner,

©rüfflet S. boloské , brusel-

ské k.; cnglifrfjC S. anglické

k. ; fcfjtuaqe , tucíjic S. erné,
bílé k. ; breite, fdjmaíe S. široké,

ouzké k.; Die S. flüppelu k.

drbati.

Spt^eitörmel m. krajkový rukáv.

Spt^eníiare f. krajkový pod-
bradek.

Spt^Cnkrtl)e i krajková krajnice.

Spi^enimfenftrciren m. krajkový
pruh u ader.

SpiíJCtteittftt^ m. krajkové vsazení.

Spiiengarnirnng f. krajkové pod-
linkování. [ková.

Spt^engetnebe n. tkanina kraj -

Spt^engrUUb m. krajková pda.
SptéettijanblCr m. krajká, ipká.
Sptéenanblerin f. krajkáka,

cipkáka. [epec.

Spll$ení)aH0e f. krajkový, ipkový
Spt^Ctlí)UÍ m. krajkový klobouk.

SpticttfítJppCÍ m. palika na
krajky.

Spi^enhoppeítt n. drhání krajek.

Sptéenntaá)er m. krajká, ipká.
Spt^enmadjerei f. krajkáství,

ipkáství.

SptiKUtttacljerm f. krajkáka, cip-

káka.
Spi^enntanftfjette f. krajková

man seta.

Spitsenmanttflc f. krajkový plá-

štík, krajková mantila.

Sptl5enmufíer n. vzor na krajky.

Spi^CUriiíáie f. krajkový rys.

Spi^eUfdlíCtCr m. krajkový závoj.

S^tóenfteCÍfen m. krajkový pruh.

SptéenuOlaittm.krajková podlina,

Sptécnttier! n. krajkovina, ip-
kovina

; feines S. bei ben Slo-

bainen rojtovina.

SpiíKnjuitrn m.
f. Älöppetyroirn.

Spt^tg špiatý.

Spi^mit^C f. špiatá epice.

Spnmgfeber f. zpruha.

Spitle f. cívka.

Staatšanjng m., stanteícib n.

státní odv.

Staat^imtform f. státní uniforma.

SttJÍ) m. prut.
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Stäbdjeu n. proutek; 2. beim

§äfeltl sloupek.

Stbdjeitftitfetei f. vyšívání sloup-

kové.

Stabájcngnmb f. pda sloupková.

Stäfidjenmafdje f. steh sloupkový.

Stßbtueiö n. mstský odv.
StoííeííiJrmig stupoVitý.

Sffftren šiti vedlejším stehem;
bas Éjt šití vedlejším stehem.

Stílíjl m. ocel: ^um Schleifen

ocilka; 2. (im l&ügeleifen) že-

lízko, klín.

Stítftlrt&Cr f. tni 93íatt žebro oce-

lové.

Stítljfftgel m. bei ber ^©rf« luk,

oblouek ocelový.

Staílíbrabt m. ocelový drát.

SídjlperíC f- ocelová perla.

Síaí)Iíd)naííC t pezka ocelová.

Stäntmring m. i gingeríjut.

Siammüenuögeu n. jmní zá-

kladní.

Stimpel, Stempel m. kolek.

SíÍÍnt}Jtlumí e f. známka kolková.

Stítttb m. místo. [ržek.

Síanbdjen u. beim S&eftentragen

Stítttbgeíb u. místné, plat z místa.

Siingeí m. ber ^fbúije lodyha,

sloupek, stonek.

Stangeníaterue f. podstavek, pod-
stavník.

Starte £ škrob.

StMeit škrobiti; bal ©t. škro-

bení.

Stäri'Ung f. škrobení.

Starríetn&mnb f. f. ^teifleinroanb.

Statut f- postava; Don fíeiner,

mittlerer, grošer Ét. malé, pro-

stední, veliké postavy.

Stttltt n. stanova, pravidlo.

(StítltbbecfC f- pokrývka prašná.

Staubfitbeit m. nitka.

©tdUbftttCl m. prašná halena.

Staudj m. }. Stfuff.

StetíjCU (mít C»cr sJlai>el) píchnouti;

2. (mít bem Stetfje) bodnouti.

Stedjer ni. špiák, bodec.

Ste^Udbd f. propichovací jehla.

©terfnabel f. špendlík: mít Stetf*

nabeln yifammenfniipfen špen-

dliti.

StCánabelfO^f m. špendlící hla-

vika, palika, pálka.

Steljen státi: 2. uon Kleibern slu-

šeti: bk}t$ &íetb ftejt Sjnen
gilt tento šat Vám dobe sluší;

e fteí)t ibm gut nese se to

krásn, pkn mu to sluší.

SteíjfaítC f. stojatý záhyb.

Stellagen m. stojatý límec.

Steif tuhý; etttmš \t trochu tuhý.

SíetfC f. tuhost.

Steifen tužiti, stužiti, utužiti; ba§

St. tužení, stužení, utužení.

Steifleilluiaitb f. klížené, tuhé

plátno.

Steifnettitte m. (Stoff) tuhý ptin.

SteifrOtf m. škrobenka, škrobe-

nice, tuhá sukn. [zeni.

Steifltng f. tuženi, stužení, utu-

SteinfOllleufUOÍJf m. knoflík z

kamenného uhlí. [vení.

Stelíett postaviti; bas St posta-

StCÍÍUng f. postavení, postava;

gelungene St. nucená p.; oor*

gebogene, ^urücfgebogene St. ku
pedu nahnutá , do zadu na-

hnutá p.; fcfjiefe St. šikmá p.

Steííímg^íiltie f. cárá postavení.

StetÍMtgpttft m. bod postavení.

Steííoevtrcter m. námstek.

Stengel m.
f. stdngeí.

Ste^areit f. stepovaná práce.

Stehen štpovati ; bol St. št-

pování.

Stehet m. štepova.

Steenu f. step ovaka.

Ste^gam n. vláka.

Ste-PÍJltljt f. stepovaný šev.
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©ÍC^SprOCf m. vatýrka, sukn va-

tovaná.

©tC^jaitlU m. štepovní lem.

Steppfeibe f. hedbáví kšteporám.

Stepjj|tidj ni. štepovní steh.

StejtyfítCfCrei £ stepované vyší-

vání.

©íeríieftttCÍ m. rubáš.

Stent m. hvzda; mít ©temen
befe^en vyhvzditi.

Stentitrtig hvzdikovitý.

©terttjCU n. hvzdika.
©tcntáítífc f. zub, zoubek hvzdy.

©tCUCÍ f« da ; 2. almužna.

SíCUCíncf m. vysvdení chu-

doby.

©teUtrníber m. chudý bratr.

SíeitergCfC^ n. zákon berní.

Síto) m. steh ; ber fjintere ©i
zadní steh; langer ©t. dlouhý

s.; btdjtcr ©t hustý s.
; fdjii

terer, tueitíanfigcr ©t. ídký s.
;

fíeiner
,
groöer ©f. drobný ob.

malý, veliký s. ; grober ©t. hrubý
s.; Deríorener ©t. ztracený s.;

fcrjräger ©t. kosý, šikmý s. :

beutfd)er®t. nmecký s.; einige

©tidje machen nkolik steh
udlati. [váná práce.

Sttcarbcit, Síicerabeit f. vyší-

ŠUÚaxt f. zpsob vyšívání; eng»

ítfcrje ©t. anglický zpsob vy-
šívání.

Stttfeit vyšívati, krumplovati;
joc) (tiefen vypukle v.

; bas ©t.
vyšívání, krumplování.

StitfCr m. vyšíva , krumpé,
krumpí, krumplé.

©ticfcrCt f. vyšívání, krutnpé-
ství; reidje ©t. bohaté vyšívání;

íjofie ©t. vypuklé v.; gefdjnit«

tene ©t. pistihované v.
; fran=

^ofifc)e ©t. francouzské v.; eng-

lifdje ©t. anglické v.

Stitrilt f. vyš ivaka, krumpéka.

Stitfgtnt n. píze k vyšívání, p,
vyšívaci,

StttfgOÍb n. zlato k vyšívání,

©ítíebcr n. kže k vyšívání.

©íicfUUtítCV n. vzor na vyšívání,

StttfHCtbeí f. vyšívaci jehla,

©íttfyeríe f. perle k vyšívání.

©ttáraímtCJÍ m. rám k vyšívání.

Stttoíjmengeííeíí n. podstavek
na rám k vyšívání.

SítcfíCtbC f. vyšívaci hedbáví.

©ítcf]tlí)er n. vyšívaci stíbro.

SítCítnmtmeí f. bubínek, lub k
vyšívání.

©ÍÍCÍtDCrl n. vyšívání.

©tiefeííJOÍe f. kalhoty do bot.

Stieí m. am %íatt stopka, apík.

©íiCÍfítál m. steh stopkový, a-
píkovy.

Stimmabgabe l dání hlas ; fd^rifi-

lidje, miinbltdje ©t. písemné,

ústné dání hlas.

©ÍÍmmercá)ítgtCr m. oprávnný
k hlasování.

©ítmutfiií)rcr m. hlasovatel.

©íimmgCÍJUHg f. hlasování.

SttUimC f- hlas. [s.

Stttttmcngleidrteit f. rovnost hla-

StimmCtt für gtWO* hlasovati k
nemu, dáti svj hlas k n-
emu.

Stimmíifte f- hlasovací list.

Stimmrecht n. právo k hlasováni.

Sttmmíantmlmtg f. sbírání hlas.

Stimn^aíjÍHUg f- poítání hlas.

Stimmzettel m. lístek hlasovací.

Stipulation f- úmluva.

StipitUten etiua* umluviti, vy-

míniti nco.
Stint f. celo; breite, fdjmale, íjoíje

©t. široké, ouzké, vysoké .
Stimfianb n., ©ttwbinbe f. vínek.

ocelí, ná celek, náelník, páska.

StOCÍiei
4 m. špiák, bodec.

StOu m. beim §emb podolek.
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Stoff m- látka; (ocraítet) postav;

leistet 6t lehká 1.; fernerer

©t tžká L; einfacher 6t je-

dnoduchá 1.; nücrncucfter 6t
nejnovjší L; gcfprenfelter 6t
kropenina , látka kropenatá

;

geftreifter 6t pruhovaná látka;

rmarener 6t srstnatá 1.; plü»

fcjjener 6t plišová 1.; innlcm*

biftijer , auMänbifdjcr 6t do-

mácí, cizozemská 1.: eine 5írt

©t lindiš (1571), forštat, fer-

štat, ferštal (1571), muchejr,
kamaraj (1600), daniín.

StOffart t druh látky.

StOffí)ltt m. klobouk z látky.

Stcfffante f. ©toffrmib m. kraj,

okraj ek látky.

©tOld f« pruhlo, štola.

StO^jfeit zamížkoTati; ein 2od)

ft zamížkovati díru; 2. iiuet

©tiicfe 2uá) unfennbar jufam-
mennärjen celiti sukno.

StO^fer m mižovník: 2. celi.

©tOjpftttt&el f- jehla mežovaci.

©ÍOÍJffttu^ m. mížkový steh.

Stör t (trenn ber §anbroerfer íu

ber SBoímmig fetneé £unoen ge-

gen £oft unb Jagloíjn arbeitet)

stolování.

Stirer m. (ber §anbir>erfer, tneídjer

in ber SBofjniing feines ^unben
gegen Äoft unb lagiofm arbei-

tet) stolí.

Stopafjt t spojovací šev.

StrafanbrO^UUg t hrození, po-
hrozem trestem.

Strafatttrag m. pedložení, na-
vržení trestu, trestní návrh.

Strafamnenímng f. trestání, uklá-

dání trestu.

Strafart f. spúsob trestu.

Strafausmaß, ©ttafbcmejfung f.

vymení trestu.

Strafbauer t trvání trestu.

Strafe f- trest, pokuta; angcmcf-

fen ©t. pimený trest; bet

©t. Don ]wú ©ntben pod po-

kutou dvou zlatých; Semanben
jut ©t ^iefjen nkoho v trestání

vzíti, trestati; ©t. auflegen, Der*

íjangen pokutu uložiti ; ©t lei»

ben pokutu nésti.

©traferfemttm f. trestní nález.

Straferlaifwtg f. prominutí trestu.

Sírafmtlberííhg t polehení trestu

Straff napnutý, natažený
; ft an«

^ieíjen ztuha natáhnouti, na-
pnouti.

StrafgcfC^ n. zákon trestní, [ní.

Strafgefe^Uu) n. zákonníktrest-

Straíjí m. papršlek.

Stranit m. padeno, pedeno.
Straí)lluíeítn.padénko,padénce.

Stramin m. stramín.

Straminftiu) m. stramínový steh.

Strang m.
f. ©träfjn.

Stramm m.
f. Straff.

StrafteilfotífíCá m. blatní skvrna.

Strimfdjen n. kytice, kytika.

Strau^feber f. pštrosí péro.

Stretfeit vytáhnouti ; bas ©t vy-

táhnutí.

Streiu)eifen n. beim Sudjfdjerer

šoustací želízko.

Streiken hladiti.

Streif, Streifen m. pruh, pruha;

©t in einem ©toffe pruh v

látce; bunter ©t merha; ein

langer ©treifen ungefíodjteneu

§aare§ žíhon.

Streifen dotýkati se; 2. pružiti.

Streifig pruhatý.

Streitigteit t rozepe.

Stridj m. ára, nacr) bem ©tricrje,

nad) bem §aarc faseren po

srsti sihati.

©tricbfeite £ líc.

Stria m. provaz. fzaná.

Stricfareit f. práce pletená, vá-
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©ttttfÖaliCtt m. baloun k vázání,

pletení.

©trttf&aumttiOlíe f. bavlna k ple-

tení, vázání.

©triáett vázati, plésti; (Strümpfe

ft punochy vázati, plésti
; glatt

ft. hladce vázati; umgefebrt ft

obrácen v.; encjíifd) ft anglicky

v. ; rechte ft v právo v. ; linfš ft. v
levo v. ; baš ©t vázání, pletení.

StrtttferttgíCtt f- zbhlost v ple-

tení, vázání. [vázání.

©ttttffUtfCtt m. zavšák, hák na

©triforÓ m. košík.

©trtcffíirbdjcn m. košíek.

©trttfmiífter n. vzor ku pletení.

©trinabeí f. bon íDrafjt drát ku
pletení, vázání; ©t Don 95ud)6-

baum zimozelka, zimozelová je-

hla; ©t. öon gifdjbcm kostiná
jehla; bt$ 31t (Enbc ber ©t až

ke konci drátu k pletení; (jol*

^erne ©t. jehla, jehlice.

©trtcfnabelfmltci: m.
f. ©trief;

fcfyeibc.

Sín^erlC f- perle k vázání.

©tritfrctf m. oblouek k vázání.

©trtcifcfjeibe f., ©trídfftiefeldjett n.

toulec na dráty.

©trttftoaarc £, hk geftrtcte SBaare
vázané zboží (1629). [pletení.

©trtrftDOÍÍC f. vlna k vázání, ku
@tritf$toint m. nit k vázání.

©trt^íe . petlice; ©t. an ber

§o[e f. ©trupfe.

©trol) n. sláma; bcÍQtfdjeS ©t
belgická s.

StrOÍiarUCit f. dílo ze slámy.

©troljbattb n. pásek slamný.
@troí)bcríe f. slamný prým.

©trO^fíbC f. barva slámová.

©troí)fícd)terei i pietáctví slámy.

©trOÍJgefíedjtC n. slamné pletivo.

SíVOÍjQCÍb slámový, slamný, slá-

možlutý.

@trOÍ)f)ittni. slamný klobouk; ge*

naí)ter©t. šitý slamný klobouk.

©troljfno^f m. slamný knoflík.

©írOÍ^ltoftC t slamný tapec.

©trO^fdá m. slamník. [pruh.

©troíjftrctfett m. slamný pásek,

©tnrtjtUd) n. poslamka.

©troíjjoufdjett n. (am ©ttoput)
slamný culíek, rulíek, lelí-

ek, vrkek.
©triítf m. (©toff) štruk.

©tructnr f- sloh.

vStrtttttpf m. punocha, nohavika;
©trumpfe befeuert podsaditi pun-

ochy; geftriefte ©t. vázané, ple-

tené p.; gewirrte ©t. stávkové

p. ; ©t. [triefen p. vázati, plésti;

rotfje ©t ervené p.; bíaue ©t
modré p. ; treibe ©t. bílé p.;

fdjroarje ©t. erné p.; ©t an«

[triefen p. pidlati; hk ©t.

einruiefeln zahrnouti p. ; einen

©trumpf fíiefen p. zpravovati;

bíe ©trumpfe nerftopfen puno-
chy zamížkovati; bm ©trumpf
Derfeirt [triefen punochu obrá-

cen plésti, vázati; getiefte

©trumpfe vyšívané punochy;
KJoUcnc, baumtuoííene, jtuimenc,

feibcnc ©trumpfe vlnné, ^bavl-

nné , nitné , hedbávnó p. ;

burojbrodjcne ©t. prolomené

p.; angeftiiefter ©t. nastavená

p.; ©t. ofjne ©oefe poholen-

ka, punocha bez píkopytí ;

moden ober leinene ©trüm*

pfe, meiere mit angenagtem Se-

ber auf ber gujjfoíjle oer[eijen

finb, unb bei ben ©looafen aud)

}tatt beu ©tiefen getragen wer-

ben kapce.

©tntmlJffianb n. podvazek, pod-

pasek, vazák, ovlak; geftricrtc8

©t. pletený p.; ba$ ©t narf)«

laffen p. popustiti.



78 Strumpfíjofe — laugeute.

®trumÍ)fí)OfC f. krátké kalhoty;

2. ©trumpf ímb §ofe cm$ ei*

nem Stiicf kalhoty s puno-
chama,

SírU^fC f. podnožka, tahlík.

StntífcníJOfe £ kalhoty s pod-

nožkama, s táhlíkama.

©ÍUartíragCll m. štuartský límec.

SíUCf u. kus; ein St. £utfj po-

stav sukna; etu augeuiifjteé St.

náševek; etu St. abfdjneiben

kus ustihnouti; nací) Stíttfeu

arbeiten na kusy dlati.

Síitdfarett f. dílo na kusy.

Stiitfítríieiter m. dlník na kusy
;

2. aujšer ber SBcrfftatt podlká.
SiÜCrtPerf n. kusy; 2. podl-

kování.

SíiíáuiCrfCn dlání, pracování na
kusy; 2. aujšer ber2£erfítatt po-

dlkovati; buš ©t. podlkování.

StütftDcrfer m.
f. Stticfarbetter.

Síttfe f. stupen.

StUfcntDetfe stupnikovitý.

Stltlue f. beim §ut stecha; 2»

beim €>aub]"rf)uíj lem.

©tmttyf tupý
; ftumpfe S)íobel

tupá jehla, ftumpfe ^arbe tupá
šttka. [hodiny.

(gÍMtbenartot f. dílo, práce na
©tlít; m. rukávník.

Stlt^ärmel m. krátký rukáv.

gtiidjcn n., Stufcel m. rukáv-
ník , rukávec; 2. am §anbge«
íeufe poru. fdlík.

©tUÍ?Cr m. švihák, švihlík, švin-

Sinteret f. šviháctví , švihlictví.

©tU^eritt f. švihacka, švihlice,

švindlice.

©tttfcerifd) švihlický.

Slttöt, jetu subtilný, tenký.

SuíUttflt f. subtilnost, tenkost.

s.

Stoílttífarfie f. tabáková barva.

Saaáíeiíteí m. pytlík na tabák.

Xtibin ob. %í)obin m. (Stoff) tobín.

SCtfel f- tabule. [hovac.

Safelftíjtteiber m. stiha, pisti-

ŠofClíeWt^ m. tabulní koberec.

£afeítlt(f) n. ubrus.

Söffet m. dykyta, tykyta; ftret--

ftger %. pruhovaná d. : blauer

%. modrá d.; fdjumqcr %.
erná d.

Saffet&ílttb m. dykytová stužka.

SítffetflObett m. dykytové dýnko.

StoffCtftttter n. dykytová podšívka.

SUgCtrCit f. denní práce. p. na
Saiííe f. život,

f

[den.

SöÜicböttb n. pás, opasní stužka,

SatííettfnOpf m. knoflík životní.

Satíícitíange f. délka života.

j

Satííemtaíjt f. životní šev.

I
^atílCUuieite f. šíka života.

j

XalaXÍ n. talár.
' 2^aIarefíCtb n. talární odv.

I

SttígfíCCf m. lojová skvrna.
;

Saíltta m., etu &íeibuugsftucf talma.

!
ScímasSDtOntCl m. talmový pláš.

i Santfioiirine f.
f. Sticfrrommel.

!
^aittílOUruen haklicí vyšívati; ba§

í
%. vyšívání haklicí.

í
Sam&ourttabel f. hakiice.

Sam&Mtrfeibe f.
f. pfelfetbe.

Santourtrcmmcl f.
f.

Sticftrom-

met. [haklicí.

XoltlOnrtDOÍÍC f. vlna k vyšívání.

Satttttt m. (Stoff) tamín.

SöUÜntüa m. tamínová sukn.
SöltgentC f- tená ára , tená
pímka.
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Xttpaxt ni., SDZantclflcib im 14.

Sarjrbnnocrt tapart; fpäterfjtn

rtmrbe ber grobe 23auernfittel,

ein abgerufenes &leib, ein ^t
ícrmatitelj ein getjen tapart ge<

nannt.

Sa^CÍeufttfí) m. alounový steh.

£apC3ÍítrÍJett f. alounická práce.

£ape$irí)0ríe f. kobercový prým.

SapificriemuftCr n. vzor na ko-
berce, [bércové.

Saptffcrie-Síttferctf. vyšívání ko-

Xaríaíait m. (®tof)tarlatan: ge«

brucfrer 2. tištný t.

Säjdjdjett, lafdjíein n. kapsika;
2. eine SírtSBeureldjeu ob. ©aií-

djeu kabelka, torbika, váek.
£itfje f- kapsa, karné, karný,

telma; groBe J. kapsá; íjiutere

%. zadní kapsa; 2. eine 5írt

ÍBeuiel ober éacf, worin man
allerlei SScbürfniffe bei ftd) fitíjrt

kabela, torba, vak, sajdák.

SCljáieUÍiatte f. kapesní patka.

SafrfjCnktlögc f. kapesní pod-
ložka.

SajAcnefa^ m. obsazení kapsy.

TaÍO)enCÍnftf)Htít m. vstih ka-
pesní.

Safdicnlatyje f. patka.

TafC^CnletftC f. lem kapesní.

StoítncnBffttmtg f. otvor kapesní.

£a{djcutud) n.
f. ©arftucft.

Safd)CntUt§C(fC f- cíp šátku ka-
pesního.

Safdjcntitdjctufaífang f. okolek
kapesního šátku.

Sflt^ClU pl. nápstky, kruzinky;
bei bcn Sßnladjcn in TOíjren
kadrle.

2(lUfiC|jClinaUtCl m. pláš na kti-
telnici.

SEattfKjfe» n. poduštika ke ktu.

SdJC f. podsádka, tác.

Seucrtitdj n.
f. ©crüictte.

Sc^tdj m. koberec,

Xejp^idjftramtU m. kobercový Stra-

min.

Sernnu$>Sudj u. ternový šátek.

SeniOtt-SooííC f. ternová vlna.

SCtpCltttUÖl n. terpentýnový olej.

I^eCtCrfa^e f. káp, kukle.

í Xfytt'&txiitttt f- ubrousek ajní.

Síjcilm. díl: iti jtuet gleite 2í)eiíe

if) eilen na dva rovné díly dliti.

%f)tilá)ttl n. dílec.

SMÍCH dliti, rozdliti.

SíjctlttCÍjutCtt úastenství míti v

nem , úastniti se v nem.
£í)CtlKCf)ttter m. úastník; %. }ÚXí

úastniiti se v nem.
Sfycityltttft m. bod dlicí.

Sfteilmtg f. dlení. [ára.

Xíietlimg^fírtd) m. rozdlovai

Sf)COtCttí m. teoretik.

^í)COrCÍtfd) teoretický.

^eoriC f. theorie.

i Xí)'Útt m. j. Sibet.

|

Síjibctitt m.
f. Sibetm.

i
XlWttttl m. lístek z brány.

|

SfiitroOríiang m. záslona, opona

u dveí,

i Xibtt m. (©toff) tibet.

I StDctbÖrtdjCtt n. tibetový prýmek.

;

XiUtití m. (©toff) tibetýn.

i StCf hluboký ; 2. oongarben tmavý.

I XÍ)Ú) m. stl.

i StfdjbcdC f. pokrývka stohu.

! Stfíplatte f. stolní plát.

£ijd)tC.p£td) m. stolní koberec.

Stfdjtndj u. ubrus; gezogenes &.

tažený u.; %. aufbecfcn u. pro-

štíti.

Sobteníjcmb, SobtenEleib n., Sob-
tenroct m. rubáš. [toga.

£oga f. (ein £leio ber Körner)

SoitCttC f. spu^tifcf; stolek na
šperky; 2. ^nkgeröü) ,

^nkbe«

barf poteby k šperkování ; 3.

ber Slnjug, 9ínpu$ odv, šperk;
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bie IL madjen
, fid) nnfíetbcn,

pu£en pistrojiti se , šperko-
vati se.

%&Ut f., fleinc Cuafte tapeek.
%p) m. hrnec.

Sour f. (beim ^triefen) jednou
koleni; eine fjalbe £. jednou
poloukolem.

Sradjtf. kroj ; einrjeimifdje, frembe,

auélanbifdje 2. domácí , cizí,

cizozemský k.; beutfc^e , fran«

§öfifcf)e r
italienifdje Ž. nmecký,

francouzský, vlaský k.; fdjttm*

bifdje %. švábský k.

Sra^ten-^erfiOt n. zápovd no-
šení kroje, šat.

Sragbatlb n. trak, popruh: ein

Keinen 2. tráek, popružek.

Sragetl nositi; es trägt fid} fdjön
nese se to krásn.

££(tgf)ttttmcl m. nebesa.

Sragtitáj n. loktuše: J. eer^udj-
binber šat.

Srafeltl rýhovati.

£ran§pDrtCUr m. úhlopenaše,
úhlopevodi, transportér.

Sranžberfaíe £ píka.
Sran^crfa^gtníktíímg f. roz-

dlení popíné. [popíné.
£ranberfaí=9)laítab m. mítko
Srd^jej n. lichobžník.

£rftpC$0Íb n. rznobžník.
Sra^farbtg dropovy , dropové

barvy.

SraWrtjarte/írapperte f.
f. Japarr.

XtanU f- hrozen.

Iraner m. smutek: in 2. ange-

zogen v smutku obleený.

Sntuerforb f. barva smutení,
b. smutku.

Sniuerfíor m. pavuník smutení.
SrdUCtíICtb n. odv smutení,
smutku , smutný ; smutení,
smutkové šaty. smutkové roucho.

Trauermantel m. smutkový pláš.

£rauerfd)leier m. smutkový zá-

voj, blány.

cremten rozdliti; 2. rozpárati;

eine 9íaf)t t šev r. ; baš 2. párání.

Trennung f. rozdlení: 2. roz-

párání.

treffe f.
f. 53orte; 2. kaloun.

treten šlapati; ba§ %. šlapání.

XltVL vrný.

Sreite f- vrnost
Triangel m. f. 2>retecf.

SrtCOÍ m., Srricfarbcit pletenina,

vázanina. [hoty.

SriCOt^üfe f- pletené, vázan kal-

Srtfíaf?Sít^ m. steh triktakový.

^rtnfgCÍb n. spropitné.

ZÚ$% m. (Stoff) trip.

£rodncn sušiti; boúenbí? t do-

sušiti; ba$ %. sušení.

SrobbCl t tapec; 2. tepení.

£rObCÍ et f. vetešnictví.

Srpbelfrcm, ^roblerín f. vetešnice.

Grübeln vetešniiti.

Srbbíer m. vetešník.

^rbbíergeínerbe!n. vetešnictví, živ-

vnost vetešnická.

Trommel f- buben. [patrtky.

SriíUttner pl. cancory, caparty,

£ud) n. šat ; 2. sukno : feúte$ £•

tenké s. , sukénce , sukénko

grobes- J. hrubé s.; í>tct)teS r

fdjutteteS, ftarfes, fefteé %. husté,

ídké, tlusté, pevné s. ; fá)lec&*

tes ob. geringe? %. chatrné,

špatné s.; gut gearbeitetes ob.

mafftüeS 2. s. nadlané: z.

fdjeren s. postihovati: granes

2. šeré, šedivé, koumarové s. ;

baiimraoLTeneé 2. bavlnné s., pa-

mucka ; ein fefjr grobes 2. houn ;

geíprenfelteš 2. kropenaté s.
;

ädjt ro o [[farbiges 5£* s. dobe
barvené; ba$%. ift eingegangen

s. se srazilo, smrštilo; itaíieni»

fd)e^ , roälfdjeö & vlaské s.
;
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englífrfješ X. anglické s.; baš %.

in bte greife einíefeen s. dáti

do lisu; ba$ %. etnmten za-

obaliti s. ; jetBC^ ü£. horké s.
;

nctffeS 2. mokré s.
; ftrdff anš>

gefpannteš 2. ztuha natáhnuté
-s.; bctéJ. bíau färben moditi,
na modro barviti s.; baš X» ift

nu8 bem erfíen, ^ruettcn ober

Dritten Gaffer gefroren s. z prv-

ní, druhé neb tetí vody sti-

hané jest; 3. šátek: ba$ %.

faferí fij š. se tepí ; ein

raei^es £ncrj bei ben Meintuffi-

nen peremitka; mit ben Si*

j)fen iibereinanber ins SDreie
^eíegt š. na koso složený; ein

I. um ben $opf gebnnben š.

na babku vázaný.

XUÚ)axÜQ suknovátý.

£itdjí)C&Gf m. poteba sukna.

Sitdjeícfjett, 3rucl;íein n. šáteek.

Sucften soukenný.

XltdjCUbe n. šlak, cvista. okraj ek.

íSttdjfartf f. suknárna, dílna na
sukna, suknová fabrika.

Slítíjfarkt* m. barví suken.

Slíd)gCU)ÍÍÍk n. sklep na sukna,

SlíCÍíftanel m. obchod v suknech.

SutíjíiattuíCr m. obchodník v suk-
nech.

Sitdjljatt&limg f. prodej suken.

£ltd)í)0|C f. soukenné kalhoty.

XnÚjtantt f. kraj sukna: 2.
f.

lurijenbe.

2U(í)í(tbtn m. krám na sukna.

íSítálcifte f. f. Sudjenbe.

£ttd)lltadjcr m. soukénník.

Sitd)macfjcrí)anbuierf n. soukeni-

ctví, soukenické emeslo.

Sltd)macf)CrÍU f. soukenice, [krám.

SutftmacíjCríabcn m. soukenický

SlttfmtaníCÍ m. soukenný pláš.

SltCÍJpVCÍÍC f. lis na sukno.

SudjraímeU m. rám na sukno.

SllájuiagCtt m. vz na sukno.

£itCÍjreít m. zbytek sukna.

SltCfyrcc m. soukenný kabát.

^Udjjdjete f- postihaské nžky.
^Uu^fdjerer m. postiha.

ŽU$f$eref$IeÍ|er m. brusí n-
žek postihaských.

£ud)fdjerergefeEe m. postihaský
tovaryš.

£lí^ÍQ^berí)atl&uierf n. postiha-
ství, postihaské emeslo.

£!tá)Íd)Creritt f. postihaka.

SH^)(^ereríeí)iiuiíg m. uedník
postihaský.

Siídjí^evermaf^tne f. postihací
stroj. [lis.

£uá)ídjerer)jreffe f. postihaský
%ll)\Ú)tmtotXl$atttf. postihár-

na, dílna postihaská.

£itd)fiö£fer m. celi sukna.

^líd)uiCfte f. soukenná vesta.

SiiffeX m. (@toff) tifl.

Sutí m. tyl; roeijíer, fc^tx>ar3er
/
.

£. bílý, erný t.
; puntirter $,.

tekovaný, kropenatýt. ; ben %.

[topfen t. zpraviti.

SiiííarntCl m. tylový rukáv.

SUÍÍfCtuen m. tylová nit.

SUOÍjaUC f. tylový epec.

SiííífíCtb n. tylové šaty.

SUHÍtttfrCt f. vyšívání tylové.

XUÍÍfíretfeit m. pásek tylový.

StttyCUärmei m. tulipánovitý ru-

káv.

Xlttttfít f- tunika, dalmatika.

SupfntUfíCt n. mížkovaný vzor;

gemaíteš X. mížkovaná malba.

SltpfpítytCt n. mížkovaný , dír-

kovaný papír.

Sií+íffttmuftcr n.
f. xtnpfmuftcr.

SuTÍMU, £üvFciibiuiu m. turban,

zavití, toenice na hlav.

SltntterfíCtb n. koleko, turnaj-

ské šaty.

X\\)á) m. tuš.

6
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^Ufíirett tušovati; bas %. tuso- Suime f., eine Sírt SftannerrodE

vání.
^

tvina
; fran^ofifcje, englifdje %.

£ltfd)utíWter f- spsob tušování. francouzská, anglická t.

£uf^fu^aíC f- mistika ob . ško-
^

StPittC^raa m. tvinový frak.

ápka na tuš.
| 2?U»ittC=^jJtlICtOÍ ni. tvinové paleto.

ti*

ÍÍ6erar6etten ..pedlati, pepra-
viti; ba§ Ü. pedlání, pe-

M pravení. [pravení.

llerorCÍÍUng f. pedlání, pe-

ílOerctrUieí m. svrchní rukáv, ná-

M rukávník.

ilkrkin n. navní kost.

Uíieretnanber pes sebe; genug
ü. dosti pes sebe; iL gefjen

w pes sebe jíti.

ttoereíttfotmttett umluviti se; baž

U. úmluva.

Ükretnfttttimung f. srovnání, srov-

M nalost; Ü. ber g-arben s. barev.

HuCrfaítCtí peásniti. [pletení.

ílerfíe^íen peplésti; bašítpe-

Üierljäfcltt pohákovati; baš Ü.

pohákování.

Ueríjang m., ein D&erfteft ber

Samen putnice, putnika.

UCrfíetb n. svrchní odv.

UetfUiben pestrojiti, pevléci,

peodíti; ba$ tt. pestrojení,

peodní.

utofttigCH m. svrchní límec,

obojek.

ÜDerfreuten pes kíž dáti.

líeríCben peplnný ; baž II. pe-
M plnní. [obojek, límec.

ttkrlege^ragen m. pekladai

iikrícgeit peložiti.

Uermatfjen pedlati; einen fftodf

iL kabát p. ; gan$ iL docela p. ;

ba6 U. pedlání. [lávka.

UíermatfyMtg t pedlání, ped-
Uermeífeit pemiti; baž Ü. pe-
mení.

Uermeffung f. pemení.
Ü6ernäi)eti pesíti; bas ÍL pe-

M sívání. [šev.

UfierUílSt f- zapošev, zapošívaný

Ü6 errOnbítíj nifjeu na obníek šíti.

Uerroá m. svrchník, svrchní ka-

bát, [zapínání.

Ittaníífííetb n. šaty, odv naped k

Uerfdjíag m. peložek.

Ukrídjíagen peložiti; bae Ü.

peložení,

Ucrfájíagfrageii m. peložený,
pekladai límec, obojek.

U&erídjlingen obvijeti ním.
iíCrfttfjí^Saíieíe l pehlední ta-

bulka.

Überjieäet-tt pesthovati se.

UíerfiC&IlIUg f- pesthování.

ÜkrfWUten petáhnouti.

Ükrfnutnen opísti.

Ukrinringen peskoiti; baž Ü.

peskoení.

itCrjnriHgWtg f. peskoení.

i

Ueruecfjen pepíchnouti ; baž U.

pepíchnuti.

i

Übertreten pestoupiti.
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ÜÖCrtreiir m. pestupník.

jíícrtretmtg f. pestupek.

Üfcerttmdjctt Sememben pihlížeti,

dohlížeti k nkomu.

ÜfiertPtttfjMtg f. dohled; policii

„ íicje Ü. d. policejní. [steh.

Ufcennen&líííjííitf) m. obníkový

ÍÍerU»Íeíll peviti ; ba§ iL pevití.

UertDUrf m. šuba; eine 5ÍTÍ IL

t)on feiner fieinmcmb karnáek.

Ükrset^nen pekresliti
, perej-

sovati.

ÍÍCt^tCÍjCr m. letní svrchník, po-

vlíka, povlíkací kabát.

ÍÍergtC^Cn povlíkati; einen föiopf

ii. porlikati knoflík; jid) ií. pe-
strojiti, peodíti, pevléci se;

©trumpfe überleben pezouti
punochy; bas ÍL povleení,
povláení ; 2. peodní

, pe-
, f
vleení, pestrojení.

UCráteíjíjOÍef. šaryváry, saraváry.

U&eraieWíetbitng^ftit n. odv
,,

pevlíkací.

U&eratcljraá m. [ über^terjer.

UCt^ltg m. povlak, povlaka, po-

vláka; lange Überzüge dlouhé
povlaky.

Híjíatífa U llfjíanenrocí hulánka.

UOrMÍÍCi' ni. držák, držel hodinek.

UfjrftjjClt n., lUjrpOÍjter m. poista-

ík, podustika pod hodinky.

IKjrtafdjC f. kapsika na hodinky.

Untanbcnt zmniti.

Umänbcrung f...zmna.
Hmarkitcn f.

Überarbeiten.

UmarÍJCiíltUg f. pedlání.
UntMcgCn pehnouti; buš 11 pe-

hnutí.

UntíÚCOUng l pehnutí.

UtltiHUbCtt obvázati, povazovati:

ba§ 11. obvázání
,

povazování.

Umímtbmtg l povazováni.

Umbrefien toiti, obrátiti.

ilmbreínmg f. otoení, obrátka,

UlttfCill m. upadnutí.

Umfattfrcgcu m. límec, obojek
dlouhý.

UtttfíUtg ni. obmr, objem.

Hmfangvímte f- obmrná, objem-
ná ára. [objemu.

UmfttttgSttttt f- míra "obrnéru,

Hmfang^ietteit pl. strany obmru,
strany obmrové.

llingenaíjí obšitý.

Utngcfcíjíagcit ohrnutý.

HutgC^irfCÍÍ obkroužený.

HutgÜrtCit opásati, pepásati; ba§

11. opásání, pepásání.

Xltttgitríltng f- opásání, pepásání.

llUtMng m. obvšení.

Umhängen obvsiti.

lllUÍlalígtUCÍ) n. zavšovací šátek.

límÍHÍÍÍeU obaliti, obestíti; ba§

IL obalení, obestení.

ItmljitíÍMig f. obal, obalení, obe-

steni, [cení.

i UmfeíjrCtt obrátiti; ba$ iL obrá-
' UutflCtbCtt pevléci, pestrojiti.

í lllUfrct^ ni. obvod. [žení.

;
IXntfrctf Cit okroužiti; bttML okrou-

; UudfCilítatC f- ára obvodná.

j

UntíogC L obložení; 2. rozvržení.

Umlauf m.
f. Umbreímng.

UlitíCgCH eine Steuer da rozvrh-

nouti: 2. obložiti
}
obkládati;

ben fragen n. límec , obojek

zahrnouti; ba$ 11. obložení; betš

U. ber Steuer rozvržení dan.
Ummiku obšiti; bas 11. obšití.

Úmrtí? m. f. do 11 to nr.

UmrtíUtltie f. kresná ára.

UmritíjCn míchati; b(t§ IL mí-

chání, [roubení.

UmfnttmCU obroubiti; bctš IL ob-

UmÍCÍ)tcfCU obsílati.

ltmiCÍUttSCttCl m,. obsílací lístek.

Umfrí)íag m.
f. Ubefdjíag«

6*
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Utttfcíjlagen ohrnouti; umgefdj lag e*

ner fragen ohrnutý límec; bas

iL bes gabens (beim ©triefen)

pehoditi nit.

llmfdjíagtadj n.
f. Umíjangrud).

Umf^íCiern zastíti, obestíti zá-

vojem; betš IL zastení, obe-

stení závojem.

Umfdjlrimmg f. zastení, obe-

stení závojem, rouškou.

Umf-djlingen obvinouti; (Beím-ýa-
feln) otoiti; fc^ítnget bte 5£ofíe

um ba$ §äfc£;en oto vlnu o

háek.
lltttfdjtoeifmtg f. okolkování.

Umftalícn pedlati.

llíttfíaltmtg f. pedlání.
Hntuianbeítt promniti.

líUluianbínng f. promna, [cení.

itUtuienben obrátiti; bas iL obrá-

llntuienberni. obrátce, obracovatel.

limit) enbmtg f. obrátka, obrácení.

HmUltCfeín obtoiti: baž U. obto-

ení, [jení.

HtMmn&eit povíjeti; baž ILpoví-

HuÜMtrf m. obvšek. [žení.

Umstrfellt okroužiti; ba§lLokrou-
Umsiríeíung f. okroužení.

Umbogen otáhiý.

UnfiefdjOÍten bezúhonný, bez úho-
ny, na cti zachovalý.

llníeitfjDÍtcnetí £ na' cti zacho-
valost, bezúhonnost.

Hitíetoegttdj nepohybný.

línfbnnííá) nestvrný, neforemný;
unförmlich er ŠMcfbctndj nestvrné
tlusté bicho.

Ungefärbt nebarvený. [vodný.

UngegrÜHutt bez dvodu, ned-
Hngeíonmt neobroubený.

Ungleichartig nejednostejný.

Itngieidjíeiítg nerovnostranný.

HngíCt)unn!CÍÍg nerovnoúhelný.

Hntfontt f. stejnokroj , uniforma.

itltiformirCtt uniformovati.

jlinifOrmfnOiJf m. knoflík k uni-
form.

' ilntfonnfratJate f. nákrník, kra-
vat k uniform.

I lintformrcá m. kabát uniformový.

i

Uniíormoorjájrift £ pedpis o

I

stejnokroji.

|

Utttfortttto efte f. vesta k uniform.

i

Uniform^etuínung f- výkres uni-

formy, [domost.

ÍUnfenníntt £ neumlost, nev-

j

UmtteÍJÍtd) nelepý, neoutlý.

Unregelmäßig nepravidelný; u\

gera offene ^erfon nepravideln
rostlá osoba. [nost.

:
Unregelmäßigkeit f. nepravidei-

i Uníen dole, vdole.

j
Uníerirm m. po dramení, pedloktí.

: Unterarme! m. spodní rukáv.

: Uníertírmeííjaíter m. držení, dr-

žadlo spodních rukáv.
Unterkná) m. podbišek, pod-

biší , bicho spodní , dolejší

eich.
! Unterkinfíeib n.

f. ilnfeqieíjrjofe.
' Unterbreiten podestírati; bas iL

podestírání. [prsní.

Unternrnftgegenb f. místo pod-

i Unterdiemiíetíef. spodní šmizetka.

; Unterfntter n.
f. gutter.

I

Unterfüttern f. gütfern.

i Unterl) emí) n. spodní košile; tur*

3 es U. ber Fjanaifdjen unb f[o«

bafifcjen 28eiber rubáš, rubá.
! Unternofe i l iinteqierjOofe.

|
Unterfeílíe £ podbradek, podbradú

i Unterftnn n. lalok.

i UnterÜeib n. spodní odv.

I
Unterfötper m.

f. Unterleib.

Unterfragen m. spodní límec,

obojek.

Unterlage f podkladek, podložek.

Unterlegen podložiti, podsaditi;

bas IL podsazení, podložení, [ní.

líiíteríegnng f. podložení, podsaze-



Unterleib — Süerbeffern. 85

UutCrfCtfi Ta. spodek, dolejšek tla
;

2. spodek, dolejšek života»

llntcrtctítóreifc, Unterleibroeite f.

šíka spodku, dolejšku tla;
2. šíka spodku, dolejšku života.

Unterntetfter m. podmistí.

línícrmtfrfjt smíšený.

Uuternäijen podsíti, podšívati-,

bas gutteru. podšívati podšívku.

Unternaljt f. spodní sev.

UltterJpOÍfter m. peina, poduška
spodní, spodnice.

Hnírridjt m. uení, vyuování.

Unterriájten «iti, vyuovati.

HnterrÍá)tCÍ uený, vyuený.
Unteríflcf m. spodnice, spodni-

ka, spodní sukn; fjer^VDeifc

dráždilka , kopivka , kranda-

ška.

Unterröcken n. ber Männer pod-
kabátek.

Unterlagen zakázati.

Unterfagnng f. zákaz.

Unterlaß m. podkladek; getäfelter

IL hákovaný p.

Untere enfeí m. dolejšek stehna.

UnterfdjitUn podstriti; t>aš li.

podstrení.

Unterfílagen podsaditi, podraziti.

UnterfdjlagMtg f. podsazení, pod-

Unterfdjneibeu podstnhnouti
; ba%

U. podstihnutí.

Unterlegen podkládati; bas li.

podkládání.

Ulííerfe^t složitý, zavalitý,

Unterftirngegenb f. podeií.

UltterftOÍ3fen podmížkovati.

Uníerítmmpf m. spodní punocha.
Unterfingen podporovati.

Unterftii^nng f. podpora.

Uníerítntmngšfaífa f. pokladnice
pomocná.

Unterfncíjen vyšetiti; einen Se*
fdjulbtgten u. vyšetovati obvi-

nnce; 2. prüfen zkoušeti; 3.

beftdjtigeu ohledati nco.
Uníerfndjmtg f. vyšetování; in

11. gebogen u v. vzat; nad) ge-

pflogener 11. po uinném vy-

šetení.

Unterteil m. spodek, spodní díl.

Untertneite f. spodní, dolejší šíka.

llnternúnben podvmouti; bas tt.

podvinutí.

Unterliegen podviéci.

Unter^ie^Ofe f. podvláky, podvlé-

kaky, gat, podvlékací kalhoty.

Untermietung f. podvieení.

Unjerf^nitten nerozstižený.

Urlaub m. odpuštní, odpouštka,

dovolená ; U. neíjmcit o. vzíti.

S3anbi)framt n. hned Vandykova.
SBaíJeurŠ m. vapér.

Satermbrber m. fdjerjiucife ber

fmléfragen stojaté límce, ko-
sinky, fatrmordy.

aSeilrf^ett n. fialka. fbarvy.

SSeilffleniían fialový, fialové

ScilcyenraUU brunátný , bru-

nátový.

SBeíUttt n. velm. [nátská.

Scnetiauerrotfl n. erve be-

Serabrebcn umluviti se, smluviti

se o nco.
SernbrcbUlig f- úmluva, smluvení.

Scrabídjtebmtg f. propuštní.

SerÍJaub m. obvazek; 2. svazek;

geincinfdjafttidjer 9$. s. spolený.

akrÍJCffeW napraviti, opraviti n-
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co; einen gefjíer in ber Urfunbe

o. omyl t listin o.: ben £e=

benéruanbel ü. polepšiti život:

ü. (öerüoüfommnen) zlepšiti, zve-

lebiti nco.
33ttílCf)Criíng f« napraveni, opra-

veni, oprava: zlepšení, zvelebení.

Verkfíernng^rtniíigumt n. vý-

sada na opravení.

Verímtkn spojiti.

VerMnDung i spojení.

Šcriniingnaftt f- spojovací šev.

Vertlßt m. zápov.
^Berraltteit premovati.

S>erací)t m. podezeni: Semcmben
in © f) ab tri domnní míti na
nkoho, v podezeni míti n-
koho

; gegen Semanben Sk \á)b*

i)fen v pod. vzíti nkoho.
SerbacptégrmU) m. píina pode-

zeni, p. podezelosti.

33troCt zakryty; betbete fHOpí*

locker zakryté dírky.

SCtberíCH zkaziti; SÍetber b. šaty

zkaziti.

VerMenen vydlati.

VerMeiífí m. výdlek. [jem.

Verureiacfjen trojiti: bae& tro-

Vereinigen spojití.

Vereinigung f. spojem: 3&. ber

Arbeit spojeni práce.

Verfall m., inbUBung.propadení.

Verfallen in UnterfucEjung, in Strafe

upadnouti u vyšetování, v po-

kutu; bk ©elbbufic berfdUtinbrc

5írmenfaífa pokuta penžitá pro-

padne do pokladnice chudých.

Skrfertigett udlati, zdlati, sho-

toviti; Das 3$. burd) hälfen ušiti.

©erfertiger m. hotovitei.

Verfertigung f. shotovení: & be§

©íeiíterftucfeš shotovení mistrov-

ského kusu. [drchání.

Síerft^cn smodrchati, baé 3S. smo-

Sierfi^nng f. smodrchání.

Verfíecíjten zaplésti; bae 8*. zá-

plet, zapletení.

ÜBerfie'cfitung t zápletek, zapletení,

Verfügen opatiti.

Verfügung f. opatení.

Vergittern zamežiti , zamežo-
váti; ba$ 3$. zamežováni.

Vergrößern zvtšiti, povtšiti; ba&
£>. zvtšeni.

;
Vergrößerung t zvtšení.

I Verhängen zavsiti: 2. uložiti;

eine Strafe b. u. trest.

Vertieften zastehnouti.

VerjaftreU promleti nco: &et-

jährte Binfen promlené úroky,

Verjährung f. eine? íJtedjreé pro-

mlení práva.

Verjammgíínft f. lhta promle-
ná, lhta promlecí. [právo.

Verjäfirung?recf]t n. promlené
VcrjaíirUUgí^eit f. as promlený,
as promlení.

Verjüngen [SKajjjjtob) zmenšiti;

Verjüngtet 9Japftab mítko
zmenšené.

VerfCUf m. prodej; ;um &. QU*

gefertigt na prodej udlané.

Verfamen prodati.

VerfaufítCÍ) prodejný.

Verfíeiuern zmenšiti.

VerfrUnneít zmrzaelý.

Verírunnelung f. zmrzaelost=

Verfügen skrátítL

Verfügung f. skrácení.

Verfmlntti? »• pomr.
Verlangen žádati; ba$ 35. žádost.

Verlängern prodloužiti: ba§ 3$.

prodloužení.

Verlängerung f. prodlouženi.

Verla^íicf), genB bezpený, jistý;

getreu vrny.

Verlauf er m., cín sI>íenícr), ber mit

ben Seiftent roed)íeít zábhlík,

pebíha.
Verlegen zaleželý, proleželý;
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verlegene Treiber odv zaleželý,

proleželý.

Serle^eu rušiti, porušiti.

SJerleimtg f- porušení; &. ber

©enoffenf^aftS'SBorft^riften ru-

šení, porušení pedpis spo-

leenských.

SSCtllíft ni- ztráta, pozbytí neho.
SSerlufttg kdo nco ztratil , n-
eho pozbyl, o nco pišel; beš

fmnbroerfe* ü. tnerben prázden
býti emesla.

SScrmitt&Crit umenšiti.

SBcnttiJgtt n. majetnost, jmní.
SSentaíjCU zašiti;" baé s£. zašití;

baš SSernaljfé zášivek.

Scr^adjíCn pronajmouti.

$er£adjtnug f. pronajmutí.

akrpfíegeu ošetovati.

SBeríffegffOftCU pl. náklad na oše-

tování.

aJcríJfíCgung f- ošetování.

ŠerífíiCÍJtett zavázati.

SBcr^fltjíltng f. zavázání.

SerfCtttmCln shromážditi.

SScrjammíUng f. hromada, shro-

máždní.
SSerfdjieítóar posuvný.

SScrfdjieíiiarfcit f. posuvnost.

^er]tf)tCÍJCn posouvnouti.

Serfdjtelmng f. posouvnutí.

SSerfíJtCbenfarítg barvy nejedno-

stejné.

SSerfá)leí^ m. prodej, odbytek.

©Crf(í)lCÍ|en prodati, odbyti.

ŠcrfdjíCtprCtó m. cena proda-

vai.

SJerf d)leif?ftättC f. místo prodejové.

SBerfdjíingcn zaplésti.

ŠerfdjIÍttí|Mtg f. zapletení.

ŠcrfdjíurigCU zapletený ; Uerfcí)[uu-

gene *Bud)ítaben zapletené pís-

meny.

StafdjmtCrCtt zamazati; ba8 3$.

zámaz, zamázka, zamazání.

SJcrfdjSncrn upkniti, okrášliti;

bttš SJ. upknní, okrášlení.

aicrfdjiiltcntttg f. ozdoba, okrasa.

Šcrjdjtohttttten n. ber garben splý-

vání barev. [peetiti.

Skrfiegeítí upeetiti, speefciti, za-

ŠCtfíOpf Clí., ucpati , zacpati; H
ftopfíeš Cíjr zacpané ouško.

ästrftDtjfltng f. ucpání, zacpání.

^ertíjetíClí rozdliti; gíei(f)mafng

Ü. stejn r.

SSertljetlMtg f. rozdlení.

^Šeríl) Citeru nadražiti, zdražiti.

$ertí)CUCrUUg f- nadazení, zdra-

žení.

neíkal kolmý. [slice.

OcrticaítilítC f. ára svislá , svi-

SJcrttCfClt ryhlubiti. [bání.

aSertiéfmtfl f- vyhloubení, vyhlou-

^Crírttg ni. smlouva.

SBertragžkftimmung t ustanovení
ve smlouv.

Síertrttimngomamt m. dvrník.
Vertreten zastupovati.

Vertretet m. zastupitel, zástupce.

^CttrCÍltng f. zastoupení, zastu-

pitelství.

SScrimftaltcu zohaviti.

VerUUftaltUUg f. zohavení.

SSCfUrtScilCtl odsouditi.

Verurtljciíung f. odsouzení.

Šertoftájfeit hrbatý.

JBCIttittltCtt spravovati nco; ca$

Vermögen ber ©enoffenfe^aft o.

spravovati majetnost spoleen-
stva.

akríflítlter m. správce.

VerUíUÍtUUg f. správa, spravování.

VerUiaubelU promniti; b(\$ 3$.

promnní.
SJertOaitbímtg f. promna.
SBmpafdlCtt {^ garben) zamý-

vati; ba£ $£ zamývání.

!Ccrtoci m. dtka,

SSettPCiftn dtku dáti.
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S3cttDttl&ttt užívati eho ; obraceti

co k emu ob, na.
Sertoeitbmtg f. užívání; &. ber

©eíjtlfen u. pomocník.
SBertDtrrett sruodrchati; ba$ $.

smodrchání.

StrtDtrrung f. smodrchání.

Sßer^eit^neU vyrýsovati, vykresliti.

í8tXZ\tf)tn, aus ber gehörigen Sage
^ie^en zkiviti; baš £L zkivení.

SJer^ie^ung f. zkivení.

^ŠerSterCtt ozdobiti, okrášliti, ukrá-
siti; mít (Ebeíftetnen ö eruiert dra-

hým kamením ozdobený.

SSer^terung f. ozdoba
s 'okrasa,

okrášlení.

SSÍere n. tyrúhelník.

2}tCtCrftg tyrúhelný, tverúhelný,
tverhranný; trieretfiget §afeí*

ftic) tverhranný hákovaný
steh. [dírkami.

SteríOdjfttDíf m. knoflík s tymi
Viertel n. tvrt.

SieríelCÍÍe f. tvrt, tvrtka lokte.

23tgtlCtíC f. obrázek, vinta.

$tgontine («Stoff) vigontin.

^íOÍetí fialový,

S3ÍflrtU visírovati; bas 25niíber=

buc) t). vandrovní knížku v.

33tftte í". (&íeibmigšftucf) visitka.

^tilíCtlfíetb n. šaty pro návštvu.

$0latti f. ©arnir.

S30ÍC plný. [konání.

SMettbett dokonati: baš
' $. do-

$oílettbmtg f. dokonání.

^OÜ^aartg plnosrstný.

2M3Íeí)ett vykonati.

^Ofí^teíung f. vykonání; & beé

©traferfenníniffes v. nálezu trest-

ního.

SSorartntl m. pední rukáv.

Sßörfi etCítn pipraviti; bas&. pi-
pravení, [vení.

©OrfcerettUttg f. píprava, pipra-

S3orCfC^ n. podsazení.

SorMegimg f. nahnutí, sehnutí

ku pedu.
250rberattíid)t f. vzhled popední.

SSorberCtnit m. pedloktí, podra-
mení.

'Sorberíaít n. klín, póla pední
;

2. am <£a)iiíj nárt.

$0rberÉ>ÜftC f- pedek poprsí.

53lirberí)0)e f- pední nohavice,

pednice kalhotová.

^OrberlÖttge f. pední délka.

S50rbema^I f. pední šev.

Sorberfetíe l pedek, pední
strana.

S^rberfttd) m. pední steh; mit

iE. nähert pedním stehem šíti.

Síorbcrtíjetlm. pedník, pednice,
pída, pední díl; $. bet ber

§cmbe pedek, náhlavek.

SnrberííjeilfCÍjí)^ m. póla ped-
nice. [nice.

Sorberííjeillange f. délka ped-
SörbrilCf eil pedtisknouti ; eilt 9Dilt*

fter ü. vzor p.

33orfU^ m. nárt.

ÜÖDrgeÖogett ku pedu nahnutý,
sehnutý.

3$0t!}Ctttg m. opona, záslona, oslo-

na, závsa, zastení, obe-

stení, obstra, svsa, obvsidlo,

pedstradlo : fíetner $. oponka.

SoríangntOlílfeíttt m. mušelín na
záslony.

SDtpngájen n. b. b. §aube oponka,

SOflríjetttb n. náprsnika, plko-
šilka. [vání,

$0rfCtttf ni. pedkup, pedkupo-
^ODríClllfCJt nco naped kupovati,

pedkoupiti, pedkupovati nco.

UBorfeíjrett opatiti nco, opatení
uiniti neho.

šBorfefjrung f- opatení-, $. tref-

fen f. ^orfefjren. [ná vdomost.

$oríemttttÍ f. pedchozí, píprav-

^ßorfü^f m. pedhlaví.
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^BOtídgC f. pedloha, pedložka.
$0tleif} m. pední život.

Stormeifter m.
f. Sunftmeifter.

^öörtltHllb m. poruník.

Sflrjia m. podkladek; auf 3*.

2öd)et na podkladek dírky.

SJortftíf) m. záloha, zásoba, ho-

tovize.

^ßmtfjtimg f. pístroj.

^Orjííjrift f. pedpis.

Sßrfdjiifitg pesahující.

Q3x)rft»rung m. výpustek.

SorfíedjCít pedpichnouti; bd§ 95.

pedpichování.

©Urfíedjlíltg f. pedpíchnutí, ped-
pichování. [koukání.

95x)rfteí>etl vykoukati; ba$)&. vy-

S3orftCÖet m. pedstavený.

^Orfíeílílíg f- pedstavenstvo.

^Borfícácií pedstaviti; bem 3.mfft-

dlteften t>. ped cechmistra po-
staviti.

^Brfttd) m. pední steh.

^Orfítdjnaíjt f. šev z pedních
steh. [stávka.

33r»rfío^ m.
f. ^aífepoiíe; 2. na-

3}Dríretetl pedstoupiti: bo§ $.
bes 3írmIod;e vypuštní pr-
ramku.

83ürtud) n.
f. ©dímr§; eine 9írt

$. šorec.

SjDr^etdjnen pedrejsovati, ped-
kresliti; bas 9$. pedrejsování.

ä5orjieI)en naped táhnouti.

W,
üöaare f. zboží

; verlegene SK. zá-

lež, zaleželé, sleželé zboží; ge»

ftrite 2B. vázané zboží.

SBaarenmttfa^ m. obrat zboží.

2Bad)ö n. vosk; luetBeš 3S. bílý

v.
; gelbes 38$. žlutý v. ; mit 20.

beftreid)en navoskovati , vositi
;

2B. gum SBtdjfen v. k vosko-
vání, vosení. fchan.

®atf)3ímrdjettt m. voskovaný bar-

Sottujfícd m. vosková skvrna.

SBadjíetttaiíUti) f. voskované plát-

no.

3Bttd)§t)Crí f. vosková perle, perla.

2Bttd)£tafjtt m. voskovaná dvkyta.

2Babe f. lýtko.

SBabenkm n. kost lýtková.

SoabenítniC f. cárá lýtková.

SBaffClirOCf m. vojenský kabát;
in ber ŠŠor^cit krzno.

äöage f. váha.

Sßageit m. bú ber ©djermafdjine
vozejk.

I SBagCU vážti; ba$ 2B. vážení.

I SBagenfdjmierfíed m. kolomazná
skvrna.

!
28flgCtttltd)n.vozní,vozová plachta.

|

2Bagred)t vodorovný.

I

aoaíjí f- volba, volení. [volby.

i äßajjiaucfdjrciiiung f. rozepsání

2Sal)Iered}ttgt kdo má právo vo-

liti, kdo voliti mže.
aBa^lkredjítgnng f. právo k vo-

lení, právo voliské, volistvu

SSaíjlefpredjiutg f. rozmluvení,

rozmlouvání, promluvení, umlu-
vení se v píin volby.

2Baí)I6cíi»crkr m., 2Baí)l*£anbibat

volební uchaze.

SBaÍCJtrf m. volební okres,

okršlek.

3BajI?KommtffÍOn f. volební ko-

mise.

2Baí)ífaí)tg volebný.

SöaftlfäfttgfCtt f. volebnost.

2Baí)ígcfC$ n. volební zákon.
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SBalfbr^et m. volicí sbor, veli-

telstvo.

SBaljIttigel f- volební kulika.

SBa^ilifte, SKaíjíetíifte f. lista vo-

liská.

2Baí)lmimn m. voli.

2Bttl)lmOuU3 m. spsob volby, vo-

licí spsob.
2Baí)l0rímMtg f. rád volební.

ŠBftljíOrt m. volišt.

20aí)Í4)enobC f. obasí volební.

Soa^ííJrotOÍOÍÍ n. protokol volební.

SBaíjlrecfjt n - právo voliské, vo-

liství.

S®aí)líítttintC t volicí hlas.

8Bcíí)IÍog m. den volební , den
volby. [volební.

SBa^íUttltrtek pl. pikle, pletichy

ŠBatócrfafjren n. spsob volení.

ŠBaéítJerfammhtng f. volební, vo-

licí shromáždní.

SSaljIáCttel m. lístek volicí.

SBalfoimmer n. volební svtnice.

ŠBajjIttr volebný.

Š5tí616aríCtt f. volebnost.

Šoaíjíen voliti, zvoliti; 2. ausfü-

ttert vybrati.

SBafyler m. voli.

2Baibtnann§s(£Dftiittl n. myslive-

cký odv. fvalchovka.

SSalfererbe £ hlína valcháská,

SBaKritóe, SSaífrippef., Sial, faí=

fcr)e £age, falfdjet gaítenbutcfj

im 2urf) záhyb.

SSMt m. (Stoff) valis.

SBalae £ válec: í)OÍ)íe SK. dutý
v.

; auf bie 2K. roicfeln na v.

navinouti.

SBantttí m. krátká kazajka,

2B(inbCr m. cestování, vandrování.

San&ereuiitftgiing f. povolení

k cestování, na vandr.

SBaufoerÍJlICÍ) u. cestovní , van-

drovní knížka, fdrovní.

SBattberfretfjeit f. volnost van-

a35anberfrtít*Srfírctfunfl £ pro-
dloužení povolení na vandr.

SBan&erjaljre pí. cestovní, van-
drovní léta.

2BClHÍ)Crn cestovati, vandrovati,

jíti na zkušenou. [šíek.

2B(lUbfor6 m. visecí, stnový ko-

ŠOattfe f. šroubník.

SSapeur m. (Stoff) vapér.

äBap^Cll n. znak, erb.

©a^CnfCptíb n. štít znaku, erbu,

2£aWttíttdj m. uzlíkový steh.

SSawCtt výstrahu dáti.

SBanUintJ f. výstraha,

SÖCtfC^e f. prádlo; roeipe SK. bílé

p.; oetgeíbte SK. zažloutlé p.

SöajÜien práti; bcté SK. praní.

®aftf)í)tmuidjnl)e pl. prací ru-

kaviky.

33Sttfd)fletí) n. prací šaty.

333 Ctf CÍjIeííCt n. prací kže. fcky.

2Ba{djtmiíí)e f., SKafctjtrog m. ne-

ŠŠafjer n. voda; reineš, trübee SK.

istá, kalná v. ftebenbeš SK. va-

ii v.: íauitmrmeé SK. vlažná
v.; r)cirte$, ruetcrješ SK. mkká,
tvrdá v.

SBaffcrbamíf m. pára vodní.

SKctffCrbtCÍjt nepromo itelný, ne-
promokavý; ruafferbtdjter (Stoff

nepromoitelná látka.

SBaffcrfarfiC f- vodní barva.

25^CtffCrfítcf m. vodní skvrna.

aŠaffergriíH vodozelený.

SBafíerfíi^ m. dlouhý steh.

SBCttfítCf m. vak, tlumok, sajdák.

3Saííe f. vata. [vání.

SBaíttreil vatovati; baž SK. vato-

SBattirmto, l vatování.

äöatttrungeletnuianb f. režné,

tuhé plátno. [vání.

2BattmmgítOff m. látka k vato-

äöeÖen tkáti; ba§ SK. tkání.

SBeerarett f. dílo tkadicovské.

SBefierfarbe t
f. &arbe.



SBe&erfnopf — SBibetfepdjeii 91

933CÍ»erfUO^f m. tkadlcovský uzel.

Söeöemaare f. tkané zboží!

2Bcj]Cl_m. promna; 2. 9Sec^ =

fclbrtef smnka.
SBC^feílt mniti, stídati; tued}»

fclltbc s))tobe mnivá móda.
SöeifeltDinfei m. úhel obmnný,

stídavý.

SSegraitme« ukliditi.

ŽBegraitntnng f. úklid, uklizení.

S&egtrcnneu odpárati; baa SB.

odpárání.

SJetkrílCntu n. ženská košile;

fitqeš SB. oer ©louainett ru-

báš, rubác.

SSetkrmantel m. ženský pláš.

SÖeiÖerrOCf m. sukn; offener SB.

cicovka; SB. oon Kattun kar-

tounka; eine 5lrí SB. oíjne St-

mel doramek; 2ß. Don ton*
rafdj kronraška; 20. Don 9)íe«

fuían mezuhínka; ein grober

SB. šora; ein SB. Uün grobem
©efütnnft kaftan.

SBetcOc f- mkkos, mkkota: 2.

slabizna, slabina.

ÜJBetdjCtt moiti: baš SI$. moení.
SBctdjCnkcitC f. šíka slabizní.

2BctnfíCCf m. vinná skvrna.

SSeingeift m. líh.

ŠBet^ bílý; jefjr tu. blounký;
tueijšer ©ammet bílý aksamit;
tu. madjen ubíliti, pobíliti.

2Be%arn n. bílá píze.

SSeifgefíCfft bloškvrnatý.

2BCÍ|gCÍÍ) bložlutý.

äBetpgeprettfelt bíle kropený.

2Beir? gritn blozelený.

SBei^íebcr n. bílá skopovice.

Skitfíidj blavý, poblavý, b-
liznový. [šití z plátna.

2ÖCtgttäi)Ctt šíti z plátna; ba* SB.

SBctpaícrtn f. švadlena.

2BcÍ|ftÍtfClt n. bílé vyšívání.

2Bct|uiaarc f. bílé zboží.

aBetj^Cltg u. bílá látka,

Stkiíe f. šíka; obere SB. hoejší š.

2BcttCIl (ficf)) rozšiovati se; bit

Kleiber ruetten ftcf) šaty se roz-

tahuji, rozšiují.

SBcttcnuCríjaíílíi^ n. pomr šíek.

^et^eitlleieit pl. otruby pšeniné.

aŠeílC vlna; 2. hídel.

äöcftenförmig vlnitý.

ŠBeubcu f. llmtuenben.

ŠJetífiiíjrer m. dílo vedoucí, e-
ditel, správce, dozorce dílny.

SBerffíaííe i dílna.

2BerfítÍd) m. stl v díln.

ŠBerfáCltg n. náadí, nádobí.

SSefte f. prsník, vesta; SB. mít

fteíjenbem fragen v. se stojacím

límcem: offene SS. otevená
v.; SB. mít áírmeln v. s ruká-
vy; 3nngmanné*2Sefíe jungma-
novka. fu vesty.

SkítenfltO^Í m. knoflík k vest,
ätfeftCmuadjCt* m. vestá.

SOCfíenpaírUUe f. vzor, patron
na vestu.

SSciíetlf^nttt m. stih vesty.

SScfíenftOff m. látka na vestu.

SßefiCUiafdjC f- kapsa u vesty.

äÖCi^Ctt brousiti ; baš SB. broušení.

2BtdjílCmuiaUu f. voskované plá-

SOirfCÍ f- svitek [tno.

^BidCÍanb n. povijan, povijadlo,

povij ák. [nouti.

3Btdeíít vinouti; fjinjU tu. pivi-

2Btcí|djttur f. poviják.

Söirfeltltd) n. für $inbertá,tacka.

äöttfCi^CUg m. zavinovadlo.

SÖitfClStOtfU m. povinek. •

mdítl m. klok.

SBtb Crllítfd)eu n. kotvicka, udika.

©tbcrfC^CU ftd), protiviti se n-
komu ; opíti, opírati se nkomu.

$Btberjd5lidj zprotivily.

ŠBÍberjC^ítd)fCÍÍ f. zprotivení se,

zprotivilost.
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SBtberfe^Ung f. protivení se.

Sßibertyänittg zpumý.
2öiber)pönfitgfeti f. zpoura proti

nkomu, nemu.
Sieberf)olMtgítnitbeit pí. opa-
kovai hodiny. [ková.

SBtegeitÖanb tt- obvázka koléb-

SBÍCgenbecfe £ pikrývka, po-
krývka na kolébku.

SBilbfdjlir f. vlura, šuba.

äßiltbC f. stožár, vrtidlo, rumpál.

áotnbeí f. plénka, plínka.

Šoittbett víti, vinouti ; 2. t>íe áBafdje
ždímati.

SBittbrab n. vtrní kolo,

SStnbUltg f. vinutí; 2. ber SBäfdje
ždímání; 3. an ber ©djraube
závitek.

SBÜtfel m. úhel; redjter SB. pravý

ú.; fdjiefer SB. kosý ú.: )pi$U

ger 35k ostrý ú. ; ítmnpfer Š$.

tupý ú.; frnmmíiniger SB. ki-
voárný ú; gernbliniger SB. pi-
mocárný ú. ; gemtfcfytíinigcr, gc-

mtfdjter SB. rozlinoárný, rúz-

nocárný ú.
; ebener SB. plochý

ú.; äußerer, innerere, zevnjší,
vnitní ú.

SBmfelarbett t pokoutní dílo.

SB3ÍItfelí)ofen tn. úhelnice, po-
rožník.

SStnfelímte £ úhelní ára, kol-

mice; 2.
f. diagonale.

SSinfelma n., $fta£ beš mnhU
míra úhelná; 2. ein Sttftu-

mcnt úhelnice.

SSinfelmefíer m. úhlomr.
SBtnftírC^t úhlopravý

, právo -

koutný.

SBttlíeranpg m. zimní odv, šat.

SoittterímUlatfCÍJCtt n. zimní do-

mácí kazajka.

SBÍntetI)Of CllfíOff m. látka na zim-

ní kalhoty.

SStníer^Ut m. zimní klobouk.

aBtitteríamafdje f. zimní kamaš.
SBílíterntObe f. zimní móda.
SBinterro m. zimní kabát.

ŠOtllíCrfíOff m. zimní látka.

äÖinterulCfte f. vesta zimní.

ŠŠtrklktlt n., 2öirbclfnod;en m.
obratel.

SHrbelfMe f. páte hbetní.

2ötrfCttiniti, konati, psobiti nco.
Sirfling f. moc, platnost; 2. goíge
úinek; auffc^tebenbe SB. úinek
odkládací.

SStrfimgšfreté m. psobnost,
meze psobení.

3BuftDßCirC - stávkové zboží.

20in: zmotaný, zmodrchaný.

SÖtrrfeibe f. zmotané hedbáví.

S8ÍÍÍÍJ m. hospodá.

Sotfjett utírati.

3ötfd)^aber m. utírák, utrák.

SSJafýíltd) m. utra, utradlo,
utrací šat.

SBiitoe, Sßttfrau f. vdova.

^títDCnfíanb m. stav vdovský.

20oá)Cnarbeíí t týdenní práce.

SBod)enarbeÍterm. týdenní dlník.

SBsmeníOÍin m - týdenní mzda.

©ödjeimtarft m. týdenní trh.

^D^IgeftCÍtet lepotvárný, krá-

snotvornv.

äßiüimng f. vydutí; SB. bestem«
cf)e§ v. bicha.

SBDÍfpelá m - vlura, šuba.

aoOÍÍeilfartg oblakový, oblakové

barvy.

SSolídrtCtt f. dílo, práce z vlny.

SMatlttg m. vlnný atlas.

SBoKíiarégC (©toff) baréž vlnný.

SMOrte f- vlnný prým.

ŠŠolíe f- vlna; grobe, feine SB.

hrubá, tenká v. ; engíifdje SB. an-

glická v.; berliner SB. berlín-

ská v.; íjctmburger SB* ham-
burská v.; gefämmte SB. e-
saná vlna.
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SBofífabett m. vlnná nit.

ŠBoíífebcr f. péro vlnné, z vlny.

2BotlÍlCÍb n. vlnný odv. [šelín.

2S0Íím0UffcIÍlt m. bavlnný mu-
aBofínabel f- jehla na vlnu.

SEBoltyliifdj m. vlnný pliš.

ŠBoílretrf; vinatý.

SOOÍÍrí})^ m. vlnný ryps; ruf-

fífcf) er SB. ruský vlnný ryps.

SOoHfjiir^e f. vlnná zástra.

SBDÍÍfpt^en pl. vlnné krajky,

cípky.

SOBÍÍftOft m. vlnná látka; btc)-

íer 20. hustá vlnná látka.

SBoííftrUtttíJf m. vlnná puno-
cha.

©flíítafiet m. vlnná tykyta.

SMtUCÍJ n. vlák, vlnný šá-

tek.

SBnjo m. zrst; mittelmäßiger

2B. prostední z.; proportionir-

ter 2B. úmrný z. ; lang fertiger

20. dlouho stranný z.

SBitífí f. válek; eine SB. auSjío-

ftfen v. vycpati.

SBlI^el, SSugel m. záhrnka.

ŠBlt^CÍtt, roubili zahrnouti; ba$
SB. zahrnování.

3acídjen u - zoubeek.
^gCltfCn m. zoubek; 3. mctdfjen zoub-

kovati; nmbe 3. kulaté, oblé

zoubky; fpi^ige 3. špiaté z.;

QÍaíit ß. hladké z.; boppeíte 3.
dvojité zoubky.

3oáCUí)Í4

tC f. zoubkovaný prým.

3aáeitetttfd)Utít m. výstih zoub-
kový.

Žtttfunförmig zoubkovitý; gacEen-

fcrmiger Sauf z. bh.
3fltfCttfítltíC f- zoubkovaný kraj.

3tt(ÍCttretí)e f. ada zoubk.

gaettfpt^e f. špika zoubku.

Aíltg zoubkovaný.

#aí)i f.
f. Siffer.

ä^Icit platiti; er ]al)it beffer on
drážeji platí.

galjlung f. plat; 3. 00m ©tütf

p. od kusu.

£a{)\X m. zub.

3díjnrab n. koleko zubaté.

3aí)UftangC f. heben.

aílífCU m. ep.

Zapfenlager n. zhiaví.

aOféítfl tepivý, tepily.

gafent ficf> tepiti se ; ba$ 3.,

ä eifrige Befdjajfeníjeit tepilost.

^edjíioíe m.
f. 3unftbote.

3ccíimetíícr m.
f. Sunftmeífter.

^cájmciftcraint f.
f. Sunftmeifter*

ßeDC f. prst u nohy. [amt.

3 Citren n. znamení.

.getájenanb f. in einem *Bud) zá-

ložní stužka.

3ttdjClíganí n. píze znamenací,
k znamenání.

3Ctájeufmtft f. umní kreslicí,

kreslení, rejsování.

getííjlíCn znamenati; t)0H ber §cmb
%. kresliti; 2. mit§üfeöon 3ir-

fcí uiib ßineal rýsovati.

3ctd)tlCUníetí)0be f. spsob, na-

vedení ke kreslení, k rejsování.

^CtájCltpítytCr n. rýsovací, rý-

sovný papír.

3eÍtf)lUtng f. výkres.

3cÍgC|UtgCr ni. ukazatel, ukazo-
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vatel, ukazováek, ukazovací

prst.

,geitgeíd)tttaá m. vkus asový.

3tIítUCÍ) n. plachta stanová.

^CtlbCl m. (©toff) cendelín.

3crfdíteit rozpadnouti se ; biefe

bleibet j. ty šaty se padají.

^WfttfCItt roztepiti se; baš 3- roz-

tepení.

3wmailfd)ett sezvati, sežraniti;

baé 3- sezvání, sezvánní.

^CnttftCtt roztrhati, rozedíti, ze-

drati; Kleiber
J.

roztrhati, ze-

drati šaty; bas 3- roztrhání.

'3trfÖ)ndbeU rozstihnouti; ba§

3. rozstižení, rozstih.

^rfdjnCt&E m. rozstiha.

^Cttltt snovati; baé 3. snování.

3tUg m. látka; florentin cr 3. flo-

rentinská látka; [jeder 3. svtlá

látka; unhaltbarer 3. nepevná

1.; würfeliger 3. kostkovaná 1.

;

ber 3. üerfdjiejjt L se plaví;

halbleinener 3. poloulnná 1.

;

leinener 3» lnná 1.; gewebter

3. tkanina; bardjetene 3enge
barchany; íjunfener 3. konop-
ák; geftreifter 3. pruhatina,

pruhatá, pruhaná látka; bro«

CTjirter 3* látka hrošovaná.

3tUgtttf? n. vysvdení; 3. über

ben Žefudj ber SBieberfjolungš'

ftunben vysv. o navštvování
opakovaích hodin; rua^rf)CÍt§-

ubrigeš 3» v. s pravdou se ne-
srovnávající.

aiíStá klikatý, naditý.

ittíjt f- povlaka, povlak, cícha.

^iCQltutíj cihlový. [kže.

^tegeníeber n. koziovice , kozlí

^ííjtlt táhnouti
; gäben

J.
niti

táhnouti ; eine Sintc 3. vésti

áru; üOÜenb$ 3. dotáhnouti.

^ttríiengel m. parádník.

fytlbt, Bier f. ozdoba, okrasa.

gieren zdobiti, krášliti; biefe gatbe
gieret am beften ta barva nej-

líp zdobí.

3terítd) ozdobný.

3terltd)íeit f. ozdoba, ozdobnost.

Sterling m. parádník.

^tffer rn. íslice, cifra.

3tmntCtbraun skoicové barvy.

3tnnflt0pf m. cínový knoflík.

^imtOber m. rumlka.

ätllfeit pl. úroky.

3tUfeI m. cíp, ušet.

^tpfeltg cípovitý, úšetnatý.

£ÍXt m. kruh ; 2. kružidlo ; öffne

ben 3. otevi k. ; ben 3« ein«

fetten k. zapíchnouti, zaraziti;

ber ^tfjlüffel beš 3. klíek ke
kružidlu. [židla.

ätrfeleUtfa^ m. zapíchnutí kru-

gtrttlltlltC f- ára kruhová.

^irfeíuífnnng f. otvor kružidla.

^irfelnmb okrouhlý.

3trfeííu^en!eí m. rameno , nožka
kružidla.

^irfeíftfjlag m. beim Hantel
padnutí do kruhu, do kola.

^iríeltyi^e f. špika, ostí kru-

židla.

3ttronenfar5e f- barva citrónová.

3tt$ m. («Stoff) cic.

gitternabel f. tasadio.

^O^fCÍÍ n - sobolina, sobolí kže.

^Oeí^elS m. sobolový kožich.

gOÍÍ m. clo; 2. 9ttaj3 palec.

göEfrei svobodný od cla.

3tííínta f. palcová míra.

aOÍÍtdrtf u. sazba celní.
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ßoflüuridjnft l pedpis celní.

^Ö^f m. vrko, lilík, lelík, culík,

rulík, úplet.

30}Jfd)eíí n. vrkek, culíek, ru-

líek, lilíek, lelíek.

3HíítJCnÍn^C f. župka zuávská.

3uaDCnrMd)Cltn.zuavská kazajka.

^HC^jJt n. píslušenství.

3ll6mbett zavázati; baž 3. za-

vázání, [máí k.

glíájí m. káze; fialtšíiá)e 3. do-

3ufaíienf^lagett nastehovati; ba*

3. pastehování.

3Hfafcní pitepiti.

^Ug m. tah.

3líga6e f. pídavek.

^HgeeU pidati; bdš 3- pidání.

3lígrtÍJr G- píslušenství,

^Xtgeflet zalepený; bte gugeflebte

©teile ob. <Šacf)e zálepka.

^iigel m. beim Sitdjfdfjerer stíhlo,

emen.
^HgtrCtfter pivandrovalý.

Bngefájniíten stižený.

3Hgí)UÍ na. klobouk stahovací.

ßUgfiUtUt m. stahovací obruba.

^UgfCÍJttUr f. stahovací šra , tá-

hlo, [tla dáti.

Oligurien zapasovati
, pás okolo

gltíjaftCtlt upnouti.

3uí)OÍeií
t

gup!eltl zaháiti , za-

hákovati, zapnouti na háek.
,3iífíeí)eit zalepiti ; bn§ 3. zalepení.

3u!íe5líHg l zalepení.

äulltÖ^fCtt zapnouti.

^líí^opf^^ m - ber §anbjd;nl)c za-

pínáek.

äufnÖ^flUig f- zapnutí.

AitnaíJUte f. pibývání
;
pibírání.

BnneljUteit pibývati; pibírati.

^Uttft f« poádek, cech; in bte

3. einverleiben k poádku pi-
vtliti; gan^e ob. ooHe 3. plný

p.; oon ber 3. au§gefcr)lof=

jen cechu prázden; bei ber 3*

fi) oerfammeín do cechu se

scházeti; bie üerjctmmelte 3*
shromáždný p.; in bie 3. auf"

genommen do poádku pi-
jat; bie 3. befcjieu lafjen p.

dáti obeslati; er gehört ^u bte-

jer 3. on tomu p. pináleží.

^líllftaííCfíC m. starší cechovní.

guuftangelegeitíjctt f. záležitost

cechovní.

attJtftdfítíCl m. lánek cechovní.

^XtltfíOtC m. cechovní posel, po-
slíek.

^HHfífíIÍJÍtC f. praporec cechovní.

^HÍtftgeitO^ m. len cechu, ce-

chovník.

künftig cechový; ein äünftigeS

§anbti)erf cechovní emeslo ; ein

künftiger s
)Jíeifter cechovní mistr.

£mtftittfyeftOr m. cechovní do-

zorce, dohlížitel.

^linftídbe f» matka pokladnice,

pokladnice ; offene 3. otevená

p.; gefd)lofjene 3. zavená p.

^MtftutCifíer m. starší, cechmistr,

3«nftmetftercntt n. cechmistrství.

cechmistrovství.

3línftrctí)nmíg f. úet cechovní.

3ítnfírcd)t n. právo poádku,
cechu, pr. cechovní.

3uUftf rfjreter m. cechovní písa

aUiífíftCgCÍ n. cechovní pee.

3itUÍtltr!mtbC f. listina cechovní.

attnftoCVfttíflUtfl f. zízení cechu.

älinftÜCrfammlmtg f. schzka ce-

chovní.

oUUfíDerUmnbt stejného poádku.
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^imfítDCtytiett n. znak cechovní.

gltttfÜüCifC po poádcích, po po-
ádku.

gUílfíjinong m. závazek cechovní,

nucení k cechu.

3ltnge f. jazyk. [baví.

3tfpfett tepiti; &ábt 3. t. hed-

alí^ffCtbC f- tepené hedbáví.

3urt(fiíCn dopraviti, upraviti.

aimCÍmtg f. úprava.

äurÜtffplagen zahrnouti ; ben £ra«

gen 3. límec zahrnouti.

auriitfjíeííen posouvnouti.

3nriííifíeíÍHngf. posouvnutí ; 3. ber

2íd)íeín p. ramen.

guíammenímbeit svázati; ba§3.
svázání; ructé ftdj gut 3. íaBt

svižný.

3uiamtnen&rekit stoiti.

aiífammcnuriiíf ett smáknouti ; ju-

fammengebriicfrer Oíocf smakaný
kabát.

^Hjammenfalíeti v záhyby klásti,

skládati.

aHfautmenfícdjíeit splésti; ba§3.
spleteni.

3u(atitmeíifíet6íimg f. spletení:

3. ber §aare spletení vlas.

Änfamntcnfücfen uiátatí.

3uíammcngeííud}íett spletený; et=

roaš 3uíammengefíoc^teneé sple-

tek, spletka.

ßiifammengenänt sešitý.

gufamuten^efíett sestehnouti; baš

3- sestehnuti.

gufatnmcnfaufeií skoupiti, sku-

povati.

^UfamtlíCnfmtfí f. schzka, shro-

máždní.

3níamntenícgcn složiti; Kleiber ^
šaty s. ; bas 3. složení, skládáni.

3uíannncmtaí>eltt sešívati.

3unftroaüpen — 3 uíefymttíintern.

3uiamtnetinöt)en sešiti; bas 3»
CÍSlU.

3uiauimennäi)ierm f. sešívaka,

ättiatnmetntdjmett sebrati.

giífammenraffen shrnouti.

3ufammenretšeti srýhovati.

3iíiammenrDÍÍcn svinouti; baš 3.
svinutí.

.giifantraenfe^en sestaviti; ba$3.
sestavení.

3ufamntenfiD^cn stýkati se.

äufarnntenfirtefen splésti, svázati.

^ufammeMntcfeítí svinouti; ba$
3. svinutí.

äHiaUtmen^ie^Ctt stáhnouti, utá-

hnouti; ben £etb ;. život u.
;

baš 3. stáhnutí, utáhnutí.

^HJCl^ m. pídavek, písada.

Aufc^an^en dohazovati; Arbeit 3.

dílo d.

áHfájíiaííett zapnouti.

^lífrfjneibcfutlfí f. umní pisti-
hovací, pistihaeské.

guiíneitieuiaiítne f. pistnho-
vacka, pistihovací stroj.

äuiaittet&enteiljßk t spsob pi-
stihování.

3uf(íjneibcnmítcr ni. vzor napi-
stihování.

guftíjriCtkn pistihnouti: bas 3-

pistihnuti.

3líf cy ttCter m. stiha, pisti-
hova, pistiha, kráje.

^líftpei&eícfjere f. pistihovací
nožíky.

^UfC^neibettfáj m. stl na pi-
síihováni.

3ltÍtf)neÍuCáttmuer m. stihárna.

^ltfujitítt m. pistihnutí.

3nídjJKÍíId}re f. nauka o pi-

stihování. [hován .

3ut^UtííÍt)ÍÍCm n. spsob pisti-
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Sllíííliiren zašnrovati.

SUf^raUeií zašroubovati,

3ufatt?Ctt ušpiatiti, zašp.
5

špi-

até uiniti.

ßufitmtneit pivoliti,

aiífítnmtitng f. pivolení.

Jlíí^aí £ písada.

^Utoiácln, ^ununben pivinouti:

i>ns 3- pivinutí.

3U5tCfietí zatáhnouti; fdjiirfer V
pitužiti, silnji zatáhnouti.

^tpang^ mittel n. prostedek do-

nuc ovací.

AtPCifCtá) dvojnásob, dvojnásobný.

gtüCtfabig dvounitý.

^tnetg m. vtev.

3uKÍnaí)ttg dvouševý.

3uicirctí)tg dvouadý, ^tpeireiljtger

SJtíitatrotf dvouadý vojenský

kabát.

3tottfel m. klínek
_
3. im hinter«

tíjcií ber §oje ko ;mínek; bte 3.

einnähen všíti klínky.

3tt»tc!eIÍ)rettC f- šíka klínku.

atottfeícfjett n. klíneek.

3tt)ÍCfeííangC £ délka klínku.

ítpicfclíodj n. otvor klínkový.

^tDtCfelnat £ šev klínkový.

3&)UltCfj m. pytlovina, cvilich

cvilink. ,

3totrn m - niti
; roei&er 3. bílé n.;

f^ttíor^cr 3- režné n.; granec

3. šedé n.; cngltfcrjcr 3. an-

glické n. : fdjotti|djer 3. skotské

n.; gebrefjter 3. toené n.; ein»

gefabelter 3- navlíknutá nit ; ben

3- roidjfen n. voskovati; 3. auf»

roieín n. svíjeti.

3tt)trntjanb d. kaionn.

SíPtCnOanbdjCn n. kalounek.

3uitnttianí)íiantlícr m. kalounká.

3uiinten nitný, z nití.

3íPÍrnenbC n. konec u niti.

3tt»ÍmíanbCl m. nitaství; 3.

treiben nitaiti.

3toirn^anbíer m. nita.

3tntru^anbícrm t nitaka.

3ttítrn6anbf (§Xt5 m. rukavika ni-

tná.

gtotMflUtyf m. nitný knoflík;

3. mit einem Beuteten nitný
knoflík s kostkou.

3toirttmaájcr, Stuirnmanu m. ni-

ta, nitká.

3tt)tmíí3t^cn pí. nitné krajky,

guitrnftöff m. nitná látka.

3tt)trítfmtm^fni. nitná punocha.

3&)intiMcfIer m.
f. §afyel.

3un}djen,3tm^euleinttttnbf.tuhé

plátno.

3tPtf$enIaßC f. mezivrstva; bk
£or/íe erijält eine 3. öon Statte
na podsev se dá vrstva vaty.

3tntf(íieníetnuianb f. tuhé plátno.

3uiifd)enramu m. mezera.

3íítfu
f
jenfa^ m. vložek; 3. ÖOTI

©JÚjjen krajkový v.

3tDÍJIfCCf n. dvanáctiúhelník.

3í)Itnbcr m. válec, hídel.

3t)Itubermafdjine f. válcový stroj

stihai.

3t|ÍÍnbcrntC|ÍCr n. nž válcový.

3í)ltnberumlanf m. otoení, obrát-

ka válce.

3*)Itnbcrttiagcn m. vozík válcový.

äfoltn&rifd) válcovitý.



Dodavky.

^66tnbeHrozYázati,o dvázati; ba§
5Í. rozvázání, odvázání, [zení.

5l6gíaííCn uhladiti; bn 9Í. uhla-

5lí)red)ÍC f. rub. [ubroušení.

5lfc>Ietfen ubrousiti; bas 5í.

5Íf$ÍCtíimg f. ubroušení.

St6fd)ntt5el n. ústižek.

8ttfdjrägen skositi. [bovati.

2lbfdirauben, losfdjtauben odšrou-

Slfe^eit (b. SiiC^a;.) obtahovati,

títi.

Slbfe^tiícf} m. I Sfteibttfdj.

lÓ^ielett obtáhnouti; bdš 5Í. ob-
táhnutí.

8l6itCÖttiaft|tttCf. obtahovací stroj.

SídjfClaUítOíjer m. klínek pod-
pažní.

3tu){elíange f- délka ramena.

Šldjjenbre&mtg f. otáení.

Slbjufttrett J. 85. eine 2Öage vy-

rovnati váhu; ben ^oítetiuber*

fernlag a. upraviti, vymiti ped-
chozí poet náklad; etil donto
mít 100 fL o. SK. a. úet v
sum 100 zl. r. . upraviti.

5íbjufttrung f. úprava, upravení.

Šíííarftfíen n. poduštika, polštá
oltání.

SlltarfaifcCtt pí. krajky oltání.
^

$llíítrtep}Hd) m. aloun oltání.

ŠllíaroCríJCtng m. opona, záslona

oltání.

2íttbafeln prihákovati.

*HttHatneren (bit Seiften bee £u-
dješ unten utib oben auf bie

§ad)en anmaßen) nabíjeti.

Stnf^IagClt naraziti; beim %uá))á).

nabíjeti.

5íp£arat m. pístroj.

Slppltcation^arttg píložkovitý,
námtkovitý.

^trabeffenfíguren pl. figury ara-

beskové, [skový.

^Iratffenmufíer n. vzor arabe-

5ir6etí^raUtttm. pracovní prostora.

Slrmbinbe f. ber attantyel pí-

M rámek. [kávu.

5írmelret)er§ m. peložek u ru-

Slufra^men natáhnouti na rám;
beim Sucfjídj. nabíjeti.

aufräumen ukliditi.

aufrimmung f. úklid, uklizení.

2lfljfd)Ürjen uhrnouti, ohrnouti se.

SlUfí^iírpng f. ohrnutí, uhrnutí.

Sluffte^eií propíchnouti, napích-
nouti.

5ílíftDt(feIUng f. navinutí.

2Mf)ebett vysaditi.

Skilauf m. výbžek.
5lUC4aufer m. bhoun.
5íUvnOÍ)er m. vyšiva; 2. klínek.

5tunaíjertlí f. vyšivaka,

^ílíoOÍfíerit ním vycpati.

Slltéfdjiitteltt protásti; £ud) a.

sukno p.

Síitéfe^ett vysaditi.

^luftieben, ausftauben vyprášiti.

^ÍUoerfauf m. vyprodání.

5lut)erfatífeit vyprodati.

Síeubreímng f- f. 9W)íenbre§ung.

<öötfc f-, SBocfen m. tvá, líce.

mU f. dráha,

ŠaÚ-Sotííiire f. bálové epeni.

^Banbcinfafung f- lemování stuž-

kou, 1. stužkové. [stužkový.

Sim&fdjmiia m. ozdoba, šperk
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SöUbf^ÖltgC f- zápona stužková.

Sätteln n. (édjeren ju rjaíber

SSoííe ob. 311 fjalben §aaren)p.rvní

stihání, stihání z hrubá.

SSeamtetmmform l uniforma úed-
nická.

©efárben ubarviti.

iBcfcfttgCIt upevniti, opevniti.

©egtefen politi.

©egiepng f. polití.

Šei(§ tftUÍ)í)J OlftCr m. poduška, pol-

štá u zpovdnice.

SCtnídnge f. délka nohavice.

SefíCíbung^funfí f. umní odv-
nické, odvnictví.

Sefrintjen ovniti.

ÍBelabltng t f. (šifenbelabung.

33e^erlen operliti, uperliti.

SBcfc^tDeren obtžiti, obtížiti.

^BcftéííCt m. zákazník, objednava.

SBcftriiCtn f. zákaznice, objedna-

vacka.

*&iUt f- nn ber Sudjfdjere držadlo.

$irretMtt, s£aret n. birét.

©latt n. an ber <Scrjere šíka.

ŠBÍUitel m. píst, tepaka, tepanice.

Slmeit tepatí.

$IC(f| n. plech. [volný.

SBlOiífeíeif) m. život halenovitý,

<8otf m. kozlík.

SoljCn m. heb, svorník.

Sotg m. úvr, lívrek; auf ÜB.

nehmen na ú. bráti, vzíti ; auf

SB. geben na ú. dáti; auf *B.

Oerfaufen na ú. prodati.

Sürtenfdjmiltf m. šperk, ozdoba,

okrasa prýmová.

Srattbbecfeí, üBranbfpan m. tlustá

lepenka.

SBraitd) m. obyej, zvyk.

©reitcnbaum m. potahiík.

Sreitenburdjmcífer m. prmr
šíky.

ÍOtCTttfC m. zarážka, brzda.

Sremfen zarážeti, brzditi.

©remíenjdjiene f. šina zarážecí,

brzdicí.

$rCul{ltng f. zarážení, brždní.

SrcnilCtt hoeti; páliti.

©retí n. prkno, deska.

©reítdjen n. prkénko, deštika. -

©rongefaríícn bronzový.

©riíberfá)afífírafe f. pokuta bra-

trská, [trský

©rnberftfjaffíelíer m. talí bra.

©mberí^afíéítfdj m. stl bra-

trský.

SntíiauSuafjCr m. klínek prsní.

ŠUu^jetcfieU n. záložka, znamení
do knihy.

©ilgeí m. stemen, tmen.
SJnntfttáeret f- strakaté, peesté

vyšívání.

$urf a f. auf baš Korporale bursa.

Snvfíentnafíjtne f. stroj kartáový.

©UríteUUial^e f. válec kartáový.

©íjemtfenfranfen pí. tepení še-

nilkové.

Síiignon m. ba§ íjeraufgefdjíagene

^aefení) aar, ber j)ta<fenfjaarbunb,

bte jftacfeimnilft, ber ^íacen^opf,

vlasy do žíhonu, v. podhrnuté.

Sí)0C0ÍobfarbC f. okoládová^barva

SíjOrtttntyOlfter m. poduška, pol-

štá na stolici.

Sí)0tr0Cf m. komže, rochetka.

Korporale n.
f. fieíbtiidjlein.

Srauatebanb n. stužka ke kravatu.

SntCtftbee f- povlak na kíž.

(£fÍfÓ3í)Ut rn. ikóšský klobouk.

®Üd)letn n. stíška.

Sxnuengarberobe f. šatnice dám-
ská, ženská. [ženský.

3)anteufragen m- límec dámský,

Samtifbiirítcumafdjtnc f. parní

stroj kartáový.

Samjjflafíen m. páma.

Šant^pffcffel parní kotel. [páe.

SaUtpffrum^e f- srážka parní, v
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Samiífrautyerei f. esání v páe,
. pomocí páry. [ba.

SailtpirOÍjr n. parní roura, p. trou-

Scáeí m. bet Der Sucfjfdjereroreííe

poklop.

SeínfK m. potahlík. [vací.

Šefaíirafcparatf. pístroj napao-
2cfdítrbcdc m. pikrývka, pokrýv-

ka napaovací; leinene, moden
<§). lnná, vlnná p. napaovací.

SeíaUrmafuJtnC £ napaovací
stroj. [vitka.

Stafontnrotf m. dalmatika, le-

3)9$)CÍfÍtí)t() o dvojnásobné niti.

S)raítbíaíí n. drátný list.

Sra^ttobC £ šttka drátná.

SraWíengel m. drátná stopka,

drátný apík.

2>rCÍ)ar toitelný.

SrePauutm. hídel; 2. beinrlnd)-

fcberer strom.

Sreíien toäti.

Šreíjjmnft, ©reljungfyunt m. bod
otáecí, b. otáení.

3}tfUffd}tOtt$t £ šroub pitužovací.

Sur^brtligCíí proniknouti.

Šurd/IiaffCU promoiti; bas 2).

promoení.

®tfftHÍ n. kus rohový; 2. kus
cípový.

GtnfiíH&Cn ^ie 2ud)fd)ere navázati

nožíky postihaské. [váti.

(StngrCtfCÍÍ sahati v nco, zasaho-

Stlígriff m. zasahování.

©nijdlcín uháiti. [skípnouti.

©nííemmcn pitisknouti
, pn-

Stnnaljítg jednošvý; einnríFjtíger

2írmcí jednošvý rukáv.

(StnÖlCn olejem namazati.

SinftfjtCfJClt vsuvnouti , vložiti,

vsaditi; 2. beim £ittf)fcr)eret ben

^reBÍpan e. vraziti lepenku.

©nftíjtellimg f. vsuvnutí;2. vrážka.

(StUfdjmít m. záez, vez.

|

(StnfíJiinetl (beim Sitdjfdj.) vraziti

lepenku.

i
Stnftrettfien vetíti.

Stnítreidjtifdj m. [. $íbíej3ti|cfj.

ŠiniUCtC^eit namoiti.

(Stjenbelabung f. bzi ber Znfy
feiere váha.

StfcnofClt m. kamna železná.

Stfeit^íattC f. plotna železná.

gííenbogenliinge f. délka loketní.

ŠnblO bez konce; enbíofer Sftie*

men nekonený emen, . bez

konce.

Gelegen, eine Kaution, eine ©träfe
dáti, složiti jistotu, pokutu;

eine ©limine in öie Äaffa e.

položiti sumu do pokladnice.

Srlcgcr m. složce, složitel.

l*IcgUlig f- složení, položení.

ßrneuern obnoviti.

Erneuerung f. obnovení.marmen zatíti.

Gr^amen n. zkouška.

Spminiren zkoušeti.

Wabeníage £ poloha niti.

^abenítniC £ ára niová,

gabenrülle £ (bzi ber 9täfjmafdj.)

kladka na niti.

gabenfá)Ctntg, fabenftdjtig (faíjí

gefroren) pepostižený.

gabenfícíjttgfetí £ pepostnžení.

galíenbraperie £ asnaté obv-
šení, iasnatá draperie.

Saítenpartte £ ást záhyb.

garenauíammentMmtg £ sesta-

savení barev. [peí.

3eberUf$ m. chochol pérový, z

Sebereinfaßm. západ pera, zpruhy.

geb erflammer £ skoba zpruhová.

l?eberttltfu)er ni. vytrák na péra.

ffittt f. bei bzn tiidjrafjmcn slou-

povnice. [rozdlati.

fyeitet n. ohe; g. anmadjen o.

^euerfcoá m. kozlík.
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Seuerfíaíte f. nístj, ohništ.

ml^tltä) n. plsovitó sukno.

i5t^fílbcrt m. motka.

gladjadjfelig plochoramený.

fJÍOtfC f. klk, kluk, kosma.

JJÍOtftOOÍÍC f. ostižky, postižky.

gliigeímuííer f. matka okídlená.

^GEMCH formovati, tvoiti.

gfOrftítt m. (gtuff) ferštat, ferštal,

forštat.

gOUlarb m. (@toff) fulár.

^UlatbflCtb n. fulárové šaty.

gratfe f. f. Traufe imb §atófraufe.

granfeUUfu^el n. chumá tásní,
tepení.

$t$\Í) m. žába.

§iíf)lfabett pl.
f. Safíer.

guttbqmeitt n. základ.

^U^írittm. trnož, podnož, [šívky.

gutterausnáljer m. klínek u pod-

\2>aí)CÍ f. vidlice, rozsocha.

©abclftirmtg vjdlatý.

©e&CtfmdjbetfC f. povlak na mo-
dlící knížku.

©eltrtfincf f. rodní list.

<Seí)Urt0íá)etn m. list narození,

list rodní.

©cgcnnteíier n.
f. Sieger.

©ellalíje n. pouzdro.

©elCtíe n. kolej.

©elcijd^tenC f. šina kolejní.

©ema n. míra. [nice.

©CfäpUr^mefier n. prmr zad-

©eítíjítffCll broušený; gef ct) tiffeue

$eríe broušená perle.

©eflCÍ)t6rette f. šíka oblieje.

©eftd)t0lauge f. délka oblieje.

©CfteííC n. postavek; podstavek.

©etrtek n. pastorek; foni[rf;e

©. p. kuželitý.

©etturf n. tkanina, utkání.

©tättCtt hladiti.

©0Íbbraí)t m. drát zlatý.

©Olbgurttl m. zlatý pás, opasek.

©Oíbíi^e f. zlaté líko.

©fllbfdjmn: f- zlatá šra.
©remtaíe n.

f. ®d)o£tucf).

©rtedjifäj ecký; grted)ifd)e 2öc|te

ecká vesta.

©riffClÖDlj n. držadlo.

©rmtbpaínmc £ pdovzor.
ffirmtbri m. pdorys.
©rUttbftoff m. látka pdní, látka

na pdu.
©nmbseidjmtng f. výkres zákla-

du ; 2. výkres pdy.
©UítUtÚCtnb n. stužka pružcová.

©ltrt m. popruh. [život.

©uTÍCÍÍCtí) m. pásový, opaskový

©iirtelfjieficr m. pezka posou-
vací, posouvaka.

©itrtClfulíetíC f. povjka opasní;

p. u pásu.

"f?ßartte$ n - sika na hlavu.

§aarfujmUCÍ m. šperk do vlas.

§aarfíraí)U m. pramen vlas

§aanmteríagc f. podkiadek vlas.

§aaröCr$tCnmg f. ozdoba, okrasa,

ozdobení vlas.

§al)iícnfebcr f. kohoutí peí.

§afCttfpt^C f- špika háku.

§aíkt)ítlturi}d) polouválcový.

§aíC>ííretíClt m. proužek krní;
p. u kravatu.

§Oltbgriff m. držadlo, rukoje.

§anbhir6cl f- runí klika.

§anbraitl)crct f., baS Otauíjeit aus
freier §anb runí esání.

§aubfdjerCU n. stihání runí.

§atHJÍ6íumC f. hlavní kvtina;

k. na hlavu.

§fluctidbe f. pední pokladnice.

§aufCUÍ)íaíC f. karuk.

$Útl m. páka.

§et)CH zdvihnouti.
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£etft horký; fieijíeS Zná) horké

sukno.

$ei$en topiti; bas §. topení.

Š>erau3nef)tnett vyndati.

§erau3reien vytrhnouti.

^Ctb m. nístj, ohništ.

|>tníeríaarC pl. zadní vlasy.

^OfuntfOrm f- dvorská uniforma.

§orbe f. líska.

JpÜlje f. slupka, slupka; 2. (in ber
NDÍed) an.) pochva, pošva. [vní.

^ttnungöfdtjUfcm. ochrana cecho-

^HngmanU^ttlCfíe f.jungmanovka.

AatlíC & hrana.

gatbClt esati šttkami.

Sarbeníjafdjert pl. háky šttky
soukenické.

gatbenfßliien m. šttky. [ky.

Šar&ettíreUan. kíž šttkový, štt-

SorbCltrciílC f- ada šttek.

áelAbCífel m. pokrývka, pála,

Sclífííeicr m., ßeldj«2>elum n.

závoj, pístrek na kalich,velm.
SarbeírCtUmel f. buben šttkový.

Serbe f. vrub.

befiel m. kotel.

Aeííe f- osnova. [káviky.

gittberfjattbídjUÍJC pl. dtské ru-

ginberfragen m. dtský límec,

obojek.

tinberwagenbeiíe f. pokrývka u
dtského vozejku.h [kostelní.

SttáiettfaíUtef- korouhev, praporec

Šlafe pl. úskipky.

ŠÍCIOter n. háek rámový,

tlaiöterplanfe f- nabíjeka, kla-

vírnice.

Sltltge f. epel, želízko.

glintjelbeutel m. zvonek kostelní,

váek k sbírání, v. se zvonkem.

ÍHoben m. klub: 2. bei ber StoHe

skipec.

f.
f. ©tcntio^i

SiÖ^Iein n- špalíek.

SnebelfnO^f m. roubíek, roubí-
kový knoflík.

Smefiffett n., Äntepolfter m. pod-
uštika, polštá pod kolena.

®notettreif)e f. ada uzl.
Ibotenjttcf) m. uzlový steh.

Šbnifdj kuželový; fomfdjeS Stab
kuželité kolo.

Sotfrfjaíen m -
blatni nák -

ÄOtftpage m. blaták, blatník.

tranken vnití.

trebit m.
f. Sorg.

^tetben kídovati, kidou natíti.

Srimpe, Snwnpe f. srážka.

Srumm^apfen m . kivoep.
Šhpfetylaíte f. plotna mdná.
Kuppelung f. vazba.

kuWeíUngšmuff e l vazební mufle.

Sitrie, Kurbel f. klika.

Sur^aarig krátkosrstý.

^Ctbef^íUffeím. klí od pokladnice

Sctger u. zhiaví.

Sa&ermü^e f. epice ložní.

Saabtltetfíer m. venkovský mistr.

Sdngenblirí | djtUtt m. prez, pr-
sek podélný.

Saite f. la.

Sattengitíer n. laová míž.
Sdlífet m. bhoun.
2etbíiíd)lein n. korporale.

Seier f. bei bet Sucgfcfjere držadlo .

Seifte f. lišta.

Senfftange t ojnice, vojnice.

Seiten vésti.

Seitung f- vedení.

SeitUng^rOÍÍe t kladka vodicí.

I Seittoaíje f- válec vodicí.

i

Sieger m., ba$ Knfe SSIatt an ber

£udj)]"á)ete ležák, levá šíka.

Siegerfdjueibe t hat, ostí íežá-

kove.

Songitubinai^Síerinafíine f. po-

stihací stroj podélný.
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waíjagomíjoláíarbe f. mahago-
nová barva.

mantü m., SDlattteifläfle f. be*

3t)Hnbcré oblina válcová, fský.

93íei[termai)ljett f. obd mistrov-

$Rt))tV n. nž.
SDZetaíífarbe f. šttka kovová.

§íetatttt»aíse t kovový válec, k.

hídel. [mlékové barvy.

SJUldjíarig mlékový , mléný,

fOltttCÍfarÓc f. prostední barva.

SDÍUtCltlld) m prostední sukno.

9)íOC3gnÍtt mechový , mechové
barvy.

SDlutter U TOutierfioí? m. bet ber

©cfyraube matka, matice.

SRuff m mufle.

ffliuffarttg muflovitý.

9fa$f^lCÍfe» pobrousiti.

SRaffetujacrlmno m.
f.

fcljignon.

Sía&elftt&ett m. nit v jehle.

Sftabelfdjtekr m. {b. b. Sto^mct-

fdjine) postrková cek jehly.

SlOÍJtí)Ofcn m. udice, háek šicí.

Síagel m. heb, hebík; eilt 9t.

im 5£ittf)raf)men hapalík.

ílattten^Sei^en n. znamení jména.

Sftafy mokrý; naffcö %ilá) mokré
sukno.

9lOÍl6e, Stoppe f. výškubek.

Sftoppeifen n. štipce.

Stolen škubati, štípati,

Sftlltije f. loutka, žlábek.

äDfen m. kamna ; et fernet O. že-

lezná k. ; irbener O. hlinná,
brnená k.

SDfHlodj n. ústa, elesno , prsk.

^CrúttOn f. výkon, operace.

£)3cilíatiott f.
f. @$nringung.

JDScillircn f. fdjwingen.

OtlúKtlÚC . ára vejitá, ovální.

satter m. uklada.

^atferín f. ukladaka.

$o}rfentrofter ó. papírový vzor.

^J-lp-P m * maz; 2. lepenka.

^apíJ^íatte f. plotna, plát lepen-

kový.

hatíte f. ást, ástka, díl.

$eríenaufuU^ m. šperk perlový.

$erlenfran3$en n. perlový vne-
ek.

$fíUUte f. pánev.

$fet( m. stela.

$[etíer m. pilí. [povnice.

^fetíC f. am Sudjraíjmeit slou-

^laííe f. plotna; falte, roarme, et«

f)i|te, fyetfje $. studená, teplá,

rozpálená
, horká p. ; eifetne,

fupfetne ty. železná, mdná p.

$rad)t í. skvlost; 2. $omp nád-
hera, nádhernost, okázalost.

$radjtíg, fejr fdjön, pekrásný,
skvlý; pompÖS nádherný, oká-
zalý, [deska, prkno.

^J?repret n. lisovní, pritužovací

$tc[fer m. lisovník.

^tCpgíanj m. lesk od lisování.

SßrefplattC f. plotna lisovní.

^ßrcj?rilb n. kolo lisovní.

$tc|fptt m. lepenka lisovní
; gla

ter ty. hladká 1. lisovní,

^reffpin&el f. veteno.

$ref? íl)iír f. tabule.

$tetfóftttge f- (beim SLudpfd;.) kle-

št lisovní.

qjTosefftonöfa^ne f. korouhev,
praporec prvodní.

$UÍfenfíe$te t spletek nadutý,

^nnfítmng f. tekování.

önartaltag m. tvrtletní den.

jQttftrt(tl£CÍt f. as tvrtletní.

C-UCtrtegCl m. píka, píník.
•Querf djhttt, üitetburcöfdmitt m.
prez, prsek píný, po-

píný.

vfab n. kolo.

MaÍJlU^en n. rámeek.
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Día^UteníIurfíC f. kartá rámový.

9íal)ttteimttt$ f. míra rámová.

iaítettfdjttwnse pl- cvory.

DíítuPaCE m. necky, [sací bidlo.

Oíauíjaimt m., Dtauíjítange f. e-
9i(Utl)oá m. kozlík esací.

DíaiíPrCÍ n. prkno esací.

OiCUfjett esati; au§ ben §ctaren,

aus bem §ctarmaim ober ctu$

bem erften SSaffer r. esati z

první vody; auS bem feiten,
brüten unb Dierten SSaffcr r.

z druhé, tetí a tvrté vody .
9t(Utí)r m - esák, esa.
9íaitl)farbe f. šttka soukenická.

StOttítnafítnc £ esací stroj.

Šíauéf^eie £ kotou esací.

OíegetUttímtel m.
f. Sfrefoermcmtel.

9ÍCgUÍtrClt spoádati, upraviti nco.
SÍCguItrung f. spoádání, upra-

vení neho.
9iet6ttf(íj m. obtahovací, tecí stl.

Dietjerfiltfd) m. chochol z volav-

ích pér.

SRetíjerfeber £ volaví péro.

^Reinigen istiti, cíditi.

Üieintgimg f. istní, cídní.

SRtCgel m. píka,
9ttetttCttfdjeÍ6e f. kotou na emen.
OitUg m. kruh.

Oiimtearttg žiábkovitý.

9{0ßC f. kladka.

9Í0ft m. rest. [vyšívání.

SRímbftítfraljmett m. kulatý rám k

ŠRUfttg uadlý, uazený, ukoptný,
umounný. [umounní.

SRu^tgfett t uazení, ukoptní,

Šufíifqj ruský; ruffifdje* íjemi-

fett ruská šmisetka,

SRÜtteln tásti, protásti.

® djei&C f. kotou.

©tóeifienfijrmig kotouovitý.

@$eiknra^mafdjttte f. kotou-
ový stroj esací.

©tfjetbe f. beim £ucr)fd)erer roz-

prek, píka,
Sájeibetpanb f. píka.
®d)crar6ett f. práce, dílo posti-
haské. [nik.

SCÍjerackttCr m. postihaský dl-
S^CrCr m. postiha.

©djCnUtffCt m. postihací nž.
©tíjCtjd) lítí Clí m. sán postihací.

©djiuE m. zavláka; 2. postr-

kova, šoupádko.

®d)tette f. šina. [lunek.

Stfiiffájen n. (bti ber 9Iäj)mafd).)

©djlag m., jebe 5tbtrjeiíung be§

£udjraí)men§ ^tüifc^en jroei^tän»

bem postav.

©djIetfeníiUber m. (bet ber !Jaíj-

mafd}.) kliká, smyká.
©^ÍCtferet f- brusíství.

©djítfi m. broušení.

©glitten m. sán.
©Cfjittteitílatte f. plotna saová.

©djlíij m. f. @palt 2.

(SAItiffCl m. klí.

©Ú)liifíeld|eil n. klíek.

(Scfitnergeí m. šmergi.

(SdjncáenfiJrmtg závitkovitý.

©^tlCibefante £ hrana stihai.

SdjUttríUJgen m. oblouk šrový.
SŽlíUtrOÍÍC f. kladka na šru.
S^nurtrflmtltel £ buben na šru.
©djOtUO) n. gremiále.

©djltltettttdj u- náramník, náplec-

ník, humerále. [carský.

©$ttictaeríei6cí)enn.živtek švý-

©u^tnfltgen kolísati, kývati, ko-

líbati, máchati se.

Sdjttungmtg f. kolísání, kývání,

máchání, kolíbání, drhání.

©djlmntgnt& n. hon, meták; holé,

metací, pemítací, váhové, di-

voké kolo , setrvaník.

SetÖenlOtfe f. kuera, kade hed-

bávná,

©ettenanfi^t f. vzhled poboný.
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Senfett spustiti.

ŠJJaít m., 6palte f. rozkol; 2. beim
&ud?rar)men dlabina.

©ÍJíUttt&aitttt m. rozprák, píka.
@£ílflnn)líe f. kladka natahovaeí.

StyoIUtttiaíSe f- válec natahovací.

(S^eiieíeíýmauíeíííien n. plášti-

cek cibuový.

Síiácn, mit Ol emfámiereu ole-

jem namazati. [by.

©^enfdjraucn pí. špiaté šrou-

<&áltbU m. stní.
Stange f. ty, tyka; 6t, bei hn

Sucgfdjere prut.

(StdíUl)^ m. palika, špalíek
podkladní. [vcí.

©tettmittter f. matka ídicí, sta
|

©ÍCÍÍndgtl m. stavi, ídicí heb.
j

©tCÍÍI^ranC f. stavi , ídicí
'

šroub.

SíCtttCílIronC f. hvzdová koruna.

©ítfí m. in ber 6á)naCíe ozub;
2. nýt, nýtek. flika.

;

SíOífCrtíí f. mížovnice ; 2. ce- I

©treidjetien n. (b. £uá>fd)erer)

škrabák.

©trctd)Cr m. esák. [zání, pletení.

|

Strtátafí djen n. kabelka na vá- !

©itdjeit hledati; Arbeit fucrjcn dílo, I

práci hledati, [šátku kapesního,
j

^aídíeníadjí^orbure f. okolek

XdftCt pl. hmatadlo, makadlo.

SauffájCitt m. kestní, ktící list.

Xanffteinbecfe f. povlak na kti-
telnu, na ktitelnici.

Stfdjl m., £ifd)brette f. (bet £l)eií

beé> £ud)e§, melier auf bem
Stfrije ftum ©eueren ausgebreitet

ift) stl.

2U}d)íílatt n. stolnice, plát ob. de-
ska stolní, svršek stolu.

SífcfjraíjmCtt m. stolní rám.

í£ij tíjraitb m. kraj, okraj ek stolu.

Xxajt f. (baé einmalige Übetat*

betten be§ &udfje& mit bet Sfcauíj«

farbc) ráz.

XxanšuxjíaU&fyttmtffyiM t. po-
stihací stroj transversální.

SrcifcnCtttCU m. hnací emen.
Printen píti; $rubetfd?aft t. na

bratrství p.

Snttfíange f. podnožka.

StOácnfíUC f- sušírna, sušárna.

2ltd)fíadje f. plocha sukna.

Sudjíkib n. soukenné šaty.

TudjO&erpdje f. povrch sukna,

Slld^repJíMe pl. lepenky posti-
haské.

£í!$roí}me!! m. rám na sukno.

Sitdlfíenitaí&ÍHe f. pbstihaeí
stroj.

Síílígrmí& m. pda tylová.

lltttíjiuujtttdj n. šátek pes sebe,

llmcaitbent okrajkovati; ba$ ti.

okraj ková ní.

Umfytmitetl obejmouti.

Ungartfá) uhersky; ungafdjee
f>au6jacf)ert (h la Hongrois)

uherská domácí kazajka.

SJeIttmí@ftStíJeí.išerpa kvelm.
Sta&m&imgšftange f. tyé spojo-

vací, [pluviál.

$efpermaníeí m. obadní pláš,

Sorf4Íebetl strkati ku pedu.

3t5>agCílMgCÍm. tmen u vozíku.

SBageitbeáC f pokrývka vozní,

vozová.

SBange f. tvá, líce.

SBajdimafdjttte f. prací stroj.

2Baf{$ÍUluer n. prací prášek, p.

k praní.

SBafferfeffel m. kotel na vodu.

ŽBaífcrfrumíJe £ srážka vodní,
ve vod.

SSctfrftttfereí f- DÍlé vyšívání.

Stnfcl6c6el m- Páka lomená.

SBoí^grau vlatý.

8
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^uaöCtt í (iíjetttifett n. zuávská
šmisetka.

3urücffüf)rwtCj f. beš Býtiappa*
rcttš vracení, nazpt vedení pí-
stroje postihacího.

3ttK!ngt)rct n. prkno pitužovací.

3ttúcfel = ^erjieruug f. ozdoba,

okrasa klínku.

3tyIiH&crtoaf$mafd}ttte f. prací

stroj válcový.

Vysvtlení nkterých zkrácenin v slovníku.

f, znamená genus femininum ili pohlaví ženské,

m. „ ,, masculinum „ ,, mužské,
n. „ „ neutrum „ „ stední,
pl. ., numerus pluralis „ poet vícerní.

f. » ftefje „ viz.



nákladem téhož spisovatele vyšlo a ve všech ádných

knhkupectvích se prodává:

Slovník IlOSpodásko-techllický pro ouedníky, myslivce, stavitelské

mistry a hospodáe, esko-nmecky sestaven od Frant. Špatného.
S úvodní pedmluvou od Dr. Josefa Lumbe, profesora polního ho-
spodáství na universit Pražské. V Praze 1843. Za 84 kr. r. .

DeUtSCllbÖhniisclieS Wörterbuch für Wirthschaftsbeamte, Thierärzte,

Technologen, Forst- und Weidmänner, Land- und Teicrrwirthe,

Gärtner, Bau-, Maurer- und Zimmermeister, Mühlbauer, Müller
und Bräuer, mit gehöriger Berücksichtigung der hierauf Bezug
nehmenden Hilfswissenschaften und Gewerbe. Zusammengestellt
von Fr. Spatný. Prag 1851. Za 3 zl. 15 kr. r. .

Cesko-nmecky a nniecko-eský slovník emeslnický. Sestaven od
Frant. Spatného. Svazeek I. Ševcovské emeslo. V Praze 1849.
Za 26 kr. r. .

Píruní knížka k úadování pedstavených obecních. Sepsal Frant.
Spatný, tajemník u c. k. podkrajského úadu na Smíchov. První
svazeek. V Praze 1852. Za 35 kr. r. c.

ZábaVV myslivecké od Fr. Spatného. Svazeek první. Druhé
rozmnožené vydání. Popsání honby na jeleny, na divoké kance a

na zajíce. Bobrové, medvdi a vlci v Cechách. V oboe. Výtahy
z artikul na obecních snmích království eského léta 1573 a 1575.
Jelen a 36 národních mysliveckých písní. V Praze 1860. Za 20 kr.

rak. ísla.

— — Svazeek druhý. Nejobtížnjší cesta. Od Bedicha kní-

žete Svarcenberka. Pimoí Charvátské s zvláštním vzhledem k
tamnjší

v
zví. Honby na poušti jihoafrické. Poslední medvd v kní-

žecích Svarcenberských pralesích na bývalém panství Krumlov-
ském. Vycpaný poslední medvd a krotká mladá vydra na Ohra-
dách s vyobrazením posledního medvda. Píse o posledním med-
vdu. Myslivecké dobrodružství. Písn: Cekání na sluky a Bivoj

s nápvy od Jos. Leop. Zvonare. V Praze 1857. Za 20 kr. r. .

— — Svazeek tetí. Medvdá. Podlé Vladislava Vojického.
Slavík. Lovecký zámek na Ohradách u Hluboké. Poslední medvd
na Cerchov u Chodova nedaleko Domažlic, a honba na medvda
na Polhoe v Gajdošov potoku na Slovensku. Myslivecká písloví,

poekadla a hádanky. O zlém nakládání se starobylou zbraní. Jak
jsem se srnce chybil. Hlad nejlepší léka. Liška na strom. Zpráva
z Ohrad o bílé zvi. Písn: Lovecká a Jelen s nápvy od Jos.

Leop. Zvonare. V Praze 1858. Za 20 kr. r. .
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ZábHYV IDVSlivecké od Fr. Spatného. Sva: ""[I 'i™iiii"in^lll!llllil|ll||!!|

cova žena. ekání na teteva. Kalendá ü Wöt. 380 070 6
všech bažantuických prací, i všeho toho, k emu bažantníku kazdefto

msíce zvlášt hledti teba. Zápov vybírání, chytání, stílení a

prodávání nkterých pták. Myslivecké dobrodružství. Neobyejný
honicí pes. Myslivecká písloví ze zkušenosti starého šlechtice

polského. Moravské národní písn myslivecké s notami: Myslivec.

Postelená kaena. Poznamenání ke lánku o tetevu. V Praze

1859. Za 20 kr. r. .

Ve všech ádných knhkupectvích dostane se:

Nílllky tecllllické od Dra. Antonína Majera. O rovnováze pi strojích.

S 209 deTorytinami. Krámská cena 2 zl. st. Oudm Matice za 1 zl.

st. V Praze 1857.

PoCtástVÍ pro Život Obecilý. Se zvláštním ohledem na obchodní tídu.
Sepsal Ant. Skivan, próz. uitel potáství na c. k. první národní

Budeské škole, uitel kupeckých vd na obchodní škole v Praze
1850. Dva díly za 2 zl. 6 kr st.

CeskV obcllOílllík. Od Antonína Skivana. ást první. O obchodu
vbec. V Praze 1851. Cena 36 kr. st.

rOSel Z PttlllY. Spis užitený, zábavn pouný pro msto i ves. Re-
daktor; Vojtech Blák. Svazek 1. Leden 1860. atd. Posel z Prahy vy-

chází desetkrát za rok ve svazcích pti- až šestiarehových ve lh-
tách ptinedlních. Pt svazk tvoi jeden díl. Pedplacení obnáší:

v Praze plletn 1 zl. 50 kr. r. ., celoron 3 zl r. . Poštou pl-
letn 1 zl. 90 kr. r. ., celoron 3 zl. 90 kr. r. . Pedplácí se

u všech knhkupc, jakož i u nakladatele na Novém mst v Je-

ruzalémské ulici v . 960 v druhém poschodí na pavlai. Sem i

nech se obrátí venkovští páni pedplatitelé v listech vyplacených,

v nichž udají jméno, stav, bydlišt, poslední poštu a na jak dlouho
se pedplácejí. Na obálku napíše se:

„Vydavatelstvu Posla z Prahy."
Piloženo zl kr. v Praze 962-2.

HilllubuCh der Manipulation bei den österreichischen Gerichten erster

Instanz für Concepts- und Manipulations-Beamte. Ton Josef Win-
tí, k. k. Landesgerichts-Assessor. Zweite vermehrte, nach den
neuesten Gesetzen und Verordnungen umgearbeitete Auflage. Prag
1855. Preis 3 fl. C. M.

Handbuch des DepositeilWeseilS bei den k. k. österreichischen Ge-
richten und Bezirksämtern für Gerichts- und Steuer-Beamte. Von
Josef Wintí, k. k. Kreisgerichts-Rath. Prag 1855. Preis 40 kr. C. M.


