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~;'::'":tПередне &.1І0ВО дО першого видаНІ.
По_чин до видавана 'словарів правничих, в мовах
славяньских в Австриї, дало ровпорядженв міністерства
судівництва ІЗ 10. липня: 1849 ч~ 5226, ПОІШИКУЮЧИ ко
місию в ціли уложеня славяньсщ)Ї теРJIIЇнольo:tі] правничої.
До секциї рускої тої комісиївибрано: Якова Головацкоrо,
Гриrория Шашкевича і Юлия Вислрбоцкоrо. Заходами сих
людий виишла у Відни в році 1851. перша термінольо:tія:
правнича німецко-руска*).
Злишно було би викавовати, як великі трудности
мусіла побороти руска комісия, видаючи тоту у нас першу
руску працю на поли правовнавства. На свіИ час, уклад
ники першої рускої правничої термінольо:tії сповнили
відповідно БЛожений на них оБОВЯВОlt. Нині однз:ко:к, по
упливі сорока літ, видана ними термінольоля не може від
повісти вимоrам юшковим нашої рускої мови, а то ІЗ уваrи
на єї роавіИ яко мови живої, котра в житю приватнім
і публичнім здобував ·.~обі ,що-равщиршу основу. Окрім

Toro

наклад сеї першої термі~О?1Ь.9:tії,вже давно вичерпаний.

Тому від довшоrочасу"'іііДНОСЯ:ТЬ ся rолоси між

Русинами, що-до виданя HOBoro підручника рускої терм:іно
льo:tії правничої, відповідаючоrо поступови і духови нашої
мови а даючоrо примінити ся до потреб ааконодавства,
судівництва і аДlllіністрациї краю, як також до ваrальноrо
ужитку.

*) Juridisch-politische Terminologie fйr діе slawischen Sprachen
Osterreichs_ Von дег Kommission fiir slawische juridisch politische
Terminologie. Deutsch-ruthenische Sерагаt-АusgаЬе. Wien_ Aus der
kaisel'1ich-kбnigJiсhеn Hof- und Stааtsdгпсkегеі, 1851 (І-ХІІІ, 1-294).
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По:rЯRП видали в році

ІЮВОГО
в році

roro

1860. ваходом Товариства нау
r>paKiBCKoro: - німеЦRО-ПОЛЬСRИИ словар правничий;
1874. приступила АкіLДеМЮI наук в Кракові до дру

виданя

третого

того-ж

словаря,

а

тепер' ваходя'l'Ь ся около

видапя.

Чехи

видали в році

термінольоtію,

ваходом

1887.

німеЦlю-чеСRУ

Еількох членів ческого

правничу

Суду кра

висшого в Праві.
у нас підніс гадку видана нової правничої терміно
льo:rії бл. п. професор університету Др. Олександер Ого

IJBoro

НОВСRИЙ в році

1881: між МОЛОДИDIИ правниками, і на

спомин сеї хвилі присвячує укладник щиру ;згадку памяти

'l'oro

;заслуженого Мужа.
3аохочений добриВІ словом свого професора та кори

стаючи
в році

в

єго

1882.,

YBar,

підписании

опускаючи

унівеР1lитет

постановив підняти ся праці: виданя

HOBoro

РУСЕОГО словаря правничого і по десяти роках труду при
ступив до осущена тої гадки.

3 асади,
були:

якими РУRОВОДИВ ея укладник cero словаря
вихіснованв пригідних жерел ЮШКОВИХ в памятників

давного права pycKoro, творів НОВІ!Х нашого pycKoro пись
менства, а особливо праць: Бп. професора ОDIеляна Пар

тицкого [Словар'Ь нtмец'кО-руский, Львбв'Ь 1867], бл. п.
Евгения Желеховского rМалоруско-нїмецкий Слов ар , Львів
1886] і Бп. Ласлова Чопея [Русько-мадяр ский Словар, у
Будапештt 1883], ЯR також використанє природпого бо
гацтва PYCI~Oї' мови, яка жиє в устах нашого народу. При

тім укладник
на вислови

cero

словаря не валишив звернуш своєї уваги

правничі других

народів славяньских, а то:
Поляків, Россиян і Чехів.
3 иершої рускої термінольo:rії правничої;з року 1851.
вадержав укладник всі то'!'і вислови рускі, котрі відпові
дають теперішному роввоєви рускої мови, натомісць про
пустив всі вислови: несхожі 11 духом рускої мови, неясні
або неВР01lумілі; а (І німецких висловів, принятих до
тої-ж термінольоtiї, пропустив слова, неВХОДАчі в обєм
права і адміністрациї, - доповняючи натомісць сей рловар
висл{)вами німецко-рускимп НОВИХ ваконів.

- v -Бажаючи вдоволити практичніи ПОl'ребі, уживаня сло
парп правничого в найширших кругах нашого краю, приняв
укладнИЕ правопись фонетичну, котра найвірнійше віддає
авуюr нашої рускої мови.

Укладни:к почуває ся до обовявку, вложити подяку
Вп. професорови університету о. Др. Омелямови Огонов
екому ва его вельми цінні уваги що-до новоутворених
елів, як також до тично виеловів, невідповідаючих духови
нашої мови.

Не мало причинили ся до виданя сего еловарн,
вібранвм добірних материнлів : Вп. судия Юліян Сельскии,
судин Титко Ревакович, меценат Др. Володимир Луча
ковскии і наш народнии письменник Стефан :Ковалів, ва
що сим Добродіям складає укладник щиру подяку.
А чей-же не треба докавовати наглячої потреби ви
даня сего словаря.

Наш нарід

добиваючи ск,

на

основі

рівноправности, належних прав для рускої мови, яu:ожu1ОЧU1t порід .1ЩЄ дати доказ nоваги і си.1и рід'Ного мова.
Повага нашої рускої МОВИ леЖIJТЬ в вї богацтві словеснім,
котре дав нам спромогу нею висловляти веякі понятя, від

повідно до вмагань новочасної наУІ\И. Сила рідної мови
лежить в любві самого народу до тої :мови і в уживаню
тої мови на кожді:м місци, в кождім часі і у всіх від
носинах, бо .7/,uше той 'Нарід .має будуч'Ність, 7rотрtцї
.7/,юбuть рід'Ну ;мову.
У Львові, в падолисті

1892

РОЕУ.

Др. Ность Левицьний.
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Передне САОВО до АРУГОГО видани.
В році 1893. видав я .НімеЦRО'РУСюdi слов ар ви
словів правничих і адміністрацийних" , накладом Наукового
Товариства ім. Шевчею,а у Львові.
Протягом 25. років цей перший наклад вичерпав си

і тому треба було

приступити до

другого

видани

прав

ничого словаря. Отсе виданє я владив в роцї 1918. та
хотів видати накладом Наукового Товариства ім. Шевченка
у Львові, але !Звісні воєнні події перепинили це виданє
у Львові. Тому я постановив використати мій часовий по
бут У Відні та наІ\Ладом вложеної тут спілки приступив
я до другого поправленого і доповненого видани • Німецько
українського правничого словаря", в австрійській держа"вній
печа'l'ні у Відні.
Отсе друге виданє являєть ся як поправлене і до
повнене. Це вначить, що з розвоєм нашої української мови
не одно пережилось тай не вдержалось і треба було за
ступити цим,

що

сталось

живим новим

словом,

а в другого

боку належало пропустити ці вислови, що втратили своє
первісне значінє або вийшли в уживаня та на їх місце
приняти нові вислови, увгляднmoчи найновійші ваконо
давства.

Також протягом чверті столітя ;змінив ся німецький
правопис а ще більше наш український правопис. Отсі
<зміни мав я на увааі та старав ся їх увгляднити, так аби
цей правничий слов ар поставити на ровені сучасної мови
і правопису.
До видана отсего словаря вволили причинити ся
евоіми цінни~1И вкаоівками і по:мічеНЯ1\lИ: Вп. п, проф. Др.

-

УІІ

-

Василь Щурат і Др. Степан РУДНИЦЬКИЙ, та меценат Др.
Теофіль RорвІОШ, аа що цим Добродіям заявляю щиру
ПОДЯКУ.

Пускаючи в світ цей правничий еловар як підручну
книжку нашої державної мови, повваляю собі ввернути
YBary на пережиті хвилі, в яких на ново виростала наша
українська мова.

Від половини минулоrо столітя стала наша українська
мова

утверджувати своє

право rорожанства

поміж мовами

народів бувшої Австрії та протлrом Toro часу перейшла
вона ТЯЖК,і проби, поборюючи вснкі супротив ности у своїх
і чужих. В школі, уряді і публичнім житю добувала собі
жива, народнн українська мова 1'УТ що раз то більше при
ступу,

та як

рав в цім

часі, коли під царською Росією

;заковано уста веЛИІ<ОМУ українському народови.

Та коли У цій світовій війні підннв ся весь укра
їнськнй народ і проrолосив своє державне право, аби
пірвати кайдани неволі, то на ;західній области придбані
доБУТІ<И

культури являють

СЛ як причинки

до витвореня

української держави.

у Відні,

8.

лютоrо

1920.

Др. Ность Левицький.

А.
А }jiї,nde)'Jl, :змінити, переміIШ'l'И, відмінити.

"tЬапdегшщ, зміна, переміна, відміна.
АЬЬап, віднова, відбудова; (в гірництві), робота в аа'
копі, добуванє покладу.
Ю}Ьаuеп, відбудовувати; виробляти помад, добувати

-

металі;

den BezeB

аЬЬаиеп,

сплачувати

добуванєм металів: das GrulJenwasser
відпровадити воду В закопу (копальні).

задаток

аЬЬаиен.

Abbauwul'dig, вартнии відбудови, відбудівнип .
.A.bberufungsschreiben, відкликуюче ПИСМІО.
Abbrechen, еіпе Unterhandlung, зірвати переговори:
-

еіпе

strafgerichtliche

Ппtеl'suсhuпg,

;застановити

карносудове слідство.

A,bbrecheIl, (в гірн.). лім, ломанє покладу.
Abbruch, ущерб, страта; - tun, наравитп на

страту; - ап
Rechtel1, Ehre, Vегmбgеп, ПОКРИВДИТИ на правах, чести,
маєтку; Atbruch leiden, понести страту.
Abbu6en, Strafe, відпокутувати кару.
~tbdringen, Gestal1dnis. Versprechel1, вимогчи на ким нри
знанє,

приреченє.

A,bdruck, віДТИСІ;, відбитка.
Abdriickung, unvorsichtige

ешеs

Gewehres,

неосторо<&не

вистріленє оружл.

Aberkennell, відсудити, відмовити.
Abfahrtsgeld, вихідне, пересельне.
Abfahrtsrecht, право виходу, переселеня.
A,J)fall, відпад, відорванє; - (Ertrag), пожиток,
уоп

der Religion,
bringen, відписати,

відступство

віри;

-

дохід;
іп AЬfaH

відрахувати.

уложити (на письмі), списати.
~tbfassung еіllев Vertrages, уложенє контракту,

A,bfassen,

товленє

виго

договору.

1

А bfertigung, відправа; - відосланє, вислане.
Ab:6nden шіt ,jешапdеш, вагодити ся.
Ab:6Ildung, ватода, влагода.
,.\ bfordern, ва:жадати ввороту; - abfordern Jassen.

кана ти

відобрати.

Abformung, відбитє, відбитка.
xbfronCJl, відбути панщииу.
Abf'u]ll', відстава, пересилка ..
Abfiihl'en, відвести, відставити; -- еіпеп Pl'ozea abfiihIt:lJ_
перевести процес; GeJd ап die Knsse :J.bfilhren, :шо
жити rроші ДО ь:аСll.

Abgabe, віддаю:, віддача: - Oiebigkeit, дань, дачка, ;J,анипа.
Abgang, убуток, брак, недобір: - Abgang rechtlicher Ве
\yeise, брак правних ДОІ;авів; .\bgang des 1',,1Ьеst:шdеs, брак єства чину.

Abgangszeugllis, свідоцтво відходу.
Abgebell, віддати, зверн,vти; - еіпе Erkl1irullg abgebt>!l,
3ЛОЖИТИ Баяву; cille Stimme abgeben, дати rолос;
--

PЇГl

Zcugnis abgeben,

свідчити.

віДСТУПІ!ТИ; vom Vertrage abgellen, відступити
від договору, СКИНУТИ ся; abgellell lassen, відо

Abgehen,

слати:

100

-

К:

]шоrо

-

es geJlcn іЬт 100 К аЬ, недостає йому
es geht mir viel dadurch аЬ, череа ее·

трачу.

A.bgelallt'ene FI'Їst, проминулий речпнець.
Abgeleitet, виведеШІП; - abgeleitete ErwerbulJgsarl,

виве-

деиии сиосіб набутя.

иосол, впrланець, відпоручник.
А.Ьgеогdпеtепhапs, палата послів,
A.bgrenzuug, вjд~rrжепє, відгр:щиченє.
А bhalten, сіпе Tagfahrt, відбувати день урядовии:

A.bgeordneter,

von

('Їner

Abhandeln,

Halldlung abhalten,

відвести від ділаюr.

пересправляти в RlШ.

АЬhапdlПllg

der Verlassenschaft, иересправа
A.bhandlulIgsinstanz, . іНСl'аllція: спадкова.
Abhangig уоп еіПеІ' Bedingung, валеЖRиit від
A.bhiJfe, поміч, варада,
А ЬhоlZlшgsгесht, право вирубу.

СП3ДRова~
услівя.

-3-

Abhoren, вислухати, переслухати.
Abkommen, валишпти, перестати; Verfahren abzukommen,

еБ

належить

уоm

,veilercH

валипmти

ДaJІЬше

hal

ІІоступоваН6.

Abkommen,

відступлеН6, валпшеП6; валагодаj уоп
der Befolgung dieser Vorschrift hat еБ іn del' Zukunft
Беіп Abkomlllen. на будуче пе оБОВЛВУ6 сей припис ~
- еіп Abkommen mit jemandem treffen, полагодити сл.

Abkommenscbaft, походжеН6,
Abkommlillg, потомок.
Abkurzung, ш:орочепр,.

рід.

Аыlgеl'lшg,' (В гірн.) поклад.
Аыl6,' (в гутах), спуст.
.
Ablassell, відступиш від чогось, ванехати, перестати.

AblassungserkIarung,
Аыlпі"

der Frist,

Ablegen,

;заява відступленя, :залишеюr.

копець (УПЛИВ) реЧІІНЦЯ.

еіпеп

присягу;
Zeugen_. еіпе PrUfung ablegen,
- die OrdensgeltiIJde ablegen, ВЛОіІ:ИТІІ

Еі<і,

schaft ablegen,

ВИІ,ОЮІТИ

васвідчити;

ВЛОЖИТІІ іспит;
][Оваші обіти,

А blehnen, відперти, відкинути;
лучити суд; еіп Amt

- еіп Gericht аыlьпеп,' ви
ablt>hnen, не прппяти уряду;
- die Anklage ablt'hnen, ухилпти обжалованє; - деп
Verdacht ablehnen, очистити ся: в підовріня.

Ab1ehnungsrecht,

право вилучепя, неприня:тя.

Аыlhшшgsgrulldе,' причини вилученя.
Ableitung von Gewassern, СПУI;Т води.
Аыlпklшg,' вбочеН6j

-

Ablel1kung der Tat,

Ablcugnen, відппратп, перечити.
Ableug'nung des Besitzes, ваперечеН6
Abliefern, відставІІТИ, доставпти.
AblOhnung, виилата васлужеНІІНИ.
Ablosen, сплатити, ВИІ'упити.
Ablosbar, викушшИ.

вбочеН6 чину.

посіданя.

Аыolшg,' викуп, сплата.
відобранв, від.бірj убуток, вмепшенє.
АЬпеЬтеп, еіпеп Eid, відобрати присягу, ваІІРИСЯІ'НУТП.

Abnahme,

А.lшеhmег, відбирач.

-4відраза, нехіть;
непереможна відрава.

Abneigung,

Abniitzung, вужите._
Abolition, der Strafe,

- uniiberwindliche Ablleigung,

дароване кари;

-

Abolitionsvertrag,

договір умореЮІ, викупу.

Abonnement, передплата" абона:мен'l'.
Abordnen, в:цслати, яідпоручити.
Abortus, недорід" Ц9р:оденв.
Аыlесьпеп,' віДЧIJСЛПТИ; відruибнути;
sich mit
jemandem abrechnen, ровчиелитись, роврахуватись.
Abrechnung, обчислене, обрахунок; - віставлене рахунків;
- etwas in Abrechntlng bringen, відшибнути що.
Abl'ede, умова, уклад; - Abrede mit jешаndеm. nehmen,
уложпти ся, умовпти ся; переqене; et\vas in
Abrede stellen, перечити щось.
Abrogieren, ухилити, внести.
Absagen, відкликати що, відмовити.
Absatz, покуп, вбуте; - (Abteilung), відділ, уступ.
АЬsаtzашt, відставдил уряд:
Abschaffen, внестп, усунути; - jemanden abschaffen, видалитп, відправити.
Abschaffung,. внесеш;; - видалене, відправлене.
Abschieben, відставитп, відправити шупасом.
Abschieblillg, видаленець, прогнанець, шупаСllИК.
Abschied, відцустка, відправа ві служБИ; - Landtagsabschied, !Замкнене сонму.
Abschlag, відбите, відшибка; - auf Abschlag geben, дати
на

сплату.,;"

відмовити, відкпнути.
AbschНigig, відмовниЦ.
AbschНiglich, відшибниП.,
Absehlagszahlung, Сflлаі\а, частинна ваплата.
Absehliefien, вакіllЧИТП, привести до І(інця; -

Absehlagen,

die gerichtliche Verhandlung ist fiir abgeschlossen anzusehen, роз
праву судову уважає ся вакінченою; ваклІОЧИТИ
(договір); замJtнути (paXYHoR).
Abschlllfi, вакінчепє; ~ ваМRнепє; - вакшоченє.
Abschofi, нале:atитість від переселещ,

-

r--J-

Abschl'eckllngstheol'ie, теорія :відёфаutеня:
АЬвсЬгеіЬеп, відписати (податок); ~ вимавати (3 гіпотеки).

Abschreibllllg, відписаНG.
AbschI'ift, відпис; - einfache Abschrift,
-

beglaubigte Abschrift;

звича:ИюrИ: відпис;

провірении підпис.

AbschWOl'en, відприсягнути; ВЛОЖИТИ присягу.
Absender, виспл~ч, висилаroчий; ,- надавець.
Absendllng, 1ЗислаНG.
'
АЬsепztаЬеПе, . викав неприсутних.
Absetzen, збувати, продавати; -'ВDIОЖИТИ (В' YPJJ;J;Y), віддалити; внизити (ціну).
Absicht, намір.
.,
Absichtlich" намірено, нароком, навмисне.
Absolllt, бевгляднnй, конечний; - самовладний, саnювільниЙ.
Absollltismus, самовладність, сз:мовільпість,
AbsolutOl'ium, свідоцтво укінченл ШLУІ,; - увільнеnє від
одвічальности, абсолroторіл.

АЬвоlуіеl'еп, увільнити І\ОГО (від ВПRИ);
АЬsопdш'uпg,

des

Vегш6gепs,

--,-

укіnqити (науку).

віддіиеН6

маl:ТКУ,

від

окремленє.

Absonderllngsrecht,
Absorbtionstheol'ie,

право віддіJ1еНіІ' (спадщини).
теоріл JIоглоченя ІШр (менших біль

шими).

Absperrung іп dunklel' Zelle, ваМlшенє
Absprechen, ііЬег elwas, розсуджувати

в темпій влвrІИці.

щось; etwas
aJJsprechen, відмовити, відсудити;- dariibcr ist lJereits
aJJgesprochell, се справа осуджена (..rrорішена).

Abstammen, походити, рід свій вивоДИтн від кого.
Abstammung, рід, походжеН6.
Abstammling, потомок.
Abstand, відступлепє (від чого).
Abstandsgeld, відступие.
~
Abstatten, 3lЗeрнути, вложити.
Abstattung, вворот, 3J:оженє.
Abstehen, відступити, вречи сл.
Abstehung" відступлеНG, вречеН6.
Absteigeilde ІЛnіе, потомство, долішне KOJ!iHO.
АЬstеПеп, відставити, усунути що, вробити копець.

-І;

-

A.bstelll1l1g, відстава, усуненє.
А.Ьstішшеп, голосувати .
.А.ЬstіШШl111g, голосованє.

AbstockUllg, вируб (ліса).
Abstrafen, укарати, покарати.
Abstl'eitell, випраВувати, випроцесувати;

(jas Rechl

аЬstгеіtеll, перечити право.

Abtel1fen, СВ ripH.), поглубити, бити вакіп.
A.bSl1d уоп Ilohnkopfcn, відвар в маківок.
Abtll11, уь:інчити, відбути; - еіпе Schuld abtt1Il,

СШШ'l'И'l'И

довг.

АЬtUПllg, у:кінчею;, відбутє; Abtrag, ааплата, нагорода: Abtl'agen, внести, вбурити; Abtreiben, :відперти, відогнати,

сплата.
шкода, уИма.
сплатити.
розігнати; -

t~o]d,

SilLer

аЬtгеіЬеп, чистити.

j.btl'eibung dш' Leibesf'l'l1cht, вігнанс плоду .
.\. btl'ennung, відділенє, виділенє .
.A.btl'eten, ус.ТУІІИТН, Еиступити,відс.тупптп від
Abtl'etel', УСТУПНИІ\ .
...\.Mretullg, уступленє, nідступлепє.

ЧОГОСЬ.

J..ЬtІ'еtl111gsш'kuпdе, l'ра»ю'Га уступлепя.
уступне.
_.\.btI'iїllnig, відшlВПШЇІ (від віри), віДСТУПIIШIІИЙ.
Abtl'Ull1ligeJ', відстj'ПНиr,.
АЬш'tеilеп, відсудити, осудити.
".\.Ьш-tеillшg, відсудженє, осудженє .
.\bverkaufcn, відпродати.
AblYiigel', offentlicher, публичниЇІ нзжниь:.

_\ htrittsgeld,

_Hlwagll11g,

відваженє;

-

ЛЬwаguпg

der UeVi'eislllillf'l,

РО:І

важенє докавіп.
Ablvalzen, відсунути; .- die Schuld a11w1ilzen, СІШНУТИ з себе
ЕИНУ: die Be,v-eislast abw~ilzen, перенести тягар
ДOI,a~y.

відступити; вбочпти.
А.ЬwсісlШllg, вбоченє, ВИЄІ\ІОК; відступленf..
\bweisell, відмовити, відкинути, відсунути (від маєтку) .
. \.bweiscllder ТеН des Urtei1es, віДJ!Iовна часть вироь:у.

A.bweichell,

ї

Л})wеіSUllg, відмова, відкинеш:.

Abwehr, der Gewasser, затамованє води; -

AJJwehr ан·
steckender Кгап kheitel1, запобіженє вараВЛПВИl!l хоробам.

Abw(\nden,
еіпет

еіПРI!

Sсhаdеп,

відвернути шкоду;

-

У(НІ

аЬwепdеп, відвести під постанови.
Abwerfen, еіпеп Nutzen, приносити пожиток.
JJ)weselld, неприсутниЙ.
Ahwe!iiellheit, неПРИСУ1'ність.
Abzug, потрученє; - l\ЬZUg gestatten, ОПУСТИТИ в ціни ..
.\.bZllgsfl'eiheit, свобода переселеня.
Abzl1gSpOSt, позиція до лотрученя: СВ рахунку).
Ahzweigung, ровгалузенє, ровріст.
Abzwillgell, nимогчи, впмусити.
AC]lt, вигнзш:; - сгkНігеп, ІJигна.'ш (В краю).
Асhtlшg, увага: поважанє; позір!
AC(llli!iiition, набутє, набуток.
A(~Цo СОllfеssш'іа, ПО30В о узнанє служебности.
Actio Ilegatoria., ПОЗ0В о заборону служеБНОСТJI.

El1tschlussc

стан чипний маєтку.
А(}арtіШ'Ullg, прпрядженє, приладженє (будинку) .
.\ (Mitiona.l,veisartik{·l, додаткові аРТJIКУЛИ докаЗ0ві.
Adel, шляхоцтво; - ШЛSlхотни:И мет:шь (жила ме,-!,альпа).
АdеlsаllmаВппg, присвоєнє шшrхоцтва.
Ad~lsbl'ief, ГРЮ\lота ШЛl:Іхоцтва.
Adelsmachtigkeit, богацтво l1Iеталю.
A(lelsstand, ШШІХОЦЬКИИ: стан.

Artiva,

А(НlаІіііОIl, Апsсhlug
прпступленє

des Reschii(ligtCI1 ан das Strafver'fi1.11rerl.

ПОllffiодО'Ваного

до

rtapHoro

поступованн

.

А(ljпdісаtіоп, присудженє, присуд.
A(l,justiel'en, вирівнатп, поправитл, справдиш.
А(ljш;;tіеГllпg, обрахованє, справдженє.
Adjlltllm, підмога .
.\dministration, управа, заряд, адміністрація.
Administl'ativbehorde, адміністративна, управляюча влас 1'1,.
~.\Jlministrativjllstiz, адміністративне судіВництво .
.Administl'ator, :завідовню:, адміністратор .
.Adoption, прпбраН6 дитини, усиновлепє .
.Аdорt.їш'еп, прибрати за своє, усиновити.

-;s-

A<loptivkill<l,

прибрана дитина. прибранець, прппм:ак ІПРПИ-

j\[~ЧЕа).

A(loptivvateI', отець прибираючиП.
A<lressltJlt, адресант.
Adressat, адресат.
Adresse, адрес.
Adstl'uierell, уложити, приладити.
Advitalitiit, доживотє, досмертне уживанє.
Advitalitiitsrecht, право доживотя.
Advitalitiitsvertrag, умова доживотя.
Advokat, правотар, адвокат, речник.
AdvokateJlliste, листа аДВ6катів.
A-<lvokaten Ol'dll1Ш g',

адвокатси;а

ОРДJIнадія І статут адво-

катський).

Advokatengebuhl'eJl, аДВОІ;атські належптости.
Adyokatl1l', адво:катура, правотарство.
Аdvоkаtш'sЬеf"аhіgппg, адвокатське успосібненє (уздібненє).
Аdvоkаtш'skапdі<lаt, адвокатськип кандидат.
Аегаг, СІ:арб (державниП).
A:ffekt, :зворушенє; -- уподобанє .
.t1fektionswert, вартість уподобаня.
AffiJlitiit, посвояченє, повиноватість.
АftегЬеstашl, піднаЄI\І, підаренда.
Аftеl'ЬеstашlgеЬеl', підвинаємець, підарендатор.
АftегЬеstашl11еhшег, иіднаєм:ець, підарендар.
Afterbiirge, підру'штель, дальшиИ заручител.
И'tеГЬUl'gsсhаft, підпорука.
Aftermiete, піднав1\!.
Aftегшїеtег, піднаЄl\Iець.
AfterpacJtt, підаренда.
Afterpachtel', підарендар .
.tfteI'J)f'and, підвастав, (:застав на ;заставі).
Аftегvегшіеtег, підвинаємець.
Af'tervel'piichtel', підарендатор.

Agent, Мент, справник.
Agentie, аrенція, справництво.
Agio, надплата, :змінне, ажіо.
Agiotage, векслярство, гра на

ціну паперів,

ажіотарство.
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Agnat, рідний по вітци; - споріднений; - Agllaten,.
вітцівС'ь:ка рідня; Cognaten, :матірна ріднн.
Agnation, споріднене вітцівське (по вітци).,
.
Аgпоszіеl'еп,півнавати, роапізнавати.
AgI'a!'gesetzgebung, земельне aaKOHoдaВ~TBO.
Ahnden, І,арати, :картати.
Ahndung, :каранв, :картанє.
Ahnherr, предок, родоначальник.
Akademischer Gl'ad, академічний степень.
Akklamation, оклик, аІшнмацін.
Akkreditierell, акредитовати, удостовірити (посла).
Alikreszenzl'echt, право приросту.

Akt, акт, діланє.
/
Akten, акти, пиемra; - Proz·eaakten, П1Ісьма спорові, про. цесові.
Aktenal1szug, витяг 3 актів.
Aliteneinsicht, пере:гляд актів.
A]{tenexrotulierung, роабір актів.
Akteninrotulierung (Verzeichnis), сішс актів.
Aktenwidrigkeit, суперечніСТЬ'а актами; die Еіllsichtnahme der Akten und АЬsсlліftепfегtіguпg wird<
freigestellt, вільно переглянути акти і вробити від
писи.

АktепmаШg, вгідно в актами.

Aktie, акція (уділ Ji спілці).
AktieJlgesellschaft, акційна спілка.
Aktienzeichnung, підписуванв на акції.
Aktivforderung', вірительність належна.
Aktiviel:llng, впроваджене в житє, в діланє.
Aktivitat, діяльність, чинність; - еіп Beamter
урядник В чинній службі.
Aktivitatsgehalt, плата в чинній службі.
Alitivitatszlllage, службовий додаток.
А.kt,іvstашl, чинний стан.

Aktor CКHiger) пововник.
Aktorische Kalltion, пов овни чий
Aktszellge, свідок акту.
Akzept, приєм, акцепт, вексель.

ааліг.

іп·

Aktivitati

-

10-

Akzelltant, приє:m:ець, акцептант.
Akzeptation, принятє, акцептація:
(Ehrenannahme),

-

Ehrenak7.eptatiorL

почесне принятє.

Akzeptationsprovision, провівія ва принятє.
Akzeptieren, приняти, акцептовати.
Akzession (Zllwachs) прпріст.
Akzessionsvertrag, умова прпступленя.
Akzessorische EI'werbsart, набутє ПРИJIОСТОJ!I.
Akzidentien, бічні приходи.
Akzise, акцива; - споживна оплата.
AkzіsЬю', оплатний.
A]arlll, трівога, пополох.
A1ienation, повбутє.
A1illlentation, проживленє, удержаН6.
АlішепtаtіопsЬегесhtіguпg, право ~a удержанє.
Alilllente, кошти удержаня.
Аlimепtiегппg, проживлеН6, удержуванє, ха-рчова.ш:.
АПеgаt, прuлога.
A1leinbesitz, самопосіданє.
Alleineigentumer, саМ(шласник.
Alleinherrscher, самодержець.
АПеіпhеггsсhаft
(Alleingewalt)
саDIопанованє,
самовласть.

Alleinzahler,

самоплатнпк .

.А IlfііПіg, ~шючий наступити, можливиИ .

.Al1gemeines biirgerliches Gesetzbllch,

загалмз

книг!!

за-

І;онів цивільних.

Allianz, аліяне, союз.
A11iant, соювник, аліянт.
A1lodialerbe, РОДОВИЙ дідич.
AIlodialvermogen, родовпй, родовласни:й
Allodisieren, уродовласнити.
Allonge, продовжка (вексля).

DШЄ'І'ОК.

АIlпУіоп, ПГИМУЛ, наплив.
АІ рагі, на рівні (в ноіменною вартостею) .
.AJter, вік; ~ давнина; - аНе Ваиеп, поле вироблене
(гірн.); АНег der Кindheit, діточий віІ,; -- АНег

dcr Unmiindigkeit, вік неврілости;

-

АН!;г

der'

МЇпdег-

-11 jahrigkeit, віІ, малолітности; - Alter der Volljahrigkeit,
пік повнолітности; Alter іm Felde, (гірн.) пер
шенство.

Alternativ, пер емінно , на переміну.
Altersnacllsicltt, дарованв літ.
A1tersstufen, степені віку.
Alveus del'elictus, річище, полишене

русло.
АlllЬпlапсе, ПQТJП'ова почта, амбулянс.
~\.1lleHOl·ation, поправа, uоліuшенв,
Ашепdсmепt, поправка, додаток.
Ашпеstіе, уласкавленв.
А щогtіsіегеп, уморити, амортизувати (оголосити неістну
ючим).

АЩOl·tіSjеl·llпg, уморенє, погасненє, амортивація.
AlIlt, уряд; - 6ft'entliches Amt, публичниИ: уряд; fuhl'en, вести уряд; - Amt leiten, провадити
- vom Amts wegen, 3 уряду, урядово.

AlIltsabschrift, урядовий відuис.
Amtsalter, старшипа в уряді,
Amtsantritt, обнятв уряду.
Ашtsапsсhеп, урядова повага.

Ашtsаuswеіs, уряДовнй виказ.
АmtslЮI'еіSllпg, урядовий обївд.
Ашtsыltt,' урядовий дневник.
Amtsbote, урядовий післанець.
Аmtsdіепш', ВО13ьний.
Amtscї(I, урядова присяга.
Ашtsепtsеtzuпg, :)Ложе НІ>

3

уряду.

АmtsеІ'іппегппg, урядова пригадка.

_\lIltsgehcimnis, урядова тайна.
Amtsgewalt, урядова пласть.
Ашtshашll11пg, урядованє, чинність урядова.
урядом повинність.
Ашtssасhе, урядова справа. ;
Amtsschl'їft, урядове письмо.

Amtsp1licht,

Ашtssіеgеl, урядова печать.

Ашtssіtz, осіДОІ\ уряду.

Ашtstаg', урядовиТі день.

Amt
уряд;

-

12 -

А:піtSurkіпіdе,· урядова грамота.

Amtswirksamkeit,

'урядова

діяльність,

0661\1

урядового

діланя.

Amtsverrichtung, виконуваН6 уряду.
Amtsverschwiegenheit, урядове :затаєнє.
Amtszeugllis, урядове свідоцтво.
Analog, анальоrічно, схожо.
Analogie, анальorія, схожість; - Gesetzesal1alogic, ВаІ\Онна
схожість; Rechtsanalogie, правна схожість.
Allalphabet, не:знаючий письма, неписы\lIIlши•.
Anarchie, анаvхія, бевлад.
Anberaumen, вивначити (речинець).
Anbietell, предкладати, подавати;
sicIl/ ZUlH Eid(' ;lПbieten,

подати ся на присягу.

Anbieter, подавець, оферент.
Anbot, подача, :зацін.
Anbringen, навести, ПОДа1'И; ходити свого права; Ьгїпgеn, внести справу до

.
sein RecIlt апUгіllgеl1.
Sache J)ei Gericl1t
СУДУ; sеіп Geld gut

еіпе

;:(0-

ан
щ

Ьгіпgеп, ,J,обре умістити гроші.

Anbruch, :залім (гірн.).
Andichten, видумати,
І'ОГО

о

Andichtung,

вмислити;

ПОМОВИТИ,

-

ПОСУДІІТИ

щось.

видумка,

вмисленє;

-

поnювленє,

поеу-

дженє.

Androhen, :зarровити.
Androhung, вагрова, вагроженє.
AneifeI'll, :заохочувати, по будити.
Aneiferllng, В:1Охота, побудженє.
Anerkellnen, увнавати, вивнати;
gеЬогеn

anerkennen,

еіп Кіпd Ніг

chelicI1

увнати дитя право уродженим.

~\nerkenllung, увнанє, вивнанє.

Anfall, напад; - наївд; - припад,
AnfalIsl'echt, право припалости.
АпfесhtЬю', ОСПОРИМИЙ.

Allfechtbarkeit, оспоримі сть .
. Anfechten, оспорювати.
Anfechtung, оспоренє.

припавшіеть (мавТі:У).
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Allfechtungsgesetz, закоп про оспоренє.
A.Ilfechtullgsrecht, право оспорепн.
A.Ilf'ordern, вимагати, зажадати.
Anforderllng, вимаганє, важаданє,
A.Ilfrage, запитанє, запит.
Anfiihl'en, напровадити, ПОІШИкатд.
Anf'iihrllng, напровадженє, ПОІШИІШНЄ.
.
Allga~)e (уогвсыl),' задаток; - поданє, донесенє, викавадє,
(титулу правного); - аіананє; - eidliche Angabe,
ваприсяжене аіананє.

Angeben, пода'l'И, допеC'l'И, ВIJкавати; - вівнати: - виявити.
Angeber, допосець, допоситель.
Al1geblich, мнимий, догадпий; - маЙбутни:і1.
Angeboren, вроджений, природжений;
angebor'ent~";
Recht, природжене право.
Al1gebot, предложенє (оферта), подача,
Angedichtet, аJlIИслений, видуманий.
Angehen, еіпе Behi:ird,e шп etwas, вдати ся до власти,
ввивати власть.

Angehol'iger, приналежник, свояк; - Angehi:iriger eines
Landes, краян; - Angehi:iriger еіпеІ' Gemeinde, гро
маДIIПИП, приналежпий до громади.

Angehol'igkeit, приналежність; - громадянство.
Al1geklagter, обжалованиЙ.
Angeld, варука; - задаток.
Angelegenheit, справа, справунок, орудка; - еіпе Ап
gelegenheit besor'gen, завідуватп справою (інтересами),
орудувати.

Angeloben,

приречи;

-

durch Handschlag angeloben,

при

рікати поданєм руки.

Angelobllng (Angeli:ibnis), приреченє, обіт.
A.нgemessen, відповідний, розмірний; die Strafe so11 der
Sсlшld angemessen sein, кара має відповідати вині.
Angesessen, осілий.
Angestammte Giiter, Rechte,

маєтности, права родові
(одідичепі), дідизна,
Angl'eifen, зачепити, нападати; - gеwalшitig angreifen,
насильно напасти; еіn Urteil angreifen, зачецити,

-
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оспорювати вирок; - ап ЕЬге

das Kapital angreifen, нарушпти
angreifen, скривдити на tIести:
das Testament angreifen, уневажняти, оспорювати

істину;

-

завіщапє.

J\ngriff,

напастованє, напад, наступ:

-

іп

Angriff l1chmen.

натрафити на поклад (гірп.).
Angriffshandlung, чинність вачіпна, напасна.

Angrenzer, пограничник; - сумеЖIIИК.
Anhalten, придержати, затримати, спіимати, сперти; - zu
etwas anhaltel1, спонукати до чого; - ит etwas ап
ЬаНеп, домагати ся чого; zur Erfiillung сіпег Pf1ie hІ
апЬаНеп, примусити до сповнена повинности; zum
Schadenersatze апЬаНеп, ПОТЯГНУТИ до винагороджешr
ШКОДИ; der fruhere Zustand 11шt ап, дав нии стан
триває, не устає; zur Zсugепsсlшft anhalten, -по
тягнути на свідка.

Anhaltl1ng, придержанє, затриманє, спійманє; - принука.
Anbaltspl1nkt, точка опори, праю{Ло; - причина.
Anhaltstation, иерестанок, при станок.
Anbangig, прихпльниИ; - еіпе Sache gegen jemanden ап
hangig тасllеп. JШТОЧИТИ справу, вапівватд; - ап
hangige Rechtssache. правована справа; - :шhaпgіgе
Uпtегsпсhппg. слідство в тоці (триваюче).

Anhangel', ПРИІшонник, прпверженець.
AnheimfalIcn, припасти, дістати ся кому,

переити в чпї

руки.

Anheimgeben (Anheimstellen),
на

вдати що на I{ОГО, ПОЛИШИТИ

другого.

AuQhetzen, аворохобптн, під6урнти.
Anhetzung, вворохобленє, lIідбуренє.
Anbetzer, ворохобнпк, піДМОВНИІі.
Ankauf, вю,уп, вакупно.
Ankal1fen, вакупити, вакупувати.
Ankaufer, закупень, ваl\УПОВУЮЧПП.
Anklage, обжалованє.
AnklagebeschJufi, ухвала обжаловапя.
AnkJageprinzip, васада обжалованл.
Anklageschrif't, акт обжалованя.

-

Ні

-

А nklagestand,

стан обжалованл; Versetzung
Anklagestand, поставленє під обжаловаш;.

іп

den

.

АпklаgеііЬегsсhгеіtппg, переступленє обжзлованл.
Ank1iiger, обжалівнИІ,; - offentlicl1er Апklаgег,публичний
обжалівник; Ргіvаtапklаgег, приватни:П: обжалівник.
'\ nkommen, - es worauf ankornmen lassen, допустити до
чого;
до

-

auf

ПРИСЯГИ,

еіпеп

вдати

Eid ankomrnen lassen,

сл

на

допустити

прислгу.

AnkommIiJIg, прпбулець, взходець, вахоЖИЙ.
А nkiindigllng, оголошенє, обвіщенє, оповідь.
А nlage, ;зar,лздинн, !Заснова; Anklagekapital, майно ;ш
сновне, :з::шладове; прилога; іп rler Anlage ,_
в прилов!; спосібність, наклін.
А I1laJ~, прпвід, притока.

Anlegen, Hand anlegcn, приложити руку, ввлти сл до
чого: Geld anlegen, на:містити гроші; - Feuer
:шlеgеu, підложити огопь;~ etwas darauf· anlegen,
взяти СЯ, стревІЇти ДО чого; den amtlichen Verschlufb anlegen, урядово ;замкнути.
Anlegung, fruchthringcnde Anlegung der Kapitalien, ко
рисне наміщенє капіталів; Anlegung von Gгuпd
ЬіісІ1Сl'П, ззк.тздапє :фунтових :книг.
Апlеіhе, ПОВИЧІ\а; еіпе АnlеіЬе rnасЬеп, позичку затяг
нути, позпчити;
лити

-

еіпе АпlеіЬе

bewilligen,

призво

позичку.

АпlеіЬеп, позпчатп, запозичити сл у кого.

АпlеіЬег, 'цозичаючии, беру'lИИ ПО3ПЧІ(У.

AJlleiten,
до

приводити;

влочину,

-

zum Verbrechen anleiten,

наводити

накланлти.

AJlleitu.ng, наведепв; - Anleitung geben, навести кого.
AJllockung zum VпЬгесhеп, приманенв ДО1ШОЧИНУ, принада.
Апта.6еп, ВЛnСТІІТИ собі що, присвоювати.
AJlmaJ~ung, ІІривласнепє, присвuвнв;
Anrn~ung

Rechtes, прпсвоюванв права.
Anmf'lden, ВГО.І0СІ!ТП, :зnповіс'Ги; -

eines

die Firrna anmelden,

ВГОЛОСІІТИ фірму, Пl1даl'И фірму.

AJlmcldung, :зголошенв, ;заповідь.
AJlmeldungsfrist, реЧІІпець до вголошеюr.

-

Ні-

Allmeldllllgsverfahrell Ьеі Richtigstellung
Bergbtlchern, вголошене поступованє

уоn

Grund- oder

до СІІростованя

книг rрунтових або гірничих.

Allmerkell, вавначити, примітити.
_'\llmerkullg, примітка, вавначепє, пршrі чею,; - АllшеJ'kuпg
personlicller Verh1i.ltnisse, приміченє особистих відносин;
- Anmerkung аег Rangordnllng, приміченє першен
ства; Апшегktшg аеІ' Aufkiindigung, rІримічею:
виповіди; Anmerkung аег HypoLhekarklage, прпмі
'Іеає гіпоте'ІНОГО (:фунтового) .позву; Anmerkunf.i
der Streitanllangigkeit, примічеає спору; - AnmCl"kung
der exekutiven Versteigerllng, примічеuє еюзекуційаої
продажі; Anmerkllng "bi~ zum Еіпlапgеп des
Originals, Ubersetzung" , примі'Іенє .аж до предло
жепя первоппсу, перекладу";
Anmerkllng dcr
Simultanhaftung, прюrі ченє сполученої гіпотеки' (об
тяженя); Anmerk~p.g des Gesuches uш АЬtrennllng,
приміченє просьби о виділенє; depositenamLlich('
Anmerkung, приміченє деиовптового уряду; Ал
merkung аег Legitimation des Kindes, прш!їченє, ще.
дитина лєrіти:мована (управеспепа); - Anmcrkllng zuПl
Zwecke der Konstatierung der Rc;.tleigenschaft еіпЄ'-;
Gewerbes, приміченє до провіреня річевости промислу .
.АllllаЬте, des Versprechens, ПРПЮІ'ГЄ прпреченя, вобо
вяеаня; Annahme ап Zahlungsstatt, приuятє ва
ваплату; Annahme ап Kindesstatt, гляди Adoptioll.
ЛllllеhmЬаге Siche.rheit, достаточна (прпнимавма) обевпека,
бевпечність .
.АllllеЬтеll, приняти; ctwas fiir wahr auaehmen, при
внавати ва правдиве; sich Eines annehmen, всту
пати

ся

ва

ким.

Лlllluіtіі.tеll, ровложені рати довжні (на роки).
A.nllulIierell, упеважunти, увнати ва неЄСТВУІОче.
ЛllоmаІіе, вБО'Іенв; неllравильність.
AllODJm, бевіменний; - апопуше Anzeige, бе:зіменни:і:і: донос.
A.llordllell, постановити, варядити; еіпе Untersuchung-

anordnen,

варядити слідство;

.-

еіпе

огапеп, вивначити день цо ровправи.

Tagsatzung

ан

17 зарядженє;

- eine Anordnung treffen, ааря
letztwillige Anordnung, розпорядженє по
слідної волі; Anordnung des Gesetzes, законна

Anordnung,
ДИТИ;

-

постанова.

Allrainer, граничний сусід, сумежник, межівник.
Anraten, дораджувати; ----:- das Anraten, дорада,
-

auf jernandes Anraten etwas tun,

порада;

робити аа чією

порадою.

Allrechnen (zurechnen), почислити, приписати, вмінити
кому що; die Schuld jemandem anrechnen, при
писувати кому вину; als Verbrechen anrechnel1,
вмінити за злочин.
ночисленє, вміненє; Anrechnung in den
Ptlichtteil, почисленє в часть обовязкову; Ап
rechenbarkeit der Dienstzeit, вчислимість до '1асу служби.

Anrechllung,

Allrecht, перше право, першенство до чого.
Anrede, промова.
Anregen, порушити, побудити, заохотити до

чогось;

eine Angelegenheit anregen, порушити справу;
ein
Zweifel wurde angej'egt, зайшов сумнів.
Anregung, порушенє,· спонука, заохота; - wieder іп Anl'egung bringen, зновити справу; - das hat Anregung
gegeben, то дало причину (принуку).

Allreizen, підбурювати, спонукати, понадити.
Anr:eizung, підбуренє, спонука, понада.
Anl'ufell, прививати ; - jemanden zuПl Zeugen anrufen,
ввивати кого на свідка; иm Beistand anrufen,
взивати помочи; h6heres Gericht anrufen, віДRЛИ
кати ся до висшого суду .
.A.nruchig, підоврілии, злої слави.
Ansage, оповідь, оповістка.
Allsassig, осілии, посілии; - sich ansassig machen, осісти,
І.

поселити ся.

Ansassigkeit,

осілість, поселене;

-

bauerliclle Ansassig-

keit, селянські осілости.

Anschaffen, справити, придбати.
Anschlag (Kundmachung), прибитє, оголошенє ; - (Schiitzung),
одін; -- (Kostenanschlag), об'lисленє коштів;
ва2
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мисл, намір (Еарн.);
на

увагу

.Anschliefien,

in Anschlag bringen,

брати

.
приложити ;

Strafverfahren

-

ПІ илучити СЯ;

anschlie~en,

-

sich dem

прилучити ся до поступо

ваня Еарного.

Anschlufi,

прилога, прилученє;

-

іт

Anschllill,

в при

лові.

приписати податок;

Anschreiben, die Steuer anschreiben,
-

an die Gewahr anschreiben,

ваписати в публичних

Rнигах.

Anschuldigen, обвиняти, винуваТff.
Anschuldigung, обвиненє, виноваченє.
Ausetzen (bestimmen, den Tag, die Frist), овначити,
вначити; (bemessen), вимірити, обчислити.
Ansetzung des Erdreiches, осад вемлі.
Ansicht. погляд.
,
Ansiedeln, оселити ся, поселити ся.
Ansiedelung, осада, поселенє.
Ansiedler, осадник, посел:енець.
Ansiedlerisch, осадниИ:, посельниИ:.
Anspinnen, Rнувати, ватівати.
АпsріШlUпg, ыІванє,' ватін.
промовити, відонвати СЯ;

Ansprechen,

-

домагати СЯ;

ви-

-

ein Recht ansprechen, правити, домагати сн права; ein angesprochenes Recht, домагане право.
'
Anspruch, вимога, домога, жаданє; - правіж; - privatrechtlicher Anspruch, приватноправниИ: правіж; - del'
KНiger пішmt die Ersitzung іn Anspruch, пововник
ПОКЛИRYє, ся на васицженє; seine Anspriiche auf~
geben, вречи ся своїх правіжів, відступити від до
маганя.

Anstalt,

ваRлад, ваведенє;

приготовити;

Anstand,

-

-

Anstalten

Anstalten treffen,

варядити,

шасhеп, приготовлнти.

подоба, повага; пе репо на ; einen Anstand
Anstand
machen, робити перепону утрудннти; nehmen, єумнівати ся; - ohne Anstand, бев сумніву;
- Anstand anbringen, підн 9СИТИ сумніви.

-

1'::> -

Anstiindige Begegnung der Ehegatten, прилична зустріч
подругів (між собою) .
.Anstandlos, бев п~репони, сеИчас.
Ansteckung (Anziindung), підпаленє; - (Krankheit), за
раженє,

варава.

Anstellen, jemanden anstellen, надатп поса.ду; -

angestellt,

наставлений (на посаді).

Anstellung, посада; - іменовапє.
Aristellungsde]{ret, декрет Їменованя.
Апstе1l1шgsfаhіg]{еіt, увдібненє до уряду.

Anstiften, наводити, під мовляти, вдіяти;, - починати.
Anstifte]', наводець, підмовнии, вдійниr,; - ПОЧИННИІ,.
Anstif·tung, наводженє, підмова,. вдіянє; наведенє, ПО'Іиненє.
Апst(Шіg, неприличний, вачіпний; апstб,gjgе Reden
fiihren, відвивати сн в неПРИЛПЧНИМIІ словами, 3 при
тинами.

Anstreben, стреміти до чогось, прнмувати.
Anstrengen, еіпе КIage anstrengen, виточити
еіпеп

Ansuchen,

Proze,g

повов;

Зllstгепgеп, видати процес.

просити, упрашати;

,-

Нl11

еіпе

Beforderung,

старати сн о ВИСШИll степень урндовий ; suchen stelJen, заносити просьбу, просити.

Antei1, участь; - уділ .
.A.nteilbesitzer, частинний власнпн.
Antei1haber, учасник.
AnteiIschein (Anteilsverscllreibung), уділовпй

еіп Ап

лист, уділова

посвіДІ{а.

Antichresis, антіхретична умова (побираня пожитків з за, ставленої річи).
Antidatiel'en, понласти вчасніишу дату.
Antinomie, суперечність законів,
Antiz:ipation (Vогsсhu,g), вадаток; - antizipative Zahlung,
;заплата в гори (наперед);. - Antizipation der Beweise,
ставленє дока:зів наперед.

Ant.izipative, ІЗ гори, наперед.
Antrag, внесенє, внесок; - Antrag stellen,
сенє,

вносити.

'ставити

вне

-
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.Antragen, ВНОСПТИ, предклздати;
einen Beweis апtragen, подати докав.
Antragsteller, внеСІlOдавець .
.Antragstellung, ПОСтавлене внесеня.
Antragsdelikte, приватні переступства (котрих доходить
сл на жаданє сторони).

Antreten, еіпеn Beweis, вголосити СЯ (ПРИСТУПИТИ) до до
каву; еіn Amt antreten, обняти уряд; еіпе
Erbschaft antreten, аrолосити ся до спадщини; - еіnе
Strafe antreten, ровпочати кару.
Antrieb, спонука, побудка.
Antwort, geben, вjдповjдати.
An1vachsen, нарастати, по більшати ся;
anwacllsende
Zіпsеп, нарастаючі віДСОТІШ.

Anwalt,

оборонець,

ващитник,

державний ирокуратор; ступюш; Апwаlt del'

Staatsanwalt,

речник;

правний ва
речник

Reclltsan'\valt,

Аdvоkаtепkаттег,

адвокатської палати.

оборона;
прокураторіл.

Anwaltschaft,

-

Staatsallwaltschaft,

державна

)nwaltszwang, ПРИМУС діланя череи адвоката.
Anwarter, впжидач, ожидавець, очікуючпЙ.
Апwю1їsсhаft, вижиданє, ожиданє, очікуванє.

Anweisen, jemandell zu etwas, накавати; - die Bell0rdel1
werdell апgеwiеsеn, припоручає СЛ властям; - dell
Gehalt апwеіsеп, переказати виплату (асиrнувати
плату); jетапdеп ап еіпеll anclerell allweisell,
переказати до кого, т. в.
заплату

.Anweisel·,

накаЗНИІt;

наВНИR;

-

-

(Аssіgпаllt),

Аssіgпаtаг

перекаваний віритель;

Zallier),
Anweisung,

відослати

до

друrоrо~. по

.
переІ,авуючий, пере

(der allgewiesene Glaubiger).
- Assignat (der zllge,vieseJlc

привначений платник.

припоручене

(іНСТРУlщія);

-

перенав ;.

Роstаllwеіsuпg, почтовий перекав.
Anwenden, ужити; еіп Gesetz аl1wепdеl1,
ваноп.

-

приміНПТІІ

~I

.Anwenduug,

приміненє;

-

clas Gesetz findet keil1e Ап

wешlUl1g, :закон не має ніякоrо приміненя
бути примінениЙ).

(не

може

Anwendbal', ПРИД:1ТНИЙ, пожиточний, примінимий.
Anwendbal'keit, прида'fність, пожиточність, примінюriсть.
Anwerben, ватяrнути, бракувати, вербувати; - (bereden),
намовити; (bestellen), 3 аr,а:з ати ; - falsche Zeugen
allwerbell, старати ся о фальшивих свідків, стяraти .
.АшvеrЬuпg, ватяrанє, вербунок, набір; - намова, вамовленє,
.Anwesend, присутний.
Anzeige, донос, доне сен є ; - bellallllte Allzeige, поіменний
донос; llnbenallllte Anzeige, бевіменниll донос .
.Anzeigen, донести; - оповістити.
Anzeigel', донощик; - оповістець;
вкавівпик.
Anzei~ezettel, карта доносу, донесенє.
Anzeigung (Inzicht), познаr" підо:зрінє.
Arlzetteln, еіпе Vегsсllw6гппg, вчинити BarOBip;

al1zettell1,

-

Uшuhеп

:заподіяти неспокої.

Anzuglich, ущипливий, докучливиИ.
Anzuglichkeit, ущипка, докучливість.
Anzuglichkeiten, примівка, докучлива бесіда.
Apanage, апанажа, удержанє члена пануючої родини.
Apiacere, після вподоби, вексель 3 довільним речинцем
ваплати.

Apokryph, підло жений ; - підроблений.
Apostasie, відступство віри.
Appellabilitat, відкличність (до висшої власти).
АрреПаtіоп, апеляція, відкликанє; - Appellatioll ergreifen,
валожити (внести) апеляцію .
.АрреПаtіопsапmеlduпg, вrолошенє апеляції (ваповідженє) •
.АрреПаtіопsЬеsсhwеl'dе,
апеляційне
важаленє
(вивід
апеляції).
АрреПfttіопsеіпrеdе, апеляційна
оборона,
апеляційна
відповідь.

Appelationsfrist,

р~чинець до апеляції .

.АрреПаtіопs~еrісht, апеляційний (висшпй) суд,

Appellationsl{osten,
AppelJationswerber,

апеляційні кошти.
апелянт.

Appellationszug, апешщшний перевід.
APPOl'tS, неготівкові вноси (до спілки), вкладки,
Apprehension (Besitzergreiful1g), вабір посіданя, ;завм.
Apprehensionstheorie, теорія пійми (пр. І,арне).
АрргоЬіеl'еп, одобрити ; затвердити.
!ppl'ovisionierung, апр овіз ація, придбанв харчів.
Aquivalent, рівноцінність; - fur etwas іт Gelde geben,
дати рівиовартість в грошах; (Gebiihr), вирівнуюча
иалежитість, еквівалвнт.

!гаг, скарб (публичниП).
АгагіаІ, СІшр60ВИЙ.
робота, праця;

Gedingarbeit, робота на умову;
- Weilarbeit, довільна
робота; Grubenarbeit, робота взакопі (гірн.); Feuersetzarbeit, робота при ровсаджуванІО огнем; Hauerarbeit (Schliigel- ul1d Eisenarbeit), рубана робота;
Keilhauerarbeit, Ішинова робота; ЮорfагЬеіt
(KI'umhiilsearbeit), молотова робота; - Schaufelarbeit,

Arbeit,
-

-

ТаgаФеіt, робота на дни;

копана робота; ~ Sсhпіг(ЮаuЬ-)агЬеіt, перерібка;

Sprengarbeit, робота при ровриванІО; -

-

Schurfarbeit,

робота при шуканю ва покладом.

Arbeitel', робітник; - Arbeiterrat, робітнича рада,
Arbeitsbuch, робітнна книжка.
Arbeitseinstellung, валишенв роботи.
Arbeitsfahig, ;здібний до праці.
Arbeitsgeber, роботодавець, даючий роботу.
Arbeitshalls, дім праці; - Zwangsarbeitshaus, дім
мусової праці.

Arbeitsleistung, відбуванв роботи, роботивна.
Al'beitslohn, плата ;за роботу, ;заробок.
Arbeitslos, безробітний.
Arbeitsnehmer, роботовмець, робітник,
Arbeitspause, перестанок в роботі.
Al'beitsscheu, бевдільня:, неробство.
Arbeitsscheue, бевдільник, нероба.
Arbeitsstreik, страйк, робітнича змова.
Arbeitstag, робітний, робочий день.
Arbeitsteilung, поділ праці.

при-

-
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сполучене праці.
АгЬеіtsvегhіШпіs, робітниче відношенє.

Arbeitsvereinigung,

Arbiter (~chiedsrichter), ровєпшик, РО~JЄПlНий судя.
Arbitrage, арбітража, перебір (иорівнанє курсів).
Arbitrar, довільно.
реа, простір, обє:м, обшир, :фунт.

Argernis, offentliches, rrубличне згіршенє.
Arglist, хитрість, иідстуи.
Argumentation, рову:мованє, доказуване.
Aristokratie, аристократін, :можновладство.
Armenanstalt, ді:м. убогих.
Armendrittel, третина убогих.
Armeneid; rrрисяга на убожество, убогість.
Armenfonds, фонд убогих,
Armenkasse, каса убогих.
Armenpolizei, поліція убогих, нагляд над убогими.
Armenrecht, право убогих.
Armenversor~ung, заос:мотрене убогих.

Armenvertreter, застуrrник убогих, оборонець убо~их.
Arrest, арешт; - ваповідженє (права на чужій річи);
strenger Arrest, строгий арешт; Hausarrest,
домашниИ: арешт, придержане дома; Arrest legen
auf jemandes Gehalt, :заповісти чию плату;
Arrest wider jemanden bewilligen, довволити на

при

держанє (ripиарештованti) :кого.
ЛІтеstапt, арештант,

придержанець, вязень.

Arreststl'afe, кара арешту.
Arretieren, придержати, приарештувати, увлвнити.
Arrha (Angeld), варука; - вадаток.
Arrondierung, .ваокругленє, арондація, лучба.
Art (Weise), спосіб; - (GattUllg), рід.
Artistisch, artistische Erzeugnisse, твори ШТУКИ; - artistisches Еіgentum, власність штуки (артистична).

Aschenfall, попільниr{ (в гуті).
Assassinat (Meuchelmord), скритоубийство.
Assekuranz, обевпеченє, асекурація.
Assekuranzbrief (Assekuranzpolizze), грамота
поліса обезrrеченл.

обевпеченл,

-

~4

-

Assekuranzkompagnie, товариство (спілка) обевпечень.
Assekuranzspramie, вкладка ва обевпеченв, премія.
Assentieren, віддати до війська, брати до вїИська.
Assentierung, бранка, побір до війська.
Assentiernngsbezirk, oKpyr бранки, ві:іі:СЬКОВ(}rQ побору.

Assentierungskommission,

комісія військової бранки, вій-

ськовоrо побору.
Assentierungsplatz, місце бранки.

Assignant, перекавник.
Assignat, привначений платник.
Assignatar, перекаааний віритель.
Assignation, перекаа, асиінація.
Assistenz, асистенція, прибічна поміч; -

Militiirassistellz,

військова асистенція.
Assoziation, асоціяція, стоваришуванє, єднота .

.!sylrecht, право прибіжища, пристановища.
Aszendenten, предки, родичі.
Attentat, вамах.
Audienz, послуханє, авдієнція.
Aufbereitung, der Erze, очищуванє (руди).
Aufbereitungswerkstatte, очищувальня (руди), котира.
Aufbewahl·en, переховати, сховати.
Aufbewahrer, переховник.
А ufbewahrllng, перехованє, сховок;
jп АllfЬеwаllГlшg
llehmеl1, ваяти до перехованл, сховати.

Aufbieten, alle Mittel,
aufbieten,

ужити

всіх

средств;

-

dje EllC

оrолосити ваповіди.

Aufbringen, еіnе Summe, ровдобути, постарати ся.
Aufdingen, einell Djellstboten, приимити, наимпти слуrу.
Aufenthalt, перебуванє, побут; - Aufcl1tllalt cjllem Уегbrecher oder

сїl1еm Deserteнr

gebell,

давати пристано

вище влочинцеви або деаертирови (вбігцеви).
Aufenthaltsort, місце пробувана, побуту, житло.
Auffahrtsstollen, піДЕОПИ, вїадова ттольиа.
Auffallend, впадаючий в очі, очевидний; aнffallcllde

Gebrechen,

очевидні хиби, браки.
нанавати мовчанє.

Auferlegen, Stillschwejgell,

.Auffinden, сіl1еl1 Ubeltater, викрити виновника, влочинцн~,
.Auffi]J.dung, викритє.
Aufforderer, ви:зивник, вививач; - . cler Allfgefordcrte,
ВИ::lваниИ:.

Auffordern, вавивати, вививати,
Aufforderung, вавівванє, вавив,

викликати.
вивив; -

Auffor(lcrlll1g's·

вививниИ: повов; АuffогсlСГlll1gsргоzей, ВИ-
вивнии процес; АuffогdеЛll1g zur Wіеdегаufllаllше·
cles Revierstollel1s, вазив до відновлена ревіровпх: під

klage,

копів (в гірн.);

-

Aufforderul1gsverfahrell

поступоване

abtrelll111l1gell,

ВИБивне

при

Ьеі Gl"lшd
виділеню.

фунтів.

Aufforstung, валісене.
Auffiihrung, cilles Theaterstiїckes,
театральної штуки;

-

вистава,

представлене

eilles Gcbaudes,

виставленє-.

будинку.

Aufgabe, eillcs Briefes, наданє листу.
Aufgabspost, поqта надаЮІ.
Aufgeben, :залишити, зречи сл; - еіllеl1
від процесу, панехати

gebel1,

надати лист;

кипути

процес;

-

еіпеll

хорого.

Aufgeber, надавець, надавшш.
Aufgebot (Elleallfgebot), в'аповідь; (до оружл);
клпк;
до

-

Proze~, відступити:

- еіl1Сll Brjef aHfKrallkel1 апfgеЬеll, по-

сг

першого

Allfgefordertel',

покликанє,

поклик

-- allgemeilles Allfgebot, :загальниИ: по
gellol't zum crstell Aufgebot, він належить.
ПОКЛИКУ.

викликании,

Кlage, вивваниИ: позов;

вп:званий;

-

aufgeforderte
,vegell Beriihmllng, з при

чини перехвалюваня, чваньбп.
нарослі кошти.
Алfgеld (Agio), ажіо; (Wechselgeld), промін.
Aufgreifen (еіllеп Verbrecher), спіимити, вловити.
Allfhalten, задержати; - sicll wo аиІ'ЬаНеп, пробуваm
де; die Exekutioll allfhalten, :здержати (ваСТ{LНОВИТИ}
екзекуцію (виконанє).

Aufgelaufene Kosten,

А llfheben, внести, ухилити.
АпfЬеЬuпg, внесенє, УХІІленє.

~O

-

-

Auf'hetzen, підбурювати, підюджувати.
Aufkommen, mit dem Beweise. докавати,
перевести

бути в

силі

ДQнав.

~\ufkiindigen,· виповісти (Н. пр. noзпчну, наєм).

Aufktindigung, виповідь, виuовідженє .
.Auflage, наложенє (податну); - дань, данина; - наклад
(діла); нанав, ПРИІ{ав; Zahlungsauflage, наказ
:заплати.

Aufla6brief, грамота
.Auflassen, ванинути,
Auflaggeld,

валишенл, уступленл (в гірн.) .
валишити (роботу в нопальни);

уступне.

Auflauf, вбіговиско,
.Auf!aufen, нарости,
gelaufene

натовп, глота .
навбирати сл, натовuити ся; allfPl'ozegkosten, нарослі процесові (спорові)

r,ошти.

еіпе Steuer, наложити податок; еіп Werk
auflegen, давати наклад.
AufIehnen, sich gegel1 jещапdеп oder etwas auflehnen, опір

Auflegen,

ставити, спирати, ворохобити ся .

. Алflеhпuпg, опір, спиранє, ворохобил .
.AufIosen, РОl3вюзати, роввести.
AuflOsende Bedingung, роввюзуюче услівє.
AufIosung, розвяваиє, розвязка; - Aufl6sung des

ЕЬе

bandes, роввяваиє, розвід подружого ввюзку;
Allfl6sung eil1es Vereines, роввяванє товариства.
.Aufmerksam, jemanden auf etwas aufmerksam mасЬеп,
:звернути

Aufnahme,

чию

увагу

иа

принятє, приєм:;

:затягненє ПО3ИЧІШ;

-

присяги, ваприсяженє;

що.

-

Aufriahme eines Darlehens,
Aufnahme des Eides, відобранє
- Aufnallme eines Notariats-

Аufпаhmе
aktes, виготовленє нотаріяльного акту; eil1es Planes, вроблене (:знимка) пляну; - Aufnahme
des Protestes, валожепе протесту; - Aufnahme еіпев
Verl1 6rs, переслухане, вислуханє.

_"-llfnahmsbogen, списова, ваписна
.Aufnahmsgebfthr, вступне, оплата

карта .

ва прив:s:тє.

-
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Aufnehmen, Geld auf Zinsell aufnehmell,
на процент

(на відсотки);

llеllшеn, приняти на науку;
списати

поаичити rроші

еіnеn

-

Lehrling aufProtokoll aufllehmen,

протокол.

Aufrechnen, вачислити, зарахувати кому що.
Aufrechnung, вачисленв, варахованє.
Aufrecht erhalten, удержати в силі (н. пр. наказ,
---

еіnе Кlage

allfrecht bescheiden,

осуд);

варядити пос'rупо-

.

ванє судове.

Aufreizen,

підбурити ;

-

allfl'eizende Redell,

підбурюючі

бесіди.

Aufreizllng, підбурюванє_
Aufrllf, поклин:; - Allfruf der Sache,

викликанв

справи:

- Aufruf der Zeugell, прикликанв свідків; - Aufrllf
zur gerichtlichen Vertretllllg, аавіаванє до судовоrо
ааступства.

Aufrllhr, роврух, ворохобня.
Aufriihrer, ворохобник.
Aufrtihrerisch, ворохобний, бунтівний.
Allfsandllng, приаволенв на впис до публичних книr.
Allfsandllngsbrief, rpaMoTa в приаволенвм на впис.
Aufsatz ііЬег Hauptpunkte eines Vertl'ages, начерк rоловних
точок контракту;

-

уклад письма;

еіnеn

-

Aufsatz ill einer Druckschrift,
Aufsatz тасЬеll, уложити що

на письмі.

Aufschieben,

відкладати, відволікати, відрочити; dell
Beginll der Strafe aufschieben,. відложити . кару; еіnе aufschiebende Wirkung, аволікаюча сила; ше
Wirkullg des Gesetzes aufschieben, силу аакону від
волічи; die Sache ist aufgeschoben, справа від
ложена.

Веdingllпg,
відволікаюче, відрочуюче
услівв.
Апfsсhiеыlg,' відложенв, відроченв, проволока.

Aufschiebende
Aufschlag,

підвисшенє

податок,

Allfschlagen,

оплати,

додаток

до

оплати;

оплата.

почин роботи при аакопі СВ

ripH.).

-

2S -

точка, від
поле СВ тірн.).

котрої мірить

Aufschlagspunkt,

ся

І~опальне

- Aufschluf', gebel1. дати
- Au{schluP.> yerlal1gen. важадати

поясненє, виясненє;

Aufschlufi,

иолсненє, вияснити;

поясненя ;
(в тірн.);

пробний

ВаІ~іп,

ровкопаний
отвір
отворепю

Aufscllllillbau, робота при

-

вакопу.

Aufsehrift,

напис;

-

Allfschrjft des Protokolls, наrоловок

протоколу.

відложенє; dic Saclle lЗЛt
keinell Attfschllb ш, справи не можна відволікаі'И, річ·

A.ufschub (Aufsclliebu11g),

не терпить проволоки ;
лочно,

Allfsehen,
вище;

-

оllllе

АufsсhпЬ,

непрово

варав.

ро:зrолос; (Еіlldгпсk), вражінє, подив, диво"
- ОЬ11е Аllfsеhеп, без ровrолосу; - Allfsehell.

еггеgеп,

ввернути

увату.

Auf'seher, доворець, наставник.
Allfsetzen, віставити, уложити на письмі.
Allf'sichtspersonale, довираюча служба.
Aufsichtsrat, надвірна рада.
Aufsichtsrecht, право надвору.
Aufstand, повстанє, бунт.
Allfstellen, eillell Seqllester, установити

секвестра;

-

еіпеll Zеugеп

auf5tellell, покласти свідка, покликати
ся на свідка; Bcweis allf5tellell, поставити доказ ..
Auftl'ag, прика:з, паказ; - прппорученє; - Gesc111iftsfїіhгег 011пе Аllftгає;. непокликаний справник.

Auftragen,
dеп

прикавати,

Eid

припоручити ;

-

dеш

.

Gegellteile·

апftrаgеll, вкавати противній стороні присягу.

Auftrager (Allftraggeber), ПРИІ\аВНИІ\, припоручник.
Auftun, 5ich, das Lager odet' сіег Gапg tпt sich аllС

поклад
або жила прибирає, прибуває.
Aufwand, наклад, видаТОІ~; - поtwепdіgег Allfwalld, ІЮ
нечний наклад; пiitzlісhег Aufw:1lld, пожиточний

- Aufwalld zuш Vergnugell,
Zeitaufwalld, страта часу.

нанлад;

-

Aufwandsteuer, вбитковий податок; Aufwiege1n, ворохобити, кнувати.

вбитковип наклад;.

податок від видатку.

..A.ufwiegelung, ворохобленє, ЕноваН6 .
..A.ufwiegler, ворохоБНИЕ, бунтіВНИЕ .
..A.ufwieglerisch, ворохобний, підбурюючИЙ.
Aufzahluug, вичисленє; - beispielsweise АufZЗ.llluпg, при
кладове вичисленє; егsсl1брfепdе (taxative) АиЄ·
zaJ11ullg, повне, вичерпуюче, докладне вичисленє.
Aufzug (Ver'zug), проволока; - (Begleitullg), супровід; . offel1tlicllcr Aufzug, похід, обхід; еіllе Sache aufziellcll, проволічи справу.
Augenblicke, lichte Augel1blit:ke, ясні, сво бідні хвилі .
..A.ugenschein, наочні оглядини, наочня, оБЗ0РИНИ;
tlell
Augellsclleill vorllehmCll, наочно оглянути .
..A.ugel1scheinlich, наочний, очевидний .
..A.ugenscheinlichkeit, наочність, очевидність.
Augenzeuge, наочниП: свіДОЕ (видок).
Allktion, публична продаж, переторг.
Ausbedingen, условити, застерегчи, ПОЕласти аа услівє.
Ausbedingung, условленє, !Застереженє.
Ausbesserung, поправка, направа.
Ausbeute, (в гірн.), користь, добутє, добуток.
Ausbieten Ьеі del' Lizitation, ВИЕЛИІ{ати при переторзі.
АllSЬШ, (в гірн.), вирва (місце, де видно жилу).
.
Ausbleiben, непри:Uти, неставити ся; - сіег ausgebliebene
. ТеіІ, нестаюча сторона; - mit del' Zalllullg allSыlіьеп,' аалягати аааплатою; -- Allsbleibcll Ьеі del'
Verhandlllllg, нестапленє до ровправи.
AusbleibSl'echtfertigllng, оправданє неставленя.
Ausbrechen, Бибухнути, повстати; - еіl1е Vегsсhwогuпg
ist ausgebrochel1, ваговір вибух; - aus dem Gefal1gпіssе allsbJ'ecllel1, виломити ся ІЗ вяаниці.
AuSbI'uCh eil1es KOl1kurses, отворенє КОНЕУРСУ (невиплатности).
.
Ausbiifieu, віДІІОЕутувати, відбути Еару.
Ausdehnen, ровширити, роатягати; - еіІі Gesetz llшісht g
ausdehl1ell, ааЕОН натягати.
Ausdehnllng, ровширенє, ровтяглість; - ровшир, роатяг.
Allsdrllck, вирав, вислів, висловленє; - Ul1delltlicher АиБ
druck, неясне висловленє.

-
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Ausdriicklich, вправний, вислівни:И.
Auseinandersetzung, ровчисленє,

роврахованє;

вп

-

ясненє, поро:зуміНEj.

Ausfall (Abgang), брак, недобір; - (Ausmaa),
пай; llт den Allsfall Zll decken, в діли

при:пад.
покри:тл

недобору.

AusfeI·tigen, виготови:ти, виладитп, написати.
Ausfertigung, виготовленє, виnис; - еіпе Hallptausfertigung, головний винис (акту нотарілльного).

Ausflucht, викрут, вибіг, чмівка.
Ausflug, виліт, вихід, про гулька.
Ausfolgen, видати, виплатити.
Ausfolgung, виданє, впдача, виплата.
АusfоlguпgsЬеwiШguпg, призволецє видачі.

Ausforschung der Mitschuldigen, вислідженє співвинних.
Ausfuhl', вивів.
Ausfiihren (zllstande bringen), перевести, до кінця довести;
- аПБ dem Lande аПБШЬгеп, вивовити В краю;
ejl1 Verbrechel1 аusfШlгеп, доконати влочину.

Ausfuhrhandel, торговля на вивів.
Ausfuhrpafi, призволенє на вивів.
Ausfiihrung уоп Rechtsmitteln, вивід правних
Ausfuhrverbot, ваборона вивову.
Ausfuhrzoll, вивівне, дло ва впвів.
Ausgabe, видатоr\, розхід; - виданР. (діла);
'
gabe stellen, ;записати на видаток.
.Ausgabsgebiihl", належитість до виплати.
Ausgabskasse, каса виплати, платнича :каса.
Ausgabssumme, сума виплати, видатків.
Ausgang eines Prozesses, впслід процесу

средств.

іп

Aus-

(конець

справи).
(в гірн.), вакопати; ausgebautes Feld,
вакопане поле, зріб, зроби.
Ausgeben, видати, видавати; - falsche MUl1ze ausgeben,

Al1sgebauen,

видавати фальшиву монету.

Ausgeber, видавнИІ{, видавець.
Ausgebot, виставленє на продаж (публичну).
Ausgedinge, вимова, вастереженє.

-
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AusgedingsbedeckungskapitaI, капітал на покритє вимови~
A.llsgedingsgiebigkeit, вимовлена дачка, вимовина; die Ausgedingsgiebigkeiten sind іп natura zu 1eisten".
вимовини належить давати в натурі.

Ausgedingler, вимовник.
Ausgemachte Sache, переведена, скінчена справа.
Ausgenommen, винявши, в виємом.
А usgleich (У ergleich), полагода, :з-агода; Ausgleichsverfahren, полагідне поступованє.
Ausgleichen, вирівнати (рахунок); - sich mit jemandem.
ausgleichen, полагодити. ся Із ким; - еіпеп Zvv1st
ausgleichen, вагодити спір; den Schaden D-USgleichen, повернути шкоду.
AusgleichungsinteresseJl, вирівнавчі відсотки.
Aushaften, валягати; - aushaftende Zinsen, Stеuеrп, ва
леглі відсотки, податки.

вибирати (податки), стягати; брати (до
війська).
Aushebung, побір, бранка (війська);
вибиранє, стяraHB (податків).
Aushilfe, вапомога; - поміч, підмога.
Aushilfsdienel', помічний слуга; - помічник.
Auskeilen, (в ripH.), - das Lager keilt sich aus, ПОІ:лад;

Ausheben,

клиноватіє, тончіє.

Allskeilung, клинованє.
Auskundschaften, вивідати ся, допитувати ся.
Allskunft, відомість, виясненє; - Auskiinfte einholen, ров
відати ся, жадати виясненя; Auskunft erteilen,"
уділити відомости, вияснити; - Auskunftsbureau, ви
відне бюро; Auskunftstabelle, вивіДНИll викав, ви
казна табеля.

А uskunftsperson, вивідник, вивідець.

Auslagen,

видатки;

-

Barauslagen,

видатки в г(}Тївці.

(1'0-

товими грішми).

Ausiand, чужина, чужовемщина, ваграниця; lande, ва границею, ва кордоном.
AusНinder, чужинець, чужоаемець, вакордонець.

AusIandisch,

чужий, чужовемський, ваКОРДОllНИ~.

іт AllS-

--

..лпslеgеп,

еіп

Gesetz,

3~

-

виложити,

вияснити,

витолкувати

закон.

_Auslegung,

(ІпtеГРl·еtаtіоl'l), виклад, толкованє;

-

аuthеп

tische Аllslеguпg, автентичнии (ваконодатний) виклад:
- llsl1elle Auslegllng, ввичаєвии виклад; - dоktгі
пеНе Allslcgllllg, науковиі1 виклад; restriktive (СН
gere) Аuslеguпg, стислий виклад;
extel1si,,-~
(weilere) Аuslеgшпg, ширший виклад; dеklагаtіп'
Аllslеgппg\ поясняючий виклад; uпrісhtіgе AllSlеguпg, хибний виклад.

_Ausliefern, видати (збігця, бранця,
Ausliefel'ung, видача, виданє.

річ).

АпsliеfеГl1пgsргоvisіоп, провіВlЯ на виданє.
по свідка виданя.
АusliеfеГl111gsvегtI-аg, договір про вааємне видаванє
вбігців або злочинців (картель).
Al1sl0bullg, (пр, карн,), вавив до вголошеня.
Al1slosell, еіпе verpf1indete Sache, викупити ваставлену
річ; еіпеп Кгіеgsgеf'апgепеп, освободити бранцл.
AuslosUllg, вильосованв, викиненв жереба.
AuslosUllg, викупно, викупленв, увільненв,
Al1smachell, становити, виносити; - еіпеп Beweis ап,

Ausliefel'ungsscheill,

machel1, становити дока в ; - еіпе streitige Sache gt'!'iclltlie]l allsmachen, залагодити спірну справу,
Аl1sша13 der Strafe,
Al1SmeSSell, вимірити,

вимір карп.

розміритп .•
Аl1sшеssеl', помірник.
Allsmitteln, видобути, діити чого;

еlllС Епtsсh1idіgПl1g

анsmіttеlп, 0значити відшкодованв.

Ausllahme, вивмок.
Allsnahmsgericht, вивмковий суд.
Ausnahmsweise, виємково.
Ашше]lmеп, виняти; sich etwas

аUSllеhшеll, застерегчп

собі що.

Auspressell, вимусити на ким що; мусити на ким привнанє.

Ausl'ede, вимівка, в:икрут:
Al1SI'eifiel', вбіглець, дезертир,

втікач.

еіп Gеst1іпdllіs; ви
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АПSГl.fеп, викликати, оголосити.
АllSI'пf'еІ', ВІШЛlШУН, оголосник.
Апsгпfsргеіs, ВІшлична ціна.
АПSl'ustеп, воружити, вирядити.
Апsгustllпg, воруженв, вирядженв жовніря.
Allssage eines Zellgen, вівнанв свідка.
Апssаgеп, ві:шати, вискааати.
Апssсhапk, вишинк, продаж напишків.
Апssсhеіdеп, виділити, вилучити.
Апssсhеіdппgsklаgе, повов про вилученв (В під еюзекуції).
Апssсhlаg, (lCI1 )ШSSС]llаg gеЬсп, рішати; sсіпе
Stimmc gall dCll Aussclllag, ero голос рішив, пере
важив.

Ausschlag'en, ct,,'as, неприняти, відкинути, відкавати сл
чогось; (в гірн.), допровадити роботу до :міри; del'

АГ)Jеіtс!'

1шt іm

робітню, вибив

10

Stollell 1 о Meter <lUsgeschlagen.

:метрів підкопу.

Allsschlagnng der Et:bschaft,
чен є

віДІшненє, віДІшванє, вре

спадщини.

AusschlieJ3en,

виключити, усунути;

аussсhlіеп,еп. виключити

Teilnahme

аll

еіllСГ

-

уоп

від· спадщини;

Beratllng

der

-

аussсhlіеп,еп,

ЕгЬs(')шf't
уоп

der

усунути

від участи в нараді.

Aussch1ieJ3ung,

виключенє, уеуненв.
Аussсhliеf~llпgsgГllшl, причина, підстава виключена:.

,Ausschl'eiben, (ОГОЛОСИТИ)

sclll'eilJell,

(Іеп

-

наложити подаТІ{И;
визначити

Апssсhufi,

аш;sеыlсіьеn,'

KonkUl's

конкурс;
склюшти СОНМ;

ровписати

еіПСI1

-

Lапdtаg
ausStcucrll аussсhгеіЬеll,

сіпс Vегlшndluпg

ausschreibell,

ровправу.

виділ;

-

АllSSС]lllп,mаПll.

член виділу,

виді

ловиЛ.

Aussendling,

васланець.

АllfiегасhtlаSSl1пg,

ванедбан'Є; Аllп,егас1ltlаssuпg del"
ванедбане належного старанл,.

pfliclltma.Poigel1 Obsorge,

дбалости.
Аufiегашt1ісh, позаурядово.

3
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Au6erehelich,

позаПОДРУЖШІ,

пеправеенип;

аи!1,СI'-

c]lelichcs Кіпd, ДІІТЯ 3 неправого роду, неправеепе;
апPclегеllеlіс11е VегЬішlllllg, поваПl)дружа сполука.
AuI}el'geI'Їchtlich, пова судом, засудово.

Ап6СІ'П, SiC]l, валвптп ея.

Au6el'streitiges VeI'fahl'en, неспорове поступованє.
AuBerung, ваява; - виясненє.
Au6erverweisbringnng, відписанє 3 викавів, (реєстрів).
Aussetzen, еіпс Fгіst, вивначити речинець, відрочити
речинець; аіс FКlluпg des Urtcils aussetzel1, від
ложити виданє вироку; jcmal1dCll еіпег GefallI"
al1SSelZell, виетавитп кого на небевпеІ{У; - еіп КішІ
aussetzel1, піДІШRУТИ дитпну; - Тгпрреп allssetzcl1,
висадити військо на беріг; das VегllОl' аllssеtzеп,
відложити переслуханє; сіп Halls Zllm Verka1l1
aHs~('tzeH, виставити дім на продюк ; еінсп PosteJ).
ін dcг Rесlшuпg аllssеtzеп. відложитп ПРИНЯТ є рахун
кової по;шції; сіп \\'ittllm апssеtzеп, внвначити
вДовинне удержанє;

кавати для убогих;

-

fф'

dic .\.гmеп аllssеtzеп, від
сінеll Ргеіs апssеtzеl1, вив на

нагороду;
- das lllll1Шzе Gcstcil1 ausselzel1,
СВ гірн.), спрятаТІІ невжитки; ан сіпеl' Sache aus-

чити

~CtZCH, ваІ\ИНУТИ, піднести заrшди.

покиненє .
.Апssраhег, вивіДІІІШ, звідець.

Aussetzung (Weglegllng),

вивідетво, шпігунство.
Апssраll1шg, вивідуване, :звіди.
Allsspl'echel1,
~i(']l ШК'І' cl'Ya~,

Ausspahel'ei,

ВПСІ,авати

ся

про-

що.

АllSSРl'ш',h

(Gl'teiI),

осуд;

дава'l.'И осуд, судити,

-

('шсн .\Н'''РГII(:11 ЛШш. вп

оріrшти.

Апsstаl1d (Ruckstand), :залеглість; ІпtеГСSSСl1 АlI,;'
stкшlс. :залеглі віДСОТЮІ; впетупленє.
Allsstattlll1g, виrrpава, вивіповапє.
Allsstecken, с!іс GrellZell, ВІІТичптп межі; - сшс Fаhш'

illlsstc('ke1l, ВІІвіептп хоругву .
йіе Slra[c, відбути l{ару;
ausstehelllll'
(allsstiil1cligc) FогсlСГlшg, аалегле домаганє.

..Allsstehen,

-

Ausstellen,

35-

виставити (грамоту);

-

jСШ[1l1drJll сt,пs [111Б-

slеllсп, ганити, доріІ{атп І,ОМУ.

АпsstеllеІ', виставник, впставець.
АusstеПппg, вистава, ВJIставлене, виготовлене.
А llsstепег
(Allsstattllng), виправа;
(Hcil'al~gllt),
віно.

Апstl'аg, порішенє, валагодженє;

Ьі, ZШll A11sl1'ag dCI'

-

Sacllc, аж до порішеня справи; -

g'Шlісllег

Зз'гідне полагодженє, залагоджонє.
Austragen, еіllеп Strcit, виточитu спір;
сіпеп

AHstrag,

-

(;l1щ-\lсіеllеll)

Slrr:it ппtс1' sich, :загодити спір; -

[1Ш'f.','I't1'аgСl1еs

Кіпd, доношене дитя (породжене в свій час).
Апstгаgшіg .der Liquidiliit l111l1 cles VoHcchtes, вивід (ви
І,шзанє) платно СТИ і першенства ; Апsll'аg11пg ег
hоЬепсг jлsШнdе, залагодженє піднесен:цх закидів.
Allstritt, виступленє; - Апstгіttszоll, виво:зова оплата;

-

Allstrittszollal1ll, оплатна, виво;зова комора.
справувати ; еін Rccllt анsіі])еll,

АпsііЬеп, виповняти,
виконувати

право,

користати

з

права.

виконуванє, справОванє.
Апswаhl, вибір.
Allswahlen, вибирати.
Allswanderer, переселенець, еміірант.
Auswanderung, переселенє, еm:іtpація.
Allswanderungsgesetz, ;закон про переселенє.
Allswartig, заграничний, закраєвии; - ,шs,уз.гtіgс '\l1grlеgспhеіtеl1, ваГРз'ничні, внішні справи.
A1Is,veichende Antwort, виm:инаюча відповідь.
Ausweis, вика:::; - Aus~-eis йЬег die Веfоlgппg lll's lctzten
Willel1s, викааанє сиовненя иослідної волі; - А115-

Allsiibung,

~-еіБ

des Erbгcchtcs, ВИІшзанє права до спадщини.

Allsweisen, die

Еіпыlіl1guпgg сlег Кlage,

впесенє ПОВВУ;

винааати письмом;
далити з місця;

ВИІ,авати виточенє,

БісЬ шіt еіпrl1l SCl1rillc allswcisen,

-

-

allS еіпеш Orl.e аl]s\\-еіsеп, вп
сін' l\llsge'\'Їrscner,

видаленець,

прогнанець.

Allsweislos,

безвиказний~ неСПРО1\10іБНИП викаватп ся~

лєrітімації.

без

-
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безвикааність, неспроможність ВИІшзашr,
брю.; лвrітімації.
Aus,veisung, викаванє; - видалене, прогнанє.
Auszahlel', винлаТНИІ,.
Auszeichllell in offentlicllell Blicllerll, вавнаЧЛТJI в пу6,шч-

Arisweislosigkeit,

них

!(нигах.

Ausziehell, випровадити ся, ви6ратл сл.
Ausziehol'dnung, постанови про опорожненє мешкань.
Ausziehstl'eitsache, справа напму меШІШНЬ.
Auszug, витяг, випис.
Auszugsweise, ВИТЯГQМ, способом витлгу.
Authentische Urkunde, достовірна, автентична грамота.
Autheniizitat, достовірність, автентичність.
Autographisch, власноручний.
Autokrat, самодержець.
Аutопошіе, самоуправа, автономін.

Alltor, -

VCl'letzullg dcr Recllte des Аl1l0ГS, нарушенє ав

ТОРСЬЮІХ прав (укладника).
Autoritat, повага, авторітет, -

еіllе ,\utoritat sich аll
mafl.cu, присвоювати собі власть; lll1ter Off('llllichcI' Autoritat, під урядовою повагою.
Ауаl (Wechselbiirgschaft), порука, співнідпис.

Avalist, співпідписаний.
Avancelllent, поступленє

(посуненє) на 'висшии

степень,

аванс.

Аvantgarde, передна сторожа.
Aversseite, верхна сторона (гроша').
Avisobl'ief, увідомне письмо, авіао.
Аvisieren, донести, увідомити ; виповідаТll; - l\.yisallt,
виповідаючий; AYisat, виповіджений, одержуючий
виповідь.

Аvista, аа оказанєм.
Аvitizitat, прадідність, право родової маєтно сти.
Аvlllsion, відрив, відорвище.

-
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Bachstiille, (РГа 111) , підпора, підопра.
Bagage, па:КУНЮІ, пorшажа, баrажа.
Bagatellverfahl'en, ПОС'l'упованє в дрібних

справах;

-

Bagatellsaclle, дрібна
справа;
Bagatellgrl'icl1t,
суд для дрібних справ;
BagatcllJ~lagc, позов
в дрібних справах.

Bahnbestandblatt, Ішрта маєт:кового
Ballllwachtel', будник.
Balkenrecht, право (служебности)

стану зелізниці.
3aJlУСІ,аня:

сволоків,

балшів.
Вашlе, ватага;

- DicbsJJaJlue, злодіисыIa шайка, 3ЛОДІИНЯ.
eil1])andige Gеч:JнУіstег, прирідні брати і сестрп
(рідні по ()днім 3 родичів); Z'Vf'іМшligс Gc-

Biindig, -

sсlпvіSlег, рідні брати і сестри.

Вапdіtепшогd, розбійниче у Gппство.
BanI\:, банк.
Bankaktie, бан:кова акція.
Вапkаш"еіsung, банковий переказ.
Bankfonds, башювий фОНД.
Bankiergeschaft, башшрсь:ка справа.
Вап]шоtе, баш\Ова нота, банка.

Bankl'ott,
Вапп

банкрот, банкротство.

(BanllJJricf, BanllflllcЬt), пронлятє,

Ваппlеgппg

eines Waldes,

ПРОЮІін,

заМlшенє ліса;

-

вnrнане.

Bal1l1forst,

заМІшений ліс.
готовизпа, готівка; - ЬЮ'l'S Сс](l, готові гроші;
- JJar zahlel1, платити готівкою; - Ba)'zallllll1g, :за

Barschaft,

плата готовими грішми.
Ван будова, будівлл.
ВаuЬеwillіgппg', ири:зволенв на будову.
ВаПеІ'пgпt, селянська маєтність.

Ral1falligkeit eines Gebiil1des,

небезпена

заваленя бу

дин:ку, опустілісгь будинку; JJallf'1ilJigcs Gеыilе,'
оиустілий, грозячий ваваленєш будннок.
Ваl1fїіhгег (Ваllшеіstег), будівничий, будівельнип майстер.
Ваl1fііhl'lшg, вед('ш; будови, будованє.

-
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Ваllgсsеllsсlшft, будівельна спілка.

Bauhafthaltllng

(!СІ Всгg'\\"Сl'kс,

удержуванє роБОТll в ко-

пальни.

ВаlllШl'І', власнш, будови.

Ваukошшіssіоп, будівельна I'OMIClН.
ВаukоstепliЬШ'sсhlаg, спис коштів будови, ІЩШТОПИС будовп.
ВаuшаtеІ-іаl, будівельний матерлл: .
. ВаUOl'йшшg, будіве.1ЬЛИЙ 3[lБОН.
Ваl1рагzеПе, будівельна парцел:л.
Вапрlап, пляп будіплі.
Baustelle, будівеЛ:ЬІІИП ІРУНТ, місце будови.

Ballten,

будівлі;

-

l\fіllіstСІіuш

6[fel1tliche Arbcilf'II,

[ііІ'

міністеріл публи'Ших робіт.
Baustreitigkeit, будівельлпп спір.
ВаПП'l'lюt, заборона ставленн.
Вапwеl'Ьеl', стараючий ся о щшзволенє на будову.

-

Ва.l1wш·k, будівлл, будова:
аалишелє будови;

-

лелє будівлі, БУДllНІ{У;
ВJIпроваджене

Eillstellullg eilles Ва1пvегkс,;,
eil1cs Bauwerkes, зава
- AllffiillrUl1g eiJ1cs Bau\\'crkp"
- NісdспеіРо.lll1g cil1es Ваll'

Еіl1slшz

будовн;

розва,ІеНЄ будпю,у.
Ваю\-сsеll, будівництво.
BeabsieJltigell, вагаД:1ТИ, памірятн;
]Л('С]IІ'll, НЮlірений злочин.

\\'l'l'kes,

Beaehtcll,

:.зважаТІІ:

ВеашtеІ', уряднпк;

-

-

]Jea])si ('lllїgtcs Yer,

шіt BeacЬtullg, вважаючи на ...
гссіllНll1gsрflісhtіgеl' Всашtег, уряднш;

обовязаНИJІ до СІ{ладана рахунків;

-

11errschaftlic] ІСІ'

ВеаШl('I', двірськии урядник.

Beallstalldell, спирати lЩМУ що, оспорювати; - Ьеаll'
stalldete \\'аI'С, оспорений товар; beal1stal1dclc
Ree]ll1lJllg. оспорений раХУНОІ{.
Beanzeigen, ~ jсш::шdСll. донестн на ІЩГО, вробити донос,
Веаllzеіgппg, ГСС]lШС!lf:', правна по,шака.
Beal'beitullg, оброблене, управленє.
BeaufsichtigeJl, надізорувати, наглядаПf.
Beausgabcll, видатн, ;записати па видаток.
Bedacht, розвага; - allf cl,,'as ВссіасМ ЬаЬСll, звернути
(мати) увагу, розважитп.

39 Ве(lасhtsаш, розваЖНПll, ог.ІЛдниU, вважливиU.
Веdю'f, потреба; ш:tсll БссІагf, після потреби, r,ілько
треба,

•

ПОЧillТЄ, обе:шека;
вастава, прпставц
(військова).
Bedeckllngskapital, капітал на обезпеку.
Bedenken, Sllbst., нагад, наюrсл, ;застанова; - сумнів;
хиба (при грамотах); оlшс аНсп BecIcllkell, бев

Be{leckllng',

намислу;
про що;

dellkcll.
ВедеnkІісЬ,

-

уе!'Ь.

ро:зважитп,

jсшаlldеJl

mil

роздумати,

памятати

еіllеш Уcrm1ichtllisse

Ье

:записати КОllIУ що, відказ атп І\ОМУ що.
- ])edt;Jlklichel' Zllsla]J(l, нецевний стан;

bcdellkliclleI' Zellge, сумнівпп (підозрілий) свіДОІ\;
bcdellkIicl)(.~ Urklllldc. сумнів а грамота.
Bedenklicllkeit, нерішимість ; - сумнівість ; - хибність.
Bedcnkzeit, час до нампслу, надумана.
Веdепtеп, jClllalldclll с[\\'аБ, :звістити, ваявити; - при
каватп, ;звеліти; значпти, 0значати; sllbsl. ctwas
mit (Іст Bedclltca ZllГ KClllltllis briagell, подати до
відомости 3 ТІШ за:значенєм.
BedeutJich, ~начний:, важниU.
Bediensteter, служачий, СЛУЖIIИК.
Bedingen, - sicll et\l'as. вимовити собі, застерегчи собі
що; (vcrabreclcJl), умовити СЯ; - условити СЯ;
- (еінс АгЬеіt), вамовuти роботу.
Bedingnis, условина.
Eedingt, услівно; - sicIl ]Jcclillgt сгЬsегkJaГСll, услівно при
няти сuадщину; - сіа ])cdil1gtes У crmachtllis, услівниіі
відкав.

Bedingllng,

услівє, умова;

так.уюче услівє;

-

- JJcja\lellde Bedil1g1111g, при
YCl'lleillellde Bcdillglll1g, перечне

Услівє.

Bedingllngsweise, під услівєм, услівно.
Be{lrangnis, тіснота; - іlll Zustal1dc des
в біді, в нещастю.
'
Ве(ll'оЬеп, гровпти І;ОМУ.

грізба, вагроженє.
Веdl'йсkппg, утиcr\, глоба, uригнетенє,

Bedl'ohung,

Bedl'allglli5ses~

-
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ваприсягнути; сягнуш кого, відобрати присягу;

Beeiden (beeic1igell).

:заприсяжене візнанє;

-

jemalНlcl1.

:запрп

-

IJeeidete .d.llSsage.
bceidetc1' Zellgc, :запрпсяжеПИll

свідок.

Beeidigung,

запрпсяженє.

ВееіппаЬшеп, побрати, записатп па прпхід.

Beeintrachtigen,

покривдити;

-

jсmашlеll

lJl

"'('Ш('ІН

Recllte beeillt1'aclltigcll, нарушити чиє право.

Beeintrachtigtel', ПОІ{ривджениИ.
Beerben, jешаlldеll, одідичпти по
Beerbung, одідиченє.

ЮШ.

Вееl'dіgппgskоstеJl, ПОХОРОlші І\ОШТИ.
Beiahigen, ~icb, увдібнити сл, приспособптп ся;

-

Ье-

[{с<;Ьіс'

l1шl

f'ahigt, здібн:ии, вдатниИ.

Befahigung, уздібненє.
Befangen, одностороиний, сторонничиJi.
Befangenheit, односторонність, стороннnчість.
Befassen, sicIl шіt el,yas, заНИі1!ати ся чим.
Befehden, jеша:lldеп, напастувати, :зачіпати.
BefehI, ро~каз, прикав.
JJefelllshabel', ПРlшагн:иJi,
Веf'еstіgеп, сіl1еl1 У crl1'ag, скріПІІТІІ договір.
в efest,iguJlg, СІ{ріпленв; ВеfеstigПl!g (le1'

Ve1'billdliehkeitell, скріпленв прав і обовшзків.
ВеfiпdеJl, еіllС Юаgе 11l1stalll13ft, узнати ПО30В па не
ушісний; das Ge1'i<;hl 11at beflll1C1cll ZLl ReelJt щ
eгkellllell, суд постановив,

суд оріІШ6;

-

.і"ШЮlсlcа

Ш1' ~(;lJuldig Ьеfiшlеll, У3Ю1ТП ,виннпм.

Веfоlgеп,

Allo1'dllllllgell, СПОВЮ.lти пршшзи, заря
]Jefo]gt. сповнено, виконано.
Befolgung сlеБ letztell ,YillellS. сповненє посліДlIОЇ волі,
BefOI'dCl'll, переСlIлаТІІ; - (bcschlcul1igel1), ПРПСІ\оРПТІІ
- jсшаlldеll ])е1'5п1е1'l1. ЛОIlиратп, піднести (па висшиП:
дженя;

сііе

-

уряд).

BefOI'del'ungVOI1 GШегн, перевів, достава річеu; -

В" f'li!'d"1'lll1g

уоп st1'аЛ)агеll Наl1dllll1gеп, підмаганє каригідних чпнів.

переВОЗ0ві средства, доставп.
Веfl'асhtсп (ЬеІайеll), ладувати, набираТІІ.

RefOl'dCl'llngsmittel,

-
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Befl,a,chtel', ладіВНИR, паборець.
Befl'agen, ровпитувати.
Веfгаgппg, ро:шит.

Befl'eillng, увільнеН6, освобода; -

Всfl'~іLшgsg['Lil1dс, при-

чини увільненл.

(Всf'l'сшdlll1g), вадив, здивованє.
Bcfl'Їedigen, dсп GlallЬіgсг, заСПОRОЇТИ віритеш!,

IJcf'l'elllden

;за

платити.

Веfгіеdigппg, заспоrЮ6НЄ, ваплата.
овначенє речиицл, (замеренє часу).
Веfl'псhtllпg, ваплідненє.
Befugnїs, управпенє.
ВеfLшd, С1'аН річи; (С: Lltaclltcll), ровівнанє;

Bef'ristung,

сіllСI1

Bcfll11d анfllсhшеп, описати стап річи.

Begebbar, повбутпий.
Begeben, БісЬ сіllСБ Rcclllcs, вречи сл права, поабути сл.
Begebung, сіпсs \\'cchscls, зБУТ6 веІ<СЛЛ.
BegeheIl, cill УегЬгссllеп, допустити сл !Злочину, спо
ВНИТИ 3ЛОЧJlП; eil1 GЛll1сlsШсk )Jegerletl, обійти.
!'рунт.

Begehl'en, жадати; - sll))sl.,
Begehrlichkeit, жадоба.
Begehung, обхід, огллнепе.
ВеglапЬіgеп,

провіРІІТИ,

])cglaubigcll,

удостовіритп;

доr,ааами

шіttсlsl еіпег UгlШlldс

жадане.

удостовірити;

ll1it Griil1dc

-

jСll1аl1Clеп:,

bcglaubigcll, удостовірпти EOГO,~

заОСМОТРИТІІ ЕОГО удостовіРНІІМ письмом.
ВеglаuЬіgппg, провірепє, удостовіренє.
Beglaubigungsklausel, приміша провіреня.
Begleitcr (cil1es. Scl1iibling's), пристаВНИR, супровіДПИR.

приставпий, супровідний адрес; Postbeglcitadresse, почтовип адрес приставнип, супровіднлП.

Begleitadresse,

Begleitpapiere, приставні, супровідні письма.
Begleitschein, пристав не ПИСЬМО.
Begleitl1ng, пристава; - супровід; - сіег Allgeklagleers<:hcil1t Ьеі сіег Hallpl'-Сl'ltaпdlLшg іп Begleitullg eil1er\Уас]1С, обжалованип стас; до головної розправи в су-
проводі сторожі.

Begnadigen, ПОМll.lувати.
Beguadigllng, попшлуванє.
Веgпаdіglшgsапtl'аg, впесенє на помилуванє.
ВеgпаdіglшgsgеSllсh, просьба лаСУJI, помилуваня.

Begnadigllngsl'echt, право ПОМJIлуваШІ.
Begreifen, обниматn, містити в собі; - понимати, поро
зумі'І'И; іп diesel' Tal sil1d теllгеге Verbrecllell
JJegriffeJ1. той чин обнимає більше злочинів; - іп
.Iiesem Vегtгаgе ist allch die Веstішmlll1g milbegriffell.
в тім договорі містить ся таІ<ОЖ постанова; (liest's
Gesetz begreif't аllе FЮlе 111 sicll, сей заІ:ОН обпимає
веі l"ЛУЧаї; es ist scllwer Zll ])Єgl'еіfеп, ,пе, тоді
понлти, ЯК ...
Begri:ft~ понлтє; іт Begl'iffe seill, загадатп.
Begl'iffen seiB mit dеп У"гk,"lll'lll1gеl1 zuг Flllcllt, прила
юкувати ся до у'rечі.

Begrunden, оснувати, узасаДППТІІ; - сіпе Аllkl<1з'е ])е
grUl1de11, узасаднитп обжалованє; - еіl1Сl1 _\l1trag Ье
grul1deJl, вивести внесок; - del' Yertrag ])еЗТUl1dсt seiB
Recllt. :його право опирає сл Ш1 договорі; - diesc
Tat bcgt'ul1dct сін Уеl'ЬгесhСl1, сеп чин становить
:злочин; еіllСl1 Уегеін Ьеgгипdеl1, заложити това
риство; сін Rесl1tsн'гl11іltllіs ]Jegru11del1, навявати
правне відношенє.

Begl'undel', основник.
Begl'undet, узасаднени:й; - das Urteil ist іп diescr
stiml1lllJ1g Ьеgгuпdеt, вирок основує сл на 1'ЇЙ

Вс
по

станові.

Begl'iindung,
УегеіJlеs,

основанє, узасадненє;
заложенє товариства.

-

Веgгuпdlll1g еіl1еБ

Begiillstigell, спріяти; - dic Z usашmеnkUl1ftс der У ег
brecher begul1stigcl1, улеІ\шувати сходиІШ :злочинців;
- еі11е begul1stigte lelzl,yiUїgc Al1ordl1l1l1g, відзначене
(уприві:rеєне) ровпорядженє послідної волі; еіllе
begill1stigte Pel'sol1, відзначена (упривілеєна) особа;
- сі не Parlei begill1stigCIl, попирати.
Веgііпstіgппg, сприяпє, попиранє; - відвначенє, привілей:
- BCgUllstigllJlg cler Verbrccllel1, поппранє :шочипів.

-
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Begiinstigungsjahl', ріІ; ласки, ІІолекші.
Begutachten, видати свіП ОСУД; - jcmandem zuш BegutaclltCll iiberSClldell, переслати до видана осуду.
Begiitel·t, богатир, маючии добра.
Behaftet, lllit ScllUldell, uаДовженип; - ше Realitat ist
l11il ScllUldcll bc!J::tl'lel, реальніеть оотажена дов
гами.

Behiiltnis, сховНІШ, СУДИИІ,.
BehandelJl, jешаlldеll, поступати 3 ким, обходити ся
8 ЮПІ; - еінс FIagc 1)с] шшlеlll, ровбирати ПИТ1цrє;
- jelllalldell 1101'шаlmаJi,іg' ]lellalldclll, ПОСТУІІІІТИ 3 ІШМ
ІІО приписам; еіllе UIklll1de stelllpelfrei ЬеlШl1dеlп,
трактувати грамоту ш; nіЛІ,НУ від стеМІІШІ.

Behiindigen, вручити, доручити.
BehandigllugsscheiJl, докав дорученя.
Behandlung, ПОСТУІІованє 3 юrм, обхода:енє :з ЛІМ; ВеlШlldlllпg" der Gl1iu})i;;el', (pactum praeilldiciale), уклад
в вірителями про відступленє, сторгованє.
Веhаllрtеп, твердити, утвердж.увати, удержувати

-

ка:зати, J\ЮВПТИ;

-

([сп РгоzеJi,

])Challptel1,

щось;
виграти

процес.

Behauptung,

тверджею:;,

утверджене,

удержуванє

чо

гось.

ВеЬеЬеп, Ні!1сlешіs,
у сгЬо!

bellelJell,

Z\"cifcl,

усунути перепону, сумнів;

ВІІести заборону;

-

Geld

-

ЬеЬеЬСll,

відо6раТІІ гроші, підняти.
ВеЬеl! (Ве,,-еіsшіttеl). дсн;а:);

-

(Beleg),

прилога.

ВеhеШgеJl, jсmаllClел, доччаrи, наприкраТJI са; Веllбl'dеп Ьеhеlligеп, бевосновно обтяжати власти.

Behel'bergen,
дати

die

перетримувати, принлти в хату, пригостити,

приют.

ВеЬОl'(lе, власть; Lll1tегslеllепdе ВеhОгdе. підвласнии
уряд; vOГf;'csetzte Ве110гdе, начальнии уряд; kоогdіпіегtе Bell6Гllc, ршнорядна власть.
Beibl'ingell, - die I3ehelfe, предложпти докави; - GIiil1de
IJeiIJIil1gel1, пршочити, навести причини; - Stempe!
"ьеіыlіl1gсп,' доставити стемпель; Zеugеп ЬеіЬгіl1gсп,
ставиш свіДІ{ів.

-
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BeichtsiegeJ, тапна сповідп.
Beifall, похвала, оплески.
Beifiigen (Bcisatz), доложенє,
fUgCll besliiligt,

ДОІ{лад;

mit (lет Всі-

-

потверджує ІЗ тим доложенєм, що ...

ВеіЬіІІе, поміч.
Beilage, прилоrа.
Beilegen, еіllег Кlage йСП Yel'll'ng beilegel1, ДОЛУЧИТИ (прп
ложити ) І,ОНТР~ШТ до поаву; еінен Streit beilegeJJ.
аагодитп спір;

-

sit:ll

еіпен

бирати імя ( фальшиве).
ВеШеgепd, в прплові.
Beilllessen, jеmnпdеm GlauJJel1,
вірити;

-

jcmanclcm Schul(]

]Jсіlеgеп,

:\famen

да'I'И

І\оМУ

віру,

при

за

Ь('ішсssсп, аложити впну

па кого, ПРJШИСШ1'И r,oJJIY вину, ВJJIіняти в
Beipflichten, сіпсг Мсіпuпg, приставати на
Beil'at, прибічна рада,
Belschaft'ell, приставити, доставпти.
J~еіsсhаft'ппg, приетава, доетавленє.
Beischlaf, наложництво, тілесне зношеНG;

-

вину.
чпю гадку.

dCll Beisclllaf

рf1сgсп, 3НОlШТИ ся тілесно,

JJеіsсhliifш', наложнш,;

Beisetzen,
-

- ВеіsсhНіfСl'іп, наложниця.
доложити, ПРИЛОЖИТИ ; (SCllriftlicll), доппсати;

Bcisatz, додатои.
ciner Leiclle, похороиенє тіла.

Веіsеtzппg,

J~eisitzel', асесор, ПРИСЯЖНПЙ; :засідатель.
ПРШlіром, прш;ладово.
Веіstаші, lIоиіч; (Ьеі йег Тгаuuпg), евіДОІ; ;

Beispiels\yeise,
lсіstеп,

помагатп;

-

cine Sache

01ше

--

ВсіSlапd

Beistand VOl"

Gегісl1t fiillгеп, провадІІТИ справу в еуд і бе:з :заступиика.

ВеіstеllШ', даТОІ{, еІшадка, прпчинок.
J~еіstепегп (beitragcn), еЮІадатп ея, причинити ся до чого.
Beistillllllen, ПРИСТУПІІТИ дО гаДІ;И друго ГО; - голосуватп
агіДІІО, бутп тої самої гаДІ\И.
додаток, ПРПЧШlоr,; -

Beitl'ag,

КОllkштспzЬеіtгаg,

чреицillнш"і даток; Beitl'ag del'
Vereincs, вющюr членів товариства.

ВеіtгаgsЬеl'есhшшg
,J;О][;'ШТП.

(Ьсі

І,ОН

Mitglieder еіпе::.

Gепоssепsсlшft('п),

розчисленє

-
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Bejtl'~gspflicht, повинність (оqОВіпзоі() доплати.
Steucгn), вибирати, стягати;

Beitreiben (Abgabcn,
riclltlich

-

ge-

ЬеіігсіЬсп, судово стягати.

BeiUl'teil, присуд.
BeiwohneJl (еіпег Tagfahrt),
beiwohncn,

бути присутним;

-

fleischlicll

:зносити ся тілесно.

Веіwоhшшg,

- присутність; - тілесне вношене.
Beiziehen, Sacl1Verstandige, прибрати внаТОІ\:ів; ~ unter
Beiziehung

де!'

Sасl1\'егsШпdіgеп,

прибираючи

зна

ТОІЙВ.

Bejahen,

притаІ'Увати, прлзнавати:

на случаи прюзнаня;
таклива

рота

-

- іш bcjahenden Falle,
bcjallende EidesfO!'mel, при

присяги.

Dekanntmachen sicll mjt ct,yas,

обізнати ся в ЧИМ;

-

jеmаlldеш

etwas bekanntgcben, :завідомити кого про
еіп Gesetz ЬеkаПlltшасhrп, оголосити' :заІtОН.

ЩО; Bekanntgebung (ВеlшппtmасЬuпg),
Bekanntlich, JШ відомо.
Bekennen, seine SclJuld bckcnnen,

-

sicll zu

еіпег

лризнати ся до вини;

Religion hekennen,

Bekenner, вшшавець.
Bekenntnis (Fassion) :зіЮІаП6,
,

оголошенє, оповіщепв.

визнавати віру.

виявленє (доходу);

kelllltnis еіпег Sсlшld, узнанє винн; сіп('г Religion, визнане віри.

Beklagter,
Bekleiden,

півваниИ:.
сіп
Amt,

jemanden mit

справувати

сіпст

(повнити)

Amtc beklcidell,

-

Ве-

Bekenntnis
уряд;

надати

ІЮМУ

уряд.

Bekostigung,
Bekl'aftigen,

харчованє, стравованє.

утвердити, св:ріпити.
Веlаgеl'lшgSZllstапd, стан облоги.
Belal1g, иначінє, важніс:гь, вага;
Belang, се важна річ.

-

сііе

Saclle ist уоп

Be]angel1, jemanden gericlJtliph belangen, судово запівваТІІ.
Belal1gend, дотична.
Belal1gtel', иапізвани:И:.
Belastel1, сіп Gut, обтяжити маєтність (довгами), за
доlЗЖИТИ.

-

Belastllng, des
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Веsсhuldіgtеп,

ОUТіІженє обвиненого, обтяженє маєтности, обдов

BclGstung уоп GїНem,
женє.

Belastllngsl'echt, право обтяженя.
Relastllngsl1mstand, оБТіІжаюча обставпна.
Веlаstllпgszеllgе, обтяжаючии свідок.
веlеыlg's-rеl'sllсh,' намаганє приверненя житл.
Beleg, докав; - прилога (Beilage).
еіпе Schrift, ааосмотрити прилогами; mit
Beschlag (Verbot) bclegen, ;з апмитп , ;заграбити, :за
повісти; еіп belegtes Bergwerk, ІипаЛЬНJI в роботі.
Веlеgппg, mit УегЬоt, заповіДіг.енє; mit Beschlag, заєм~

Relegen,

:заграбленє.

Веlеhпппg, ПО8ІІЧуванє на застав.
Be]eidjgen, обидитп, :зпеважити.
Beleidigend, обиднии, вневажниП.

BeleidigeI', обидник, зневажнИJ{.
Beleidigllng, обида, оскорба; - tatige Beleidigung, .чинна
аневага; ,,'ortliche Beleidigul1g, словна зневага.
ВеlоЬппgsdеkl'еt, похвальне письмо.
Веl0hшшg, нагорода, винагорода.
Bemiichtigen sich, заволодіти, ваИl\lИТИ, ;забрати;

machtigtes Ciut,

-

Ье

:займище.

Rеmіісhtіgl1пg, ааволодїнє, ;займленє, забір.
підносити хиби, робити :закиди

(ПРОТИ ра
хунку).
Веmііпgсlппg, підношенє хиб, вакиди (рахункові).
Rешеl'kеJl, поміТІІТН, заВВ:jжатл; - (er,,'ahnen), пригадати.

JJemiingeln,

ввернути

увагу;

(Ьеzеісlшеп),

вазначити

що,

0значити.

ІJеШCl']ШJlg, ІІомїченє, увага; пригадка.
Веmеssппg, вимір; Gebi.ihrenbemessung, впмір належп
тости (оплати); Bemessung der Stl'afe, вимір ІШРП.
Вешіttеlt, васібнии; - 11ішеісhепd bemittelt seїn, посідати
достаточнип маєток.
-Вепасhl'їсhtіgппg, завідомленє, звіДОl\lленє.
Benachteiligen, jemGnden, почивдитп, пошкодувати кого.
nепеfizіпm, Pfarrbenefizillill, парохіJIЛЬНПИ маєток, парохія.

-

і7

--

вспсы11п,' uпапsш.пdіgеs Вепеhmеп, нечемне поведенє;
пасЬ

dem Gesetze ЬепеЬтеп, поступ атп :законно.
наавати по імепи, вимінити.
ВСПСlllшпg, unriclltige Benennung, блудне поіnrеповане; sich

BCllCll11Cn,

des Aktors, вкаванв попередника; Ве
des VoTmlll1des, навначене опіІ{УJІа.
Веппtzсп, хіспувати, користувати в ЧОГО; die GelegenЬеіі bCl1utzen, rиристати в нагоди.
Bcnutzung, хісновапв, користанє;
Benlllzungsrecht,
право уживаня; Benlltzung von Gе,уаssеrп, ужи
ВепеПll1шg
пеПl1ипЗ'

в:шє

води.

ПсоЬасhtсп, номічувати, завважаТІІ; ваховувати (що),.
перестерігати (чого); eine Frist ЬеоЬасМеп, додер
жати

речинця.

ВШ'аtспdе

Stimmc, дорадпи:И: голос.
BCl'atschlagung, порада, нараджуване.
Bcratullg, нарада; ...:.... іп Beratung ziellen J ввяти під Ha-~
раду; . пасЬ vorlaufiger Вегаtuпg, по нараді.
11Сl'аtUllgSРl'оtоkоП, протокол наради; - Beratungsgegenstand, предмет наради; Beratungszimmer, кошната,
радна.

ВСl'апЬсп, зрабуватп.

BCl'aubt scin c]es Gebraucllcs der Vernllnft,
розуму; еіпег Sache beraubt ,verden,
ВШ'аuЬuпg
особи;

позбавлений
втратити річ.

deT personlictJen Freiheit, віДОllмлене
- Berallbung eines C:rabes, обдерте

свободи'
гробу.

піДПІІТИИ, пянаВІІИ; одурений.
ВСl'аusсhппg, підпите; одурене; уоllе BerallscllUng,~
ціЛЕовите одурене.

BCl'auscht,

ВСl'есЬепЬаІ', почислимип, обчислимиИ.
ВеІ'ССЬПСП,

-

Gc1d berechnen, llOчпслити, обрахувати
Frist berechnen, оБЧИСЛИТІІ реЧІІнець.

гроші;

еіпе

BCI'cchllung, почпслене, обрахунок.
BCl'cchtigt, управнеНІІИ; - berechtigt scin, бути управне
ним; eine eigcns bcrccl1tigtc Person, особа. ви
І\ЛЮЧНО (окремо) управнена; - bcrechtigen jemanden"
управнити.

BCl'Cchtigung,

управнене, право.

-

4~

-

еінсг Ge,,"alt, оБЄD! в.'Іасти; das liegt аuп,ег
dem Bereic11e SCinel" Ge,yalt, се не палеjlИIТЬ до обє:n:у

Bereich

його власти.
ВеІ'еісhеГlшg, вбогаченє;

- llngerechtfertigte Bereicherung,
- Bereicl1erungsklage, позов

неоправдане вбогаченє;

про збогаченє.

BeI'eisen, обїхати; - Bereisung, обї!JД.
Bereithaiten, мати на поготівлп.
Bereitschaft, готовість, поготівлє.
Bergamt, гірничии уряд.
Bergarbeitel', гірничий робітню" ямар.
Bergbau, гіРНИЦ1'ВО.
BeI'gbauberechtigung, гірпиче управпепє.
Bergbaubetl'ieb, гірнича lюбота.
Bel'gbaudienstbal'keit, гірнича служебпість.
Bel'gbaukonzession, гірниче довволенє.
ВеІ'gЬаuuпtеl'пе)lшег, гірничий підприємець.
Bergbuch, гірнича Ішига.
Bergeigentum, І'ірнича власність.
ВеІ'ggеЬііпdе, гірничі будівлі (підкопу, закопи, підра і у,),
Berggel'ic,ht, гірничий суд.
Berggesetz, гірнучии закон.
Вегghаllрtшапп, гірничий староста.
Вегgшапп, гірнНІ\.
Bergll1eister, старший над гірниками, штиrар.
Bergregal, державне право гірниче.
Bergwel'k, копальня.
Bergwerksanteil, І,опальнянии уділ,
Bergwel'ksgesellschaft, копальна спілrш.
Bergwel'l{sstelleI', копальний подаТОІ,.
Bel'g,vel'ksveI'wandte, особи належні до І,опаЛLНі.
Bergwel'kszllgehor, приналежність' копальні.
Bericht, звіт, :звідомленє; - Bericht erstatten, 3JІОЖИТИ
:.звіт; Berichterstal1er, справовдавець; Zalllung
наС]1

Bericht)

заплата по звіДОl1lленІО.

Bel'ichtigen, справити, спростувати; -- (zalllen), ваплщгити,
Bel'ichtigung, справленє, спростоване; - заплата, сплата.
:Beriichtigen, jemanden, внеславити 1\Oro.
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Beriichtigt, внеслаВJІениЙ.
Beriicksichtigen, у;зглядняти, вважати на що.
Beriicksichtigung, уагляднеН6; - in Beriicksichtigung der
Umstande,

увглядняю'Ш обставини.

Beruf, аваН6; - (Amt), уряд.
Berufsp:O.icht, обовявок аваня, урядовий оБОВЯ;ЗОІ'.
Berl1fsuniahigkeit, неспосібність до ;lВаня, до уряду.
Berllfen, eine Versammlung, скликати ;збори; - sich auf
Zeugen bcrufen, покликати ся на свідків; - sich auf
eine

hбhеге

інстанції;

-

Instanz

berнfen, відклиr,ати ся до висшої

j~manden

кликати кого на уряд;

rufen,

не вважаю себе

zu einem Amte berufen, по
ich finde mich nicht, Ье

-

покликаним,

не маю до цега

права.

Berufsma6ig, ;згідно ;зі зваН6М.
Bel'ufung, віДRликаН6; - Berufung

ZUl' Erbschaft,
Уог
mundschaf't, покликан(; до спадщини, до опіки; - Ве
rufung anmelden, вголосити відкли:канє; Berufung
ausfiihren, вивести відкликаН6.

ВШ'ufuпgsЬеhогdе, відклична власть.
ВеГl1fШlgsgегісht, відкличнии суд.

Berufungs'schrift, відкличне письмо.
Berufungswel'ber, відкличник.
Beruhen, auf ctwas, опирати ся на чім;
sich be!'uhen lassen,

~

die Sache a1tf

понехати, ;залишити.

Bel'uhigen, успокоїти, втихомирити.
Beruhigung, УСПОКО6НЄ, втихомиренє.
Beriihmer, вихвальник, перехвальник.
Beriihmullg, вихвалюван(;, перехвалюваН6.
Вегііhшuпgsklаgе, повов

про

вихвалюванє,

перехвалю-

ванє.

Beriihrung,

ті!

ся В ким;

jemandem in Bel'iihrung kommen, !Зносити
- in Beriihrung stehen, стояти в :зно

синах.

Besatzllng, валога.
Beschadigen, ушкодити,
скалічити І'ОГО.

вдіяти

шкоду;

-

(korperlich),

-
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Beschiidigel', шкіднИІ{.
BeschadigteI', шкідниіі:, ПОШІюдованuЙ.
Beschadigung, УШlюджепє, шкода.
Beschaffellheit, єство, стап, свойств о,
uncl

GешШshеf;сhаffепllеіt,

якість; стап тіла і духа:

sс]шffепhеіt <Іеl" Та!, єство чину:

11eit

пасЬ

-

LeibcsВе
Beschaffen-

дсг UшsШпdс, після даних обставип.

Веsсhаftіgппg, ванятє: anslalt, робішя;· --

діло, робота; ])cseh1ifligungslos,
Beschal1, оuзір, ОГЛЯДИШ!: - оUворшІП.
Beschauel', оглядач.
'

BeschauzetteJ, карта ОГЛЯ:J,ІШ.
Bescbeid (ElJt~chcidung), рішепє;

Bescll1ifligun~sбездіЛЬПІІ:И.

(Апt'VОГl), відповідь;

-- absclllagigeI' Bescllcid. відмовна відповідь; - сі<lБ
C';esucll \vігd mil дет Besc]lcid zurLickgcstellt, просьбу
звеР1'ає ся 3 повідомлеП&J![.
рішптп: відповісти;

Bescheidel1,

- де!' Bittsteller ,yil,d
dallin besc]liedcn, відповідає (':1 подаЮЧОl\IУ просьбу:
- jell1alldel1 \'nrs ПегісЬ!. besl'JJeidell, вавізвати кого
перед суд; (Ііе Кlage ит die Еіnrесlе ])eSClleiden,

уділити ПО:JОП дО оборошr.

Bescheidel1heit dcs

Riclltel'~

судеием;е розсу

cE1"mcSscll),

джеж.

Bescheinigen,

ішевідчитп па письмі;

поді6НШI;

- ВІшазати
das Hindc!'nis des Ersclleinens

-

иравдс
Ьеі der

Уегlшпdluпg Ьсsеhеіпіgеп, ВІшааати перепону ставленя
до

рОВlIрапп.

Bescheinigung,

пш;ьмеине засвідчене;

ВИІшвалє иравдо-

-

подібности, віроятній'ь.
Beschenken, 'обдарwги; обдаруватп.

Веsсhіmрflшg, зганьблене.

RescJJlag . (Bcscll!aglegung, Bescll1agllallme),
дженє,

:забір

(арешт);

ваєм,

аапоnі-

mit Besclllag belegen,

:шповісти (заарештуватп), заЙмиТIf.

BeschleuIligen,

ириспішити, понаГЛИТІІ;

-

'в,еsсыluпїgung\'. !З, МОЖЛІШШІ прис.піхом,
lJescllliefieIl, ухвалити.

mit tllnlitllster
прис!,оре.н.вм.

-

::'1 -

Веsсhliе6ег, ключник.
Beschlu6, ухвала; - EinstellungsIJesc111uIi>,. ухва.ла васта
новляюча (дальші доходженл); - VerweisungsbeschluIi>,
ухвала перекавуюча (до роаправи).
Beschlu6fahig, управлений до вирішеня; - bes<:hluIi>fiihige

Versammlllug, вборл управлені до вирішеня; - beschluIi>- ul1fabige Versall1mlung, вбори неуправнені до впрішенл.
Beschlu6fassllng, ухвменє, вирішенє; - nac!l BeschlllGf'assung, по вирішеню, по вапавшій ухвалі.
Beschneidell есl1tег MGnzen, обрівуванє правдивих D[OHeT
(грошей).

Beschl'anlien,

обмежити;

жена власність.
Beschreibllng, оппс;

-

-- bescl1Yanktes Eigentum,
pfand weise Beschreibul1g,

обме

:заставне

описане.

Beschuldigell, jешаl1dеl1, обвиляти, винувати.
Beschuldigel', обвиновник.
Beschuldigtel', обвинений, виноватець.
Beschuldigll11g, обвинене.
Beschwerde, важаленє; - Nicl1tigkeits-, Nu1litatsbescl1wel'de,
:зажаленє неваа;нос'l'И; Beschwerde fGhren, жалу
ватп

сл.

Beschwerdebllch, книга важалень.
Besch,veI'defiihl'el', обжаловуючий. жаліВНИІ•.
Beschwerdefiihrung, вношенє Gа;каленл ..
ВсsсhwегdеРШіkt, основа важаленл.

Beschwerderecht, прав,О важаленл.
Beschwerdeschrift, вивід важаленя.
Beschwerdezllg, ток вношеня :зажаленя.
Beschwel'en, обтяжити; - sich bescl1\verCI1, жалувати ся;
- sich \yider еіп Егkеппtl1іs bescllweren, вносити
зажаленє проти ореченя; sich beschwert finden,
чутись

покривдженю[.

BesC}lwel'eJlder Uшstапd, об1'лжаюча обстаВИJIа.
BeschwOI'en, die Richtigkeit seiner Aussage, :заприсягнути
правдивість свого яівнаня;, den Schaden ЬеsсЦwіі.
геп,

:заприсягнути

шкоду.

-
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Beseitigen, усторонити, усунути; - die Hindernisse Ье
seitigen, усунути переlІОНИ.
Besetzen, еіп Amt, обсадити урлд; - das Gericht besetzen,
зложити суд; сlіе Gesch worel1enbank besetzen, зло
жити

лаву

прислглих.

Besetzungsvorschlag', предложенє обсади.
Besichtigen, огллдати, звидіти.
Besichtiger, огллднш" оглядач.
Besichtigung, огладини, огдяненє, 3 видженє.
Besichtigungsschein, свідоцтво оглядин.
Besjtz, посіданє; - echter, unechte'r Besitz, праве, неправе
посіданє;
гесhtта~іgег, unrechtma§iger Besitz,
правне, неправне посідаН6; redlicher, ulll'edlicher
Besitz, добровірне, !зловірне посіданє; - letzter faktischer Besitz, послідне діЛсне посіданє.
Besitzbogen, Ішрта посіданя.
Besitzeinweisung (Einflihrung), впровадженє в посіданє.

Besitzen, посідати, посісти.
Besitzentsetzung, усуненє ;) посіданя.
Besitzel', посіднИЕ, посідач.
Besitzergreifung, забір посіданя.
ВеsіtzпеhЩllпg der El'bschaft, обнятє ?падщини.
Besitzrecht, право посіданл.
Besitzstorllng, непокоєпє посіданя, нарушенє

посі-

даня.

Besitzstreitigkeit, спір про посіданє.
Besitztum, посілість.
Besitzverandel'llng, зміна посіданл.
Besoldllng, плата, платня (В чинніи службі).
Веsоl<lппgsаЬZlІg, пошибка 3 платп.
;)їставл.енє поборів.
Веsоldlшgskаtеgогіе, розряд плати.
Besoldungsii1)ergebiihr, наДІшата.
Besoldungsvol'schuB, задаток на плату.
Besorgen, fremde Angelegenheiten, займати

Besoldungsetat,

справами,

залагоджувати.

ся 'lYжими

-
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в eSOl'glich, небеапечний, жур нии.
Besprechung, Обговоренє;

умовленє;

роа-

говір.

поліпшенє, поправа.
Веssеnшgsапstаlt, дім поправи.
Besserungstheorie, теорія поправи.
BestalIung, впроваджене в уряд; -

Besserllng,

Веstаlluпgsuгkllпdе,

декрет іменованя.
Bestand (Pacht ипа Miete), аренда, навм; Rechtes, тривкість права; Bestand
дерево стан ;

аасоби;

-

іп

Kassebestand,
Bestand geben,

касовий стан, І,асові
віддати в пави, аренду;

винаимити, виарендувати;
наймати, арендувати.
Bestandgeber, винаємець, арендатор.
Bestandinhabel', державець.
Bestandnehmel', наємець, арендар.

-

ВСБіапа еіnеБ

eines Waldes,

іп

BestaJ1d

пеhшеп,

BestandstI'eitigkeit, спір а найму або арендИ.
Bestandstuck, наИмлена річ, виарендована.
Bestandteil, складна часть.
Bestandvertrag, І\онтракт найму або аренди.
Bestandzins, чинш за навм або аренду.
Bestatigen, потвердити, аатвердити; .- (bezeugeri).

по-

свідчити.

Bestatigung, потвердженв, ватвердженє, посвідченє.
Bestatigungsschein, посвідчаюче письмо.
Bestatten, поховати, похоронити.
Bestechen, підкупити; - bestochener Richter, підкуплений
судя.

Bestecher, підкупниr,.
Bestechlich, підкуппий, ;запродажний.
Bestechlichkeit, підкупність, ;запродажність.
Bestechung, підRyП, піДRyпленє.
Bestehen, bestehende Gesetze, єствуючі ;закони; оаег

РгоЬе

Priifung bestehen, видержати пробу або іспит;
- auf etwas bestehen, обставати при чім; аиБ
elwas bestehen, складати ся ІЗ чого.

-

Bestellell,

5/1

-

еіпс АгЬеіІ, вамовити роботу;

еіПСJlКшаtоJ'

bestellen; установити lіуратора; bestellen. пабевпечити, да1'И обевпеку.

еіпе

Sicherllcit

Веstеllш" :замовник, вакавник.

Bestellter, ;замовлений; -

установлений (!Заступник):

bestellter Могd, ва~ІОвлене у биіkl'ВО.
Веstеlllшg, вамова, ваl\Iовленє, пакааанє.
ВеstеllllпgsЬеzіl'k, округ почтового уряду.
ВеstеllllпgsЬuсh, книга вамовлень.

оподаткувати, наложити податок ..
Веstепегппg, оподаткованє.

Bestellel'n,

ВеstеuеГllugsшпlаgе, ровклад ІІодаТІ,ів.

BestiaIitat, ;звірство~
Bestiftete GI'undwirtschaf't,

надане :l'аздівство.

Веstіftuпg, надане фунту.
Веstіmmеп, ОгІ uncl Zeit

bestill1ll1en, впзначи'l'И місце
zu ctwas ЬеstіШll1еп, прианачи'l'И
кого до чого; jell1andcm den Gellalt Ьеstішmеп,
вивначити І\ОМУ плату; (bewegen), склонити, спо
НУІШТИ; die Gl'unde, die del1 Ricllter Ьеstіmшt
ЬаЬеп.
причини,
що
шшопили
судю;
(fe8t·
da8 Gesetz bestimll1t, !Закон
setzel1), постановити; постановляє; es ist nocll llicht bestimmt, це ще не
і час;

-

jешапdеl1

певно.

ВеstіШШllнg, овначенє; приапаченf.;
місце привначеня;
постанова;

-

КОВ1'ракту;- Веstіll1пшпgsgгuпd,

-

-

Веstіll1mшчtsart,

gesetzliclle Bestirnll1ung, ваконна
Bestill1ml1ng des Vertrages, постанова

-

рішаюча причина,

gellJeinscllaftliclle Веstіmшuпgеп, спільні постанови;
al!gemeine Веstішпшпgеп, вагальні постанови;

Ьеsопdеге 13еstіm'lllшgеп, ОІ,ремі ПОС1'анови.

Bestraf'en,

УІ,арати, покарати.

Веstгаfішg, понаранв,

CKapallti.
Bestreben, старати ся, силувати ся.
Bestrebllng, verbl'echerische, :злочинне амаl'анв.
Bestl'eiten, jell1andell1 еін Recl!l, відпирати кому право,
перечити; GШtіgkеіt der ЕЬе lJestreiteri, оспорювати

важність подружн;
видатки,
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-

IJ аплат ити ,

Auslage bestl'eiten,

обігнати

поприти.

Bestiirzllng, переполох, перестрах.
BeSllch, відвідини, звідини, посіщенє.
ВеtаПЬШlg, ваПО:МОРОІ,а, ваголомшенє.
Веthапs, дім молитви, біжниця:.
Beteiligen, sich, братп участь, участвуваl'И.
Beteiligtel', учасюш; - іНl'ересовавиЙ.
ВеtеШgппg, участь.
Веtеllеl'lшg,

-

:запевнене:

eidliclle

ВеtсuеШl1g.

вапри с

сяженє.

Betraeht (BetracllLung),

Betracht ziehen, брати під р 013SacIH>. вваживши, що ...
Betl'ag, ЧИСЛО, пвота; - wird Zllm Verbrechen aus dem
Betrage des entwendeten Glltes, стає ся ЗJIОЧИНОМ черев
вагу;

in Betracllt

іn

еіnег

вартість вкраденої річи.
ВПНОСИТП, доходити;

Betl'agen (еіnе Sllmme),
поводити

ся,

справувати

-- (benehmen),

ел.

Betrallen, jemanden mit einem Amte,

повірити

кому

уряд.

Веtгапtег, повір ник.

Betreff', in betl'eff der Saclle.

що-до цеї справи;

in betreff dieser Sache Streit

-

wenn

еntsШndе, коли би в ціі

справі ПРИЙШЛО до спору (зайшов спір).
:кого або чого.
дотично цеї обст3.ю!Ни;

Betreffen, відносити ся, тикати ся
Betreffend, betreffend den. U1nstand,

der betreffende Тсіl, дотична сторона; Ье
treffende Akten. Д01'ичв:і акти.
'
Betreiben, j€manden. напирати, наставати на пого; - ein
Recht betreiben, домuгати ся права; - ein Hand,yerk
betreiben, займати 'ся ремеслом.
ВеtгеіЬШlg, напиранє, наставанє;

-

захід (коло ремесла).

Betreibllngsgesllch, просьба о прис.пішенє.
Betreibllngsprotokoll, ПРОТОКОЛ пригадок.
Betreten, jemanden auf friscller Та!, придибати
на горячім. вчинку;
ступити

на дорогу

-

(~ловити)

den Rechtswegbetreten,

права.

ви

придибанє, спіймане; вступлене (на дорогу
права).
Betrieb, веденє, рух, оборот; - ВеlгіеЬ eines Bergwerkes,
робота в копальні; - Betrieb einer Eisenbahn, оборот

Betretung,

велівниці;

-

Betrieb eines Gewerbes,

ведене

про

МИСЛУ.

Betl'iebsanlage, ваклад обороту, вавід.
Betriebsauslagen, видаТІ\И обороту.
BetriebsbesOl'gel', вавідовник обороту.
Betriebskapital, оборотовий капітал.
Betriebsmatel'ial, матерял до обороту.
Betriebsordnung, РОВЮІаД обороту, ваводовии устав.
Betriebsort, місце обороту.
Betrjebsperiode, час обороту.
Betriebspflicht, обовявок веденя обороту.
Betriebsplan, (в ripH.), плян добуваня.
Betriebsrat, ваводова рада.
Betl'iebsreglement der Eisel1bahll, irpавильник руху

на

велівницях.

Betl'iebsstatte, робітня, вирібна; - ваводи.
Betriebsstol'ung, непокоєне обороту, нарушене обороту.
Betrug, обман, обманене.
BetI'ugen, обманути.
Betrugel', обманець.
Bettelbrief, жебрачиИ лист.
Bettelei, жебраиина; - аіе Bettelej ,vird vегЬоtеп. ваборотоє ся жебрати.

Betteln, жебрати.
Bettgeher, нічліжиик; - Bettgeller 11altel1, приймати на нічліг.
Bettler, жебрак.
Beugung des Rechles, ломане права.
Beulll'Uhigen, ванепокоїти, трівожити.
Beurkunden, докавати (посвідчити) грамотами.
Веш'kuпduпg, notarielle, нотаріальне посвідченє.
J)еш'lаuЬtеl', відпущениИ.

Beurlaubung, відпустка.
Beurteilen, ровсудити, осудити.
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Cll1CS

Rechtsf'alles,

розсудженє

правного

случаю.

Beute, добича.
Bevolkerung,
спис

населенє,

людність;

-- BevOlkcr'ullgslisk,

населенл.

Bevollmiichtigen, уповновластпти.
Веvоllmасhtіgш', повновласнИІ,.
Bevollmiichtigtel', повновластець.
Bevollmachtigllng, уповновласненв.
Веvоllmасhtіgппgsvегtгаg, договір уновновласненя.
Bevormunden, ваопікyt;!аТJf сл ким.
Bevormundung, ваопікованє.
Bevorrechtet, перший в праві, упривілеєниИ.
Bevorstehen (obliegen), der Partei steht
має ... , належить до сторони ... ; -

Ьеуог,
еіl1

сторона

Unf'all steht

Ьеуог, ГРОВИТЬ нещастє.

BevorteiIen, jemandel1, використати, вюшскати.
BevorteiIung, використанє, визиск.
Bewachung, етереженє, сторожа,
Bewaff'neJl, овбруїти; - lJewaffnetc (EaJ1d) МасМ,

оружна

(рука) сила.

Bewahl'en (l1achweisen), довести, доевідчити, доконати; bewallГtes
Mittel, досвідне средство; bewahrte
Zeugl1isse, доведені свідоцтва; - JJewalll'te Tatsacl1e,
доконаний чин.
ВеwаЬГШlg eil1es Rechtes, ДOBeдeН(~ (доконанє) права.
BewiisserungsaJllage, вакладина до наводненя.

Bewegen, jemandeJ1 zu etwas, привести до чогось, наrіЛО
нити; sicIl JJcwegcn lassel1, дати ся наRЛОНИТИ:
- ісl1 fil1de mісЬ l1ісМ JJe,,'ogcl1, не виджу ПрIlЧИНИ,
Beweggl'und, побудна причина; - ПРИТОІ\З.
.
Bewegliche Sache, движима річ.
Beweglichkeit, подвижність.
BClvegung, движенє; - aus Ігеіег Bewegul1g, ;J власної
волі; .- Gemиtsbewegullg, зворушене (неспокіл) ума.
Beweis, докав; - JlаШгlісhег Beweis, природний докав; ~
kUllst1icl1cr Be,veis, штучнил докав; - mittelbarer und

-

;)8 -

UllшіttсlЬагег Bcw()i~, посереднии і бевпосереднии дока:];

-

cillfacllcr und

Beweis, ІІООДИ
gelul1geller Ul1d тіа·
lUlJgеш'Г Bcwcis, вдалий і невдалий докав; уоll·
stalldiger tiJJd uJlvollstal1diger Be\veis. повнии і не
ПОВНИЙ ДOKa~; -- gal1ZfI' l1пd halbel' Ec\\"eis. цілли
доказ і піВДОКШJ; Hauptbe\v/·is. гОловнии дока:.!;
l~egel1bl'\vcis.
протидоказ;
огdеIltlісhСl'
IIJJd
~шшпагіsсllСl' B()\veis. ввичаинип і скорочений дока:);
- Веsсhuldіguпg.-;Ьеwеіs. обвиняlOЧИ~ докав; - ElltschLJldigllllgsbewci". оправдуючий докав; - Bcwcis
{}urch Bekel1l1tllis. доказ увнанєм; B('weis durcll
Eillgc~tandl1is (Gl'staJldllis), докав признаН6М; Bewei.'
dштІI Uгkuпdе. докав грамотами; Beweis durcll
Zсugеп, докав свідками; Ве\у,·і" durch Sасl1VСГ'
staпdіgс, доrшв внатоками; Ве"\\'сіБ durcll Eid. докав
присягою; Beweis zum сwіgсп Gedachtllisse, докаll
на :вічну память; Ве,усі;; anbiete!l, докав нав(}сти,
ПОЮlю,аТJI ся на ДОІ,ав; Bcweis antretel1, присту
пити до ДОІ,аву; Вс\уеі" fuhtCll, провадити докав;
- mit dem Beweis allf'kommel1, поставити, перевести
докав; Вс\усі;; crgal1ZCll, доповнпти докав.
Reweisart, рід ДОІШВУ, спосіб докаву.
Beweisartikel, докавовий артиr;:ул.
Be"'eisauf'nahllle, переведенє докаву.
НОІШЙ

і вложений

zusаштСllgеsеtztсг

докав;

-

Ве)vеіsеіш'еdе, докавова оборона.

Beweisen, доказати, докаІЗувати.
Beweisfahig, докавниЙ.
Beweisfiihrel', докавник.
Beweisfiihrung, докавованє.

~

Ве,vеіsgrппd, підстава доказу.

Beweiskl'aft, сила докаву.
Beweiskriiftig, маючий силу
Beweislast, тягар до:каву.

доказу, ДокаiJНИЙ.

Beweislllїttel, докавове средст:во, дока:зовии середник.
,веwеіsrf1gеl, доказове правило,· докавова васада.
П(\)vеіssсhrіft, до:кавове письмо.

B('weistlleOl'Їe,

доь:азовlt теорія; gc"ctzliclt" В!,\ус,і,,
tllcOJ·j". заl;опна теорія доказова';
І','сіс
В(,·
weistJleoril', свобідна теорія ДОІШЗ0ва; pO~lllYt',
Jlcgatjvc Ве\пі.-;tllрогіР. положна, перечна теорін' до
кавова.

докаЗ0ве поступованє.
Вt>wеіS,,'Йl'dіg'Ullg, роаваженє доказів.
Bewende]) 1",;,;со,' ,',' Ьеі et\vas, llоперестаТІІ на чім: -

BeweisveI'f'alll'el1,
aul' ,vl'ile)'I's

]н'\\'рпdl'll,

оставити

аж

до

})is

дальшого

(:зарядженя)_

~icЬ 11т "l\\'as. старати ся, убігати ся.
ВеWеІ'ЬШ', стараючии сн, убігач,юшдидат.
веwегыlg,' стараю;, убіганє, кандидованє.
Bewerbullgsfri~t, речинець до убіганн_
Веwеl'Ьuпgsgеsuсh, um еі'ІІ' St,,11c. просьба о надаю, місця:
(посади).
Bewerktatigen, допровадити до 'діла, учинити.
Bewel'ten, оцінити, цінувати_

Bewerben,

JJеwШіgеп, ДОі3волити, привволити ;

\Уi\lіgсп, прихилити ся

- das АпsuсtlСtJ Ье
до просьби; :....- еіl\е FI'istПРJПзволити на відроченє ре

erstrcl'k11l1g }Jfcwilligel1,
чинця; StеuеІ'П bewilligeJl,

ухвалити податки, при

вволити побір податків.

Bewilligllng, дозволенє, привволенє; Bellordc. призволенє' влаети.
Bewirtschat'tung, загосподаренє.

Вl'"ШіgUlІg {'іІ]!'!"

Веwіl'tsсlшftl1пgSI'еСht, право загосподаренн.

Bewohnbar, мешкальнии, замешкальниИ.,
Bewohnbarkeit, мешкальність, аамеШ[{аНЄ.
Bewohnel', мешканець, житель.
Bewl1fit, свідомий.
Bewufitlos, несвідомии, непритомнии,
Bcwufitlosigl{eit, несвідомість, 'непритомність.
Bewllfitsein, свідомість; - ' Bewuatsein 'de!' Schuld
VегЬгесhСl1S, свідомість вини злочину.

Bezahlen,
Bezahlet',

ваплатити, оплатити.

:заплатник.

сіе,;

-

Bezahlnng, ваплата.
Bezeichnen, навначити,
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означити, описати;

J1amel1tlich bezeichl1el1,

-

jemanden

наввати по імени.

Bezeichnnng,

навначенє, описанє; Веzеіс11l1uпg der
Bestandteile eil1es Grundbuchskorpers in ОЬегеіl1~timmul1g mit dem Kataster, овначенє складних частеи
:фунтового тіла згідно ІЗ катастром ; аllrгМсhstе
:зазначенє монарха (наивпсша
сиtна

Bczeich11u11g,
тура).

Bezengen, посвідчити, васвідчити.
Bezengllng, посвідченє, васвідченє.
Bezichten (beziclltigel1), посуджувати,

підовріваТJI,

п()

мовляти.

Bezichtignng, посудженє, підовріванє, помова.
Beziehen (erstreckel1), відносити ся до чого; - Eillkiil1fte
еін Haus beziellel1,
beziehel1, побирати доходи; спровадити ся до дому; sich auf etwas beziehen
(ЬегиІ'ен), по:кликувати ся на що; Wагеп beziehel1,
нобирати товари.

відношенв, вгляд;
відношеню; в Tin! вгляді;

Beziehnng,

.. ,; lІІаетку; -

покликуючи ся на

і11 dicser Beziehul1g, в цім

-

mit Beziehung allf .. "
Beziehll11g auf das Уег
Bcziehul1g еіllСГ Saelle zur
ін

що-до
апdегеl1, відношею; одної справи до другої.

mogel1,

Beziehllngsweise, :зглядно; - відносно,
Beziffern, обчислити, числом овначити.
Bezirk, повіт; - іт Stadtbezirke, в окруві міста.
Bezil'ksansschnJ3, повітовии виділ.
Bezil'ksgericht, повітовии суд;
sШdtіsсh.dеlеgіегtеs
Bezirksgericht, повітовии суд місько-делєІованиИ.

Bezil'kshanptmann, староста.
Bezirkshanptmannschaft, староство.
Bezirksl'at, повітова рада.
Bezirksvertretnng, повітове ваступництво.
Bezogener, СВ пр. векс.), перекаuаний, трассат.
Bezng, побір; - дохід, плата; - mit Bezug
у відношеню до, в уваги на ...

аи!' etwas,

-
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Beziige, побори; - доходи.
Beziiglich, відносняй, дотичний; - що-до ...
Bezugnahme, ПОЮІИІ{анв, віднесенв; - mit Bezugnallme
аиі'

die friihere Verordllung, ПОRЛИКУЮЧИ ся на попе-

редний ровпорядок.
Bezugsakten, дотичні, відносні акти.
Bezugsbel"echtigtel", управнений до побору.
Bezugsbewilligung, привволенв на побір.
Bezugsrecht, право побору.
Bezwecken (etwas), ваду:мати, вагадати;

gemein-

спільно

schaf'tlich bez\vecktes Verbrechel1,

вадуm:аний

влочин.

Bezwingen, побороти, Пок6нати.
Bianko, У. Вlal1ko, не:записано, на чи·сто.
Biankoindossament, невиповнений індос.
Biankollntel"Schl'ift, підпис на чистій картці.
Bienelll'echt, пчільне право.
Bierzwang, примус по~ ПfIВ8r;·
Bieten, подавати; - А'nlап, Ьіеtеп, дати пРlІЦд.
Bigamie, двоженство.
Bilanz, білянс (віставленв доходу 3 ровхоДом).,
Bildlich, обравовий.
Bildung, обравованв; - утворенв, вавяванвl. der Gesch worenenliste, утворенє
Bildung des Vereines, вакладанє

що правно

і

;

то;вариства.

Bildungsanstalt, обравовуючий ваклад.
Bildungsstufe, степень обравованя;
Billig, справедливий; - уміркований
billig,

HildUl1g

листw присягли!

справедливо

'У as

recht und
bi11igel' Preis,

дешева ціна.

Billigkeit,

справедливість,

ум:іркованість;

вість.

ВіШguпg, одобренв.

Binnengewasser, меживемні води.
Binnenhandel, внутрішна торговля.
ВіппепzоП, межпкравве цло,

Bitte,

просьба.

деше-

-
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Bitten, просиги, прохатп.
Bittleillen, ВИГОДІІТIf.
Bittscbrjf't, просьба на письмі, - Ifисемна просьба.
Bittsteller, подаючий Ifросьб~r, проситель.
Bittweise (шоdо ргаесагіо), besitztC'n, поеідати ~ ласки;
bittweise егЬаllеп, ВИПРОСИТИ:; jemandC'1l bitt\',eise angehr-n, ::звертати ся 3 иррсь60Ю.
Blankett, БЛПНl{ет, порожна І\артка.

!

ВlаsрЬешіе (Gоttеs1аSlегuпg), богохульство.

Blatt,

карта, ХПСТ:

-. 10sc

писи;

Bleibend,

offelltliche

-

Вl1ill<'!', дневники,

часо

ІШШег, пусті І\аРl'ІШ.

постійний:

-

b1ejhencleJ' Wo!Jnsitz, посгііі:НИІ!

осід.ок.

Вlос, еп

J)10c, гуртом,

\paIJOM.

Blockade, бльокада, 06еl'уІі.
Blodigkeit, глуповатість,' дурноватіеть.
BlOdsinnig, глупопатии, дурноватиї1.
Blutscbande, проказа.
Bll1tscbiinder, прор;аженець.·
]~llltsver"'andtscbaft, спорідаепе, рідетво.
ва оенові права ..

Boden, - апС. dem BodeIl rles 'Rcehtes,
Bodenfriicbte, земні юоди, :земле)Щоди.
ВО(lепЬеlТ, ;земельний влаенпк.

Bodenlllann, ;земельнии державець.
Bodenrecht, ;земельне право.
Bodenzins, чинш за !Землю.
Rodmereivertrag, БОДnlерія, позичка

на корабель; -до

говір обезпеченя кораб!ІR,

Bollette, болета; - ПОІ,аака.
Borg, борг; - auf Borg geJ)en, I1chmell,·

боргувати, брати

на борг.

Borgel1, давати на борг, поборгуватп.
Borse, біржа.
Borseangelegenheit, біржева справа.
ВогsеЬеsпсЬ, навідуванє біржі.
Вогsеkш'S, біржевии куре.

BOI'sefiiJligkeit, право nетупу на бірJicу.
Borsegescbaft, біржева чинніеть, біржевип

інтерес.

BOl'sekammel', біржева палата.
Borsesensal, біржевий сешзаль;, б. посередник.
Horsezeit, біржевий час.
Bors(\zettel, біржева ПОёьвідка.
Bosel' Glallbe, ала віра.
Bosewicht, лиходійник.
Boshaft, влобний;
boshaflc UпteJ'lаssuп~ ([С1' Ycrhinderung, влобне валишенв перепиненл.
Bosheit (Boswilligkeil), !Злобп, злобивість.
Bosliche Нашlluпgs"\\'еіs(\, злобивип спосіб діЛ2НЯ.
Bote, післанець.
Botenfahl't, вовова ПОСJшка.
Botengang, піша ПОСИJша.
Botenlohn, заплата за поспЛІ,У.
Botenritt, кінна посилка.
Botschaft, вість; :заповідь; посольство.
Botschaftel', ва,граничпий посол, пмбасадор.
Bl'and, пожар, пожог~; - СВ горальн\' паленє горівки.
BraJldbl'ief, лист заг ОЖУlOч~і
е м; посвідченє.
погорільче.
,
Bl'alldleger (-sliftct), :~'дпальник, щзлій" '
Вгапdlеg'ШІg, підпале! в, ваЖОl'а. \,
BrandIOal'kung, пятно анв.
Вl'апdsсhаdепvегgііtuпg, винагор да
l'орільча винагорода.
Bl'andstatte, погорілищс, ~Jl'а.рище

Brauchbar, потріБIIl~і; -

ужптНІ ~

Braugel'echtigkeit~/ право варен
Rl'autgeschenke, подаРУІШИ ново' ІІців.
Вгаl1tрегsопеп" новожеuці, ПОДРУГJ

Brautschatz (Heiratsgut), віно.
Вl'еППІОаtеl'jаl, паливо, опаловип мате нл.
ВІ'еуі ІОаПll, в короткій ДОРОl.!і, віДРУЧНQ.
BI'iefbote, ЛИСТОВІІЙ післанець.
вгіеf1юрію'ыlh, Ішижка листових підписів'.
Rгіеflшvегt, листова І\Оверта.

Brieferbrechung,

отворенв лис'гу.

ВгіеfgеhеіІОПЇS, листова таПна.

,

по-

-
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Bl'iefmal'ken, листові Ішачки.
Briefporto, листова оплата.
Briefpost, листова почта.
Brieftrager, листонос.
Briefwechsel, переписка; виміна

ЛИС1'ів; mit jemandem
Briefwecllsel stehen, переписувати ся з ким.
Bringen, принести; - etwas ап sich bringen, набути що;
- zur Bezahlung bringen, прпвести до заплати;
іп ErfUllung bringen, виповнити, сповнити; ап сііе
Gewahr bringen, ваписати в публичних книгах; jemanden llт etwas bringen, повбавити ного чого; an Мапп bJ'ingen, позбути; - zustande bringen, при
вести .ДО нінця, дононати; Schaden bringen, на
носити шкоду, нашкодити; іп Vorscll1ag bringen,
предложити ; УОГ das Gericl} t bl'ingen, внести до
суду; Zll сіеп Akten bringen, вложити до актів;
- zu Protokoll bringen, подати до ПРОТОІ,ОЛУ; - je
naclldem es сііс Sacllc mit sicll bringt j по обста
іт

винам.

Brotlos, бевхлібний;
Brotportion, порція

без служби.
хліба, пайка хліба.
ВrnсЬ eines Vertrages, зломанє договору.
Briickenmallt, мостове мито.
Brtldel'kinder, братні діти, стрий:ні і вуйні діти.
Bruderlade, братська І,аса.
Bl'udermord, братоубиЙство.
Bl'uderskind, братанич, братаниця:.
Brutto, брутто, бев потрученя.
Bruttoertrag, прихід: сирий дохід.
Bl'uttogewicht, вага брутто, (разом 13 опакованєм).
Buchbinder, перепле'l'Ниr,.
Buchdrucker, друкар.

Buchdruckerei, ДРУІШРНЯ, печа'l'НЯ:.
Buchdl'uckerpl'esse, друкарсьна праса.
Впсhfііhгппg (Buchhalterei),

-

einfache, поодиноке;

книговодство,

-

подвійне.
книговодець, бухгальтер.

BnchhalteI',

бухгальтерія: ;

doppelte Buchfuhruni',

-

G:-J -

Вuсhhашlеl, !\НIІЖjIа ТОР~ОВЛII.

Buchhandler, rшигар.
Buchhalldlung, КRИI'арня.
BuchschuM, книговий Довг.
ВіісЬег, offentliche, публичні rшиги.
Biich('rliches Eigeutum,. власність цписана

в rруптових

книгах (гіпотеЧIШ).

Biichersammlung, r,нигоабір:
Buchen, вписуваТ1І до книги, контувати ..
Biichsenpfennig, СВ гірн.) складкове.
Buchstablich, дословно, бующльно; - sicI1 ]Juchst1ibli(']1
all das Gesetz

ЬаНеn, держати ся слів ваІ,она.

Budget, буджет; - paxJHoK доходів і видатків.
Bund, (Вііпdшs), СОІОВ, вєдиненє.
HUlldesstaat, сщовна (федеративна) держава.
Biirge, поручник, .ручитель.
Biirgen, ручити, поручити.
Biirger, міщанин; - горожа:аин.
Biirgerliches Recht, цивільне (приватне) право.
Biil'gel'kl'ieg, межиусобиця, доr,rашна війна.
Biirgermejstel', посадник, БУР11Ііс'J'Р.
Biirgerl'echt, горожансше право.
,Biil'gel'schule, :міська школа.
Biirger,,'ehl', горожанська сторожа.
Biirgschaft, поруна; , - Biirgschaft leistel1, поручити

ва

кого, ваРУЧІІТИ/

Biirgschaftsvel'trag,
Ви6е

(G(']dslrafe),

договір поруни.

грошева нара, гривна, пеннн.

с.

(Jabotage, прибережна плавба.
Cabotage-Fahrzeug, чайна, новен до прибережної плавби.
(Jasus, припадок, пригода.
Causa, причина; - (NelJengebiihr), приналежитість.
Causalgericht, наввальний суд (в огляду на рід
справи).

-
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Callsalitat, причинність, причиноnість.
Causa]ZllSalllll1eJlhang, причинна :ШЯВЬ.
Ced('nt, УСТУПНИІ\.
CedieI'en, уступити.
CeJlSllS, маєткова стопа, цеН:JУС.
Cession, уступс>гво.
Cessionar, переє:uець, перцмппк.
Cesslls debitor, уступленець.
Charakter, вдача, характер; - Dicnsteharaktel',

службовии

степепь.

Chal'ge, УРЯД, ЧIlП; шаржа.
Charta Ьіапса, порожпа (невзппсана)
Chef', начальник, голова, шеф.
Chemalbeqllal·tieI'ung, кваТПРУІшове

І\артка.

рояставленє.
ChїI'ographarglaubigel', ручнип віритель.
Collegiengeld, оплата ва науку, чеспе.
СоПеgіпm, вбір, вбір не тіло, І\ОлєІ'ін.
Colportage, розношенє, розширюванє, І<ольпортажа.
Commixtion, вмішанє, сполученє.
Commodatum, вигоджеIlЄ, вигода,
Comptoir, І\ОН1'ора, ділове бюро.
Concilium, собор.
Concordat, кош\ордат, договір в ппостольською столицею.
Condllctio. наєм.

Consistorium, консисторін, консистор.
Corpus delicti, лице вчинку; - вверхні

знаки каригідного

чину.

Corpus tabulare, табулярне, гіпотечне ті.lО.
Coupon (Zinsencoupon), відсотковий відтинок, купон.
Couponbogen, відтиНІ{ОВИП аркуш, аркуш купонів.
Сош'апt (Gangbare Miinze), обігова монета; COL1rantsсlшldеп, біжучі довги.
провізін ва поруку.

CI'edere, Provisioll del,
Спlра (Vel'schulden,
рожність.

Verschen), впна,

ванедбанє,

неосто

-
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D.
Dасhtl'аllfеЧI'есht, право (служебности) окапу.

DachzinlIuer, піддаше, ВПШlta.
Dafiil'haften, одвічати, стояти
Dafiirhaftullg, одвічальність; -

за що, утверджувати.

unter eigel1er Dafurhaftung,

під власною одвіЧ:JЛьністю.

dеш Dafiirhalten es HberIassen, полишити
на волю (другого), вдати сл на гадЕУ (другого); ~

Dafiirhalten, meines

DаfiiгІшltеns, по моїй гадці.

напроти; нічо проти сего;

Dagegell,

ich

11аЬе

nicbts dagegen,

не маю

-- СіЗ. Hi~i sich dagegen nichts аnfuhren, проти сего ro;j. цо навести; - еІ' gesteht ... ,
widerspricht dagegen ... , він привнає ... , але перечить .. .
Dahin, - das Gesetz wird dahin erkIart, вакон полснлє сл
сим способом; es soH daIlin getracl1tet werden,
належить про ее постарати ся, подбати.
не входити в ЩО, полишити
що на боці.
Damm, тама, гребля.
Dammerde, (в гірн.), верхна ;земля; чорнозем.
Damnifikat, шкіднии, ПОШІЮДОВаниЙ.
Damonomanie, бісноватість.
Dampf, пара; - Dampfkessel, паровий котел; - Dampfmaschine, парова машина; - Dampfmesser, паромір;
- Dampfschiff, парохід; - Dampfschiffahrtgesellschaft,

Dahingestellt seil1 Iassen,

товариство пароходної плавби.

Dl;trangabe, задаток.
Darbieten, - die Gelegenheit bietet sicIl dar,

надає

ся

нагода.

Dal'bietung der Sicherheit, поданє бе;зпечности,
Darlegen, викавати, представити; - mit Grunden darlegen,
. доца;зати, довідно викавати.
Darleihen (Darlehеn), ПОіЗичка. .
Darleihensnehmer, по;зичаючиИ, довжник.
Darleihensverbindlichkeit, ПО ВИЧІ<ОВе іЗобовяванє, повичковий довг.

Darleihensvertrag,

;цогвоір ПОіЗички.

-
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-

Darlejhenszjnsen, ПОВИЧf{Qві віДСQТКИ.
Darleihel·, ВИПО:JИЧНІШ, Д<1lOЧlJll ПО3ИЧІ(У, ВИПО3ІІ'ІаючиіJ:.
Darnachachtllng, прпдержушшє, пршrіпснє до чого; ,I'ird zur Darnacllachtung п,іtgеtеіlt, уділяє ся до при
міненн; щоби так 1l0СТУПЛСНО.
Dю·stеllllllg der Tatsach/'n. представленє подій; ])jlсl·
lісl1с Dаrstеlluпg, обравове представленє, зображеllЄ.

Dal·tlln,

виr,авати, довести.

Dаtіш·еп, датувати,
моти).

написати дату (час виставленя гра-

Dаtjш·uпg, датоване, наШlсанє дати.

DatowechseJ, веисель від дати
Datum, дата, 031Іаченє часу і
n6tigcl1 Daten уеГSl'hаffеп,

(впетавлеllЯ).
місца: матернли; die
доставити потрібні дати,

докави.

Dallel', трпванє, тривалість, протяг; -- auf die Daller "оп
secl1s Jаhгеп, ПРОТJIГом шести літ.,
Dazwischenkllnft, вцанє, вмішапє; - ,,'egen Dazwiscl1enkuпгt eilles flсшdсп Ніпdегпіssеs, :3 причини наступлв
шої ПОСТОРОllНОЇ перепонп.

Debatte, нарада.
Debattiel·en, Р03ПР<1ВJIЛТИ, провадити нараду.
Debet, впнен; довг, стан довгів.
Debit, ровпродаж; почп.
Decken, - die Sсlшldеп, довги покрити, вабе:шечити, ва
иладати; ісll Ьіп gedl'ckt, я забевпеченип; dCll
Abgang decke11. цоирити недобір.
Dесkllпg, поирптє, вабеі3пека; еіпс Deckung l1а])е11, мати
покрптє, бути вабезпечен~м.

Deckllngsgeschaft, справа покритя, ЧИllllість вабезпеr;и.
Deckllngsllrkllnde, ггамота вабеинеки.
Defekt, браІ" недостаТОІ', хиба.
Defensiv, відпорний; defellsive Alliallz, відпорни:іі еоюз.
Deferent, вказуючи:И: (присягу).
Defel'ieren, донести на 1,01'0; dell Eid deferiere11,
вшшати

присягу_

ос;таточвпп,
рішучи:U:;
(Еlldшlеіl), остаточшrИ: впрок;

Definitiv,

defi11itives

Urleil

dеfіпіtіv апgСSlеllt,

-

БП

остаточно ЮJCтавленип; defilliti I'l~
Amtl's, остаточне обсадженє УРНДУ.

БеsеlzUJ Ig

Defizient, духовний емерит, вислужений духовшш: -

rll'S

Defi-

zieJ1lenhaus, дім для ВІІtлужеНІІХ ДУ:ХОВНИІ\ів.

Defizit, недобір, брак.
Delloration, поабавлеІІЄ

дівоцтва.
Dеfгапdаtіоп, дефравдація, спроневіренє.
Degradation (Def\Tadierlll1g), дerрад:щія, СБІшеш:

3 УРЯДУ .•
Dejektioll сіnеБ Besitzers, усунеш; 3 посіданн.
Dekan (DpC'llant), декан.
DeklinatOl'ische Eil1,,-cndung, ваміт ухиляючий.
Dekoration, деІ\орація, OI\pac~.
Dekret, декрет, настановляюче письмо; - Al1stelluJJgsdckret,

деІ,рет іменованя.

Dekretiel'en, die

Кlage, задекретувати позов, уділиш ІІО30В

дО оборони, приділити до судового ІІоступованя.
Dekursive }'rist, збіжний речинець; - dekursive Rate,
рата платна 3 долинп.
Dclat, сторона, нотрій ВІшзано присягу.
Delation, (іеІ' ЕгЬsсhаП, припалість спадщини.
Delegatioll, відпорученє; - делєrацін.
Delegierell, відпоручитп, ВИ<lначити; - сіl1С Kommissiol1

delegieren,

вислати комісію.

вступний судовип
екве:куції заграНИЧІІОГО ПРИСУДУ).
Delil{t, провина, Rаригідний чин.

DelibatioJlSVerfahren,

перевід

(при

Deliquellt, впновник.
Dеlil'ЇUШ trclllClls, пяппчиЇІ облуд.
Delogiereil, .1 Сll1аш! еll , ВИliИllУТИ ІЩГО В хати, виеаДИТІІ.
Delogiel'ullg, викиненє, висадженє <І хати.
Delllarkation, розмеженє, ви~наченє границі: - DсmЮ'kа
tiollslinje, витичена межа; - DrШ;1гkаtіоnsаmt, уряд
ДО о:шаченя границь,демаРІ\:щійний уряд.
Dешоkгаt, демократ, народовец».
Delllokl'atie, деМОИР:11'ін, народовлада, народоправство.
Delllokl'atiscll, деМОІ{ратпчний, народовладний,
Dеlllоliеl'еп, ровбурити, ровкинути, внести,

Delllolierullgsrevers,

вапис иа роабурепє.

-
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Dешопstl'аtі011 (Beweis), ДОlшзанє; - (Verdeutlichung'), впясненє; демонстрація, прилюдна проява.

Dешопstl'аtіvе Handlung, проявляюч:е ділапє.
Dешопstгіегеп, ПРОЯВЛЯТІІ, ПОЯСНЯТИ примірами.
Denat (denatus), померший, поніЙниЙ.
Dепkшuпzе, памятковий медаль.

Denksaule, памятник.
, Denkschrit't, пропамятне

письмо, меморял.

Dешшzіапt, донощпк.
Dешшzіаtіоп, донос;
домленє

DenunziCl'en,

-

Denllnziation clcr Zession.

8Вl-

уступства.

ДОНОСИТИ, подати ІИГО.

Dераl-tешепt, департамент (ч:асть краю);

- відділ (в уряді).
Deponent, снладаючий, покладник (HinterlegCJ'); - 8і~шавець, свідок

(Aussagcr).

Deponieren (hinterlegell), 8ЛО;КПТІІ, ПОКШ1СТИ, депонувати;
-

(aussagel1),

вівнати, свідчити.

DepOl'tation (Deportierllng), висланє, 3:lсланє, вигнанє
3 краю.
DepOl·tiel'en, вислати, uаслати, ВlIГна'l'И :з краю.
Deportkrter, Бигнанник, васланець.
Deposit, (Deposilum), п()рехованє, деПО8ИТ; - вложепа річ:,
покладна ; місце вложеня річи, поклаДlIЯ.
Depositar, переховниІ\.
Depositenamt, депознтовпй уряд.
Depositenanweisungsbuch, киига ДОПО8ИТОВИХ перекавів.
Depositenbuch, І<нпга деповитів.
Depositenbuchal1szl1g, ВИТЯГ в І<НИrи депозитів.
Dероsіtепkоmшїssаг, депо~nтовий l(омісар.

Depositengebuhl" (Zalllgeld), деПОЮІтна належність.
Depositengeldel", гроші вложені до деПО8И'l'У.
Depositenhauptbllcll, l'оловна деповитова Ішига.
Depositenindex, деповигнип ПОІ<авпик.
Dероsіtепjош"паl, деповитний дневпик.

Depositenmassa, депо:штова Dшса.
DepositeJlOl'dllung, устав про деповпти.
Depositenschein, деповптова по свідка.
DероsіtешуеsеJl, деПОВlI1'ові справи.

-

Depot, склад; Depotgeschaft,
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складівшr.
складова справа;

-

складове

підпри-

ємство.

Depotschein,

складова посвіДІ{а.

DеРllгіеl'lшg еіl1ег RеаlіШt, очищенє м:а6ТПОСТИ (В тягарів).

Deplltat, ординарія, приплата (додаток до плати н. пр. в
:збіжу); депутат, посол.
DеlН1tаtіоп, депутація, Впслапництво.
Deputiert,er, висланнИІ{, посол, депутат,
Derartig, на топ спосіб, того рода.
Derelikte, річи полишені, покинені; - оставки.
Dereliktion, полишенє, покипеН6.
Derivativer Erwel'b, виведене набутє.
DeI'ivativer Erwel'bsgl'und, виведений спосіб пабутя.
DerogatOl'ische Klallsel, :застереженє ухиленя, відкликуюче

!Застереженє.

Derogierend, ухиляючий.
Desel'te1ll', ;військовий Rбіглець, дев ертир ,
DeseI'tioJl, l!бігство, деверція.
Deszendent, потомок; - Dеszепdепtеп,діти, потомки.
Detail, ІІодрібно.
Detai1allsfiihrllng, подрібнии вивід; - подрібне виконанє.
Detailbestimmllllg, подрібне о:шаченє;
Detailbestimmungen, подрібні постанови.
Detailhalldlllng, подрібна торговля,
Detailinstl'llktioJl, иодрібне поученє, п. інструкція.
Detailverkallf, подрібна иродаfК.
Detailvel'zeichllis, по;{рібний вИІШВ.
Detail1ierll11g, подрібне вичисленє,
Detention, :з адержане. , придержанє, арешт.
DetentiollshallS, дім увяянепих, вявниця:.
Detel'iOl'ation, погіршеН6, понищенє.
Detel'iol'ierell, погіршити, ПОНИЩИТИ.
Determillation, розвага, рішучість.
Delltschel' Ol'dell, орден ні)\lецьких лицарів.
Devillkll1ierell, ввільпити від вастереженя.
DеvіпkпliеГllJlg, :звільнене від вастереженя.
векслі платні ва границею.

Devisen,

-

Devalvation, Deyalvil·rllng.
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валюти.

Devolution cil1es Reehtes, вивід права, переєж права,
перехід права.; Devolution eil1cs Bellefiziums, пере
хід права обсадженя приходу па влсшу духовну власть.

Dezilllalwage, десятинна вага.
Diaten, денна плата, наденне ;
Diiitenklasse, кляса ді6Т.

дієти.

Dіkаstегіuш, власть, дnкастерія.

Diktieren, ПрИНі1:зуватп, дпктувати.
Diktierell еіпе Straf'e, виміриТJI, ВШJЮ1ЧИТП кару.
Dieb, :злодій, крадун.
Diebsballde, :злодійська шайrta, :злодійня.
Diebsgenosse, спільник крадежі,
Diebshalldwerk, :JЛодійство, влодійське ремісло.
Diebssprache, влодіиська мова, влодійський говір.
Diebstahl, крадіж і - Eillbruchsdiebstahl, влімпа крадіж.
Dіепеп, служити j

zur Entschuldigul1g dienen, служити
- zш Kenntnis ul1d
DarnaehachtulJg dienen, приймати до відомости і при

до

-

уневиннсня,

оправдаННі

міненя (придержуваня на будуче).

DieHendes Grundstftck, служебний фунт.
Diener, служнш\, слуга, наймит; Dienerin, влужниця,
.наймичка і - Dienerpcrsonale, служба, челядь,
Dienst, служба; - (Aml) , уряд; - ill den Dicnst tretcl1,
станути на службу, вступити до служби; іт Dienst
ste11cll, бути в службі, служити; - Dienst allbietcl1,
подавати свою услугу, службу.

Dienstabschied, відправа ві служби.
Dienstabtriiglich, шкідливий в службі.
DienstalteI', службовий вік.
DіепstапgеlеgеJlJшіt, службова справа, службове діло.
Diellstantl'Їtt, обнятє служби, вступленє до служби.
Dіепstаustгіtt, виступленє ві служби.
Diellstbezug, службова плата, службові побори,
Diellstbote, слуга, наимит, челядин.
DieJlstbotellbuch, челядна (службова) книжка.
DiellstboteJlordll11llg, челндни:іі: вакон, службовий устав.

-

Diellsteid,
Напdс
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службова прпсяга;

a))gelcgt,

-

hat dеп Diспstеіd іп meine

ало;юrвслужбову присягу передімноІО.

Dіеllstеіfш', ревність в І.'лужбі" службистість.

Diellsteilltritt, вступлеНt> до служби.
Diellstelltlassullg, віддаленє (відправлене) аі служби.
Diellstfahigkeit, спосібпістІ,> до служби, службова здібність~
Diellstfrau, Іа~дпня, службодавницп.
Diellstt'l'eUlldlich, умильно, вічливо; - es· wird dіепstfrel1ndlich ersuc11t, умпльно проситьсл.
Dіепstgапg, службова дорога.
службодавlПЩ, службодавець.
DіеllstgеЬгесhеп, службові хиби.
Dіепstgеhаlt (Dіеl1stlоlш), :заслуженина, службова

Diellstgeber,

плата,
службові побори.
DіеllstgеЬеіllшіs, (}лужбова тайна.
Diellstgerechtigkeit, панщинна власть.
Diellstgesillde, челядь.
Diellstgratiale, ласкавип хліб.
Diellsthel'r, господар, службодавець.
Diellstkategol'ie, рід с:.ryжБИ.
Dіеllstlеіstuпg, службова чинить ба, услуга.
Diellstliste, службова листа.
Diellstlos, бев служби, бе!! місця.
DіеllstlllаПll, послугач.
Diellstllliete, наєм услуг.
Diellstllehlller, службовник.
Dіеllstогdlluпg, службовий устав.
DiellstperSoll, службова особа.
Dіепst})flісht, службова повпнність, обовязоr:.
Diellstpragmatik, службові правила.
DіеllstгеglеШШlt, службовип ре:r'улямін, службовпй устав.
Diellstreise, службова подорож.

Dіепstгеsіgllаtіоп, зреченє служ9и.
DіШlststгеШgkеіt, службовип спір.
Diellsttaxe (Karrel1ztaxe), оплата від службової платні.
Diellsttl'eue, службова вірність.
Diellstulltel'l'icht, службова наука.
Diellstyel'haltnis, с:ryжбове відиошенє.

-

Dienstverleihung,

74· -

надаю, слуЖби, уряду, посади.

DіепstvегпасhШssіguпg, ванедбапє службп.
Dienstvel'richtung, справованє служби.
Dienstvertrag, службовий договір.
Dienstverwaltung, службовий варяд.
Dienstverwendung, ужитє в qлужбі, поведенє в службі.
Dienstzeichen, СЛУ'жбовий BHar;.
Dienstzeit, час служби.
Dienstzeugnis, свідоцтво служби.
Dienstzwang, службовий примус.
Dienstzweig, рід слvжби.
Dienstbar, служебний.
Dienstbarkeit, служебність, (сервітут) ;
pcrsonliche

Dienstbarkeit, особиста служебаість; Grunddicnst·
barkeit, фунтова (земелыІі1) с.тужебаість; - Реlсі·
dienstbarkeit, полева (господаРСЬІШ) мужебність; Hausdienstbarkeit, ПТЮ1 служебні сть ; - unregelmagige
ипсі

Sсhеіпdіепstlщгkеіt,

жебність;

непраВИіІьна іповірна

слу

Einstellungder Dienstbark.eit dшсh del1
Untergang des herrsclJeuden осіег dienstbaren Grundes,

-

валишепє - служебности
наслідом
внищеня
фунту
пануючого або служебноrо.
Dietrich, вітрих, відмичда, гачод.
Differenz, ріжниця; невгода.
Di:O'erenzgeschaft, договір на ріжницю ІіУРСУ.
Dilatorische Еіпwепdtшg, відволочний ваміт, ВВО!Іікаючий
ваміт.
Dimission, увільненє ві служби; - дпмісія.
Dingell, bedingen, наймити, наняти; - gedungener Arbeiter,

.

наймлений робітник;

-

gedungene Arbeit, наимлена

робота.

Dingliches Recht, річеве право.
Diozese, епархія, дпєцезін.
DiOzesansynode, епархіяльнии, диєцевіЯЛЬНИll сипод.
Diplom, дппльощ, грамота.
Diplomat, ДПП_Іьомат.
Dil'ekt, прямо, просто; - direktc Steuer, бе:зпосереДНІІИ
дато!\.

по

-

Dil'ekt

g'estelller
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\VecIJsel

dritlura),

бевпосередний:

веlюель.

Dil'ektion,

дирекція, провідня;

-

EisenbaIJl1direktion ди

рекція веліаниці; - Polizeidirektion, диреlщія поліції,
Dil'ektive, правило, вкавівка, диреІ\ТИВ.
Diskontieren, відчисляти, відшибнути; - дпсконтовати
(шатити перед речиндем, ва ві;J;ТfИсленєм провівії).
Diskont (Eskont), відшибка, дисконто; - Diskontbank, дис
контовий баю\.
Diskl'etionar, полишении до волі, до увнаня; - der dis-

krclionaren Ge\\'alt iiberlassen,

Diskretionstage (Respekttage),

полишити до увнанл.

увгляднимі дні, невчислимі

дні.

Dіslшssіоп, ровбір, ровважанв.
Diskussion (Beratul1g), пар ада, ровбиранє.
Dispens, роврішенє, прпвволенє.
Dispensables Ehehindernis, роврішима перепона, пропусгима
перепона

Dispensieren,

подружя.

роаріШIIТИ, пропустити щось, увільнити від

перепони.

Disponent, ровпорядник.
Disponibel, РО3ПОРЯДИl\IиIr.
Dіsропіьшtаt, власть ровпоряджуваня.

DispoJlierell, ровпоряджувати.
Disponiert, успособлепии, ровположениЙ:.
Disposition, Р08порядимість, варядженє; zur Dispositiol1 stellel1,

поставити

еіl1еl1

урядника

Beamten
до. роз

порядимости.

Dispositionsbefllgnis, право розпорядuмости.
Dispositionsfahig, СlІосібнии до ровпоряджовапя.
Dispositionsfahigkeit, спосібність до ровпоряджуваня.
Dispositionsfond, диспо:шціипип фонд, ровпоряди:мип фонд.
Dіsроsіtіопsшахіmе, васада ровпорядимости.

Dispositiv,

рuвпоряджуючий:~

Dіsроsіtіпеgеl, РОВlІоряджуюче правило.

Dissidellt,

іновіІ)ець.

DіssіШlllаtіоп, і3атаєнв (хороби),
DissollltiollSVeI'tl'ag, роввявуючий: договір.

-
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Dіstапzwесhsеl, :замісцевий вексель.

Distinktiol1szeichen, почесні від:шаки.
Distributiol1slegat, відка:! до ровділу.
Disziplin, Ішрність; - (Lehr), наука.
DіszірliпагЬеhапdluпg, дисциплінарне

ПОСТУПОВnП6,

на-

кавуюче.

Dіszірlil1агеІ'kеlшtпіs, дисциплінарне ореченє.
дисциплінарний суд.
DіszірliПЮ'gеwаlt, дисциплінарна IJласть.

Disziplinargericht,

Dіszірliпагіsсh, дпсцпплінарний:
JJell<J.пdеlJ1, поступати

-

jешаlld

\\"игсІе

[J

-

jсшанdl'l] dіszіJ.!ljl1;~гіосll

КЮІ дпсцппліпарпою ДОГOl'ОЮ;

dіszірlіnЮ'іsсll

]JellaIlc]eH,

хтось

підпав дпсцnплінарному доходженю.

Dіszір1іпаггаt, дпеЦИllлінарна рада (сенат).
Diszip1inarstrafe, дисциплінарна :кара.

Disziplinarvergehel1, дисциплінарна провина.'
DisziplinarveI'haJldll1ng, дисцпплінарна ровправа.
Disziplinarvorschrif"t, дисциплінаРIIИЙ припие.
Dillrne, наденне, денна плата.
Dillrnist, наденний писар.
Dividende, уділовий виск, дивіденда.
Dоkllшепt, грамота.
DоkllшепtіегеJl, ваосмотрити докааами, дока:Jаги.
Dоkuшеl1tіеІ'Ul1g, :заосмотреН6 ДОІ\а::J3МИ, ДОlшаанє.
Dоlшеtsсh, перекладник, 'fовмач.

DolllS, намір; - підступ; Donliine, екарбове майно.

do]os,

підступно, хитро.

Doтestikalfond, краввостановий фонд.
Dошіzil (vVollllsitz), осіДОІ\, домівля, вамешкаН6;
еіПСБ

Weehse]s,

-

Uomi;:il

місце вапJ1ати веКСЛ::J.

DошіzilаJlt, умісцевюш, доміціЛ::JНТ.

Domiziliat, умісцевленець, ДОD!їцілілт.
Domizilweehsel, умісцевлений вексель.
Dошіzilіегппg еіnеБ Wecllscls, УDІіецевлеП6
Dominika], двірсып,' домінікальниП.
Dошіпіпш, фунтова ;зверхність; власність.
Dопаtіоп, даровпзна.

Doppelehe,

двоженство.

вокелл.

7ї

-

DорреlшаВ, ПОДВlина міра.

Doppelseitige Obligation,

двосторонне ~юбовнзанв, двіііне

80бовяване.

Doppelt, подвійно, у двоє.
Dorf'geIlleinde, t.:i;lbcbKa громада.
Dos, віно, посаг.
Dotalsache, справа дотична піна, віповна справа, посагова
справа; Dotalsystem, лад пін.ованя; - Dotalklage,
ПО130В про віио; Dotalversprechen, приреченє віна.
DotatioIl, вивінопанє, шшосажепє; - дотація.
DоtаtіопsрПісht, повишІЇсть пивіноваНfI, пиllосажеНfI.
тричленнии;
три степені інстанцііі.

DI'eigliederig,

-

dreigliederiger Instanzenzug,

DІ'Шіllgе, трояки, тріИнята.

DI'ingell, наставати на ЕОГО, перти, наглити.
Dringellde GefahI', нагла небевпека.
Dringellde Ursache, нагла причина.
Drillgender VeI'dacht, сильне підо;зрінє.
DriIlglichkeitsantrag, наглии внесок.
Drittel', третя особа, третинець, хто иишии.
DrittschuldneI', довжник довжника, довжниr{ вобовяааного.
Drohung, gefahr'liche, небевпечна грівба, погрова.
Dгпсk, давлене, тисненє: печатапє, друк; (Ве
(Iriickung), утиск, rнобленє; - in Druck legen, дати
до

друку,

печатаня.

аркуш друку, печатнии аркуш.
DІ'псkfеhlег, друкарська похибка, печатна похибка.
DruckeI'satzbetrag, вворот коштів друку, печатаЮІ.
Drucklegullg, відданє до друку, друковане.
Druckort, місце друку.
DІ'псksоrtе, друкована відбитка; рід друку.
DI'uckschrift, друковане письмо, печатне письмо.
Druckwerk, друrщване діло, печатане діло.

DI'llckbogen,

DІ'псkег, друкар.

DІ'псkеІ'еі, ДРУl{арня, печатня.
DuеП (Z\yeikampf), двобіИ.
Duldell, 'l'ерпі'fИ, вносити; - допускати.
Duldllllg, тернінє; - !Зношене.
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Dunkelarl'est, темний арешт, темниця,
Dunlrelheit еіпеs Gesetzcs. неясність вакона,
Duplik, дупліка, друга відповідь спорова.
Duplikat, втор опис, дуплікат.
Duplo, іп, у двов, подвійно, в двох ПРШІірниках.
Dш'сhЬгuсh, пробій, прорив.
переївд, переправа.
Dш'сhfUhг, перевів.
Durchf'uhrgebiihl', перевівнр.
Duгсhfпhгhапdеl, перевівна торговля.
Durchfuhrzoll, переві:ше мито.
Duгсhfп.hгgііtег, Tl'ansitogiНer, перевівні товари.
Durchfiihren, перевозити (товари); - еіпеп Rechtsstreit,
перепровадити спір; довести, докавати (beweїsen).
Durchfiihl'ullg eїnes Rechtsstreites, переведенв спору,
Durchgang, перехід.
Durchgehell, (Akten), переглянути (акти); - (аl1gепошшеп
werden), переііти, бути принатим, вдержати ся,
Dllrchgreifende Ma6regel, ді:И:маючий спосіб, рішуче

Durchfalu·t,

средство.

Durchlaucht,

Еиег

Durchlaucht,

Ваша Світлість;

- Durcll-

lauchtїg, СвітліЙшиlJ:.

Durchlaufende Post, пробіжна повиція, перехідна
Durchmarsch, перехід (війська), перемарш.

повиція.

DuгсhsсhпіttSJп'еіS, пересічна ціна, середна ціиа.
seїn Recht, добити ся свого права,

Durchsetzel1,

,
пере-

перти,

Dш'сhsісht, перегляд.
Durchstreichullg, перечеркненв,

перемаванв;

-

пере

ходженв, обїханє.

Durchsuchen, пересмотрити,
Durchsuchung, пересмотр,

перешукати, перетрястл.
пересмотренє,
переШУІ_анє,

трусенє.

Durchsuchllngsbefehl, прикав пересмотреня,
Durchwegs, бе:з виємку, ввагалі, все.
Diirftigkeit, потреба, недоста'l'ОК, біднота;
ill
verfallen,

Dynastie,

попасти в недостаток.

династія, володіюча родина.

Durftїgkeit

-
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Е.

Ebenbiirtig, рідний;
рівнороднии.
Echt, правдивий, Достовірпий; - правий.
Echtheit, правдпвість, достовірність; .Echtlleit der

Urkunde,

правдпвість

правість :
(непідложність)

грамоти.

E(likt,

('ДПКТ,

sclllagel1,
еДJШТ;

-

обилик,

прплюдний

прибити едикт;

1!а3ИВ: Edikt апаЬпеЬтеп, вдоймитн

- Edikt

Edikt einschalten

іп

das

~mtsIJlatt, умістити

еДИR1' в урядовіП часописі; auf еіп Jаl1Г gestelltes
Edikt, едикт виданий на один рік.
Ediktalauffordel'ung, оБІШИЧНИИ вавив, едш\тальний вавив.

Ediktalfl'ist, обюш'lНИЙ речинець.
Ediktalverfahren, оБКЛJIчне поступованє.
Editionsp:O.icht, повинність (обовявок) видапя (річи).
Effekt (Wirkung), ділавє, дійство.
Effekten, цінні паlIері; - движимости, наряди.
Effektiv, дііі:сниll.
Effektive Zahlung, !Заплата готівкою.
Egelwiirmer, мотилицн.
ЕЬе, подружє: Zivilelle, цивільне подруже ; - obligatorische Zivilelle, обовЯ!шове цивільне подруже ; Notzivilehe, ЦIlвільне подруже в конечности; - klandestine ЕllС, потаиве подруже ; - konsumierte ЕЬе,
сповнене подружє; konvalidierte ЕЬе, уважпене
подружє; gemischtc ЕЬе, мішане подружє; morganatische ЕЬе (ЕЬе zur linken Hand), бічне по
- prasllmierte ЕЬе, майбутне подружє; - ЕЬе
clurcll Prokuration, подружє lJаключене черев l!аступ
ппка;
Еllе auf dem Totenbette,
подружє на
смеР1'ніЙ. постелі; unstandesmaP.,ige ЕЬе (MiP..heirat,
clisparagillm), подружє невідповідне станови; - уег
meinte ЕЬе (putative, Scheinehe), мниме подружє; zweifaclle ЕЬе, двоженство.
дружє;

Eheauf'gebot, ваповідь, оголошенє наміреного
Eheband, подружа звязь, подружий ВВЯ30І,.

подружн.

-
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ЕьеыlесьеІ',' ЧУЖОЛОЖНИІ\, чужолюбнИІ{.
Еhеыlш·.h,' чужоложність, чужоложетво.

Ehekonsens (Bewilligung).

ПРИ;Jв()лене на нодруже.

EheerlrНїrung, подружа заява, освідченє.
Ehegatte, подруг.
Ehegatten, подру.ГИ.
Ehegattin, подруга.
Ehegemeillschaft, подружа . спі.тьність.
Ehegericht, подружи:іі суд.
Ehegesetz, закон про подруже.
ПОДРУЖі1 перепона; - tгеПl1сnclсs EllelliJldc!'l1is, Po~!ВiДHa подружа перепона; - ycrhietel1des ЕЬе
llinclcrllis, ааборонююча подружа перепона; - auflosbares (dispensables) EIICllindel'llis, ухилима, uпапf
losbaI'es, неухилима подружа перепона.

Ehehindernis,

ЕЬеІісЬ, праволожиіі,
еЬеІіеЬе Kincler,

правесний, .правого ПОДРУЖН; діти правого
подруЯ".,я,
правеспі

діти.
ЕЬеІісЬе

GebUl-t, правеснии рід, подружии рід.
Ehelichen, побирати сл, подружити ся, (оженити

ся, від

датп ся, вийти !Замуж).

Ehe1icher Stalld, Ellestallu, подружий
EheIichkeit еіпеs Kincles, правесність

стан, подруже.
дитини,

подружиі1

рід дитини.

Ehelos, бевженнии; - невіддана.
'Ehelosigkeit, бе:зжепність, невіддане ; Веdіпguпg

dcr EJlelosigkcit,

услівє

вільнии стан;
невходженн в по

друже.

EhelllaUJl, муж, подруг, дружина .
.Ehemanllische Gewalt, подружа власть мужа.
Ehelllulldigkeit, подружа доспілість.
Ehepakt, сватна умова, подружии договір.,
Ehepflieht, по.дружа повпнність.
Eherecht, подруже право.
Eheregistel', подружа rі:нига, реєстр (метрика)
жених.

ЕhеsсhеіdШlg, роаЛУІ{а подружн.

подру

-
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Еhеsсhеіdlшg уоп

Tisch und Bett, подружа рОЗЛJБа від
- Ehesclleidung rnit Einverstandis, до
бровільна, згіДШ1 подружа ровлуиа; EhescheidulJg
оlшс Einverstandl1is, недобровільна, незгідна подружа
стола і ЛО,Еа;

розлуиа.

Elleschlie6ung, заЮІІоченє подружн.
Ehestreitigkeit, подружии спір.
Ehetrauung, вінчанє, (СЛЮб).
Ehetrennung, подружий розвід.
Eheungiiltigkeit, неважні сть подружн; - EllеungШtіgkl'їtserkl1irul1g, ореченє неважности подружя.
Eheweib, жіНІ,а, подруга, дружина.
Ehewerber, жених, наречений.
Eheverbot, ваборона подружн, заборона ваключеня ПОДРУЖіІ.
Eheverkiindigung, заповіди подружя.
ЕhеvегlБЬпіs (Elleversprechen), Rаручини, (сватьба).
Ehevertrag, подружий договір.
ЕhеZllstіmШllпg, приввіл на подружє.
чесність, чеснота.
Еыlе,' честь, почесть.
Ehrenakzeptant, почесний приєпreць, почесний аrщептанг.
Еhl'епашt, почеснии УРЯ:Д, бевплатний уряд.

Ehrbarkeit,

Ehrenbeleidigllng, обида чести.
Ehrenbezahlung, почесна заплата, заплата чере;] вирученє.
Ehl'enbiirger, почесний горожанин.
Ehl'engeld (Ноnогаг), почесна плата, чесне, гонорар.
Ehl'engericht, суд чести.
Ehl'enmitglied, почеСНИll член.
Ehrenrecht, право чести; - почесне право.
Ehl'enriihrig, нечесний, обиднпЙ.
Ehl'entitel, почесний титул.
Ehl'enzahler, почесний платник.
ЕhгепzаhlШJg, почесна ваплата,

заплата черев вирученє.

Ehrenzeichen, внак чести, почесна відвнака.
Ehl'erbietllug, почесть, пошанованє, пошапа.
Ehl'fllrcht, поважанє, почитанє.
Ehl'furchtsvoll, з повним поважанєп.
Ehrgefiihl, почутє чести.
6

-
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}Лll'gеіz, честилюбпвість.

J<Jhl'lich, чесний.
Ehl'los, безчесний, нечесний.
EJll'losigkeit, безчесність, нечесть.
Ehl'WUl'dig, достойний чести, всечеснпЙ.
Eichamt (Eichungsalllt), ціховничиИ УРЯД; Eichbeamte, мірничий урядник.
Eichen, провірювати міри і ваги.

УРЯД мір і ваг.

F~ichordllllllg, устав про міри і ваги.

Eichllng, провіренє міри і ваги.
Eichllngskommission, комісія мір і ваг.
Eichllllgsnol'male, ввори мір і ваг.
Eichwesen '(Eichungswesen), провірюцанє мір і ваг.
Eid, присяга; - Versprechungseid, прирікаюча присяга;
freiwilliger, notwendiger, verabredeter Еіа, добровільна,
накавана, умовна присяга; ~ Haupt (Schieds )еіа, го
ловна, присяга; - Erfiillllngseid, доповняюча присяга;
- Scll3.tzungseid, оцінкова присяга; - Offenbarungs(Ma:nifestatjons)eid, присяга виявленя; - Arlllutseid,
присяга на убоriсть; Diffessionseid, присяга непри
ананя письма; Wahrheitseid, присяга на правду;
- Wissenseid, присяга на свідомість; - Nichtwissensеід, прислгана несвідомість; Еід des Wissens und
Erinnerns, присяга о скілько знаю і собі пригадую;
- Glaubens~id, приснга на віру (пересвідчен,з:); Reinigungseid, відприслга; - angebotener Eid, пред
ложена присяга; angenommener Eid, приня:та прп
сяга; aufgetragel1er Eid, вкавана присяга; - riickgeschobener Eid, відказана присяга; - riickschiebbarer
Eid, відказальна присяга; - unruckschiebbarer Eid,
невідкавальна присяга; sententionierter Eid, на
ложева присяга; zugelassel1er Eid, допущена при
сяга; Eid antreten, зголосити ся до присяги; Eid ablegen, виконати присягу, зложити присягу; eil1en reinen Eid sсhwбгеп, щиро присягати; - den
Eid abnehmen, відібрати присягу; - llnter Eid, иід
присягою; - jelllal1den in den Eid пеЬтеп, вобомватп
кого

присягоlO.

-
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Еіdеsаыlgппgg (Eiclesleistung),

виконанє

присяги,

8апри-

сяженє.

Eidesablehllllllg, непринятє присяги,
Eidesannahllle, принятє присяги.

відмова присяги.

ЕМеsаПlllеldппg, вголошенє до присяги.
ЕИеsаllftгаgппg, в.каваН6 присяги.

Eidesbl"llCh, вломаН6 присягл; - Eidbriicllig, віроломний.
Eidesel'lassllllg, відпущеН6 присяги, 8вільнеН6 від присаги.

Eidesfiihigkeit, -Unfiihigkeit,
до

спосібність, неспосібність

присяги.

Eidesformel, рота присягл.
Eidespflicht, оБОВіІ80К присяги.
Eidesstatt, аn, вамісць присяги; kenntnis,

eidesstattiges

Ве

виявленє під присягою.

ЕіdеszпгuсksсhіеЬuпg, відкаваю:; присяги.

Eidlich,

під присягою;

-

eidliclle Angelobung, приреченє
- et,vas eidlicll

під присягою, присяжне приреч:еН6;
erЬ1irten, потвердити що присягою.

Eifel', ревність, порив, ваВВЯТ6.
Eigell, власний, питомий; - sich etwas eigen mасЬеn,
привластити, присвоїти собі що; іn eigener Regie,
на власний рахунок, у власнім варнді; - іn eigenem
Namen,

своїм іменем.

Eigellberechtigt, самоправний, власновільнпИ.
Eigenberechtigllng, самоправність, власновільність ;
дійти до власнов.ільности
набутп власновільність.
Eigenhiindig, власноручно.
Eigenlllacht, самоволя, самовільні сть.

Eigellbereclltigung erlangell,

Eigellllliichtig, самовільний.
Eigellllutz, користолюбність.
Eigenllutzig halldelll, ділати на власну
Eigells, властиво, нароч:но; - es ist
getragen

Eigenscha(t,

користь.
іЬm eigens aufworden, йому се вправно накавано.
сво:Иство, прикмета; beilegen еіnе Eigen-

scllaft, прикладати (приписувати) яку прикмету; Eigenscllafi eines Beamten, службовий степень урндника.

-

Eigentum,

власність;

-

межена, необмежена;
ділена;

-

84])eschranktes, un])eschranktes, об
- yo11es, geteiltes, повна, по

Obeгnutzungseigentum, верховна, пожиткова;

співвласність, спільна власність.
карта власности.
ЕіgепtшпsЬеsсhrапkuпg, обмеженє власности.

-

Miteigentum.

Eigentumsblatt,

Eigentumserwerb,

набутє
власности;
a])geleileter
Eigentumserwerb, виведене набутє власности; - иг
spriinglicller Eigentumserwerb, первісне набутєвласности.

Eigentumsklage, повов про власність.
Eigentumsrecht, право власности.
Eigentiimel', власник, властитель.
Eigentiimlich, питоменнии, власний;
Merkmale,

-

eigentiimliclle

особенні внамена.

Eigentiimlichkeit, особенність, ПИТОD!енНЇсть.
Eigentlich, властивии, діиснии; - das yerborgel1e eigentliche Gescll1ift, укритий (ватаєний) дійснии акт (інтерес).
надати сл;
внадобпти сл;
die Tat
eigl1et sich zum Ver])rechen, сеи чин становить злочин,

Eignen sich,
покавує

сл

влочином.

Eilbote, гонець, поспішнии післанець.
Eilgut, поспішна посплка.
Eilwagen, скоровіз.
Eilzug, поспішниИ поївд.
Ein, die Beilagen werden unter einem riickgestellt,

прилоги

8вертаєть сл рівночасно.

прюшати, присудити; jemandel1l die
Verlassenschaft einantworten, привнати :кому спадщину;
- еіпе Forderung cinantworten, присудити домаганє.

Einantworten,

Einantwortung, привнанє, п])Исудженє.
Einantwortllngsdekret, декрет привнанл, присуджеНIІ.
Einbandige, z'Neib1indige Gеsс]шіstег, прирідні, рідні брати
і сестри.

ЕіпЬап, (в гірн.), шибовии варстат.
Einbegleitllngsbericht, супровіднии ввіт.
Einbegreifen, умістити в чім, причислити;

])etragt, die alte Schuld ein])egriffel1,
носить, дочисллючи давнни довг.

- die рогаегиlJ[<
вірительність ви

-
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вміщенє, причиеленє; mit EinbegrifI с!ег
Kosten, равом в Іюштами.
Eillbehaltung der Fracht, задержанє перевізного.

Einbegri:ff,

Einbekennen,

признати ся до чого, виявити що;

Sсlшld

einbekennel1, признати довг;
einbekel1l1en, виявити дохід.

-

Einbekenntni~, привнанє, виявленє, зізнанє.
Einbel'llfen, покликати, скликати, заввивати.
ЕinЬеl'llfппg, поклик, завив; покликанt:.
ЕіllЬеl'пflшg YOl1 ~iil1zen, викликанє монет з обігу,
гнене

еіllЄ

del1 Егtгаg

стя

монет.

ЕіпЬеrпfппgsеdіkt, зазивнии обклик, скликуючий едикт.
втягнути, почислити; ше KosteJ1 nielJt
einbezogel1, не числячи Rоштів.
:Einbrechen, вломити ся, добути ся на силу.
Einbringen, Fahrnisse, внести, принести ДВИJкимости; -

Einbeziehen,

einbringen eil1e Forderlll1g, стягнути домагане; bril1gen еіпе Кlage, подати повов; - einbringen
Verbrecher, приставити влочинцл.

Einbl'inglich, добутний, виплатниИ.
Einbl'inglichkeit del' FогdеГllпg, виплатність
(домаганя).
ЕіпЬrіпgппg der FordeIul1g,
ности).
Еіпыlпсh,' вломанв, влім; -

Einbiil'gern,

вірительности

стягненє домаганя (віритель

валім (в гірн.), провал.

надати кому горожанство ;

приняти горожанство, важити ся;

biirgert,

еіl1еіl1(~ll

приняло

- siclJ einbiirgcI'll,
- es hat siclJ einge-

сн, стало сн звичаєм.

ЕіпЬііl'gеrПllg, наданв горожанства.

вісЬ ill del1 Besitz,
силою війти в посіданє.

Eindrangen,

вдирати

ся в посідапє,

.
Eindringen (іп еіп Halls), найти на хату, вдирати ся до хати.
Eindl'inglich (eil1dril1gend), діймаючий ; eil1dringli(;llc
Маhl1uпg, досадне напімненє; еіпdrіпglісhег Vсг
stal1cl, ПРОНИRЛИВИЙ ровум;- eindril1g1icl1e Rede, до
садна бесіда.
Еіпdrпсk, вражінв; nacl111altigel1 ЕіndГllсk mасЬеn, вро
бити дїЙмаюче вражінє.

Einel'

Шг

-
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Шl'

eil1E'l1,

alle und allE'

одного; неподільно; Einfach, ПРОСТИЙ, ПООДИНОКИЙ;

один ва всіх та· всі ва
спільною РУІ;ОlO.
- eil1faclle C:cJJiillГ,

по

одинока належитість;

- einfaclle Ubeytretlll1g, просте
переступство; clie Sache isl einfach, справа проста.
Einfahren іп die Grube, спустпти СЯ до ваr{опу,
Einfahrt,. вїзд, спуст; - гесhts you der Einfahrt, правою
стороною вївду.

Einfall, напад, нахід, наївд; - .gev,-altsalller Еіnfаll ill
frel11des Gut, насильний напад на чуже добро.
Einfindell, sich yor Gericht, ставити ся перед судом, ста·
нутн в суді.

Eillfliefiell іп сlіе Arlllel1kasse, впливати до І,аси
EillfluB, вплив; - auf jel11anden EillfluliJ иЬеп,

убогпх.
ВІІливатп

на кого.

EillflllBl'eich, впливовиП.
EillfOl'dern, еіпе Zahlung,
магати сл заплати;
домагати ся, правити;

УІІОl\Iинати ся про ваплату, до

-

geYiclltlich einforcj.el'l1, C~'ДOBO
Steuern cinfordel'll, вибирати

податки.

Einforstllng, валісенє.
Eillfriedcll, загородити,

оплести;

-

обвести

(ровол),

окопати.

Eillgefl'iedete Waldllllg,

ліс обведений ровом, окопаНІІП

ліс.

Eillfrie(lllng, вагорода, оплета, оr\Їп.
EiJlf'llhl', довів, привів.
Einfllhrhalldel, довівна торговля,
Einfllhl'schein, довівний лист, карта

привоз}".
EЇllfllhl'yel'bot, заборона довову.
Еіпfllш'zоll, мито, цло від допову.
Еіпfііш'еп, - еіп Gesetz, впровадити 3аІ,ОН; - jel11auclL>1l
іп den Besitz einfuhrell, впровадити в посіданє; die Ware einfiihren, дововити товар; - іп еіп .\mt
еіпfiihгеп, впровадити в уряд.
Einfiihrllllg, впроваджене, введеш;, вапровід.
Еіпfііhl'Пllgsgеsеtz, закон впроваджуючпй, впровіднип
вакон.

-

Eingabe,
Eingang,

подаnє.
вхід; -
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(Апfаng), початок;

-

Еіngапg (!сІ' АI1І

wort, прихід відповідп.

Eingangsbestellungsbuch, книга надходячих ваl\Iовлень.
Eingallgsfaktlll'enbuch, книга надходнчих фаь:тур (рахун
ків купецьких).

Eillgangsgut, привівний
Eillgealtert, вастарілий ;

товар.

cil1geaIterle Тгun];:еnllеіt, нало-

гове піянство.

Eillgebrachtes (Heiratsgut), внесена річ, прпнесене віно.
Eillgebornel', родимець, кралн; - уродженець.
Eillgehen, увіити, входпти; - auf etwas eingehen, прпстати; вгодити ся; auf еіпеп Vогsсlllаg еіп
gehen, принати предложенє; - еіпеп Vегtгаg eingehf'l1,
ваключити договір; еіп Gescllaft еіпgеhеп, вдатп
ся в справу; іп d\e Sache eingellel1, РО3Сl\IОТРПТЛ
річ; das Geld gel1t іп dic Kasse еіп, гроші ВП.1П
вають

до

каси.

Eingehend, входячий; Eingehende Zahlungen,

докладний; - привізпий (товар).
ВХОДflчі ваплати, вплпваючі за-

плати.

Eingekaufte GrUJ1(lstiicke, закуплені фунти.
Eingestandenel'mafien, як привнано, після прИ/знаня.
Eingestiindnis, прюшанє.
Eingestehen, признати ся; - das Verbrechen еіпgеstеlll'll',
признати

ся

до

злочину.

іп jemancles Rechte, вдирати са в чужі права,
посягатп за чужі права.
Eingreifend, влівливпИ:, нарушливиИ, дійl\IаЮЧИll; - еіп

Eingl'eifen,

greifende Magregel, ємке средство; eil1g1'eifcl1de
Strafe, діИмаюча кара.
Eillgl'iff іп fгешсlеs Eigentul11, вдиранє в чужу власність,
щ>Сяганє на чужу власність.

Einhalt tUl1, вдержати,
Eillhalten, вдержати,

вупинити, переШІШДИТИ.

додержати; mit der Auszalllul1g
einhalten, вдержати, ироволічи виплату; - die Ве
dil1gUl1g oder Fгіst eil1haltel1, додержати услівя, реЧИНЦfI;
- del1 У oral1SCll1ag еіпllаНеп, держати ся буджету,

-
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Einhandigen, доручити, вручити, віддаТІІ до
Einhandigl1ngsschein, ІІОсвідка дорученл.
ЕіпЬеЬеп, еіпе

Gebuhr,

рук.

побираТІІ налеЖИТОСТІІ, стягати на-

лежитости, відбирати.

по бір, стлганє, відбираю,.
ЕіпЬеішівсЬ, домашний, тутешний j краєвий.
Einheit, єдність, єдинство.
Einheitlich, одностіиний, одноцілий j - одиничний.
Einheitspreis, одинична ціна.

Einhebl1ng,

ЕіпhеШg
ЕіпЬоlеп,

(einstimmig), одноголосний, однодушний.
- еіп Gutachten, васягнути ровівнанл, гаДІШ;
еіпеп Rat einholen, варадити сл; еіl1е Бе·
willigul1g cinholen, постарати сл о доввіл; - еll1еn
I<'lilchtling eil1holell, спіймати, вловити вбігцл.
Einig, вгідний; - einig sein, вгодити СЛ; - ііЬс]' еіllСl1
Halldel einig \yerden, добити торгу, обєднати ся; lJeide Теіlе sind сlагіп einig, обі сторони вгідні в цім.

Einkassierell,
еіпеп

відбирати гроші,

Wechsel einkassieren,

Eillkal1f, вакупно, :закуп.
Eillkal1t'sanzeige, донесенє
Eillkallfsgeld, ВІ'упне.
Einkerkel'n, УВЯВНJlТИ.

вибира'l'И

(податки);

-

відібрати гроші ва вексель.

про ваІ'УПНО.

ЕіП]Шl'kеГllпg, увлвненє.

Einkindschat't, врівнанє
Einklagen, еіпе Schuld,

дітий (що-до дідиченя),
запівваТIf ДОВГ; - den zugefilgten
доходпти судово шкоди.

Schaden einklagel1,
im Еіпklапg mit del1 gesetzlichell Bestimmungell,

Eillklang, -

вгідно 3 ваКОННШ!JI постановами.
Eink]eidllIlg (еіш:l' Nоппе), постриженє.
ЕіllkошmеIl llШ etwas, просити о що j

einkommell, старатп ся о
ЕіIlkоmшеll (Einkiinfte), дохід.

-

иm еіпе

Stclle

посаду, убігати ся.

ЕіпkоmmеIlstеl1Ш', доходовий податок.

Einlage, вклад, внладка.
EiIllage (іm Spiele), ставна; - Eil1lage (іm GrundlJuclle),
винав (гіпотечний); Hallpteinlage,... rоловна нарта;
-

NeJJeneinlage,

бічна карта.

-
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Einlagsbogen, спис (ли~та) вкладок; додатковий аркуш.
Einlagsbuch, книжка Вlшадок.
Einlagsschein, вкладкова посвідка; - льоrерійна картка.
Einlangen, прийти, дійти; -- eingelangt, полано, надійшло;
nach Einlangen des Berichtes, по надході ввіту.
іп еіпеп Proze1&, вдати ся в процес (на
чати тяжбу); іп die Beurteilung sich eilllassen, ва
-

Einlassen, sicll
пускати

ся

в

ро:зсудженє.

Einlassung іп ..еіпеп Proze1&, вданє в процес.
Einlauf, вхід, прихід; - біжучий курс.
Einlallfen, прийти, прибути, вплинути; - еіп eingelaufcllCl"
Wechsel,

надісланий вексель.

Einlegen (Urkunden), вложити,
моти); die OrigiJlaIien

8:tЛучити, приложитп (rpaЬеі del' ІnrОltйіегuпg del'

Aktel1 eiJllegen, вложити первописи
- einIegen еіп Rechtsmittel, валожити

до спису актів;
средство правне.
Einleiten, РОВІІОРЯДИТИ, ро:зпоч:ати; - сіп Strаfусг!'аhгсв
einleiten, виточити карне поступованє;
еіпеи
Rechtsstreit einIeiten, ровпочати судовий спір; - с,;

ist clas

пбtіgе

Einleitllng der

einzuleiteJl,

UJltегsuсlшпg,

leitung der Saclle

іп

варядити що треба.

справи на правний лад.
віддати, приставити; еіпlіеfегп, внести гроші до каси;

EinHefern,

einliefern,

-

виточенє слідства;

das rechtliche

Еін

,

Vегfаhгеп,
виведеш;.
,

Geld іп die КаББе
einen Verbrecher

-

приставити влочинця.

Einliefel'ungskompetenz der Straf'austalten,

приналежність.

карних вакладів до відставленя.
Einlogierllng, наміщенє, приміщенє.

Einlosen,

викупити;

-

(eiuwecllselll),

виміняти,

вап;rа

тити.

Einlosel', вnкупник.
Einlosllng einel' Ваllll

dшсh

del1 Staat, вичп велівниці

державою.

EinlOsungsalllt, вил:упничий уряд.
Einlosllngsrecht, право викупу.
EinlOsllngsrente, виr_упна рента (дохід).
Einlosllngsschein, викупний лист (K~iT).

-

Einlllahnung,

упімнене,

90остережене;

-

сіпе

SсЬпІd

ge-

еіПlllаЬпеп, вапшвати довг.'

Tichtlicll

Einlllaischung, з атир , запар.
Einlllengen, sicll іп et",1s, в:п:ішати

ся до ЧОГО;

-

ei"'~I';

"-оЬіп

einlllengen, доложити, докласти.
Еішпепguug (Einlllischung), вмішанє, вмішуванє.
Еіппаыll,' побір, побиранє (податків);
- ваимленє, ваєм (місця).

дохід, прпхі.:r,;

-

ЕНига приходів.
J~inllahlllsgebiihl', належитість до побрана.
EiullahlllSkasse, побірна каса.
Еіппеыllп,' приимати, побирати, ваn-мпти.
Eiull('llJner, поборець.
Еіll})fЮ'l'еп,прилучити до парохії; аег
прихожанин, парохіянин.

Einnahlllebllch,

Еіпgерfютt .. ,

Еіпqпаl'tіеl'еll, намістити, поставити на постоях (війсыо),,
вакватирувати.

ЕіlЩllal'tіеl'lшg, наміщенє, постіи; - EinquartierungsJ!illet,
.постіИничиИ лист; - Еіпquагtіеrtшgslаst, постійНІІЧИИ
тягар.

Еіш'аtеll, дораджувати, раяти;
stегішns,

по вислуханro

-

Еіпгаtеп

auf

міністер!ї;

-

des

Міпі

иЬсг Еішаtеп

des Vorlllundes, на дораду опi:rtyна.
еіп Befugnis (Recl1t), уповажнити, прпзнати
право; - den Besitz еішаlllllеп, віддати посіданє; - сіп
\-Ol'ret Ilt еіnгаlllllеп, відступити першенство; - сіllе
Hypothek еішаurnеп, привволити на гіпотеку.

Еіш'аlll1lеll,

Еіш'есhепЬаl'kеіt, nмінимість, вчислимість,
Еіlll'есЬпеп, врахуватп, вчиелити.
Eilll'eCfhnllng, врахованє, вчисленє; - ЕіпгесІllluпg іll 11"11
ErJJleil, вчисленє в спаДІ,ОВИЙ паділ, до спаДІЮВОЇ
части,

ДО

спадкової

пайки;

-

lInter

Еіl1гесIШ1ll1g,

вчисляючи,

ЕіШ'еdе (aHf die Юаgе), оборона, відговір;

- (Eim\'endHllg),

ваміт.

жаданє оборони,
Еіlll'еlсЬеll ])еі Gericht, подати до суду;
умістити, помістити, врядити; --'-:".Hl1ter

Eilll'edebegehl'ell,

-

еіlll'(~ісЬеп,

clie BHrgC'[' ,'ін-

91
геісhеп, замістити в ряді горожан;
геісhеп, віддати' до' війска.

ЕіпгеісhlшgSIН'оtоkоll,

подавчий

-

lllS Мilішг СIl1-

протокол,

подавчпп

дневнИІ,.

Einreise, вїзд; - ЕіпгеіsеlJсvvillіgllпg, призволеН6 на вїзд.
Einrichtllng (Іпstіtutіоп), уладженв, уряцжеН6; - YCTPO:їrство; устрій.
Einrichtllngsstiicke, наряди.
Einrollen, записати в рекрути.
Einriicken, et"\vas іп еіпе Zeitlll1g, умістити що в часописі;
- zш Trllppe einruckcl1, ставИ1.'И ся до Bi:їrCЬKa.
Einriickllng, поміщеН6, уміщеН6; - вступленв, став лепє.
Einriickllng'sgebiihr, належитість ва уміщеН6.
Еіпsаше Absperrllng, саD!Їтний арешт.
ЕіпsаШlllеlп Beitrage, вбирати датки.
Einsatz іlll Spiele, ставка в грі.
Einschalten, приділити, умістити, залучити.
Einscharfen, строго нar,авати, заострити.
Einschiffen, вплисти кораблем; - (Wагеп), наложити на
корабель; sicIl einsclliffel1, всісти на корабель.
Einschiffen, sllbst., ладованє на корабель.
Einschlagig, дотичний, ириналежпий; - сііе einschlagige
Gesetzesstelle, дотичні постанови закона.
Eillschleichell, si('l1 іп сlсп Besitz, вдирати ся в посідаН6;
- сіег Dieb hat sicll еіпgеsсhliеhеп, вакрав ся злодій;
- es IшЬсп sicll уіе lе МіglJl'ашJlе еіпgеsсhlісllеп,
вкрало ся много надужить, внадило ся.

t.

ЕіllsсhlеРРПllg, заволічеН6, занесенє.

EinschlieBell,

BeIege, долучити прилоги, ПРИЛОЖИТl[
(umfassen), замкнути обвести; - (ШН
stсllеп) обступити, обставити; clie Ortschaf't ist іl11
Zollgebiete еіпgеsсhlоssеп, місцевість є в обласТІ[

докази;

сііе

-

цловіЙ.

EillschlieBlich (mit Еіпsеll111g)~ включно, разом.
Eillschrallkell (уегkuгzеп), обмежити, вкоротити.
EillSchrankell sich, поперестати, обмежити ся.
Еjllsсhгаllkппg der регsопlісhеп Fl'eilleit, обмежеН6 особистої свободи; - оl1llе Еіпsеllгапkuпg, бев обмеженя;

-

Еіnsсhгапkung

маєткового

der Verlllogensvenvaltung, обмежен~

варяду.

Einschl'eibbuch, вписова книга.
Einschl'eibgebuhl', ВШІсове.
Einschreiten. вступити, виступити,

вдати сл; gegCl1
einschreiten, виступити проти чого; - 1111l
cL,,'as einscllreiten, домагати сл чого; - Ніг jelllanclclJ,
einschreiten, вставити ся ва ким; аll1НісЬ еіn
schreiten, виступити урядово, ділати в уряду;
bittlich еіnsсhгеіtеп, вш)сти просьбу; іn еіпс['
Rechtssache einschreiten, ПРИСТУПИ'l'и до спору; - Шl1
сіп All1t einschreiten, старати Cjf о уряд.
е twas

Einschuchtel'n, налякати, вастрашити.
Einschuldllngsverbot, ваборона вадовженл, обдовженя.
Einschwal'zen, sicIl еіпsсllWllгzеп, перекрадати ся; - .. інs<:h~'a]'zen (еіпе \Vare), перемичувати, пачкувати.

Eillsehen

іn

Einsejtig,

etwas,

ваглянути, вглянути;

-

die

АktС'п сіll

переглянути акти.

sehen,

одностороннии ;

- einseitig verbindlicher

Vегtгаg,

односторонн о обовявуючни договір.
Einseitige Geschwister, прирідні брати і сестри.
ЕгЬеn, установити дідича; Zlllll ErJJcl1
einsetzen, установити дідичем; іn den уогіgсп.
Stапd einsetzen, привернути до первісного стану; іn ,cill Eigentlll1l einsetzen, ввернути кому власність.
Einsetzung іп den vorigen Stand, приверненє до первісного

Einsetzel1, den

стану.

Einsicht (Einsichtnahllle),
Origina1ien,

- Einsicht др!,
die n6tige ЕіllвіёМ

вгляд, перегляд;

перегляд первописів;

-

ЬаЬеl1, мати на.'ІежниИ нагляд.

Einspl'uch,

спроти.вленє,

спротивити

спротив;

-

Eil1sprllCh erlleJJel1,

ся.

Einstandsrecht, право викупу.
Einstehen Шг Etwas, відповідати

ва що;

- fi.ir

jеlllашlш

обставати ва ІШМ, ручити.
Einstelleu, валишити, вастановити; - die UпlеГSllСЬUl1g
eil1stellel1, вастановити слідство; - die Zalllul1g еіп

einstellen,

stellen,

здержати, застановпти ваплату;

- (eintragcn) 111

-

вставити до рахунч;

die Rechnul1g,
ставити
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Einstellung einel' Druckschrift,
-

- sicll einstellen,

ся.

пастановленє видавництва;

Einstellung der Geschwornengericllte,

вастановленє

судів присяглих.
•
ЕіпstеlluпgsЬеsсhlпfi, ухвала на вастановленє.
Einstimmen, вгодити ся, пристати на що.
Einstimmig, одноголосно, 01!НОДУШНО.
Einstimmigkeit, одноголосність, однодушність.
Einsturz, ваваленє; - вапад, валім; - шіt Einstllrz drolle11,
гровити ваваленєм, бути на розваленю.
Eillteilen, розділити, поділити, ропложити.
Einteilung, поділ, ровклад.
Eilltrag, убуток, шкода, кривда; - jешапdеш Eintrag t1111,
привести

Eilltragen,
дохід;

ІШГО

на

внести,

шкоду,

списати;

пошкодувати

-

кого.

(einbringen),
eintrage11 in offel1tliche ВіісЬег,

-

приносити
вписати

до

публичних книг.

Eilltl'agung,

- Ei11tragllngsgebiihr,
grllndbiicherliche Eintragllng,

внесенє, впис;

належитість;

-

вписова
впис до

фунтових (гіпотечних) КНИГ.
Еіlltшguпgsz"\vапg, примус впису,
Eiнtreffell ап еіпеш Огіе, прибути на місце; dingung ist eingetroffen, услівє сповнило ся.

die

Ве

Eilltl'eiben (Abgaben, Schulden), стягати, вибирати.
Eiнtreten, вступити, віити; in jemandes Rechte eintretell, вступити в чиї права; - ins Amt eintreten,
вступити до уряду, розпочати урядованє; - die Ве
dillgllng ist eingetreten, услівє наступило ; - das Strafverfahl'en hat einzutreten,

належить роапочати карне

поступованє.

вступне, входове.
Eintritts0l1ї, місце вступу.
EintrittSl'echt, право вступу, право вступленя.
Einverleibell, втілити, прилучити ; - Einverleibell ш die
offelltlichen Biicller, втягнути до публичних книг, аа

Eintrittsgeld,

інтаБУЛІОвати, вагіпотекувати.
втягнено, ааінтабульовано.

Einverleibt,
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втіленє, прилученє; втлгненє до :фун
книг тових, інrабуляція, вагіпотекованє.

Einverleibllng,

Еіllvеl'lеіыlgsf1іhіg,'
Ірунтові.

спосібний

до

втлгненя

в

книги

належптість від впису до книг
rрунтових (гіпотечних).
Еію'el'lеіыllgsklаllsеl,' примітка втлгненл до книг :ФУН
тових, гіпотечна прпмітка.
Einvel'nehmell, переслухати, вислухати.

EillVel'leibllngsgebiiJu.',

Einyernehmen, subst., вгода, поровумлію~;
іш ЕіпуегпеЬшеп mit jemandem, ва поровуміНЄМ:j sich ms
Еішегпеhmеl1 setzen, поровуміти сл, вгодити ся.
Einverllahme (Einvernehmllng), вислуханє;
пасЬ gepflogel1er Einvernahme, по вислуханІО.
Eillverstandlich mit jеmапdеш, в поровуміню, згідно.
Einverstandnis, BriднicTЬ, поровумінє.
EillVel'stehen, sich mit jemandem, поровуміти, сл В ким,
вмовити сл; sich zu etwas einverstehen, вгодити
ся

на

що,

пристати.

Eillwallderer, захожий, зайда, прпшлець.
Einwandern, зайти, привандрувати.
Eillwallderllng, нахід, привандрованє, нашесть.
Eillweihllng, посвлченє, освяченє,
Einweisell, jemanden іп еіп Amt, впровадити кого в уряд;
- іп das Gut einweisen, впровадити в майно, від
дати майно .
. Einwendell, вакидати, вамітити, підносити ваміти ; - dagegen ist nichts einzllwenden, проти сего нема що
вакинути.

Еіюvепdllпg, ваміт; ---, оборона; Einwendung der
gerichtlichen Unzustiindigkeit, ваміт неприналежности
суду; Einwendung der Verjahrung, ва:міт вадавпеня;
- Einwendung des nicht zugеzЮйtеп Geldes, ваміт не
вачисленя гроша; Einwendung der Teilung und
Vorausklage, ваміт поділу довгу і першенства ваniвванл.
Einwilligen, привволити, вгодити ся.
Einwilligllng, призволенє, дозвіл; - Mangel der wirklichen
Einwilligung, брак дійсного призволеня, вгоди.
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Einwil'ken

аиі' die Zeugen, вплпватп на свідків, ділати на

свідків.

Einwirkung, вплив, поділанє.
Einwohner, мешканець, жптель.
Einwlll'f, аакид; -einwerfen, вакидати кому що.
Einzahlllllg, ваплаченв, вплаченв.
Einzeichnen, вписати, ваписати, відвначити.
Einzeln, ПООДИНОКИЙ, віддільний; adv., ПООДИНОІЮ, по
одному, по одинці; ins Einzelne eingehen, IIХОДИТИ
в подрібности ; die VоllmасМ ist von jeder einzelпеп

Partei zu unterschreiben,

повновласть

має

БУТR

підписана кождою стороною вокрема.

Einzelnbestimmllllg, осібна постанова.
EillzelnflTma, поодинока фірма.
Einzelngericht, поодинокий суд, одиничний суд.
Einzelnhaft, відокремлений арешт.
Einzelnricllter, одиничний судн.
Einzelnsache, поодинока річ.
Einziehen, стнгнути, ;щбраТИj - іп еіпе Wollllung еіп
ziehen, спровадпти сн до мешканн ; - Nachrichlen
einziellen,

васлгнути відомість.

Einziehung, вабранв, стягненв.
Eisenbahn, велівницн, велівна дорога,
Eisenbahnbuch, велівнича книга.
Eisenbahnfrachtvel'kehl', велівничий

велівничий шлях.

оборот перевововиЙ.
ЕіsепЬаhшшfаll, велівнича пригода.
EisenbeI'gwerk (Eisenbruch), копальня веліва.
Eisenerz, велівна руда.
Eisenhammel', веліЮlа гута, гамарнн.
Eisernvieh, велівний інвентар, живий інвентар.
Elementarschaden, елвментарна ШІ\ода, живлова шкода.
Eliminierllllg, вилученв, усуненв; - unter Eliminierung

der W orte,

вилучаюqи слова, викидаючи слова.

Elozierung, укладане, уміщене.
Eltern, родичі. .
Elternmord, убийство родичів.
Eltel'ntei1, родич, отець або мати.

-
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Еlпsіоп des Gesetzes, оминенє nаІ{она, обходжене заRона.
Emanzipation, висвобода, усамовільненє.
ЕmЬаПаgе, ОІІаІ{ованє, ПОВОЛОRа.
'
Embal'go, наложенв арешту на корабель або товар; вамкненє

пристани.

ЕтЬІ'УО, ваплід, варід.
EmeI'it (Emeritierter), вислужений, вислуженець.
Emigl'ant, еМЇІрант, переселенець,

Eminente MajoI'itat der Stimmen,

переважна більшість

голосів,

Eminenz, світлість, еміненція.
Emissal', висланець.
Emission der Banknoten, виданє

банкових ноТ.

Еmоlшпепtе, бічні доходи, користи.
Empfang, ПРИЄМj - відобранє, відбір, одержанє;
Empfang пеhmеl1,відобрати, одержати.
Empfangbar, принимаємиИ.
Empfangsbekenntnis, ванва відобраня.
Empfangsbestatigllng, потвердженє відобраня.
Empfangsjollrnal, дневник відбору.
Empfangspost, позиція (поставка) приходу.
Empfangsschein, по свідка відбору.
Еmрfапgsш'kllпdе, rpaMOTa відбору, Докав відобраня.
Empfangen, приняти, відобраl'И, одержати.
EmpfangeI', відборець, принимач.
Eml)fal1gnahme, принятв, відобранє.
Empfangnis, вачатв.
Empfeh\llng, припорученє.
Empfehlllngsschreiben, припоручаюче письмо.

ш

Empfindlicher Schade, значна шкода, діймаюча шкода.
Emphytellsis, дідична аренда.
Emphytellt, дідичний арендар.
Emphyteutischer Vш-tгаg, договір дідпчної аренди.
Emporen, ваворушити, вбунтувати; - SiCJl еmр6геп, nаворушити ся, обурити {lя.

Ещрогег, ваворушник, бунтівник.
Emporllng, ваворушенє, вбунтованє; обуренє.
End, (endJicll), кінцевий, остаточний.

-

(Ії

Eudausweis, кінцевии викав.
Endentscheidung, остаточне рішенє.
Endel'gebnis, остаточнии вислід.
Endzweck, остаточна ціль.
Епdешіsсh, краєвии, місцевий.
Епdflасhепша.6stаЬ, кінцева міра простору.
Endgiiltig, остаточнии, наконечниИ.
Endigung der Rechte, покінченє прав, проминенє прав.
Endlich, - in endlicher Erledigung, залагоджуючи остаточно.

Епdш,tеil, остаточний вирок.
Engagelllent, ПРИНЯТ6 до оБОВЯ8КУ (служби); - замовленє.
Engagiel'en, ПРИНЯТИ Koro до оБОВЯ8Ry; - sicIl engagieren,
приняти обовлвок.

Enge Spel'l'e, стисле замкненє, тісна вапора.
Enkel, внук; - Enkelin, внучка; - Enkelsohn,
-

EnkeHochter,

Ellquete, комісія знатоків, анкета.
Entartung, виродженє, виріднеН6.
Entall.6ern, sicl1 der Sасlщ повбути
Rechtes

правнук;

правнучка.

ся річи;

-

sich eines

сnt:iuп,егn, повбути ся права, вречи ся права.

Entau.6el'llllg, повБУТЄ j вреченв.
Entbehren, обійти сл бев чог(\,

вбувати на чім,

не мати

чого.

Entbehrlich, збутнии, влишни:И:, непотріб ниИ,
Entbehrung, вбуваН6, недостаТОІ" лишенє бев чого.
Entbinden, jemanden einer Ptlicht, увільнити Koro від
обовлвку; entbunden werden. породити, ПОВИТИ.
Entbindllllg, роввязанє, порід; - Entbindungskost.en, кошти
іЗлогів.

Entdecken,

відкрити, винайти, виявити; - ein УегЬгесЬеn
wшdе el1tdeckt, злочин виишов на яв, викрито зло
Чин; еіn Geheimnis entdecken, виявити тайну.
Entdeckung, відкритє, винахід, вилвлеН6.
Entehren, вбезЧ'еСТИТИ; - еіnе weibliche Pel'son entehl'en,
вне слави ти, осоромити невісту.
Entehl'ende Handlung, знеславляючиИ чин, ганьблчии чин,
осоромллючий чин.

7

ЕпtеhГlшgsuгtеil,

98 -

обевславляючи:li

вирок,

відсуджуючии

від чести.

Enteignen,

jешапdеп

еіпег

Sachc,

вивластити

кого,

по-

вбути І,ОГО якоїсь річи.
Епtеіgпш', вивласник.

Enteignetel', вивласнениИ.
Enteignung, вивласненє.
Enteignungsel'kenntnis, ореченє вивлмненя.
Entel'ben, видідичити: - поглубити (в гірн.).
Епtегыlg,' видідиченє.
(аllfhбгеп), віД!Іасти; del" Grund del' УС'І"
огdшшg entfiillt, відпадає (устає) причина рОВПОрЯДІЧ :
- (ausfallen), випасти, припадати; - es entfiillt еіn

Entfallen

auf ihn, на него припадає часть; - die ('lltf'aUende11 I11tel'essen, належні відсотки.
Entfernen, віддалити, відложити ;
sich el1tfernen,
віддалити
ся,
відійти;
aus dem Sitzu11gssaal
entfeГl1en lassel1,
прикавати видалити В салі ;JaТеіІ

сідань.

Entfernt, віддалений, далекий.
Entfernung, віддалене; - Entf'er11ung уот Amte,
В уряду; (Distanz), далечінь, віддаль.
Entfernungsbestimmung, овначенє віддаленя.
Епtfш'пuпgsgеЬШll' der Notare, нотарія:льна
ва урядованє пова місцем осідку.

усуненє

належитість

вибути.
ровкувати; elllfesselt, ровкований, OCBjбоджениИ.
Entfiiehen, утечи; - УаГ der Stгafe entf1iehell, утечи перед

Entfertigen,
Entfesseln,
карою.

Ent1liehung, утеча.
Entfremden, знеохотити, відчужити.
Entfiihren (еі11еn Mellschen), увести, викрасти.
Entfiihl'er, увідних.
Entfiihlie-, уведена, викрадена.
Fntfiihl'ung, уведенє, викраденє,
Entgang des Gewinnes, втрата (убуток) виску; - e11tgangener Gewinn, втрачении виск; elltgehender

-
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Cle\vinn, втратнии ВИСК; - el1tgangener und kiin[llg
el1tgehel1der Ge,vinn, втрачении і будучии виск.
Elltgegen, супроти, напроти; - <Іет Gesetze entgegen
handeln, ділати проти іЗаІюна; - entgegcn sеіп, про
ти вити сл; <Іеш klageriscllen Begehren <Ііе Еіп
welldllng <Іег Verjahrllug el1tgegcnstellen, жаданю повву
закинути вадавненє; іш entgegengesetzten Falle,
в противнім разі; спtgеgеnkОШШСll einel" ВіНе,
вдоволити просьбі; епtgеgепцеhшсп, прпнлТll; entgegensehel1 einel' Entscheidung, вижидати рішенн;
- entgegensetzen, протиставити; сіег Allgeklagtc
ist . bereclltigt, <Іег Allklage еіпс ZUSD.ll1шепhапgеnclе
Erklarung des Sacllverhaltes entgegenzllsetzen, піввании
має

право

проти

повву

представити

ввJПШиіі

стан

справи.

Епtgеgшшg, відповідь.
Entgehen der Strafe, уити І,ари;

-

танки унти.
Entgelt, відплата;

відплатити;

-

elllgelten,

Іlеішlісll

бевплатно, дармо.
Entgeltlich, відплатно ; - entgeltlich.er

elltgehen,

по

оlше

El1l-

-

gelt,

Vcrtrag,

відплатнип

договір.

Entgeltlichkeit, відплатність.
Engeltung, відплаченє, ваплата, наГОРОДШI
Enthalten, містити в собі, обнимати; - entllaltell
містити ся;

-

diese

sеїп,

Suшше

ist SChOll ill der friihercll
ellthalten, отся сума містить ся в попередній; - sicll
sicll der АЬ
ellthalten, вдержати сл від чого; stіШl1lUllg entllalten, вдержати ся від голосованн.

Enthaltung, здержанє.
Entheben einer Pf1icht,
Ашtеs

увільнити від обовн:з.rtУ; eillcs
entheben, увільнити, віддалити в урлду, усунути.

ввільненє.
Еllthеыlgsuгkllпdе,' грамота ввільнелл.

Ellt]lebung,

ЕllthеiligШlg, 1зневаженє ( свлта), обевсвяченє.

Entkommen,
kошшеп,

втічи, уи'ги; утечи 3 В!Ізниці;

kоmшеп, уити вланиці.

aus dеш Gefangnisse ent- dеш Gef1ingnisse ent-

100 ЕпtIП'аftеп, обеасилити;

- der Beweis ist enlkriiftet, упав
ДОІ,аа, став обеасиленпЙ.
Entkraftllng, обеасиленв.
Епtkl'аftіgШlgsgl'lllld, обеВСИЛІоюча причина.
Entlassen, відпустити, підправити; - еіп Кіпй aus de!' vaterlicllC'l1 Gewalt entlaSSE'll, усамовільнити; - des DiellstE'~
entlasseJ1, увільнити ві служби, відправити, віддалиТІІ.

Entlasschein, свідоцтво увільненн, відправи.
Entlassllllg, увільненє, відuущенє; - ElltlasSUI1g' aus der
viiterlichcl1 Ge,,-alt, увільнене в під вітціВСЬЕОї масти,
усамовільнене; bedillgte Entlassung (des Striiflings),
услівне увільнене, випущене на волю.
увільнпти від тягару; das Konto

Entlasten,

віДІІІІсати в рахунку;

-

entlaslell,
elltlastetes Gut, майно увіль

нене під тягару, очищене.

Entlastllng (HeJJllllg des Verdachtes). ухилене підоаріня,
очищенє а в аЮІДів , відтяженє; - (Depllrierllllg), :звіль
ненє від тлгарів, очищенє; - Епtlаstllпg des Vorstandes
Ьеі

Legung der Rechnllng, оправданє начальства прп
- El1tlastllng уон Al'beitel1, улеrшrенє

складаню рахую,ів;

роботи, :звільненє від праці.
ЕпtlаstllпgsЬеwеіs, оuравдуючий ДОЕа!:!, відтлжаючий: ДОІ,ав.

ЕпtlаstllпgsgПllld,

оuравдуюча

обставина,

обеввинюоча

обставина.

Епtlаstllпgssсhriftеп,

оправдуючі

письма,

обеавиллючі

uисьма.

Ent.l.astllngszellge, обеввиняючи:И: свіДОЕ, ОЧИЩУЮЧИИ свіДОЕ.
Entledigen, sich, освободити сл, увільнити сл; - sicIl
seineI

:)еІшldеll

entledigell, увільнити сл 'від довгів,
sich eilles Auftrages entledigen,
sich seinel' Geschiifte entledigen,

повбути сн довгу; СПОВНИТИ прикав; -

валагодити свої справи (ОРУДЕИ).
ваuовичити сл.
Епtlеhпш', ;заПОВИЧНИІ\, ваuозичзючиЙ:.

Entlehnen,

Entlehnllng, ваuо;зиченє.
Entleiben, відобрати житє, умертвити.
Entlohnen, нагороДити, відuлатити;
платити,

винагородити.

(ГСJ1l11неl'іегІСП).

<за-

І О[

-

нагороджепє, відплаченв; ваплата.
счистити, скопити.
счищениu, скопець.
Епtmапшшg, счищенє, скопленє.
Епtmііпdіgппg, обевволенє; del' Еl1tmuпdіgtе, обевво-'

Entlohnung,
Entmannen,
Entmanntel',
ленець.

Entnehmen,

півнати,

вировуміТll;

rпап

-

епtпеllmеп, в це го покаВУ6 сл,

,vсгdеп, в того можна пізнатл.

kal1l1 cntnommel1

Entrichten, ;заплатити, оплатити.
Entriistung, обурене, ІНів.
Entsagen, віДDЮВИТИ, зречи Cff, відrl:аваТІІ
Zl1gul1sten

сінс,;

kallll daraus
- сlЮ'аus

виходить:

Dl'ittcl1,

сл;

-

el1tsagen

зречи сл в хосеп иншого, на

річ другого.

Elltsagllllg, відмова, вречеН6.
Elltschiidigell, винагородити,

нагорuдити шкоду, відшкоду-

вати.

Епtsсhііdіgппg, винагорода, пагорода шкоди, відшкодоване.
домога відшкодована.
Епtsсhііdіguпgsашшйttlllпg, 0значуване відшкодоваНff.

Entschiidigungsanspruch,

ЕпtsсhііdіgппgsЬііrgе, ручитель до відшкодованя.
палітал відшкодоваНff.
Еlltsсhііdіgппgsklаgе, повов про відшкодоване.

EntschMigullgskapital,

Elltschiidigungspal1schale, гуртів на ВІ!иагорода.
Entschiidigllngspflicht, обовшзоr: відпшоцованл.
Епtsсhііdіguпgsvеl'hапdllшg, розправа про відшкодоване.

Elltscheidell,

рішити,

виріШИТІІ,

el1tscllciclct (lao GCl'i<.:llt, про
fйг etwas cl1ls<:llCiclcll, рішити

ровсудити ;
се

-

(lю"uЬег

рішає суд;

-

sich

сл на що.
Elltscheidend, рішаючий, ріШУЧІ!И;
cl1tscheidel1de
Stimme, рішаючи:И: толос; - cl1lscl1ei(lende Ul11sШпdе,
рішаючі обставини.
рішенє, вирішене, розсуджене;

Entscheidullg,

-

ег,; [гіс'\} [еl'

Entschcidllng, рішенє першого суду; оЬс]'
gerichtliclle, О])СГSlgегісЬtliсllе ЕпtsсЬеіdппg, рішенє
lісllС

висшого суду, на:И:висшого суду.
Еlltsсhеіdппgsаrt, спосіб вирішенл,
Епtsсhеіdппgsgl·tіlldе, ПРИЧИНІІ рішеюr.

10:1 рішучо, певно;
порішена справа.

Entschieden,

-

епtsсllіейеl1е Stгеіtsасhе,

Entschiedellheit, рішучість, певність, рішимість.
Entschlagen, sicll der Zеugеl1sсlшf1, відкшзати ся від свід
ченя, у:х:илити ся від свідчепя;- sicll eines GegenSL<llldes entst:lllagel1, позбути ся, вречи ся.
Entschlie6ullg, постановленє; -- allerlloclJste El1tschlieUullg.
наІІвисше постановленє.
Епtsсhlп6, постанова;
lШlll

-

- El1tschlua f[l,~el1, постановити:
kallll zu keil1elll El1tschlusse gelangel1, не можна

П(~становити, рішити ся.

Entschuldigen,

уневинняти, ВВИШІТИ, оправдувати:

-

sich

еlltsсlllllclіє;сп. унеВИННЯТІІ ся, I3виняти ся, оправдувати

-

ся;

sich

тіІ

оправдувати
знанєм

ся

Unkenlltnis des Gesetzes
незнанєм

вакона,

ся

не

заІ,она.

Епtsсhul<lіglшg, уневинпенє, оправдаю;;
йеs

еlltsсlшldіgеп.

вимавляти

'\llsbleibel1s,

-

Епtsсlшldіguпg

оправдаю:; неставленя.

Еlltsсhl1ldіgl1пgsgl'пшl, обставина уневинняюча, оправду
юча

причина.

Entsetzen, СІШНУТИ, відставити, усунути, віддалити.
Entsetzl1ng УОШ "~шtс. зложенє 3 уряду; - Entsetzung
уоп dcr У огтuпdsс 11aft, усунене від опіки.
Elltsiegeln. ро:шечатати, відпечатати.
Entsiegelung уоп SC]lriflen, розпечатанє ПИt;ЬМ.
Entsprechen, відповісти, відповідати; - el1tsprechen еіnег
Bitte, вДоволити просьбі; - entspl'echen ~іпеlll АllІ'
tl'age, сповнити припорученє; - \'Уепn йет Auftrag'e
nicllt elltsprocllel1 wird, І,ОЛИ не етане ся по приr,аау,
як

припоручено.

ЕпtSРl'есhешl,

відповідний; C'l1tspreclJcnd йег RallgOl'dllllllg, після порядку, по першенству; - delll Ccsetze
11l1d сlе!' SaclJ.lage el1tsprecllel1d begriincleL, відповіДIІО

закону і станови справи оправдании.
іп Епtsргесlшпg des AnSH(;hens. вдово
ляючи просьбі, прихиляючи ся до просьби.
El1tsprie6el1, ПОХОДИТИ (з ЯRОГО роду); - вирипати.

Entspl'echul1g, -

-

103 -

Entspringen (llcl'kommen),
laufcn),

ПОХОДИТИ,

виходити;

-

(ent-

бігчи, утечи.

починати ся, брати початок, ПОХОДИТИ; - der
ввідси виишовша шкода.
Entstehllng, начаТОІ\, вачаТОІ{.
Elltstehllngsgrllnd, причина начатку.
Entstellen, TatsacIlen, перекрутити подію, фальшиво пред

Entstehen,

daraus enlstandene Sclladell,

ставити;

-

jemanden durch

Mi~halldlungen

обевобравити кого черев побите.
Епttаllsсhllпg, ровчароване, завід.
Entthronllng, скинене в престола, позбавлене
Entvolkel'n, вилюднити, опустошити.
EntvOlkerllng, ВИЛІОдненє, опустошенє.
Entwaffnen, ровбруїти, роворужити.
Entwassern, осушити, висушити.
Entwasserllngsanlage, ваклади осушеня.
Entwasserllngsstollen, спади в штольнях.
Entweichen, уйти, утечи, збігчи.
Entweichllng, утеча, вбігство.
Entweichllngsvel'sllch, намагане утечі.

осквернити,
(в пр. цеРІ{.).

Entweihen,

сплюгавити ;

-

Entweihllng, оскверненє, сплюгавленє: Entwenden, ВВJlТИ, вабрати; - украсти.

entste11en,
престола.

вняти ПОСВJlчене
ЗНJlТЄ посваченя.

Епtwепdlшg, вабранє, украденє.
укладати договір;

- das Gel'icht
13011 die Fl'agell an die Zcugen selbst entwerfen, суд

Entwel'fen, eillen Vel'trag,

має сам уложити питана для свіДІ{ів.
віднати вартість, обевцінити; Zl1ll1
ent,,-erten, вменшити вартість.
Entwertung, обевціненє; - вменшенє вартости.

Entwerten,

Teile

Entwllrf, проєЕТ, наснова (план); - начерк, уклад, вамисл.
Entziehen sicIl еіl1ег Al'beit, відсувати ся, ухиляти ся від
праці.
уог Gerechtigkeit, укривати сл перед до
ходженєм судовим, ухилати ся перед виnriром спра

Entziehen sicIl

ведливости.

Entziehen,

БісЬ

del' Strafe,

ухилати СJl перед карою.

-

Entziehen,

jешапdеш
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etwas,

відобрати І\ОМУ

що,

вабрати,

віднлти.

Entziehllng, відобранє.
EntzHfet·n, відчитати (нечитке письмо); - еіпеп Вetr::tg
entziffern, обчислити квоту, вирахувати.
ntzundbar, вапальнии, палкии.
Entzundbarkeit, вапальність, палкість.
Entzunden, вапалити.
Entzundllng, вапаленє.
Epidemie, :зарава, пошесть.
Epilepsie, падачка, падалИЦІІ.
Eqllipage, повів в кіньми; - прибори, баrажі, (В: в:іЙск.);
- І\орабельна служба.
Eqllipieren, внарядити, опорядити.
ЕquiріеГШlg, знарядженє, опорядженє.

Erachten,
wird

почитати,

:за

добре

увнати;

Шг йЬсгflііssіg erachtet,
ся :злишною; ich eracl1te
се конечним;

der Ulllstand

отсю обставину уважа!>
es Шг notwendig, вважаю

- nacll шеіl1еl11 Егасl1tеп, по МОПОМУ
ровynrіню.
Еl'Ь, Erbs, дідичииП.
Erbadel, дідичне шляхоцтво.
Erbanfall, припавшість спадщини, спадок.
Erbantretllng, обнлтє спадщини.
Erbbet'echtigt, управлении до дідиченя.
Erbeigen, дідичнии, родовии.
El'beinsetzllng, установлен є дідича.
ЕгЬегklаl'1шg, вголошенє, принятє спадщини; - JJedingte,
услівне; - llnbedingte, бевуслівне; - аиБ dеш Gesetz!'.
на підставі вакона; aus dеш Testamenle, па під
ставі вавіщаня; allS dеш Erbvel'trage, на підставі
договору про дідиченє.
Erbfahig, спосібнии, вдібний до дідиченл.
Erbfahigkeit, спосібність до дідиченя, здібність до дідпченя.
ErbfoIge, дідиченє, спадкоємство;
Intestaterbfolgl',
дідиченє бе:з ровпоряджеЮІ послідної волі; - gesetzliclle Erbfolge, :законне дідиченє; - tеstашеJ1lаl'іSС]lС
Erbfolge, дідиченє :3 вавіщанл.

-
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El'bfoIgeOJ'dullng, ПОРЯДОІ\ дідиченя.
El'bfolger, дідич, спадкоємець.
Erbgenosse, співдідич, співспаДІюємець,
Erbgl'Und, діднчний фунт.
Erbgnt, дідичне маино, дідизна, (баТЬЕівщина, материана),
ErbinteI'essent, учаснИІ\ дідицтва.
Erbland, дідичний ЕраЙ.
Erblasser, спадкодавець.
El'blose Verlassenschaft, uевдіДИЧН:1 спадщина.
El'blosigkeit, бездідичність.
El'bmasse, спадкова маса, спадщина, спадчина.
ErbnehmeI', спадкоємець; -- ЕrЬnеlШlегіn, спадкоємницл:_
El'bpacht, дідична аренда.
El'bpachter, дідичний арендар.
Erbpachtvertrag, договір дідичної аренди.
Erbpachtzins, чинш дідичної аренди.
Erbprjnz, наслідник престола,
Erbrecht, спадкове право, право дідицтва.
Erbl'echtsklage, ПОЗ0В о право дідицтва.
Еl'Ьг«:юhtsstl'еіt, спір о право дідицтва.

Erbsache, річ належна до спадщини.
El'bschleichel', виманець дідицтва.
Erbstollen, дідична штолЬі[Л; ~ стекова

штольнн,

ЕгЬtеП, спадковий наділ, спаДІ,ова часть (пайка).

Erbteilung,

поді.'І спа,дщини.
Еl'Ьtеilппgslйаgе, ПО30В. про поділ спадщини.
Erbtulll, діДИ8на.
Erbvert,l'ag, договір про дідиченє.

El'bzins, дідичнии чинш.
Erbzinsgut, чиншева дідизна.
ErbziILsherr, дідичний чиншів ник.
ErbziILsvertl'ag, договір дідичного

чиншу, діДIlЧНО-ЧИН
шови:И:.
Erbe, спадкоємець, дідич; - Aner)Je, головний дідич; gesetzlicller Ег))е, законнпи дідич; - tcstamel1tari~chcl'"
Erbe, дідич на підставі завіщанл:;
Vertra[l'8cr],,',
дідич 8 договору.
ErJ)etenel' Zel1ge, упрошеrrиfr

свіДОІ'.

-

:Erbieten,

~icll

чого;

-
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Zll el \yaS, обовя:затп ся до чого, приняти ся
sicll Zll sсllwбгеп el'bieten, вголосити ся до

присяги,

-ЕгЬіttet'lшg, ровгнів, ровгніванє;

-

огірченє,

ЕгЬІісЬ, дідичюгИ.
Erblos stel'ben, бевдідично умерти.
~rbrechen,

еіllе Тііг,

впломити двері;

еіп

Siegel

ег-

brecllen, відорвати печатку.

:El'}}schaft,

спадщина, дідицтво; Erbschaftsallssehlagung
(.\lJlellnllng'), вреченє спадщини, відкиненє спадщини;
Erbscllaftsgl1illbiger" спадковий віритель; - ЕгЬ
~clli:tftskauf, купно спаДЩИІІИ; Erbschaftsklage, повов
про спадщину;
- o'l1gef"allene Erbscllaft, припавша
спадщина; rllllellde ЕгЬsсlшft, необнята спадщина;
Веsіtzпеllffitшg йег
ЕгJJsсlшН,
обнятє посіданя
спадщини: ВеUШZllug
(Ісг Erbschaft,
уживане
спадщинп; Еіпаllt\уогtllпg der Erb,c.llaft, привнанє,
присудженє

спадщини.

ЕІ'Ьsсhаf·tsаusеіпапdеl'sеtzппg, відділенє спадщини,

від

ОІ'ремлене.

_Er(lfest,

вБПТІІll в веnшю: - егй-, llagel-, llnd nietfest, тривало осаджений, вбитий.
EI'dgeschofi, долішний БУДИНОIf, привемне мешканє.
Er(1icbten, видумати, вигадати, змислити.
-ЕІ'dісhtuпg falscller Umstal1de, 8Мисленв фальшивих обставин,
вигадка.

ЕІ'(ll'оssеlllпg, вадушенв, задавлене.
EI'eignell, ПРИГОДИТИ СЛ, стати ся.
-Ereignis, пригода, подія.
Ererbel1, одідичити, набуш в спадщині.
EI'erbt, одідичени:И:, набутий в спадщині.
Егfаhгппg, досвід, досвідчене; in ЕгfаЬгuпg
довідатп ся, дівнати ся.
El1indet', винахідник, винаходщь.
:ЕrnпdШ'l'есht, винахідне право.
ЕІ'fiшlегsсhutz, охорона винаходу,
Егfiшluпg, винахід, вина:іІденє.
·ЕІ1ішlппgSРl'їvilеgіum, впнахідний привілей.

]Jril1gel1,
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El'ftiefien, еіпе Verordl1ung ist erfloUen, виишов ровпорядоr<;
- еіn Urleil ist erfloUen, вапав вирок,
EI'folg, наслід, успіх; - mit glltem Erfolg, в добрим
успіхом; 01ше Erfolg, без успіху, бевуспішно; fiir dell Erf'olg verantwortlich, одвічальн.цЙ ва успіх;
- das Rechtsmittel "lуаг УОll1 Eгfolg ])egIeitet, средство
правне було успішне.

Erfolgen, наступити.
Erfolglassullg, видача, виплата.
Erfolglassungsallftrag, прш{а:} видачі.
ErfolglaSSUllgsbe,,'illigung, прюзволене видачі.
Erfolglassllllgsgesuch, просьба о видачу.
Erfolglos, бевуспішно.
Егfоlglшg ап jemanden, видаване кому.
EI'fordern, Бимагати, домагати ся; - die Sache егfогdеГl
уіеl Umsicht, річ вимагає великої огшщности; еБ
erfordeгt Уіеl Vогsісl1t, треба великої остор[)жности.

El'fOl'del'lich, вимаганий, потрібнии;
erf'orderlichl'
Fahigkeiten besitzell, мати потрібну !Здібність; - ег
t'ol'derIiclle .Fot'mlicllkeilell. вимагані формальности ; (~гf'ог(lегlісЬе
M.aaregclll treffell, ужити відповідних
средств.

Erfol'{lel'nis, потреба, вимога; - llacll Erforderllis аег
Ulllst1incle, як вимагають обставини: - ErfOl'dernissl'
Clnes Vегtгаgе~. вимоги договору; - еіпе Frist nach
ErfOl'dernis hestill1mell, визначити речинець після по
треби.

El'fOl'schen, вивідати, висліДІІТИ.
Erforschung, ВІІвіданє, вислідженє.
El'forschll11g аег Wahj'lleit, вивідаю,

по правді, вислідженє

правди.

El'fiНlen, виповнити, сповнити, вдоволити.

El'fiillllllg, виповнене, сповненє, l!Доволенє: - Erfiillung
eines .\llftrags, сповненє rrpикаву; - Erfiillung еіllег
Bedillgullg, впповненє услівя; - Erfiillung еіпеБ Уег
sprechens. додержане приреченя, обітниці; - ін Ег
tlillllllg gehell, сповнити ся.
Еl'fіНllшgsеїfl., JJ;оповняюча присяга.

-
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Еlі'ііlllшgskаlltіоп, залог на сповненє, кавція.
ErfiillllngsOl't, місце виконанл (договору).
ЕгfіШuпgsvеl'SРl'еС]lеп,
приречеН6
(обітниця)

додер-

;І;аня.

доповнити, довершити, Дочинити: - сінс Untcrsuchllng erganzen, доповнити слідство; - tlсп Abgallg
erganzen, доповнити (заступити) убуток; -- crgal1zel1dc-

Erganzen,

Vегfiigllпgеп, ДОПОВНfIЮчі зарядженя.

El'ganzung,

доповненє, доклад, додаток,

ЕгgапzuпgsЬеstішшппg, д( ПОВНfIюча постанова.

El'ganzungsbeweis, доповняючи:їr докав.
Erganzllngsbezh'k, округ доповненя.
ErganzllngsgescbwOl'ner, ваступник присяглого.
Erganzungsliste, доповняюча лпста.
El'ganzllngsricbter, ДОПОВНJ3ючии судн.
Erganzungsstempel, додаткопий стемпель.
Егgапzuпgsш'listе, первістна листа доповняюча.
Егgitпzпllgswаыl' доповняючии вибір.
Ergebnis, вислід.
Ergebell, ви:Ити, бути виданим, запасти;
сіпс егg:lПgеl1еVегогdПUl1g, видании розпорядоr{.
El'gl'eifen, вхопити, вловити, пїИматп; - йіе Appellatioll,.
dеп Rеkпгs ergreifel1, валожити (подати) апеляцію, від

- "Їl1еп У('Г]Jгссlюг егgl'еіf'еп, :JЛовити влочинця,.
соі:іЬи:ати влочииця; - allf clcr Tat ergl'eifel1, допасти,

ІШИК;

вловити на горячім вчинку; - еіпс Gelegcllhcit cl'gl'eifel1,.
І{ористати 3 нагоди; clie Flllcllt ergl'eifen, вбігчи.
утечи; da~ Wort ergreifel1, забратп голое, про
мовити.

Ergreifer, піимач, імач.
Ergreifersallteil, нагорода шимача.
Ergreifllllg, пї:Иманє, вловленє.
Ergriinden, докладно вислідити. виглубити.
Erhaltell. одержати, відобрати ; ~ (llnterhaltell), удержу
вати, утримувати, живити; (JJe\vahren), схоронитrr,.
берегчи; іп der Аll~ііыlgg l'ines Rechles el'halkl[.
\vегсlеп, удержати ея при виконуваню права; j"шапсlеm

das LeJJcl1 er]lalten,

удержати при ЖИТІО.

-

El'haltung,

10\) --

одержанє, відобранє;

жив лен є ;

удержанє, утримаю;:,

-

схоронене, береженє;

-

'GelJauden, удержуванє будиш,ів в
El'haltungskosten, (Ernahrlll1gskostel1),
К')ШТІІ

- Erl1altung VОП
добрім стані,
КОШТИ удержана,

живленл.

El'hangen, повішенє; - Erhal1gLer, висілець.
Erharten, ствердити, поперти (докав()м); - eidlicll ег
hartel1, присягою ствердити.
Erheben, підняти, піднести; - Abschriften e['heben, брати
відпиеи; eine Anklage erheJJeD, вносити обжало
ванє; Anspriiche el'heben, вимагати, підносити
домаганн ; Geld erllebel1, відобрати гроші; Юаgеп el'heben, підносити жалоби; einen Protest
erheJJen, валожити протест; - Stellern егЬеЬеп, ви
бйрати податки; - statistische Daten erlleben, вбирати
статистичні дані (да·.ги); den Tatbestand er]leben,
доходити єства чину; den Wert einer Sache ег
heuen, доходити вартоети pi'IJI.
Erheblich, :знатниП, важнии; - e['lleblicher Umstand, важна
обставпна.

Erbeblichkeit der Gl'iinde, важність причин.
Егhеыlg,' піднесенє; Erllebllng іп den Adelsstand,
нееенє

до

El'hebungen,
вадити

стану

під

шлнхоцтва.

доходженл;

доходженя,

-

Erhebungen einleiten,

:зарадити

доходженн,

впро

ввести дохо

- Erhebungen pflegen, переводити доходженн:
ErheJJul1gen lJehufs Anlegung пеиег Grundbiicller, до

дженн;

-

ходженя при ваюrаданІО нових :І'рунтових r,ниг.

Erheiraten,

набути женитьбоІО;

-

erheiratete Sachen,

при-

віновані річи.
Еl'ЬеівсЬеп, вимагати.
Еl'Ьеllеп, на лв виходити, вияснити.
Erhohen, підвисшити, иіднестИ'".

Erhohung (еіпег Einlage), підвиешенє (вкладr\н).
Erholen, sich Rat Ьеі jemandem, иорадити ся 3 КПИ,
васягнути чиєї ради; sicll des Sclladens gegell
jemanden егllоlеп, иовернути собі втрату на КП,
пошукати шкоди на КИМ.

110
ЕІ'іппеІ'П, пригадати, припімнути;

- jemanden an seine
erinnern, пригадати кому обовявок.
Erinnernng, an den abgelegten Eid, пригадка зложеної
РШсЬІ

присяги.

ЕІ'іппеrппgsvеІ'шоgеп,

geschwachtes, ослаблена память.
Erinnerungen, gegen den Verteilnngsentwurf, приmіченя ДО
ІІредложеного ровділу; Erinnerungen der РагІеісn.
an сііе Sachverst1indigen, пригадки сторін до .ша
токів;
- J1eineidscrinnel'ung, пригадка на криво
прислгу.

EI'kanfen,

окупиТІІ;

-

jemanden

егk:шfеl1,

підкупити

кого.

Erkennbar, 8начний, даючии ся півнати.
Erkennen, півнати, вировуміти, РО8СУДИТИ; - seil1e SClll'ift
егkеппеп, У8нати письмо 8а своє; jemanden fiilschuldig erkennen, У8нати .кого винним; - D.uf еіпеп
Eid erkcl1nen, допустити присягу, оречп на присягу;
- сlег Efid, auf welchen тіІ uem Urteile егkаПl1t wшdе,
прислга вироком допущена, наложена; йЬег etwas
егkеппеп, розсудити, оречи; zu Recht t:rkenael1.
оречи,

иостановити.

Erkenntnis, ореченє.
ErkenntnisgeI'icht, орі.каючиЙ суд.
Erlrenntnisrichter, орікаючий судя.
EI'kenntnisveI'fahI'en, РО8півиавче поступованє.
Erklaren, ein Gesetz, пояснятп 8акон; - Шг groR>jabrig
erklaren, увнати повнолітним ; - zum Nacbfolger ег
klaren, на8начи,\,и наступником;
seinen Willen
erklaren, обявити свою волю; - sich fur etwas odelgegen etwas erklaren, ;заявити ся ва чим або проrи
чого; БісЬ йЬег etwas erklaren, обявити свою
думку.

Erkliirte .A.bsicht,

обявлевий намір.
ваява, обявленє;

Erkliirllпg, поясненє,
geben, ваявити;

- Erkl1irung аЬ
- eidesst1ittige Erklaruag, містопри
feierliche Erkl1i.rung, святочна ;заява;

сяжна ваява; - lctztwillige ЕгkІагuпg, ваявленє послідної волі;
Warenerklarllng, о;зпаченє (деклярація) товарів.

-

El"kundigen, sich,
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вивідати ся,

роввідати

ся;

-

про-

відати.

Erkundigung, вивідка, роввіданє; - Erkundigungen еіп
ho1en, провідати.
Erlag, вложенє; - gel'ic1ltlicher Er1ag, вложенє в суді,.
судове

вложенє.

книra перекавів до вложеНіІ.
Егlаgsапwеіsппgsапzеіgе, донесенє про вложенє.
Erlagsanweisungsgebiihr, належитість на зложенє, по-

Erlagsanweisungsbuch,
кладне.

Егlаgsапwеіsuпgsgеsпсh, просьба о ПРИНЯТ є зложеНіІ.
Erlagsanweisungsschein, noсвідка на вложенє.
Erlangen, осяrнути, дістати.
Erlangung der Volljahrigkeit, осяr.аенє повнолітности.
ErlaJ3 еіпег Beh6rde, ровпоряд власти; - Er1ag еіпсгSchuld, Strafe, відпущенє довrу, дарованє кари, ОПУС1'
податків.
Erlassen, еіп Gesetz, видати закон; - ег1аББеп (пасЬ1assen), відпустити, дарувати; - jemandem den Eich
er1assen, увільнити Koro від присяrи.
Erlassung einer Vel'ordnung, впданє розпорядку.
ЕгlапЬеп, призволити, довволити.
Erlaubnis, привволенє, дозвіл.
Erlaubnisschein, по свідка привволеня.
El"laubt, довволении; - adv. -вільно.
Erlaucht, Світлість;
Еиег Er1aucht,
Ваша
Світлість.
ErНiuterung, вuя:с.аенє, поясненє.

Erledigen, ein Gesuch, валаrодити просьбу; - еше er1cdigte Stelle, опорожнена (вільна) посада.
Erledigung, валаrодженє, порішенє;
in Er1edigung.
валаrоджуючи, порішаючи; Er1edigung еіпег Stellr,..
опорожненє посади (місця).

Erlegen, вложити; - (bezah1en), ваплатити.
Erleger, Сlшадаючии, вложитель; - покладник.
Erleichtern, улекшити, полекшити; - er1eichternde
dingungen, полекшені услівя.
Erleichterung, улекшеllЄ, пільrа, полекша.

Вс-

~rlei(lell,

Sclladcn.
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понести ШІ\ОДУ;

понесена шкода;

-

- еіп el'littener Schade,
das Gesetz erlitt viele Verande-

l'ungen, вакон дізнав многих вмін.
EI'licgell Ьеі Gегісht, лежати в суді,

бути

зложеним

в суді.

EI'los, продажне, квота одержана в продажі .
.El'loschen, погаснути, уморити ся; - das Recht erliscl1t,
нраво гасне; еіn el'loschelles Geschlecbt, вигаслиИ:
рїд; еіп erloschenes Recht, погасле право; der
Be"\veis erliscl1t, ДОІ{ЮЗ упадає; - das Verbrechen ег
lisc1lt, злочпн погасає.
ЕІ'lоsс]шпg, вигасненє, погаснене, уморене; Егlбsсlшng
des Anklagerechtes, погасненє права обжалованл; Еl'lбsсhuпg der st]'afbaren Handlungen, погасненє карних
чинів; - Егlбsсlllшg der vaterlichel1 Ge'Vrt!t, погасненє
вітцівсшої властл.
Еl'IОi!lС]ШIlgsаl't, спосіб погаснеЮІ.
ЕІ'шіісhtіgеIl, датп кому власть, увластити, уповажнити.

EI'mahnen,

наПОl\шнати,

уломинати;

шаЬпєп, візвnти до порядку;

-

Zll

ZUl' Ordnllllg Єl'et\\'as егшаlшеп,

~аОХОТИ1'И.

ЕІ'lшthППllg, папімнене, упоминанє.
'ЕІ'ШЮІgеlп, недоставати, хибувати;

nicbl
не

- das Gericbl wird
den Bericht seinerzeit vorzulegen, суд

егш:шgеlll,

валишить

в

сооїм

часі

предложити

справо

зданя.

Еl'шапgеl1шg,

брак, недостаток;
III
ЕІ'шаngеlllng,
в браку.
ЕІ'Шіі.6іgеп, змеНШlIТЛ, уменшити, :знизитн.
ЕІ'шііfiіguпg, зменшене, !Знижене.
Егшеssеп (iiberlegen), розсудити, розпівнати; daraus
ist lеісМ zu егшеssеn, 3 того м()ж впровумітп.
EI'messen, freies des RiclJters, свобідне ровсудженє (роз
пізнанє) судї; nach Ermessen, по увпаню.
ЕІ'шіttеlп, вислідити, винапти; вимірити, 0значити.
EI'l1littelung, вислідженє: - винайдене; - виміренє,
08наченє

..Ernabren,

.

виживпти, прокормити.

-
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El'nahl'el', виживитеJIЬ, ПРОІюрмитель.
El'nahl'ung, виживленв, прокормленв, прохарчованв.
Ernahrungsamt, уряд для виживленя, харчевий уряд.
El'nennen, іменувати, навначити, настановити кого.
Ernennung eines Beamtcn, іменованв урядника; - Егnennung des Erben, установленє дідича. •
Ernennllngsdekret, декрет іменованя.
Ernennungsrecht, право іменованя.
Erneuern, відновити, поновити, обновити; - der Vertrag
ist stillschweigend erneuert worden,

договір

мовчки

відновив ся.

Ernellerung, відновленє, поновленє, обнова.
Erneuerungswahlen, поновні вибори.
Ernst, важність, вага, повага; - (Strenge), строгість;
~der Wille des Erblassers m~ mіі Ernst erklart werden,
воля спадкодавця повинна бути рllUУЧО ваявлена; строгий;

(ernstlich), важний, поважний; - (streng),
- (wirklich), правдивий, дійсний.

Erntekommission, жнивна комісіл.
Erobel'n, вавоюваТИ r здобути.
Eroberer, вавоЙовник.
ЕгбffпеJl
сити;

(bekannt

-:кредит; ність ;

macllen),

отворити;
Копkшs
егбffl1еп

ввістити,

облвитп,

-

оголо
отворити

Kredit eroffnen,
€rof'fael1, оголосити
еіl1е Unterh andlul1g,

РОіИІОчати

-

отворенє

невиплат

переговори.

Еl'бffJluпg, вавідомленє, облвленє, оголошенє;

(наради).
Егбгtеl'П, ровбираrи, вилсняти.
Егбгtегuпg, ровбиранє, вилсненє.

Erotomanie, любовна маніл, любовний напад.
Erpl'essen, вимогчи, вимусити, всилувати.
Erpressung, виможенв, вимушенє, всилуванє; -

вдирство,

драча.

до свідчити, витрібувати;
досвідчені здібпости; досвідчене усиосібненє;

Erproben,

keiten,
зати

erprobte Fahigerprobte Gesinnung,
sich €l'proben, вика

сл.
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114. по будити ; einen Streit erregen, підняти спір;
еіпеп AufrulJr el'гegen, вчинити роарух'.
Erreichen, осягнути, дійти чого; - еіп АНег erreicl1ell r
дійти до літ; seinen Zweck епеісЬеl1, осягнутИІ
свою ціль.

Erl'egen,
-

El'l'Їchtell eine Urkunde, списати, вИrотовити грамоту"; - ег
гісМеп einen Vertrag, за.ключити договір; er!'iclllen
еіпеп Уегеіп, ааложити товариство, завлпати товариство.
El'l'Їchtung, ааложенв;

-

установлен в ;

-

виготовлеиє.

ЕГlісhtuпgsш'kuпdе, грамота заложеня,
Ersatz, аворот, винагорода; - :заступниче CpeДCTВJJ.
El'satzanspruch, Домаганє винагороди.
Ersatzbetl'ag, внсота винагороди.
El'satzgeschwornel', заступник приеяг:.rого.
Ersatzklage, позов про винагороду.

Ersatzmann, заступник.
Ersatzpflicht, обовявок винагороди.
Ersatzpflichtig, обовлвании до винагороДи.
El'satzl'echt, право до винагороди.
El'satZl'esel've, ДОПОВНJпоча реверва,
Ersatzl'ichte)', паетупник суДі.
Ersatz eilles Abgallges, аворот уБУТRУ т винагорода шкоди.
El'sC.}leincJl (kommen), нрпйти, явити ся:
el'sc]lcinel1, ставити ся в суді; -

El'satz e-іI1С::"

Sсlшdеп;"

-

уог Gel'icllt
das Gesetz ist
ersclJienel1, JIOявив сл ВаІ{ОН; - das Wel'k ,vil'd еl'
scbeinen, ноявпть ся діло, вийде; - die Sсlшlсl ег
scllcint gelilgl. довг в сп.сшчениЙ,
El'scheinell, subst., 1'01' Gericht, ставленє в суді; - уот
Tage des Erscbeinells eil1es Gesl'tzes, від ДНЯ, !.оЛИ

вийшов занон.

El'Schleichen, підійти, ВИl\Iапити.
El'Schopfell, вичерпатп, вибрати, випорожнити.
El'schopfend, ДОRЛадпий, вичерпуючпЙ.
El'schrottell, (в гірн.), досягнути, добути.
ЕІ'sсhtіttШ'll діе Glaubwlircligkeit, зрушити, вахищти досто
вірність.
ЕІ'sсhwегеп, обтяжптп.

-
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ЕІ'sсhwеl'lшgSllшstапd, обтнжаюча обставина.

El'setzen, ввернути, винагородити,
El'sichtlich шасhеп, вавначити, унвити.
Е1'sісhtНсhшасhllпg', :зазначене, унвненє.

El'siegen, вибороти, виправувати.
El'sitzen, :засидітп; - ersessenes Recht,-

;засиджене право,
право набуте 8асидженєм,
Еl'sіtzппg, засиджене.
Еl'sіtZШlgsfаhіg, 8датний до засидженя:.
Ersitzllngszeit, час засидженя:.
Ersparnis, приховок, ощадність.
Еrsріеgеlшlе Stl'afe, примірна (строга) І,ара.
El'st, наперед, передше, перше; - der el'sterwahnte Ит

stalld.
der

- die Streitgenossell,
dell1jenigen Gerichte Zll belallgell, welchem
der Кlage el'stbenanllte Beklagte untersteht,

висше ;згадана обставина;

sіпсl Ьеі
іll

спіЛЬНИІtів спору належить. вапіввати перед той суд,
котрому підлягав пі:званий в llозві на иершім місці;
- der erste Richtel', перший судн, судя: цершої ін
станції:
erslrichterliches ИгІеіl, вирок першої
інстанції.
Erstattell (ersetzen) еіпе Sache. :mернути річ; - (ein-

reicllen) die Einrede, подати, внести оборону; erstalten einen ВегісМ, вдати справу, зложитп
звіт.

Ьеі der Lizitatioll, набути річ на
ліцитації, при (публичпім) переторві.
Еrstеhш', набувець,
El'stehllngspl'eis, ціна набута (при переторві).
Erstge ЬОI'епш', перворідний.
ЕгstgеЬш't, перворідність ; --;- перворід, перворідство,
ЕrstgеЬпгtSl'есht, право перворідства.

EI'stehen eille Saclle

Erstl'ecken,

простирати,

рmзтнгати

сн,

сягати;

-

про

довжити, відрочити (речи~ець), відволікати, відложити;

-

das Gesetz ersll'eckt

вісІl ііЬеl'

das ganze Lancl,

закон

обовя:вує в цілім краю"

El'stI-есkЬаге
речинець.

Fl'ist,

відрочниИ

речинець,

відложими:и'

.

-
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E1'streckung, einverstandliche (eiller Tagsatzullg),

агідне від-

рочеиє (урядового дня).
E1'streckungsbescheid, відрочуюче рішенє.
ErstJ.·eckungsgesuch, проt;ьба о відроченє.
Erstreckungskosten, .кошти відроченя.

Ersuchen, просити; - mit dem Егsllсhеп, в просьбою.
Ersuchschreiben, відовва, допись.
Ertappen, придибати, вловитп .кого, в'імити, вахопити;,
придибати на ВЧИlIRУ.
уділити; еіпеп Befehl erteilen, видаТІІ
еіпе Frist erteilen, визначити (продовжити)

allf der Tat ertappen,

Erteilell,

дати,
ровкаа; реqинець.

EI'trag (Егtrаgшs), дохід, пожито.к.
El'tragsanschlag, обчисленє доходу.
Ertragsz"\veig, рід доходу.
El'wachsell іп Rechtskraft, стати ся право сильним,
в силу права; ЬіегаиБ erwachst kein Recht,

увіііТІІ
ВВІдси

в цего не виходить право; Schade, в:ийшовша ШRода; еіпе

не набуває ся права,

der erwachsene
erwachselle Реl'БОП,

доросла особа.

Erwagell, розважити; - розмір.кувати, ровсудити.
Erwagung, роввага, ровваженв; - іп Erwagullg, daa
ровважпвши, ЩО; ill Erwagung nehmell, ваяти

під

розвагу.

E1'wal'ten, дожидати,
El'wahlell, вибпрати,
Erweisen (beweisen),
о.казати,

ждати; сподівати ся.
вибрати.
до.кавати, викаваТИj (erzeigen),
висвідчити, віддати (честь, поважанє);

das wird

БісЬ

erweisen,

ви.каже ся, покаже ся.

E1'weis1ich, довідний, даючий ся до.кавати.
El'weitern, РОВШИРИТИj - eille Frist, продовжити

речп

нець.

El'weiterung, ровширенв.
Erwel'b, набуТЄj - набуток,

варобок; urspI'unglicheI',
первісне, виведене набутв.
Erwel'ben, набути j - придбати, варобити j - еlll е['
worbenes Recht, набуте право.
Erwerber, набувець, придбавець.

abgeleiteter Erweb,

-

Erwerblos, бев
Erwerbsfahig,
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варібку, бевварібниЙ.
вдібний до набуванн;

епосібюrїr

-

до

варібку.

Erwerbsiahi gkeit,

вдібність до набуванл;

спосібність

-

до варібку.

Erwel'bs- und Wirtschaftsgenossenschaft,

заробкове

і господарське стоваришенє.

Erwerbsgeschaft, варобкованє.
Erwerbsgrund, підстава набутя •
.Erwerbsтittel, средства варобкованя,
Erwel'bsquelle, жерело варібку.

спосіб заріБІ'У.

Егwш'Ьsstапd, варібний стан, стан варіБІ'У.
Еl'wегЬsstеuш', варобковиИ: податок.
El'werbszweig, рід зарібку.
Егwш'Ьuпg, набуванє; варобленє.

Erwidern, відповісти, відречи.
El'widerung, відповідь, одвіт.
Erwirken, etwas Ьеі jemandcm,

виєднати,

вимогчи,

до-

І\Онати.

Erwirkung, виєднанє, виможенє.
Erwtirgung, вадушенє, вадавленє.
Erz, руда, металь, спіж.
El'zader, рудна жила.
Erzellgen, виробляти; - Кіпаег erzeugen,

пдодити діти;

Metalle erzeugen, добувати металі; ME'talle, добуті металі; - Waren erzeugen,

erzeugte
витворю

вати товарі, продукувати.

Erzeuger, вирібник, витворець; - родич.
El'Zeugnis, впріб, витвір; - пдід; - Bodenerzeugnis,
земні плоди, замлеплоди;
витвори промислу; -

Ge,verbeerzeugnis, вироби,
Kunsterzeugnis, діла,' твори

-

штуки.

El'zeugllngspreis, ціна виробу, вирібна ціна.
Erzellgllngsrecht, право виробу.
El'zgebirge, рудні гоРи.
Erzgehalt, богацтво руди, содержимість.
Erzhaltig, рудний.
Erzhiite (Каие), рудна коmпра (повітка).

-
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Erziehen, виховати, виплекати.
Erziehel', вихователь, плекатель.
El'ziehung, вихованє, виплекаю;.
Erziehungsanstalt, виховаВЧИll ваклад.
El'ziehungsbeitrag, додаток на вихованє.
Егzіеhппgswеsеп, справа шrхованя.

Erzielen, дійти чого; - намірнш до чого.
Erzlagel', рудний поклад.
Erzllluhle, рудний млин, рудомлин.
Erzwingen, ВИМУСИТИ, впмогчи; - erzwungene Erklaxung:
des Gesetzes,

вимушене впясненє вакона.

Егzwіпgппg, вимушенє, виможенє.
Eskonto, потрученє при ваплаті, есконт.
Eskorte, пристава; - приставна сторожа.
Еskогtіш'еп, приставити, провадити під приставою.
ЕskогtіШ'Шlg уоп Gefangenell, ириставленє вюшів.
ЕskOl·tіеІ'ппgskоstеп, кошти приставленя.
Estafette, штафета.
Etabliel'en, отворити, :заложити, ровиочати (промисл, ТОР
говлІО): sicll etablieren, осісти, поселити ся.
Etablisselllellt, 8аклад; - Hancllungsetablissement, 8ar,ла.д
торговельниП.
Etat, состав, віставленє (урядників, доходів); - auf den
Etat setzen, умістити на составі.
Etwaige AllSpl'uche, майбутні ДОlllаганн, праВJ:r;l;

et,vaiger UJJerschull>, 1lI0жлива нацвпшн:а (Яl{а оказа;:rа
би ся).
ЕllППСЬ, евнух, обрізанець.
Еvаkuіш'еп, випорожнити;

випровадити населенв,

-

ви

селити.

Еvаkіlіеl'lшg, Jшпорожненє:

ierten,

-

виселенє;

-

die E"aku-

виселенці.

Evaluiel'en, 08начити вартість (грошей).
Evalvatioll, 0значенє вартости (грошеИ).
Eventllalmaxillle (Prillzip), :засада огшщности.
Eventllalitat, випадковість; 1lI0жливість,

евентуа.lЬ-

ність.

Eventuell,

випадковиіr, llІОЖЛІІВИИ;

-

на вилаДОІ{.

-
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Evidenz, наглядність; - перегляд.
Evidenzhaltnng, удержуванє перегляду.
Evidenzhaltungsbehol'de, влаеть удержуюча

перегляд,

евіденціина власть.

Evidenzhaltungsl'egistel',

реЄС1'Р

до· удержувани

пере-

гляду.

Eviktion, аапо])ученє, евікція.
Examen, іспит, випит; попис, проба.
Exekut, аобовяваний, еквекут.
Exeklltion, ВИІинане, еквеr{уція; - Exekution еіпег Strafe,
виконане кари; Exekution fiiIlrcn, провадити екве
куцію; ипіег den Fоlgеп der Exekution, в наслідом
еі{веі{уції.

Ехеlшtіопsаktеп, епаеr{уцillні акти.

Exekutionsbefl'eillng, увільненє від
Exekutionsbeschrallknng, обмеженє
Exekutionsbewillignng, призволенє

епзекуції.
еrшеІ{уції.
еюзекуції.
Ехеlшtіопsfаhіg, маючий силу еюзеІ{уції, випональппll.
Exekationsfrei, вільний від еrшекуції.
ЕхеkпtiоnsfііhгеІ', пошrраЮЧИll еюзекуцію.

ЕхеkutіОllsf'ііhl'lшg, веденє еквеІ\уції.

.
Exeklltionsgesuch, екзекуційна просьба.
Exeklltionshandlnng, еlшекуціина чипність.
Exeklltionskosten, еквекуціині ІИШТИ.
Exekutionskl'aft, екзеrчційпа сила, сила екаеІ:уції.
Exeklltiollsstundnng, відложенє еквеІ{уції.
ExekutionstiteI, ешзекуціИний титул.
Exekutjonsverfahl'en, епвекуціпне поступованє.
Exekntivgewalt, ВJшонавча власть.
Exeklltivpl'ozefi, еюзекуцillний процес.
Exekutor, виконавець, еиsекутор.
Exemp]ar, приmірнш:, еюзеnшляг.
Ехеlllрі, винитий впід чого; -,увільпенпй від чого.
Exelllption, винятє; увільнене.
Exequent, попираЮЧИll ешзекуцію.

Exequieren, пер'еВОДИТИ, стягати примусово, еквеквувати:
- еіп Urteil ехечиіегеп, ВИІюнати вироп.
Exeqniertes Kapital, стягана іетина, капітал ..

-
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Exeqllierung deI' SChllld, стяганє довгу.
Exheredation, видідиченє.
Exhibent, подавець, подаючий.
Exhibieren, подавати (до уряду); - окавати.
Exhibit, подане, внесене письмо.
ExhibitenprotokоН, подавчий дневник.

ExhibitenzahI, число поданя.
Exhibition, оказанє; - Exhibitionspflicht,

повпнність ОЕаваня (грамоти).
Exhumieren, відгребати, добути в гробу,
Exhumierllng, відгребанє, добутє з гробу.
ЕхіІ, вигнан~, прогнанє.
Eximieren, виняти !Зпід чого, увільниТІІ від чого.
Existenz, бутє, єствованє, животінв.
Existiel'en, бути, єству вати, животіти.
Exkludieren, виключити.
Exklllsion, викшоченє.
Exklusive, виключно.
Exkommunikation, виклятє, екекомунікп.
Exmission, видалене, усунене.
Exmittiel'en, видалити, усунути.

Ех officio, ::І УРЯДУ, урядово.
Expedieren, виправити; - вислатп.
Expeditsamt, експедитура; - ВИСИЛКОВИІІ уряд.
Expeditsbuch, висилкова книжка.
Expedition, виправа, висилка, експедиція.
Expeditol', випраВНJIК, висилач, еlшпедитор.
Expensen, розхід; - КОШТИ, видатки.
Expensenvel'zeichnis, спис коштів.
Expert, знавець, знаток.
Explorant, РОRПИТУЮЧИЙ.
ExpIOl'at, розпитаниЙ.
Exponieren, вислати, висадити; - exponierter Beamter,
експонований (окремо висланий) урядиик; еше

Kommission exponieren. висадити (вислати) КОМІСІЮ.
вивевенє ІЗ. краю; - вивів; - випроваджене
тіла.
Ехроsіtпr, уряд онремо поставлений, еRсповитура.

Exportation,

-

ExpreB,
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нарочно, Іюнечно;

післанце][;

-

- Expre1&brief, лист ОІtремюr.
Expre1&, післанець.

Expromission, пере6М: довгу.
Expropriation, впвласненє.
ExprOpl'iationsel'kenntnis, оречеН6 вивласненя.
Expl'opriant, вивласняІОЧИЙ.
Expropl'iat, вивласнений.
Expropriieren, вивласнити.
Extabl1lierung, екстабуляція, впмаваН6 (вичеркнеН6)

в пу--

бличних книг.

Extendiel'en, ровширити, ширше виробити.
Extensiv, ровтяглий, протяглий.
Extensive Allslegl1ng, ширший ВИRлад.
Ехtел'їtOl'іаlitаt, ваЕра6вість; - Recht der Exterritorialitat,
право ваRраєвостп (непідлежности Іtра6ВИ][ правам).
черев погаснеН6.

Extinktive Erwerbsart, наБУТ6
Extrablatt, онремий додаток
Extl'akt, витяг.
Extl'a{1ieren, видати, видавати.

ЕхtІ'аdіш'ппg (Extradition), видаН6, видача, видаваН6.

Extl'aOl'dinal', нпдзвичаЙниП.
Extrikation, ВИRаванє.
Ехиl, вигнанець.
Exzeption, ва][іт, ваRИД; - виємок.
Exzefi, свавільнип ВИСТУПОR; - Exzel& der Notwehl',
ступлеН6 пова границі конечної оборони,
Exzindiel'en, вилучити.
Exzindierllng, вилучеН6.
Exzindierungsklage, повов про вилучеН6.
Exzitation, припімненє, побуцженє.

F.
Fabrik, Фабрюш, вирі6ня.
Fabrikant, фабршшнт, виріБНИR.
Fabrikat, фабричний виріб (товар).
Fabriksal'beiter, фабричний робітню;.

ви--

-
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"Fabl'iksbel'echtigung, управненє (:консенв) на фабрю,у.
Fabl'iksbetrieb, веденє фабрики, провадженє фабриrш.
Fabl'iksgescl1aft, фабричний вавід.
FаЬгіksmіШіg . betl'ieben, проваджений фабрично.
Fabriksleitung, фабричний варяд.
Fаыlіksогdшшg,' фабричнии лад.
Fabl'Їksunternehmung, фабричне підприємство.
JГасh, перегорода, переділка; діл; (Zweig), покликанє, вавід.

}'achgebiihl', почтова оплата ва переділку.
Fachmann, діловий чоловік, фаховий чоловік, впавець.
FасhstudіШll, ваводова наУІ\а: еіп Fac11studium Ьеtreiben,

віддаватп ся якiliсь науці.

Faclrelzug, похід в походнями, В СМо;Іоскппами.
,Fiihig, вдатний, вдібний, спосібнип; - ПОНЯТНИll; -

\yahlfa.l1ig, вибираємип, маІОЧІІП право бути вибранш!: rech lsf1ihig, маючпп вдібність правну; - l1al1dlul1gsf1ibig, вдібний: до правних ділань.

'}'ahigkeit,

вдатніеть,

вдібність,

ність.
Fа~ше, хоругов, прапор;

-

спосіб ність ;

-

ПОНЯТ

zur Fahl1e sch\\'oren, прпсягатп
vel'lassen, ОПУСТИТИ ХОРУl'ВУ,

на хоругву; - die Fahne
вбігчи.
Fahl'bal', ївдний, переправниі~І.

Faln'geld, ївдне, переві:ше.
Fahrgerechtigkeit, право переВО:J.І,
Fahrkarte, карта їзди; - FаЬrsс11еіll, посвідка їздп.
FahrIassig, недбалий.
Fahl'Iassigkeit, недбалість; - gro]Je FalHl1issig'keit, 'l'яжrш
недбалість, велике Банедбанє.
Fаhl'шапп, перевівник.

Fаhl'шаsсhіпе, (в гіри.), вївдова машина, варстат.
ДВИЖИМОСТИ; домашні наряди.
Fаhl'Оl'dпппg, ПОРЯДОІ, ївдп, ро вклад ївдп.
Fahl'Post, ВОБова почта.

Fahl'nisse,

Fahrrecllt, право переїзду.
Fahl'schacht, ВЇБдова шихта.
Fallrsendllng, перевівна переСИЛІ,а.

-
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}'ahl',veg, Івджа дорога, гостинець.
Fahl;wegservitut, служебність ївдної дороги.
Fahl'zeug, вів, поїзд; - підвода.
Fahren ulld Reiten,. unvorsicЬtiges, неосторожна

їзда ПО80М

і верх@м.

Fаhгепdеs

Faktisch,

Gut, движиме маНН0.
дійсний; - faktischer Besitz, дійсне посідаН6;

faktisches Verhaltnis,

-

'ДіИсне відношенє.

посереДНИЕ, баришіВНИІ{; чпнник.
Fаktuш (Begebenheit), приrшюченє, подія;

Faktor,

(Tatsaclle),

фаЕТ, обставина.

Еупецький раХУНОЕ, фar{тура.
FаktШ'епЬuсh, Ішига фаЕТУР.
Fakultat, впціл (на університеті); - факультет.

Faktura,
Fall,

випаДОІ{, прикшочепє;
в раві, як би;

-

-

упаДОІ'; ;

von Fall zu Fall,

-

fйl'

den Fall,

ва кождий рав;

auf keinen Fall, ніJ'Ш, кіколи; - auaer пет 1,'аНе,
- es іЕI: der Fall, :зайшов случай; so oft ein Fall aufsша t, ЕОЛИ 8айде случай; - gesetzt
den Fal!, припустивши, що.
FaBs, НЕ би; - allenf'alls, у вснпім раві, завсігди;
jedenfalls, в Еождім разі; n6ligenfalls, в раві по
требп; ,vidrigenfalls, В протпвнім разі.
Fallen, припасти; - упасти: - das Gut ficl auf den
altesten Sohn, шайно припало найстаршому синови; еіп Handlungshaus ist gefallen, упав торговельний дім;
- faHea іт Preisc, уменшити сн, обнивити сн В ціні,
упасти в ціні; fallen zur Last jemandem, тнжіти
на ЕИМ; die Wall1 ist auf ihn gefallen, вибір випав
на него; fallen in dic Augen, бити в очи; falle11 іп сііе Rede, вмішати сн до бесіди; - fallen
u11tcr' das Gesetz, підходити під вакон; - Fallel1,
-

3

ВИЄМІ{ОМ;

(в гірн.), спад.
FаПеп; еі11

Urtcil,

втцати вира!;.

FaHfrist, пропадпий речинедь.
FaJlig (abg'elaufen), вапавшrril; -

(zahlbar'). платний.

FіШіgkеіt, запавшість ; платність.
FаПіgkеіtstаg, день платно сти.

-
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Falliment, неспроможність плачеш!, банкротство.
Fallieren, упасти, вбанкротувати.
Fallit, невиплатник.
Fallsucht, падавиця.
Falltlir, спусні двері.
Falsch, фальшивий.
Falscher Eid, falsches Zeugnis, І{ривоприсяга, фальшиве
свідченє; falsche Miinze, фальшива монета, під
роблені гроші.
vогgеЬеп,

FaIschlich,

фальшиво представити,

ложно

по-

дати.

Falschmeldllug, неправдиве вголошенє, ваподанє.
Falschmlinzer, фальшир :монет, фальшівник грошеЙ.
Falschmlinzung, фальшованє :монет, підробленє грошеЙ.
Fаlsсhwш'Ьuпg, недозволене :затяганє,

недовволений вер-

бунок,

сфальшована річ, підроблена.
FаmШе, родина, рідня, сімя; (GescWecht), рід.
Fa:milien, родинний.
І
Fашiliепfidеіkоmшіfi, родинна повіренність.
Familiel1g11t, родинне майно.
FаmШепhаuрt, голова родинп.
Fашilіеппаmе, родинне наввище, родове на!шище.
FаmШепгаt, родинна рада.
Fаmilіепгесht, родинне право.
Fаmіliепstіftuпg, інститут, РОДПННИИ ааклад, родинна

Falsifikat,

фундація.

Familienvater, отець родини.
Familienverband, родинний ввюзок,

родинна ввявь.
FаmШепvегhіНtпіssе, родинні відношеня.
Fanatisieren, вапалювати, вправляти в :загорілість.
Fanatismus, :загорілість.
F~1ssell,

sicIl

fassen,

kпгz, коротко держати ся; еіпеп Besclll~
- еіпеп Entschlu~ fassen, поста

порішити ;

новити, намірити.

Fassion, аіананє, виявленє (маєтку),
Fassllng des Gesetzes, уклад :закона,
FаSSllJlgsvш'mоgеll, ПОНЯ1'ніс1'Ь.

фасія.
уложенє взкопа.

-
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Faste, піст.
Fatieren, ein Еіnkошшеn, виявити дохід, вю,аuати дохід.
Faust,Pfand, ручнии (движимии) застав.
Faustpfand:recht, право ручного ваставу.
Fehlanzeige, хибнии донос.
Fehlausweis, хибнии ви:кав.
Fehlgeburt, пороненє.
Fehlschlagen, неповести ся, невдати ся.
Fehlen, хибити; - хибувати, недоставати, бра:кувати.
Fehler, похиб:ка, JIОМИЛІ,а; - брак.
Fehlerfrei, безпохибниИ.
FеhlШ'gl'епzе, граница похибок.
JIохибниИ.
ЕеіегІісЬ, сваточниИ, урочистиИ.
Feierlichkeit, сваточність, урочистість;

Fehlel'haft,

einer Urkunde,

Feierlichkeiten

формально сти грамоти.

Fеіш'tаg, свато, сваточнии день.
Ееі1, продажний.
Feilbieten, торгувати, виставити на JIродаж.
Feilbietung, переторг, виставленє на продаж,

на ліци

тацію.

Feilbietullgsbedillgllisse,

условинп переторгу, ліцитаЦlтіні

условини.

FеilЬіеtlшgsе<1іl{t, оБІШІІК переторгу, ліцитаційнии едю:т.

Feilbietungstermill, день переторгу, день ліцитації.
Feilschaft, продажна річ, виставлена на продаж.
Feilschen, торгува'l'И що, торгувати ся о що.
Feilld, ворог, неприатель, противни~;.
Feilldschaft (Feindseligkeit), ВОРОЖНJI, ВОІюгованє; рожнеча,

неПРИЯ8НЬ,

содержимість
чистого !Золота або срібла).

Feillgehalt der Munze,
Feld,

поле;

-

во

ненависть.

freies Feld.

монети

вільне поле,

не надане (в гіри.).
Feldaufsicht, полевии нагллд.
FeldaufsichtspersOllal, полев::t служба.
Feldarbeit, робота на поли, пільна.
Feldball, рільництво, упр::tва рілі.

(скількість

поле HiKO~[Y

ще

-

l:!(j

~

полеве ушкодженє.
Felddienstbal'~eit, полева служебність.
Fеldflш', нива, лан.
Feldfrevel, полева пошкода.
Fеldfl'еvlш', полевий шr{ідниr\.
Feldfriichte, пільні плодп, вемлеплоди.
Feldgel'icht, полевий (воєнний) суд.
Feldgrundstiick, пільниiJ: фунт, поле.
Feldgut, ріля:, пільне майно.
Feldhiitel". польовий.

FeJdbeschiidigung,

Feldkaplan, віifсьr{овий ДУХОВНИК.
Feldmal'k, полева межа.
Fеldmеssш', землемір.

Feldschutzdiellst, полева сторожа.
Feldschlltzpel'sonale, полеві стражниrш.
Feldweg, пільна дорога.
Feldwilischaft, пільне господарство, рільне Іавдівство.
Feldzugsjahl'e, літа походів, літа перебуті увовинііі
службі.

Felonie, враДНПЦ'fВО,
Fenstel'l"echt, право

віроломство.
вікна (світла).
Fе1lstш'stеl1Ш', податоr{ від віІ\ОН, віІ\онне.
Fегіаltиg', вільшІЙ, феріл.1ЬНПЙ день.
Fel'ЇeIl, ферії, час ВІІПОЧННКУ.

Fel·tjgell,

(·ЇH~

Urkl1nClC', підппсати грамоту.

Fш'tіgkеіt, готовість, оборотніе1'Ь, впраВ:1.
Feliїgullg, підписанє, підппс.
FesselIl, каЙданп. вакови; - in I<'esseln legen,

-

.\nlegl1ng УОl1 Fe"",'1n. паложенє ІШКОВ;

в::шованпЙ.
Fеssеllшg, :JЮ\оВ:1ПЄ.
Fest, СИЛЬНИЙ, постіIrНИll;

(в гірн.);

-

-

вакувати:

gef'cssclt.

I'c'"ll'" С:с"ф"іll, тверда скеля

fester Preis. постіПна ціна .
.FesthaJt.eIl, an etwas, обетаватп прп чім; - еіll"ll GJ'lllld-

-

"a.lz fеstlшltеп. ll}Ш;:J;ержувати
Festlleh11lell, jel11anden, епіймати,
FestsetzeJl еіпс Frisl, уетановпти,
(~іl1"

ся В:1еади.

ПРlIдержати кого.
впвначитп речппець;

StIaf'" festselzen. постаНОВІІТИ, вюзнаЧІІТИ кару.

-
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Feststellen, ствердити, устіИнити.
Feststellllng, стверджеН6, устійненs.
Fellel'al'beiteI', робітник при огні.
Fellel'beschall, оглядини !Згарища,
Fеllеrsыllшst,' пожар, пожога, пожежа.
невапальпии, огнетрпвалии,
печнии від огня.

FelleI'fest (f'ellerischer),

Fellel'gefam', небевпе:ка огня.
Feuergefahl'Iich, небевпечний
Feuel'gewehr, пальне оружє.
Fеuеrlal'ш,пожарна трівога;

бев~

від огня.

-

Fенеrlаrш

sclllagel1, бити.

на огонь (трівогу).

Feuel'loschgerate, пожарні наряди.
Feuerloschmann, гаситель.
Fellel'loschkosten, r;ошти гашеня пожару.
Feuel'losc]lOl'dnung, огневі приписи; - пожаРНІІЇ!

устав.

Fеllel'шаuег, огнева стіна, (мур).
Fellerpolizei, огнева поліція.
FеuегsсJшdеll, огнева шкода.
Fеllю'sсhаdеllvеl'gііtllllg, винагорода огневої ШІ\ОДІІ.
Fellel'statte, огнище, ІІогорілище.
FеllеПеІ'sісhеГllпg, обевпечеН6 від огня.

Fеllегvеп;ісhегппg'sgеsеПsсhаft,

товариство

06езпечень

від огня.

FеПеІ'vеl'sісhШ'llпgsроlizzе,
грамота
огня,. ІІоліса (посвіДЕа) 06езпечешr.

06евпечепя

від.

FепеІ'wасhtег, ІІожарнии сторож.
FепеІ')vеhl', огнева сторожа.
,Fепегwеl'k, огнепаленє; штучні огні.

Fellel'Wel'kel',

огнепаЛЬНИІ,.

Fепеrwеl'kskОl'Рег, огнепальні тіла,
FеПеІ'zеісhеп, пожарнии вна:к.
FіdеіkоmшШ, ІІовіренність.
FіdеіkошшШаJlwагtеr, ІІоклиr,ании до повіренности, ВІІ
жидач повіренности.

FіdеіkошmШЬаlld, повірничии ЗВЯЗ0К.
FіdеіkошшifiЬеhОl'dе, повірнича власть.

-

'Fldeikolllllli6besitzel',

1::21) посїдач повїренцости.

FіdеіІШllllllіВstіftег, основатель повіренцости, :засцовнпк
повіренности.

FideikOllllllїВvel'lllogen, повїрниче майно.
Fideikollllllissal', повїренник.
Fіdеіkошmіssагіsсhе Substitution, повїрниче

підста-

вленє.

'Fiduzial', повїрничий наступник
Fiel'ant (Marktfahrer), ярмарочний '1'орговець.
Fiktion, вигадна, ВИДУnІІШ, фінцїя; - Recl1tsfiktion,

правна

фїнцїя.

Filiale,

філія;

-

товариство;

-

Filialgesellscllaft, філіяльне (відрядне)
Filialkirche, дочерна церква.

"Filiation, родовід, вивід походженя.
Finanzen, фінанси, маєток.
Finanzbehol'de, снарбова власть.
Finanzbezu'ks, -Landesdh'ektion,

IІОвітова, краєва

ДІІ-

реrщія скарбу.

FіпаПZlllіпіstШ'іUlll, :міністерія скарбу.

FіпаПZРl'оkurаtш', прокураторія скарбу.

'Finanzrat, скарбовий радник .
.Finanzwache, скарбова сторожа.
Finanzwesen, скарбовість.
Finanzwissenschaft, наука скарбовости.
Fіпdеlhапs, дім 8найдів, наПденців.
Findelkind, ;ща:И:да, найденець.
Finden, знайти, найти; - (егkЕшпеп) fiir gut, ув нати :за
добре; das Gericht hat zu erkennen befunden, суд
увнав

j -

sich veranJalM finden,

вважати ся спонуr,:а

ним.

~inder, пахідник.
Finderlohn, нахідне.
Finderl'echt, право пахідцика.
Findung des Urteiles, доходженє вироку.
Fingerzeig, 8нак, Ішамкаj - jешапdеlll

geben, вкааати кому що.
Fіпgіш'еп (erdichten), вигадати, видумати.

Fingiel-t,

вигаданий, видумани:И:.

ешеп

Fingerzeig

12!)

Finnen, уграr\и.
Finniges Fleisch, мясо $3 уграками, угровате мясо.
Firma, фірма (вивіска); - Einzelnfirma, поосібна, поОДИНОІ\а фірма; Gesellschaftsfirma, фірма спілки;
- Namenfirma, іменна фірма; - gemischte Firma,
Бложена фірма; Sacl1firma, ·річева фірма; - ursprtingliche Firma, первісна фірма; tiЬегtгаgепе
Firll1a,

перенесена фірма.

Fil"maprotokollierllllg,

протоколованє

фірми,

вписанє

фірми до реєстру.

Firmazeichnung, підписуванє фірми.
Firste, вершина (в копальні).
Fiskus, державни:И: скарб.
Fischerei, риболовство, рибарство; риболовство

Fischerei іп цеп

на

меЖИБе:м:них водах.

Fischereifrevel, риболовна пошкода.
Fischereiordnung, устав риболовства,

установи про рибо-

Binnengewassern,

ловлю.

Fischerkarte, рибацька карта.
Fischerrecht, рибацьке право.
Fischfang, риболовля; - freiel" Fischfang,

сво бідна рибо-

ловля.

Fix, сталий, постійний.
Fixer Gehalt, стала плата, постійні побори.
Fixe Gebiihr, стала належитість.
Fixgeschaft, стійний інтерес (Б непереступним речинцем).
Fixpunkt Ьеі Wаssегапlаgеп, стала точка в будівлях
водних.

Flaches Land,
по

рівнина, ровень;

-

auf dem flachel1 Lande,

селах.

Flacheninhalt, поверхня, простір.
FlachenmaB, міра поверхні.
Flachsseide, перстенець.
Flagge, хоругва.
Fleischausschrottung, рівня товару;

дрібна

продаж:

мяса.

Fleischbank, ятка, рівнича лавка.
Fleischbeschau, обвір мяса.
9
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Fleischlich, einer Person

Ьеіwоlшеn,

тілесно ВНОСИrИ ся.

Flеіsсhшаl'kt, торговиця мяса.
FleischstellCl', податок від мяса.
Fleischtaxe, оплата від мяса.
Fleifi, пильиість, дбалість ; - mit Flеіп"

нарочно,

Flei6igCl' H./tllsvatel', дбалий господар.
Flofi, сплав, дараба,
Flofianstalt, сплавничий ваклад.
FlоfigеЬШlГ, сплавне, сплавове.

Flofigel'echtigkeit, право сплавленя.
Flofiwesen, сплавництво.
F!otz, (в гірн.), верства, поклад.
Flllcht, утеча, абігство.
F1iichten, (Iluchtig ~'erden), утечи, вбігчи.
Fliichtling, вбіглець, біженець.
FIllchtworte, проклони.
F1iigeIOl't, (в гірн.), бічний вакіп.
Flugschrift, летуче письмо.
FIllr, поле, нива; - царипа.
Flllrhiitel', польовий.
Flпfi, ріка.

Fl1l6befestigllng, аабевпеченє
Flllfibett, русло, ріковище.

берегів.

Flпfiроlizеі, річна поліція.
FJ1l6poIizeїOl'dnllng, устав річної поліції.
Fliissig, плинний, текучий; - платний.
FШssіgеs КарааІ, плинна, виплатна істина:
капітал;

- dl'f GellQlt \yird flussig gemaeht,

виплачувати

платний
плата буде

ся.

Fliissigkeit, плинність ; - течія; - платність.
Folge, вислід, наслід; - іпfоlgе, насліДОDl; - Folge geben,
дати місце, вдоволити ; keine Folge ge))en, не дати
місця, відмовити; Folge lеіstеп, послухати, прихи
лити ся; kеіпс Folge lcislell, не прихилити ся,
непослухати.

Fo]gen,

іти ва

виходить;

ІШМ,

-

наступати: darallS foIgt, а цего
dcl' Zllwachs folgt cler HallptsaehC', при

ріст іде ва головною річію.

-- 131 FоlgеПdеІ'ша6еп, як наступав, наступаючим способом.
}~olgerecht (folgericlllig), наслідовниЙ.
Folgel'ichtjgkeit, основність, наслідовність.
виводити.
FоlgеГШlg, вивід, виведеш.
Folgezeit, наступний час.
FolteI', мученв; auf die

Folgel'n,

F(J!Ler

bl'ingen,

валти

на

:муки.

- Kirchel1fol1ds, цер
- Religionsfonds, реліrійний фонд; Studienfol1ds, науковий фонд; - BetrielJs- Hl1d Reserve-

Fonds

(Vегшоgепsfошls), фонд, :майно;

ковний фонд;

i'ol1ds, оборотовий і ревервовий фонд.

Fondsforste, фондові ліси.
Fondsgut, фондове майно.
Fondsobligation, фондовий

лист довжниЙ.
Fогdеl'llІаШl (Forclerer), вивівни:к (вгірн.), помагач.
}~ordern, домагати ся, допомагати сл, правити.
Forderschacht, 'видобувний шиб (ваr,іи).
Forderstollen, видобувна штольна: (піДRОПИ).
Fогdе11шg, домаганє; належність, вірительніСТL;

Forderung an jешапс.СJl haben, мати до кого належ
- Wechselforderung, векслева вирітельність.
Forderung, спомаганє, попиранє; - Forderul1g уоп Міпеність;

гаlіеп, добуваю:; :мінералів.

управнений до домаганя.
Fогdеl'lшgsгесht, право домагана:.
FогdеІ'lшgSVOlтісhtlшgеп, видобувні нара:ди.
Form, форма, вид, подоба, правило; - аllР.,еl'е,

FOl'derungsbel'echtigtel',

Fогш, вверхна, внутрішна форма;
іп

der gesetzlichell

Fогш

-

aнsgestellt,

innere
der vYechsel ist

веr{сель

влений в законній формі.
FогшаlkопtI'аkt, формальний договір.
Fогшаlitаt, формальність, правильність.
FOl'шеl, вворець; Еіdеsfогшеl, рота присяги.
FогшgеЬгесhеп, формальні хиби.
FОl'шliсhе Ul'kllnde, формальна грамота.
Fогшlоs, бев форми, неправильний.
FОГШlllаг, ввір, формуляр.

виста

-
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}'Ol'stalllt, ліснип урлд,
FOl'stangestelltel', лісовии наставник,
Forstaufsichtspersonal, JIicOBa сторожа,
}'orstbealllter, лісовий урлднИІ{.
FOl'stbetrieb, лісове господарство.
Forstkultur, лісова управа.
FOl'stdienst, лісова служба.
Forstfrevel, лісова по шкода.
ForstgehiJfe, лісовий помічник.
Forstgerechtigkeit, право уживанл ліса.
Forstgesetz, лісовий вакон.
FOl'sthagel' (НШег), гаввий, побережник.
Forstmann, лісовик (внаток ліснип;тва).
Forstma6ig, відповідно васадам ліснпцтва ; Behandlung der Waldungen, плепанє лісів

for~tmaaig('
по васадам:

лісництва.

Forstmeistel', лісничиИ.
Forstnutzllng, ужиток ліса.
FOl'stordnung, лісовий порлдок.
Forstl'at, лісовий радни!\.
FOl'strecht, лісове право.
Forstschutz, охорона лісів.
Forstwesen, лісництво.
FOl'stwirtschaft, лісове господарство.
Forstwissenschaft, наука лісництва.
FOlibestand, триванє, дальше єствованє.
Fortbringen, винести;
sir:ll fortbringcl1,

виживити

сл.

FOlіdаuш'п, продовжати, потривати.

FOl'tdauernd, тривалий, триваючий.
Fortfiihl'ung der bisherigen Ріrmа,

дальше

веденє

до-

теперішної фірми.

FOligang einer Verhandlllng, продовженє ро:шрави.
}'ortgangsklasse, кляса поступу.
Fortgangszeugnis, свідоцтво поступу.
FOlikommen, ваосмотренв; - долл.
FOlilaufende Zahl, біжуче члсло; - fortlaufende Zinscl1,
біжучі відсотки.

FOl'tsetzen,

продовжати;

мисл дальше
попирати

FOl'tsetzung,

еіп GеvvегЬе fortsetzen, про

-

провадити;

-

еіпеп

Prozeg fortsetzcn,

процес,

продовженє;

-

Fогtsеtzuпg еіПСІ'

stгаf'Ьагсп

Handlung, продовжуванє KapHoro чин)'.

Fossilien,

копальні річи, викопи.

Fбtus, плід.
FOllrage, паша, обрік.
FI'acht, набір; - (Frachtgebuhr), переві:ше.
Frachtabzl1g, ІІошибка в перевівного.
Frachtanstalt, перевівниИ :заклад.
Frachtblief, перевівнпй лист, набірний лпст.
Fl'achtftihrer (Frachter), перевівник.
Frachtftihrel'geschaft (Unternehmllng), перевізнпче

під-

приємство.

Frachtgeld, перевівне.
Frachtgeschaft (Vertrag),

перевівний

інтерес,

набіРIIПЙ

договір.
}~l'achtgut, перевівний товар, набір.

}'rachhandel, ПtJревіана торговля. •
Frachtmakler, перевівний посередник.
Frachtpl'eis, перевізне.
Frachtschiff, перевівний (набірний) корабель.
Frachtwagen, набірний вів.
Frachtzahlung, :заплата перевівного.
Frachtzeit, речинець перевову.
Frachten, перевовити, набирати (товари).
Fl'achtenkarte, викав (карта) пересилок.
Fral{tion, франція, відломок (СТОРОlIництва).
Frage, ШІтанє, :запит, запитанє; - аltегпаtіvе Frage, пере
мінне питанє; komplexe Frage, запутане питанє;
- vегfапglісhе (kарtібsе) Frage, підхопне питанє; Hallptfrage, головне питанє; ,- Zllsatzfrage, додаткове
питанє; Eventualfrage, випадкове питанє.
Fragestellen, ставити, вадава~и питанє.
FI'agebogen, листа (аркуш) питань.
Fragepullkt, предмет питаня.
Fl'agerecht, право ставленя: питань.

-

1;Н-

}'ragestellullg, ставленє (вадаванв) питань.
Frageweise, вапитуroчи; - snbst., спосіб питанл.
Fragestiick, запитанв, вапитана обставина.
Fragnel', переН:УПНИl\.
Fragnel'in, перекупка.
Frankiel'eJ1, оплатити (лист).
FrankiCl'll11gszwang, примус оплати (листової).
F1'anko, асі"., оплачено; - snbst., оплата.
Fl'ankosendllng, оплачена посилка.
Frall (Ehef'ran), жена, жінка, подруга, дружина.
Fralldlllos, хитрий, підступний:, облудний.
Frauensperson, женщина, невіста; господиня, хозянка.
Frechheit (Verwegenheit), зухвалість, беВС'fидність;
}І'еі,

dpr Diebstahl
ist lllit besol1derer Frechheit yerilJ)t
"'orclpn, крадіж ДОІинано з особлившою с:мілістю.
вільний, свобідвии: J'l'pies Gewerbe, вільний про
J!IИел: fl'eier Lrllr"eg<'l1stal1d, предмет надобовяв
{{ової наУІ_И; freie Wohnung, бевплатне :мепшанє:
аl1l freiell Fu!iJe, на свободі, на вільній стопі; ans fl'riel' Наllсі. в вільної руки: - freicl1 Lauf lassrll
сlеlll HC'l'Jlle, не СПИНЯТИ впміру справедливости,
ШИТИ праву свобідниИ тіІ; (біг).

ли

}'l'eibank, вільна торговиця.
FreibeutCl', :морський ровбillник, хижак.
Freibeutel'ei, ~юрське ровбишацтво, хижац'fВО.
Freibl'ief, вільнин (велівний) лист.
FreierkНirullg, (в гіги.), відібранє гірничого управненл.
Fгеіfаш'еll, СВ гірн,), гірничі ОГЛЯДИНИ.
Freigebig, щедрий.
Freigebige VCli'iigUllg, щедре ровпорядженє, догідне ваосмотренє.

J<'reigut (Freisitz), вільна осада, слобода; - родовласне маНН0.
Freihafell, вільна пристань.
Fгеihаltеп jemallden, удержувати кого.
Freihel'l', сво бідний пан, барон.
Freikal1ie" карта вільної ївди.
Fl'eikorps, відділ охотників.
Freilagel', вільний склад.

Fl'eilassen

(шасl1еn), увільнити, освободити, випустити на.

волю.

увільнен€:, висвободжеНG.
Frеіmапеrеі, мавонство, фарма:зонство.
Freisa6, слободян (господар вільного фунту).
Freischurf', ВИІшючпе управнеНG І,опальне: -

Freilassnng,

buch,

Fгеіsс]шгf-

книга копальних управнепь.

Fl'eischul'fer,

управнении

до гірничих робіт,

ВИІ,лючнии

копальник

Fl'eisprechen, von der
-

~\.llklage, увільнити від обжалованл;

einen Lehrling freisprecllen, виавол.ити термінатора:
уоп der Rесhnппgslеgung freisprechen, увільнити

від складаня рахунків.

Freistaat, вільна держава, річ посполита,
Freistadt, вільне :місто.
Freistatte, пристановище.
Freistehende Sache, вільна річ, НlЧШ; -

den Parteien
steht es frei, сторони мають право, сторонам вільно.
Freistellen, jemandem etwas, лишити ІЮМУ дО BOJ1:i, дО
вподоби; freistellen dem Ermessen, лишити під
ровсуд, pOBBary.
Fl'eiwillig, добровільний, самохітнии ;
Frei,,-illiger,
охотник, доброволець.

Freivererblich, вільнодідичнии.
Freiziigigkeit, свобода переселенл; - свобода вивоау,
Freihejt, воля, вільність, свобода.
Freiheitsstrafe, кара увланенн, кара відоймленя сво- боди.
Fremd, чужий, вамісцевии, сторон ський, ваграничниИ.
Fremdenbnch, книжка аамісцевих.
Fremdenpolizei, поліція над чужими.
Fremdenrecht, право чужинців.
Fremdenverkehr, чужинецькии рух.
Fremdenwesen, справи чужинців.
Fremilling, чужинець, чужосторонець.
Frevel, пошкода; - Jagdfrevel, ловнпч:а пошкода.
Frevelhaftigkeit, пошкідність.
Frevler, пошкідник.
Friede, спокій, агода, мпр.

-
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Friedel1sal1tl'ag, передложенє :мира.
Friedel1sbotschaft, !Заповідь :мира.
Ft'iedensbruch, вірванє пра.
Fl'iedensbund, союв мира.
FriedensfuB, мирова стопа.
Friedensgericht, мировий суд.
Friedenspl'aliminarien, условини J\lИра.
Friedensrichter, :мировий судн.
FriedensschluB, ваключепє мира.
Friedensstorel', ворушник спокою.
Frіеdепsstогппg, ваворушенє спокою.

Friedellstraktat (Vertrag), мировиИ доrовір.
Friedensverhandlungen, J\lИрові переrовори.
Friedenszeit, J\lИрний час, час спокою.
Fliedhof, кладовище, окопище (у жидів).
Friedlicb, спокійний, вrідливиИ, мирний; - іll1 friedlichen
вrідливим способом, вrідно.

Wege,

F1'isch, апf fгischer Tat, на rорнчі:м вчинку.
Frischen, .sпЬst., des Eisens, фришованє веліва.
Frist, речинець; - ("1 пfsсhпЬ), нроволока.
F1isterstl'ecknng, -ЕІ'wеіtеrппg, відроченє,

продовженє

речинцн.

F1'istgesucb, просьба о відроченє, о продовженє речинцн.
Fl'ist аnЬеl'аПll1еn (bestimmen, festsetzen), вивначити речи
нець; gesetzliche Fгіst, ваконний речинець; riehterliche Frist, судейсы\йи речинець; - vertl'agsll1aaige Frist,

Fristengeld,

(в

умовний речинець.

ripH.),

оплата

ва

привво:rелє

:запере

стам,

Fristung,

продовженє

(речинцн);

-

підождалє;

-

чинець ааперестаняробіт (в ripH.).
Fristweise, ратами, частлми.
Fl'omllles VегшасЬtпіs, побожний віДІ{а:з.
FrОШlllеп, ZUll1 Frommen deI' КігсЬе, на хосен церкви.
Fronal'beit, панщина.
Fronbar, паНЩІІНПИЙ.
F1'ondienst, панщинна служба.
Frongeld, оплата 38 наНЩІІНУ.

ре-

-
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Frongut, панщинне майно.
Fronhausler, панщинний комірник
Fronpflichtig, панщинниr\.
Frucht, овоч, плід; - (Nutzungen),

пожитки;

-

Fruchtr

und Mehlb6rse, біржа на плоди і муку.

Fruchtabtl'eibung, BirHaHIJ плоду.
Fruchtbringend, прпносячий: пожитки,

пожиточний ;

корисно Щ1містити.

fruchtbringend anlegen,

Fru.chterwerb, набуте плоду.
Fruchtgenu6 (Nie~ung), ПОіІшткованв.
Fruchtgenu6recht, право nожиткованя:
Fruchtlos, безпожиточний; - асіУ., марно,
Fruсhtпіе6еr, пожитковник.
J!'ruchtwechsel, плодовмін.
Fruchtzins, чинш в пожитках.
Frtichte, овочі, ПЛОДИ, пожитки;

-

надармо.

allsstehende Frucllte,.

непобрані плоди; eingesammelte Fruchte, вібранil
плоди; hangende, stehende Fruchte, виеячі, стоячі
плоди, невідділені плоди; Industrialfruchte, плоди
промислу; паШгlіеhе Fruchte, природні плоди; ·perzipierte Fruchte, вабрані плоди; verbrauchteFrucl1te, !Зужиті плоди; - versaumte Fruchte, ;занед
бані плоди;

Zivilfruchte,

-

yeIzeIlIle Fruchte,

спожиті плоди;

-

правні пожиткп.

Fl"Uchtenabsondel"Ullg, відділенв плодів.
Fl'uchthandel, торговля споживними товарами.
Fruchtenhandel, торговля овочами; - ' овоЧЇвня.
Fruktifiziel"en, ein Kapital, наміщувати капітал.
Fruktifizierung сіег Barsel1aften,
пожиткованє

готових
грошеЙ.
FruhgеЬшt, передчасний порід.
Fllg, право, власть; - Fug llnd Recht haben, мати повне·
право; nach Fug llпсі Recht, після справедливости
і права.

Fiigen, sicll dem Gesetze, поступати по вакону ; jemandem,

Fiiglich,

~ich

повинувати ся кому.

складний, відповідпий;

відно,. справедливо;

-

-

асіУ., ()кладно,

clas kal1l1 fi.iglicll

відпо

geschehen~

-
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се може леГRО стати ЩІ; das kann таn fiiglicll
verlangen. сего справедлпво мож ДOMaгaT~I СЛ.
FiihIlosigkeit, бевчутність; - внечутє.
Fuhre, фіра, вів.
Fuhl'frolle, потягова панщина (супряжна).
FUhrlohn, вівне.
Fuhrmann, BiBНJIE.
Fuhl'werk, підвода, вів.
FnhI'wesen, ві<!ництво; - потягова служба.
Fiihl'en, вести, провадити; - еіn Amt fiihren, справуватц
уряд; аеІі Beweis fGЬгеn, доr,авувати, провадити
до:ка<! ; аіе ВіісЬег fiihren, вести :книги; еіn('
Firma fGlJren, уживати фірму; - аіе Кlage fGhren,
повивати; einen Namen fiillren, навивати СЯ; den Proze~ fiillren, провадити процес; - einen titel
fGЬгеn, носити титул; аіе Waren fiihren, провадити
товари; das Wort fiilJren, забирати голос, промов
ляти; Aufsicllt ііЬег et"'as ШЬгеn, матИ надвір,
наглядати.

веденє, провадженв, провід.
Fііlllшg, наповненє.
Funktion, чинність, уряд; - справованє уряду.
Funktionszulage, додато:к ва урядованє, службови:И: до-

Fiihl'ung,

дато:к.

Funktioniil', ви:конуючи:И: чинність, урядовець.
Funktionieren, l\и:конувати чинність, урядувати,
вати

Fund,

справу

уряд.

нахіДЕа, найдена річ;

- FUl1dunterschlagung,

У:КрИТЄ

(ватаєнв) найденої річи.
Fundament, підстава; - <!асада, основа.
F.u.ndamental, васадничий, основний.

Fundation, (Grfindung),

основанє, валоженє;

-

(S!iftung),

фундація.

Fundgeld, нахідне.
Fundgrube, внайднще,
Fundieren, оснувати,

найдена верства СВ гірн.).
валожити ;
фундувати,

давати.

Fundrecht,

право нахідни:ка.

на-

-

Fundus instl'uctus,
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Трунтовий інвентар, господарска при

належність.

Fungibel (vertretbar), замінний,
Fiirbitte, (l~iirspraclle), вставлене

ва ким;

-

FiirJJitle fПг

вставити ся ;за ким,

jen'landen einlegell,

Fiirbittel', ;заступець, вставшпочий сл ва ким.
Furcht, бошшь, страх; - gegriilldete r,'urcht,
болвнь; -

оправдана.

gerecllte, ungerecllte Furcht, правно, не

правно викликана болвнь.
Furсhtsашkеіt, болвкість, настрашенє.
Fiirsorge, старанв, ваопікованє, дбалість.
Fiirsorgeschwestel', сестра служебющл.

Fiirtrag, віставленв'" (рахунку

3

одної сторони), пере

ніс.

Fiirwortlich,

прихильно; eill Gesucll fіігwогLliсЬ einJJe·
gleitell, предложити просьбу в ПРИХИЛЬНИМ справо
вданвм.

Fusion,
Fu.В,

;злите, ;злученв, сполука.
аиі' freielll
на вільности, на вільній стопі;
setzen, пустити на волю;

jemalldell belasscll

FLlU"

-

лишити

кого

auf freien Fuп.
fliichtigen {Сuп.еs,

вбіглиЙ.
Fu.Вsteig, стежка.

Fu.Вsteigrecht, право (служебність) стеЖІШ.

G.
Gabe (Gescllellk),
дачка;

-

дар, даток;

-

(GіеЬіgkеЩ, дань, данина,

lllilde Gabe, добродійний даток.

Gage, плата, платнл.
Galeel'e, Тал вр а, байдак j

jemalldell auf' die Galeeren
schickell, васлати кого на талврні роботи.

Galeel'ensklave, талврний певольник.
Gang, хід, біг, ток; - Gang (В гірн.),
Gang der
Industrie,

ЕгllеЬuпgell,
оборот

тік процесу.

хід

промислу;

,рудна жила;

доходжень;

-

-

.-

Gang der
Gang des Prozesses,

-
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(-GеЬйЬг), оплата ва хід, ходове.
GапgЬю'е Munze, обігова монета.
Gant, ліцитація.

Ganggeld
Ganz,

- sein ganzes Vегmбgеn, цілии иог~
- das ganze Volk, весь нарід; - zнr Ganze,
цілком, [!овсім; іm ganzen betrachtet, в цілости
річ беручи; - etwas іm ganzen kaufen, купити що гуртом.
Ganzlich, цілковитий; - der І ganzliche Untergang der
цілий, весь;

маєток;

Sасlщ цілковите внищенє (ватрата) річи.
вабевпека, [!апорука; unter Garantie, під ва

Garalltie,

бевпекою, вабе[!печуючи.

Gal'antiesUlllllle, сума вабе,шеки. ,.
Garbenzehent, снопова десятина.
Garnison, валога, Іарні[!он.
Gastgewerbe, гостинний промисл.
Gastl'echt, право гостииНости.
Gastwirt, господар гостинниці; - харчіВНИІt.
Gastwktschaft (Rеstапгаtіоn), гостинниця, харчівня.
Gatte, подруг, мvж.
, GattenlllOl'd, убїrйство подруга.
Gattin, подруга, жена.
Gattung, рід, rатуиок.
Gattungskauf, в:упно річеп якогось роду.
GaUller, мантій.
Gebal'anstaIt, поліжннчий діnr.
Gebarell, орудувати, вавідовати.
GеЬаl'Щlg mit dem Vегmбgеп,

орудованє l1IаЄТІЮМ,

1'оспо

дарованє; Gebarung іm Gesc l1afte, ведеиє справи,
діла; - Geldgebarllng, грошеве господаренє; - Kassa"
gеЬагung, Ішсове діловодство.

GеЬаl'Шlgsаuswеіs, вика[! обороту.

GеЬаГlшgsuЬегsсhufi, иаДВИШІ(а обороту.
будова; будинок, будівля.
GеЬапdеdіепstЬаl'kеіt, будівельна служебність.

Gebaude,

GеЬапdеstеUеІ', будівельний податок.
дати поясненє, пояснити; in
geben, відцаl'И в нає][; an Zahlllngsstatt
дати замісць заплати.,

Geben, Aufschllla,

J3esland
geJJen,
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Geber, давець, датель ; - GеЬегіп, давкиня, дателька.
Geberde, лице, вид; - вирав лиця; - уложенє.
Geberden sich, принимати вид, удавати.
Gebiet (Sргепgеl), область; - Gebiet d.e!' Wissenschaft,
поле

науки.

Gebieten, прикавувати; -

die Umstiinde gebieten es, cero

вимагають обставини.

- ваповідь; - zu Gebote stellen, бути
- die zu Gebot stellenden Mittel, средства,
якими ровпоряджає ся; еіпеш Zll Gebote stellen,
бути на чиї прикави ; еіп Gebot tlln, подавати
ціну; еіп hбhегеs Gebot tun, подати більше.
Gebl'auch, ввичай, обичай; - обряд; - вжиток, ужитє,
уживанє; amtlicher Gebrauch, урядовий ужиток;
Gebot,

приказ;

під руяою;

Zllm Gebrallcll dienen, бути в ужитю, служити
- aus dem Gebrauch kommen, вийти
3 ужитя: - Gebrauch machen von etwas, вро бити
ІЗ чого ужиток, уживати; SiC]l nach dem Gebrauch
richten, поступати по IЗвичаю·; - widriger Gebraucll,
-

до

ужитку;

невідповідне ужитє.

Gebrauchsberechtigter, управнений до уживаня.
Gebrauchsl'echt, право уживаня (служебність).
GеЬгаlшhswегt, ужиткова вартість.
:звичайний, уживаний;

Gebriiuchlich,
ist,

- wie es gebrauehlich

як є в :звичаю, як ввичаЙно.

хиба; уломність; - Leibes-, Gemiits-, хиби
тіла і духа, неміч тіла і духа; Gebrechen eines
Gesetzes, хиба, недокладність вакона; - Verstellung
уоп k6rperlicllen Gebrechen, удаванє тілесних хиб.
Gebl'echlich, хибний, немічний, уломниЙ.
Gebrechlichkeit, хибність, неміч, уломність.
Gebriidel', братя, брати.
Gebiihr, належитість ; - оплата; - nach Gebiillr, як на

Gebrechen,

лежить ся;

-

над міру.
Gebiihren, належати
лежні
право.

данини;

ііЬю'

dic

ся;

-

НеЬііl1г,

понад належитість,

gebiihrende Abgaben, на
gebiihrendes Recllt, належне

-
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рівноважна належитість, еквівалєнтова належитість.
Gebiihrenansatz, обчисленє належитости.
Gebiihrenbemessllng, вюriр належитости.
GеЬііhl'епЬещеSSllпgsащt, уряд виміру належитости.
Gebiihrenfl'eiheit, увільненє від оплати.
Gebiihrengesetz, ваrин про належитости.
Gebiihl'cnnachlafi, опуст належитости.
Gebiihrenpfliclltig, піДШlгаючий оплаті.

Gebiihl'eniiqllivalent,

GеЬііhl'еш'іісkstапd, валегліеть,

недоплата належитостей.

Gebiihrensatzskala, -tarif, скаля, тарифа належитостей,
Gebiihl'enwesen, справи належитоетеЙ.
Gebiihl'envormerknng, приміченє належитостей.
GеЬііhl'епzпflіstппg, відложенє оплати.

Gebiihl'end, належний; - прист.ойний.
Gebllndenheit, обовяваність, привя:заність; heit an das Wort,

повинність

Gebunden-

стояти при слові,

по

винність додержана слова.

Gebllrt,
еін

родини,

Kind

уродженє;

уоп

llnehelicher

рід;
Gebнrt,

порід;
ди~я

неправог()

роду.

Geburtsbuch, Ішига
GebUl'tsfall, случай

уроджених,
породу, порід.
GеЬш'tshеlfеl'; породовий лікар, акушер.
Geburts,jahr, рік уродженя.

Geburtsland, родинний край.
Geburtsort, родинне місце; - місце уродженя.
Hebllrtsregister, родопис ; - реєстр уроджених.
Gеьш,tssсhеіп, свідоцтво уродженя (роду).

Gedachtnis, zum ewigen, на Biqнy память.
Gedeihen, das Verfahren ist zнr Anklage gediehen, ПОСТУ
пованє доспіло (діЙШJIО) до обжалованя.

Gedenken, seit Menschengedenken, від непамятних часів~
від коли люди памятають.

Gеdепkшапп, сучасни:іі свідок, ватяnrець;
GеdепkШііпzе, пам ятковий медаль.
He(1iegen, (в гірн.), r.ам:ородниЙ, чистиЛ.

-

памятник.

-ltз

умова; - (В гірн.), шихта (ВЗЯВ плату за ДВt
шихти); mit jemandem еіп Gedinge иЬег etwaso

Gedinge,

ll1асЬеl1, умовпти ся В КИМ про що.

(Gеdіl1gагЬеіt), робота 'па умову (на за
клад).
GеdШlgепег MOl'd, вамовлене уБИ-Иство.
Geeignet, увцібнении, спосібнии, придатнии; - (schicklicll).

Gedingearbeit

:зручнии.

небезпечність, небевпека;
Gefahr ат Verauf Gef'ahr und
zuge, небезпека проволоки;
Kostel1 des Ausgebliebenel1, на небевпеку і кошт не

Gefahr,

стаючого.

Gefahrdrohend

ит sich greifen,

шприти ся грівним спо-

собом.

Gefahrde, підступ, хитрість.
Gefahrden, вабавити біди, привести до
Gefahrdeeid, присяга на справедливии

небевпечности.
праВіж.

НеГаЬгІісЬ, небевпечниИ.

Gefalle eil1cs Gew1issers, спад води.
Gefalle, йіе, данини, СІ\арбові доходи.
GefaIIsamt, уряд скарбових доходів.
Gefallsangelegenheit, справа скарбових доходів.
Gefallsgericht, суд в справах скарбових доходів.
GefaJIsgesetz, вакон про сr\арбові доходи.
Gefallsordnllng, устав скарбових доходів.
Gеf1Шsрасhtег, арендар скарбових доходів.

Gefallsstraff'onds, фонд скарбових кар.
Gefallsiibertretllng, переступство скарбових доходів.
Gefallsverkiirzllng, укороченє скарбових доходів.
Gefallsver~chlei6provision, провівія ва продаж предметів:
скарбових доходів.
Gefallsverwaltllng, варяд скарбових доходів.
GеfїШіgkеіt, услужність, вічливість.
Gefangen, увявнения, вязень; .,- (в віНні), бранець, по
лонения;

geYangel1

-

j етапсіеl1 gefal1gel1 llalten,

вявнити;

-

l1еЬтеп, увяввити.

Gefallgellallstalt, дім карнии.
Gefallgellallfseher (-W1ісlltег),

дозорець

(сторож) вявнів~

-1Н

oGеfапgешшfsісhtsреl'sопаlе,

вязнична сторожа, дозорці

вявнів.

Gefangenhaltung, вявненв, деР:Ішнв у вявниці.
'Gefangenmeister, інспектор (надворець) вявнів.
Gefangennehmung, увявнеН6; - аабранв (взлтв)

в не-

волю, спіЙ.манв.
'Gefangenenkost, влвничний харч.
Gefangenenpl'otokoll, nЛ8НИЧНИЙ протокол.
Gefangnis, влвниця.
.Gefangnisbau, вявничниИ: будинок.
Gefangnisbeamte, внвничний урядник.
Gcfangnisstrafe, кара вюшиці.
Gefangnissystem, вя:шичний спстем.

Gefangniswesen, вюшичні сп'рави.
Gе:П.іssепtliсh, нар очно , нароком, умисне.
Gegen, проти; - КJ.age gegen jemanden, повов проти кого;
- Einwendungen gegen, ваміти проти; - Beschwerde
gegen das Urteil, важалеН6 проти вироку; - gegen
Willen, проти полі; - gegen Erlag der Kosten, ва
8ложенвм коштів; gegen Entgelt, ва відплатою; gegen die Vorschrift,

проти припису.

Gegenausfiillrung, противний вивід.
'GegenauBel'ung, ПРОТИВaJIва, 8аява противної сторони.
Gegenbedingung, взаємие услівє.
Gegenbescheinigung, вваємне васвідченє.
Gegenbeschuldigung, вваємне обвиненє.
'Gegenbeweis, протИДокав; - Gegenbeweis fUhгеп, вести
протидокав.

Gegendeduktion, противний пив ід.
'Gegendienst, відслуга.
'Gegeneinander, проти себе; - аіе Zeugen gegelleinanderstellell, ставити свідків до очей, ВВОДИТИ; - die Gerichtskosten werden gegeneinander auf'gehoben,

судові

кошти вносять ся обосторонно.

'Gegeneinanderstellllllg,

протиставленє,

доочпе

ставленв

свідків.

GegenerkIarung,
,Gegenforderung,

противна ваява, ПРОТЮЗaJIва.
вваємне домаганв, вваємна вірительність.
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Gegengeschenk, вваємщrй даРУНОЕ, дар.
GegeJlgewicht, противага ..
GegeJlgrund, противна підстава, основа.
GegenleistuJlg, відплата, взаЄDша чинитьба.
Gegenmittel, проти средство.
Gegenpal,tei, противна сторона, ПРОТJШНИІ\.
GegeJlquittUJlg, щзаємнн:И: квіт.
GegenrechJluJlg, рахупок ПРОТИВRОЇ сторони,

вваємиий

раХУНОІ\.

HegeJlrede, відповідь; HegeJlsatz, противність ; -

іт

відмова.

протплежність, протис'rавлепє;
ПРОТи

Gegensalze zu diesel' Behauptllng,

твердженя,

сего

удержувапя.

GegeJlschlu61'ede, остаточна відповідь.
Gegenseitig, взаємно, обосторонuо, поспільно: - gegenseitige OfJligation, обосторонuе вобовязапє; -- gеgеп
seitige Versicherllngsgesellschaft,

товарпство

взаємних

обезпечень.

Gegenseitigkeit, вваємність, вваємини.
Gegenspel're, другий За!dOІ, (ключ).
Gegenteil (der), ПРОТІІВна сторона, противник.
Gegentcil (das), противuість, противенство; -

Gеgепtеіl

des zu Beschworenden, ПРОТlІвuість сего, ЩО мало
бути заприсяжене;

.-

іт

Gсgепtеіl,

das Gcgenteil beweisen, ДОІ,ШJуватп
Gegenvel'Pflichtung (Gegenversprecllen),

GegenvorstelluJlg, противне
GegeJlwart, теперішність; warl, n

противно;

-

противне.

взаємне приреченє.

представленє.
прпсутпість;

-

ін

Gegell-

ПРПСУТНОСТИ, перед.

Gegenwartig,

теперішнпп;

-

ПРИСУТНЛ:И:;

-

gegenwarti~

halten sich etwas, матп що на увазі, па памяті; - Vertrag
unter den Gegenwartigell, договір межи прnсутннми.

GegeJlzeichnung, співпідпис, контрасиrнованє.
Gegcnstand, річ, предмет.
GegeJlstandslos, clie Beschwerde ist gegenstandslos geworden,
жалоба стала ся безпредметова.

Gehalt, плата, платня, по60РИ

(службові); - der іппеге Gehalt
еіпег Miinze, содержимість монети (внутрішна вартість).

10

-
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Gehaltell (Zll et,yas), обовяааниИ: (до чого), ПОВJ[НПИfl.
Gehaltsal)zug, пошибка а поборів.
Gehaltsallspruch, домаганє поборів.
Gehaltsel'gaUZllllgszlllage, додаток на доповненє поборів.
Gehaltskarenz, уоНе, беа поборів; - teilweise Geh:1lts·
karenz, з частею поборів.
GehaltsspelTe, аамкненє (здержанє) ~оборів.
Gehaltsstufe, степень поборів. .
Gehaltsvorschu6, задаток на побори.
Gehaltszulage, додаТОІ, до поборів.
Gehassigkeit, ненависність.
НеЬеіm, потайний, скрптий; іш .gеllеішсп, потайюr,
скрито; gelleime Gesellschaft, таине това.рпстпо:
- :;elH:imer Rat, тапний радиик.
Heheimhaltllng, затаєне, держанє в таИні.
Geheimmittel, тайне средство.
Geheimnis, Т:1Іїність; - таина; - Brief· llncl SchrifleIJgеЬРішnis, тайність лпстів і письм.

Hehilfe, помічник.
НеЬОІ', gleiclJl's, п'еhUіеhсs сІее Parteien, рівне, правне
слухаю, сторін; Gеhбг gebcn, вислухати, дати

по
по

слухаю;.

НеЬОІ'еп, належати;

-

zнr

gerichtlichen Kompelcnz

gеhбгrп.

належати до судової власти.

Gehorig,

належний;

-

jemanclem gehOl'ig,

належний

ІЩГО.

GehOl'sam, послух; - aclj., послушниИ, слухпяниИ.
Geisel, ааlшадпИІ{; - бич.
Geistesabwesenheit, неПРИТОDшість духа.
Geistesanlagen, спосібности ума.
Geistesbeschaffenheit, успособленє, стан духа (УJllа).
GeistesgebI'echen, хибп ума, недомаганя.
Geisteskraft, сила духа, душевна сила.
Geisteskrankhelt, хороба ума.
Geistesschwache, слабість духа, слаБОУJIIність.
Geistesverwirl'Ung (.Stбгuпg), помішанє ума.
Gеіstеszеггііttпng, роастрій духа.
ровположенє духа;

Geisteszustand,

-

душевний стан.

ДІ)

-

Geistig, geistiges Wohl,
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духове добро;

- geistiges Eigenti1m,

духова власність; - geistige Gelranke, горячі лапптки.
Geistlich, духовний; - geistliche Funktion, духовна 'ШН~
ність; ein Geist1lcher, духовнш;, свнщени:к.

Geistlichkeit, духовепство.
GekIagter, піаваний, в:шівваниИ.
Gelangen, дїИти, осягнути; -

ZllГ Entsche.idllng, доспіти
eine. BittschriJ't an das Gerїcht gelangen
lassen, переслати просьбу до суду; Zll dеш
Seinigen gelangen, дійти до свого.
.
Geld, гріш, гроші; - bares Geld, готові гроші, готівка,
до вирішенн;

покладний

гріш;

-

Юеіпgеld. дрібні гроші;

Geld ma.chen, вгрошевити.
Geldabgabe (·Giebigkeit), грошева

-

Zll

дашша.

Geldanweisung, грошевпй пер екав.
Geldaufwand, грошевий видаток, наклад гроша.
Geldausfllhrverbot, ваборона вивозу грошей.
Geldaushilfe, грошева вапомога.
Geldbeitrag, грошева Сlшадка, датОк.
Geldbetrag, скількість гроша, грошева квота.
GеldЬеzаhlllпg, ваплаченє грошей.
GеldЬбгsе, грошева біржа.
Geldbuch, грошева книжка.

GeldbuBe (-strafe),

грошева кара (пеня), гривна;

-

іll

GeldbuIl>e verfallen, підпасти грошевій карі; - GeldbuIl>e allflegen, наложити грошеву кару, присудити
грошеву кару.

Geldkurs, курс грошей, обіжна вартість гроша.
Gelddarlehen, грошева повичка.
Geldgebarung, огудуванє грішми.
Geldgeschaft, грошева справа.
Geldhandel, торговля грішми, банкирство.
Geldhilfe, Г·РОlllева ПО~lіq.
Geldknappheit, грошева тіснота.
Geldleistllng, грошева чинитьба.
Geldmarkt, грошевий торг.
Geldnot, недостаток ГlюшеЙ.
Geldpapiel', грошевий папір.

-
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Geltlrimesse (·sendung), грошева посилка.
Geldsorte, рід Грошеit •.
Geldstrafe, грошева кара.
Ge1<1stiick, гріш.
Geldsumme, грошева сума.
Geld HJrkehl', грошевий оборот.
Geld ,,'еІі, грошева вартість.
Geld \\'echslel'geschiift, справа в:m;іни грошей;

підпрпєметво виміни грошей.
Gеldzаhltшg, заплата грошеп; грошева виплата.
Geldzeithen, грошевиіі внак, грошевий значок; - etw~s
in Geld anschlagen, обчислпти що на гроші.
Gelegen sein, положеuим бути; - (sicll ЬеПпdеп), на

- an etwas gelegell sein, валежати на
unter einer Gerichlsbarkeit gelegen sein, під

ходити СЛ;
чім:

-

лягати

судоводству.

Gelegener Moment, пригідпа хвилл, догідпий час.
Gelegenheit, нагода, - Ьсі Gelegenheit, при нагоді, нагодом.
Gelegenheitsgeschenk, прпгішпп даРУНОІ,.
GelegeJlheitsgesellschaft, ПРІІюніДІІе товарпство.
Geleit, супровід; - СВІІта, дружина; - jemandem sicheres
Geleit geben,

Geleitbrief,

прпдати кому сторожу бевпечности.

супровідппп лпст, лист безпеЧНОСТIІ.

,

Оеl0Ьеп, IІрпріІШТИ, слюбувати.
GеlБЬпіs, ПрlIречепє, СЛlобовапє; - Vormundschaftsgelobnis,
опіІ'УІІче ПРJlреченє.
GelObniseid, слюб.Уюча прпснга.
Gelteu, ВІІачити, мати вартість; - dieses Geld gilt Ьіег nicht,
сен гріш тут ІІе має вартости, пе є в обігу; - ilies

gilt аl:;; Gesetz, се має с.плу зат,она; - cs gilt dem
Sehuldigen, се дотичить ВІІПОВПІІка; - es gilt seinc
Ehrf', іде тут про його честь; - etwas gelten lassen,
пристати

на

Gеltешlmаеhеп,

що.

cin Recht, доходити ІІрава, ВИlюнувати
ПР:ШО, ІІе})евести в дійсність; die Verjabrung
geltendmachen, піДПОСІІТИ вадuвнепє.
Geltl111g, nажність, СТІИНlСТЬ; - вначіне; - die Gesetze
. ZllГ Geltung bringen, ІІривести вакони в діисність,

-
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вапевнити значінє законів; має
3ІІачінє ;
Geltung
успішним.

є важне,
важним,

1st in Ge]tung,
halocn, бути

Geltungsgebiet, область важности, область сили обовяауючої.

Geliibde, обіт, слюб.
Ge1iibde, feierliches, СВЯТОЧНИЙ ООІТ.
Ge1iibde ablegen, 3ЛОЖIlТН обіт, слюбувати.
Ge1iiste, похіть, прпс'rрасть, :забагп.
Gemarkung, грапиці, обвід; - inncrhalb сіеІ' (,cmarkung,
в границях, в обводі.

Оешіі6

dem Geselze, по :закопу, відповідно з:шонови; der Wahrheit gemii§, по правді, :згідно 3 правдою.
Gemafiheit, in Gemii§heit del' Verordnung, ;згідно 3 роз
ПОРЯДІ\ОМ.

Оешеіп,

ввичайпий, загальнпп, повсюдниЛ;

-

спільннй;

- gemeine Gefahr, вагальна небезпеrщ; - gem(,jner'
Mord, просте у блйство; - gemeiner Soldat, рядовий;
- gemeines Interesse (\-Vohl), загальпе добро.

Gemeinde, громада.
Gemeindeabgabe, громадська д:шпна.
Gemeindeangehoriger, припалежнии

до громади,

грома-

дяппн.

Gemeindeangehol'igkeit, громадська прпналежніеть.
Gemeindeangelegenheit, громадська справа.
Gemeindeanstalt, громадсший :заклад.
Gemeindeal1flage, громадські даТІ\И.
Gemeindeallsschllfi, громадський впділ, громадська комісія.
Gemeindebealllte, громадський уряднив:.
Gemeindebehorde, громадський уряд, власть громаДСЬІШ.
GemeindebeschJl1fi, громадська ухвала.
HemeindedieneI', громадський слуга.
Gеmеіпdееіgепtшп, громадська власність.

Gemeindeerfol'dernisse, громадсьні потреби.
Gemeindegenosse, громадськпй учасник, співгромадЯІШП.
Gеmеіпdеgеmю'kl1пg, границі громади.
Gеmеішlеgеl'есhtsаmе, громадські права.
Gemeindegesetz, громадський ззкон.

член громади.
Gеmеішlеgllt, громадське добро.
Gemeindehaushalt, громадське господарство, <Jаряд громадським маИном.
Gemeindelast, громадський тягар.
Gеmеіпdеlеіstппgеll, громадські чинитьби.
GеmешdеOl"dlшпg, громадський устав, ординація гро-

Gemeindeglied,

MaдcьKa.

Gemeindepolizei, громадська поліція.
Gemeindel"at, громадський радний; -

рада І'РОМіщська.

Gеmеіпdеsсhwеstш", сестра служебниця:.

Gemeindeu1ll1ag.e, розложенє громадських
HemeindeveI"band, громадська 3ВIІВЬ; шеіndеvеl'Ьаnd

allS

сlеш

allfnehmen, приймити
Gemeindevel'band entlassen,

датків.

іn

dcn

Gc-

до громади;
увільнити а гро

маДСЬІЮЇ авяаи.

Hemeindevermogell, громадський маєток.
Gеmешdеvеl"tl"еtuпg, ваступство громади"

GemeindevOl"stand, громадська старшина.
HemeindevOl"stehel", начальник громади, війт.
Oemeindeweise, після громад, громадами.
Hemeindewesell, громадська річ, громадсша справа.
Gemeillgeist" горожанське почутє.
Gemeillgefahl"lich, :загально небевпечниИ.
НеmеіllgliillЬіgш",

віритель

маси

(певиплатного

,iJ;овж-

НДІ;а).

Hemeilllllitzig, :загально пожиточнии, всім потрібний,
Hemeiuheit (Korporation), агромадженє, КОІ1Порація.
HemeiJlsa1ll, спільний, поспільнпИ.
HemeiJlschaft, спільність, ааспільність; - Gi.ilcI'gellH,jJJ"еЬаП, nrаєшова спільність; - еі was mit jешаndС!Il
іn Gemeinsellaft besitzen,
сполувати: еЬеlіеЬе

спільно що а ким посідати,
подружа спіль

Gcmeinsellaft,

ність.

GemeillschaftS\'el"1llQgen, спільпии маЄТОІ,.
Hemeillschaftlich, Сllільний; gешсіnsеЬаflliсllC
stimmungen,
Еіgеl1tшп,

спільні постанови;
снільна власність;

Веgemeinscllaflliclles
gemeinsehaftlicrle

Rechte, епільні права; - gешсіпsсhаftlісhеl' теіllшыl['
eines Gutes, спільник майна.
Gellleinschuldner, невиплатний довжник.
Hemessen, докладний, вправний; - gelllessellcr АuПгаg',
вправний приказ; gemessene Ar'bcit, робота на
вимір.

- gemischtc Kommission, мішана ко
- gemiscllte Ehe, мішане подружє; - gemischtp
Warenhandlung, торговля мішаних товарів.

Helllischt,

мішани.iJ:;

місія;

Неmііsеvеl'kеJll'sаш;tаlt, вамад обороту яриною.
Hemiit, дух, ум.
Gешііtsаl·tЬеsсhаtfеllhеіt, успосоGленє духа.
Gemiitsbewegung, вворушенє духа.
Gemiitshinterhalt, затаєнє мисли.
Hemiitsruhe, еПОІ,іи духа..
Неmііtszпstаlld, стан духа.
Непаll, ДОlшадно.
Hendal'me, жандарм.
tiendal'merie, жандармерія.
Gellealogie, родовід.

G('nehmhalteJl (genc]lIl1igel1),

дозволити

що,

ПРИЮІ'І'И,

ОД0 брити.

Gt'неhшhаltlшg (GСl1еllшіgllllg"), !озволенє, одобренє;

mit

Gеllеllmlшltllпg сіЄІ' VОГШllпdsсhаf'tsЬеhOгdе,,;за до

:1Воленєм опіІ_УНЧОЇ власти.
(і4~пеhшіgUllg сіе!' Ware, узнанє товару за добрим.

Gt'llеhшіgШlgsш'kПlldе,

довволяюча

грамота,

дозвільна

грамота.

(іеnеhшіgппgsldапsеl, ДО3ВОJIяюча примі'l'f;а.

НеПel'аl (В словах зложених), головниП:, загаJIьниі-і.
Gепегаlkоmmашlо, головна команда.

Gellel'alillspektioJl,' годовна іНСПеІщія, головш{іі: наI'ЛЯД.
Henel'alkarte, :загальШt I{ap'ra, головна І,арта.
GеПШ'аlрat'dоп, загальне прощенє.

НепегаlРl'оkш'аtОI', головний прокуратор.
GеПel'аIVШ'sаПllullшg, вагальне вібранє, вагальпии 30lр.
ОеJlш'аlvоllmаС.ht, вагальна ПОВНОВJIасть, J'енеральна повновласть.

-
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G~піе,,'еsеп, інжіН6рія.
Gепіе6Ьаl', споживаЄI!Ш:И:, споживнии.
Нспоssе, спільник, учаснИІ\, товариш, побратим.
Непоssепsеhаft, стоваришеН6; - WohnungEgel10SSellschaft,
стоварпшеН6 для придбаня помешкань.

член стоваришеня.
НепоssепsсhиftSI'еgіstеl', реєстр сговаришень.
Gепоssепsсhаftsvш'шоgеJl, ма6ТОК стоваришеня.
Geniige leisten, tHn, виповнити, вдоволити; -

Genossensehaftel',

(lem Ge·
setze Genilge leisten, виповнити ;закон; - del' Pt1icht
Genilge leisten, сповнитл 060В1І30К; - daraus егЬеПt
zur Geniige, 3 дего доволі лсно.

HeniigcleistuJlg, вдоволенє, виповнене.
GеJlugt1Ш, вдоволпти; повернути шкоду.
Gепugtшшg, вдоволеН6; поверненє шкоди:
GеПllglШlllg, повне винагороджеН6 ШКОДП.
НепuВ, иожиток; вДоволенє; Geniisse llпd
ПОЖПТІШ і ДОХОДП;

іт

-

уоіlе

Beziige,
Gellusse Sei]}el' Rel'hte sei]},

вживати своїх прав, виконувати свої права.

Henu6scheiJl, посвіДІШ участи,
Gepack, пакунок, КЛУНОІ>.
Gepackscheill, пакункова посвіДІ,а.
Gepacksii bel'gewicht, перевага пачнБУ,
Hepflogellheit, ;звичаи, ПРПВИЧІ{3.
Heprage, пятло, знак; - відтис}; (на грошах І.
Herade, пршши, простпЙ.
r.~rade

Linic (Vепvапdtsсllаl'l:;-), пряме ИОІ{оліН6;
ні gera(ler' Linie VОП jemal1dem abstamll1ell, ПОХОДJIТП від
Koro виростім ПОІ{олінІО.
Herade Zahl, рівне ЧИСЛО, паристе число,
Неl'адеzп, прямо: Яl{рав.
Gш'аtе, наряДи, наЧIlНЄ, посудина;

-

SiIJJel'gCI'1i[c,

срібна

посудина.

Heraten,

іll еіllеll Sll'eit, попасти в еупереЧБУ, поперечнти
- in Stockung gel'atc]}, иопасти в застій; - і]}
Schlllden geraten, попасти в ДОВГИ; - in Verdacht
іп Vergessenheit
geraten, попасти в підо;зріН6; ін сііе п('geraten, піти в непамять, в аабутє j СЯ;
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fangenschaft geraten, дістати ся до неполі; - аіе
Wa111en БіnаnісЬ! geraten, вибори не повелл ся, не
вдали ся; ,.- cs ware geraten, було би пожадало.

Geratschaft, нарядє.
Gerecht, справедливий.
Gerechtigkeit, справедливість; lassen,

віддати

Нііnаеn

аег

в

справедливости;

руки

lеіЬеn,

Gerechtigkeit widerfahJ'en.
- jemanden аеn

справедливість;

йЬегІіеГегn,

Gerechtigkeit

-

еіnе

впмірити' справедливість;

иЬеn, ділати по справедливости.

Gerechtsamc,
kr1inken,

управненє, прав();

-

віддати

Koro

Gerecl1tigkeit уегGcrechtigkeit

.

jemandes Gerechtsame

нарушати чиї права.

Hereichen, zum Schaden,

виходити

на

приносити :користь; геісЬеп, служити для безпечности.

Vortei!e,

ШЕОДУ; zum
zur Sicherheit ge-

суд; Gericht Ьаltеn, відбувати суд; - йЬег
jemanden Gericht halten, судити Koro; es wird
heute kein Gericht gehalten, нині не судять; - іm
Gericht sitzen, засідатп в суді; еіnе Sache уог
Gericht .bringel1, впточити (ВІшести) справу перед.
суд; - jemal1del1 аеm Gericht uberantwortel1, віддати
Roro перед суд; - уог Gericht verk1agen. запізвати
ДО суду; YOl' Gericht lааеп, завізвати до суду; YOl' GегісЬt erscheinen, ставпти ся в суді; еіn
strenges Gericht иЬег jemanden ergehen lassen, видати

Helicht,

про Roro строrий суд.
HCl"ichtJich, судовий; - gerichtliches Verfahren, судове
иоступованє; jemanden gerichtIich belangen, ПОТЯ
rнути EOrO до суду; gerichtlich yerfolgen, пра:ву
вати,

судово

доходити.

Herichtsabgeordnete,

еудовий віДПОРУ'ІНИЕ,

судовий ко-

місар.

Herichtsadjullkt, судовий помі'ІНИЧИИ:,
Gel"ichtsarzt, судовий лікар.

аДЮНЕТ.

Gеriсhtsаuskпltапt, судовии прислуха'І, авскультант.
НшісhtsЬаrkеіt, судівництво; судова власть, судоводство ; -- аіе Gerichtsbarkeit des L:llldesgericl1tes,

-
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судоводство KpaeBoro суду; - діе der Gerichtsbarkeit
des Friedensgerichtes zugewiesenen Streitsacllen. спори
переказані судоводству мировоrо суду.
~erichtsbea~te, судовий урядник.
Gerichtsbehol'de, судова власть .

.Gerichtsbeisitzel', судовий васідатель, асесор.
Gerichtsbezirk, судовий повіт .
.Gerichtsbote, судовий післанець, судовий возьниИ.
Gerichtsdienel', судовий служник.
Gerichtsfahigkeit, здібність діланя перед судом, в
Gerichtsfelien, судові ферії.

суді.

.Gеrісhtsgеыlаllсh,судовийй звичай.

Gcrichtsgebiihl', судова оплата.
Gerichtshalter, судодержець; -

(GeIichtsllerr), суда'l'ОР,
справуючий судівництво.
Gerichtshanden, erlegen zu, зложити в суді.
'Gerichtshaus, судовий дім, суд; - jemandell yor!adell іlll
Gericl1tshause zu erscheinen, завізвати Koro, аби явив
ся в суді.

Gerichtshof,

збірний

суд,

судовий

двір,

судовий

три-

бунал.

судова інструкція, приписи о судах.
GeI'ichtska~~erel', судовий коморник.
Herichtskanzlei, cyдo~a канцелярія.
'Gerichtsko~petenz, судова приналежність, підсудність.
Herichtskostell, судові кошти.
HericJItskl'eis, судовий ОКРУl'.
,Неriсhtsоrdпппg, закон про судове поступованє;
судебний порядок.

'Herichtsinstl'uktion,

Gerichtsorganisation, судова орrанівація.
Gerichtsort, місце суду, осідок суду; - судище.
Hericlltsperson, судова особа.
Gel'ichtsrat, судовий радник
Geri(~htssaal, судова саля.
Herichtssache, судова справа.

Gerichtssitzung" судове васіданє, судова, нарада.
GerichtsspI'ache, судовий явик, мова ужцвана в суді.
".erichtssprengel, судовий обвід, судова область.
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Gerichtsstand (-stelle), суд (приналежний); -

allgemeinel"
Gerichtsstand, вагальний суд; - besonderer Gerichtsstand, осібний суд; - au~erordentlicher Gerichtsstand

(с\usnаhщsgегісht), ВИЄМІЮВИИ суд. надввичаИ:ний суд';
Kausalgerichtsstand, каввальний суд, 3 ОГЛЯДУ на
рід справи, справний суд; - delegierter Gerichtsstand,
.відпоручеИИЙ суд; ordentlicher Gerichl sstand, вви
чаhии суд; personlicher Gerichtsstand, особистий
суд; Realgerichtsstand, річевии суд; Gш'Їсhts
stand іn Handelssachen, суд в торговельних справах;
- Gerichtsstand іn Seeangelegenl1eiten, ~yд в справах

-

морських;

Gerichtsstand іn Bergsachen, суд в гір
- Gerichtsstand іп Gеwеl'Ьеапgеlеgец
heiten, суд в ПРОМИСЛОВИХ справах; Gel'ichtsstaD.(l
іn Streitsachen, суд в спірних справах; Gerichtsstand aи~eг Streitsachen, суд в неспірних справах; (,erichtsstand der Amol'tisiemng, суд умореня, аморти
зації; Gerichtsstand des Aufel1tl1altes, суд пробу
ваня; Gerichtsstand dю' Aufforderungsklage, суд
визивного позву; Gerichtsstand der Betretung, суд
придибаня;
Gericl1tsstand dCl' Feldbeschiidigung,
суд полевого пошкодженя; Gerichtss;and de!' Fideikощщі~stгеіtіgkеіtеn, суд повірничого спору; Gf:'richtsstand del' fгеі"rillіgеll Untel'wcrfung, суд В добро
вільного підданн;
Gel'ichtsstand del' gеfііl1гtе/J
Yel'waltung, суд веденого вараду; - Gericl1tsstand del"
tlocllstricl1tel'licllen Verf(ig1,lng, суд установлении най
ВІІСШИ][ судом; Gerichtsstand des Ortes der nе
gangenen Таі, суд D!ісця доконаного чину; -- GeJichtsstalld del' ргоvjSOl"іsсhеn Sic]lerstellungsmittel, суд
тим:часного вабезпеченя; Gerichtsstand der Str,eitg'ellossenscl1aft, суд для учасв;иків (спільників) спору;
- Gerichtsstand der Vel'lassel1schaftsal1gelegenheiten,
(',паДКОВИІІ суд; Gerichtsstand des Vertrages, суд
В договору, договірний еуд; Gerichtsstand deI"
Widerklage, суд напротивного ПОІШУ; - Gerichtsstand
del' Wiedereinsetzung іп dell vorigen Stand, суд ПРИ
верненя до первісного стану; ' - Gerichtsstand de;;
-

ничих справах;

-
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Wohnsitzes, суд вамешканя, суд осідку; - Gerichtsstand des ZusammenJIanges, суд сполучностл ; - Gerichtsstand des Zl1vorkommens, суд випередженя.

Gerichtsstillstand, вастанова судівництва.
Gericht stafel, судова таблиця.
Gerichtstag, судовий день.
Gerichtsiiblich, уживаний в суді.
Gerichtsverfassllng, устрій судівництва.
Gerichtsyollzieher, судовий ВІІІюнавець.
Gerichtsvorstand, начальство суду.
Gш'ісhtswеs.еп, судівшщтво.

Gerichtszeuge, судовий свідок.
Gerichtszustiindig, піДСУДНIІЙ, приналежнии до суду.
Gerichtszustiindigkejt, піДСУДllість, судова приналежність.
Gerichtszwang, судовий иримус.
Geringfiigig, маловажний, дрібний.
Geringhaltige Miinze, малодержна монета, маломістна.
Geringschatzung, маловаженє,
Gerinne, КОРІІТО, стік; - FluU,gerinne, русло, корито.
Gerinne, kiinstliches, штучний стік.
Gel'iicht, поголосrш, вість, чутка, IIОDlОШШ; falsch,~
Geriicht.e verbl'eiten,

розширювати фальшиві вісти.

Gesalllt, цілий, цілковитий, :загальний.
Gesallltal1sweis, загальнnй виказ.
Gesallltbetrag, вагальна скількість.
Gesallltertrag, вагальпий прихід.
Gesallltheit, вагал, цілість.
Gesallltleitung, вагальний варяд.
Gesallltlllollal'chie, ціла монархія.
Gesallltnacht'olge, загальне ннступство.
Gesallltnallle, Вбірне імя, спільна на;зва.
Gesamtpersfjnlichkeit, вагальна особа,
Gesamtsache, спільна справа;
(universilas
вбірна річ.

Gesamtverbindlichkeit, спільна повинність.
Gesamtverpflichtnllg, спільне зобовяванв.
Gсsаmtwш't, вагальна вартість.
висланець, ІІосланниr,;

Gesandter,

-

посол.

]'еГllШ),

-
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Gesandtscbaft, висланництво; - посольство.
Gеsашltsсhаftsреl'sопаlе, особи належні до посольства.
Gesalldtschaftsrat, радиик посольства.
Geschaft, справа, орудки; - іитерес; - (Arbeit), праця:,
діло; (Handels-), :купецьr,а справа; - (Vcrrichtung),
чинність, ванятє;
вісЬ etwas zum Gcs('hiifte
machen, занШШШ ся чш[ для :шрібку; - angelcgcn-

heitlicl1Cs Gesch1ift,

головuе ванятє,

Gescbaftsaus1veis, викав чинностей, справ.
Gescbaftsbebandlung, орудованв ділом.
Gescbaftsbetrieb, ведеН6 діла.
Gescbaftsbuch, ділова шшга.
Geschaftsdiener, діловии с.туга.
Gescbaftst')'eund, діловий товариш, КУlТецькuЙ.
Geschiiftsfiibl'el', ділов,'деЦI), l"праВНИЧИJlК.
Geschaftsfiihl'ung, діловодство, справшrчеиє; -

GeschїHts-

filhrung ohne Auftrag, спраВUllченє бев ПРИlТорученя,
неUОКЛlшане справиичеиє;
- Ges,·h1iftsfiihrung der
JшtіzЬеhOгdеп, урядов:шє СУДОВИХ властеИ.
(-Zl,.lg), хід справ; gutCl' Gcsch1iftsgang,

Geschiiftsgang

добрии поступ діла.
GеsсhаftsgеЬаГlшg, вавідовапє ділом.
Geschiiftsberr (-inhaber), власник діла, підприємства.
GeschiiftsiIlstruktion, службові приппси.
GescllaJtskreis, І,ИТ ділапя.
GeschaftsklllJdig, свіДОМllИ діла.
Gescbiiftsleiter, діловод, ЮJ.чальнИК.
Geschiiftsleitllng, управа діла.
Gescllaftslokal, льо:каль підпрпємства,
Geschaftsmanll, ОРУДСІВНИК, сшщулянт.
GeschaftsOl'dllung, порядоr, діл, ЧИШІОстеИ.
GеsсЬаftsргоtоkоП, протокол чпнностеИ.
Geschiiftsregister, реєстр, ваппсник чпнностеИ.
Gеsсhiiftssсhп.ld, діЛОВIJИ довг.
GescJйi.ftsstelle, міще підириєметва, діловий осідок.
Geschaftsst.iick (Exhibit), ПІІСЬМО, акт.
GеsсhаftsstШldе (-zeit), урядові години; час,- пора
чннностеЙ.

-
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Geschiiftsstil, урядовий стиль, принятий стиль.
Gescbaftstra.ger, справоваступиик, повірник; - offentlicher
Geschaftstrager,

публичнпй noвірник.

Gescbaf·tsiibergabe, передача справи, вданє чинностей.
Gescbaftsumfang, обєж діланя.
Gescbaftsverbindung, ділові (купецькі) вносини.
Geschaftsverkehr in Amtssachen, вносипи В урядових
справах; Geschiiftsverkehr in Handelssachen. Toproвельні вносини.

Gescbaftsverteilung, поділ праці.
Heschaftsverwalttlllg, вавідованє справами.
Heschaftszabl, число ділове, біжуче число справн.
Gescbenk, дар, дарунок, подарунок.
Hescbenkannabme jn Amtssachen, прпнпжанє дарунків в уря
дoBиx справах; - Geschenkannahme, припятє подаруНRУ.
Geschenkgeber, даритель.
Gescbenknehmel', оБJарований; - Zllm Geschenk Ье
kоmшеп, одержати в дарі; zпm Geschenk тасЬеп.
подарувати, дати в дарі.

Geschicbte
стану

иЬег

den Recl1tshandel (species facti) , опиl'

справи.

Gescbicbtsumstand (Таtпmstапd), подійсний
Gescblecht, рід, племя; - geschlechtlich

стан.
mі~Ьгапсhеп_

тілесно надуживатп.

GеsсhlесhtsЬапm, родовід, родове дерево.
GeschlecbtsfoJge, родове наступство, noтомки.
Gescblecbtsfolger, потомок, родовий наступник, нащадок.

Gescblechtsname, родове імя.
Geschlecbtsregister, родопис, родовий
Gescblechtsrejf'e, полова доврілість.
Geschlechtsteile, полові части.
Gescblechtswappen, родовий герб.
Gescbmeide, привдоба.

реєстр.

Gеsс]пvеіgе депп, не вгадуючи, тим Jirенше.

GescJlwister, рідня, брати і сестри.
GeschwistCl'kind, братанець, сестрінець.
Gescbwister, vollburtige, halbburtige,
брати і сестри.

рідні,

прирідні
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Geschwisterkindel', брати і сестри стр:ийні, вуині, тіточвї.
Geschworner, прислrлпи (судя); - приса:жнии СВ громаді).
Geschwornen'banl., лаваприся:глих.
Geschwornengericht, суд присяглих.
GescJlwornenliste, листа присяглих.
Geselle, товариш; - челядник (у ремісників).
Gesellenkasse, челядна каса.
Gesellschaft, суспільність; - товариство, спілка; - еіпе
Gesellschaft schlie~en, sавязати спілку; anon)'meG€sell~chaft, бевіменна спіЛІШ; burgerliche аеБеll·
schaft, суспільність; - Kornmanditgesellschaft, ЕО1\ІаН
дитна спілка; Aktieng,eseJlscllaft, акційна спілка;
- stiНe Gesellscllaft, тиха спіЛRа; GelegenheitsgeseIlschaf't, принагідна спілка; gelehrte GeseIlschaft, наукове товариств'о,

Hesellschaftel', спільник, учасник, товариш.
Gesel1schaf'tsdiebstahl, Rрадіж ДОЕонана в товаристві.
Gesellschaf'tseigentum, власність товариства, спілки.
GеsеПsсhаftsfiгmа, фірма спілю\:.
'
GeselIschaftsfonds, фонд спілки,
GeseOschaftsinventar, iHB~HTap (спис :маєтку) спілки.
GеsеПsсhаftstеiluпg, поділ спілки.
маєток спілки.
Gеsеl1sсhаf'tsvш'tl'аg, договір спілки.
Gesetz, вакон; - Di~posjtivgeselz, розпорядний вакон
(вглядно .оБОВЯ3УЮЧІІЙ); zwjngendes Gesetz, при-,

Gesellschaftsvermogen,

:мусовии Ba~OH (бевглядно обовявуючии);

gesplz (Prazrptiv·),

ШJEавнии вакон;

- Gebots·
Verbotsgcsetz
Reichsgesetz, дер
,-

(РгоЬіЬіІіУ-), ваборонний вакон; жавнии закон; Landesgesetz, краєвий ваЕОН;

-

Gesetz bekannt тасЬеп, оголосити вакон; - das
Gesetz uberlreten, переступити вакон; - ап das Gesetz
gebunden sein, бути ввяваним ваконом, держати сл
еіп

вакона,

книга ваконів; allj!'emejnes biirgerliches
Gt'sf'tzbuch, вагальна книга цивільних ваконів.

Gesetzbuch,

Gesetzgebende Gewalt, ваконодатна
Gesetzgeber, ваконодавець.

власть,

-

-Geset1.gebuug,

16()

ваконодавство.

Gеsеtzlшudе, ВаІ.опо;шавство.
Gesetzkundig, свідо:uи:И: вакопів.

Gesetzlos, без~аконни:И:.
Geset1.losigkeit, беззан:онпість.
GеsеtzmііШg, в а.кон'нІ1:И:, по вакопу.

GesetzmaВigkeit, законність.
Gesetzsammlllllg, збірник заІ\Онів.
Gesctzvorschlag, начерк вакона, про"кт закопа.

Gesetz,,'ic.ll'jg, ПРОТП3аІ.оПНІ1И.
Oesetzwidrigkeit, ПРОТІ[:Jаконність.
Gel'ietzesanalogie, схожість заІ.опа,
Gesetzesanwcndung, прнміпен" закона.
Gesetzesalls1 j 'gllng, виклад заКОна.
Geset zeskraft, сила вакона.
Gesetzessanktion, санкція закона, затверджеНІ> ваІ,она.
Geset7.esstrenge, строгість ВаІ{Опа.
Geset7.eSiiLlel'tl·etung, переступлен" вакона.
Gesetzlich, законнпи; - gcsetzliche Folgen, ваконпі на
слідки; geselzliche Dicnstbarkeiten, Erbfolge, Pfand·
rechte, Zinsen, законні служебности, закопне дідиченє,
ваконні права ваставу, законні відсотки.

Gesetzt dt'n Fall, dag,

допустім, що.

GеsісhtSРlшkt, поглнд, точка ваДJIВЛІОванн.
Gеsішlе, челядь.

Gesindebltch, челндна книжка.
Gesindedienst, челндпа с,чжба.
Gеsіпdеlщltеr', удержуючи:И: челядь.
Gesindelohn, васлуженпна.

Gesindeol'dJlung, челнщІИ:И: устав.
GesiJldevel'trag, челядини договір.
Gespannschaft, комітат, жупанстпо.
ОеІіІргасЬ, pOBroBip, ровмова.
Gestalt, ПО вид ; - постава.
Gestandig sein, прпвнати сн,
'Gеstашlпіs, ПРlлшанв; - jcmanden zum GеsШпdпіs bringen,
навесги l.ого до привианя; jcmandem ein Ge-
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stai:J.dnis abzwingen, вимусити на
qualifiziertes Gestandnis, частинне

ким привнане;
привнане.

Gestange, (в rірп.), Rобли.
Gestiingesteuer, Rоблова оплата, жердочне.
Gestatten, привволити, допустити.
Gestattung, привволенє, допущене.
Gestehen (eingestehen), признати ся; - еіnе Tat gestehen,
прив нати

ся

до

чину.

Gestehungskosten, кошти набутя.
Gestellig machen jemanden, доставити Koro; -

sich ge-

ставити ся.
доставлене.

stellig machen,

Gestellung,
Gestion, справоване; -

Gestion еіnев Amtes,

ведеш;

уряду.

Gestionsprotokoll, протокол
Gesuch, просьба, прохане ; хилити ся до

справ.
еіn Gesuch ЬеwіШgеn, при

просьби, вдоволити просьбі; еіn
відмовити просьбі, неприхилити

Gesuch abschlagen,
ся до просьби.

Gesuchsbegehren, жадане просьби.
Gesuchsrhreiben, письменна просьба.
Gesundheit, вдоровє.
Gesundheitlich, -е Sachen, справи вдоровя.
Gesundheitsaufsicht, наrляд :здоровя.
Gesuudheitspflege, nлеІ,анє вдоровя.
GesundheitspoIizei,. поліція :здоровя.
Gesundheitsl'ucksichten, :зrляд на :здорове.
Gesundheitsstorung, нарушенє :здоровя.
Gesundheitswesen, справи вдоровя.
Gesundheitszertifikat, посвідченє вдоровя.
Gesundhei1szustand, стан ВДОРОВІІ.
GеtеШеs Eigentum, поділена власність.
Getr'iiukebezug, побиранє наПИТІ,ів.
GetrankebGl'gung, борrованє напитків.
Getrankeverf'iilschung, сфальшованв напит:ків.
Getreide auf dem Наlmе, вбіже на пні.
Getreidemarkt; :збіжева торговиця.
Getreideverkehl'sanstalt, ваклад обороту вбіжем.
11
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-

Geviel-t, Grubenbau,
Gewagt, відважний,

-

вимірен::t копальнл.
небевпечний,

сміли вип ;

- gewagtes
gewagte AuBerung,

Geschiift, сміливе підприємство; необачне вираженє, ванва.

Gewahlter, вибранець, вибраний.
Gewahl', (евікціл), вапорука, увіренє; -

правне посіданє;

- Ge,vahr leistel1, вапоручити, увірити; - аl1 die
Gewahr kornmen, бути ваписаним ва власника; jemanden іп die Gewahr eines Gutes selzen, впровадити
Koro в посідаН(~ майна; - Gewahr abschreibel1, ви
писати

(вимавати)

Gewahr

апsсhгеіЬеп,

вапоруку в ірунтових

книг;

-

вписати вапоруку до фунтових

книг.

вапоручний лист;

Gewahrbrief,

аасвідченє

!рунтової

власности.

Gewahren,

довволити,

прихилити

Beweis,

сл

до

уділити;
просьби;

еіпе

-

Bitte gewahren,
das gewahrt keinen

се не становить ніякого ·ДОІШВУ,

се не

до

кавує.

Gewahrleister (Gewahrsmann),
Gewahrleistung, вапорученє; -

вапоручник.
оЬпе Gewahrleistul1g,

не

вапоручуючи.

Gewahrsame,

перехованє;

etwas іп seiner GewallfSame
elwas іп веіпе Gewahrвате пеЬтеl1, ввлти ЩО до перехованл; - die Sachp.
befindet sich іl1 seil1er Gewahrsame, річ находпть сл
в ero перехованrо; jemandel1 іl1 Gewahrsame
vorlaufige!'
bringen, придержати Koro в вапертю; Gewahrsam, попередуче (тимчасне) перехованє, при

-

ЬаЬеп, переховувати ЩО;

держане.

Gewalt,

власть;

таппівсЬе

-

сила;

Gewalt,

-

переміг,

подружа власть;

насила; elle- hOhere Gewalt,

висmа сила, переміг; offentliclle Gewalt, пуБЛІІчна
власть; richterliche Gewalt, судейська власть; vate!'liche Gewalt, вітцівська власть; ,·ormund-

schaftliche Gewalt, опікунча власть; jemandem
Gewalt antun, насилувати Koro; - einer Weibspe!'SOl1
Gewalt al1tun, внасилувати невісту; Ge~·a1t щ-
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wenden, ужити сили; перти

mit Gewalt vertreiben,

від

силою.

Gewaltgebel', властидавець.
Gewalthabel', властець.
Gewalttatigkeit, off'ent1iche, публичне насильство.
Gewaltvel'hitltnis, f'ащiliеlll'есhtliсhеs, нравнородинне
. відношенє власти.
Gewaltigell, der Gl'ubenw1is~eI', відпроваджувапє води
в І,опальні,

Gewaltsam,
Tod,

насильнип;

-- adv.

насильно:

- ge\valtsaIl1er

нагла смер1.'Ь.

Gewal'tig sein (gew1irtigen). надіяти ся, ожидати.
Gewartigung, іп, вижидаючи кого; - ohne Gew1irtigung,
не

вижидаючи,

Gewasser, ВОДИ; - повінь.
Gewehr, оружє; - ручниця, кріс.
Gewellde, наворіт, гони,
Gewerbe, ремісло, промисл; - заробок, :заробкованє.
Gewerbeanlage, промис;rОВИІl :заюraд.
Gewerbebehorde, промислова власть,
Gewel'bebetrieb, веденє промислу, ПРОМИСЛОВИЙ оБОРО1'.
Gewel'bebiicher, промислові книги.
Gewel'befl'eiheit, свобода варобкованл.
Gewerbef'uhrer, ведучий промисл,
Gewerbegehilfe, ПРОМИСЛОВИЙ помічник.
Gewel'begel'Їcht, пропrисловий суд.

Gewel'beinhaber, ПРОМИСЛОВИЙ державець.
GewerbeinSI}ektor, промпсловий інспектор,

доглядник пр!)·

мислу.

GеwегЬеkашшеl', промислова палата,

Gewel'beOl'dnung, промисловий устав.
Gewerbesachen, промислові справи.
Gewerbescheill, промислова ІІОсвідка.
Gewerbeschllle, промислова школа.
Gewel'besteuel', варібковии подаТОІ{,
Gewerbetl'eibendel', ванимаючии сл промислом.
Gewerbevel'lust, утрата промислу,
GеwегЬеvеl'шоgеп, промислове майно,

-
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Gewel'bskundiger, l.lНавець проШlСЛУ.
Gewerbsmann, промисловець, ремісник.
GеwегЬsmіШіg, промисловим способом, ПРQМИСЛОВО.

Gewerbsl'aum, місце промислу.
Gewel'bsrecht, право варобкованл; - промислове право.
Gewerbsverleihung, наданє промислу.
Gewerke, спільник копальні, копальник.
Ge"'erkenbuch, копальна книга.
Gewerkentag, вївд копальників.
Gewel'kschaft, копальна спілка; - ваводове брацтво.
Gewicht, вага; - Brutto·, Nettogewrcht, гуртівна (бевпошибна) , чиста вага; das Gewicht }шltеn, мати
вагу; (\Yichtigkeit), важність, внач:інє; einel'
Sache Gewicl1t уегlеіЬеп, надати справі вначінє; eine Sache von Gewicht,

важна справа.

важний, поважни:И:, важкий.
GеwiсhtSSШ'гоgаt, вагова НаІшадка.
Gewinn, хосен, користь, виск: - виграна;

Hewichtig,

- abgehender
Gewinn, (lucrum cessans), втрачений виск.
GеWіППVOl-tl'аg aus dem Vorjahre, переніс виску в попередного

року.

Оетппеп, хіснувати, користати, вискати;

-

виграти.

C~ewinnsncht, користолroбність, жадоба виску.

Gewinnnng, (в гірн.), добуваю;.
Hewinst, виграна, :зиск.
Gewissen, совість, сумлінє; - nac}l seinem besten Wissel1
und Gewissen,

по наи:ліпшіИ відомости і совісти.

Gewissenhaft, совісни:И:, сумлінний.
Gewissensehe, подружє по совісти.
Gewissensvertretllllg, улекшенє совісти.
Gewissenszwang, примус совісти.
GewiJ3heit, певність.
Oewohnheit, ввичай; - наліг, привичка .
. Hewohnheitsdieb, налоговий ВЛОДЇй.
Gewohnheitsrecht, ввичаєве право.
Gezogener Wechsel, перекаваний вексель.
Giebigkeit, данина, дачка.
Gift, ОТРУЯ:.

-
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Gifthandel, ТОРГОВЛЯ отруmш.
Giftmischer, отруйник.
GiftmOl'd; отруйне убийство.
Gilde, брацтво, товариство; - Handwerkergilde, цех ремісничий.

Girant, жирант, переносець.
Giratar, жир атар , перенісний.
Girieren, жирувати, переносити, на ЕОГО (веЕсель).
Girierung, жироване, переношеН6 (вексля).
Giro, жиро, переніс (веЕСЛЯ).
Girobank, жировий банк, перенісний баНЕ.
Girogeld, заплата за жиро, перенісна ціна.
Glaube, віра; - ЬOser Glaube, вла віра; - guter Glauh~,
добра віра; - jemandem Glauben beimessen, завірити
кому; auf Тгеие und Glaube, на чесноту.
Glaubensabfall, відступство віри.
Glaubensabtriinniger, відступник віри.
Glallbensbekenntnis, визнане віри, віроісповіданє.
Glaubensfreiheit, свобода віри.
Glaubensgenosse, одновірець.
Glaubenspartei, віроісповідне сторонництво.
Glaubenszwang, віроісповідний примус.
Glaubhaftmachung (Bescheinigung), удостовірене.
Glaubwiirdig, віригідний.
Glaubwiirdigkeit, віригідність.
Gliiubige, der, вірний, віроісповіднНЕ; - AltgHiubjgf~r,
старовірець; Rechtglaubiger, правовірний; - UJlневірець.
віритель; -

glaubiger,

Gliinbiger,

der betreibende

GНiubiger, ПОПII-

раючий (еЕзеЕУцію) віритель.
Glaubigerausschufi, виділ вірителів.

Gliiubigerkonvokation, СЕЛИЕанє вірителів.
GIaubigerschaft, загал вірителів.
Gleichartig, однаЕИ:И:, однородн~Й.
Gleichbedeutend, одновначниЙ.
Gleichberechtigt, рівноправний.
Gleichberechtigung, рівноправність.
Gleichformig, однообравнии, одностіИниИ.
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Gleichhalten, на рівні держати, врівнати.
Gleichkommen, рівнати сл, вирівнати.
Gleichlautend, рівноввучний, вгідний; - die A.bschrift ist
mit der Ul'schrift gleichlautend, відпис є вгідний В
писом; zwei gleichlautende Abschriften, два

перво
рівно

ввучні відписи.

Gleichnamig,

одноіменний.

teilen, рівно поділити.
GleichmaBigkeit, рівномірність.
Gleichstellen, рівно ставити, порівнати.
Gleichzeitig, рівночасний, сучасниИ.
GlеісhmіШіg

(ДеісhzеШgkеіt, рівночасність, сучасність.
GШсksvегtгаg, договір на вгад.
Gnade, auf Gnade пncl Ungnade sich егgеЬеп, вдати ся на
ласку і неласку.
Gnadenbrief, грамота помилуваня.
Gnadengabe, дар в ла()ки, МИ:ІО()ТИНЯ.
Gnadengehalt, побори в лаСІ,И.
Gпаdеш!:еSllсh, просьба ла(;ки.
Gnadenweise, в лаСІ,И.
Ноldwаhl'ппg, волота валюта.
Gonner, покровитель: - попирач.
Gonnerschaf't, покровительство ; - попираН6.
Gottesdienst, богослужеН6.
Gottesdienstliche Sachen, богослужебні річн.
GottesHisterel', богохульник.
GоttеsІаstегппg, богохульство.
Gottesurteil, божий суд.
Gouverllement, намісництво; - rубернін.
Gouvel'nelLr, наміспиr;: - rубернатор: - ВапkgоuvеГllеш,
rубернатор банку.
Gl'iiber, гробар; - лмар, Іщпа",1ЬНПJ{.

Gl'iiberdiebstahl, ОІ,раденє
Graberei, І,опанr,а.

гробів.

(~Tabgeld, похоронне.
Grad, степень, ступінь; - (Wiu'de), ДОСТОЙН(jТВО;
йег Verwandtschaft, степень спорідненя; іll1

Gl'ade, в рівнім степени; -

-

Grad
gleichen

in сІет Grade, n міру, як.

-
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Gradieren, (в гірн.), чистити, :зварити.
Gradierhalls, зваричня.
Gl'adiermesser, степеномір.
Gl'adierllllg, чищенє (сировиці), вварка.
G:radl1ieren, винести на степень.
Gradl1iert, маючий степень (аr,адемічниИ).
Greisenalter, старість, півиии віл.
Gremil1m, вбір j - Gro~handlergr'emjurJ1,

вбір

гуртів

ників.

граНИЦНj кордон; межа; обсяг; - sich іп den
Grenzen seiner Gewalt halten, трmrати ся в границях
своєї власти; die Grenze der Vollmacht iiber·
schreiten, переступити границі ПОВНОВJIасти.

Grenze,

Grenzbegehl1ng, обхід границь.
Grenzbefestigl1ng, укріплеrrє границь.
Grenzberichtigung, спростованє (справленє) границь.
Grenzbezirk, пограничний пові').'.
Grenzernel1erllng, BiДHOВJJeHЄ границь.
Gl'enzfestllng, погранична лріпость, l'вердиня.
Grenzhfigel, . граничнии Іюпець.
Grenzland, пограничнии лраи, окраїна.
Grenzlinie, граничне пасмо, помежина.
Gl'Шlzmагkе

(Zeichen), граничний анал, граниЧ'нил.

Gl'enZllachbar, граничнии сусід, межівнид.
Grellzscheidl1ng, відмеженє.
Grellzstadt, rroграничне місто.
Grellzstein, граничний ламінь.
Gl'ellzstl'eit, граничнии спір.
GrenzteilllJlg, ровділенє границь, розмежованє.
Grenzverriickl1llg, пересуненє границь.
Grellzwache, rroгранична сторожа.
Grenzwachhal1s, дім пограничної сторожі.
Grenzzoll, пограничпе (мито) цло.
Grellzzollamt, пограничнии уряд цловиП.
GгШе

(Einbildung), ПРИJ!!ха, вибаги.

Grillenfanger,
Grob, про~тий:,

примховатий, вибагливий.
нечемнип; - grobe Unvorsirhtigkeit, веЛIII,а

rrеосторожність;

-

grobes Verschulden,

тнжке

про-

-
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- grobes Benehmen, нечемне новеденє; grobe Miinze, тяжка монета.
GroBeltern, діди, дід і баба.
GroBenkel, правнУЕ.
Gl'oBhandel, гуртівна торговля.
GroBhandler, гуртівнИR.
Grofijahrig, повнолітниіі.
.
GroBjahrigkeit, повнолітність ; - die Gro§jahrigkelt erreichen, дійти ПОВНОJIітности.
Grofijahrigkeitserkliirung, уповнолітненє, увнанє повновиненє;

літности.

GroBmnttel', баба.
GroBvater, дід.
GroBkrellz, . великий хрест.
GroBmacht, велика держава.
GroBmeister, веЛИRИЙ містр.
GroBtenteils, по більшій части.
Grnbe, копальня, вакіп, шихта.
Grllbenarbeit, копальна робота, в вакопі.
Grnbenball, копальна будівля; - bruchgefahrlicher Grubenbau, ваваленєм гровячий вакіп.
Grnbenbetrieb, веденє копальні, добуванє вакопу.
Grl1benfeld, гірниче поле.
Grllbengefalle, спад в вакопі.
Grl1bengewerke, власник ваколу.
GГllЬепlшrtе, карта вакопу.

Grnbenkleie, дрібна руда, жорства.
GrnbenmaB, гірнича міра.
Grnbenwasser, вода в вакопі.
Grnbenzimmerllng, цимбринє вакопу.
Grl1nd (Grund und Boden), вемля, !'рунт, ріля; - (Ursache),
причина; mit Grund, підставно, оправдано; - ег
kann sich mit Grund beschweren, він має підставу
жалувати ся; liegende Griinde, недвижимости; einer Sache auf den Gгuщі gehen, основно доходити
справп; auf Grund der A.ussage, на підставі
!Зізнаня; dafiir sprechen erheblich~ Griinde, ва
сим промовляють важні причини; dieser Meinl1ng

-
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liegt das zugrunde, отся гаДЕа основує ся на ціМ;
- fiir seine Meinung Griinde anfiihren, на попертє
своєї гадки напровадити докави ; іт Grunde,
в самій річи; mit Grunden beweisen, основно
викавати; -- уоп Grund аив, ЦЇЛЕом, до ВНаЕУ;
- zugrunde gehen, внищити, пропасти; - zugrunde
richten, внищити кого, 8нївечити, привести до упадку.
Grundabtl'ennung, відділенє фунту.
Grundabschreibung, відписанє фунту.
GгuпdаЬtгеtlшg, відступленє Ірунту.

Grundartikel, основний артикул.
Grundbelastung, обтяженє, обдовженє фунту.
Grundbesitz, фунтова посілість.
Grundbesitzer, поміщик, фунтовий посідач.
Grundbestandteil, складова часть фунту.
Grllndbuch, фунтова книга.
Grllndbuchsamt, урнд фунтових книг, гіпоте'ШИй уряд.
Gl'undbuchsanlegllng, вакладанє фунтових книг.
GпшdЬuсhsаUSZllg, ausfiihrlicher, summarischer, фунтовий
(гіпотечний) витяг цілковитий, скорочений ..
Grundbuchsblatt, карта фунтової книги.
Grundbuchseinlage, фунтовий викав (гіпотечниЙ).
Grllndbuchsfiihrer, начальник фунтових книг.
Grundbllchsffihrllng, веденє фунтових книг.
Grundbuchskorper, фунтове тіло (гinотечне).
Grllndbuchsstand, стан фунтової (гіпотечної) книги.
Grllndbficherlich loschen, вичеркнути 8 фунтових книг.
Grllnddienstbarkeit, фунтова служебиість.
Grllndeigentllm, Ірунтова власність.
Grllndein]osung, викуп фунтів.
Grundentlastung, висвободженє фунту, увільненє від
тягаріі:.

Grundentlastungskapital, капітал висвободженя ІРУНТУ,
Grundertragnis, :фунтовий дохід, фунтовий пожиток.
Grundfeste, основа, підвалина.
Grund:O.ache, поверхня (простір) фунту; - Grundflache
des Gl'ubenma~es, 8акладний простір гірничої (ко
пальної) міри.

Gгtшdgегесhtіgkеіt,
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(-gerechtsame),

основний закон.
основний, узасаднений;
безпідставний, безосновнии.
GrundherI', землевласник.
Grundhel'rschaft, земельна власність.
Grundkapital, васновне майно.
Grundkomplex, обшир вемлі.
Gгtшdkuх, дідичний уділ копальний.
Gгппdlаgе, основа, підстава.
Grundlast, tpунтовий тщар.

Grundgesetz,
Hrundhaltig,

Grundlastenablosllng,

викуп

Ірунтове

-

(сплата)

управнеН6.

nicht gІ'uшlhiiltіg,

тягарів

І'рун-

тових.

Grundlinien, головні вачерки.
Grundlos, бевосновниЙ.
Grundobrigkeit, Ірунтова :щерхність.
Grundparzelle, Ірунтова парцеля.
Grundpfand, tpунтовий ;застав.
GrundI'echt, основне право.
Gгппdгill, головна наснова, начерк.
Gl'ппdsаtz, засада; (-regel), правило.
Grundsiitzlich, в васади, васадпичо.
Gl'undsteuel', І'рунтовий податок.
Grundsteuel'kataster, ката стер фунтового податку.
Gгuпdstепегkоmmіssіоп, комісі!! Ірунтового податку.
Grundstrerke, (в гірн.), ГОЛОВНИЙ хідник.
Grundstiick, І'рунт, кусник фунту.
Grundtausch, ваміна І'рунту.
Grundtei1ung, поділ, фунту.
Gl'iindung, основаН6, валожеНG.
Gгuпdvеl1'аSSП,пg, васадничий устрій;
конституція.
Grundverschl'eibung, ваписаП6 фунту.
Gгппdwаssеl', підвемна вода.
Grundwi11, фунтовий господар, І'авда.
Grundzahl, головне число.
GІ'uпdzеl'stіісkппg, роздроблеН6 Ірунту.
GГШldzіпs, І'рунтовии ЧИIlШ.
Grundzug, годовца черта, нарис; ~~ ціха, 'внам!!.

-
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ваШІадати, оснувати;

-

вісЬ auf. etwas griinden,

опирати ся на чім, основувати ся на чім.

Grunder, основатель, васновник.
Grundergewinn, виск основателів.
Gruppe, Трупа, відділ; - Armeeallsbildungsgl'uppc,

армійний

вишкіл.

Gulden,

волотий;

-

ein Gulden osterreichischer Wiihl'ung,

один волотий австрійської валюти.
Giiltig, важний.
Giiltigkeit, важність.
Gunst, користь, прихильність, радивість ;

- weder zuzuungunsten, ані на користь, ані на
некористь; das Urteil ist zu seinem Gunsten ausgefallen, вирок вийшов на його сторону; - Zll jemandes GunsteI). Geld erlegen, вложити гроші на чію
gunsten

посЬ

річ.,

Gut,

добро; - майно; - тОвар; - fahrendes, bewegliches
Gut, движиме майно; - liegendes, unbewegliches Gut,
недвижиме майно; - landt1ifliclles Gut, майно ваписане
в книгах l'рунтових (гіпотечне); offeHtliches Gut,
публичне добро; Staatsgut, державне майно.
GutachteJl, ровізнанє, гадка, добросуд ; - Gurachten ііЬег
etwas erstattell, представлти ровівнанє; - Gutachten

сіпЬоlеп, ааt;ЛГНУТИ (важадати) гадки.

Gutachtlich,

способом ровівнаня; gutachtlich einen
Bericht erstatten, вдати справу з осудом.
GпtЬе:6.пdеп des Rісhtещ увнанє суді; nacll всіllет
Guthefinden, по свому ровпівнаню.
Giite, доброта; - in der GШе abmachen, валагодити по
доброму, добрим способом; Versllchllng der GU:te,
намаганє

влагоди.

Giiter, добра, майно, маєтність.
,Giiterabtretung, відступленє маєтности.
Guterallweisung, переказ товарів.
GііtегЬеsсhапег, обворець

TOBitpiB.

Giitel·bestiitter (Frachtm1ikler),

перевівний справник, спе

дитор.

Gutergemeinschaft,

маєткова спільвість.

-
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Giiterkomplex, обшир дібр.
Giiternamhaftmachung, вилвленє (ВИЇ1\[енованє)
Giiterrecht, маєткове право.
Giitertl"ansport, церевів товару.
Giitertrennung, (separatio bonorum), відокремленє
GutgeWicht, чиста Bara.
Gutglaubig, добровірний.
Guthaben, належність (в рахунку); - добро.

маєтку.

маєтку.

GutheiВen, etwas, ОД0 брити, ПРИННТИ що ва добре.
Guthei6ung, одобренє, принлтє ва добре.
Giitlich, добродушний; - sich giitlich auseinandersetzen,
по доброму полаrодити СЛ; den Streit glitlich Ьеі
ваrодою полarодити спір;
ejn giitlicher Уеl'
добровільна yrода.
Gutmachen, нarородити, направити.
Gutrechnen, пораховати на чію корис'rь.
Gutsagen, ручити ва Koro.
Gutsbesitzer, посідач добра, маєтности.
Gutsbestandblatt, карта стану маєтковоrо.
Gutsgebiet, двірський обшир, двірська область.
Gutsgemarkung, rpаниці дібр.

legen,
gleich,

Gutsherrschaft. двір, двірське панство.
Gutsherrschaftlich, двірський, пан ський.
Gutskorpel', вемське майно.
Gutwillig, добровільний, охотний.
Н.
ВаЬе (Gut), :маєток, добуток, дОбро; НаЬе und GUl,
майно, маєток.
Haben, мати; - (miissen, sollen), має, винен; - subst.,
належність (у купців); Umgang тit jemandem
haben, сходити СЛ в ким, приставати в КИ1\[.
Habhaft werden, einer Sache, відобрати річ, вабрати,
НаЬilitаtіоп, викаванє увдібненя, rабілітація.
HabitueIl, навичний, налоrовиЙ.
Habsucht, жадоба.

-
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Habseligkeit, маєтки, річи.
Hafen, пристань, ватока ; плисти

до

пристані;

іп den Hafen einlaufen, при

-

виплисти В пристані; ~

aus dem Hafel1 auslaufen,
den Hafen sperren, вамкнути

(ваперти) пристань.

Hafenamt, пристанний уряд.
Hafengeld, пристаннв.
Hafenordnung, пристанний устав.
Hafenstadt, пристанне місто.
Haferei, морські пошкоди; - видатки мореплавби.
Haft, вявба, арешт; - jemanden zur Haft bringen, увявнити
кого.

Haftbefehl, ровкав УВЯ8неня.
Haften, аш etwas, тяжити на

чім, обтяжати що; haften
fiir etwas, відповідати ва що, ручити ва що; haften auf еіпег Person, держати ся особи, лишити ся
при особj.; - haftende' Sсlщldеп, обтяжаroчі довги; - die Schuld haftet auf dem Gute, сей довг тяжить
на маєтку; die Kaution haftet Шг die Strafe, валіг
стої'гь ва кару; es haftet Gefahr ат Verzuge, гро
вить небевпека проволоки ; die auf Grund und
Boden haftende Last, фунтовий тягар.

Haftgesetz CНaftpflichtgesetz), вакон про обовявок . відпо
відальности.

Haftling, вявень, арештант ..
Haftung, відповідальність, порученє; - beschrankte Haftung,
ебмежена порука; biicherliche Haftung, гіпотечна
відповідальність; personliche Haftung, особиста
відповідальність; solidarische Haftung, неподільна
відповідальність; - wechselrechtliche Haftung, векслева
відповідальність.

Haftungspfl.icht, обовявок відповідальности.
Hagelschlag, градобитє.
Hagelversicherung, обевпеченє від граду.
Halbbeweis, півдокав.
Halbbruch:ig, на пів сторони.
Halbburtig, прирідниіі, піврідниіі.
Halbgetreide, послід.

-
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ИаlЬjіЬгіg, піврічний.

Halbsoll verinitit, півсамовладність.
Halde, викіп, копець.
Haldenplatz, викопище (в гірн.).
Rilfte, jешапdеп zur Halfte zuш ЕгЬеп einsetzrn. устано
вити кого дідичем до половини майна; Verletzllng
і1Ьег die Halfte,
den Verlust Zllr

покривджеНІ> повисше половини;
НаШе

tl'agel1,

поносити шкоду до по

ловини.

Halluzination, привид, ПОl!lапа.
Halsgericbtsordnung, КРИl!lінальний закон.
Raltbar, вдержлнвий, безпечний, оправданий; - ein lшlt
Ьагег Grund, оправдана причина; der Beweis ist
ЬаНЬаг, сей доказ не може устояти ся.
мати ва що, вважати за ЩО: Шг
вважати за обовязок; Шг wahr
halten, вважати :за правдиве; - sich an ein pfand

nicht

Ralten, fi1r etwas,
Pt1icltt halten,

halten, держати ся !Заставу; - sich an ein Gesetz
halten, придержувати ся !Закона; - Gericllt halten,
відбувати суд; - Vertrag halten, додержати договір;
- die Stunde ЬаНеп, (В гірн.) , !Задержати напрям,
коворот; дег Gal1g МН die Stunde, жила !За
держує первісний коворот; halten sicll wegen
et\vas ап jешапdеl1, доходити чого на КИl!l.

Jlaltestelle, перестанок.
Riltigkeit дег Milnze. внутрішна
жимість.
Haltllng, постава, поведенє;
постава;

-

шогаlіsсhс

вартість DlOнетп, содер

drohende Hallung, гріана
und politischc Haltll11g, мо

-

ральне і політичне поведенє.
сільництво.

Rallll'gie (Salz,,'erkkunde)_

RашіsсЬ, глумливий, !Злісний;
глумливі вираженн;

-

-

lliimische Auacrungrll.

Ьіішіsсhеs Вепеhшеп, глумливе

поступованє.

Нашшеl'агЬеіtеl', !Зелізарськип робітник, гаl!lарвиr{.
Jlammerwerk, !Зелізарня, гамарнн.
Hand, Zll jemandes Handen erlegen, зложити до чиїх рук;
- zu eigenen Handen zllstellen, доручити до власних

~
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рук; - an die Hand gehen, іти на руку; - помагати; ЬПfгеісЬе Hand bicten, подат [ помічну руку, спомагати;

-

an jemanden Hand anlegen, піднести на кого
- freie Hand llaben, мати
вільну руку; fl'eie Hand lassen, лишити свободу
діланя ; die Hand mit іт Spiele haben, належати
до чого, брати учіість; - mit lеегеп Handen, голіруч,
в порожними руками; Ьеі der Hand, під рукою;
nachderhand, опісля, потому;
unterderhand, потай ки, скрито; - vorderhand. тим часом,
поки що; уоп verschiedener Hand
geschrieben,
руку, пірвати ся на кого;

всілякою РУК(lЮ писаний;

Handanlegung, приложене руки, пірванє на кого,
Handarbeit, ручна робота.
Handarbeiter, рукодільник.
Handbl'ief, грамота наданя.
Handbuch, підручна кпижка, підручник.
Handkasse, підручна каса.
Handeisen, ручні веліва, ручні вакови.
Handfest, незрушимии j - jemanden handfest тасЬеn,
придержати

кого.

Handgeld, порукавне, порукавичне.
Handgelobnis, приречене (обіт) поданєм руки.
Handgemein werden, схопити ся руками, поби ти ся руками.
Handgemenge, ручна бійка, біятика.
Handgrei:O.ich, ОЧИВИДНlIJlj - дотикальний.
Handhaben, виповняти, справувати, орудувати; - das
Gesetz handhaben, берегчи вакона; - сііе hбсhstе
Gewalt handhaben, справувати наивисшу власть; die Gerechtigkeit handhaben, виміряти справедливість;
- die Wirtschaft 1шпdhаЬеп, завідувати господарством.
Handhabung, виконуванє, справованє; - Handhabung de,'
Gereclltigkeit, вимір справедливости; - Handhabung
der Gesetze, береженє законів; -;- Handhabung de!'
ОгdШll1g, удержанє ладу;

Handhafte Tat, горячи й чин.
Handkauf, -verkauf, купно, продаж
дрібне купецтво.

в вільної руки;

-
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Handlangel', поючник,
Handlangerarbeit, помічнича робота.
Handlich, підручний.
Handpfand, ручний аастав.
Handpfandgeber, ааставець,
Handpfandnehmer, ваставник.
Handpresse, ручна праса, тискарня.
Handschlag, подане рук, прибитв рукою.
Handschreiben, відручне письмо.
Handschrift, рукопис.
Handwerk, ремісло, рукоділо ; - jemandem ins НапdWШ'k
greifen, мішати ся до чужого ремісла; - etwas als
еіп Handwerk betreiben, ванимати ся чим для аарібку;
- Handwerk treiben, аанимати ся реміслом, провадити
реЮсло.

Handwerkel', ремісник, рукодільник.
Handwerksgeselle, ремісничий товариш, челядник.
Handwel'ksgewerbe, ремісничий, рукодільний IIJ.ОМИСJI.
Handwerksordnung, ремісничий устав, угядженв ремісла.
Handzeichen, анак руки, (підuис).
Handel, торг,. торговля, гандель; - (Angelegenheit),
орудка, справа, діло; GroCJhandel, rypTiвHa тор
говля; Юеіnhапdеl, дрібна торговля, крамарство;
еіпеп Handel beendigen, скінчити справу; jeman·
den іп еіпеп Handel verwickeln, вмішати KOrO в свраву;
- mit jemandem іт Handel stehen, пересправляти
а ким; - НапаеІ treiben, провадити торговлю, торгувати.
Handel, ваколот, сварка; - Handel mit jemandem ап
fangen, починати а ким сварку.
Handelmacher, напасник, аавидія.
Handeln, торгувати, вести торговлю, гандлювати, купчити j
- das Amt handeln, урядувати; - Ip.it jemandem wegen
etwas handeln, пересправляти а ким про що, умовляти
ся; es handelt вісЬ uпl. Vегmбgеп, іде о маєток.
Handelsagent, торговельний' аіент.
Handelsangelegenheit, торговельна справа.
Handel8befugnis, торговельне управнене.
Handelsberechtigung, право торгопаня.

--.. .:. 117 D:andelsbetrieb, торговельний оборот.
Handelsborse, торговельна біржа.
Handelsbrief, торговельний лист.
Handelsbuch, торговельна книга.
Handelsbund, торговельний союз.
Handels:firma, торговельна фірма.
Handelsflagge, купецький прапор.
Handelsfrau, купчиха, торгівничка.
HandeJsfreiheit, свобода торговлі.
Handelsgebiet, торговельна область.
Handelsgebrauch, торговельний !Звичай.
Handelsgenosse, торговельний товариш; говельний

спільник тор-

(Hanctelsgesellschafter).

Handelsgericht, торговельний суд.
Handelsgerichtsbarkeit, торговельне судоводство.
Handelsgeschaft, торговельне діло.
Handelsgesellschaft, торговельна спілка.
Handelsgesellschafter, торговельний спільник.
Handelsgesetz, торговельний закон.
Handelsgewerbe, купецький промисл.
Handelsgewicht, купецька вага.
Handelsgewohnheit, торговельний звичай.
Handelsgut, товар, куиецьке добро.
Handelshaus, торговельний дім.
.
Нацdеls-

und Gewerbekammer',

торговельна

промислова

палата.

Handelskompagnie, торговельна спілка.
Handelskorrespondenz, торговельна переписка .
.Handelsmakler (Sensal), торговельний баришівниЕ.
Handelsmann, купець, торгівник, гандллр.
Handelsniederlassung, торговельний склад; - (Hauptniederlassung), головний склад; - (Zweigniederlassung),
філілльний склад.

Handelsordnung, торговельний' устав.
Handelsort (-platz), торгове місце, торговиця.
Handelspapiere, купецкі, торговельні папері.
Handelsrecht, торговельне право.
Handelsregister, торговел~ний реєстр.
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1tandelsreisender, подорожний торгівник.
Handelssache, купецька cnpaBa.
Handelsschi:tf, купецький корабель.
Handelssenat, торговельний сенат.
Handelsstadt, торговельне місто.
Handelsstand, :купецький стан.
Handelsschuld, торговельний, купецький довг.
Handelsverkehr, торговельний оборот.
Handelsvertrag, торговельний договір.
Handelswert, торговельна вартість.
Handler, гандляр, торгівник.
Handlung, діланє, чинність;
juristische Handlung,
правне діланє, правна чинність; (Geschiift), тор
говля,

купецтво.

Handll1ngsaktiven,

торговельні вірительности, чинний стан

торговлі.

HandlungsbevolImachtigter, торговельний повновластець.
Handlungsdiener, торговельний слуга.
Handlungsfahig, вдібний до правних ділань.
Handlungsf'ahigkeit (-unfah.igkeit), здібність (невдібність)
до правних ділань.

Handlungsfonds, торговельний фонд.
Handlungsgehilfe, торговельний помічник.
Handlungskostenbuch, :книга накладу купецького.
Handlungslehrling, торговельний ученик (хлопець).
Handlungspassiva, торговельні довги.
Handwerk, рукоділо.
Handwerksgesell, челядник.
Hang (Abhang), І!охилість, стрімкість, збіч; - (Neigung),
наклін.

упертий, неуступчивий, УПРЯМИИ.
Наб, ненависть; - H~ gegen jemandel1 ЬаЬеп, ненавидіти

Hartnackig,

.кого.
Hauer, (в гірн.), копач.
Haufen, громадити ся, вбирати ся.
Haupt, головпий, передовий.
Hauptausfertigung, головний випис.
Hauptausweis, головний вика!!.

1tauptbestandteil, des GгundЬuсhkбгреrs, Г()ЛОllНа trас'l'Ь
:rPYHTOBOfO тіла.

Hauptbetrieb, (в гірн.), головна робота; - головний рух.
Hauptbuch des Grundbuches, головна книга фунтова.
Haupteid, головна присяга.
Haupteinlage (іm Grundbuch), головна карта.
Hauptentscheiduug, головне рішенє.
Hauptfrage, головне питанє.
Hauptgang, (в гірн.), головна жила.
Hauptgeschworner, головний прися:глиЙ.
Hauptkasse, головна каса.
Hauptmaugel, сущні хиби.
Hauptmann, капітан, сотник; - староста.
Hauptmannschaft, староство, І,апітанство.
Hauptniederlassung, головний склад.
Hauptsache, головна річ, головне діло.
Hauptsachlich, головно, особливо.
Hauptsehuld, головний довг.
Hauptschuldnel', головний довжник
Hauptschuldigel', головний виновник.
Hauptstadt, столичне :місто, сТолищ(.
Hauptstamm (Vermogen), закладовии l\Ш61'ОК.
Hauptstiick, головна часть; - розділ.
Hauptverhandlung, головна розправа._
Hauptversammlung, загальні (головні) збори.
Haus, дім, хата; - (РаmіІіе), родина, рід; - уоп Hal1s
zu Haus, від хати до хати; - Haus und Hof verlassen,
опустити

ОСЄЛІО,

покинути.

Hausandacht, домове богослуженв.
Hausarrest, домови:іІ арешт.
Hausbeschau, оглядини дому.
Hausbesitzer, посідач дому.
Hausdieb, до:машний :злодій.
Hausdiebstahl, домашна крадіж.
Hausdienstbarkeit, хатна служебніс'l.'Ь.
Hausdurchsuchung, переСJ!lотренв дому.
Hauseigentiimer, власник дому.
Hausfriede, домаJIІНИЙ спокій.

Ra11sgeiiosse, домівlПШ, дом:ашНИЙ.
Hausgerate, домашні наряди.
Hausgesetz, родинні установи.
Hausgesinde, домашна челядь.
Haushalt (-haltung), домашне господарство, tавдівство.
Haushaltungskostenbuch, книга домашних видатків (потреб).

Haushalten, господарити, провадити tавдівство.
Haushaltelisch, господарно, по господарськи.
Haushofmeistel', двірський маршалок.
Hausleute, домашні люди.
Hausordnung, домашний лад.
Hausrecht, домашне право.
Hausvater, голова дому, господар, ховнін.
Hausverwalter, вавідовник дому.
Hauswesen, домівство ; - домашні діла.
Hauszins, ДОМОВИЙ чинш; - комірне.
Hauszinssteuer, ДОМОВОЧИИШОВИЙ податок
Hauszucht, домашна карність.
Hausieren, торгувати по хатах.
Hausierer, похатиик.
Hausierhandel, похатний торг.
Hausierpa6 (Befugnis), привволеН6 на похатний торг.
}[auslel', хатник, комірник.
Hallsliche Religion~iibung, Домашне виконуваН6 uогослу- •
женя.

Hausstand, seinen Haussland si('h griinden,

вавести

до-

мівство.

смілива гра, гавардна тра.
НеЬашше, повитуха, lІОліжнича баба.
Hecke, живопліт.
Heer, slehendes, постійне ві:іkько.
Heerbann, поклик війська.
Heer:O.iichtling, військовий вбіглець, Девертир.
Heerwesen, військовість.
HegemoJlie, геtемонія, верховід.
Hegen, Verdacht, підовріва~I'И; - Wald hegen, плеІ{ати ліс;
- Feindsehaft gegen jemallflen hegen, ворогувати на кого.

Hazal'dspiel,

-
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Heger, гаєвиИ.
неы1г,' таїтель, УЕривач, таЄННИЕ;

,

УЕривачва,

-

Неlйегіп, таїтелька,

таєнниця.

неыlгеі,' укриванє, затаєнє.

Reilmittel, . лік.
Heiligkeit, святість.
Reilungskosten, кошти ліченя.
Reimarbeit, домашна робота; - тутешна робота.
Reimarbeiter, домашнииробітник; ---;' тутешнии робітник.
Reimat, родинне місце; - вітч.ина; - своїна.
Rejmatsbehorde, своїнна власть.
Heimatsgemeinde, своїнна громада.
Heimatslos, бевдо:мнии, бев своїни.
Reimatsrecht, право своїни, приналежности.
Heimatsschein, noсвідка приналежности.
Heimfall (HeimfaIligkeit), відумерщина; - спадщина беидідичка.

право відумерщини.
RеіmfаПіg, припавшии відумерщиною.
НеіmІісЬ, потаиний, скритии.
Heimsagen (entsagen), иречи ся, відказати ся; - еш
GewerIJe heimsagen, иложити, валишити реміело;
Reimsagullg eines Anteiles, вреченє участи, уділу, наділу.
Heimsuchell, відвідати, навістити.
Reimweh, туга ва домом, банованє.

HeimfaIlsrecht,

Heirat, жекитьба ; - Иall'УЖЄ.
Heiratsgut, віно, посаг.
Reiratskautioll, женитьна J{авція.
Reiratslizenz, прииволенє на подружє.
Heil'atsvertl'ag, .женитьнии договір, передслюбнии (інтерцива).
.
НеШеп, на3Jшати (ся), іменувати; (IJefeblen), :звеліти;
-

das beiat,

HelfeI'shelfer,

ее вначить.

допоnПчник.

•

.

Неllег, сотик.
Remmen, вдержати, вастановити, спинити;

Ьетmеп,

вдержати

екиекуцію;

Ьещmеп, вдержати вадавпепє,

- dic Exeklltion
die

VегjаЬгчпg

-
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Hemmende Wil'kung, вдержуюче діланє.
Hemmung, вдержанє, вастановленє, спиненє.
Her, von alters her, з поконвіку, З давен

давна,_

від

давних часів.

Herabkommen (herunterkommen), сходити, зійти.
Herabsetznng, внивенє, 8меншенє; - Herabsetzung der
Steuem, внивенє податків; - Herabsetzung de!" Strafe,
обнивенє кари; Herabsetzung des gutell· RlIfes,
понивенє доброї слави.
ПегаЬWШ'dіguпg, понивенє, вневага.
Beranwachsen, прирастати, дорастати.

HerausfOl'del'n, вививати; - zum Zweikampfe 11егаUS!'Ol'dегп,
ВИ8ивати на двобій.

IIerausforderCl', вививатець, вививаючиЙ.
HerausfOl'derung, вюшванє, ВИ8ИВ.
Hel'ausgabe, виданє, видача.
Herausgeben, видавати, видати.
Herausgeber, видавець, видавник.
Hel'ausgefOl'dertel', вигванИЙ.
Hel'beilassen, sich zu etwas, С:кJ.IОНИ1'И ся
стати

на

до '101'0,

при

що.

приставити, доставити; die Zeugell УОГ
Gericht herbeischaffen, приставити свідків перед суд;
- Behelfe herbeischaffen, достачити докави.
Herberge, господа; - jemandem Herberge geben, ПРИЙМИТІ{

Herbeischaffen,

кого на нічліг.

Hel'bringen, die Beweise,
herbringen,

навести докави;

-

die Zeugen

ставити свідків.

Hereinrest, вворот (в рахунках).
Hergang, хід справи, поступ річи, спосіб.
пегgеыlасhtеe Gewohllheit, давний 8вичаЙ.
Hergebrachtes Recht, давне право.
Herkommen, початок, походженє, рід; - ввичай; besteht ein solches Herkommen,
вжило

є такий 8вичай,

с:>
так

ся.

Herkommlich.

ввич:айиий, стародавнuй;

kommlich ist,

-

wie es her-

по давно.му ввич:аю, як бувало.

Ht'fmap]H'Qdit~ )lJіш~ие:u;ь, 9бі:tiIJЯ~, :rермафро;п;И'\',

-
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Herl'enhaus, палата панів,
Hel'renlose Sache, річ нічіл, річ бев власника.
Herrschaft, панство; - двір, ДВОРЯНСТВО; - . панованв ;
влада, володінв.

Herrschaftlicher Grundbesitz, двірська посілість фунтова.
Herl'schender Grund, володіючий rpYHT.
Herrschet'haus, пануючий дім.
Herl'uhren, походити від чого.
Herstellen, вділати, перевести, направити; - den Beweis
herstellen, перевести докав; - die Ordnung herstellen,
вавести лад; die Sicherlleit herstellen, привернути
бевпечність; den Tatbestand hel'stellen, дійти єства
чину.

Herumstreicher, волоцюга, волокита.
Herumzieheu, волочити ся, тиняти сл.
Herumziehender Lebenswandel, волокитетво.
Hervorgehen (-kommen), виходити (на яв), випливати;
daraus geht hervor, в сего виходить; - hervorgehen
вийти в вибору.
піднести; dieses wird

aus der Wahl,

Hervorheben,

besonders llervorgehoben, ее особливо (головно) підносить сл.

Hervorleuchten, висвітити,
Hel'vorrufen, einen Streit,
hervorrufen,

прояснити.
викликати спір;

-

Uшuhеn

викликати неспокої.

Hetzen,

підбурювати, сторити.
Шеrgеl'ісhts, в тутешнім суді, тусудово.
Hilfe, поміч; - eigenmachtige Hilfe, самовільна поміч;
Hilfe leisten, дати поміч, підпомочи ; - zu НШе
kommen, прийти на поміч.
Шlf'еlеіstuпg, помаганє, підпомаганє.
НШlоs, бевпомічний, беврадниЙ.
Hilfsamter, помічні уряди.
Hilfsamterdirektor, директор помічних урядів.
Hilfsarbeiter, помічний робі тник.
Hilfsbau, помічна будіВЛІ:!.
Hilfsbedurftig, потрібний, потребуючий помочи.

Hilfsbehorde, помічна власть.
Hilfsbuch, пощ:і<J:юt кНЮlща,

Hilfsgeldel', вапомога грошева,
Hilfsgeschaft, помічний інтерес.
HiJfsmittel, помічне средство.
Hilfspersonale, помічнича служба, помі'ІНИЙ
HiJfssache, помічна річ.
Hilfsschacht (-stollen), помічна штольня.
HiJfstruppen, помічне віЙсь:ко.
Hilfszins, пошчнича оплата (в гірн.).
HiJfszolJamt, помічний уряд цловиЙ.

первонал.

ШпаusgеЬеп, видати.

Hinausrest, доплата (належна с:кладаroчому раХУНОІ,).
Hinder1ich sein, перешкаджати, спиняти.
Hindern etwas, перешкодити чому, перепинити; - die
Ablegung des Eides hinderl1,

не

допустити

до при

сяги.

Hindernis,

перепона, вавада, вапона; Hindernisse іп
den Weg legen, ставити перепони; Нindernisse
aus dem Wege raumen, усунути перепони; іш
Falle еіпев Hindernisses, в раві перепони.

HindeJ'ung, переm:кодженв, вупиненв, перещшенв.
Hindel'ungsl'echt, право перешr.одженя, ваборони.
Hindeuten auf jemanden, в:кавати на :кого; - hindcuten
auf etwas, в:кавати на що, ввернути увагу на що; дати :кому що до врозуміня.

Шпfаllig, :вялий, слабий, бевпід!\тавний;

ist

- die Behauptung

hiпf'аШg, тверджепв бевпідста:вне.

Hingehen lassen, валишити.
Hinliinglich, :вистачаroчий, достаточний ; - hinlangliche
Beweise, вистачаroчі до:кави; оЬпе hinJangliche
adv. доволі,
Ursache, бев достаточної причини; досить.

НіnrеісЬеп, подавати; виставати, вистачити.
Шш'їсhtеп jemanden, стратити :кого.
Шпгісhtuпg, страченв.
Hinrichtungsplatz, місце страченя.
Hinsichtlich dieser Sache, що-до сеї справи, вглядом тої
річи; hinsichtlich der Zalllung sind sie nicht ciuig
WQrden, щодо щtплаrи не ВГОДiJЩІ ЩІ,

1st"> -

Hintangeben eine Sache,
-

ПОЛИlJШТИ річ,

entgeltlich hintangeben,

відпустити

Hintanhalten, вапобігати, вдержати.
Hintanhaltung уоп Bedriickungen, вдержанє
Нintanhaltung
здержанє

річ;

ІІОвбути.

УТИСI\J (гнету);

Hindernisse, усуненє перепон,
перешкод; Нintanhaltung уоп Unruhen,
der

вапобіганє неспокоям.

Hintansetzen (hinaussetzen) SiC]l

ііЬег

etwas,

не

І}важати

на нічо.

невважанє, легковажеие; mit Hintansetzung аег Obrigkeit, в ПОDlиненєм: вверхности ; ' mit Hintansetzung des Rechtes, нарушуючи право.

Hintausetzung,

Hintergehen, підіити, ошукати.
Hintergehung, підходженє, ошукане.
Hinterland, вапілє.
Hinterlassen, полишити; - hinterlassene

Кішlег, полишені

.

діти.

Hinterlassenscbaft, вм:ерщина, спадщина.
Hinterlassung, полишене;
mit Hinterlassung,

поли-

шивши.

Шпtеrlеgеп, покласти, вложити що, дати на СІ,лад.

Hinterlegel', покладиик.
Hinterlegung, ПОІtладене, зложепє.
Hinterlist, підступ, льстивість.
Hinterlistig, підступнии, льстивии.
Hintersasse, вагородпик.
Hinwegsetzen БісЬ ііЬег etwas, усунути

ся від

чого,

творити ся, не дбати.

Hinweisung, unter Нішуеіsung, ВКЮlУЮЧIf.
Hinzugabe, причинок, цодаток.
Hirtenamt, пастирськии уряд.
Hirtenbl'ief, пастирськии лист.
Hochbauten, надвемні будівлі.
Rochbesteuerter, високо ОПОiJi3.ТR ованиЙ:.
Hocbgeboren, високороднии.
Hocbgericht, шибениця, висільниця; - місце
носыlьІісь,' всесвітлии, всехвальнии,
H~cJlJ.n~ister1 велик!'f'Й: j\!iCTp.

траченя.

не

-
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Hochschule, університет, висша пшола.
Hochverrat, головна врада, врада стану.
Hochverl'ater, головний врадmш, зрадник отану.
Hochwohlgeboren, високо благородний.
Hochwiirden, всечесний, воечеоність.
Hochstbetl'ag, найвисша скількість, найвисша l,вота.
HochstpersoDIiches Recht, право чисто особисте, право
привяване до особи.

Hochstpreis, ншиоша (тверда) ціна.
Hofadel, двіроька ШJIЯXта, дворянство.
Hofamt, двіроьRИЙ уряд.
Hofbeamte, урядник двора.
Hofbeschwerde, надворне важаленє.
Hofdekret, надворний декрет.
HofГahig, маючий приотуп у дворі.
Hofgericht, надворний суд.
Hofgut, КОРОлївщина.
Hofkanzlei, надворна канцелярія.
Hofkanzleidekret, декрет надворної канцелярії.
Hofkanzler, надворний канцлєр.
Hofkommission, надворна комісіІІ.
Hofkriegsrat, надворна рада воєнна.
Hoflager, двір пануючого.
Hofleute, дворяне.
Hofmanier, двірський обичай.
Hofmarschall, надвориий маршалОІ{.
Hofrat, надворний раДИик.
Hofrecht, двірське право.
Hofrekurs, надворний відклик.
Hofstaat, двір.
Hofzahlamt, надворний уряд платничиЙ.
Hofzeremoniell, надворний обхід.
Ho1fnungskauf, надійне купио; - купио річи сподіваної.
Hoheitsrecht, монарше право, вверхниче право.
ноыlа13,' міра обєму.
Hoker, перепродавець, торгаш, дрібний торгівиик.
Hokerei, VOn Нбkегhаndеl, перепродажня, дрібна торговля.

Holographum testamentum,

13лаОПОРУЧНt;j заf!іщапв,

-18,7
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Holzanweisung, перекав на дрова.
Holzbezugsrecht, право побиранн дров.'
Holzdieb, лісовий влодій.
HolzdI'uck, дереводрук, деревотисr,.
Holzfl.o6e, сплав.
Holzfl.o6er, сплавнип.
Holzfrevel, пошкода дісо.ва.
Holzgeld, СВ гірн.), подрівне.
Holzgraserei, вбираю: трави в дісі.
HolzhandeI, ТОРГОВJIЯ дровами.
Holzhandler, торгівник дровами.
Holzklaubrecht, право вбірки лісової.
Holzschlag, вируб дерева.
Ho]z, fOl'stmal&ig geschlagenes, дерево рубане

по

васадам

дісництва.
Holzung, рубаН!: дерева.
Holzungsrecht, право рубаНIІ дерева.
Honigraub, крадіж меду.
Honorant, виручитель, почесник, гонорант.
Нопогаг, почесна плата, чесне, гонорар.

Honorat, виручений, гонорат.
Honoration, вирученв, гонор ація.
Нопогіеl'еп еіnеn Wechsel, виручити СВ принятІО або ааплаті веІ'СЛЯ), гонорувати вексель.
Honol'ationsgebiihr, належитість аа вирученв, почесне.
НOl'а legalis, вивначена година (в уряді).

Horensagen,

слухи, поголоска; etwas
wissen, внати ві сдухів, в поголоски.

уоm Нбгеnsаgеn

Horig, підданий.
Huldigung, ваява вірности; - чолобитна.
Humanist, IJНaBeць старинних лвиків.
Humanitat, людяність.
Humanitatsanstalten, добродійні ваклади.
Humanitatszweck, добродійна" ціль.
Hunde, Св гірн.), вівки, вови.
Hundesteuer, податок від псів.
Hundswut, стеклина у пса.
}Iun!$ersnot1 голод.

-
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Hutgel'echtigkeit, право вигону, право пашеня.
Hiitte, хата; _. СВ гірн.), гута, бараІ{.
Hiittenarbeiter, робітник в гуті, гутник.
Hiittengraben, гутний перекіп.
Hiittenhalde, гутнии викіп.
Hiittenmeister, гутничиЙ.
Hiittenmann, гутниш внавець.
Hiittenordnung, гутничии устав.
Hiittenpl'odukt, гутний витвір.
ЮіttеШ'l'еrk, гута.

Hiittenwesen, гутництво.
Hutweide, пасовище.
Hygiene, гї:ri6Ha, !Здоровеоність.
Hypochonder, вадумчивець, гіпохондр.
Hypochondl'Їe, вадумчивість, гіпохондрія.

Hypothek, гіпотека, недвижима !Застава.
Hypothekal'anweisung, гіпотечнии переІ{ШЗ.
HypothekarfOl'derung, гіпотечне домагаН6.
HypothekargHiubiger, гіпотечний віритель.
Hypotbekarkaution, гіпотечна І_авція.
Hypothekarklage, гіпотечний повов.
Hypothekarkl'edit, гіпотечнпи Іtредит.
Hypothekarrecht, гіпотечне право.
Hypothekarschuld, гіпотечнии довт.
Hypothekarverschl'eibllng, валис гіпотеки.
Hypothekenamt, гіпотечнип уряд, уряд ІШИГ
Hypothekenausweis, гіпотечни:И ВИІ.ав.
HypothekenallSZ11g, гіпотечнип витяг.
Hypothekenbank, банк гіпотечниЙ.
Hypothekenbllch, гіпотечна І.вига.
Hypothekenlast, гіпотечний тягар.
Hypothekenschein, гіпотечне посвідченє.

фунтових,

Нуроthеkепш'kuпdе, гіпотечна грамота.
вписати на гіпотеку, вписати

Hypothezieren,
J'pунтових.

Hystelie,

гістерія, мато'JПИЦЯ.

до

ІіНИГ
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ldee11er АпіеН, ідеальний наділ, невиділена l1ac'l't..
Idealstempel, ідеальний стемпель, зазначении стемпель.
Identifizierllng, ствердженє тожсамости, ідентифікація.
Identisch, тотожниИ, однакий, тожсамиИ.
Identitat, тотожність, однакість, тожсамість.
Identitatszellge, свідок тотожно сти, тожсамости.
Idiom, нарічє.
Idiot, недолуга, глупець, глуповатиИ.
Idiotellallstalt, ааклад глуповатих.
Idiotismlls, недолужність, глуповатість.
Illata et invecta, внесені движимости.
Illation, внесенє, принесене.
Illegal, незаконно.
Illegitim, неправеснии; ~ "iIlegitimes Кind, н.еправесне
дитя.

Illiqllid,

неплинниiJ:, невикааании, неплатнии.

Іllllвіоп, омана, алуда, привид.

Illusorisch, злудний; Immatl'ikulation, впис,
Immediat, навпрямиИ.

повірнии.
іматрю_ушщія ..

IшшеШOl'іаl, непаМЯТlmИ.
Іmшіgгаllt, прибулець, :захожий, зайда.
Іттіввіоп, впроваджене, введенє.

Immobiliargebiihr,

належитість від недвижимости.

І;тшоЬіІіеп, недвижимости.

Immllnitat,

ненарушимість;

-

свобідність

(тягарів).
Impfen, щепити.
Impfllng," щепленє.

Impfungszeugnis, свідоцтво щеплена.
Impfzwang, примус щеплена.
Import, привіа.
Importgeschaft, привіане підприємство.
Importieren, привозити, впроваджувати.
Impotenz, тілесна неміч.
Imputabilitat, вміняемість.

від

опла'l'

-

НЮ-

tmpntatton, вЮненв.
Illamovibilitat, неуоувавиіоть.
Inangnration, ОВЯ'rочне обнятє, інаВІурацій.
Inangri1fnabme, розпочатє. '
Inbegri1f von Sachen, вбір річей, річи равом

ввнті j

-

тН

Inbegriff der ,Kosten, равом в коштами j Inbpgriff
der Merkmale eines Verbrechens, оБЄ!ll внамен влочину.
Inbetriebsetznng einer Eisenbahn, впроваджене обороту
на веШвниці.

contnmaciam, в ваочности, :заочно.
Indebite haftend, неналежно обтяжений.
Index, покавник.
Indigenat, горожанотво, свійність.
Indikationsskizze, вкавуючий нарис.
Indirektel' Beweis, пооередний дока!!.
Indirekte Stener, посередний податок.
Indispensabel, непропустимий, нероврішимиЙ.
Individnell, питоменний, індивідуальний.
Individnnm, особа, одиниця.
Indizien, ПО!.lнаки.
Indizieren, втягаТІІ до пока:зника.
IndOl'saterlaJ3, відручне ровпорядженє.
Іп

Іп dOl'SO, на напиоі.

Indossabel, переносимиі1 (векслево).
Indossament, індос, переніс (вексла); - in Ьіаnсо, Шаncа
indossament, невиповнениЛ переніс; Vollmachtsindossament (per

ргосша), :заступничий переніс.

Indossant, переносець, ixдocaH'l'.
Indossatar, вкаваний, індосатар.
Indossieren, пер'еносити (вексель).
Indossiernng, переношенє векслн.
Indossiernngsklausel, примітка переношеня (векслн).
Indult, привволенє, роврішенє.
Industrialisierung, упромисловленє.
Industrie, про:мисл.
Industriebetrieb, промисловість, промислове заннте.
Industrieprivilegium, промисловий привілей.
JI~t'amie, бевчеоть.

с__

1!Н

--

tn :O.agraJiti, llа горячім вчинку.
Information, поученв, іНфОРllація.
Ingenleur, інжінєр.
Ingrossation, ін:фосація, вписанв грамоти.
, Ingrossationsbnch (Urkundenbuch), книrа rpaMO'l'.
Ingl'ossieren, вписати до книг.
ІпЬаЬеп, держати.

Inhaber, державець, держитель ; - окаватель.
Inhaberaktien, ·papiere, акції, папері на оказитl:шя.
Jnhalt, вміст, содержанв, основа; - dem ganzen JnhaJte
nach, в цілім вмісті.

Inhaltlich, ядерно, вмістом.
Inhibieren, вабороняти.
Inhibitolium, вбороняючий накав.
Іп integrum, в давний стан, до первісного
Initiative, почин.

стану.

Іцjurіе, кривда, оскорба.

Inkammel'ation, придїленє до скарбу.
Inkapazitat, непонятливість.
Inkasso, касовий відбір, інкассо.
Inkassogeschaft, підприємство касового відбору.
Inklusive, включно.
Inkompensabel, невирівнаємиИ, непотручииЙ.
Inkompetenz des Gericl1tes, неприналежність, невластивість
суду.

Inkorporation, втіленє, приділенє.
Inkulpant, обвииитель.
Inkulpat, обвинений, стоячий пfд вакиДОJ[.
Inland, край, тувемщина.
Inlandische Gesetzgebung, кравве ваконодавство.
Inlander, 1tраян, тувемець, тубилець.
Inliegend, в прилові, приложений.
Іпшапп, комірник.
ІппеЬаЬеп, держати, мати в своїх руках.

Innehabung, держанє.
Innehalten (sistieren), застановити; - (аufuбгеп), вацере
стати; mit der Exelrntion innehaJten, ВДiJржати
еквекуцію.

вастановленє, вдержанє; ті! Innehaltling
der meritorischen Erledigung, вдержуючи остаточне
порішене; Innehaltung eines Reservekapitals, 3,6-

Innehaltung,

,

держанє ревервового капіталу.

Innerhalb des gesetzlichen

АusmаЛеs der Strafe, в границях

ваконного виміру кари; innerhalЬ des Reiches,
в границях держави, посеред держави, у внутрі дер
жави;

-

innerhalb einer Stunde,

в

В годиннім речинци.
Innominatvertl'ag, бевіменний договір,
Innung, цех, брацтво, стовариmенє.

протягу години,

ненаввана умова.

Innungsvorschriften, цеховні приписи, браТСЬІ~і приписи.
InnungsvOl'stand, цехмістр; - старший брат, старшина.
Inquirent, слідчий судя, слідовн:ик.
Inquirieren, слідити, доходити чого.
Inquisit,· обвинений, посуджений.
Inquisitionsprinzip, слідча васада.
Inquisitorisch, слідчий, інквівиторіЙниЙ.
Inrotulieren, списати акти.
Inrotulierung, списанє вложених актів.
Inrotulierungstagsatzung, день судовий до списанд актів.
Insasse, житель, вамешканець;
Dorfinsasse, сільським
господар,

селя~ин.

Inschrift, напис.
Insertionsgebiihr,

оплата ва уміщене в часописі.
Іпsgеhеіш, тайно, потаІШи.
Insgemein, вагально, ввичайно, повсюдно.
Insignien, почесні відвнаки, урядові JЗідвнаки; - Ordensinsignien, ордерові віД3НаІШ; - Reichsinsignien, вна
мена

держави,

Insinuieren,

прапори.

подати, вручити кому що;

-

підсувати кому

гадку.

Inskription, вписанє.
Inslebentreten des Gesetzes,
вапровадженв

впровадженє ваІ,она в житє,

вакона.

Insofern, i:t:lsoweit, о скілько, доки.
solidum, У. zur ungeteilten Hand,

Іп

неподільно.

до неПО,ІІіль,lЮЇ рукп,

,
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Ішюlvепz, невиплатніс'rЬ.
Inspektion, надвір, догшщане, інспекція.
Inspektor, надворець, ДОГЛЯДНЛК, інспектор.
Іш;;реktОl'аt, надвірна власть, інспекторат.
InspiziereIl, надвирати, доглядати.
IIlstalliel'eIl, впровадити, інсталювати.
Installation, впровадженв, інсталяція.
Instandhaltung, удержане в добрім стані, в цілости;
(в гірн,) держане в роботі.
IIlstantia, .аЬ jешапdеп entlassen, увільнити кого за-длн

Insolvent,

браку дока;зів.

IIlstaIlz, інстанція, настон, покликана власть.
InstaIlzeIlzllg, порндок правних средств, тік інстанцій.
IIlStitut, ;заклад, ;заведене, інститут; Armeninstitut,
;заклад убогих; Rec 11tsinstitut, правний інститу'l.'.
IIlStitutiOIl, установа;
інституція (канонічна), поставлене на уряд; гбmіsсhе Institut.ionen, римські
установи.

IIlstituts,'erwaltung, управа ;закладу, ваведеня.
Institlltsvorstand, старшина вакладу.
Instradieren, приписати дорогу; - Briefe, Регsопеп instra-.
dieren, пересилати листи, особи на ПрИ!ІИсану дорогу.
Instradiel'ung, приписане дороги.
Instruieren, jemaoden, поучити кого; •- eine Кlage instruieren, ваосмотрю'и ПОіЮВ докаlJами; - einen Prozea
instruieren, приготовити процес.
Instl'uktion (Informierung), поученє, інструкція, припис.
Instruktionsrichter, приготовний судя (в карн.), слідчий
судя.

Instruktionsverfahl'en,

приготовне

поступованє;

СВ карн.) улідче поступованє.
Instruktiv, поучаючий; - приготовнии.
Instrument (Rechtsbehelf), правний докав, грамота.
Instrumentum' commune, спільна грамота.
Instl'umentenbllch, книга грамот.
Insurgent, повстанець, бунтівник.
Insllrrektion, повстане, збунтоване.
13
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Intabulation, вписанє до фунтових кнш, інтабуляція.
IntаЬulаtіопsЬеwіШgПllg, прюзволенв на інтабуляцію.
ІпtаЬпlаtіопsfаhіg, спосібний до інтабуляції, надаючиИ·
ся до інтабуляції.
ІпtаЬпlаtіопsgеSllеh, просьба о іН'l'абуляцїю.
Іпtаыlаtіопsklапsеl,' інтабуляційна приміша.
ІпtаЬпlаtіОllstахе, інтабуляційна оплата.
Intablllieren, вписати до rрунтових rшиг, ваінтабульоватп.
Integl'iel'endel' Bestandteil, сущна часть цілости, сучасть.
Integt'itat, цілість, ненарушимість; - (RechtscllaffenlJeit),
праведність, правота ;

-

Іпtеgгіt1Н

rles Reiclles,

все

цілість держави.
Intendallt, начальник постачаня.

Intеlldаtш', уряд постачанJ'f.

Intensiv, сильнип, дільни5і, вида1'НИИ;
s(;lll'ankelllle) Al!slegllng des Gesetzes.

illtellsive (еіпСТІІСЛИИ вш\Лад

вакона,

Intet'dikt, габорона, ваповідженє: - інтеРДИЕТ,
Intel'diziel'en, ваборонити, ;заповісти.
InteI'diziet't, поабавлений варяду маєтком; -

r,лятва.

:зістаючии

під інтердиктом.

Intel'esse,

добро, хосен, ПОЖИ1'ОК;

понесеної шн:оди;

-

іт

-

(в пр. цив,) висота

!пtегеssе

des

Dіепstеs,

для

добра служби.

відсотки.
Intегеssепаш\'еіSШJg, переказ на відсо1'[{И.
Intel'essent, учаелик, інтерееований;
(P<1l'tei),

Interessen (Zinsen).

,'1'0-

рона.

Interessenvertl'etllllg,

оборона

справ'

ваступетво

інтересів.

ТПl\lчасни:И:, тимчасовиЙ.
Іпtегішsаktіеп, 'l'имчасні аrщії.
Illtel'imsl'echnung, тимчаснии рахунок.
InterimsscheiJl, 'l'имчаспе посвідченє.

Intel'imistisch,

Іпtel'kаlю'іеп, доходи в опорожненої посади, іН'l'еркаляре,
Іпtеl'kаlютесhJlUJlg, межичаеНПІі рахунок.

Interlokut, межисуд, прлеуд.
Intel'llatioJlales Rec]lt, міжнародне

право.

-
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ІпtеГllіегеll, обnlежшп побут до пе,вного

місця,

інтерну-

ва'['и.

Іпtеl'llіеl'1шg, ПРН;J:ержанв в оаначепім місці.

IlltCl'pellatioll,
InteI'IJellieren,

:запит, жаданє пояснеюr, інтерпеллція.
допитоватп ся, жадати пояснеШІ, інтер-

пелювати.

юшлад, поясненв, інтерпретація.
Іпtш'геgПllШ, меживлада, беююролівв.
ІпteJ'USПl'Їllm, шежичасні відсотки, ееконт.
Intel'venient, посереднИІ{; - приступаючий до

Intel'}}retation,

учаспИІ{ спору;

-

('пору,

(в пр. веке.) впручитель.

Іпtегvепіегt'п, посередичитп;

-

прист,rпитп

до

епору,

Intervention, посередничепє;
- св пр. ВВІ{С.) вирученв.

ПрИl'тупленє

до

спору;

ІпtСl'zеdіш'еп, вдавати сл в що,

посереднпчити;

приповіети ся до спору.

spIecI1en), ПРОl1l0ВЛЯТП ва ким,
- іпtегzеdіегеп [йгеіпе fIemcle

вставпти ся
Sсlшld,

3<1

(Шг
І\ІІШ;

переняти на

себе чужпй ДОFГ, воБОВJПзатп ся ва другого.
lntel'Zession, посереднпцтво ; - ветавленв ся за ІШШ; -

пер~вм (довгу).
Іпtеl'zї(lепt, У. Іпtегсеssог, посереднпк :

-

вставпнець;

-

переємець.

спадкоємець бев завіщашr, спадко
ємство без вавіщаня.
Intestato, аЬ, sterhelJ, умерти бев вавіщапя, без ровпо-

Intestatel'be, -erbfo]gc,

ряджеШІ послідної волі.

Intimat,

завідомляюче ппсьмо.
lпtішаtіоп, дорученє; завідомленє.
IпtішаtіОllsепtsсhеї(l11пg, рішенє вавідомляюче.

Intill1ieren, доручити; - вавідомити.
Іпtоlш'апz, петерпюriсть, брак толєранції.
lпtІ'апшгаlhіlll'ісЬtllпg, страченє, серед вявппчних мурів.
Invalide,

інвалід, неиічник;

-

Patentalil1v~ licle, патентови:И:

інвалід (побираroчий вислужену плату).
Invalidenfollds, фонд пеміЧНИІ{ів.
'

Iuyalidengehalt, побори
Illvasioll, наїзд, іпвавія.

немічпиків.,

-

Inventar,
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інвентар, І10СПИС;

-

Inventars sich erbserklaren,

mit ciel' Rechtswohltat des
вголосити сл ДО спадщини

вправним добродіиством інвентарл.

Inventieren, спорядити інвентар, посписувати.
Inventur, інвентура, посписанє.
Invelltllrellbllch, І,н:ига інвентур, IlОСПИСНИІ•.
11lventurserl'ichtullg, виготовленє інвентури.
Invепtш'skоmmіssаг, інвентурний :комісар.

11lvestitur, наділенє УРЯДОМ, інвеститура.
lnwieweit ег sich verpf1ichlete, о с:кіль:ко він вобовлвав сл.
Inwohller, мешканець; - наємник; - (jn Dorfern), громадлНJШ,

мешканець.

Involvieren, містити в собі,
Inzicht еіl1ев Verbrechel1S,

содержати, обнимати.
повнак (слід) влочину;

підоврінє.

приголовнии спір, межиспір.
Іпzіdепzш'tеil, приголовний вироr\ в 'меЖИСIlорі.
Ipso facto, само собою.
Ipso jш'е, самим правом.
IrrеfіШl'еп, jemal1den, ВIlровадити кого в блуд.

Inzidenzstreit,

IrregllIal',

неIlравильниИ.

Il'regulal'Їtat, неправильність.

u-relevant, маловажнип, нерішаючиИ.
Irl'enanstalt, У. Irrenhaus, дім божевільних,
Irl'lehl'e ausstreuen, ровсівати блудні науки.
Irrsein, збожеволінє, божевілє.

божевільня.

Ігrsіппіgег, божевільний.
блуд; Irrtum in der Person, блуд про особу;
- Іп·tum in Tatsachen, блуд про чин; - Irrtum іm
Gеgепstаl1dе, блуд про предмет;
-- Rechtsirrtum,
блуд що-до права; einen Іl'гlum begehen, вблу

Irrtum,

дити;

-

в блуд;' -

in

еіпеn Іпlum verfallen (gel'aten), попасти
jemallden ill Irrtum fiihren, ввести :кого

в блуд.

h'l'ungen, поблудженл.
Irrwahn, облуд.
Itel'ation, повторюванє.
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J.
J agd,

ловецтво;

-

llnd Fischerei,

(clas Jagell), лови, польованє; -

Jag(l

ловецтво ірибарство.

J agdamt, ловецький уряд.
Jagdaufsichtspersonale, ловецька служба.
Jagdbarkeit, ловля.
Jagdgebiet, ловецька область.
Jagdgebraucb, ловецький 06ичаИ.
Jagdgenossenschaft, ловецьке отоваришенє, ловецька
спілка.
,Jagdgel'echtigkeit, ловецьке право.
J agdgesetz, ловецький ВаІЮН .
.Jagdherr, власник ловлі, власни!{ польованя .
.Т agdordnung, ловеЦЬІШЙ устав.
Jagdschade, ловецька шкода .
.Jagdschutz, ловеЦЬІ{а охорона.
Jagdverbot, ваборона польовапл.
Jagdverstandigel', анаТОІ{ ловецтва.
Jagdwesen, ловництво, ловецтво.
Jahrbuch, річник, літопись .
.Jahresbetrag, річна Ішота .
.Jahresbeitrag, річний додаТОІ;.
~Jahresfrist, річний речинець: Ьіnnеll Jahresfrist, в речинци

одного

року,

до

року.

Jahresgehalt, річні побори.
.Jahresgeschaftsallsweis, річний викав
.Jahresliste, річна листа.
J аhl'еsгесhшшg, річний раХУНО1{.
Jahrestag, річниця, РОІювий день.
Jahrgang, рік, РОІЮВИЙ час; ріЧlfИІ{ .
.Jahrgang (Stlldiell-), ШІ{ільний рік;
на

справ .

пасІl

Jahrgangen.

рОІШ.

J ahrlllarkt, ярмарок, торговИДл .
.ТОllгпаl, дневник; - часопись, журнал; - вбірна
.Journalisiel·en, вписати, затягнути до дневника .
.Jollrnalist, дневникар, журналіст.
JllbiJat, повновислужений, юбіллт.

ннига •

1~'~

-

Jllпgfеl':.;сhаft, дівоцтво, дівочіс'гь,

Jш'е

crediti

пршшанє

Eillallt\\'ortullg,

спадщинп

:замісць

ваплати,

Jlll'Їdisch, У. jurіstіsсЬ, правниqий, юридпчнии;

Fakultiit,

правничип виділ;

-

jurіdіsсЬе

-

jшіdіsсЬе

Person,

ирав

нича особа,

;Jllrisdil(tion,

судебна власть, судоводство,

Jlll'іs(liktіопsпоl'Ш,

юрисдшщійна норма,

устав судебної

власти.

JllriSpl'lldenz, правовнавс.тво.
Jurist, правник, юрист.
Jlll'їstеш'есllt, правниче право.
Jlll'~', суд прислглих,
,Tus ad гет, право до річи; - Jus іп ге, право на річи.
JustіfizіШ'llпg, оправд:шє; (Vollzug der Toclesstraf'e),
виконане

кари

смерти,

траченє,

JustіtіllШ, :шстанова судівництва,
Justiz, справедливість, вимір справедливости;
судівництво; Аdmіnїstгаtіvjustіz, адміністративне суді
вництво.

видатки на судівництво.
JllstіzЬеашtе, судовий уря:дню\, судовик,
Jllstizdienst, судова служба,
Justizetat, судовии состав, етат судівництва.
Jllstizfarh, судовип вавід.
Jllstizgepflog'enhea, судовии \Звичай.
Jllstіzgеsеtzgеlншg.• судове зar\онодавство.
JllstizgеsеtzsаШllllllпg, збірник судових законів .
.Тllstіzшіпіstег, міністер l'}'дівництва.
Justіzшіпіstеl'іllШ, ліністерія: судівництва.
Jllstizol'ganisation, судова орrаиіааціл .
.Jllstizpflege, .вимір справедливости.
Jllstizverwaltllllg, управа судівиицтва.
Jllstiz,yeSell, судівництво .
.Jш\'еlеп, дорогоціиности; - дороге камінє.
J пхtа, IOI~CTa; - (Quіttl1Щ;-), відтиш\Овий Ішіт.

J llstizallslagel1,

19~)

~

К.

Kabillcttsl, апzlеі, каошетна Іщицелярін.
KabillettsschreibeIl, кабінетне пись:nо.
KadeHZ, каденція, роки суду присяглих.
]{aduk, І,адучний, пропадаючий на державу.
Kadukl'echt, право І,аДУІ{а.
KadLLzitat, бевдідичність; - (НеішНШіgkеіl), пропалість.
Kaiser, цісар, цар.
Kaiserhaus, цісарсший дім, цісарська родина.
Kaiserill, цісарева. царпця.
KaiseI'liche Hoheit, цісаРСЬІШ високість.
Каіsщ'liсhе Majestat, цісаРСЬІ{е величество, .l!еличність.
Kaisel'reich, У. Каіsегstааt, цісаРСЬІ{а держава, царство.
Kaiserschllitt, цісарський проріз.
}{aisertum, цісарство, царство.
]{aIeIldel'tag, калєндарськии день.
КаПшJаtіОIlsЬцсh, книжка обчисленя.

]{ашеl'аl, державнии, скарбовии, камеральниП.

Kalllel'alweseH, І{амеральщина, камеральні
KamiHf'egerlohIl, J{оминарська оплата,

справи.

Каl1lіш'еіllіgllпg, чищене (вимітанє) коминів.
Кашінstеllеl', подимие, компнове.
КаШШеІ', [\Омора ;

-

І,ошната, па;rата.

Кашшеl'аlist, !Знавець скарбових справ.

Кашшеl'аlwеsеll, скарбовість, камеральні справи.
КаШl1lегаlwіssеllsсhаft, наука скарбовости,
Каl1ll1lСl'ег, коморюІК.
Каl1lшегgut, скарбове майно.
}{al1lrllel'hcl'l', коморничиП.
Кашрf, борба, боротьба.
Кашрfbеl'еіt, готовий до бою.
Kampffahig, боєздатниЙ.
КаНОIl, канон, правило;

]{аllопіsсh, канонічний;

-- данина, QІІлата.
- kanoDisches Recht,

право.

Kallzel, проповідницн: ~ катедра (професора).
]{allzlei, канцелярія, УРіІдова писарня.

канонічне

-
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Kanzleibeamte, RанцелярlИНИЙ урядник.
Kanzleidiener, rtанцелярїИнии слуга.
Kanzleidirektor, Rанцелярійний директор.
Kanzleifach, Rанцелярійиии відділ.
Kanzleipauschale, гуртівне на потреби т{анцелярії.
Kanzleipersonale, Rанцелярійна служба, канцелярїИні особи.
Kanzelist, r<анцеліст.
Kanzler, І{анцлвр.
Kaper, ровбійниче судно; - МОРСЬКИЙ ровбіИНИR..
Kaperbrief, патент на вави Іюраблів.
КареІ'еі, ваєм кораблів: ИОРСЬІ{їИ ровбіЙ.
Kapern, ваймати кораблі на морю.
Kaperschiff~ І{орабель до вабпраня суден неПРШІтеля.
капітал, істина: шіt Sicherheit anliegendes
umKapital, капітал наміщении оа обевпекою; lallf'endes Kapital, оборотовиИ: ІшІІЇтал, обіжниИ.
Kapitalsanlage, !Зложенє капіталу; - наміщенє, складане.
Kapitalsanrechnung, почислене па істину.
Kapitalsschllld, довжна істина.
Kapitel Щаllрtstіkk), ровділ: - Domkapitel, соборна І{апітула.
Kapitlllation, Ішпітуляція, підданє.
Karenztaxe, службова оплата (від виешої плати).
КагtеП, картель, !Змова підприємців.
Kassa І Kasse), І,аса, СlшрБНИЦiJ, снарбона.
Kassaallweisung, касовпй перекав.
Kassaausgabsjollrllal, дневник ВИДRТl{ів каси.
Kassabllch, касова кнпrа.
Kassaempfangs.i01ll'Iia], дпеВІІШ{ приходу каси,.
КаssаgеЬагппg, касоводство.
Kassaschll1fi, <Замкненє ІШСИ.
}{assastalld, касовий стан.
Kassastl'azza, ваписна книга касова.

Kapital,

'КаssаmіШіg,

kassamafl,iger Всhаnrllllпg

перевести

zalll11ng,

каеовим

способом:

,.'l\\,"ts

Hntel'ziehen,

.kаssашаfl,іgс

Ве

плаченє після І\аСОВОГО стану.

r<ассація, СЕасованє; в уряду; внесенє (оеуду).

Kassation,

-

(Al),etzllng),

зложеиє

-

~Ol

Kassationshof, кассацнlНИ:И: суд.
Kassationsverhandlung, :кассаційна
}{assieren, Geld, відбирa'l'И гроші; анести

розправа.
і'ін Urteil kassicl'en,..

осуд.

Kassiertag, день відбору, день виплати.
Kaste, каста, племя.
Kastenwesen, :кастовість, племенність.
Kastner, с:карбник (в ааряді дібр).
Kastrat, обріаанець.
Katamenia, місяч:ка.
Kataster, Ka'j'ac:rep, списний ви:каа.
Katafi!tralgemeinde, :катастральна громада.
Katastralmappe, :катаСl'ральна мапа.
Katastralvermessung, :катастральний вимір.
Kauf, :купно; - Kauf ulld Verkauf', купно і

продаж;

-

Каи!' auf Besichl, І'УПНО аа огляненєм; КапГ
auf РгоЬе, :купно lJa пробою, аа стрібунком; - Kauf
auf Borg. купно на борг; - Kauf пасЬ Muster, пасЬ,
РгоЬе, І{УПНО після ввірця, після проби; -- Kauf zur
РгоЬе. куппо на пробу; Каиl' ін Pauscll und Bogen,
І{УПНО гуртом; Кап!' mit УогЬеЬаН eines besseren,
Kaufel's, купно в вимовленєм ліпшого купця; - Kauf
l1lit Vorbellalt des Riickverkaufes, Vorkaufsreclltes, Wіrclег
kaufes, купно 3 вимовлеRЄ~І відпродажі, пеРВОКУJlна,
відкуп; Каиі' gegen ])а1'(' ZahlUllg (Barkauf), І{УПНО
:за готівку: Tageskaul', купно [] руки, відручне·
купно; -- Lіеfегuпgskаuf,
Kautbrief, посьвідка купна.
Kltllfen, І{упуваl'И.
}{aufer, :купець, купуючиП.
Kauferin, І'Упчиха, купуюча.
Kallffahrtei, купецша плавба,

купно ва доставою.

купецтво на :морю.
Kauffahl·teischitf~ :кунеЦЬІШИ: корабель.

KaufgegeJlstand, предмет І'Упна; - торгова
Kallfgeld, гроші на КУПRО, торговий гріш.
}{allfgeschaft, справа l{упна.
Kaufhandei, :купецтво, купченє, тор:rовля.
Kallfladen, І,упецьиа лавrш.

річ.

]{allf1ich, ~акупний; - k1:illflich ап sich ]Jringen, :3 <1.І:УППТИ.
Kallflllstigel', маючпй охоту купити.
}{аllfmаПIl, купець.

}{аllfmіілпіsсh, r,ушщькиіі; ad"., по чпеЦЬІШ.
}{аllfшаппsсhаft (Gesclla.ft), купецтво; _ купецьt;ий стан,
купці.

}{allfmallllsware, купецькип
Kallfmallnischer KOllkllrs,

товар.

ЕУпецька невиплатність, КУпецший І,ОЮ;УРС.
Kallfpl'eis, ціна ;зачпна, торгова ціна.
}{allfrecht, право ЕУпна.
}{апfsсlrillillg, ціна чпна.
}{аllfsсhіПіllgsапswеіs, виказ цін купна.
КапfsсhillіпgsЬеrесhшшg, обрахунок (вирахованв) ціни
rtупна.

l{aufschillihg'sberechl1Ullgs-ЕrlеdіgПllg, порішенє обрахунку ціни нупна.

КапfsсhіШпgsvеrtеillшg, розділенє ціни купна.
JІапfsсhlаg, добитє торгу.
К allfstiiclr, продажна річ.
}{апfvеrtl'аg, договір купна.
Kalltel, :засторога, вастереженє, Іщвтеля:.
}{апtеlаІ:jШ'іSРl'пdепz, застережне правознавство.
}{alltioll, кавція, ;заліг, вабевпека.
KalltiollSel'lag, ;зложенє Ішвції.
КапtіОllSЬJроthеlі, навціипа гіпотека.
КаlltіОllslеіstПllg, вложнє кавції.
}{alltiolLspflicht, І{авційнии оБОВЯЗ0Н .
.}{alltionsvel'fall, пропаДОІ{ кавції.

Kenllbal', ;значнии, даючип сЯ пі:знати.
Kellllell, ;знати, уміти.
I{ellntlich, jedermallll, КОЖДОМУ віДОМIІП, н');{щому :шанпП.
Kenlltllis, внанє, відомість, відом; - zнr Ксппtпіs ]лїпgеп,
подати до відомости, ;завідо~шти; wij'd zur allge. ll1eillell Kenntnis gebrac11t, подає ся до ;загальної
відошости; zш' KcnntJli", ne11ll1en, прпюгги до відо
мости; іп KeJ1ntJ1is gesetzt ,,,егdеп, бути :Jавідо
млеНJI]U.

-
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I{elLntnis.llLelle, жерело відомости.
]{ellnzeichen, 3НаІ" ціха, 08НаІ,а.
]{erbholz, };арби, карбіж.
Kel'kel', мзниця, темнпця; - einfacher Кегkег, :звичайна
вязниця; sсhwегег Kerker, тяжка вшшиця.
Кш'kеrіпsреktOl', інспеr,'l'ОР вязниць.

Kel'kermeister, вшзничпий надзорець.
KeI'kel'stl'afe, І,ара ВЯ8ниці,
Kerkel'visitatioll, огллдини вявниць.
Kettenhandel, торговля на звижку.
Кеttепhапdlш', торгівнш, па 3ВИЖКУ.
]{еtzш', єретик.

Кепlе, палка, ніл.

Кеulеп, вибивати палкою (товар).
]{іпd, adupLЇertes. Wahlkind, дитина прибрана, прибранець,

eheliches, uneheliches Kind, правесна,
ешрl'апgепе:;; Kind, почате
диш; -. gezeugtes Kind, сплоджене ДИ'l'я; legiіішіегtеs Кind, управеснена дитина; nacllgeboreIles
Кind, містіИ, погробовець; - пеugеЬогепеs Kind, ново
народжене
дитя,
новородженець;
totgebOl'enes
Kind, мертвороджене дитя; - uпgеlюгепеs Кіпd, не
приимак;

-

неправесна

народжене

дитина;

дитя.

]{їndel'bewa]ll'anstalt, 8аведенє для охорони дітей.
кїшІШ'lоs, беа.цітниИ.
Кішlеl'lоsіgkеіt, бепдітність.
Kindesaltel', дитячип вів:.
KindesJllol'd, дітеубиЙство.
KindeSlllOI'derin, дітеуБИЙющя.
Кішlеsstаtt, аn Кindesstatt аппеhШ~JJ, прибрати ва своє.
]Ппdеstеil, часть припадаюча на дитину.

]{іndеstоtШlg, вабитє дитини.
Killdesuntel'schiebllllg, підюrненє ДП'Гини.

Kindesweglegullg, ПОl\иненв
]{jlldheit, дитинячий вік; -

дитини.

дитинство.

]Пшlsресh, родний І,ал.

Kirche, церква.
]{il'chenalllt, церковний

уряд.

-
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Kil"chellallgelegenheit, церковна справа.
Kirchendepartement, відділ церковних справ.
Kirchendieb, СВЯТОRрадник.
Kirchendiebstahl, СВЯТОІ{радіж.
Kirchendiener, паламар, церковний слуга.
Kirchenfonds, церковний фонд.
'Kirchengemeillde (Рf'апgешеіпdе), церковна

громада"

парохіяльна громада.

Kirchengesetz, церковни:іі вакон.
Kil"chengewalt, церковна ВШLСТЬ.
Kirchengut, цеРЕовне майно.
Kirchenhoheit, церковна вверхність.
Kirchenpatron, цеРЕОВНИЙ патрон.
Kil"chenpatronat, цеРЕОВНИ:И патронат.
Кirchenrat, церковна рада.
Кїl"chellrecht, цеРЕовне право.
KircheJlraub, врабованє церкви.
ІПгсhеJlsапgег, церковний співак, дяк.
КіrсhепsаtZlшg, церковний устав.
ІПгсhеJlsргепgеl, парохія.
Kil"chenvermogen, цеРІ{QВНИЙ маєток
ІПгсhепvегsаl1lшluпg, церковний вбір, собор.
KircheJlvorsteher, церковний старшина; - настоятель.
KireheJlzucht, цеРЕовна карність.
Kladde, підручна книга.
КlаgаlldШ'uпg, IJміна повву.

Klagallstellullg, поданє
Klagausflihrullg, вивід
Klagbar, познваємий;

повву, виточенє поаву.
пов ву.
klRg11ar Rl1f'treten, повиватн, за-

пізвати.
ІПаgЬal"kеіt, повиваємість.

ІПаgе, повов; :зажаленє СВ Еарн.); clingliclJe Ю:lgf',
річевий: повов; - РСІ'sбnlісЬе Юаgе, особистий ІІОВОВ;

-

Юаgе

anstellen, anbringen, einreiclJen,

подати, ви

точити повов; '--- КlagebegelJren, жадане повву;
Юаgе gegen jешапclеп, позов проти ЕОГО.
ІПаgеgГlllld (Юаgstіtеl), підстава повву, титул повву.

KlageJl,

ПО3ІІВати;

-

обжалувати СВ карн.).

-
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Klagefiihl"Ung, ПОВJIване, вапівване.
Klagenhaufung, лучене понвів.
Kliiger, пововник, (істець); - обжалівник (в карн.).
Klagel"echt, право повву, право вношеня повву, право повинаня, lIOBiBCTHO; - (genlls actionis), васада (правна)
повну.

JПа,gеl"іп, пововниця, пововничка.

КlііgеГl"оПе

zllweisen, привначити, хто мае позивати.

Klaglos, stellen jemanden, заспокоїти Koro.
Klagschlift, повов на письмі, письменнии повон.
Кlаgsfаktuш, подія повву.

Klagsgegellstand, предмет повву.
Klagsl"iickerlag, ввернене повну, зложене повву.
Klagsvererbung, перехід повву на спадкоємців, одідиченє
повву.

Кlаgsvеl".іііhгtшg, вадавнеН6 повву.
Klassen, der Konkнrsglallbigel', клясп (ро вряди) кончрсових
вірителів.

Klassenlottel"ie, клясова льотерія.
Klassellsteuel", клясовий. податок.
Klassifikationsurteil, клясифікаційнии вирок
Klassifiziel"Ullg del" Gl"Ulldstiicke, клясифікація

фунтів.

роврядованє Ірунтів.

Klallbholz,
Кlапве),

klallsel,
torische
Кlаusш',

вбіРІШ, вбиранина.

кляввуля,

,

;замітка, ;застережене;

Eintl'agung'~-

ва;значенє ВІІИсу до фунтових книг;

-

kassa-

Кlaнsel. уневаЖНRJоча вамітка.

вапора, клявзура;

-

КlausнrarJ)eit.

кляввуроІО.

одіж, одяг, стрій.
кlеіпуегвсыlш, дрібна продаж.

Kleidllllg,

К)еl'ПВ, духовенство.

Klosterbrudel", чернець, братчик.
Klosterdisziplill, монаша карність.
Klostergeistlicher, монах.
Klostergeliibde, монашии обіт.
Klostel'gut, монастирське маНН0.
Klostet"regel, монаший устав.

робота під

~()I)

---

Кlоstеl'stашl, монашпй стан.

Kluft, (В гірн.). РО8ПУlшrна, роцсіЛІІна; -- провал.
l{nabenalter, хлопяч:ий J,Зік.
KllabeIlschalldel', хлопя:чи:й осоромНlШ.
}{nabenschalld1)llg, хлопяче осоромлене.
KnalJpschaft, гірництво; - гірниче брацтво.
Knappschaftsausschufi, виділ гірничого брацтва.
}{паррsсhаftslаdеlшssе, І,аса, скарбона гірничого брацтва.
брацтво.

}{nappschaftsverband, гірmrчии звявок; ~ гіРНllче
}{notenpunkt, узловиЛ пункт.
Koalitionsl'echt, право поро:зуміня.
Kodizill, кодициль, відкав, вапис.
Kogllaten, рідні по матери.
Kollateral, бічне Іюліно (споріднених).
Kollation, гляди ~\nrе('lШllllg; ~ K,)llatiol1 еlJ1еl'

РIІ'1Їll I Іе,

наданє прпходу, парохії.

Коllаtіопіегеп, порівнати відпис ;j пеРВОПИСОВІ.
надавець парохії, колятор.
КоПаtuг, надавапє парохії.
Коllаudіш'еп, ,провірити (роботу, рахунок).
КоllаudіСI'ппg, провіренє; ~ КоllапdіCl'lшgsргnlnkоlJ. протокол провіреня.
Kollektiv, :збірний, ГРОl\ШДНИЙ.,
]{оllеlrtіУРI'оkша, :збірна про кура.
]{ollegatal', спів:записuємец[,.
Kollegialgericht, :збірнии, колєrіяльпии еуд.
Kollegialkirche, соборна церква.
КоПіdіеl'еп, суперечити; ~ бути всуперечности ; ~ rlie

Kollator,

Gesetze kollidieren шіtеіпапdег, :зат,они СУПЕ'речні;
kollirlierel1de ЕгЬsегkllіЛ1llgеп, суперечні :зголошеня

~

до

спадщини.

Kollision,

суперечність;

-

іl11

KoJlisiol1sf'alle,

на случаJЇ

суперечности.

небевпеrш перешкодженя слідс'гва.
КоПпsіОllshаft, увя:знеиє :з причини небевпеr\И переШЕО

J{ollllsionsgef'ahl',

джеЮІ слідетва.
Коlопіе. осада., r{ольонія.
Коl0піsіCJ'tшg. :закладапє осад, кольоні:зованє.

Kolonist, осадюш, І;ольоність.
Kolonlle, С1'ОВІіець; кольона.
Kolporter, Р08носець, І{ольпортер.
}i:olllbattallt, співбоєвик; - ВОІОІОча с.торопа.
KOlllitat, комітат.
KOlllitatsbehOl'de, Ko~Й'гaTOBa власть.
KOlllitee, комітет, виділ.
KOllllllanditgeseJlschaft, командитна (·.пілка; - Кошшап
dіtgеsеll:;еhаЛ
aHf l\ktien, командитна спілка на
акції.

KOllllllaJlditist. командптник.
KOlllmassation dш' (iTllndstHc}{e,

комасація

фунтів,.

лучба :фунтів.

КОlllmеll, прийти, приходити, прибути: -

jn AI1\yelldung
kOllllllell, приити до .приміненя, приміняти СЯ; - аll.
сk·.п Tag kOllllllell, ВПЯВИТИ ся; dаvоnkошшеп, )'llТИ,
утічи; ше SacI1e kОШlllt ЬоеІ1 Zll stehen, річ етоїТЬ
МНОГО, річ є дорога; ZH kнrz kOllllllen, понести
шкоду; ZH Бісl] kошшеп, ПРПЙТИ дО себе, епамя
'гатп ся, очуняти; zHstande kОШlllеп. стати ся,
дійти до кінця, довершити ся; zustаttеп kOllllllen,
впйти на корпсть, припасти; 11111 etwas kошшеп,
стратити що; (0.-;
kOllllllt daral1f' ап, річ стоїть
в цім, річ іде про ТО; \тіе Ь.осЬ kошmt (Ііе Sae]le?
що с.тоіть річ? кілько належить ся?

КОlllшепtаІ', вияснене, вшшад, І\оментар.

KOllllllentiel'ell, виясняти, ВИІ\ладати.
I{OllllllerziaJ, торговельний;
КОlllшегzіаlgеwегЬс,

про-

мисл торговельний.
KOllllllis, купецький справник.
КОШlllіSVОJ'аgеш', купецький обївник.
КошшіssіОll, комісія; справнпцтво ; KOl11ll1ission
aHsseThal]) des Al11tsortes, комісія пова місцем урядованя.

I{ОlllшіssіОJlаlitег,

-

,
erIedigen,

полагодити комісійно.

KOllllllissiollal', комісіонер, справничник.
Ii:Ollllllissiollsgeschiift, .справниче підприємство,
неретво.

комісіо-

-

::20;-;-

справнич:а торговля (на припоручене
другого).
Кошmіssіопskоstеп, :комісові кошти.
КошmіssіОПSРl'оvіsіОll, провівія ва справництво.
Кошmіssіопstl'аttе
(Кошшіssіопswесhsеl),
вексель
справничип (на припоручене другого).
КошшіssіОПS'Vltге, (;правнич.иИ товар, :коміСОВИlІ.
Кошшіssіvdеlikt, каригіднnй чин в допусту.

}{ommissiollshalldel,

Коmшіttепt, комітент, даючип припоручене, ІІрипоручник.
]{ошшunаl, громадський, 1\0мунальнпЙ.

КошmllпаlЬеаmtе, громадський урлдник.
громадсЬІЩ власть.
Кошшппаldіепst, громадська служба.

Komnlllnalbehol'de,

Кошшuпаlwеsеп, громадська спр::ша.

Коmmllпе, громада.
Кошmuпіkаt.,

-

lшtег

.

прпложене,
Riick~e!lllla

приложеного

уділене

cles

:1;0

відповіди

КОПlllшпіkаtеs,

письмо;

при звороті

письма.

Кошmппіkаtіоп, сполучене, приступ; КОIl1ШllllikаlіОIl
еіl1ег Scllfit't all clen Gegenteil. уділене письма про
тивніп стороні; КОIl1ПШllіkаtіОll der Gefangenell. вно

сини (поровумлінл) вявнів межи собою.
]{ошшппіSШllS, комунівм, спільництво.
}{ОШПlllпіst, комуніст; спільпиqник.

Кошпшпіtаt, спільність (маєткова).
спілка, компанія; сотня, компанія (ві:йск.);

Kompagnie,
-

ll1it jell1andell1 in Кошраgl1іе tretel1. вавявати спілку,

ПРИС'l'упити до спі;rІ'И.

Kompagnon, спільник, товариш.
Komparent, стаючий, лвивший сл.
]{отраl'іеl'('П, станути, явити ся.
Komparition, ставленє., явленє,
КошраtіЬеl, СШlЛучпмий, агідниП.
KOmpeJlSabel, вирівнИl\ШЙ, ПОТРУIJНІ[И.
Кошрепsаtіоп, вирівнанє, потрученє, компен:зація, ваплата
череа вирівнанв.
Kompellsieren, вирівнати, потрутити: - die Gericl1tskosten

w('fden kошрепsіегt. судові БОШТИ зносять сл посполу.

-
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Kompetent, приналежннjr, управнений, властивий;
(Bewerber пm eine Stelle), убігатель, компетент;
ein kompetentes Gericllt, приналежний суд.
Kompetenz, тд~yднiCTЬ; - управнепє, право; - 1\:0111petenzkonf1ikt, спір про приналежність; - dem ІШ.gеr"
mangelt die' Kompetenz, пововник не має управненя;
- Kompetenzder BehOrde, управнене власти; сІ і ..·
Rechtswohltat . der Kompetenz, добродійство правне
полишена

части

маєтку.

Коmрlеmtшtаr, доповняю чий.
Котрlех, GШегkоmрlех, обсаr дібр, маєтностей,
Kompliziert, скомплїкований, вапутанИЙ.

фунтів.

Komplott, з][ова, ваговір.
Komplottstifter, в][овник, ваговірник.
Komposition, уклад, умова; - головщина (пр. І,арн.);
- mпsіkаlіsсhе Komposition, МУВИЧНИЙ утвір.
KOmpl"Omis, вагода ; - вапис на ровємнпй, мировий суд.
Komptabilitat, рахуш{овість;
рахункова одвічаль
ність.

Komptant,

готові гроші;

-

komptante Zahlung,

ваплз,та

готіВІ{ОІО .

Komputation, обчисленє [часу, степеНІВ споріднена].
Komtur, командир, лицар.
Kondemnation, васуд, васудженє.
Kondition, услівє (Веdіпgппg); - місце служби або ро
боти; in Kondition gehen, іти на службу, Р'оботу;
- еіпе Kondition sпсhеn, шукати місця.
Kondllktqllartal, чвертьрічна відправа (по уряднику).
Konduite, поведенє; - Kondllitenliste, викав поведена.
Konferenz, обрада, нарада; - eine Konferenz halten, відбути нараду; die Konferenz lшt beschlossen, на
нараді ухвалено, конференція ухвалила.

Konferieren, нараджувати ся, конферувати.
}ionfession, віроісповіданє.
]{onfessionslos, беввіроісповідииЙ.
}{onfinieren, обмежити побут до овначеного місця.
Konfinierung, обмежене побуту до овначеного :місця:.
Konfiskati0n, конфіската? вабране маєтку.

-
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спір, суперечність; Кошреtеnzkоnf1ikt,
о приналежність (між властьми).
KOllfl'ontation, ставлеН6 до очей, зведеН6 до очей.

спір

liollllikt,

Konfrontieren, ставити, звести до очей.
Konfllsion, злучеН6; - вбаламучеН6.
Kongrua, :коніруа, :законом означені побори.
Konig, король; - Kunigill, І{оролева; - КОllіgtнш,

І{ОР(}-

лівс'l'ВО.

Konkludiel'en, вносити, заключати, виводити.
Konklllsion, остаточниИ: вивід, заключеН6, вислід.
Копkошшіtіегеп, eill GesHch konkommitieren,

предложити просьбу з поміченЯJ!IИ.
Konkretalstatlls, поіменний стан службовий.
Konkl'etalwaisenpension, річні сирітські побори.
Konkubinat, ПОЖИТ6 на віру, неслюбне подружв.
Konkurrenz, І,онкуренція, соперництво; - Konkurl'enz Ьеі
Baulichkeitcll, участь в коштах будови; - Konkurrellz
der Юаgеn, збir позвів; - Konkurrellz der Vel·brccllell.
збir влочинів; Konkurrenzbeitl'ag, ровложениіі до
даток, конкуренційна дачка.
Konkurs, конкурс, убіraН6 о посаду; - невиплатність,
вбіг вірителів;
- іn Konkurs yerfallen, попасти
в

конкурс.

Konknrsallsschreibllng, розписаН6 конкурсу.
Koukursedikt, оголошеН6 конкурсу.
KOllkursel'offnung, отвореН6 конкурсу; - КоnkursегбffJlung
ііЬег

das·

gеSD.шtе Vеrmбgеll,

отворенє

конкурсу

цідого ма6ТКУ.
кою,урсовий віритель.
Копlшгsіпstапz, конкурсовий суд.
КопkШ'skоmmissаl', ,конкурсовий комісар.
Konkursmasse, ровбірна маса.
Konkllrsordnllng, вакон про невиплатність.
Коnlшгssсhuldеп, довги КОЮ\JРСОВОЇ маси.
Konkursvel'handlung, перевід конкурсу.
Konkursvel',,,alter, завідовник конкурсовоі маси.
Konkussion, вимушенє, вимус.
KOnllivenz, поблажаН6, потуранє.

Konkursglaubiger,

д(}

-

~11

КOlшоssеlllепt, складовий :морський лист.
]ionskription, спис населенн, людности;
Konskriptionsliste, списова листа.
КопskгірtіОПSПllШlllег, списове число.

]{onsens, npивволенє.
]{onsequenz, наслід, консеквенція.
Konsignation, спис, викав.
]ionsignieren; списувати; - das Milit1i.r

перепись.

kопsіgпіегеп, по

кликати військо, вібрати військо.

Konsistorialrat, консисторський
Konsolidation (Konsolidierung),

радник.
сполученє, вєдиненє;

-

скріпленє, вабевпеченє.

Konsolidieren,

сполучити, вєдинити;

-

скріпити, вабев-

печити.

СІІільник, товариш.
Копsоrtіuш, спілка, товариство.
Konspiloation, сприснженє, иаговір.
Konstatieren, справдити, ствердити.
Konstatierung, справдженє, ствердженє.
]{onstituieren, зложити, установити; -

Konsorte,

einen Richtel> kOllstituieren, установити судю; - einen- Verein konstituieren, заложити товариство; - konstituierende Versammlung, конституючий вбір, установчі збори.
Konstitut, обвинений; - constitutum possessorium, перенесенє посіданя з вадержаНЄ11f річи.

Konstitlltion, установа; - конституція:, основні вакони.
Konsul, конзуль.
Konsulargerichtsbarkeit, конвулярне судівництво.
Konsulat, конвулят, конзулярний уряд.
Konsullltion, спожитє, спотребованє.
Konsllllltionssteller, споживний податок.
КОПSUlllvшоеіп, СІІоживпе товариство.,
пере:мить, поємка, пачкарство;

Konterbande,

пере-

мичена річ.
КопtегЬапdіШ'еп, перемичувати, пачкувати.
Kontelobandieloer, пере митник, пачкар.

Kontestation,
спору.

засвідченє;

-

Litiskontestation,

вданє' до
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Kontestiel'en, засвідчити, при свідчити.
Kontext, заснова, БВЯБЬ.
Kontierung, ковтовавє (Батяганє дО КОВТОВОЇ rшиги).
Kontingent, часть, якою хто причиняє СЯ; контіНіент,
при!Значена скількість.
Допtiпuіtаt, бевпроривність, постійність.
Konto, рахунок; - а konto, на рахуиО!,;
Konto geben, отворити рахунок, позичку;

saldieren,

jemandcm
- Konto

рахунок вамкнути і !Заквітувати.

Kontokorrent, біжучий рахунок.
Kontradiktion, суперечність.
Kontradiktorisches Verfahl'en,

спорове поступованє;

-

kontradiktorisclles Verfahren einleiten, впровадити спd
рове

поступованє.

KontraheJlt, договірник, контрагент.
Kontrakt (Vertrag), договір, контракт.
Kontl'aktmafiig, відповідно ДОГОВОРУ, після УМОВИ.
Kontramandieren, відкликати прикав, дати противний
прикав.

Kontrai', ПРО'l'ивний, СУПРО'l'Пвний,
Kontrasignieren, підписати ся під

протилежний.
власною одвічальністю,

Контрасиrнувати.

Kontravention (Kontravenienz), перестушrевє ПРИПИСУ,
умови; протиділанє.
Kontravotum, противна гадка.
Kontrektationstheorie, теорія доторкневя (при крадежі).
Kontlibuent, податник, доставник, контрибуенТ.
Kontribution, дачка, податок, контрибуція.
Kontrolle, нагляд, вгляд, контроля.
Kontrollierender Beamte, надв:ираючий урядник.
KontI'ollp:llichtig, підлягаючий наД80РОВИ.
Kontrovers, суперечний, спірний.
Kontumaz, позаочність; - Kontumaz einklagen, вапізвати
в

поваочвости.

Kontumazanstalt,
.
рожних).
Kontumazgesuch,

ваведенє

контумаційие

(для

подо-

просьба про допущенє позаочности.
Копtumаzш'tеil, поваочний вирок ..

-

:И3-

Kontumazverfahren, поваОЧне поступованє.
]{ontnlllaziel'en (in еопtllшаtіаш vегпrtеіlеl1),

васудити ио

ваочио.

Konvales.zenz eincs ReellLsgesehaftes,
акту,

уважиеиє правного

правоважненє.

]{опvаlidаtіtш der Ehe, уважненє подружн.
Konvalidiel'en, уважнити, вчинити важним.
Konvent, вібранє, вбір; - :монастир.
]{onvention, конвенцін, уклад, договір.
Konventionalstrafe, умовна кара.
Konventionsfufi, ІюнвенцїЙна стопа.
Konversion, переміпа, конвервін.
Konvokationsedikt, СRЛИКУЮЧИИ едикт, оголошене.
Konvolut, Aktenkonvolllt, !Звиток актів.
Konzept, начерк, І,онцепт.
Konzeptsbealllte, концептовий УРЛДНИR.
Konzeptfach, Rонцептовий відділ.
Konzession, при!Зволенв, концесіlI; - устушш.
Konzessionie)·tes Gewel'be, ПРОl!IИСЛ ва п,ризволенєм.
Koordination, рівнорлдніеть.
Koordiniel'en, врівноважити, врівнати.
Koordiniel-t, рівнорлднии, врівнанпП.
Kopf, голова; - ваголовок, надпис,
Kopfarbeit, умова праця.
Kopfsteuer, поголовне, поголовщина.
Kopfteil, noгол:овна часть, участь на голову.
Kopfteilung, поділ на голови.
Коріе, відпие, перепис, коrnя.

rюпіина rшижка.
переписник.
Корпlаtiоп, вінчане, подружев:є.
Kopulationsschein, свідоцтво вінчанн, метрика подруженя.
]{орпІіеl'еп, вінчати, подружитп.
]{oralllisiert, присвідчениИ:; - присвіДчено.

}{opierbuch,

Kopist,.. копіст,

](Ol'don,

кордон,

оточити

оточене,

обсаджене;

-

Kordon

кордоном.

Kornhandel, торговлн
КОl'П der Miinze, тріба

вбіжем, вбіжевии TOpr.
монети, проба монети.

zіеllсп,

-
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]{ошеІ'el'tгаgпіs, видаток верном,

KOl'neI'schiitttlng, осип.
КогреІ', тіло; (Gesellschaft),

спілка;

-

товариство;

(biicherliclles Gut), тіло гіІІотечне, книговписне :гіЛ9;
- (der gesetzgebende), ваконодатне '['іло; ----=. der ~allze
usterreichische Staatskorper, ціла австрійська держава.

KOl'perbescha:ffenheit, своиство, НІ,ість тіла,
Когреl'шаJ3, обє.мна :міра,
Korpel'strafe, тілесна кара,
KorperveI'letztlng, нарушенє тіда, скаліченє тіла.
Korpel'lich, тілесний,
Korperlichel' Besitz, діисне посідаиє, річеве посіданє.
КОl'реІ'ІісЬе Sachen, вмислові річн,
Korperlichkeit, тілесність, вмисловість,
Korperschaft, вбірне тіло, вбірна особа.
KorpOl'ation, корпорацін, громадна особа; - цех.
KOl'PS, корпус (військовий);
diplolllatisches

Б:огрs,

дипльо.матичне тіло,

Korrealitat, неподільність вобовнванн, Еореальність,
Korrealschuldner, довжники до неподільної руки.
Korreferellt, співреферент, по.мічниИ референт,
Korrektionsanstalt, дім поправи.
Коггеktш', поправка; коректа.
Коггеsрошlеllt,

дописователь,

ДОІІИСОВНИК,

дошrсовач,

І<ореспондент,

]{Ol'respondenz, переПИСІ,а, ДОІІисованє, кореСІІонденція:,
Кол'еsропdепzkаrtе, ІІереписнии листок,
Korl'eSpondiel'ell, переписувати сн, дописувати.
Kost (Vel'kostigung), страва, харч, стравованє.
Kostbal'keit, дорогоцінність.
]{ostell, кошти; - втрата, вклади; - auf Б:оstеп уег
пгLеilеll, васудити на кошти; Kosten tragen, по
носити кошти;

sachen,
судити,

-

робити ВІillади;

спричинити I<ОШТИ;

-

-

Б:оstеп

уеl'Ш

Б:оstеп zllcгkennen. при

прпвнати кошти,

Kostenallschlag, обчисленє коштів, коштопис.
Kostellaufwalld, вклад коштів.
Kostenel'satz, вворот коштів, повернене видатків.

215 -

Kostenfrei, бевшrатний; - бе8платно.
Kostensatz, повиція коштіВ'.
}iostenspl'Uch, осуд що до ІЮШТЇв.
}iosteniiberschlag, роврахованє коштів.
}iostenverzeichnis, спис Іюштів.
КоstеПZUSРl·tшh, присудженє коштів.

Kostganger, -пеЬmег, стравник, харчівник.
Kostgeber, стравуючий.
I(ostgeld, стравне, харчівне; - (в бірж.) прові8ія
ставлених паперів.
.
}iostgeschaft, харчівне підприємство; - (в бірж.),

від :за-

доrовір

на вастав паперів.

}il'aft,

сила, міць;

вявувати;

-

au~er Кraft

іn КгаН treten, війти в силу,

-

a~eг

treten,

етати обовявувати;
силою

вакона;

-

Kraft setzen,

060-

знести, ухилити;

втратити силу обовявуючу,

п~ре

-

Kraft (vегmбgе) (l@s Gesetzcs,
mit angestrel1gter Kraft :11'beiten,

працювати в цілої сили, 3 напруженєм сил; Кraft aufbieten, доложити всіх сил; сІіе
des Willens, сила волі.

Kl'aftfahrzeug, самоїзд.
}{t'amer, крамар.
}{t'amerei, крамарство.
}{l'anken, кривдити, бевпокоїти,

аПе
Кгаft

докучати, досr;улюваl'l!;

jemanden аn Еllге kl'anken, скривдити шt чести;
an Rechten kranken, нарупmти права.
}{t'ankenanstalt, (-h:aus), більницл, ваклад для хорих,
-

шпиталь.

Кl'апkепhаusfошlsgеЬiihl',

належитість

на

ІІІПИl'аЛЬНІІИ

фонд.

Kl'ankenkost, харч для хорих.
Кrankenpfle~e, плеканє, обходженє
над

хорими.

Kl'ankenpflegerin, 06хідницл, хорих.
Kl'ankenwartel', Доворець хорих.
]il'ankheit, хороба, недуrа.
KraJlkheitsgeschichte, опис хороби.
Kl'anl{heitskosten, І;ОІІІТИ хороби.

хорих;

-

cTap~lНЄ

-
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]{rankheitskostellbeitl'ag, додаток на кошти хороби.
]U'ankheitszeugllis, свідоцтво хороби,
]{l'anklichkeit, хоробливість.
]U'allkung, кривдже!ІЄ; доскулroванє; Kl'anktll1g
eines Rechtes, нарушенє права; jешаЩlеш еlllС
Kl'ankung zuffigen, еКРИВДіІТИ, ваподілти НРПВДУ, вие
важити.

KI'awall, улична
Kredit, кредит,

бійка, біЯ'l'ика.
віра; повичка;

- gCl!c('kter,
deckter, понрп1'ИИ, пеПОІ\РИТИЙ І;:реДДт.

tшgе-

]{l'editanstalt, креДИТОВИJ[ (кредитн:вй) ваклад.
Kl'editbuch, книrа І,редитів.
Kreditgeschaft, І,редитова справа.
Kl'editgewahrung, уділенє кредиту.
KI'edithypotbek, кредитова гіпотека.
Kreditieren, давати на І,редит, кредитувати.
]{I'editllehmer, Іюристаroчий в кредиту, беручии кредит.
lu'editiv, васвідчуюче дисьмо; - кредитна посвідка.
]{I'editor, віритель, кредитор.
Kreditvereill, кредитове (кредитне) товариство.
KI'editwesen, кредитові справи, ЕреJЩтність.
]{І'еів, округ; круг; clas liegt ап~ег dеш Kl'L,j"
scines

Ашtеs,

се

него

до

не

се не входить в круг його урядоваНfI,
належить.

окружний урнд.
Кreisgericht, окружний суд.

]{I'eisamt,

превидент ОІ\РУЖНОГО суду..
КгеuzЬапdsепdUllg, посилка під перехресткоro.
lil'euzer, крейцар; - (Kl'CllZerscllifl'), круждяroчий І\Орабел~,

Kreisgel'ichtsprasideut,
кружлнк.

lil'euzpartikel, чаСТІ,И святого
]U'euztage, хрестові д!Іі.

хреста.

K'ev-zvе1'hог, хреснии допит.

]{l'euzwoche, хрестовий тиждень.
]{reuzzeichen (U nterschrift), внаІ\

хреста, хрестин.
Кl'їда, невиплатність, крида.
](ridatar, невиплатний довжник, кридатар.
Кl'їdаV(Ч']ШJldlUJlg, поступованє в раві неВИПJlатносТJI.

-

Kl'ieg, ВІина.
Kl'iegsartikel,

воєнні
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арТИІ_УЛП;

-

sch,yol'en auf"

([іе-

Кгіеgsагtіkеl, присягати на воєнні артикули.

воєнне будівництво.
КJ.'iegsdieust, воєнна служба.
Kriegseutschadigung, воєнне відшкодованє.
Кl'іеgsегfОl'dШ'піs, воєнна потреба.
!{l·іеgsегkliї.l'ппg, виповідженє війни.
Kriegseroft'nung, ровпочаТ6 війни.
Kl'iegsfn6, воєнна стопа; - auf КгіеgsfuВl

Kriegsbaukllust,

sеtzеп.

по-

ставити иа воєнній стопі.

Kriegsgefangenel', бранець, полоцений.
Kriegsgericht, воєнний суд.
I{l'iegskommissar, воєнний комісар.
Kl'Їegskommissariat, воєнний І,омісарінт.

Kli~gsleistnng, воєнна чпнитьба.

Kl'iegsll1acht, воєнна сила.
I{riegsminister, міністер війНІІ.
КгіеgsmіпіstегіllШ, міністерія віИни.

I{l'iegsrat, ВОЄlIна рада.
I{riegsrecht, веєнне право; -

jешапdеп

ki'Їegsl·ec]ltli(·l1:

]JC]шпdеll1, постуиати в І,ИМ по воєнному праву.

КгіеgssсhаdШl, воєнна Шlюда ..
воєнний податок.
КгіеgSlll1fаП, воєнна пригода.
Кгіеgsvш'sісhШ'lшg, воєнне обевпеченє.
КJ.'iegsvoll{, військо, оружна сила.
Kriegswesen, воєнне діло, воєнні справ:\{.
Kl'iegswirtschaJt, воєнне господарство.

Kriegsstel1el',

Kl'iegszustand, стан війни.
I{I'Їminalgcl'icht, кримінальпий (карний) суд;
pl'ozeВl,

кримінальний

процес;

-..:

Кгішіl1аl-

Кl'ішіпаlгіе11lег,

І(римінальний судя.

КІ'опе, корона, коруна, вінець;

I{l'onenwahl'ung, коронова
Krongut, коронне добро.
Krollland, коронний край.

-

валюта.

I{l'onpl'Їnz, наступник престола.

(гріш), корона.

-
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Кl'ОШ'есhtе, :коронні права.
l{l'опеп, :коронувати.
Кl'Оlllшg, :короноване.
Krllmmschlie.6en, :КОРОТІЮ скув ати.
Klllisse, :куліса, біржеви:И: переділ.
Kl1lisser, біржевий rрач в :кулісі.
І{1l1tш', :культура; (Bildung), обравованє;

eines GгuпdsШсkеs), рід
Bodens, управа рілі.

управи фунту';

-

(Gаttllпg

-

КllННГ

des

Кultпs, :культ; віроісповіданє.
КllпшlаtіОПSРl'іпzір, васада .'Іученя, сполучуваНIІ.
Kllmulativ, сполучено, влучно;
kllmlllative Wаїsепkassen, спільні (влучені) сирітсші каси.
]{ППl1llїеІ'uпg,
сполучуванє; Kllmulierllng melll'C']'Cl'

.Amter, ви:коиуваиє :кіПІ,ОХ урядів.
ввісии:И:, гнаний; ~ сііе Saclle ist kппdJ>аг ge",огсіеп,' річ сталась вві сна ; kundbar sattsam ])е
mittelt, внаний я:к достаточно ваможни:И:.
Кппdе, вість, повід:ка; -- відомість, знанє; уоп et,,-as
Kllnde bringen, принести про що ввіст:ку; - Кllшlе
geben, вавідомити; - сіег Кипсіе (Kundmann), по:купнш(.

КпшlЬаг,

]{llndig,

свідоми:И:;

-

гесl1tskllшlіg,

правовнавець;

fachkundig, свідомий річи, внавець.
ІШпdіgеп, виповісти.
Кlilldіglшg, виповідженє, виповідь.
Кііпdіguпgsfl'іst, речииець виповіджеин.
Iiiindigungszeit, час виповідженл.
Кllпdшасhеll, оголосити, обвістити, проявіІти;

kl1ndgemacht l1Псі
\vissen kundgetan,

jеdеrп,

сіеш

сіагап

-

CS

,,-ЇІ'сі

gelegen ist,

zu

оголошує сл і вавідомллє сл кож

ДОГО, :кому про се внати належить.
Кllпdшасhппg, оголошенє, обвіщенє; - Кl1шlmасhllпg сіе"

Urteiles,

оголошенє вироку.

КШldsсhаft, внає:мість, виако:мство, зносини; - (Nachricht)_
відомість, ввістка; - (Urklll1de), свідоцтво наУІ\И;
(АllskllпclsсlшftUl1g), ввіди, вивідованє.
Кllпdsсhаftеl', вивідник, ввістун.
КUlldWеІ'(lеп, стати ся відомим.

-
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Юіпftіg, буду чий.
Kiint·tighin, на будуче.
Kunst, штука, МИС1'ецьтво.
Kunstanstalt, :заклад штуки.
Kunstbefnnd, осуд анавців.
Knnstgegenstand, предмет штуrш.
]{unstgriff, штучний аворот, підступ.
]{unsthandel, торговля предметами штуки.
Kunstmiihle, штучний млин.
Kllnstpl'odukt, витвір штуки.
Kunstvel'elll, товариство штуr{и,
Kllnstverstandiger, 8навець штуки; - Kunstverstandiger
іm

Schreibfache,

- Kunstverstandiger

анавець письма;

іm Okonomiefache, 8навець господарства,

Kunstwerk, діло штуки, мудерне
Kupfel'miinze, мідяна монета.

діло.

Кпрреlеі, 8ведеництво.

Kuppler, введеник; - Kupplerin, введеНИЦIІ.
Kur, ліченє, курація; - Kurpfuscherei, неуправнене ліченє,
лікарське партаченє; - Kuгpfuscher, лікарський партач.
Kurand, І{уранд, оетаючий під курателею. .
Kuratbenefizium, душпастllpСЬКИЙ прихід.
Кпгаtеl, курателя ; unter Kнratel stehen, бути під кура
телею; jешаlldСll unter Kнratel stellen, віддати
Koro під курателю; - eine Kuratel verha.ngen, уста
новити

курателю.

Kllratels behorde,

курательна власть;

-

kuratelsbehordlich

gепеlllllіgt. одобрено курательною властею.

Kuratelsdekl'et,

['УРательний декрет.

]{ш'аtог, куратор.

Kuriatstimme, вбірний голос.
Kllrrende, куренда, обіжник;

еіllе Kurrellde ergellen
lassell, видати обіжник; - durcll eine Kurrende аЬ
macllen, обіжно валатодити; - еіпе Kurrende laufell
lassen, обіслати обіжник.
]{llrl'ent, біжучий; - in спrгепtі sein, стояти в біжучих
справах.

]{штепtіеп, біжучі справи.

220 курс, обіжна ціна; Effekte:nkurs, курс вартних
паперів; ~ a~er Kurs selzen, усунути в обігу,
}{llrsblatt (Kurszettel), викав курсу, посвідка курсу.
]{llrsdifferenz, ріжниця курсу.
}{ш's)Vегt, обіжна вартість,
Кш's,

Kurz, sich kurz fassen, коротко
KUl'zlich, недавно.
Kux, гірничий уділ.
Kuxschein, посвідка гірничого

держати ся.

уділу.

L.
Lachter СВ гірн.), сяжень, латер.
Lade, скриня, перегорода ; - ляда.
Ladebrief, вапрошуючий лист, вапросини.
Laden die Gaste, аапросити гості; - die vVarell ladl'll.
накладати, набирати, ладувати товари; eill Ge,,-elll'
ladell, набивати кріс; - var Gericht ladel1. ввивати
до суду; auf sich еіllе Pflicht laden, брати на себ&
обовявок; Ladel1, крамниця, Сlщеп.
Ladendiener, крамничний служник.
Ladenkassa, крамничпа каоо.
Ladenpreis, :крамнична ціна.
Ladenstrazza, крамнична книга ДОВЖНИRlВ.
Ladeschein, набірний лист, лаДУНRова посьвідка.
Ladung, набір, ладунок, ладованє, накладаН6; - (Уаг
ladung),

Lage,

вапрошене, завівваН6.

положенє, постава, стан,
Hauses, положенє дому; -

становище; Lage des
Lage (lcs У ClшоgеllS, стан
маєтку; іп del' Lage seill, бути в стані.
Lager (Warell), - склад; - (Milit.), табор; -- Св гіри.),
поклад; lШl'tеs Lager', тверде ложе.

Lagerbuch, складова книжка.
Lagel'geld (-zil1s), crtладове.
Lagerhaus, складовий дім.
LageI'holz, лежаки.
LageI'schein, СІ\ладовии лист.

-

2~1

-

Lagerstatte, леговище.
Lagel'verzeichnis, складовий спис.
LageI'n eill Grubenfeld, вакласти копальне
еіп

GIllIJenmar..,

поле;

-

lagerll

вакласти гірничу міру.

Lagerung, (в гірн.), поклад, положене.
Lagerungsl(arte, (в гірн.), карта ваклздених гірничих мір.
Lagerungsverhaltnisse, положею~ гірничих мір.
Laie, мирянин, свіцький чоловік; - несвідомий.
Laienbl'udel', братчик (в монастирі).
.
Laienschwester, сестриця.
Laisierung, перенесенє у сьвіцький стан.
Lalld, ве:мля, суша; - (Dorf), село; - (Gebiet, Reich),
край, держава;

anf

аеlll

вляти

Land,
рілю; -

-

abgerissenes Land, відорвище; - das Land ЬеЬапеп, упра
бslеггеісhіsсhеn Lander, австрійські

на селі;

аіе

FPaї.

Landadel, дворянство, шляхта.
Landbau, рільництво, ве:мледільство.
Landbewohner, :мепшанець (житель) краю; - селянин.
Landerumfang des Reiches, обєм І,раїв державn:.
Landesabwesend, неприсутний в краю.
Lн,шlеsапgеlеgепhеіt, краєва справа.

Lalldesansassig, осілий в краю.
Lalldesallsassigkeit, .осілість в І'раю.
Landesarchiv, краєвий архів.
Landesausgabell, краєві видатки.
Lalldesausschu6, краєвий виділ.
LaJldesbehorde, краєва власть.
Landeschef, :начальник краю, шеф краю.
Landeseingeboreller, тувемець.
Lalldeseinkiinfte, краєві' доходи.
Lalldeserzeugnisse, краєві плоди.
Landesfest, краєве свято.
Landesfiirst,_ володар, :монарх; цісар.
Landesfiirstlicher Beamte, цісарський УРЯДНIm.
Landesgericht, краввий суд.
Landesgericht als Strafgericht, краєвий суд як суд
Lalldesgerichtsbezirk, округ ,краєвого суду.

карний.

Lalldesgel'ichtsgefallgelllIallS, ВЯВНИЦЯ краєвого суду.
Lalldesgerichtsl,,,,t, радник краєвого суду; - рада кра
євого

суду,

Lalldesgesetz,
. Lalldesgesetze

краєвий вакон .

(еіnhеішіsсhе Landesgesetze), правві законп.
Lашlеsgеsеtzыlttt вістнИІ_ :краєвих запонів.
Landesgesetzgebllng, краєве [Законодавство.
Landesgrellze, границя краю.
Landeshallptstadt, столиця І_раю.
Landesherl', гляди Lalldesfiirst.
Landeshen'liches Recht, монарше право, цісарське право.
Lalldeshoheit, державна власть.
Landesinteresse, добро краю.
Landeskllltlll', :краєва культура.
Landeskllltnrfonds, фонд краєвої культури.
LЮldеskllltllггаt, краєва рада чльтури.
Lalldesmiinze, краєва монета.
Landesobl'igkeit, краєва зверхність.
LаlldеSOl'dl1llПg, краєвий устав, краєвий статут,
Landesl'egierul1g (-ste11e), краєве правительетво, правлінє.
Landesschllld, краєви:И: довг.
I,al1desschllh'at, краєва рада шкільна.
Lalldesspl'ache, краєвий ЮJИП.
Lашlеsstапdе, краєві стани.
Lal1desublich, у:а:пвани:И: в краю.

Landesverfassllng,

І_раєва конституція.

Lапdеsvеггаt, врада І_раю.
Lalldesverrater, зрадник І,раю,

заступництво краю, репреаентація краю.
LапdеsvегwаltllПg, заряд краю, кра6ва управа, адміні-

Landesvertl'etung,

страція краю.

Landesverweisung, B1j:fHaH6 в краю.
Landeszeitung, краєвий дневнИІ'.
Landeszllsch1ag, кра6ПИЙ додат.ок.
Landfracht, вововий перевів,
Landgemeinde, сіЛЬСЬІ\а громада.
Landgut, маєтність, зе:мськепомістє.
Landkarte, І_раєва :мапа.
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Lашlшапп, селянин, рільник; (Lan~ll1::111n),

ве~[JЯК,

краян.

Landlllessel', вемлемір_
Landrecht, краеве право.
Lalldsasse, тувемець; - осілий в краю.
Landschaft, вемля, країна; краєвид.
Lalldscheide, ровмеже.
Landstra.6e, краєм дорога, гостинець.
Landstl'eicher, волоцюга, волокитник.
Lапdstгеісh(п'еі, волоцюжство, волокитство.
Landstl'Їch, І'раїна.
,
Lапdstuгш, краєве ополченє.
LапdstШ'lllшапп, ополченець.
Landtat'el, краева табуля.
J~andtafelamt, уряд краєвої табулі,
Lаlldtаfеldп'еktог, директор краєвої табулі.
Landtafelgut, табулярне добро.
Lапdtаfеlkбгрег, табулнрне тіло.
Lalldta:llichel' Besitz, табулярне посіданє;
посілість.
IJandtag, краєвии соИм.

-

табулярна

Landtagsabgeordlleter" посол до краєвого сонму.
Landtagssession, сесія KpaEJBoro сонму.
Landtagswahlordnung, виборчии устав до KpaeBoro сонму.
Landiiblich (landesiiblicll), ввичаинии в краю, по I~paЄBOMY
ввичаю.

J~andung, висіданє на берег, пристановленє.
Landungsplatz, пристанище.
JJапdvегkеш', оборот по вемли,
Landvolk, селяне, сільські люди.
Landwehr, краєва оборона.
Lапdwеш'шаПll, жовнір :краєвої оборони.
Landwesen, госп~)Дарська спра~а.
JJandwirt, сільський господар, Іавда.
Landwirtschaft, сільське господарство, рільн,ІЦТВО.

Landwirtschaftlich, рільничий.
Landwirtschaftsbetrieb, рільниче

ГОСІюдарство.

Ніllgеllшаfi, ліра довготи.
LііІ'Ш (Аlагш), пополох, трівога.

"Lassen, etwas auIl!er acllt, не вважати на що j - lassen etwas,
валшпити; - (befehlen), ввеліти, каваТИj (zulassen),
допустити; - (uberlassen), полишити кому, ПРИПОРУЧНТlI .
.Last, тягар; - (Verbindlicbkeit), повинність; - offentliclle
Lasten, публичні тягарі; - (Abgabe), дань, данина;
jemanclem etwas zнr Last legen, вміняти щось кому
В вину; cliese Tat fiillt ihm zur Last, сей чин
тя'жить на нім.
I,astI'echt, право обтяжуваня.

Lastschiff, тягаровий корабель.
J.asttragel·, двигар.
LasttieI', тяглове ввіря.
Lastzug, тягаровий ПОЇfJД.
Lasten, тяжіти, обтяжати.
Lastenblatt, Ііарта тягарів.
Lаstепdерш'іеІ'uпg, очпщенє тягарів, вдо:И:мленє тягарів.
Lastenfl'eїe .АЬsсhl'еіЬ\lЩ!;, відпис ан є бев тягарів.
Lastellstalld еіnег Realitat, стан тягарів маєтности, реальности.

Liisterlich, огиднпй, мер3ІШЙ.
Liistel'll, jemanden, влословити кого, вневажити, Ішеветати,
обмавляти кого; хулити (проти Бога).
l.iisteI'ung, влословенє, вневага, клевета, хуленє.
Liisterel', ВЛОСЛОВНИR, вневажнйк, клеветнИІ<, хульник.
Liiste)'in, влословнпця, :клеветнпця, хульпиця.
Liistig, утяжливий; - liistiger Vertrag, утяжливий до
говір.

Laubl'echen, das Recht des Lallbrcchens,

право

вбираИIІ

листя.

І,ашlешіuш, лявдемія, ленна оплата.

LаudllШ tSclliedssprнcll), ро~нj][ний осуд.
Lallel' Betrieb, малий оборот; - Lauer, васідка, ввідй.
Lапеl'П, васідати, ввідувати.
Lal1f (Fortgang), біг, тік; - (Frist), протяг, речинець; іш Lallfe der VerJlandlllng, в тоці ровправи; Lal1f
еіnег Sache, перебіг справи; Lauf des Wassel's,

-
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біr води;

йег Proze.@ soll seinen ungehinderten
Lauf lшЬеп, процес має іти непроривним током.
Laufen, йіс Frist Hiuft уот Tage, речпнець числить ся: від
дая: ... ; йіе Frist lauft mit йеm Tage аЬ, речинець
:кінчить сл 3 днем ... ; Gefahr laut'en, виставллти
сл на небе:зпеч.

Laufende Rechnung, біжучий рахунок; - laufende Zahl,
біжуче число; lаиЄепйе Zinsen, біжучі відсотки.
Laufbrett, (в rіри.), піДlшадна дошка, біrун.
Laufkarren, тачки.
Laugwerk, луrівнн.
Laut йег Beilage, лк прилоrа, після прплоrи; - laut УСІ··
ordnung, по розпорлдку; - laut werden, ро:зrолосити.
Lauten, <звучати, rолосити; - das Gesetz lautet, <Закон
<звучить, вакон постановляє; йіе Urkunde lautet
auf ... , грамота виставлена на ...
Lauterkeit, чистота.
Leben, житє; - jemanden ums Leben bringen, повбавити
Koro ЖИТН; - jemanden ат Leben sttafen, карати
Koro смертію; - ums Leben kummen, стратити житє,
пожити смерти, вгинути; ins Leben treten, увійти
в дiIЇ:HiCTЬ, війти в житє; das Gesetz ist ins Leben
getreten, <Закон вачав обовл<Зувати, війшов в житє.
Lebend, У. lebendig, живий, живучий; - Schenkung unter
Lebenden, даровиана межи живучими.
Lebendigkeit, живучість, живість.
Lebensalter, вік житл, літа.
Lebensbediirfnis, потреби :і&ИТЛ.
Lebensberuf, покликанє.
Lebensdauer, час житл, вік, житє.
Lebensfiihig, спосібний дО ЖИТЛ.
Lebensfahigkeit, спосібність дО ЖИТЛ.
Lebensgefahr, небе;шека ЖИТН.
Lebens~efahrliche Dl'ohung, гріаба небеапечпа житю.
Lebensgefahrliche Verletzllng, скаліченє небевпечне
ЖИТІО.

LеЬеПSШllgliсh, доживотниИ:, до смертний.

Lebenslang,

черев ціле житє, доживотно.

15

-
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Lebellslauf, ;І;ИТЄ, живот.
Lebensll1ittel, живність, поживліНL:.
Lebensnachstellungen, настав ан є на житє.
Lebensstl'afe, І-:ара смертп.
Lebensvel'sichel'ung, житєве оuевпеченє, на

житє.
LеJ)епsvегsісhеl'lшgsа.пstаlt, вакта.д обевпеченя на житє.
LеЬепswаlldеl, спосіб ЖІІТЯ, поведенє; ЬеГll1пzіеhешlег

Lebens,vanclel. волокитнип спосіб
hafter LeIJenswandel, бевдоганний

-

житя;

11l1taCle1-

спосіб житя.

LеЬепszе11gдіs, посвідченє житл.

Lecka.ge, протіканє, витеч.
Ledig, порожню!, пустий; - свобіднпй;
невамужна; leClige~ Аті, опqрожнеНИll

6евженюrii,
уряд;

-

lediges Besitztl1ffi. юаєтні\:ть без посідача; lecliger Stal1d. вільний етан, неженатість, певаnrужніеть;
- der Schl11Cl ledig, :вільнии :від :вини.

Lediglich, тільки, лиш, особливо.
Leer ausgehell, бев нічого вийти.
Leer allsgehende Gliiubigel', незаСПОІюєні
Legal, В:1Коннии, лєТальнИЙ.
Legalisieren, провірити, лєталівувати.
Legalisiel'ung, провіренє.

:вірптелі.

Lеgаlisіеl'lшgsklаusеl, прпмітка провіреня.

Lega]isiel'ungszwang, примус провіреня.
Legalitiit, :законність, леТальність.
Legalservitut, ваконна служебність.
Legat (Vermaclltnis). відкав, вапис;

паПСЬJ{ИИ посол,

лєТат.

Legatar, лєтатар, віДІ\аЗ0ємець, ваппсоєnrець.
Legationsrat, лєтаційний радню;.
Legatsausweis, ВИІшв віДІ{авів.
Legen, Brand, піДЛОЖИТJI огонь; - Rесlшuпg 1еє'еп, ВАО
жити рахунок; zllГ La8t legen, :вміП!ІТИ в вину; Urkl1l1de legel1, !Зложити грамоту.
відка:заТJ!, :записати;
мішати, доміІJ.Iати.
Legierender, відь:авуючиП.
Lеgіегппg, примішанє, домішанє (металів).

Legieren (lelztwillig),

-

(сЬет.) при

-
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I,egislatOl', ;законодавець.
Legislatlll', ааІ;онодавство.
Legitim, правеСНИІІ, ваконниЙ.
LеgіtіШIl, належна часть по 3fiKOHY.
J.. еgіtішаtіОIl (Al1~\yei.,). уповажненє, управненє, лєтіти
маціл; Lеgіtішаtіоп l1neheliclleI' Кіпсіеr, управесненє
иеправесних il,ітий; Legilimation zпг Sache, ви
І{а,шнє управненя до справи; zпг Vornahme einer
Наш;dпгсllSllс]шпg 5011... rnit еіllеr sC]lriftlichell Legilimation уегsеllеJl sein, маючий перевести пересмотренє
дошу,

повинен бути

ваосшотрении

письменним

упо

важнеНЄDІ.

J.. еgіtішаtіопskаІ'tе

(-sсhеіп),
І;арта управненя, лєrіти
маціина каРТА.
Legitimieren (еін Кїl1cl) , управеснити; - управнитп;
"ісЬ lei-ііІіmіСI"(']]. викавати ся.

Legstatte, складня; Lehen «(las), данщина,

ZoJlegstatte, цлова складня.
- (йіе) , наділенє данщиною,

ленно;

на;J;анщина.

Lehenbar

.~

(lеhпЬю'),

1е]111Ьаr ~eiJJ,

наданий,

леннпчий;

-

jеmапrlеm

бути чиїш наданпм, ленником,

Lehenbal'keit, наданє, леннпчість,
Lehenbl'ief, ленпича грамота.
Leheneid (llOrnag'ium), леннича присяга,
Lehenel'be, .1еннпчиИ дідич.
Lehenf'all, ленниче опорожненє.
Lehenf1illig, прппаВШИІІ ленничим правом.
Lehenf'aJligkeit, леннича припавшість.
Lehenfolge, ленниче HaCTYlfCTBO.
Lehengeld, ленна данщина.
Lеhепgпt, ленниче мално.

Lehellherl', леннодавець.
Lehenherl'schaft, леннича вверхніСl'Ь.
Lehenherrschaftlich, ленничо-вверхничиИ.
Lehenhof (сшіа feudalis), л.енничиЛ суд; Lehenhuldigllng, леннича вірність.
Lehenmann (Lehnstrager), ленник.
Lehellpflicht, леННJlча повинність.

ленничил двір.

Lehelll'echt, леlIlIиче право.
Lehenstl'eitigkeit, ленничиn: спір.
Lehenstube, ленничпи уряд.
Lehentafel, леннича таБУШІ.
Lehenwal'e, поданщина.
Lehenwesen, ленництво.
Lehellzins, леННПЧИІІ чинш.
Lehensabsondel'ung, відділенє ленна.
Lehensabsondel'llllgsurkl1nde, грамота відділеня
Lehensband, леннича звш!ь.
Lehnstuck, надана річ, ленна річ.
Lehl'amt, учитеЛЬСRИИ уряд, учительство.
Lеhl'аmtslшпdіdаt, прnrОТОВЛЯЮЧИИ
кандидат

ся

до

леНlIа.

учи']'ельствз,

учительства.

LehramtsprUfllng,. учительсьrши іспит.
Lehranstalt, научнпй заклад.
Lehrbeiahigllng, учительське уздібненє.
Lehrbrief, свідоцтво науки.
Lehl'buch, учебна r,ниж:ка, учебник.
Lehrfach, учптельськии завід; - предмет JІаУІ\И.
Lehrfreiheit, свобода научуванл.
Lehl'geld, плата за науку, учебпе.
Lehl'herr, учитель, маИстер.
І.еln',jаШ'е, літа науки; йіе Lеhl'jаhге ііЬегsLеhеn,
бути наУІ_У.

Lehl'junge (Lehгling), учеПИІ,.
Lehrkanzel, учительська Еатедра.
Lehrkol'pel', учительське тіло.
Lehl'mittel, средство наУІЩ научнии сереДНИR.
Lehrpet'sonale, учителі.
Lehl'saal, І:омната до наУRИ.
Lehl'stand, учитеЛЬСЬІШ:И: с'ган.
Lehrzeit, час науки.
Lehrzwang, примус научувапл.
Leibeigenschaft, підданство, І\ріпацтво.
Leibgal'de, прибічна сторожа, Івардін.
Leibgedinge, доживотє.
Leibrente, доживотний: дохід, досмертна рента.

від-

-
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LеіЬІ'епtеШП'kundе, грамота досмертної ренти.
LeibI'entenvertrag, договір досмертної ренти.

Leibesarbeit, тілесна праця.
Leibesbescha:ffenheit, свойство тіла.
Leibeserbe, рjдний спаДІ{оємець,
Leibesfrucht, плjд.
Leibesgebrechen, тілесні хиби.
Leihesstrafe, тілесна І{ара.
Leiblich, тілесний; -- рідний (н. пр. брат, сестра).
Leiche, мертвець, труп; - мертве тіло.
Leichenbeschau, посмертні обворили, оглядинп мерця.
Leichenkallllller, трупарня.
Leichenkosten, похоронні :кошти.
Leichenofl'nllng, отворенє трупа.
Leichenpafi, привволенє на перевів мерця,
Leichelll'allb, ви:краденв мерця:.
Leichenstarre, посмертна вдеревілість.
Leichenllntersuchllng, ровслід мертвого тіла.
Leid, niemandem zu Liebe oder Leide die reine Wahrheit
:шssаgеп, не поводити ся приязнею
ВИСІ{авуючи

чисту правду;

СІ{РИВДИТП

Leidetun,

-

:кого,

або неприmшею,

jemandeт

ВЧННJIТИ

etwas zu

І{ОМУ

при

І{рість.

- (erlauben), допустити,
(Schaclen), поносити rnІ{ОДУ; diese
Sache leidel kejl1el1 Allfschllb, річ не терпить про

Leiden (dlllden),
довволити;

терпіти, зпоспти;

-

ВОЛОІ{И.

Leidenschaft, пристрасть, намєтність.
Leihalllt, виповичаючий уряд.
Leihanstalt, виповичаючиD: ваlшад.
Leihbank, виповичаючиD: бат,.
LeihbibIiothek, виповичний Rнигоабір.
Lejhen, позичати, виповичати; - вигодити
LeiheI', виповичаючий, випозичник.
Leihgeschaft (AJ11eille), по ВИЧЕа.
Leihkallf, могорич, баришівне.
Leihvertrag, договір ВІшови~еня.
Leinpfad, плисаЦЬІ{а стежна, плесо.

(ІИМУ).

-

Leistell,

ЧІІНИТИ,
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ділаТІІ,

СПОВЮІТИ;

-

-

АЬgаЬеп

lеі'IСIl.

leistell, ;заручити: Diellste leistell, служи'l'И; Еісі leistell. ВИІ,онати
присягу, ПРИСJIГНУТИ; Fo]ge leistell, ІІОСЛУШНИМ
бути, услухати; Genllgtlllll1f"' leistell; ДОСТОЧИНІІТИ;
-:;- Gewahr leistell, вапоручити; Sichel'lleit leisten,
вабевпечити; Zahlllllg leistell, ваплатити.
Leistullg, чинитьба, діланє; - Leistllllg llnd Gegenleistllng,
діланє і вваЄJIШоділанє; ше Moglichkeit einel' LeisLlll1g
ist eine wesentliche Bedingullg del' Vertrage, можливість
платити податrш;

BiiIg~chaft

еповненн є сущним усліВЄI!І договорів.
особиста чинитьба ;

Leistullg, pel'sonliche;
LeisLung,

- wiederkellrel1de

повертаюча 'ІІІнитьба.

Leistullgsfahig, спосібни:И: до чинитьби,
Leistungsfahigkeit, спосібність до сповненн, до
Leistungspfiicht, оБОВJIВОЕ чинить би.
Leistungspflichtig, обовя:зани:И: до чинить би.
Leistungspflichtiger Gгпшl, трунт, в rtOTporo

чинитьби.

належить

сн чинить ба.

eine Yel'llandJung leiten, про
Yerwa1tllllg leitell, вавідуваТІІ,
BecТll варяд; an сіаБ Gericht leiten, відступити
судови: das Was~er leiten, спровадити воду, спра

Leiten,

вести, провадити;

вадити ро:шраву:

-

-

сііе

вити біг води.

Leitendel' Direktor, начальниn диреr_тор.
Leitel', провіДНИl{, начаЛЬНИR: - Amtsleitel'.

начальнпк

уряду.

Leitfaden,

ру:ковід;

-

провідна ДУМЕ:1.

Lеіtt.шg, провід, веденє;

- Leitul1g сіе!' Vel'lJandlullg. веденє
-- Leitllllg сіет Gesci1afte, справоведенє,
справ; Leitllllg der Ge'\vasser, спровадженє
справленє бігу води; еіllе Кlage llllter

ровпраВIl;
ведеш;

води,

l'iclJterlicher Leitung

апЬгіngеll, внести повов під про

відництвом суду.
Leitungsdl'aht, провідНІІИ: дріт.
Lektion, чшанє, ВИІшад, лєкція.
Lektiollsplan, ІІЛян, ро;шлад викладів.
LenkCl', r,ерманич; - МО'l'оровиIr.

-

231

Lш'пfгеihеіt, свобода ученя;

-

Lellr- und Lernfl'eiheit,

свобода наJEИ.

Lesbische Liebe, самоложство (межи жінками).
Leserliche Schrift, ЧИТІ,е письмо.
Leseverein, читальне товариство, читальня.
Letal, смертний, смертоносний.
Letztel', Letzterer, посліднии, останниИ.
LetztgebOl'ener, на послід уроджении, посліднии.
Letztvel'fallener Termill, посліднии речинець.
Letzter Wille, послідна воля.
LеtztwіШgе Anordnllng, РОВlIорядженє послідної волі.
Leugnen die Scl1Uld, перечити довг, відпирати ся довгу,
:запирати довг; leugnen. ваперечати, не признавати.
Lеtшшпd, чесне імя, добра слава; jemandes Leumund
kranken. :знеславити І,ОГО, скривдити на чести; welcllen Leumul1des erfrellt

ег s~ch?, яка іде про нього

слава, тЮГ0 уживає імени?

LСllШllJildszеugпіs, свідоцтво поведеня, справованя.

Levieren den Protest, валожити протест, протестувати.
Levierung des Protestes, валоженє протесту, протестованє.
НЬегаl, вільнодумний, ліберальнии.
LiberatOl'ischcl' Vertrag, увільняючии договір.

Lichtel'zundllugsgebuhl' (Lichterzundungsaufschlag),

нале-

житі сть ва світло.
LЇchte Zwischcnraume, ясні перерви, хвилі притощ:иости.
Lichtloch (Luftloch), продувник, ро:звидник.

Lichtrecht,
setzen,

право (служебність ) світла;
докландно

-

in volles Licht

вияснити.

Liebeswut, люеовний шал.
Lieblosigkeit des Betragens, немиш:)Сердне обходженє.
Lieferant (Lіеfегег), доставиик, Доставець.
Liefergeld, доставне.
Liefern, доставити; - еіпе Arbeit liеfеш, ВИІюнати ро
боту; еіпе Arbeit abliefem, відставити роботу; den Beweis liefern, поставити докав; den
Nachweis Jiefern, викавати; - еіnеп Verbrecher' in
die
в

Hande del' Obrigkeit lіеfеш, віддати влочинця:

руки власти.

-
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-

Lieferung, достав а, доставлене; - (Reft) , !Зошит, випуск;
- Lieferung an Getreide ausschreiben, оголосити до
ставу вбіжа; Lieferul1g ііЬеrnеЬшеп, підоимити ся
достави.

доставниче підприємство.
LіеfегппgSOl't, місце доставленя.

Liefel'ungsgeschaft,

Lieferungsl'eluition, ВИІ'Упленє достави.
Lieferungsvertrag, договір достави.
Lieferungszeit, час достави.
Liegegeld, складове.
Liegell, лежати; - au~el' аllеш Zweifel liegcn, бути не
сумніВЮІ, очевидним; es liegt scllOn іп der Sache,
се виходить !з самої річи.

недвижим1сть.
Liтitiel'en, обмежити, овначити.
Limitierter Pl'ejs (limito), обмежена ціна.
Linie, лінія; (Zeile), стріЧІ{а; Verwaudschaftsliuie,
лоу-:оліне; absteigeude Linie, долішне поколінє; -

Liegellschaft,

aufsteigende Linie, горішне ПОІ{оліне; - gerade Linie,
пряме ЛОІ{Олінє; Seitenlil1ie, бічне ЛОІюліне.
Linienamt, рогаЧІЮВИИ уряд.
Liniendiellst, рядова служба у війську.
Liniellerbfolge, дідичене по ПОlюліНШІ.
Linienteilung, поді;r по поколіням.
LinientruPPCll, рядове військо, піхота.
Lillkshandig, манЬІ\УТ.
Liquid (richtiggestelll), справлений, викаваний; - liquide
Summe, виплатна ІШО'l'а.
Liquidant, вірптель, ВИІ{азуючиД належність.
Liquidation, ліr{відація, викаванє, розрахованє, РОБчисленє.
Liquidationsbuch, ліквідаційна Ішига, ровраХУНІ{ова книга.
Liquidatiollsfi.l'ma, ліrшідаційна фірма.
Lipuidationsklage, ліlшідацШнии позов, ПОБОВ винавуючий
належність.

LiquidatOl', ліквідатор, викавівнИІ{.
Liquidatur, ліІ{відація, ви.кавівня.
Liquidieren, вш{азувати належність; - розчисляти, РОБ'
рахувати; - еіп GеsсhаftssШсk liquidierell, лішзідувати;.
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- виготовити аІ,Т (шrсьмо);
rnil den GНiubigern
liquidieren, роврахувати ся в вірителями; сіпе
Kasse Jiquidieren, обчислити ІЩСУ; - die Kosten lіqпі
dieren, почислити кошти.
Liquidierullg der Anspruche, ВІшавуваН6 домагань, нале
житостей, вірительпостей.

LiquidieI'ungserkenntnis,
ореченє ..

'ліІшідаційне оречеН6, ВИІ.;ааівне·

Lіquіdіегuпgskошmіssі011, роврахункова комісія.
ліІ{відаційний протокол,

LiquidieI'ungspl'otokolJ,
вівний ПРОТОІЮЛ.
JЛquіdіеl'uпgstаgfаhгt,
день

до

викаваня

ліквідаційний

термін,

вш,а

урядовий.

належности.

Lіquіdіеl'lшgsш'tеil, викавівниИ: ВИРОІ,.
Liquidiel'Ungsverfahren, ВШ\авівпе поступованє.
Liquiditat еіпег Fогdегппg, ліквідність, виплатність

до-

маганя.

Liquї(lstellung

еjпеl'

FoгdCl'ung,

вліrшідоваН6,

ВИІ,аван&:.

домаганя.

List,

хитрість, підступ;
еіпеl1 VertI'ag dшсh List Ьеwirkcn, підступом довести до ваключеня договору;.
- еіпеп rnit List zп ct\vas bringel1, підступом наІШО
нпти

кого

до

чого.

Liste, лиета, сппс.
Literalvertrag, договір на письмі, письменний договір.
LiteI'arisches Еіgепtпm, письменнпча власність.
Literat, письмеННИІ;:, літер ат.
Lithograph, літоrpаф.
Jlithogl'aphie, літоrpафія.
Lithograpbiel'en, літolрафувати.
Litigios, спірншІ, оспорений.
Litis contestatio, вданє до спору, спертє сторін; - litis.del111ntiatio, ваповідь спору.
der Litispendenz,

Lіtіsрешlепz, Еіпwепdllпg
ченого

спору.

LitOl'alc, прибереже, приморє.
Lizenz, до;шіл, ліценція, повволенє.
Lizenzgebiihl', належитість від довволу.

аа:міт

вито-

-
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переторг, ліцитаціл; 1т Lizitationswege, на
ліцитації.
Lizitationsel'los, квота одержана при ліцитації, продажне.
LizitatioIlsol'dnung, ліцитаціинии устав.
LizitatorischeJ' Ersteiger, ліцитаціиlШИ доступець.
Lizitierell, продавати через ліцітаціro, подавати ціну при
ліцитації, купувати при ліцитації.
Loblich, хвальний, похвал:ьниИ.
Lochel'Jl, (в гірп.), пробити, провертіти.
Lochsteill, м·ежівниИ каDlінь.
LockspioJl, приманпч (agenl ргоvосаtеш), провокатор.
Ьосо геі sitae, на юсци-, де лежить. річ.
JJоdоmеrіеп-, Володимиріп ; Копіgгеісll Lоdоmегіеп, ко
ролівство Володимирі1.
Logbuch, Еорабельний дневнИІ,.
ЬоЬп, нагорода, плата; Taglohn, денна плата; -

JJizitation,

Wосllепlоlш, тижнева плата.
Lohnarbeit, платна робота.
Lohllarbeiter, платнил робітнИІ;;
Lohnarbeitel'in, платна робітницп; -

наймит.
наЙМИЧІ;а.

Lо}шfоrdеruпg, домаганє :за плату.
Lоhпklltsсhш', наємни:iJ: ві;зник.
LОlшmОl'd, наиnшене убийство.
Lohllsatz, ;заробкова стопа.
Lohnstl'eitigkeit, спір про плату.
Lohntag, робітниіl день ..
LohnverhiiJ.tllis, відношенє плати.
Lоlшvеrrіпgеrllпg, зменшенє плати.

Lohllvertl'ag, договір наііму услуг, наємний договір.
Lohnvorschu6, ;задаток на плату.
LohllUllg, виплатнн; - (des Soldaten), виплатне.
Lоkаlаl'шепfопds, місцевий фонд убогих.

LokalaugenscheiJI,

:місцеві оглядини.

Lоkаldш'сhsсhпіttsрrеіs, :місцева пересічна ціна.

Lokalkommissioll, І,омісіл
LokalpJ'eis, місцева ціна.

на місци.

LоkаllШlstапd, місцева обставина.
Lоlшlvеl'hііltllіs, відносині місцеві.

-
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],okalisiel'ungskollllllission, комісія наміщеШІ; -

r;ОМІСIЯ

РОіЗпі:шаюча місцевість.

Lokalitat, ~ЙcцeBiCTЬ; - льоr,аль, приміщенє.
I,{)kation, ПОРЯДОК; - розміщенє, льокація.
Lokator (Vеl'шіеtег). винаЄJlIець.
LОlllЬю'd, заставничи:И: ваклад ; ПО3ИЧІ,а на

:застав;

-

ваставлена річ.

Los, жереб, льос; - судьба, доля:.
Losbl'ief' (Freibt·Їef). проп.устка.
Loschen aus den GгuпdЬйсhеш, aus

dеш

вимазати :J фунтових ь:ниг, ві спису;

Vегzеісhпіssе,

-- ein Feuer

15scheu, гаеити огонь; - еіllе SClliffsladllng 15schen
(ablaclen), вил-адувати в корабля:.

Loschgerate, прилади до гашеня: огню, пожарні прилади.
Loschol'dnung, пожарни:И: поря:док.
Loschplatz (fйг Schiffsladllugen), складове міеце.
Loschllng, Ьйсhегlісhе, вимаванє :3 книг; - L5schung det'
Ladul1g,

виложенє 8 корабля.

прюзволенє вимаваня.
Lоsсhuпgsеl'kНіl'tшg, 3aJІВлеН6 вимазаня:.
Loschllngseintragllng, впис впмаваня:.
Loschllllgseinverleibllllg, ВШlсанє вимазаня:.
Loschungsfahige UI'kllnde, грамота спосібна до вимаваня.
Loschungsgesuch, просьба о вимаванє.

Loschllngsbe,villigung,

повОЕ О вима~анє.
Lоsс]шпgsklаusеl, примітка вимаваня:.

Loschllngsklage,

Losegeld, викупне.
Losen, льосувати, тя:гнути жереб.
Losen, etwas all sich, перенести що на себе,
на себе; еіllе Fгаgе 15sen, розвя::зати

набути що
питанє;

-

Gelcl lбsеп, вибирати, торгувати гроші.

I,osediirre, книгосуш.
Losdriicken, вис.тріЛllТll.
Loskallfen, ВИІЧПИТИ.
Loslassen, випуетити.
Lospal'tiale, участ:ка льос.у, частина льосу.
Losl'eifien, відірвати; - sich. відірвати ся, вирвати ся .
.Losrei6ung vош Staatsverballde, відорванє зі ЗВЯБИ державної.

-

Losspl'ec]len,

~36

-

увільнити, увна'l'И невинпим.

Lоssрrесhппg, увільненє, у:знанє невинним.

віДJIУЧИТИ.
Lоstrепшшg, відлученє.
Losung, льосовалє, тнгненє жеребів; - (Parole), гасло.
H)sung (ЕгlOs), торг, уторгована квота; - (des GеsсhШzеs),
вистріленє; (АllfhеЬllпg), внесенє; - LБSllпg еіпег
Frage, ро:звяванє питаня; - LБSlll1g eil1es Pfandes.

Lostrenllen,

ВИEtупленє

ваставу.

ІА>sungsЬпсh, торгова Ішига.

Lоsппgs1іstе, листа ЛЬОСУЮЧИХ.

Losungspflicht, оБОВЯВОІ{ дьосованя.
Losungspflichtiger, обовяваний до льосованв:.
LоsuпgSРl'оtоkоП, протокол льосованя.

Losungswol't, :клич, гасло.
Losungszettel, льосова карта.
Losvel'schleifi, ро:шродаж льосів.
Losvel'trag, льосовий договір, договір
Loszahlen, впчислити.
Loszettel, льосова каРТІ{а.
Lotse, У. Lotsmal1l1. лоцман, иерманич
Lottoamt, льотеріЙНІІЙ уряд.
Lottoanlehen, льотерійна ПОВИЧІШ.
Lottodjl'e]rtjon, дирекція льотерії.
J..ottoeinlagschein, льотерійна нартка,

на вгад.

судна.

І\артка на льотеріі!ну ставч.
Lottogefall(', :тьотерійні доходи.
Lottogewinst, виграна на льотерії.
Lоttоkоllеktш', льотеріПна в6ірня, льотеРJина :колєюура,

Lottospiel, льотерійна гра, льотеріл.
І..оуаl, вірпии, льояльнии; lоуаlе

С:еsіl1Шll1g,

.'1ьояльне-

лочуванє.

Liiclre

іш

Gesetze.

ЛЮІ{а в законі, бран ваконної постанови.

LllСl'пm cessans, втрачении дохід (висп).
Lllftl'апm, вовдушний простір.
Lпftl'аumsсhісhtе, ,вовдушна верства.
лож; jешаl1dеl1
Lпkrаtіv, висковнии.

Liige,

Liigel1 strafen, . вадати

кому лож.

Lungen- und Egelwul'mer, хробн легкнх.
Lungenprobe, проба легких.
Liisten, lGstern, пожадати чого, вабагнути чого, по.хотіти.
Liistel'n, adj., пожадлпвии, забагливии; - пасЬ Et\V[l';
lGstern sein, пожадати чого.
Liisternheit, пожадливість, вабагливість, похітливість.
Luttel', лютрунок; - der Lutter wird abg'etrieben, вгапяє
сл лютрунок, ЧИСТJIТЬ сл торівку.

Luxus, вбито:к.
Luxusal·tikel, вбиткова рі ч.
Luxusgesetz, вакон проти в битку .
Luxussteuer, податок від ·зБИТІ,У, :збитковии иодаТОІ{,
Lynchjustiz, доравовий суд людовии, покаране уБИТЄl\f.
М.

bekannt macllen jemandem et\vas, завідомит.!f кото
- bekannt шасЬеп mit
et\vas, обівнати ІЮГО 3 чим.
Macht, шіць, влада; - власть; - сила; - ше Macht, Zll
l'ichten llпd Zll stгаfеп, власть СУДУ і кари; - .іе
mandem Mat;ht geben, да'l'И кому власть, увластити;
- die Macht шj~ЬгаllсЬеп, надуживати власти; es liegt nicht in шеіпеl' Macllt, се не є в моїП силі;
- bewaffnete Macht, оружна сила; - Kriegsmacllt,
воєнна сила; Gro~macl1te. велпкодержави.
Иасhеп,

про що, обвістити КОШУ ЩО;

)[achtbl'Їef, повновласть.
Machtgebel', властедавець.
Machthaber (Неrтsсhег), володітель ;

-

(Bevollmachtiglel),

иовновластець.

Machtlos, бев(;ильниИ.
Machtlosigkeit, бевсильність.
Machtspruch, накавний осуд.
Machtwort, накавпе слово.
Machtig, могучип, МОГУТНИИj - еіпег Spl'ache machtig sein.
вміти лвик; einel' Sache maclltig werden, опану
вати, ;заволодіти річю.

Machtigkeit, JIогучість: - СВ гірн.) грУUІСТЬ покладу.
Madchenschandung, ос()ромленє невіст.
Magazin, ма]'азин, склаДІІще, склад.
Magazinbuch, складова Ішижка, ма]'авинова КНПЖІ\а.
Mag'azinverein, складове товариство, niarааинове.
)[agistrat, майстрат, міський уряд.
Magistratsrat, майстратськиП: раднш,.
Mahlgast, мелець.
Mahlgeld, жлинове.
Mahlgetreide, жливо.
MahIlohn, жірочне.
Mahlpl'odukt, мельничиП: витвір.
Mahlsteuer, податок від :млива.
Mahlvorschriften, приписи про мливо.
Mahnen, wegen einer SChllld, упо:минати сл о довг: da~ Маlшеn, упімненє.

Mahnbrief, УІІожинаЮЧІІП лист.
Mahner, упо:минач.
Mahnung, упоминанє, напїмненє, пересторога.
Mahnverf·ahl'en. упоминальне поступованє.
Mahnzettel, карта упімиеня:.
Маіl'е, мер.
Maische, ватир.
Majestat. в~личність, ВСЛІІчество;

- Seine Kaiserliche Ма
jestat, Йог!! Цісарське Величество ; - Seine ApostoJisclle
Majestat, Йоrо Апостольсше Велпчество.

Majestatsbeleidigung, обида величества.
Majestatsgesllch, просьба до монарха.
Majestatsrecht, монарше право.
Majestatsvel'brechen, ;злочии обиди величества.
Majorat, майорат; - повіРНИЧlIll устав.
.
Majoratsgfiter, майоратські добра.
Majoratsherr, маііоратськиn пан.
MajOl'enn, повнолітний.
МаjOl'шшіtаt, повнолітпість.
більшість голосів.
lЮіklеl', У. Sel1sal. посередник, баришівник С фактор).
Miiklel'gebiihl' (СоШ'tаgе. Sensarie). баришівне.

Majoritat der Stimm СI1,

-

:!3~)

-

Maklel"geschaft, 6аришівнлцтво, посереДІІиченє.
Маlа fides, ала віра.
Mallepost, легка возова почта.
Malthesel"Ol"denSl"ittel", мальтансЬІ\ИИ лицар.
Malzsteuer, податок від солоду.
;~andant (Mandato!'), накавник, даючпіl llpипоручепє, мандант_
Лапdаt, пакав, припорученє.
Mandatsverfahren, НаІ\аЗ0ве поступованє.
Mandatar, накавівник, повновластець, мандатар.
Mangel, недостаток, недостача; - хиба; - йет Mangel

abI1e]fen, запобігчи недостаТІЮВИ; аш' Мащrеl der
Be·.vej~mittel, вадля браку докавів ; ReijTe~ шапgеls
Za11111ng, жадане звороту в причини неваплати; Mal1gel gegel1 еіl1е Rechnllng, похиби проти' рахунку;
Мапgеl de!' Willспsегklагllпg, похиби в ваявленю'
волі.

Mangelaufnahme, піднесеш; вамітів (проти NХУПКУ).
Mangelhaft, недостаточний, похибнип, хибний.
Mangels Aviso, вадля брю,у повідомленя.
Маllіе, манія, шал, пристрасть;

-

проминаючии шал.
Manifest, маніфест, відзив, поклик;

vortibergel1el1de Маl1іе,

-

Мапіfеst

el"lasscn,.

видати маніфест.

Manifestation, вияв, виявленє, маніфестація.
Manifestationseid, присяга виявленя.
Manifestierullg del' Dоkllшеl1tе, окаваИ6 грамот.
Manipulation, діловиицтво, орудуване, маніпуляція.
Manipulationsbeamte, діловничий уряднИІ{.
Manipulieren, діловничити; орудувати.
Mallitioll ' (в пр. піПІ.), вівваиє перед суд.
Mallko, бран, убуток, манко.
Мапп, etwas ап dCl1 Мапп Ьгіпgеп, вбути, прода'l.'И ЩО; аНег Мапп (в гірн.), вироблене поле, ароби.

МаппЬаl", мужнип, доврілий, дорослпй.
мужність, доврілість.
Маппsаltеl", мужеський він.

Mannbarkeit,

мужеськість; (Тпlрреп), мужва; dieМаl1пsсl1аft konsignieren, держати мужву в поготові.

Mannschaft,

-
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Jlюшsсhаftsыlсh,' (в гірн.) книга гірників.

Mannslehen, Mannerlehen, мужеське ленно.
J\lаППSРеІ'SОП, мущина.
.
Mannsstamm, мужеСЬІ,е поколінє.
Mannszucht, вїИськова карпість.
Mannerstl"af'anstalt, мужеськии карнии наклад.
Мапп1ісh, мужеськип; rnannliche Kraft, мужеська сила.
Mantelbogen, окладка, ОІшаднии лист.
Manuale (Handbllch), підручник, підручна книга.
Manudllktion, РУІЮВОДСТВО (суді), руковідня.
Manufaktur, рукодільн:r.
Мапufаktш"аrЬеіt, рукодільна робота.
МапufаkturаrЬеіtш", рукоділець.
Manufakturindustrie, рукодільний промисл.
Manufakturist, рукодільник.
Мапufаktпrwаrе, рукоділо, рукодільний товар.
Мапufаktш"wеsеп, рукодільництво, рукодільство.
Мапuslп"їрt, рукопис.
Марре, тека; мапа.
Mappenal"c]li,', архів мап.
Margilla], краіінип, набічниЙ.
Маl'gіllаlаIlШеІ"kllug, У. Margil1alrllbrik (Randglosse), :краєць,
набічна приміТІ,а.
Ial"ine, мореплавба, маринарка.
Mal"ineil.ienst, морсша служба.
Marinegerichtsbarkeїt, МОРСЬІ-;е судоводство.
МаrіпеОЬеІ'kОDlшапdо, морська нача.'1ьна команда.
Mal"k, границя, межа; - (Gelclmul1ze), марка;
gerneil1e

Mark, община, царина.

Markbl"ief', гранична rpaMOTa.
Mar]rgraf, марrpаф, украинпй rраф.
Markgraf'schaft, марірафство, украине ірафство.
Mal'kscheide, роаграничє.
Markscheidekllllst, гірнпче мірництво.
Markscheider, СВ ripu.), гірничий граНИЧНИІ{.
Markstein, граничний камінь.
Jtlark~, марка; внак, винахід (промисловий); rnarke, листовий анаЧОІ\.

І
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Mal'kenschtltz, охорона марок.
Markenschutzgesetz, ЗaJtOн про

охорону винаходів

(про-

мислових),

Markt, торг; - (·platz), ТОРГОВИЦІІ, базар.
Marktaufseher, торговий дозорець.
Мш'ktЬеsuсh, посіщапв TopriB,
Mal'ktfahl'er, ярмарочний торговець.
MaJ'ktflecken, місточко.
Mal'ktgeld, ToprOBe,
Мш'ktkаssа, торгова каса.
Mal'ktkassabuch, киига ToproBoї каси.
Marktleute, ToproBi люде, иерекуnиi.
Marktordnung, торговий устав.
Marktplatz, бааар, ТОРГОВІІЦІІ.
Marktpolizei, торгова иоліціlI.

Marktpreis, ToproBa ціна.
Mal'ktpreisliste, вш:ав торгових

цін.
Иаl'ktргеіszеl'tіfikаt, посвід[,а торгових ціп.
Mal'ktrecJ;!.t, торгове право, ярмаркове право.
Мю'J{tl'еvіSОl', торговий реві:юр.
]!arktJ'uf'er, торговий ВИІ\Личпик.
МЮ'ktSС}lI'оіеJ', фаРIIПШlК, мантяр.
ltlarktstalld, ToprOBe :місце.
МЮ'ktstаlldсhеп, ToproBe стійло.
MarktstandgeJd, оплата :за :місце TOPry.
1Иаl'lіttаg, торговпп деиь.
Mal'kt,vRl'e, ТОРГОВІІП товар.
Markt,vochsel, ярмаРОЧUIIП веІ,сеn.
l\[ю'kt,vеsеп,

Regulicrung des Markt\yesens,

уладжепв торгів.

Mal'ktzette), ToproBa картка.
Mal'kllng, 0значенє ГР:llIlЩЬ,

вимсжепв граииці.
МаІ'ВСЬ, похід, :марш, вируш.
Marschalat, :маршал[,івство; - unter dem Marscl13.1at, під
:мзршаш,івсь[юю лkкою,
Marsch;tIJ, Landtag~l11arst:llall, І<раєвип :маршалок, со:іімовпП.

МЮ'SС)lf1іhіg, спосібllИП цо походу,
MaI'~chrollte,

папря:м

дорогп;

-

gcbundenc Marschroute,

ПРПIWсана дорога.

16

Mafi,

міра;

(Orcll1ung), поря:Док; пасЬ МаІ?, після
dem Маl?е, als die Glaubiger sich аn·
melden, в міру, ЛІ, вголосять ся вірителі; in
уоllет МаІ?, в повні, вовсім; МаІ?· unrl Gewicllts·
wesel1, міри і ваги; reclltes МаІ? und Gewicllt
міри;

-

іп

ЛіЬІ'еl1, мати справедливу міру і вагу.
маса; (Meng'c), множество,

Massa (Masse),

товпа;

-

(Stoff), матеріял.

Massavertl'eter, ваступник маси.
Massaverwalter, вавідовник маси.
Massel, мірка.
MasSenaJlgl'CnZeI', гірничий сумеЖJIИІ\.
Massellgebiibl', належитість від гірничої міри.
Massellgl'enze, границ![ гірничої міри.
MasseJllagel'ullgskal'te, мапа положеня гірничих мір.
MafieJl, ііЬег die Маl?еп, понад міру; - folgendeI'maBen.
тим способом; gebiillrendermal?el1, в належитип
спосіб r dermal?en, до того степеня; сіпіgег·
шаl?еl1.

gewissermaael1, подекуди, в деЯІ{іщ IЗгляді.

MassenaJlhallfllng, скуплеН6
MasseJlindex, пока:шик мас.

товпи, натовпа.

Massenlagel'llng~fl'ist, речинець

до

вголошеня

мір

гір

ничих.

У. Maggebullg, міра, ровмір; пасll Mal?gabr,
в міру, відповідно; nacll Maggabe der Gеldшіttr'l.
в міру грошевих васобів, в міру васібности.
MafigebeJld, рimаючии, міродапний: - шаl?gеЬеl1dег Um·
stand. рішаюча обставина.

Ma6gabc,

бевмірність.
Ма13паЬте, спосіб, варади, варяджеН6; unter "'еlсllеп
MaU,l1allmel1, якими способами, ЯКИМИ варяджеНЯМІІ;

Mafilosigkeit,

еіпе Mal?regel el'gl'eifen, tl'effen, уnrпеЬтеп, ужити
средства, підприняти міри; zweckmal?ige Mal?regel,
доцільні средства; dнrcllgreifende Mal?regel, про
хопні средства.

-

Ма60l'dПUJlg, МаІ?· und Gеwісhtsогdшшg, приписи мір і ваг.
МіШіgсп, вменшити, уменшити, умірковати ; - sich magigen,
вдержати ся, міРІ{уваl'И ся.

-
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Ma6igkeitsverein, товариство здержливости, мірности.
Ma6regel, правило лад, міра.
Ma6regeln, привести до ладу, навчити послуху, накар
тати.

Ma6regelung, приведене до ладу, накартане.
Ma6stab, міра, скалл, поділка, мірило; - verjiingler Маа
stab, вмепшена СІ{алл; - sich etwas zum Maastab
nehmen, ввлти собі за правило.
Ма6уоll, повномірний, повнодержний.

Mastvieh, годований товар, випасена худоба.
Material, матерлл, засіб; - BaumaterioeJ, будівний матерял;
- Brennmaterial, опаловий матерлл, паливо.
Matel"ialware, матеряльний товар.
Materialwarenliandlllng, торговля матерллами.
Materie, матеря, річ.
Mateliell (korperlich), тілесний, ріqевий, матерлльниЙ.
Matrik (Malrikel), метрика, списна книга; - GеЬшtsmаtгіk,
метрика народжених; Sterbematrik, метрика помер
ших ; Taufmatrik, метрика хрещених; - Trauungsmatrik, метрика подружених ; - st1indische Matrik,
станова метрика.

Matlikenauszug, витяг в метрики.
Matrikenfiibrer, ведучий метрИRИ.
Matrikenfiibrung, ведене метрик.
Matlikenscbein, свідоцтво впису, метрикальна посьвідка.
Matrize, матрица, форма до відливаня черенок, форма до
відтисків.

Matl"OSe,

плисак, матров, морлк.

Маtпгіtаtsргііfllпg, іепит врілости.

Mauer,

DienstЬarkeit

der

ІЗепііtzuпg

einer fremden Mauer,

служебність уживанл чужого муру;

MaUel"anschlag,

приБИТ6

на

мурі;

мурах.

Мапегfеst, вмурованиЙ.

Maut, мито.
Mautbeamter, митовий уряднш;.
Mautbefl'eiung, увільнене від мита.
Ma1Jtbezugsrecht, право побору мита.

ровліплене

на
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Mauteinhebungspunkt, DI1IТНПЦЯ.
МапtсіппеhmСI', поборець МlІта, МИТНИК.
МапtgсЬ1іhl', ·geld, MIlТO, митпе.
М~tI1tgсf1Ше, пштппU: дохід.
Malltpachtcr, арендар МІІта, МІІТ3р.
МUlltШlІgеhllпg, обходженє, обїжджепє МІІта.
Махіше, паііВІІсша васада; ЩНl.ВІІЛО.
Maximalbetl'ag, наf;висша скіл['кіеть.
Мuхішаlргеіs, пn.йвпсша (ТВАрда) ціпа.
Махіпшm, паіібільшість, псперевисшпме число.
Me(luille, медаль.
l\Iediation, посередпицтво, посередня.
Mediatisicl'ung, відоіі:dЛепє саПЮ,J,ільиости.
МtI(liIшmспt, ЛЇlt, ліІШРСТВО.
Jnсиіо
mense zahlbar (\Vechsel), платnnй в половині
міСЯЦfI.
Mc<lizin (Arznei), лікарство; лікаРСЬІ\а штука; (Arznei \\ іssеПSС]1зfl),

лікарська

naYl\:t.

Mcdizinalallslagc, n:Ш.lадп лічешr.
MCtlizinalbehol'de, лікарська власть.
Me(1izilla) pel'sonClI, ліІti.lРСЬІ\і особп.
Me(lizinalpolizei, ліШlрська ПО.lіціл.
Me(lizillal,,'csen, лікарг,ЬІ\і справп.
МеhlJшшlеl, торговля МJІЮІО.
торгопець му 1\0 10, мучник.
МсllIJП'оt1ulіtе, мучні внтворп.

Mchlhalldlel',

МсIН'Ю'Ьеіt, паДПР:ЩfI.

Mchl'ausgabc, падвпдаток.
М elll'}letl'ag, ПnД:ЗВИЖОІt, ШЩ:ЗВПЖltа.
MeIIrJlietc\n, вЇrсше подавати.
Mehl'(leutig, МlIОГОВШ1ЧЮІll:.
Mehl'fltt~IIC ЕЬе, мпогоженстпо.

Mehl'f'aclle VСІ'\уn.пUsсhаft, мпогорі;щість.
MCJll'llcit, біД[,Jпість,
Melll'hcitslJcsclllllB, ухвала більшости.
Mehrllng, вбі:І['шенє,
Mchl'zalll, бідьше ЧІІСЛО, більша часть.
Mcierhof, двір; - гоlшодарсыIa ваrорода.

-- 2d·5

-

Меilепgеld, плата від МПлі, м:ильове.
Меilепsапlе, мильовпй стовп.
Меilепzеіgr.г, МИЛЬОВЮНІ.
Мсіlепzепgllіs (zcrtifikat), мпльове посвідчепє.
l\leiler, костnp. (дров до випаленя: Ш1 вуголь).
Meilel'statte, вуглярuя:.
Меіпеіd, І\ривопрпсяга.
МеіJшіdіg, криIЗОИРИСЯЖНИЙ.
Меіпеіdіgег, Rривrпрпсяжuик.
Меіпеіdsеl'іппеl'uпg, прnrадка па кривоприсяry.
Меіпеп, гадати, ДУnIaТIr.
Meinllng, гаДlіа, думка; - ОСУД; - abgegcbene Meinung,
ваявлеиа

думка.

МеіПllпgsvегsсhіеdеnhеіt,

ріжпість

ДУМ0 І"

роабіжпість

гtlДОК.

Meistanbot, подача папвпсшої ціни.
Meistbietender, папбільше подаючий,
Meistbot, напвисша подача.

наивпсший подавець.

МеіstЬоtsЬсгесhПllпg, обчисленє паіівисшої ціпи.
МеіstЬоtsvегtеilппg, ровділенє найвпсшої ціпп.
Meistenteils, по більшій части, наПч::tCтillше.
Meister, містр; - (Handwerker), Пlа.іістер.
Meisterbrief, лист на майстра.
Meisterhaft, містернип; - маПстерськиИ.
Meistel'probe, маистеРСЬІ(а проба.
Meistcrrecht, ма:Истерське право.
Meisterschaft, містерство, мапстерство; -- вбір

)шй-

стрів.

Mcistcrstiiclf, маистерська робота, містерпе ді.:ю.
Mclancholie, вадума, :меля:нхолія:.
Меlдеп, допестп, вголосиги; еіпеп FremiJcn mсИеп,
вголоситп вамісцевого; Бі~ll zu et\yas mеМсп,
вго;rосJIТП сл до чого; jemandem elwas melden,
донести КОМУ щось.

Меldllпg, оповідь, звіДОМ.1енє, донесенє;
Frcmdcn, вголошеиє вамісцевпх; --.:

-

Meldung йег
Sat:he

уоп сіпег

Meldung tun, донести про що, звістптп.
МеldпngsЬоgеп, оповіднпй аркуш.

-
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Meldungsbuch, оповідна КНИЖЕа.
MeldungsVOl'schrift, оповідний припис.
Meldungszettel, оповідна картка.
Melioration, утпшенє, поправленє, меліорація.
Мешоir, Метогіаl, памятник; пропамятне письмо.
Menage, стравованє; - Mellagegeld, стравне.
Mendikantenklostel", монастир жебручих, МИЛОСТИНІІИХ.
Menge, велика скількість, товпа.
Mengen, мішати, перемішати ; - sich ill etwas meugen,
вмішати ся, вторкати ся до чого.

Mensch, чоловік, людина.
Menschenalter, людський
тнє;

-

вік,

житє

чоловіка; поко
lеЬеll, пережити

drei Mcnscllellalter hindurch

три поколіня.

Menschenfreund, людян,
Menschengedenken, seit,

приятель людскости.
від коли люде памятають,

від

непамятних часів.

Menschenmenge, товпа людей, натовп.
Menschelll"aub, пірванє чоловіка, людо:крадіж.
Menschenraubel', людо:крад.
Menschenrechte, права чолові:ка.
Menschheit, людство.
Menschlichkeit, людяність.
Mentalbesitz, ровумоване посіданє.
Mel'kantil, торговельний, :купець:киЙ.
Merkalltilbeisitzel', торговельний присяжний.
Merkantil- llnd Wechselgericht, суд. торговельний
і векслевиЙ.
Меrkапtilsуstеш, торговельний систем, меркантилівм.
Meritorische Entscheidung, річеве вирішенє;
те!'їtorische Ргііfung, ровпівнанє самої річи.
Mel'ken lassen, дати вровуміти.
МШ'kшаl, внамя, внак, привнак; (lіе Tat tragt Merkmalc
des Verbrecllens ап БісЬ, сей чин має внамена вло
чину.

відпорученє, посольство.
МеssаgШ'іе, перевізництво осіб.
Me6anstalt, мірпичии :заІ\Лад.

Message (Botschaft),

-

~47

-

(Jahrmarkt), ярмарок, торг; (Kirchen-), служба
божа; - Messe beSllChel1, бувати, купчити на яр

Messe

марках.

Me6fl'eiheit, ярмарочна, торгова свобода.
Me6geld, мірочне, ярмарнове.
Me6kette, мірничий ланцroх.
Me6ware, ярмарочний товар.
Me6,vechsel, лрмарочний вексель.
Me6zeit, час ярмарку.
Messengeld, службове, гроші на служби.
Messenstiftung, служебна фундація, на служби божі.
Messer (Messel1der), мірник.
Metall, металь, ковань.
Metallbarre, метальний вли:ток.
Metallfiihrendes Bergwel'k, метальна І\ОпаЛЬНJI.
Metallgeld, метальні гроші.
Metallilldustrie, метальний промисл.
Metallmiinze, бита монета.
Metallwert der Miinze, вартість метащо в монеті.
Меtю'mа6, метри"чна міра.

Meterstab, метрова міра" ]Іетер.
Metze, die, :мірка.
Metzen, der, міра.
Metzengeld, від]!їрне.
Mellchelmord, СRритоубиЙство.
MellchelmOl'del', скритоуБИЙНИR.
Meuchelmorderisch, скритоубииний: gegen, jemandel1 Ьапйеlн,

СRрИ'l'О

meuclH"1mi:il'del'ЇsclJ
наставати

на

чиє

житє.

ворохоБНJI, бунт.
ворохобнш" бунтівНІШ.
Меzzапіп, півповерх.

Meuterei,
Mellterel',
Miete,

навм; Miete аuf'kііпdіgсп,
zш' Miete пеhmеl1, Н,аймитп; -

винаимити;

-

Mieten,
Mietel',

виповісти паєм; ZllГ Mietc iiber]assen,

- zllГ Micte wohnel1, меШЕати
Kauf ЬІ'Їсl1t Miete, І,УПНО зносить паєм.

паИnrити.
паємець.

наймом;

-- 2.t8 -

Mietgcld,
MietJICI'l",

'ПІППІ, комірне.
впнаємець.

МіоtJоlш, наємне, наємна плата.

Miotlllll1l1l, чпuшіВПlIR, коmрuпк.
Mietol'dllung, паЄМНIІП устав.
Mietstiick, паємиа річ.
Mi"tung, наПмденє.
MietYCI·tl'ng, договір НаЇІму.
Miotzeit, час найму.
Miotzil1S, чпнш паііму.
Miotzillsumlllge, Чlшшева належитість.
Мilсll1liї,пdlеl', торгіввик молока, молочар.

МilсlIРЩ'ht, Баку" впдою.
1\ШсlIVCl·t1ilsсhl1пg, підробдепє молока.
Milch"'iI'tschaft, молочне господарство.
ШJdо Gaboll, добродНіві, набожні датки; - milde Stiftung.
добродійне наданє, добродіііна фундація; milde
Strafe, лагідна кара.
Мildel'n, Благодити, :зменшити; еіпе SLrafe mildern,
вменшити

Мild('I'lшg

ІШРУ,

БЛ3ГОДПТП.

влагоджеиє кари.
прпчииа об.1егченя.

der Strl1fe,

Milc)el'ungsgl"Ulld,

Мildеl'lшgsгесht, право облегченя.
ШJdCl'lІпgsumstапd, облегчуюча обставина, лагодяча об
стаВJllНІ,

МilсШіtіgkоіt, добродійність, :милосердє.
МіННіІ', військо, військовість;
zum Militar gehcD,
ітп до війська; vom МіІіНіг ]Jefreien, увільНJIТИ
Б вііІська,

мшtііl'аl'аl', віііськовпп скарб.
~Ш іtііl'ю'zt, віііськовшї лікар.
Militiirassistel1z, військова поміч.
l\liI itarbeUl'laubter, Bil! СЬКОВІlіі віднустимець.
Иilitііl'dіОl1st, вїПСJ.lюва служба,
МШtііІ'dіОl1stlсіstllпg, aktive, чипна служба військова.
мшtіігсhl'спzоісhоп, ВШСЬІ\ова почесна від:зпака.
l\Шіtііl'сsl{ОI·tе, військова пристава.
Шlіtiil·flіісJJt1іпg. nійСhКОВИП :збіглець.

-
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-

юlitіігgеfііllgnis, військова ВІПJППЦЯ.
МilitііJ'gш'ісht, війСЬКОВИЙ суд,
Militiil'gel'ichtsbarkeit, віПськове судоводство, судівппцтво.
МШtіігgгепzе, військове пог"аUJIче,
Militiil'heil'atskalltion, ВіїІськова кавцін женитьпа.

МШtііl'.іustіznогш, військові постанови судівничі.
Мilitііl'kошшапdапt, військовий комаидант.
Мilitііl'kошшапdо, війСЬІ,ова команда.
мшtііг.:мIlІ'sсhгоllt(·пыlh,' книга військовпх походів.
Militiirperson, військова особа, жовuір,
M.ilitiirpflichtig, обовязанпй до служби військової, бранець.
МШtііt'роlіzеі,,'асllе, вїЙСЬІ<ова сторожа поліціііпа.
Militiil'~tellllngspflichtig,
обовя:заПИll ставити ся до
вШська, до військового ставлепн.
мшtіігtеstашепt, віПСЬІ,ове nавіщане.
МШtііrtJ'апsрогt, військова переправа.
МilШігііЬпng, віПськова вправа.
МП іtііl'VеІ'Ьашl, військова звя:зь.
мшtіігvегыlесhеп,' військовий алочин.
Militiil'Wache, віИськова сторожа.
Иilitіігzіпstагіf, військова чппшева тарифа.
МПzЬгапd, зараза селеnіПІ'И.
MilzSl1Cht (Hypochond, iasis), селезіпиця.
Minderheit, меншість j - іп dcr Minderlleit ыlіьеп,' alcTaтn
в меНШОСТИj

-

der Antrag blieb

іп

der Minderheit,

за впесепєм була мепшість.
Minder.iiihrig, :малоліТНПll, :малолітець.
Міпdеl:jііhгіglшіt, :малолітні сть, малолітство.
МіпdЮ',jііhl'jgkеіtsпасhsісht, дароване літ,
малолітпости, .

пропущенє

Mindel'ung der Strafe, nменшене :кари,
MilaleJ'ungs]{]age, попов про ВПIlзене ціпи.
МіпdсstЬешіttеlt, найменше достаТllИll,
Міпега], :мінерал, І<опалпна,' Ішnа.1Ьна річ,
МіпегаІіеп, vorbchaltene, nастережепі копалИІШ.
Minister, міністер; - Minister оЬпе РогІсІсиillе,
без теЕЛ, без приділу; bevollmacht.igler
УПОВНОВЛ:lснений міністер,

:міністер

Minister.

250

Ministerialerlafi, МlНlстерсьшrИ: ровпоряд.
Ministerialrat, міністерськии радник.
Ministerialverordnung, міністерськиИ ровпорядо:к.
Ministerium, міністерія ; - Ackerballministerillm, міністер ія
рільництва; Ministerillm des Allaerell, міністерія справ
ваграничних (вакордонних); Міl1іstегіllШ fйг KllltllS
llnd Ullterricht, міністерія віроісповідань і просвіти;
- Eisenbahl1ministerium, міністер ія велівниць, шляхів;
- FіnаnzmіпіstегіllШ, міністерія скарбу; - Handelsmil1isterillm, міністерія торговлі; - Ministerillm des
Innern, міністерія ,внутрішних справ; - Justizministerium, міністерія судівництва (справедливости); Кгіеgsmіnіstсгіпш, міністер ія віини; Ministerium fi.ir
Landesverteidigul1g. міністерія краввої оборони; Ministerillm fйг offentliclle Arbeiten, міністерія для
публпчних робіт; Mil1isterium {Пг soziale Fiiгsorge,
міністерія суспільного ваошкованя; - МіпіБІегіит fйr
Volksgesundheit, міпістерія справ ВДОРОВЛII.
Ministel'prasident, преюrдент міністрів, міністер-пр евидент.

Ministerrat, міністерська рада.
Ministervel'antwortIichkeit, міністерська одвічальність.
Minorat, мінорат (повіренність на річ наимолодшOl'О
сина).

Міпогепп, малолітець.
Minol'itat, меншість.
Minoritiitsl'echt, право меншости.
Mischen, мішати, помішати.

Mischung, schadliche.

шкідне

змішанє,

шкідна

мішанина,

поміш.

Mischungsvel'haltnis, відношенє примішки.
Mifiachtung, невважаН6, легковаженє.
MissaIien, служебне.
Мі6ЬіШgеп, ганити, нехвалити.

Millbilligung, пригапа, догана, непохвала.
Mifibrallch, наДУЖИТ6; - міаыlщсhh (1101' l\lJllsgcwalt, над
;vжитє урядової ВЩ('.Т)f: Miatll'[\l\c]t (ІсІ' Рl'еББе,
надужитє

преси.

-

Mi6deuten,
Мі6Уаllеп,
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але аровуміти, невірно представити.
несподобати СЛ; SCill МіlМаПСI1

bezeugcJl.

окааувати невдоволенє.

Mi6fiillig, а невадоволенєм, а прикростію.
Mi6geburt, 'потвора, відміна; - (unzeitigc Gebнrt), невчасний порід.

Mi6gestaltet, беаобравних!:,
Mi6griff, по блуд, оБDШЛІ{а,

спотворений.
невдалий потяг.
Мi6handlung, аневаженє; але обходженє.
Mi6heirat, недібране подружє.
Mi6jahr, неврожайний рік.
Mi6kredit, лихий кредит.
Mi6lingen, невдати ся, неповести сл.
Mi6verhiiltnis, неровмірність, нерівність.
Mi6verstiindnis, непоровумінє.
Mi6wachs, неврожай.
Missetat, лиходійство.
Missetiiter, лиходійник.
Мission, місія; післаництво.·
Мі6liсЬ, недобрий, прикрий; - сумнівип.
Мitangeklagter, співобжалованиЙ.
Mitarbeitel', співробітник.

Mitberechtigter, співуправнений.
Mitbeschuldigter, співобmrнени:П.
Mitbesitz, співпосіданє.
Mitbesitzer, співпосідач.
Mitbevollmiichtigter, співповновластець.
Мitbewerber, співубігаючий.
собою ваяти.
співпоручник.

Mitbringen, принести, в
Mitbiirge, співручитель,

Мitbiirger,. співгорожанин.

Miteigentum, співвласність.
Miteigentiimer, співвласник.
Miteinander, равом, СПОЛОм,васпіл.
Miterbe, співдідич, співспадкоємець.
Mitgefangener, співвя вень.
Mitgenosse, спільник, товариш.
Mitgenu6, співужиткованє ..

-

!М!

Иіtgеwегkе, співкопадьник.
Mitgift, віпо, посаг; - придане.
MitgНiubiger, співвірптель.
Mitg1ietl, член.
MitgIiedschaft, членство.
Mitllelfer, поміЧІІПІ{.
1\1 ithcIТschcr, співволодар.
MitkHiger, співпо;зовuпк.
Mitlcid, спожа.lінє, співчутє.
1\1 itl·t'gent, співвладпик.
Mitsc]llIf(J, сШввпна.

Mitsc]llI1<1iger, співвпнен, сШввиновппк.
Mitschl1ldncr, співдов;кнпк.
Mjtsperl'e, спільне Ві1мкненє.
МїtstіШDlСП, ра:юм голосуватн.

Mittatcr, співділч, співсправець.
Mittatel'schaft, співдійство, співсправство.
шttеilеп,

elwas jemandem, уділити, ввістити кому що; die Akten шittеіlеп, уділпти аІ{ТН; eine Nachricht

ШJttеilеп, дати в вістку, вавідомити.

сніВВЛОЧІІнець.
Міtvогmuш], співопіr,уп.
Mit,,-eide, снільне пасовище.
Mit"'il'ken, співділати.
Міt"'іl'klшg, СІІівдіюшє.
Mit'fissen, мати відомість, Ішати о чім.
Mit\visscn, das, співвідомість.
Mitwisser, співВ'ідо:uець; - втаЙненПЙ.
Міt,vо]шсп, меШІШТН :І кпм.

Mitverbrcchel',

шttе, сереДИІІа;

-

НО.ІОвпна;

-

aus der МіІІе, впосеред,

ВІІоміж.

средство, середник; GсldmШеl, средства гро
шеві, гроші; Lаndеsшіttсl, краєві доходи;
ZаhlungsшіtLеl, средства :lап;штп; Aufbringung der
Мінеl, придбанє средств, ровдобутє грошеп; das
auI3crste МіІlеl ergreifen, іМlI'fИ ся, ХОПІІТИ ся оста

MitteJ,

точних средств:

-

passende

МіІІе]

ergreifen.

ужпти

203 --відповідних средств;

-

sattsame Мittel haben, посі

дати достаточппП: маєток.

Mittolbar, посередниП:.
Mittelllchorde, посередшt

власть.
МіttеПоs, убогиП:, немаєтниП:, незамо:&нпЙ.
Mittellosigkeit, убогість, неваможШеть.
Mittelma(~, середпа міра.
МіttеlmіШіg, сереДIIИП:, мірпий.
Mittelpreis, cep~ДHa ціна.
Mittclpunkt, осередок, середина, осередпа точка.

Mittelschule, середпа ШІ\Ола.
Mittclspcrson (Mittelsmann), посередна
шttеlst,

прп

пом о ЧІІ, чере!З;

особа.

mittelst Urkunde,

rpa-

мотою.

Mittelstand, середппП: стан.
Mittclstrcckc, (Feldstrecke),

середне поле.
шttсlstіісk, середнпП: кусень.
Mittlcl', посередпш(.
Mittlcramt, посереднпчпП: уряд.
MittJCl'Wcilc, між тим, тим часом.
:Міttlег\vсШg, тим:часовпП.
МоЬсl, Dlебель, ко~шаТIIJІП: иаряд.
Mobclstiickc, меблі, КО1\ІШ1тпі наряди.
MobiJarvcl'mi)gcn, ДВJJЖJJМПИ МПЄТОІ(.
:МоЬіІісп, ДВІІЖllМОСТJ1; (МОЬсl), домові парядп, меблі.
Mobilisicl'CII (molJil machcn), :мобілізуватп, вдвижшшти; das Неег mol>ilisicren, пііісько ЗМОбілівувати, ИОRлшати
під оружє.
Modalitiit, спосіб переведепн, услівя; - Modalitat dcr

AlJlUsung, спосіб вш(упу; - die Zahlung des Kaufpreiscs crrolgt unter .nachstehenden Modalitiiten, заплата
ціпп І_УПІО], наступпть слідуючпм способом.

Modcll, взорець, модель.
Modifikation, блп::!ше 0значенє;
Mo(lifizicrcn. блш:!ше озпачиТІІ;
спосіб.
И-оgсп, могчп, мати силу; -

)10(lllS,

sein,

пехаіі буде.

!Змінепе, вміпа.
вм:іШІТИ, переміпитn.

(wollen),' хотіти;

es mag

-
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можливий, спроможний; - шіt n1oglichel' Beschlelll1igung, 3 можливим приспішенєм; - mit moglichster
Genauigkeit, в можливою докл:щністю; - аІlе moglicllCl1
Mittel versuchel1, уживати всіх можливих средств; sich аllе mogliche Miihe geben, доложити всіх ваходів:
- moglichst bald, як найскорше ; - moglicllen!'alls.

Moglich,

як бvде можна.

MoglichIffiit, МОЖЛИl~ість, спромога, вмога;
lichkeit,

nach Mog-

по змові, по МОЖНОСТИ.

молочарство, молочне господарство.
МоІІа, васніт; Моllаsсhwапgегsсlшft, васнітна тягітність.
Moment (Ursache), причина; - (Zeitpllnkt), хвиля, часо-

Molkel'ei,

момент; (PUl1kl), обставина; - einige Мо
mente hervorheben, піднести декотрі обставини; es sil1d geniigcl1de Momente hervorgekommen, вийшло

чок,

на яв достаточно обставин.

Momentan, хвилевий, часовий.
Monarch, монарх, володар.
Monarchie, монархія, є lІ,иновладство.
Monatsbericht, місячний ввіт.
Monatsfrist, місячний речинець.
Monatsgeld, місячна плата.
Monatsschrift, місячник.
Monatsweise, місячно.
Monatszimmer, комиата на місяць.
Monatszins, місячний чинш.
Mondblindheit, місячна сліпота.
Mondsucht, ночеблудність.
Mondsuchtig, der Mondsiichtige, ночеблудник, сновида.
Monition, упімненє.
Monitur(Berichtigllngs)verfahren, справляюче поступованє.

одноженство.
М:OllOmапіе, одноблудність.
М:опороІ, монополь, самоторг, самопродаж.
М:опороІsогdШlllg, уладженє монополів.
Mons pietatis, побожний банк.
MOl1tal1ist, знавець гірництва, гірнИІ\.

Monogamie,
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lІопtе-LоmЬаl'dо, ваставничии дім,
t10пtіегппg, мундурованє; - І{орабельна валога.
[ontierungsdepot, СІ\Ладнл одежі (віИСЬІЮВОЇ),
lІопtіеІ'lшgsstіісkе (МоntшssШсkе), військова одіж.
t1ontllrskommission, одлгова комісія,
Кога (Verzug), проволока,

t1Ol'alische Person, моральна особа, правнича особа.
t1oratorillm, загальна проволока виплати,
t1Ol'd, убииство; - JJestellter Mord, замовлене убииство;
- gel1leiner Mord, ввичайне убnЙСТВО; - Кindesmorcl,
убииство дитини; Meuchelmorcl, скритоубnйство;
-

RauJJmord, рабівниче уБИИС1'ВО.

t1Ol'danschlag, ваговір, вмова на
t1ordbrand, убииство підпаленєм.
t1ordbl'ennel', убиИник-паліИ.
t1Ol'den, мордувати, убивати.

житє.

И:огdег, убииник (головник).

t1ordeI'ill, убnйниця,
t1orderisch, убиИничиИ.
t1ordel'I'otte, банда, шайка убийників.
t1ordgeselle, помічник убпЙничиИ.
t1ol'{ltat, убииничий чин,
t1Ol'dwaffe, убииниче оружє, смертоносне оружє,
tlorgantische ЕЬе, подружє на ліву руку, :морІ'античне
подружє,

t1ol'geIlgabe, привінок,
tlOl'tifikation, ум:оренє,

поранний дарунок.
амортиваціл.

t1Ol-tllаг, посмертне.

1I00-tllarillm, пос:мертна оплата.
t1otion, предложенє, внесенє, проєкт.
tlotiv, привід, причина; - побудка,

спонука;

eines Urteiles, увасаднеН6 вироку;
Handlllug, спонука, побудка ділаНJI.
t1оtіvіеl'Шl, etwas, увасаднити, поперти.

-

t10tivierte Schrift, увасаднене письмо.
t1otivierllng, увасадненє, упідставненє.
t1iihevoll, працевитии, старанний; - труднии.
t1Hhe,,'aJtllng, ПРЗЦJI, старанє, ваходи.

MotiY

Motivc
еіпег

Miibl-, Mahlgerechtigkeit, право млива.
lIiihlordllung, мельпичии порядок.
Miihlz"\vang, примус м:елепя.
Мuhше, тітка, тета.

Mulde (Bcckcn), ваглубпnа (в гірп.).
Mundel, поручинець, вихованець; -

(ше),

поручпнка,

Івихованпцн.

Miindelgut, поручинне майно.
МШldіеrеll, переписати на чпсто;
переІІИсувати.
Miindig, дорослий, врілиіі, доспілиИ.
Miilldigkeit, врілїL:ть, доспілість .
.м.UnдІісЬ,
устнии, словнии ; mundliches Verfahren,
устпе иоступоваН6; miindliches Versprechen, устне
приречене.

Miind1ichkeit des Verf'ahrens,

устність поступованя.

МппдlосЬ, УСТ6 (вакопу).
:м.ulldl'aub,

r,радіж харчу, поживи.

MUlldschellk, чаШІІИК, ІІаливаПко.
Mlllldvol'rat, васоби жпвuостп.
MUIlНizellz, щедрість, щедрота.
Мlшіtіоп, стрішшо, мупіція,
МlшіtіОllsgеlеіtsсhеіll, супровідний лист на стріливо.
МUllіzіраlашt, міськпи УРЯД,
М:uпіzіраlitat, міСl,ка власть, муніціІІапьність.
MUllizipall'echt, міське право.
Мlшіzіраlvш'fаSSUllg, місшиІІ устрШ.
MUllze, монета, гроші; - etw.as fiir Ьаl'е Miinze annehmen,
приняти щось ва правду;

-

einberuf'cne, eingezogcne
- gangbare Miinze,
обігові монети; grobe Miinze, тяжкі МОІІети; hallige Miinze, иовподержні монети; - klcine Miinze,
дрібні монеТІ\'; klingende Miinze, ввінкі монети;
- Cou!'anlmiinze, біжучі монети; - Handelsmiinze,
торговельні (купецькі) монети; Schcitlemilnzc,
ВД:tині мопетп; verrufene Мііnzе, нідоврілі гроші,

Miinze,

монети стягнепі в обігу;

ВІІІ\Ликані монети,
Мііllzашt, монетний уряд,
MiillZ&llstalt, м:онетпии :заклад.

huttzапdШllпg, ;змі па мопетп.

Miinzavers, -l'evers,

лице

(Be:p~иa

IJторопа),

Шва

сторона монети.

Munzen, бити, вибивати мопетп, 'lеRанити.
Miinzel', монетпик, внбllва'l монет.
Munzfiilscher, фальшівпик мопет.
MiinzfuB, монетна стопа.
Miinzgepl'iige, -schlag, пятпо моиети; -

відбптв m:Оllетп,

чеlшпеllв.

вага моиети.
Мііш;gгппdgе)\ісht, ОДИНПЦЯ :м:опетпої ваrn.
Мііпzhапs, мопетаршr.
Miїnzkaliell, l!!оиетнпп картель, монетний договір.
Мііпzоrdпппg, монетарпий устав.
Miinzpl'obe, проба мопетrr.

Mi1nzgewicht,

.nlinzprobieramt, :м:онетпопрібнип уряд,
Miinzrecht, право бптя :монет.
Miinzschein, мопетпа по свідка.
Miillzsorte, рід :монетп.

МііПZVеІ'fіі1sсhппg, сфальшоваН6 монет, підробл:епв монет.

Miinzwardein (Miinzpriifer),
Miinzwesen, справи монет,

пробник монет.
монетарство.

Мпsіkаliепhапdlппg, ТОРГОВЛЯ музичппх предметів.
Мпsіkаliеllhапdlеl', ТОРl'івшlК МУЗИ'lних предметів.
Мпsіkаliепvеrlаg, склад музичнnх рі чей.
Мllstш', ваір, взорець, прібка.
Мпstеrrесht, ираво ВВОРУ,
Мпstеrsсhпlе, взірцева школа.
Мustеrsсhпtz, охорона взорів.
Mllstel'Wilischaft, ввірцеве господарство.
M.llstelllng, перегляд, браІ\Овапє.
Mlltatis mlltandis, з відповіДПIІМИ змінамп.

Mllten,

просити

о

пршзволенє

на ВИRлючне

пошукуване

СВ гірп.).

Mlltll1aBen, догадувати ся.
MlltmaBlich, догаднии; - adv.
Ml1tung, подапє о призволенє
(В гірн.).

догадко, на догад.
на виключне

пошукуванє
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Mutungsbewilligung, привволене на виключне ПОmyRуйаНЕ!.
Ml1twille,. сваволя, ровпуста, ПСОта.
}[l1twillensstrafe, кзра ва сваволю.
Ml1twillig, свавільний, ровпусний, псотниlt; - mutwillige
Юаgе, свавільнии повов.

Muttersprache, матерна мова.
Mystische El'beinsetZl1llg, містичне,

потаине установлене

дідича,

}[ystische Pel'son,

видумана особа,

N.
виповплти,
блюдати щось.

Nachachten,

примінлти СЛ до чогось;

Nachachtullg, zur Nachachtung bekannt machen,

-

на-

•
обвістити

до виповненн, до примінлня, до наблюданл.

Nachahmen, наслідувати.
Nасhаhпшпg, наслідуване.
Nachbar, сусід; - Nachbarin,

сусідка.
NасhЬютесht, право сусідства.
Nachbarschaft, сусідство.
Nachbarstaat, сусідна держава.
Nachbel'l1fener Erbe, пщставлении спадкоємець, по

ким

покликаний.

Nachbilden, вобравити, наподобити, наслідувати.
Nachbildl1ng, вображепе, наслідуване.
Nac]lblingen, донести, додати що.
Nachburge, підпоручншс
Nachbul'gschaft, підпорука.
Nachdruck, притиск, натиск; - (der ВіісЬег), передрук;
- mit Nachdruck befehlen, строго накаваТИj - die
Verleger gegen Nachdruck schiitzen, хоронити наRладців
від передруку.

Nachdrucken, ein ВисЬ, передрукувати книжку.
Nacheid, поприслга, присяга по ві:знанrо.
Nacheile, offentliche, публична погоня;
jemanden
mittelst Nacheile verf'olgen, гонити ва ким, пересліду-

М'І'Й КОГО'; jemfJ,nden durch offentliche Nacl1eile als
Vel'brecher bezeichnen, кого публичною погоНІО овна
менувати влочинцем.

[асЬеіІеп,

jemanden, бігчи, доганяти.
[achel'be, піддідич, підставлений спадкоємець.
rachfolge, наступ ство.
rachfolgeordnung, порядок наступства.
rachfolgevel'hiiJtnis, наступництво.
iachfolgen, наступати по КИМ (ЧИМ).
iachfolgel', наступник.
iachfolgerecht, право наступства.
iachfOl'schen, dem Verbrechen, доходженє, слідженє
чину; (auskllndschaf'ten), вивідувати ся.
rachforschung, доходженє, слідженє, стеженє.
~achfl'age, ДОІІИт, ПОІІИт; вапит.

вло-

~achfrageschreiben, вапитне письмо.

'iachf'rist, додатковий речинець.
'iachgeborenes КїJld, по смертне дитя, погробовець.
'і achgehen, еіnеm Befehle, слухати ровкаву; seinen
Geschaften nachgehen, пильнувати своїх справ, від
давати ся своїм справам; seinem Recllte nachgehen,
доходити

свого

права.

~achgelassene

Erben, полишені спадкоємці.
~achgraben (Uberroschen), відкопуванє (в гірн.).
~ achhaltig, тривалий, постійний.
Nachhang, додаток; - іm Nachhange, в додатку,

додат

ково.

Nachholen, unterlassene Angaben,

доповнити помипені

ва

поданя.

Nachholung, einer versaumten Handlung,

надоложенє ванед-

баного діланя.
Nachindossant, дальший переносець.

Nachindossatar, дальший вкаваний, індосатар.
Nachkomme (Nachkommling), потомок; - наступник.
Nachkommen, dem Gesetze, виповняти вакон, приміНЯТlІ
сл вакону ; den Ptlichten nachkommen, виповнятп
обовявки; dem Versprechen nachkommen, доповнити
приреченя.

NасЬ lюmшспsсlшft,

потомство, нотомпість,
спадок, СШlДщипаj

Nachlafi (Vcrlasscnschal't),
(ЕгlаВ)

-

Schuld, опуст допг)"
Nacllia13 eincs Eidcs, увільпенє

пущепє

еіпсг

-

дарованв

NacWaa
дОВГУ j

від прпсЯl'П, про

прпсягn.

сіп Vегmбgеn, полпшити по собі ]!ШЄТОІСj -сіпе Sсlшld nacluasscn, віД[JУСТІІТП довг, дарувати
впну; сіпе Stra/'e naclUasscn, даруватп ІШРУ.
NachJasSeJ1Schaf't, СШ1Дщппа.
NachJafigcbiihl', tпадкова llалежитість.
NacJlliissigkcit, педб:мість.
NacllJafinach,veisnng, впкааапє полпшеного маИ'RУ.
NaC}llosen, додатково льосувати.
Naclllosung, додаткове льосованє.
Nас)шшсJleJl, ulТentliche Kredilspapicrc, Urkundcn, підроБЛfIТИ
пуБЛПЧllі папері Бредптові, грамотп.
Nacll111acher, підрібнш(, в асліДОВПlIК.
Nachlllachllng, підроблювапє, паслідувапе.,
Nachmann, Ш1СТJШІИК.
Nachllahme, нобранє, послібраш:; -- gegen Nаt:hnаhше,

Nachlassen,

;за побрапєм.

NасJlрfашl, підаастав.
Nacllpf~allden, ввяти в Hiд~aCTaB.
Nафрf"апdUllg, підваставлепє.
NacJlrede, НОtліслово; - обмова, договорювапв.

Naclll'edeJl, Вбsсs, обмовляти, договорювати.
Nachl'icht, вістка, ві()ть, відомість; - Nachricht
sagcn,

уоm Нбгеn-

віДОВlість зі слуху.

N:tchrichtel', кат.
Nachriicken, поступатп ва ІШМ.
Nachl'uf, наклнк; - вгадка.
Nachsagen, Gutes, добре про кого говорпти.
Nachschlagen, cin Gcsetzbut:h, глядіти в кпиаі ваконів; die Milnze nacllscluagcn, підробляти монету,

Nuchschlagsl'egister, СІЮРОВІ(33, пrреГЛЯДПIІЙ ревстр.
Nuchschl'eibeJl, ппсатп ва ким, ДОПllсувати; - (talschen),
підроfi;rяТJr чпс письмо,

Nасhsсш'їf't,

дописок, IІрІІ!IИСОБ,

-
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~achscbnbaIlstalt, ДОСПЛКОВИП :заклад.
~achschnM, піввіїІlUПЇІ довг.
~ itchscbnldneI', пі:шіnшпп довжнпк.
~acbschnfi (ат аеlсlе), доплата.
~achschnfipflicbt, оБОВ!J30К доплати.
~achsehen, еіп Ehehindernis, пропустити подружу пере
попу, увіЛLIШТИ від подру:r.ої перепони; еіпе
Strafe nachsellen, даруватп Ішrу.
~achsicht, des Alters, дароване літ; Nachsicht eines Erfordernisses, ПРОПУЩСПЄ ВІІМОГП.
~acbsichtig sein (nachsehen), пропустптп, даруватп.
~achsprechen, повторяти, гопорпти ва КШІ.
~achspiiren, слідптп. за кпм.
~ achspiirnng, слідженв, досліджувапє.
~achstechen (сіп Siegel), підробпти (печатку).
~ achstechnng, пі] робленє.
~achstehen, ПОСТУП:1ТИ за КПМ, уступзтп кому; еіп Recht

steht dеш апдегеп пасЬ, одпо право уступає ДРУl'ОМУ.
~асhstеПеп dem Lebcn, паставаш, вапосідатп ся на житє.
~achstellnng dem Lebcn, паставапв па жптє; Nacbstellung zum

МilіШг, д/)даl'кове ставлепє.

~achstempelung, додаТІ\ове степшльованє.
~acbsteuel', дnдатrЮВIІП подаТОІі.
~iichstfolgender, наПБЛIJ3ШИП, паСl'упаІОЧИ~.
~achsuchen, поглядітп, ПОШУІ\аТJI ;за ЧПМ.
~ achteil, страта, ШІюда, :кривда, ущерб;
Nachleil
ЬаЬеп, erlcidcn, понести страту; zum Nachleile,
па страту, па шкоду, ві стратою.
~асЬtеШg, ШІ;ідлпвпп, шкіднвп, стратппп, пекорпсппп;
- Slimmen, ше f(jr den Angekli1gten nachteilig sind,
гnлоси пскорпспі Д:'JН обжалопапоl'О.
~acbtbeJ'berge, пічпа ГОСТШШИЦІІ.

~acbtqualiiel', пічліг.
~achtrag, додаток, доповнеП6;

+-

1т

Nachtrage zu ern'as,

ДОПОШІЯючп щось.

~achtragen, донести, доповнпш; іп діе Lisle nachtragcll,
іп eine Rechnung naclltragen, В'.!'ЯГНУТJI додаТі\ОВQ до
листи,

до

рахупку.

-
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Nachtraglich, додаrnовий; - nachtragliche Einhebullg dei'
Steuer, додаткове стягнене податків; - nachtragliclles
Gesetz, додатковии вакон.
Nachtl'agsbestiтmung, додаткова постанова.
Nachtragsgebuhl', доплата, додаткова належитість.
Nachtragsklallsel, додаткова примітка.
Nachtragskredit, додатковии кредит.
Nachtragspl'ufllng, доповшпочии іспит.
Nachtragsverordnllng, додатковий РОВПОРЯДОІ{.
Nachtrnnde, нічнии обхід./
Nachtschicht, гірнича нічна робота, нічна шихта.
Nachtwache, нічна сторожа.
Nachtwachtel', нічнии сторож.
Nachtzeit, нічна пора; - zur Naelltzeit, ночію.
Nachwahl, доповняючии вибір.
Nachweis (Nachweisung), ВИR:13анє; - unter Nacllweisung
rucksichtswut'diger Grunde, nИRавуючи увглядненя гідні
причпни.

Nachzahlcn, доплатити.
NachzaJllung, доплаченв, доплата.
Nachzahlen, перечислити.
NadeIgeld, rpоші на ГОЛRИ, на дрібні видатки.
Nagelfest, прибитий, пригво3ДжениЙ.
Naher bezeichnen, бливше овначити.
NaheI'ccht (Naherrecllt), право БЛIIЗШОС'l'И, першенетва;
Naherecht geltend тасЬеll, доходити першенстnа.
Nahrstand, стан живности.
Nahl'lшg, пожива, живність, харч.
Nаhl'tшgsЬеtгіеЬ, оборот живности.
Nahrungsel'wel'b, набуте живности.
Nahrungsmittcl, ЕОрМ, страва, средство поживи.
Nаhl'lшgssогgеп, старапє про поживу.
Nahrungsstand, відживлюванв.
Nahrungsz,veig, рід вароБІ,ованл.

Name, імя (іме.но); - іт Namell, іменем, в іDrеНИj
іn jemandes Nашеn, в чиїм імени.
Namenlose Anzeige, безіменний донос.
Namenloses Еlеntl, пщзисщцзана педодл.

-
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Namenobligation (щ пот), поіменна оБЛ~ІаЦіЯ, поіменний
напис довжний,

Namenregister, реестр імен,
Namensfertiger, підписуючии імя другого.
Namensfertigllng, підппс, підппсанє;

eigenhandige
Namensfertigung, власпоручний підпис.
Namensliste, У. Namensregister, листа імен.
Nаmепszеісhшшg (Namenszug), підпис імен.
Namentlich, ausrufen, викликати по імени; - namentliche
Abstimmung, поіменне голосованє.
Namhaft, пнатний, вю:шачний; - namhaft mасЬеn, на
вватп по імени, поіменуватн, виявити.
навванє по· імени; (des Vегmбgеns),

Namhaftmachllng,
виявлене.

Nation, нація, народ.
Nationalbank, народний банк.
Nationale, родовід.
Nationalitat, народність, національність.
Nationalisieren, einen, ународовити кого; nalisieren,

ународовити

ся,

ПРИНЯТИ

sich natio-

(чужу)

народ

ність.

Nationalisiel'llng, ународовленє.
NatiollalOkollomie, народне господарство.
Nationall'at, народна (національна) рада.
Nationalversammlllng, народні збори.
Nativitat der Юаgе, повстане позву.
Natlll' eines Geschaftes, єство справи;
etwas
давати в натурі.
NаtшаlагЬеіtslеіstuпg, роботизна.
Naturaleinkiinfte, доходи в натурі,
Natlll'alien, природні плоди, плоди ни.

leisten,

NаtпгаlkоmРlltаtiоп, нриродне числеН6 (часу).

Natllralobligation, натуральне вобовязанє.
Natlll'alteilung, природний поділ.
Nаtпгаlwоhпuпg, мешканє в натурі.
Nаtпгегzеllgllіssе, плоди природи.
Natllrgesetz, :закон природи.

Natiil'lich,

прнродний, натуральний.

ш nаtш3і

-
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Natul'liches Kind, неправесне ДИТЯ.
Natilrliche Person, прпродиа особа.
NаtШ'I'еrht, право прпродп, природпе право.
NavigationsvClil'ag, договір мореплавби.

Nebenabsicht, побі'fВПП намір.
Nebenalllt, побічппИ: уряд,
Nebenangelegenheit, нобічпа справа.
Nebenausgaben, побічні видаТfШ.
Nebenbedingung, побічне усліВ6.
Nebenbeschaftigllng, побічне ванятє.
Nebenbestimmllng, побі'ІІJa постанови.
Nebenbuch, побічна (помічна) Ішига.
Nebeneinkilnfte, побічні доходи~ вривки.
Nebeneinlage, нобічпа карта.
Nebenfl'age, побічне питанє.
NebenfOl'del'llllg, побічпе Домагапє; - das
N"cbcn('orJcl'ungcn,

Nebengang,

побічний

КарНаІ
істппа в прпналеЖВОСТЯDШ.

хідпш,;

(В

-

гірп.),

samt

по бічна

ЛlПЮ1.

Nebengebiihl'el1,
gcbiihrcn,

побічпі

нал('жптостп;

. Nebengeschiift, побічна справа, бічний
Nebcnilltervention, спорова приновідь,
до

-

samt Ncben-

раlЗОМ 3 прппалеЖИТОС1ЯМП .

інтерес.
бічне пристумепє

спору,

Nebcllsache, побічпа річ, підрядна річ.
Nebellstrafe, побічпа кара, прnголовна.
Nebellstreit, бічПIJП спір.
Nebenyerbilldlichkeit, побічпе вобовявапє,

придаткове

вобовяваП6.

Nebenvel'dienst, побічшш варобок.
Nebenvertrag, побічний договір; - widerI'!'chtlicller Neben-,
vcrtrng eincs Pfandvertrages,

протиправна

умова по

бічшt прп договорі ваставу,
Nebellzollalllt, побічний уряд ц:rовип,
NеЬst,ра:зом, вра::!; побіч; nebst dcr Beantwortung

dcr

Кlage,

hat Gcklagtcr

аПе

seinc Einwendungen zu

егllСЬСП, равом в відновідію на

піднести всі свої за:nітп.

новов,

має nіuвщшп

-
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Ne1fe (Erudersohn), братанн; - (Scllwestersohn), сестрінець.
Negation, переченв, вапереченв.
Negativ, перечпип, ваперечпип; - відмовппи; - віДЄI\ШИИ;

negative .Augcrung, перечпа ванва, віДМОВІІа ва
- negativer Deschci<l, відмовна відповідь; negativer Dewcis, перечпии докав; - negative Servitut,
ваперечпа служебпість; negative Umstande, перечпі
обставипи; negatives Vertragsinteresse, суперечний

-

ява;

інтерес договору.

NegatOl'Їenklage, ваперечппи позов.
Negiel'en, перечитн, ваперечитп.
Negotiation, переговір, персговорювапе, уклади.
Nеgоzіеl'lшg

eines Wechsels,

вгрошевлепв векслн,

продаж

вею::.;rя:.

Nehmell, Anteil,

брати участь, участвуватп; Dienste
пеhшсп, прпня:тп службу; Еіпsісht псhшеп, пере

ГЛННУТІІ, вг.;rяпутп;
-- Scha(lcn пеhшеn, попести
ШКОДУ; in die Sperren пеЬтеn, В3ППШУТІІ; - je-

mandem das W ort пеЬтеп, відібрати КОЖУ ГОЛОС; nасЬ gcnommel1er Einsicht. перегля:нувши; bezugnehmend auf das Scllreiben, поклш\уючи сл на допись;
- den ordenLlicllen Aufenthalt пеllшеп, осісти, ввяти
Ш1 постійне міще пробувапн.
Nеjgппg, наклін, наклопність.
Nennen, ;звати, назвати, іменуваТIІ;

Namen nennen,
genannte, тіЛЬІШ

-

jemanden Ьеіт
- der oft50 genannt, так

павватn кого по

імени;

разів вгадании;

-

вваниЙ.

NenllWel't de5 Gcldes, поіменпа вартість гроша.
Neophyt, нововірець, новохрещенець, пеофіт.
Nepotismus, пепотшзм, сволківство.
Netto·, чисто, нетто.
Nettoel'trag, ЧИСТИП дохід.
Nettogewicht, чиста вага.
Nettoge,villn, чистий виск.
Nel1, новии;" - von пеuеш, внов, лапово.
Neubau, пова будівлн, НОВИЙ будипок.
Neubruch (v. Rode), НOjJИда, І<ОРЧУUОК.

-

Neuerlich,

поновно;
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-

neuel'liche Tagfaht,t anordnen,

вивначити новий день до ставленн.

Neuerung, новість; trages, відновленв

відновлене;
договору; -

навести нові обставини;

-

Neuet'ung des Ver-.
Neuerungen anbringen,
erlaubte, unerlaubte Nell-

erllngen, довволені, недовволені новости.
Neuerungssucht, новотарство.
Nellel'ungsvertrag, відновлений договір, новацін.
Nellgestaltung, новоустровнв; - перероблене; - Ьеі
dieser NeugestaJtung аег Sachlage, коли стан справи
так відмінив СН; Neugestaltung einel' Sache, пере
творенв річи; нове уложеН6.
Neutral, невтральний, бевсторонниЙ.
Nexus subditelae (gutsherrlicher Verband), підданча авнвь.
Nichtachtullg des Gesetzes, невважанв на вакон.
NichtbefoJgung, несповнене, непослуханв.'
Nісhtсш'іst, нехристіннин, нехристян, нехрист.

Nichtchristlich, нехристіННСЬЮІИ.
Nichte (Schwestertochter), сестріницн j

-

(Brllderstochter),

братаницн.

Nichterffillllng,
NісhtШ'sсhеіпеп

невиповненв, невиконанв.
vor Gericht, неявленв в суді, неставленв

j
- аег Geklagte wurde wegen seines Nichterscheinens
vor Gericht kontumaziert, півв::ший попав в ааочність
наслідом не ставленн в суді.

Nichtgebl'allch, неуживанв.
Nichtig, неваЖНИЙj - nichtiger Grund, неважна причина;
- Шг nichtig erkliiren, уневажнити; - аег Vertl'ag
ist fiir пиІl und nichtig erkliirt, договір увнано ва не
важний і небулий.

неважні сть ; Ьеі sonstiger Nichtigkeit, під
неважніс'Тю j Nichtigkeit einer ЕЬе, неважність по

Nichtigkeit,
ДРужн.

Nichtigkeitsbeschwerde, аажалепв неважно сти.
NichtigkeitserkIarung, уневажнене, увнанв неважности ..
Nichtigkeitsgl'lllld, причина, підстава неважНОСТИj
ЬеіlЬагег,
ухилима

uпЬеіІЬагеІ' Nichtigkeit~grund,
прпчщш

lJеВ3(~НОС1'Иt

ухилима,

не

-
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Nichtigkeitsklage, позов про неважність.
Nichtkatholik, некатолик.
Nichtkatholisch, некатолицькиЙ.
Nichtschuld, недовг, неналежність; - die Zahlullg eilleJ'
Nichtschuld aus Irrtum kann zuriickgefordert werdell,
мож жадати !Звороту блудно ваплаченого довгу.
Nichtverehelichung, невступленє в подружє, нежененє,
невідданє.
Nichtzahlung, неплаченє.
Niederkunft, влоги, порід.
Niederlage, склад;
(eines HeeJ'es), розБИТ6, IlОражеН6.

Niederlassen, sieh,

осісти, поселити СН;

- (das),

поселене,

осідок.
(торгов.), ваклад, поселене; (ін еіnеш
осада, оселя; Hauptniederlassung, головниП:

Niederlassung,
Lande),

!Заклад; Zweigniederla~sung, відрядний ваклад.
Niedel'legen еіп Amt, вложити, вдати в себе уряд.
NiedCl'legung, !Зложене, вдаН6.
Niedel'schlagung der Untersuchung, валишене, уморене
слідства.
ужитковиИ;

Niefibat,

-

etwas

uїeu,]Jat'

besitzen,

ужитково

посідати що.

Nie6brauch (FruchtnieU,ung), ужитковане.
Niete, ПУСТИЙ, програнпи льос.
Nietfest, ваковано.
Niveau, ровень, поверхність ; - der Teich ist
gesetzliche Niveall angelassen worden,

ііЬеl'

das

став вапущено

понад ваконний ровень.

Nivellieren, нівелювати,
Nochgeschaft (Geschaft

спроваджувати до ровеня.

auf

Noch),

хупно-продаж

докуп.

Nomadenvolk, КОЧУЮЧИЙ нарід.
NominalanJagekapital, поіменний капітал вакладовиИ.
Nominalwert, поіменна вартість, номінальна вартість.
Nomination, іменоване.
Nonnenorden, чин монахинь.
Nordbahn, північпа велі!JНИЦJl.

на

-

Norm,
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правило, порма.

Nогшаl, праВПjlI.пuП:, пормальниЙ.
NorJllalalter, вік ваКОН(1][ впмагаппЙ.
Normaleichul1gskommission, головна
і ваг.
NOl'malge,vicht, правпльпа вага.

комісія

мір

прашrльнпП: ріІ'.
NОI'шаlша6, праВПЛЬІШ міра.
Normalpreis, правпльна ціпа.
Nогшаlsаtz, праВИЛЬПІІП впмір.

Nol'maljalll',

Nогmаlsсlшlе,

порпшльпа

школа,

нюзша

прплюдна

ШІ,ола.

NOI'malsch111fonds, фОНД нор~raльІІПХ ШІ,іл.
NогmаlsсhulfошlsЬеіtl'аg, додаток на фопд нормальних
ШІ,і.1.

NOl'malspl1rige Eisenbahn,

аелівлпця: в правильнпм шляХО» (тором).
Nогшаlzеісhеп, правпльне внамя.

N0l'шаll', правило, прпппс.
NОІ'ша1іепsашmlllпg, вбірпик урндових ровпорядків.
NОІ'шаt,аg, деш> урядового сшпа.
NОl'шіеl'еп, управнльиптп, улаДIJТН.

Notar,

нотар, реєпт.

Nоtаl'епkоllеgіllm, вбір нотарів, нстаріяльна колє:tія.
Nоtю'іаt, llOтаріят, нотаріяльнпіі уряд.
NоtИI'іаtsаkt, нотаріяльппп акт.
Nоt:н'іаtsаktiilаusfеІ'tіguпg, виине потаріяльпоrо акту.
Nоtаl'іаtsЬсfііhіgппg, увдібнепє до ІІотаріату,
Notal'iatsgcbiilll', потаріяльна належитість.
Nоtагjаtslшmmег, нотаріяльна Шlлата.
Nоtаl'іаtskапdіdаt, потаріЯЛЬUIJП капдпдат.
Nоtю'іи.tSОІ'dшшg, нота)lіяльнии устав.
Notariatsprilfung, потаріяльнпп ісппт.
Nоtаl'іаtSSРСiil('П, нотаріfIльпі впдаТЮІ.
Notal'iatsstelle, потаріfIльпе місце .
.Notal'iatsslLbstitllt, субt:ТПТуТ нотаря.
Notariatstarif, нотаріяльна тари фа,

Nоtаl'іаtsпгkuпdе, нотаріяльuа грамота.

Nоtю1аtS",,'СSСIІ, ПОl'арство, nOтapiJIТCbI\j спраnи.
нотаріяльпий прю!ус.
Notarї(')J, IlотаріЯЛЬПІІ1І; - notal'icll ЬЄ'glаuЬіgt, потаріяльпо

Notal'iutsz\vang,

провіреНI1И'; notari~ll besclleinigt, потаріяльпо оа
свідчеПIlЙ; notariell еГІ'ісl1ІсІ, нотаріяльно ШІГОТО
вленпп; - l1?Іагісll bcurkundet, потаріально ВПІш:заппЙ.
Not(', у, Nota (Rссlшuпg), рахупок; - .(Zust.:hrift), доnпсь,
відоава; (13anknotc), бапкнот, б:щкіШ\а; - (Ап
mc!'kl1ng), пршuітка, приписка.
Nоtспешіssіоп, ВllдаваП6 пот, емісіл ПОТ.
Notell1'cnte, паперова рента.
Nоtеllllшlаuf, обіг пот.

Nоtсшvесhsеl, ШJaємпа переППСJ,а, лпстованє.
Not., потреба, біда; - оlшс Not, бев потребп.
Notadl'essant, а,:{ресаllТ 3 потреби.
Notadressat, адресат в .потреби.

Notadresse, адреса
Nоtdш'ft, потреба,

3 потреби.
llотрібність;

-

(В fj'Щ. суд.), спорове

ппеьмо.

Notd1l1'ftsverhandl1lllg, ро:зправа (судова).
NoMiirftigkeit, біда, біднота.
Notel'be, Іщпе'ший спадкоємець, пепомппимпй дідич;
ат
mindcstens begilnstigter Noterbe, непоDlИПJШИЙ
дідич, БОТРОМУ па:Пмснше віДlшзапо.
право неПО:МИПIІМИХ СП~ДКОtпщів.
NоtfаП, случай потреби.

Noterbelll'echt,

Notїgung, присилованє, прпмушуванв.

Notlage, лпхпіі етап, нещаств.
Nоtlеіdепd,бідуючий, бідолашпиЙ.
Notl'echt, право конечноt.:ТИ.
Notschlachtung, конечниіі варів.
Notstand, пужда, бідlt; - Лllхолітє.
NotstaJl(lsgelde~', :запомоги на облеІ\шепє педостатку.

Notvcl'ordnung, РО;ШОРfJДОВ; ІЗ копечности.
Notwehl', конечна оборона; - gercchte Notwchr, оправдана
конеЧІІа оборона; - Exzea dcr Not,vellf, перест)'плеив
l'раппць ІЮНСЧllоі оборони; РІ'ЩсхІ der Not,vehr,
ПОІ,рпвка (повір) конечної оборони.

Notwendigkeit,

КОіІечність, необходимість;

іп

die Not-

wendigkeit gesetzt sein, бути амушеним.

NotzU(jht, насилованв (невісти).
Notziichtigen, насщrувати (невісту).
Notziichtiger, насильник.
Notig, потрібний; - n5tige Aufklarung geben, уділити по
трібне поясненв; - nQtigenfalls, в раві потреби; die

notigen Vorkehrllngen treffen, аапорядити що
- etwas fiir notig finden, вважати що ва по

треба;
трібне.

Notifikation, повідомленв, нотифікація.
Notion (gefallsamtliche), присуд кари в скарбових справах;
- донесенв про скарбове переступство.
Notionieren, присудити кару; - донести про переступство
скарбове.

Notieren, іт Kursblatte, нотувати у вістнику
Notiz, примітка; - Notiz nehmen, примітити.
Notizbuch, книжка приміток.
Notorietat, ваrальна ввісність, ноторіЙність.
Notorisch, вагально ввісний, ноторіЙнИЙ.
Novation, віднова, новаціл.
NuП und nichtig, неважний, небулий. '

курсу.

NіІшtat,· неважність.

важаленв неважности.
NuПіtаtsегkеппtпіs, ореченв неважно сти.
Numerieren, 0значити числами, нумерувати.
Nullitatsgrulld, причина неважно сти.
Nllшшег, число; - Hausnummer, число дому;

Nullitatsbeschwerde,

skriptionsnummer, списове число; поміркове число.

Nunmehr, нині, варав, тепер.
Nuntills, папський посол, нунціЙ ..
Nlltzbar (niitzlich), пожиточний, хосенниИ.
Nutzballten, пожпточні будівлі.
~utzgen1l6, побиранє ПОЖИТІ\У.
Nntzlos, бевужиточний; - adv., дармо.
Nutznie6er (FгuсЬtпіеП!ег), пожитковник.
Nlltzniе6lШg, пожиткованє.

- KonParzellennummer,
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Nutzwel-t, пожиткова вартість.
Nutzen, пожиток, хосен; - Nutzen abwerfen, ,Il;1t:ва'1'И йо
житок; Nutzen ziehen aus etwas, брати пожитюr,
ПОЖИТІ,увати

щось.

Nutzung, хіснованє.
Nutzungsanschlag, оцінка пожитку, обч:ислене
Nutzungseigentum, пожиткова власність,
Nutzungseigentiimer, власнИR пожитку.
Nutzungsrecht, право пожитку.
Nutzungssache, ІІожиткова річ.

доходів.

о.

Obberiihrt, obbesagt, oberwahnt, obgenannt,
нии, висше скаваний, висше вгадании,
каниИ.
Obdachlos, бев пристановища, бевдомниИ.
Obduktion еіпег Leiche, секція мерця.

Obduktionsbefund (-bericht),

висше вюriне
висше покли

справовданє' (ввіт) в секції

мерця.

Obedienz,

послух, слухняність.
ОЬепЬіп, поверховно, якбудь.
Oberamt, висший уряд.
Oberarzt, старшии лікар.
Oberaufseher, старший доворець, надворець.
Obel'aufsicht, надвір.
Obel'befehlshaber, верховодець; - гетьман.
Obereigentum, I3верхна власність.

Obereigentiimer, вверхний власник.
Obereinnehmer, старший поборець.
Oberfinanzrat, старшии скар60ВИЙ радник.
Ober:D.ache, поверхня, поверхність ; - Recht auf die
flache, право поверхні.

Ober:D.achlich, поверховниЙ.
Oberforster, надлісничиИ.
Oberforstrat, старший лісовий
Obergericht, висший суд.

радник.

ОЬег-

Obcrgcrichtliche Entscheidung, ВІІсшосудове pime:lts.
Obel'gcspan, шщжупаІІ.
Obel'ge,,'alt, аверхпа власть.
\ObCl'hand, верх, перевага; - Obcrhand haben, ваяти верх,
горувати.

Oberhallpt,

голова, щtчальпик, наставник.
ОЬCl']Шl1S, ВІІсша палата.
Obel'hel'l'/ichaft, верховна власть, верховництво.
Oberhil't, аl'хіпастпр.
Obel'landesgcricht, висrnиfi краввпй суд.
Obel'landesgerichtsprasident, преаидент висшого І(раввого
суду.

Oberlandesgerichtsrat, раднпк
Obel'I'Cchnl1ugskallllllcl', висша

ппсшого Ііраввого суду.
палата рахупкова.

ОЬПІ'есhпппgSІ'аt, старший рахупковпп радНІШ.

Ob('rregieI'll11gsrat, старший радиик правительства.
ObCI'ricllter, - dcr оЬсгс Rici1ler, висшип судн.
Obel'staatsanwalt, старший державний проr'Jратор.
ОЬеl'stааtsаюvаltsсhаt"t,

старша

деJ!жавпа

ПРОЕура-

торія.

Oberstaatsanwaltssl1bstitut,
ного

ваступпИІ{ старшого держав-

ПРОІ(уратора.

ОЬСГ"ОI'пшпdsсlшft, верховна опіrш.
ОЬСІ'VОІ'lIllшdsсhаftlісhе Behol'de, надопіRупча

Oberc, der,

влас'l'Ь.

старшпй, начаЛЬІІШС.

ОЬеІ'іп, старша, пачаЛЬНИЦff.

Obcrst, напвисшпп; - dcr Oberst, полковник, отаман.
Obel'ste Zentl'alstellen, найвпсші центральні (гмовні)
В.тастп; oberste Rесі1nungskоntгоllshеllбгdе, най
висша обрахупкова коптрольна власть.

Oberstcr
ObCl'stes

Gericht~hof, наЕВИСШИП трпбунал судовиИ.
Gefii.llsgel'їcht, напвисшиіі суд для справ скар

бових доходів.

ObCl'sthoflllarschal1, напвисшип маршалок двора.
Obersthoflll:11'Schallamt, папвисшип надворнип
маршалкі вськип.

Obersthofmcister, великий :містр надворний.
Oberstjagermeister, наивисший ловчиіі надворний.

уряд

-
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Oberststallmeister, наивисшии :конюший надворний.
Obhut (custodia), довір, нагляд.
Obig, повисший, спімпутий, наведений; - aus obigen
Griinden, в повисших причин, поводі в ; - aus Obigem
erhellt, в повисшого виходить.

Objekt

(Gеgf)Пstапd), предмет, річ;

(Grund), !рунт, по-

-

сілість.
Oblation, предложенє.
Oblatorien, предложенн (:купець:кі).

прислугувати, належати до :кого; - dem Richter
liegt ше Verwaltung der Gerechtigkeit оЬ: до судї на
лежить вимір справедливости; - einer Arbeit obliegen,

Obliegen,

віддати ся праці, ванимати ся працею.

Obliegenheit, повинність, обовнво:к.
Obligater Gegenstand, обовнв:ковии предмет.
Obligation (Recht), вобовяванє; - (Urkunde), довжнии

валис, довжний лист.
Obligatorisch, обовлвую'ІИЙ.
Obligo, ohne, бев одвічальности, бев вобовнванн.
Obliteration, вавначенє (стемплн на грамоті), перестемпльованє.

ОЬтапп, голова, старший; (Ьеі
вверхни:к, верховний ровсудець;

schworenen,

Obrigkeit,

предсідатель присяглих.

зверхність;

нувати

ся

dem Schiedsgerichte),
- Obmann der Ge·

-

der Obrigkeit gehorchen, пови-

вверхности.

Obrigkeitlich, вверхничий.
Ubservanz (Gepflogenhcit), установа, обичай, ввичаЙ.
Observation, наглндаю~; - додержуванв.
Obsiegen, іт Proze~, виграти справу, побідити;
siegende Partei, побідна сторона.
Obsieger (obsiegender Теіl), виграючий

справу.

•

Obsignation, опечатане (судове).
Obsignieren, опечатати.
Obsorge, старанв, старуно:к.
Obsorger, старанню,.
Obsthandel, торговля овочами, овочівня.
Obsthandler, торгівник ов.очами, садіВНИR~
18
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ходпть ніяка перепона, нема перепони.
Obwaltend, ваходлчnй; - Ьсі obwaltendel1 Uшstaпdсп,

Obwalten,

при ваходлчих обставинзх.

Oder Gl'und, ПУСТИЙ Ірунт, пустка; - ode liegend, пусто
лежачий; ode werden, опустіти; - ode liegen
облогом лишити.
отвертий, отворений;

lassen,

(ofl'entlich), явний, ПРИ
- offene
Einsicllt, сво бідний ВГЛЯД; - offene Frage, непорішене
питанє, отверте питанє; - offene Frist, непроD!ИНУЛПИ
речинець; offene HandelsgeseIlschaft, лвна спілка
торговельна; offene Luge, явна лож; - offene
Rechl1ung, отвертий рахунок: - offene Stelle, опd
рожнене місце; es stel1t offen, вільно, J!lОЖ; - es
sleht der wcitere Rechtszug offel1. мож дальше від-
кликати сл; <іег Rcchfsweg sleht offen, вільно ви
ступити на дорові права; offcn halten еіпе Frist,
не дати упасти речинцеви; offen halten zur Einsicht, мати на поготові до вгляду; - еіпе als ип
berichtigt offen gebliebcne ForderuJlg, домаганє завна

Offen,

людний;

чене

як

-

-

offener Brief,

отвертий лист;

неваплачене.

Offenbar, очивидний, ЯВИИЙ; - offenbar machen, ВИЯВИТИ.
Offenbaren, seinen Verm5gensstal1d, виявити стан свого
маєтку; еіп Amtsgeheimnis offenbaren, виявити
урядову тайну.

Offenkundig, вагально !Звісний, вістим:иИ.
Offentlich, явний, ПРИЛЮДИИЙ, публичний; - 5ffentlicher Веamter, публичний урядник; - 5ffentliches Buch, публична
..
КНИ'І'а; 5ffentliches Verfahren, лвне поступованє.
Offentlichkeit, явність, ирилюдпість.
Oft'eriel'en, предкладати, оферувати.
Offerte, поданє (ціни), подавr,а, оферта, подача.
Offizialdelikt, провина доходжена в уряду.
Offizialmaxime, васада доходженя в уряду.
Offiziant, офіціант, канцелярійнии урядник.
Offiziell, урядовий; - adv., урядово; - аиі offiziel1cm
Wege, в дорові урядовій.
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Offizier, офіцир, четар.
Offiziersgage, офіцирські

побори.
Оffizіеrsшпg, официрський степень.
OffiziOs, довірочно; - урядово.
ОЬеіlll (vaterlicher), стрий; - (mіШегlісhег), вуй.
ОЬпе zu fragen, не питаючи; - ' ohne gefragt zu

sein,

не

вапитаниЙ.

Ohrenzeuge, наушнии свідок (ві. слуху).
Okkupation, вавласненє, ваволодїнє, ваи]\[ленє; -

(milit.),

осадженє.

~kOnOIll, еконо]\[, господар.
~kOnOlllie, економін, господарство.
~kOnOlllisch, еконо]\[ічний, господарськиИ.
Okonolllische Bediirfnisse, економічні потреби.
Oktroieren, надати; - еіпе Verfassung oktroieren, надати
оо
устріи (конституцію).
Okumenisch, вагальний, соборний.

Olfabrik, олШнн.
Olllissivdelikt, чин

каригідний в ванедбаня.
Опапіе, са]\[осилє, онанін.

Onerieren, обтлжати, тнжіти.
Onerierter, обтнжениИ.
Oneroser Vertrag, відплатнии договір.
Operat, діло, виріб, операт.
Operation, вділка; - операція; _. Finanzoperation, грошева вділка; Militaroperation, воєнне дїланє.
Opposition, оповицін, СПРОТИВJIенє.
Oppositionsklage, спротивнии повов.
Option, право вибору; - опцш, односторонне вобовнванє.
Oral, устнии.
Ordalien, божі суди.
Orden (geistlicher), орден, стоваришенє (духовне), чин;
ордер.

Ordensband, ордерова лента. '
Ordensbl'uder; ]\[онастирський братчик.
Ordensdisziplin, монаша карнісТь.
Ordensgeistlicher, ]\[онах.
Ordensgeistlichkeit, монаше духовенство.
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Ordellsge1iibde, монашип обі'г.
Ordellskapitel, капітула, монашиJi собор.
Ordellskl'euz, мо наший хрест, ордер.
OrdellSll1itglied, член J\lонашого чина.
Ordellsregel, J\lонаший устав.
Ol'dellsl'itter, лицар ордеру, І~авалєр ордеру.
Ordensverleihullg, наданє ордеру.
Ordenswesell, монаший устрій.
Ordellszeichell, внамя монашого чину; - ордерова

від

:шака.

Ordelltlich,
sitZUllg,

ПОРНДНПЙ; звичайний; ordclltliche Ег·
ввичайне васиджвпє; ordentlicher Kaufmallll,

купець; Ol'deullicher Wohnort (dоші
сіlіит), вамешканє, осідок; сидиба,
Order (Ordre), припорученє; - auf Order lautender Wechsel,
ПОРНДНИЙ

вексель на прппорученє;
на

моє

власне

-

ап теіпе

eigcne Ordre,

прппорученє.

Orderpapiel'e, папері на прппорученє.
Orderwechsel, вексель на припорученє.
Ordillal'iat, ординаріят, епископський уряд.
Ordillatioll (priesterliche), висвяченє.
OrdinatiollsllOI'll1, спосіб ліченя.
Ordillierell (еіпеп Geistlichen), ВИ святити,
Ordnell, впорядкувати, уладити.
Ordller, ВПОРНДНИК, ровпоряднИІ~.
Ordllullg, порядок, лад; - zur Ordnung rufen, віввати до
порядку; ап der Tagesordnung sein, бути на дне
внім порядку; die бffепtliсllе Ordnung stбгеп, на
рушити публичнии ПОРЯДОК.
вгідний в приписамп, порядочний, Bi,J;повідний.
ОгdllUllgSll1іШіgkеit der Gesch1iftsfi.ihrung, порлдочність

Ordnuugsll1a6ig,

справоведенн,

Огdlllшgsstl'аfе, порлдкова кара.
Ordllullgswidrig, ПРОТИВНИЙ порядкови, бевладниЙ.
OI'dllUllgS- und гесhtswїdгіg, противний ПОРЯДІ,ОВИ і праву.
Ordnullgswidl'Їgkeit, непорндок, безладє,
Ordnungszahl, ПОРЯДІ{(\ве число.

-
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Organ (Werkzeug), наряд,
ОРІан; (BehOrde),
ГОЛОС; (Vегшіttlег),
stегіuш
стерії.

орудє;
власть,

-

(Mitlel), средство,
(Stimme);

уряд;

llосереДНИR;

-

сііе dеш Міпі

ulllel'ste]lCnden Organe, уряди підвласні міні

Organisation (Organisierung),

орrанівація, уладжеН6, устрій;

- Organisation der Gerichte, устрій судівництва; Organisation сіеІ' Staatsbehorden, устрій державних
властей; Staatsorganisation, орrзиіізація держави.

Organisches

Егzепgпіs, орrанічний витвір;

-

огgапіsсhеs

устрій ний заІ\ОН.
OrganisiereIl, устроїти, уладжувати, орrанівувати.
Огgапіsmпs, устрій, opIaHi~!М ;
Огgаl1іsшus der ВеhOrden, устрій властей.
Original (Urschrif't), первопис, ориrінал, первотвір ;

Gesetz,

gleichlautend шіt dem Original, вгідний (рівноввучний)
В

пеРВОІІИСОМ.

Originaltext,

первописний (оріrінальний) теЕСТ.

Огіgіпаlпгkппdе, первописна грамота.
Originar, первісний.
Ort, (сіег), місце; - (das) , Rрай штольні (Stollenol't),
ап Ort und Stclle, на (самім) місци; - es ist ЬоЬегеп

Orts anbefohlen worden,

в РОВЕаву висшої власти.

Ol-tsbedarf, місцева потреба, вапотребованє.
Ol-tsbehorde, місцева власть.
Ortsbeschaffenheit, місцеві обставини.
Ortsbeschreibung, описанє міСЦІ!.
Ortsbetl-ieb, добуванє ІІОІ{,ШДУ (в гірн.).
Ortsgebrauch, місцевий обичай.
Ortsgemeinde, місцева громада.
Ortsgericht, місцевий суд.
Ol-tsobrigkeit, місцева власть.
Ortspolizei, місцева поліціl!.
ОгtsроlizеіЬеhOl-dе, місцевий уряд поліційний.

Ortspfarrer, місцевий парох.
Ortsrichter, війт, двірнИІ'.
Ol-tsfiblich, уживаний, ввичайний
оrtsvегііпdегппg, вміна міСЦІ!.

в місци.

-
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Ol'tsverhaltnisse, місцеві відносини.
Ortsvorstand, місцева старшина.
Ortsvorsteher, місцевий начальник.
Ortlich, місцевий; - adv., місцями, місцем.
Ortlichkeit (Lokalitat), містність ; - льокальність.
Ortschaft, місцевість; - село, оселя.
Ortschaftsverzeichnis, спис місцевостей.
Osterl'eich, Австрія.
Ost-Galizien, Східна Галичина.
OttomaJlische Pfol'te, Турецька Порта.
Р.

Pacht (Pachtung),

арfJнда, політє (при самих :І'рунтах);

-

Pacht ЬаЬеп, держати варенді, арендувати; - іп
Pacht пеllтеп, Вl3яl'И В аренду, ваарендувати; - іп
Pacht ilberlassen, виарендувати, випустити в аренду.
іп

PachtaJlschlag, оцінка доходу аренди.
PachtbehandluJlgspl'otokoll, про'ro:кол
PachteJl, арендуваl'И, ваарендувати.
Pachter, арендар.

условин аренди.

расhtш·їп, арендарка.

Pachtgeld, -zins, чинш аренди.
Pachtgeschaft, справа аренди.
Pachtgrund, ваарендований Ірунт.
Pachtgut, ваарендований маєток.
Pachtherl', виарендовуючиЙ.
Pachtjahr, рік аренди.
Pachtlustig, охочии до арендованя.
Pachtverhandlung, переговори про аренду.
Pachtvertl'ag, договір a~eHДll.
Pachtweise, способом аренди.
Paderastie, саnIOЛОЖСТВО.
Pagina, сторона (КНИЖІ,И, письма).
Paginieren, вначити сторони, сторонувати.
Pairie, перство, стан вельмож.
Pakt, договір.

-
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Раllіпm, паліюм.

Papiereffekten, цінні папери.
Papierfabrik, -папіРНJI, фабриr,а паперу.
Papierformat, величина паперу.
Papiergeld, паперові гроші.
Parapherllalguter, невіновані добра.
Paraphierell, оаначити числом, перешити.
Рагарhіегuпgslіlапsеl,
примітка потверджуюча число
сторін.
Pardon, помилованє, прощенє.
Pardoniel'en, помилувати, простити.
Pare (еіпег Urkunde). рівнопис, рівноавучний прюriрник
(грамоти); еіпе Schrift іп zwei Рагіеп einbrillgen,
подати письмо в двох примірниках.
Раl'ш'е (arztliches), лікарське РОі3ізнанє,
Pari, аl, на рівні, рівно, в рівній ціні,
Pal'ikurs, курс на рівні поіменної варто сти ; - ііЬег Рагі,
висше поіменної варто сти, влсше рівні; - unter Рагі,
ПОНИ8ше поіменної вартости, нивше рівні.
Paritat, рівність, рівноря.дність.
Parlament, парлямент.
Parlamentar, парляментар, переговіРНИЕ.
Partei, сторона, правуюча особа; - (Апlшпg), сторон
ництво;

-

jешапdеs

Partei

пеЬшеп,

стояти

ва

ким.

Pal'teienvel'tl'etung, ваступство сторін.
Parteifiihrer, провідник, голова партії,
Parteiganger, сторонник.
Parteihafi, стороннича ненависть.
Parteilsch, сторонничлИ.

(сторонництва).

РагtеШсhkеіt, сторонничість.

Parteilosigkeit, бе8сторонність.
Parteisache, справа сторони.
Parteiung, сторонниченє.
Partialobligatioll, уділовии довжннИ
Partialzahlung, частинна ваплата,
Pal1;ikular, віддільний, окремий; tikulare Akzeptation,

аапис.
частинннИ;

частинне принятє;

-

-

раг

partikulare

-

Interessen,
частинне

окремі

280 інтереси;

-

partikulares Recht,

право.

PartikuJare (Ausweis), частинний викав.
Partiererei, купованє чужих річей.
Partizipationsgeschaft, уділове підприємство.
Partizipieren ап etwas, брати в чім участь, участвув[\ти~
Parzelle, помірок, помірений кусень вемлі, парцеля.
Parzellieren, помірити, поділити :фунт на кусні.
Parzialzahlung, частинна ваnлата.
Pasquil, огидне письмо, обидне письмо.
Pascher, перемичник.
Pascherei (Pascherwesen), перемичництво.
Ра6, пропустка, пашпорт.

Passage, перехід, проївд, пасажа.
Passagiel', подорожпий, переївНИЙ.
Passant, прохожий, проходець.
Passantenprotokoll, протокол прохожих.
Passantenzelle, комната прохожих.
Passend, придатний, пригідний.
Passendes Kennzeichen, відповідне внамя.
Passieren, переходити, переївдити; - (bewilligen),
вволити на що; (nachlassen), опустити що,
пустити; еіпеп Fremden passieren lassen,
пустити

при
про

прос

чужиицл.

Passiergewicht, пропустна вага.
Passierschein, пропустка.
Passiv, ДОВЖНИЙ, стра'гний; . - ег ist passiv,

він є пере-

довжениИ.

Passivforderung, довжне домаганє.
Passivkapital, довжнпи капітал, істина.
Passivschuld, належний довт.
Passivstand, довжнии стан.
Passivum, довжне.
Passivwechselkonto, рахунок довжних векслів.
Pa6karte, пропустний лист.
Pastor, пастор.
Pastorat, пасторат.
Pastoraltheologie, пастирське Оогословє.

-
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патент, виключне уповажнеН6;
- kaiserliches
цісарський патент, укав.
Patentscbutz, охорона патенту, виключного уповажнеЮI.
Patel'nitat, вітцівство.
Paternitatsklage, ПО8ОЕ про вітцівство.
Pate, хресний отець, хресна мати;,
(Taufling). по-

Patent,

Patent,

хресник,

похреСНJІЦfI.

Patrimonium, батьківщина, вітцівство.
Patrimonialgericbt, двірський суд опікунчий.
Patrimonialgericbtsbarkeit, двірське судоводство.
Patriotismus, любов вітчини, Па'l'ріотивм.
Patron, патрон (ктитор), надавник.
Patronat, патронат, надавництво.
Patronatsrecbt, право надаваня.
Patrouille, патроль, обхідня.
Patrouillieren, патролювати, обходити.
Pauperismus, вубожінв.
Pauscb und Bogen, іп, гуртом, вагал:ом.
Pauscbgeding, гуртівне вакупно.
Pauschale, гуртівне, павшаль.
Pauscbalieren, овначити гуртом; - ше Arbeit, :замовити
роботу гуртом.

Pause, перерва, перестанок.
Paziszenten, договір ники, договірні сторони;
Peinlicbes Gericht, карний суд.
Peinliche Untersuchung, карне слідство; Situation,

peinliche

прикре положенв.

вислуга, вислуженина, пенсія; платня; (Bezug), службові побори.

Pension,

(Gehalt), плата,

Pensionsanspruch, домагапв плати.
Pensionsfahigkeit, Сllосібність до вислуги.
Pensionsfreizugigkeitsvertrag, договір побираня

вислу-

женпни на чужині.
Pensionsquittung, llоквітованв вислуженини.
Pensionsl1rkl1nde, грамота вислуги.

PenSЇonsvel'sicherl1ngsl1rkunde,
служенини.

Pensionar,

вихованець, вихованка.

грамота обеапеченя ви-

-
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Pensionat, пенсіонат; - виховавчий !Заклад.
Pensionieren, дати ВJIслужену плату, пенсіонувати ;
sich pensionieren lassen,

подати сл

на

вислуженину,

на пенсію.

Pensionist, вислужник, вислуженець.
Peremtion, погаспенє.
Peremtorische Frist, невідрочний речинець; -

peremto-

rische Einwel1dung, уморюючий ваміт.

Perfekt, довершений, доконанип.
Perfektion des Vertrages, вакшочеН6

договору,

довершенє

договору.

PerfOl'ation, убитє плоду.
Perhoreszenz des Gerichtes, впключенє (відкиненє) суду.
Periode, пробіг часу, доба, період.
Periodische Druckschrift, періодичне письмо друкове
(пресове) ;
periodisclle PIessc, дпеВНИІ\арство,
преса.

РеІ'рlехе Веdіllguщ;, невровуміле услівє.
Person, особа; - (Gestalt), постава; - рlчsіsсlн.;

Pel'soll,

тілесна особа; juristische PeTson, правнича особа;
- іп eigener Persoll erscheillel1, лвити сл особисто.

PersQnal, особистий.
Personalarrest, особистий арешт.
Personalbefugnis, особисте управненє.
Personalexekution, особиста еюзекуціл.
Personalgel'ichtsstand, особовий суд.
Personalgewerbe, особовий промисл.
PersonalgНiubiger, особистий віритель.
Pel'sonalhaftullg, особиста одвічальніСТJ>.
Personalrecht, особове право, право особи.
Personalservitllt, особиста служебні сть.
Personalstand (-statut), особовиіі стан.
Personalstalldesallsweis, йикав особового стану.
Persollalzlllage, особистий додатО1;.
Persollalzuweisllllg, ириділенв осіб.
Persollale, почет осіб, первонал; -- kаllf'шаllllіsсllеs Hill's·

persol1ale,

Persona1ien,

купецький помічниіі пеРЗ0нал.

особисті справи.
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Pel'sonenrecht, право осіб, особове право,
Pel'sonsbeschl'eibung, описане особи,
Регsопsdш'сhsuсhuпg, пересмотренв особи.

Personlich, особистий; - особисто.
Personliches Recht, особисте право;

perso111iches

Sасllешесht, особисте право річеве.

Pel'sonlichkeit, особистість, особа.
Pertinenz (-stiick), приналежности.
Perzeption аег Fruchte, побиране пожитків; -

Perzeptiol1

eil1el' Steuer, відбираю; податку.

Pest,

зараза, пошесть, помір.

Pestallstalt, заряджене проти зарази,
Pestkordon, обсаджене (кордон) проти зарази.
Pestseuche, морова зараза, погиблиця.
Pestvorschriften, приписи охоронні проти зарази.
Petent, проситель, подаю чий просьбу.
Petersgl'oschen, У. Peterspfel1l1ig, петро:вий гріш.
Petitioll, прошенє, петиція.
Petitiollsrecllt, право петицій, право петиціоноваЮf.
Petitol'isch, просптельний, петиторіЙниЙ.
Petl'oleull1, земний олій, нафта, петролей ; - PetroleumIl1dustrie·Aktiel1gesellschaft,

акційна

спілка

нафтового

промислу.

вастав ; - (Pfal1dstiick), заставлена річ, грабіж j auf Pfal1d leihel1, повичати: на вастав ; zum Pfal1d
еіl1 ,Pfal1d
gebel1, дати на вастав, ваставити ; llchmen, ввяти на вастав ; - еіl1 Pfal1d einlosel1, ви
купити вастав ; -- das PfaIld ist ver!'al1eJ1, пропав

Pfand,

застав.

Pfandbesitzer, посідач заставу.
Pfandbestellullg, установлеlIе заставу.
Pfalldbrief, заставний лист.
Pfandbuch, книга заставів.
Pfandgeber, заставець.
Pfandgeschaft, паставниче підприємство.
Pfandgewahr, заставна вапорука.
PfandglaubigeI', заставний віритель.
Pfandinhaber, державець ;заставу.

-
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Pfandklage, заставнии позов.
Pfandleihe, ПОВИЧRа на вастав.
Pfandleihanstalt, ваставничии ваклад.
Pfandleihbuch, RНИЖRа ваставів.
pfandleiher (-пеЬmег), позичаroчии на вастав.
Pfandleihgewerbe, ваставниЧІІИ промисл.
Pfandrecht, право заставу;- freiwilliges Р/'анdгссЬt,
добровільне право ваставу; - gesetzliclles Pfalldrecllt,
в:шонне право ваставу; richtcl'liclleS Pi'alldrecht,
судеИСЬRе право ваставу; - vertragsmaaiges Рі'апdгесЬt,
умовлене право :заставу; z~allgs,,'eise Рfаl1dгесhts
begriindullg, примусове набутє права ваставу; - das
Pfalldrecht bildet selbst dell Gegellstalld
VегрПіlldUllg, право

ваставу

може

еіllег

бути

""citerel1

дальше

:за

ставлене.

Pfandsache, річ ваставлена, обтяжена ваставом.
Pfandschein, васта.внича посвіДRа.
Pfandschuld, заставний довг.
Pfandschuldner, ваставнии дов:жнn:к, ваставець.
Pfandverkauf, продаж ваставу.
Pfandvel'schreibung, ваставнии вапис.
Pfandvertrag, ваставнии договір.
Pfandw~ise, ЛЕ

вастав,

weise Beschreibul1g,

ваставним

способом;

-

pfalld-

ваставниче описапє.

Pfandzulage, доповнене ваставу.
Pfanden, ваставити, ваграбити,

ваимити;

Gegel1stal1de, ваставлені преД1!!ети; -

- gерЛіl1dеtе
gерПіl1dеtеs Viell,

ваимлена худоба.

їandung, ваставленє, ваграбленє, ваєм (худо бп).
РіапduпgsЬеwіШguпg, призволене ваставленя.
Piandullgsprotokoll, ПРОТОІ\оЛ ваставлеНJI.
Pfandungsverzeichnis, спис ваставлених предметів.

fal're, парохія.
farrgemeillde, парохінльна громада.
farrkind, парохіннин.
f'arrkirche, парохінльна цеРІ,ОВ.
f'arrsprellgel, область парохії.
f'al'rtempol'alien, парохіяльні приходи.

-
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Pfal'l'er, парох.
Pflastergeld (-maut), буркове.
Pflege (Pflegschaft), догляданє,

плеканє, хованє; Pflege
der Kranken, догляд хор их, обходженє хорих; Pflege der Kunste, плеканє ШТУІ'.

Pflegebefohlener, плеканець, поручинець.
Pflegeeltern, плекаroчі родичі.
Pflegekind, вихованець; - (Pflegetochtel'),
Pflegekindschaft, плекаю:; дітей.

вихованицн.

Рflеgепшttег, плекаroча мати.
Pflegevater (pfleger), плекаroчии отець.

,

Person), доглядати I\oro, плекати, ховати; Gerechtigkeit pUegen, вимірroвати справедливість; еіпе Unterhandlung pflegen, .вести переговори; - еіпе
Untersuchung pflegen, провадити слідство.

Pflegen

(еіпе

Pflegschaftssache, справа плеІ\аня.
Pflegschaftsverhaltnis, відносини плеканн.
Pflegschaftswesen, плеканє.
Pflicht, обовнвок, повинність; - Amtspflicht, урядовий
обовявок ; Dienstpflicht, службовий обовявок ; Prasenzdienstpflicht; обовявок чинної служби;
Stellungspflicht, обовявок ставленн; -- Wehrpflicht,
обовявок військової служби.

Pflichtbruchig, недодержуroчий обовявку.
Pflichtexemplar, обовявковий примірник.
PflichtgeffthI, почутє обовявку .
Pflichtig (Pflichtbar), обовяваний.
Pflichtma6ig, по винний, обовязковиЙ.
Pflichtteil, обовюшова часть, повинна часть,
Pflichtteilsbel'echtigt, управнений до обовнвкової
части.

Pflichtteilsl'echt, право до обовнвкової
Pflichtvergessen, непамятний обовявку.
Pflichtverletzung, нарушенє6бовюзку.
Pflichtwidrig, противний обовяв.коВи.
Pflichtigkeit, повинність.
PfI'unde, прихід, парохія.

Ч;1СТИ.

-
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Рfгuпdlш', У. Pfl'Ulldner, приходник ; убогий на пу
бличнім удержаню, ваосмотренець,
Phylloxera vastatrix (Reblaus), мшиця пустошниця.
Physisch, природжений, фі~иqний; - physischer Besitz,
подійсне посідана ; physische Gro~jaIlrigkeit, при
родна повнолітність ; physiche Person, фівична
особа.
Piacere, Wechsel а ріасеге, вексель на окаванє, окавовий
вексель.

Pilot, керманич.
PIakat, пюшат, оповістка.
PIan (Flache), рівнина; - (Karte),
наснова,

плян, ровмір;

-

(Skizze),

начерк.

Planke, вагорода, пліт.
PIankwel'k, вагородженfr.
PIanterwil'tschaft, ровсадне господарство, плянтація.
PIatte, праса; - таблиця; - плита.
PIatterdings, доконче, невмінно.
PIatz, иісце; - (Stadtplatz), площа; - Platz greifen, мати
місце, находити ся;
- Platz llehmel1, усісти, по
садити

ся.

Platzgeschaft, місцевий інтерес ..
Platztratte, місцевий вексель.
Platzusance, місцевий обичай.
Plebiszit, постанова людности, населеня.
Plenarsitzung, повне васіданв.
Plenal'versammlung, нагальні вбори.
РlоmЬеПVШ'sсhlufi, оловяна вамичка.

Pliindern, обдирати, пльондрувати, рабувати.
Pliinderllng, обдирство, пльондрованє, р'абованє.
РоЬеl, чернь.

Pocharbeiter, ТОВІ,ар.
Pocherz, руда до товченя; - Erz pochell,
росьmііыl,' -werk, товкарня.
Pochsteiger, Доворець товкарні.
Pochwerkzins, товкарне.
Pocke, віспа; - пархи.
Poliandrie, многомужство.

товчи руду.

-

287

Poligamie, многоженство.
Politik, політика.
Politisch, політичний; -

роlіііБсllе Beh6r'del1, політичні
власти (адміністраційні).
Polizei, поліція, власть порядку і беапечности.
Po1izeiaufsicht, поліційний надаір; - Ul1ter Polizeiaufsicl1t
stеhеп, бути під поліційним наглядом; stellen
lшtеr' Polizeiauf'sicht, поставити під поліційний нагляд.
РоlizеіЬеhбгdе, поліціина власть.
Polizeibufie, поліцій на кара.
Polizeidirektion, дирекція поліції.
Polizeikommissar, поліцій ний комісар.

Polizeilich,

поліцій:нии; ~

sich polizeilich vergehel1,

про-

винити ся поліціИно.

Polizeimann, поліціянт, поліцаЙ.
Polizeimafiig, відповідно поліційному порядкови.
Polizeiordnung, уладжене поліції, поліційни:И устав.
Polizeirayon, поліційний обвід.
Polizeistaat, поліційна держава.
Polizeitibertretllng, поліційне переступство.
Polizeiwache, поліційна сторожа; - поліційна стражниця.

Роlizеіwасhmапп, поліційний стражник.

Polizeiwidrig, протиполіційний.
Polizze, поліса, приречнпй лист; -

pramienfreie Polizze,

поліса вільна від оплати.
РоШzіtаtіоп, обовяауюче приречене.

Pontifikalien, священичі рюзи.
Pontifikat, первоснященство.
Popular, простонародний, популярний.
Popularitat, простонародність, популярність.
Population, людність; - заселенє.
Port, пристань, порт.
Portier, дверник, портієр.
Porto (Portogebiihr), листове, почтова оплата.
Portobuch, книга почтових оплат.
Portofrei, безплатно, без почтової оплати.
Portofreiheit, увільнене від почтової оплати.

S!8S діиснии, певнии, повитивнии;
рішуча відповідь; }1ositive

Positiv,

- positive Alltwort,
Handlul1g, додатний
право; positive

ЧИН; positives Recht, надане
Religion, обявлена реліrія.
Positivitat, певність; -- Positivitiit des Rechtes, тривкість

PossesOl"Їsche

Post

Klage,

права.

ПОЗ0В про посіданє.

der Rechnung), поставка, ПО8иція; - ' еіl1е Post
Rechnung bringel1. умістити поставку в рахунку;
- die ausstehendel1 Postell einkassieren, стягнути ва
леглі належно сти ; Post des Zolltarifs, ПО8иція
цлової тарифи; (Anslalt), почта; - mit der Post
sendel1, посилати ПОЧТОІО; - zur Post aufgeben, па
(іп

іп

дати

на

почту.

Postamt, почтовпи уряд.
Postabgabsrezepisse, почтова посвідка віддачі.
Postanweisung, почтовии переказ.
Postattest, почтове васвідченє.
Postaufgabsl"eZepisse, почтова посвідка наданя.
Postauftrag, почтовиіі: накав.
Postbeamte, почтовии урядник.
Postbote, почтовии піеланець.
Postdebit, почтовиИ: пропуст, почтовии дебіт.
Postempfangsl"eZepisse, почтова ІІОсвідка одержаня.
Posten, місце, становище; - етаниця; - стійка;
посада; (Amt) , уряд.
Postenkommando, команда станиці.
Postenlauf, die Tage des Postenlaufes, дни почтового бігу.
PosteriOI"itat, дальший порадок, півнїише місце.
Posteritat, ПОТОМСТВО, нащадки.
Postfl"eimarke, почтовиИ: вільнии вначок.
Posthumus, погробовець.
Posthumes Werk, посмертне діло.
Postjournal, почтовии дневпиr,.
Postkursbuch, l{нига почтової ївдп.
Postliminium, праIJО повороту.
Postmeistel", почтміСтр .
.Postnachnahme, почтове побранє; - gegen Postl1achnalзme, ва почтовим побранвм.

Postnachnahmeassignation, почтовии перекав до побрали.
Postpaket-ВеstеПdiепst, надаване почтових посилок.
Postpaketbesteller, падавни:&' почтових посилок.
Postl'ezepisse, почтова по свідка.
Postrittgeld, почтове ї<здне.
PostseufI1111g,

почтова

посилка;

шіttt;lst Ро~ts,~пdllпg.

почтовоІО посп;tшою.

Роstskl'ірt,пm

\,Nachscllril1).

дописка.

PostspRl'kal'te, Jlочтова <заощадпа карта.
Postspal'kasse, почтова щадниця.
}'oststallhalter, Доставець почтових <запрягів.
РоststаПhаltuпg, достава почтовпх запрягів.

Poststatioll, почтовпй перестано!>, почтова станиця.
Posttag, поч'rовпи день.
.
Postiibel'gabsrezepisse, поч'rова по свідка передачі.
l'ostiibel'Dahmsrezepisse, почтова Ьосвідка перейму.
Postlllation, жадаю::
проханє; ІІОСТУЛЯція, {пр.
кан.).

Postwagen, ПОЧТОВПИ ві<l.
Postwechsel, вшна почТJI, ІІОЧТОВиИ переПРfIГ.
Postwesen, почтові справи.
Postzwaug, примус почтової достави.
РоtеstаtіvЬеdіпgппg, услівє спроможности.
Ргасагіпm, вигодппа, вигодженє, випрошене.

Pradialservitllt, фунтова служебність.
Pragen (Geld), чеканитп (гроші).
Pragmatisch, праtматичнии, васповнии.
Pragllug des (~eldes. чеканепє грошей.
Pl'ahler, чванливець.
Prahlerei, чванлпвість, чваньба.
Ргіі:jпdіkаt, передосуд.

пересуднии lІОВОВ.
Ргаjlldіzіегеп, передо судити, пересудитн;
БеіІ1), шкодити кому, стоятп на ваваді,

Pl'ajlldizialklage,

(nachteilig

Ргіі:їпdіzіегtег '" echsel, упавш~и вексель.
Priiklllsion, виключенє, ПРОШJДнють.
Praklllsivfrist, пропаднии речинець, непереступниире
чинець.
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l~raktikabel,

ворудний,

ргаktіkаыlгr

викональниИ:;

Fahrweg,

ужишшuи;

ВЖl1вана дорога.

Praktikant, практикант, учепик,
Praktisch, праrtТИIJНИП; - (brauchbar'),

УЖИТОЧllИЙ,

П}.lП

датниИ:; ~-

pmktis<.:he Cleltung vегsсlшffеп, довеСl'И ..ІД
придатного вначіня; praktischer Mann, праrt'l'ИЧ НИJі
чоловік; praktischeI' Nutzcn, придатний пожиток.

Praktizieren,

праКТИІ'Увати, вправляти ся, виучувати :

hier \vird s() praktjzier't,

PraIat"

тут так водить ся.

пралат.

)гаlаtеЮVUІ'dе, пралатське достоИнство.

]>ralatur,

npалатt;ТВО.

Ргаlеgаtпш

(Vora\l~veI'machtllis).

передвідказ,

ШI.Д,J,Їлогшй.

віДІЩtJ.

Ргаliшіпагапtl'аg, вступний внесок.

Pra1iminare

еіпсг

Recllllung, попередуqе обчисленє. рахун

rювиИ: прелімінар.
РгаІішіпагіеп, передум:овні точки, вступні ТОЧІtн.
Ргашіе

(BelolllluJlg),

нагорода,

премія;

-

(АssеkшаI1Z-),

премія, оплата за обеВlIеченє.

РгашіепgеsсhііJ't, npеміЙНИll інтерее.
премiїrна ревер ва.
Рга;шіепsсhеіп, по свідка преміИ:ної ,оплати.
Ргашіепvш'sісhегппg, обевпеченє премій.

Pramielll'eserve,

Pranger,

позорпще;

виставпти

Pranotation

кого

па

jemanden

ан dеп

Pranger stelleJl.

позорище.

(VOl'шегkUlІg),

пренотацін,

усліВНllИ:

ВПllС

(гіпотечшій), вапримічене.

l~anotationsl'echtfertjgnng,
ааПРШІі ченн.

оправдане услівного впиеу.

Prallotations-Rechtt'ertigungsklage,

повов оправдуючий
ваПРIlDlічене.
Ргапuшегапt, передплатник.
Pranumeration, передплата.
РгаПllшегаtіопssсhеіп, передплатна по свідка.
Prannmerieren, переДІшатити.

Praparand, кандидат учительського стану.
Praparatorisch, приготовляючиИ:, приготовнпи,

;2\1 [

-

])ral"ogativ, перв()правно, першенством.
})rasentation (eil1es (~еБисЬеБ), подаю"

впесенє;

--

(zш'

Zahl_ul1g), предложенє (до ваП4а:rи); -- (:-Ш-J' еіп Бен .. ··
fizium), представлеН6 (на парохію).

PrasentationsfHst, речппець до представлеля.
Prasentatiollsl'echt, право ІІредложенл.
Prasentationszeit, час до предложеня, до представленя.
Prasentant, представнш{.
PI"aSentatul11, ,il;ень поданя.
Ргаsепtіш'еu, подати, ПРОДЛОЖІI'rll, представити.
Pt'asenz, ПРIlСУТllі~ть.
PI'asenzgeldel', чесне (ва ПРИСУТ1Ііс'l:Ь).
Рl'аsш'vаtі vшіttе), зарадие средство.
]Jrases, пре:зес, пачаЛЬНИІі.
Pl'ji~ident, президент, предсідатель, предсідннк,
PI'asidentschaf't, преаидентство, _І1редсідательство. lI<1Ч::JЛЬНІщтво.

PI'asidia]geschafte, преВИ,il;інльлі справи, Щl.чальнлчі справи.
Prasidia)kanz)ei, превидіяльна канцелярія.
Ргаsіdіаlргоtо)шll, превидіяльщrй протокол.
Ргаsіdіш'еп, предсідати, ПРО.ВОДИТИ.
РгаsіdіШll, пре:зидія, предсідательство, начальство.

Praskription, 3:lД:1BHeHЄ.
Prastation, чинитьба.
Prasullltion, ДОІ'зд; - (У QraussctzUl1g). припущенє.
Praterition, поминеиє, пропущенє.
Pratext; ПОІ{ривка.
Pravention, вапобіженє, перестиженє.
Pl'aventi"al1sweis, видав сподіваних доходів видатдів.
Praventivjustiz, запобіжне судівиицтво.
PI'aventivllla6regel, :заrюбіжнии спосі(і.
РІ'аvепtі"sуstеш, вапобіжний систем.

Praxis (Obung), практика, вправа; - Praxis пеЬтеll, по- бирати практику, практикувати;
(Gewohllheit),
: В:ЦИЧI1}J, обичай, практика; - Praxis ubef.\, викону
вати

прак'l'ИКУ.\

ціна; Щеl0hlluпg), нагорода:
цінитп, подати ціну, цінувати; -

PI'eis,

-

Pl'ei~ angebelJ,
апP.lеrогdеl1tlісlJеІ·
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Preis, надзвпчаина ціна; fester Preis, постійна
ціна; gemeiner (ordentlicher') Pгei~, ввичаипа ціпа;
- laufender Prcis, біжуча ціпа: - wahrer, wirklicher
Pгei~, правдива, дійсна ціна; Preis der besonderen
УогlіеЬе, ціла особлившого уподобаня,

Preisausschreibuug, рmшисанє нагороди.
Preisbewerbung, старанє о нагороду,
Preisgeben (еіпе Saclle), покинуш (річ); еіпег

Gefahl' preisgebell,

jemandel1

виставити "кого на небезпе:&у,

Рl'еіskш'апt, цішlПК, викан цін.

PI'eispI'ilfllng, ировірепє цін.
Preissatzung, такса, приписапа ціна.
PI'eistl'eib{\l', підбивач цін.
Preistreibel'ei, підбив:шє цін.
Preis,vucher, товарова лихва.
PI'eiszert.ifikat, посвідка ціни: - Marktpl'eiszertifikat, 110свідка торгових 'цін,

PI'eiszuel'kennung, признанє нагороди,
Presse (Druck), друr\; - (Mascllinen·),
-

(Zeltul1gso;\'esen),

праса, тпскарнн;

дневникарство, преса.

Pl'eBbilro, иресове бюро.
Pl'e6fl'eilleit, свобода преси.
РгеВgш'ісht, пресовий суд,

P)'e6gcsetz, пресовий вакон.
PI'e6gewel'be, друкарський промисл.
PI'e6prozefi, пресовий, процес,
Pl'e6sachc, пресова справа.
PreBvergehen, пресова провина.
Priestel'tum, священство,
РІ'іта Nota, книга перших вппсів.
РІ'їта Wechsel, цервове[(сель, ОДIIНОКПЙ

вексель.
PI'Їmas, первопреСТОЛЬН/lЙ ВЛ:1дпка, патріярх,
Ргішаt, право иершепства; провідництво,
Pl'imogellitUl', 'порвородство; - Ргішоgеl1іturlil1іе,

перво-

'ріднеnоrюліП6,

Prinzip,

зас:ща;

Hauptprinzip,

Prinzipa,l,

- . Grundprinzip,

основне

головна засада,

ПРIlнцппал,хозлїп, господар,

правило;

-

-
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PrinzipalschuMner, головний ДОВЖНИК.
Prioritat, першенство; - grundbi.icherliche PrioriliH.

['\\J,,-

течне (книговписне) першенство.
РгіогіtatsаЬtl'еtппg, уступ;rенє пеРШбнства.
Prioritatsklage, позов про першенство.
Prioritatsobligation, напереднил довжнии вапис.
Prise, забір, добича.
Prisengericht, суд для забірних справ.
Privat, приватний; - чаСПIlЙ.
Privatagentie, приватне справвицтво, аrенція.
Priv·atanklage, приватне обжалованє.
Privatanklagedelikt, карний чин, доходжениі приватним
обжалованєм.

PrivatankIager, приватний обжал:івнпк.
Privatbeteiligter, приватна сторона, приватний учасник.
Privatdienel', приватний слуга, СЛУЖIIllR.
Privatdozent, приватний доцент.
Privatleben, домашне житє.
Privatrecllt, приватне право; -~ jnternatio.lJal('~ I-'J'ivalrecht,

міжнародне право прпватне.

РгіvаtгесhtsаUSРІ'псh, приватноправни:И правіІС
Ргіvаtш'kuпdе, приватна грамота.

Ргіvаtvш'шбgеп, приватний :маєток.

Privatiel', приватний чоловік.
Privatisiel'en, жити приватно, вести до:машне ЖИТt:.
Privilegiellallgt>legenheit, привілейна справа.
lJriviIegielleingriff, нарушенє привілею.
T--ГіvilеgіеJlегlбsсhllllg, погасненє привілею,.

Priviligielltaxe, привілеина оплата,
P)'ivilegiellurkullde, иривілейна грамота.
Ргіvilеgіеllvш'lеill1111g, паданє привілею.
Pl'ivilegiel't, упривілевпНЙ.
Ргіvilеgіпm, привілей; свобода.
Рl'оЬе (Prufllug), проба, пріба, тріба; ~Be,veis), ДOKa:~:
- (Muster), взорець, пріБІШ.

Pl'obefa]lJ't, пробна їзда.
Probehaltig, видержуючий пробу.
'Probestilck, прібнил виріб.
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1'1'obevOl'lesullg, прібнии виклад.
Pl'obeweise, на пробу, на стрібунок
})l'obezeit, час проби~ 1.'рібнпИ час.
Pl'odigalitiitsel'kliirung, оголошенt; .марнотравности.
(>1'0 diverse, про всіляке.
J)J'odllkt (\ аtПJ'егzеіlglllS), плід, ОВОЧ: - (ІпclШ:;1.гі~l·гzеugllі,,).
витвір, виріб, продукт:

-

(Resultal),

вислід, доБУТОІ;.

ВИТВОРI6ванt:, вироблюваНt;,
добуваю;; (Boden-), ;земні плоди.
Produktiollskapital, ІшПЇтал продукції.

l)l'oduktion,

продукціf!:

Pl'odllk1;ionskosten, кошти продукЦії.
Pro(lllktiy (f'ru~htbar), плідний. урожайний:

-

проДУкція-

нип, впрібниіі, ВllТвірпиЙ.
l)I'оdпktіуаssоzіаtіОll, впрібна спіJII\il.
вптвірне стоваришенr:.
Р)'оdпktjvіtаt, витвірність; - ИЛІДніеть,урожайні('ТЬ, про-

Produktivgellossellschaft,

ДYKТlfBHicTЬ.
РІ'оdпzенt, витворець, нродуцент; - (в процесі), доканник.,
])l'od l1zieI'eJl (еін EI'Zeugllis). ВJJ1'ворюnа'l'If. lIРОДУІ\УІШТJI:
- до був атп СВ ripH.); - (еіпе UI'kI1Jlc1l'). ОІ,аваш
(грамоту),
])I'ofall, світський; - не<;відомпи,

Гl'оfаllаtіОll, вневажеш:. 8неелавленє.
Рl'оfаllіепш, :шсnажи'ги, анеслави'l'И.
Pl'ofe6. ИОН<1ШИИ обіт: - монах.

Pl'ofessioIl (Halldwel'k), реміело. професія: gПLlg).

:шанє,

})I'oft'ssioIlist,

І Вl'~t;hаПі·

С1'ан.·

ремісник: чолові каваня.

Рl'оfеSSОl'еllkо]lеgїllПl, абір профrсорів, КО.ll:tія.

Pro:fit, :шtI;, хосеп,
Pro:fitiel'Cll, зпскати, хіснувати.
Pl'of'06, профос, надіюрец(, арештів.
Pl'ogl'ess іу, JТОСl'упнии, проrpеСПВliИll,
Pl'ohibitїOH, ;збороненє, :3абороненє.
РгоЬіьаі,', :JUОРОШШ1І, заповjдниіі.
Рl'оhіЬіtіvsл;tсш, :.;боронниЙ систем.
Pl'ojekt, проєкт; - пзсновn: - IІ[Н'ДЛОI'П:
замисл,

гадt;а.

-

(\-or'habell),

2~5

-

-

l~оklашаtіОll, проголошеНt;, проклямація.
ПРОГОЛОСИТИ, проклямувати.
Р,'оkJашіеГl111g аНсг Slltzposten, оголошепе

ProkJamieren,

старих

кни-

голих вписів.

ПРОІ:ура, купецька повновлаС1'Ь.

ProkUl'a,

Ргоkuгаіlldоssсшепt, :::аступничии індос (переніс).
Ргоlшгаtог, прокуратор;
прокуратор

; -

Fіпапzргоkшаtог,

-

Sllllltsprokurator,

скарбовий

державнии

ІГроку

ратор.

Prok1lrist, прокурие,т, 'горr'овельпип llовновластеЦl ..
Ргоlопgаtіоn (Ргоlопgіегuпg), продовжене, прольонrація.

PI'olollgatiollfo1geschaft,

ПРОЛf)ою'аціина умова. продоnжниИ

інтерес.
]J1'ошеssе, lIРО~lееа, приреLІенє.

Promessellgcschaft, промесовиИ: інтерес.
РІ'ошеssеllsсhеіп, lIРО~Іесова посвіДІ,а.
Рr'ошіssогіsсhflГ Eid, прирікаlOЧj). присяга.
РгошоtіОll, пролоція, піднесене на висшии
Д<1НЄ

r.тепень.

П<1-

еl'епеня.

Р"ошоvіеІ'(Чl,

сіlJl'll

падати

DoklOJ'.

ZLlffi

кому

степеи!,

доктор;].

l'l'ншulgаtіоп, оголошенє. 06в.іщеш:.

Pi'()]nulgiel'ell, ein C~esetz, проголосити
Pl'(lpinationSI'ecJlt, право пропінації.
PI'opOlliercIl, преДІШ<1датп, преДЛОЖНТIf.
P"Hl'ositioll, нредло;г.еJlЄ.

закон.

Рl'о}н'еhltшllllllg, торговля на власну РУЧ.

власний веІ:сель.
Pl'Opl'iet,iї,t, власність; приналежність.
ProrogatiuJl, роз[]]преП6 (обєму ;~i.тaHH);

PI'opI'cwec]lscl,
-

-

ПРО;:J;овженє:

:заповідженє.

1'1'cн'ugiCl'ell, РО3ШПРИТlI;

-

продовжити.

PI'orogiel'tel' Gel'jchtsstand, еуд
Pl'osel)'t, нововірець, наперuениЙ.

!]

договору.

РгоsеlуtеШllасht'l'еі, навертанє на лашу віру.
!}l'oskl'Їbierter, прогнанець, :зае.'ШНець.

Pl'ospekt,

проглнд, проспект.

І'гоstіtпtіUIl, зневага;- (Unzucbt) проституція,
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]Jrotektion, ПРО'l'еlщія, попиранє •.
P:rotegiel'en jeтanden, попирати :кого.
Protest, протест, протиаалва; - (Widerspruch),
заперечен&; _.. Protcst mangels АппаЬше.
про непринят&; Protest mangels Zahlung,
про

спротив,
протест

протест

неааплату.

Protestaufnahтe, списан& протесту.
Protesterhebung, ~аложенє протесту.
Protestgebiihr, належитість ва протест,

Protesttag,

день за.'!оженя протесту,

Ргоtеstш'kuпdе, rpaMOTa протесту.
Protestant, протестуючии, ПРОТИЗ:lЯвець,
1)rotestat, протестат : - аапротестованиИ.
Protestation, протестація, ПРОТИЗа5Іва,
Protestiel'en, ;еіпеп W ccbsel, аапротее'l'увати веl;еель;
спротивити СЯ, :заперечитп,

(widel'sprechen),

Protokoll,

протокол,

списатп
протокол;

-

протоколу:

- Protokoll aufnebmcl1;
-- Protokoll fi.ihren, провадити

записник;

прото:кол;

elwas zn Prolokoll geben, заподати до
йuгeb еіп Prntokoll betlrkllnden. по

свідчити ПРО'l'оr;олом.
протоколянт,

ПИСЬJ!Іоводець, ;шплспичиЙ.
Ргоtоkоllfіilll'Шlg, списуванє протоколу, веденє записника.
Protokollal'ische .А.uf'паhшс, списап& протоколу,
l)rotokollarisches Vпh()l' (Vеrnеhпншg), ПfЮТОКОЛЯJ)Нt'

IJ1'otokollfiihl'el',

переслуханє.

l)rotokollieren,
йіе

заllИсати до протоколу, ПРОТОІШ.;rУВ<lТІІ;

Firma protokollieren,

вапротоколуватл фірму,

РгоtоkоllSПllтшеl', число протоколу.
Proviant, припас живностл, харчі.
Provinz, провінція, край,
Provinzialgesetz, нраєвии :закон.
Provinzialzahlaтt" ь:раєвий уряд 11:J:а'l'llИЧИЙ.
l>-r'ovision, оплата, провізія; - (GeJ1alt), lllIсл.Уженї
бори; (в пр. Rап.), обсадженє приходства;
;запас; ~
3аІQIЮченв інтересу.

(Vorrat),

Provisionsreisender,

AbschJuJl>Pl'OYisiol1,

llO"

належитість ;за

обїЗДН1Ш (подорожнлИ) з<1, провізію.
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Provisor, провіаор, аавідовп:и:к.
Prov:isorisch, тимчасовий, провізоричпиИ.
ProvisOliuru, тимчасовпна, провіаорія.
Provokation, визив, провокацін.
Prozedur, поступованє, ПІ>оцедура.
Prozent, відсоток, відсотка, процент.
Prozentual, відсотковии, процентовий.
Prozentualakzidenzien, віДСОТІ<ові приналежности.
Prozentualgebiihr, відсоткова палежитість.
PI·oze.6, процес, тяжба, спір; - Proze~ егЬеЬеп, ВПТОЧИТlf
процес: Prozeg ШЬгеп, провадити процес, праву
вати СЛ; die Sache schwebt іш Prozeg, річ є
в процесі, справа ТОЧИТЬ ся; - mit jemandem kuгzеп
Prozeg mасЬеп, коротко справити сЛ' ;) КИМ;
Proze.6akten, спорові акти.
Proze.6t1ihigkeit, процесов:t спосібність.
Pl'oze.6fїihrung, веденє процесу, правованє.
СІІОРОВПll суд.
спорові ІЮШТИ.

Proze.6gericht,
PI'oze.6kosten,

РГflzеШеgіtіmаtіоп, управненє ;1,0 процееу,

спорова

Л6-

riтимація.

Proze.6leitung,

lllншід процесу.

Ргоzе60гdпппg, судове поступованє; судовий устав.

Proze6partei, процесова C'fopoHa.
PI'ozeJkecht, процесове право.
Proze.6richter, СІІОРОВІІИ судя.
PJ'oze.6sache, спірна справа.
Proze.6s11cht, жадоба правов:tня.
Prozefisiichtig, жадний правованя.
Proze.6verhandlung, спорова ро вправа.
ProzeSSieI'ell, пра.вувати ся, процесувати; jemanderu
prozessiel'ell. позивати кого.
Prlifen, іспитувати, питати; - ровБRpа-rи, ровсмотрити ~
- ejne Uгkпшlс prilfen. розс:мотрити, провірити гра
моту.

PJ'iif'ung, іспит; - (еіnе!' RechHung) ро:зсм:отренє, провіренє;·
- eine Priifung bestehen, обстати при ісПйті, адаТІ{
іепит.

РгііfПllgsgеgеnstаnd, предмет іспи'l.'У.
Рl'ііfпngskаndіdаt, кандидат до іспиту.

Priifungskommission, іспитова І;омісія.
Ргііfпngsргоtоkоll, протокол іспиту.
Рl'ііfuпgsгеsпltаt, висJIiд іспиту.
PI'iifungstaxe, оплата від іспиту.
Priifungszeugnis, свідоцтво іспиту.
Priigelstl'afe, кара побоями.
РпЬегtііt, прИродна доспілість.
Рп})lіkаtіоn des Gesetzes, оголошенє закона;
des Testamentes, оголошенє вавіщаНJI.

-

Pllblikatinll

PHblikum, nPИJlЮдність.
Pnblizierell, оголосити,

обнародовити.
рпыiіtііtsрl'іnzір,' вас ада явности.
Рпlуег und ВІеі (Tod durch), сшерть роветріляІН;~.
Рlшkt, точка, пункт; (іп Urkundcn), уступ, часть;

(Ort), місце;
зглядоnг, иовсім; -

:.tuf аllеп Punkten. під :кождии
сі!1 "'ichtigeI Punkt, важна обста

вина.

передуклад договору, пуни'ація.
РпnzіеГUllg, ціхованє (срібла і волота).
Рllllzjш'uпgsаlllt, ціховничий уряд.
Plluzicrungsstiitte, ціховня.
І)прil1, сирота, малолітець, поручинець, пупіль.
l~прШагgеldеІ', сиротииські гроші, пупілярні гроші.
PuрШаl'іnstапz, пупіллрна іпvтанція.

PUl1ktatjoll l'illes Veru·:.tges,

РпрШаГlllііВіgе

Sicherheit,

обевпека t;ИГОТИRська, пупі-

лярпа.

РuрШагsіС]lеl', пупіллрпо безпечпиИ.
І~рШа.l'sпЬstjtutіоп, діточе підставлснс.
РuрШа11аЬеllе, сиротинський викав, пунілярна табеля.
PllpillarveI'mog~n, сиротинсм;е майно.
РшіfikаtіОIl, {Ічищенє.
Рш'ifizіеГеІl, очищувати.
PlItativehe, 1І!Ниме noдружє.
Plltativtitel, ]{нимий тптул.

Рпtz,' стрій.
Ругоmапіе, огнедур.
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Q.
Qllаdтпрlik, кваДРУПJIj.ка, ПОСJIідна споров а відповідь.
Qтш], :мука, мучене, терпінє.
Чllаlе, яковість, якість; - Quale еінег Strafe, якість кари.
Qlшlifikаtіоп (ВеПіhіguпg), увдібненt:; - кваліфікація; (Eigenschaft), свойство; (Eignung), придатність,
успосібнеЮJ.

(У. Т<1Ьсllе), никав уздібиеня.
знаменуючі (ЧИН) обставини.
пред-ставити увдїбненє, кваліфікувати;

QualifikatioIlSallsweis
Qllalifikationsgrullde,
фш1іfizіet'еll,

sich qualifizieren, спосоБИ'J'И С5І, иадавати ся до чого;
- qualifiziert sein, мати до чоrо у~дібнеив; - qualifiziert sich аlБ Verbr'echen, внаменує сн J'Ш ВJIОЧКИ.
QШ1Нtаt, якість, рід; СВОИ:СТВО, прикмета, характер;
- in деІ' Qualil1it eines BevollmtichtigtCll егsсhеіпеп .
.ставати JШ повновластець, в харю,тері повиовлаСТЦIl.
фшНtаtіv, що-до яко сти.
Qlшl,оllet, Zustalld, ІІовиотеРПНИll стан.
(~HaIltitat, сr,ількість, число.
Qllantitativ, що-до сr(Ї.-шюсти.
Qllalltitatssache, річ о;шачена 110 скількости.
QшшtПIll, міра, скількість; - Quantum et quale deT Waг~.
Сl;іль:кість і якість 'І'овару.
QпагапtаIlе, караитана, вапір про (!аІШВУ; Quarantane

llalten,

відбувати :караитану.

QlшгаlltаIlаllstаlt, у,араИ'l'анииИ: ваюraд.
ЧШll'tаl, чвертьріr.. І\вартал.

(~Шllііег, мешкаНt:, постій, у,ватира.
фНll'tіel'ашt, постіИличий )"рад.
(~Шll'tіеl'J)еіtl~аg, додаТОІ\ на liIешJtанє.

(~Illtl'tiel'geld, постіііииче, r,вартирункове.

(!пю'tіеl'шеіstег, постїЙничнии.
Ql1нtіеІ'tl'аgег, даючии постій.
QШll'tіеl'zеttеl, пості:Пнича картка.
Quasїbesitz, посіданє права.

Ql1asil1sl1sfructlls, ужитковне
Ql1iistiOIl, питанє, ДОПИТ.

право до річи ВУЖИВ;1Ль.ної.

-
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QпаstіопssсhrеіЬеп, допитне письмо.
QпаtеmЬеrgеldеl" (В ripH.), чвертьрокївщина, tшертьрічна
оплата.

QпеrеІ, жалоба, наріь:анє.
Qпеrпlапt, ЖlJЛїбник, наріІшивець.
Qllєtsсhппg, ровдавленє, потовченє;

Qпеtsсhwеrk, товчина (в ripH.).
Qпісkmfihlе, меркурпий: млин (в тірп.).

Qnieszent,

відставленець.
Qпіеszепtепgеhаlt, відставочні побори.
Qnieszenz, стан спочинку.
QпіеszіШ'еп jcmanden, відставити Roro на спочинок.
Qпіпqпеппіпm, ШІТИлітє, иятилітне.
Qnittieren jemanden, квітувати Koro; - чuіttіt>геп
Dienst, виступити ві служби.
Quіttппg, квіт, иоквітованє.
Qпоtе, квота, частка.
Qпоtiепt, чаеткове чиело, квот.

den

К.

Rabat, опуст 3 ціни,
Rabbiner, рабін.

рабат.

RаЬпlist, мантій, І{рутар.

Н.асЬе, пімста;
ся

на

ІШМ,

-

Rache ап jemandem пеhшеп. пімс'гитп

мстити

ея.

ltadelsffihrer, проводир.
Radieren р,іпе Urkunde, ВИСlюблити rpaMoTY, нідскробати.
RadiziCl"tes Gewerbe, річевий: промиел звявзнип 3 місцем.
Rahmengesetz, рамовии вакон.
ltaіп, межа, виrін.

R,ainstein, rраничник, межівннй
Rang (Reihenfolge), рЯД, !Іісце;

стовп.

(\Vurdel. степень, ;1,0-

стоінство.

Н,апglюstіmmUllg, 0значеН6 ряду.

H,angierell, уставити в ряд, п oрядкув ати.
Itangklasse, урядовий степень.

-
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Rапgогdпппg, порядок, степень першенства.
викрут, підступ, l(рамола; durch Riinke
Kredit verJiingern, викрутами продовжити кредит.
Rankevoll, иідступниЇІ.
RЮlzіопіегuпgsvегtгаg, ,викупнии договір.
ltapport, донос, справовданє, В:І!іт.
Rasender, шалении, бісноватип ; - стеклиИ:.
Itaserei, шаленство, бісноватість; - стеклість.
Rasttag, день відпочинку.
Rаsпг, підскобленє, підскробаНt>.
Rate, рата, частка, частина.
Ratengeschaft, інтереІ.: на рати.
Ratenwechsel, вексель на рати.
Ratenweise, частями, ратами.

Jtanke,

den

Rаtепzаhlппg, заплатаратами.

Raten, jешапdеm etwas, дораджувати кому що.
Rat (Kollegium), 'рада'; -r (Person), радаик; - (Anraten),
порада"

дорада.

І

Ratgeber, дорадник.
R.atgeberin, дорадниця.
Rаthапs, раднии дім, ратуш.

Ratнikation, ватвеРДЖ8UЄ, ратифікація.

Ratifizieren, ватверднт:и:. '
Ratihabition, принят є, одобренє.
Ratio- scientiae" осН{ша в.і,;і;омо,сти.
Ratlich (ratsam), порадниїІ; - adv., порадно.
Ratlos, беlJраднпИ. 1 ""
Ratschlag (Ausfertigung), радна ухвала.
RatschJagen, радити над, чим,
Ratsglied, член ради.
Ratskammer, радна палата.
'

RatskO-llеgіum, рада" 'радна КОJIєtїЯ.
Rаtsk<;"реl.,раднпИ вбір. '

Ratspl'otokoll, протОІ\ОЛ нара)(И',
Ratsprotokollist, ваписничии ради.
RatsschluB, ухвала ради"
Ratssekl'et'ar, секретар; рад'И.
Ratssitzung, васіданє ради.

~Ю:2

-

-

Ratl!;stelle, уряд радника.
Ratstag, день ради.
Ratsversammll1ng, аібранє ради.
Raub, роабш, рабунок; -- (Beute),
ausgehen,

добича;

-

auf Raul)

виходити на ,добичу.

Raubaufall, роабійиич:ии напад.
Rallben, роабивати, рабувати.
Riillber, роабіиник, роабишака. .
Riillberei, роабшництво, ровбишацтво.
Rallberisch, ро а біИиич:ии , ровбишацькиИ:.
Raubgenosse, спільник роабою.
Raubmord, ровбіИниче убийство.
Raubschiitze, хижии стрілець.
Rallcllfangsteuer, коминове, ноДИМне; -

den Durcllzug
des fr'emdell Rauches durch den Schornstcin duldеп,

терпіти

протяг

чужого диму

Rauch

dпгсh

мином

перепускати

fremden

череа комин;

Кашіп duтсhПіhгеп,

-

dеп

чужим ко

дим.

Riiude, пархи, струп.
Rallfen, бити ся, волочити ся.
Raufer, аавидія, біяка.
Rauferei (Raufhandel), бі.ііка, біяrика.
RаlllП, простір.
Шіlllпеп, еіпе \,т ohnung,
в

випорожиити меІЩ\анє,

уступити

мешканя.

Rauminhalt de:; Gefaf3es, содержимістьначиия,
Ra.umlichkeit, ПРQстірність, містність.
ltaummafi, міра простору, обєму.
Riiumung, випорожненє, випровадженє.

посудини.

Rаuпшпgsаuftrаg, накав вицорожненя.
поа,ОБ о випровадженє, випорожнене.
Rауоп, округ, обвід; innerhalb (!еБ Rayons, в oKpJ.ai.

Raumungsklage,

Reaktion, аворотне ПРЯJ!lованє; - протиділане, реакція.
Realakt, річевии акт. ,
Realarrest, річеве ваповідженє.,
Realeigenschaft еіПСБ Gcwerbes, річевість промислу.
Realexekution, річ ева еквеку:u;ія.
ReaJgericbt (-instanz), річевии суд.

-
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Reaigerichtsstand, річева підсудність.
RealgIaubiger, річевии віри'гель.
RеаІіпjш'іе, чинна зневага.
річеваінетанція.
RеаІіsіш'еп, ндійснити, ОСУЩИ1'И.
ReaIitiit, маєтність, реальність; -

Realinstanz,

(Sachlichkeit), річевіс'l'Ь"
дійсність.
ltealkaution, річева набенпека.
Realkontrakt (-vertrag), річевий договір.
Realkredit, річевии кредит.
Reallast, тягар rpУН'l'овиїr.
Jtealrf\cht, річеве право.
l-tealsel'vitut, річеВ::L служебність.
Realllnion, річеве .сполучеж.
Real,vel't, дійсна вартість.
Itеашыlаtіопn del' Gl·enzen. спростованє границь.
Rеашыliегtегr Kataster, сиростовании катастер.
RеаssuшіеІ'еп, понови'ги; раном нібрати.
RеаssuшіШ'llllg, поновлеН6; поновне ніставлеН6.
ltеаssuшіеГllпgsgеSllсh, просьба о поновлене,
ЛеЬеП, бунтівник, ворохобник.
R,ebellion, бунт, ворохобнл.
Reblaus, МШИЦЛ пустошницл.
Rechenfehlel', рахункова Ilохибка.
Rechenschaftsbericht, рахункове сupавонданє.
Rесhш'сhеп, допити, розпити.

Rechnen, auf etwas, числити на що,
Rechnllng, чпсленє, рахунок, рахуба; - Rechnung пасЬ
:t;!ericl1t, рахунок після нвідомленя; - іп Rechnung
stellen, вставити до рахунку; - Rechnung legen,
зложити рахунок;. auf Recllnung, на рахунок, на
борг; auf· eigene Rechnung, на власнии рахунок;
-- auf jemandes Rechnung verrechnen ,нарахувати нач:іШ
рахунок; - Rechnung berichtigen, вирівнати рахунок;
- Recllnung fiihren, провадити рахунок; - RechnuDS
, tragen, den Umst1inden, чисJШТИ сл з обставинами.
RесhШlllgsаЬsсhlu13, 3амкненє рахунку"
складанв рахунку,

Rechnllngsablage,

-

3(})j·

-

Rechnungsabsolutorium, рахункова відправа,
Rechnungsagnoszierung, узнанє рахунку.
Rechnungsanstand, рахунковий вакпд.
Rechnungsart, спосіб почисленн.
RechJlungsauszug, рахупковий витяг.
Rechnungsbeamte, рахунковий урядник.
Rechnungsbeleg, рахунковий докав.'
RесhпuпgsЬеmапgеlШlg,

підношенє

вакидів

абсолюторія.

UрО'l'І!

ра-

хунку.

Rechnungsdepartement, рахунковий відділ.
Rechllungserl3,uterung, рахункове поясненє.
Rechnungserledigung, валагодженє, порішенє рахунку.
Rechnullgsel"Satz, рахунковий вворот.
Rechnungsfach, рахункові сть.
Rechnungsfehler, рахункова похибка.
RechJlungsfl'eie Verwendung von Einkiinften, уживаю,
доходів бев СК.'Іадаюr рахунків.

Rechllullgsfiihl"el', рахівник.
Rechnungsfii.llrung, ведепє рахунків.
RechnungsJlOf, oberstcr, найвпсши:U: трибунал
Rechnungsleger, складаючий рахунок.
RechJlungsleguJlg, складанє рахунків.

рахуlПtOВИЙ.

Rесhпuпgsшаllgеl, рахункові хпби.
Rechnungspilichtig, обовяванпй до складаня рахунків.
Rcchnungsproze6, рахунковий процес.
RechnuJlgspriifung, провіренє рахунків.
RechJluJlgsrat, рахунковии радник.
RechnuJlgsrest, останок в рахунку.
RechJlungsl'evident, рахунковий ревідент.
Rechnungsrevision, перегляд рахунку.
R,echnungssache, рахункова справа,
RechnuJlgsstiicke, рахункові акти.
RechJlungsverstandigel", раtyпковиЙ внавець.
R,echnungsversto6, рахункова помилка.
RесhJlUJlgswаhГlшg, рахункове чпсло.

RechJluJlg8wesen, Р:1Хупковість.
Recht, право ї"";" GescLzesrecht, ваконне право j - GewohIlheitsrechl, ввичаеве право; - Jш'іstепгссht, правниче
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- аllgешеіпеs
- dispositivesRec.lIt, РОБПОР9"Диме
право; - objektives Recht, предметове право; - бl1епt
liches Recht, публичне право; - partikulares Rect! t,
.почаСТИІШе .право; singulares Rccht, осібне право;
- subjektives Recht, підметове право; - univel'selles
Recht, повсюдне право; - z,vingencles Recht без
'Глядне право; zu Recht ЬеВІеЬеп, мати СШІУ аа
кона; was Rechtens ist, що право прпка.аує, що
правло; іт Wege Rel' htens, в дорозі права;
€in Recht ЬаЬеl1 Zll etwas, маТll право до чого;
zu Recht erkcnnen, правом узнати, правом ОСУДИТІІ;
- sein' Recht gеltепd machen (vel'folgen), доходити
CBoro права; - Recl1t behaL1pten, домагати ся права;
- ,ver sein Recht ausiibt, хто впкопує своє право;
Рl·і6г ІетРОl'е, potior jure, передніІішии часом,
спльнійшии правом; ег hat recht, він є в праві;
- adj., правий, справедливий; - ()'ichtig), правдшшй,
діисний; recht llnd billig, правно і справедливо;
. - zu rechter Zeit, в своїм часі; - es ist die гесЬІе
Zeit vогііЬш', минув вже свій час.
Recht,

-

РгіуаІгесЬІ, приватне право;

вагальне право;

Rechten, правувати ск, правотити сл.
Rechtfertigen, оправдати; - rechtfertigen das Ausbleiben von
der Tagsatzung, оправдати неставленє в ДІШ урлдовім;
- die Pranotation rechtfertigen, оправдати аапримічеЛ6;
- iiber eine Веsсlшldіguпg rechtfertigen, ВВИЮІТИ ся;
- БісЬ mit etwas rechtfertigen, ВИІ\азати ся чпм; sich wegen etwas rechtfertigell, очистити ся Б чого.

Rechtfertigung, оправдаН6.
Rechtfertigungsklage, оправдуІОЧИЙ ИОБОВ.
Rechtfertigungsprozefi, оправдуючпи процес.
Rechtfertigungsschl'Їft, оправдуюче ПИСЬМО.
Rechtglaubig, правовірний.
Rechtlich, иравний; - das retlltliche Verfahren iiber ешс
Streitsache einleiten, впровадити правне поступоваШ!1
в спірній справі.

Rechtlos; беБправнпИ.
Rechtlosigkeit, бевправність.
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Rechtma6ig, ПР11ВОnriрнии,
Rechtma.6iger Anspruch,
Besitz,

вгіднии в правом.
правна ДОМОІ'а; - rechtmii1&iger
правне посідане ; rechtmaaiger· ЕгЬе, прав-·

нии спадкоємець.

R.echtma6ige GеЬш1:, правесllИЙ рід.
Rechtma6igkeit, правність, правесність.
Rechtsabtretung, уступ ство права.
Rechtsanalogie, схожість права.
Rechtsangelegenheit, правна справа.
Rechtsanspl'ucb, правна домога, правне жадане.
Rechtsansprecher, домагаюч:иИ: права.
Rechtsanwalt, правнии речник.
Rechtsbefestigung, скріпленє права.
Rechtsbehelf, правний докав.
Rechtsbeistand, правний оборонець.
Rechtsbelehrung, правне поученє.
Rechtsbesitz, посіданє права.
Rechtsbestandig, правостіЙIlИЙ.
Rechtsbestimmung, правна постанова.
1{.echtsbildung, творенє' права; _. правниче

образо-

ваш:.

Rechtsbruch, аломанє права.
Rechtschaffen, праведНllИ.
Rechtschaffenheit, праведність.
RесhtsdШ'сhsеtzuпg, переведене права.

Rechtsfiihig, правно уадібнениЙ.
Rechtsfall, правний случаИ, правна справа.
Rechtsfolge, правний наслід ; - иаступство правне.
Rechtsfrage, правне питанє.
Rechtsfreund,· правотар, правнии дорадник.
RechtsfUhrung, правоване.
Rechtsgang, тік права, хід права.
Rechtsgebiet, правна область.
Rechtsgebrallch, уживане права; -правииИ звичаИ.
RechtsgelehI-tег Richter, судя правовданець.
Rechtsgeschaft, правний акт.
Rechtsgrund (-titel), правна підстава, титул.
Rechtsgrllndsatz, правна засада.

-

вт

-

Bechtsgiiltig, правоважнии; , правостійний.
Rechtsgiiltigkeit, правоважність, ПРiJ,востійніСть.
Rechtshandel, правниИ спір, правна справа.
Rechtshandlung, правне діланє.
Rechtshilfe, правна поміч.
Rechtshistorisch, правно-гісторичниИ.
Rechtsinstitut, правнии інститут.
Rechtsirrtum, блуд що-до права, правний блуд.
Rechtskonsulent, правний дорадник.
Rechtskontinuitat, правна безпрорнвність.
Rechtskraft, правосильність; - in Rechtskraft erwachsen,
набути силу права, статись правосильни1lt; -.:. binnen
3 Tagen . nach Rechtskraft des' Ui:teiles, до трох днів
по

правосильности

вироку.

Rechtskl'aftig, правосильпий.
Rechtskunde, правознавство.
Rechtskundiger, правознавець.
Rechtslehl"er, учитель права.
Rechtsmittel, правне средство.
Rechtsmittelverfahren, провід средств правних.
Rechtsnachfolge,. перехід права, правне наступство.
Rechtsnachfolger, правний наступник.
Rechtsnehmer, правонабувець.
Rechtsob.jekt, предмет права.
Rechtspflege, вимір справедливости.
Rechtspraktikant, правничий практикант.
Rechtsquelle, жерело права.
Rechtsregel, правне правило.
Rechtssache, правна справа; - Rechtssache апhaпgіg
machen, виточити справу; - anhangige Rechtssache
fortsetzen, попирати йиточену справу.
Rechtssatz, правна постанова.
Rechtsstaat,' 'держава права.
Rechts- und stааtswіssепsсhаfЩсhе Fakultat, виділ' права
і адміністрації.

Rechtsstelle; місце права.
Rechtsschlu.6", правний вислід.
Rechtschreibllng, правильне писанє,'

правопис.'·

.

-

Rechtsschutz,
Rechtsstreit,
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правна охорона.

правний

спір;

-- anhiingiger Rechtsslreil"
ausgetragener Rechtsstreit, впточе
ний спір; - eingeleiteter Rechtsstreit, розпочатий спір;
eingestellter Reclltsstreit, вастановлений спір, ва
лишений; geschlossener Rechtsstreit, укіичений
спір; vегkіішlеtег Rechtsstreit, ваповіджений спір;
- іп виврепво gelassener Rechtsstreit, відложений спір.
завислий спір;

-

Rechtsstudium, научуванв права.
Rechtssub.iekt, підмет права, правна особа.
Rechtsunwissenheit, несвідо:мість права.
Rechtsverbindlich, правно обовявуючиЙ.
Rechtsverbindlichkeit, правна обовяваність.
Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung, zweckentsprechende,

одвітне доходженв і оборона права.

Rechtsverhaltnis, правне відношенв.
Rechtsverhandlung, правна ро:шрава.
Rechtsverletzer, нарушаючий право.
Rechtsverletzung, нарушенв права.
RесhtsvеГЩU,tllпg, правниЇІ догад; - die Rechtsverrnutung
spric11t

Ліг

правесним

die

еЬеlісЬе

Geburt,

правний догад є ва

родом.

Rechtsvel'wahrung (-уогЬеЬаЩ, правне вастереженв.
Rechtsvertreter, правнии ваступник.
Rechtsvorganger" правний попередник.
Rechtsvorsicht, правна обережність.
Rechtsvorschrift, правний припис.
Rechtsweg, дорога права; - Rechtsweg апІгеІеп, вступити
на
дорогу
права;
- уоп Rechts wegen, силою
црава.

Rechtswidrig, ПРОТИВНИЙ праву.
Rechtswirkung, правний успіх.
Rechtswissenschaft, наука права,

правовнавство.

RесЬ.tSZllg,дорога права.

Rechtszustand, правний стан.
Rechtzeitig, вчасний; - adv_, вчас,
Redakteur, редактор, впорядник.
Redaktion, редаrщіл.

вчасно.
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Rede und Antwort geben, відповідати; Rede stellen, потягнути І,ОГО дО
:;tehel1de Sacbe, річ про котру

jешаl1dеп zur

відповіди ;
іде.

Redefreiheit, свобода слова.
Redekunst, І'раснорічивість.
Redhibition, аверненє, виданє.
Redintegration, приверненє.
Redlich, праведний.
Redlichel" Besitz, добровірне посіданє.
Redner, бесідник, мовець.
Rednerbiihne, бесідниця, мовнпця.
Reduzieren (herabтil1dern), зменшити; перевести,

-

іп

Rede

(UШ1'есhпеh),

перечислпти.

Reduktionstabelle, табеля переміни,
Reel, дійсний, бевпе'ІНИИ, ірунтовниЙ.
Reede, ватока, пристапь.
Reeder, Rорабельник; - (Негг des Schiffes),

власнпк ко-

рабля.

Reedereivertrag, корабельиий договір.
Refaktie, опуст, рефакція.
Referat, реферат; ~ (Bericht), ввіт.
Referent~ референт, справовдавець.
Refelieren, реферувати, вдавати справу, представити.
Reform, реформа, перестрій.
.
Reformieren, реформувати, перестроroвати.
Regale, КОllOнне право, короліВІЦИна ; - СRарбові доходи;

-

(ausschlie.aliches Recht),

ВИІ,лro'Іне право.

Regel (Norm), правило; - іп del' Regel, правильно.
RegelmiiJ3ig, -recht, правильний.
Regeln, управильНІІТИ, уладити.
Regelung, упр!шильненє, уладженє.
Regent, володар; - реіент.
Regentschaft, володарство'; - реіенція.
RegenwasselTecbt, право до дощевої води; - Recl1t auf
Ableitung des Regenwassers,

право до спусту дощевої

води.

Regie,

іп

eigener Regie verwalten,

варяді.

провадити у власнім

-
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Regieaufwand, -kosten,. наклад, кошти.
Regieren, ВО.JLодїти, панувати; - (vcrwalten), правити.
Regierer, володар, володітель.
Regierung, володінє, правлінє, правительство, влада.
Regierungsantritt, обнятє правліня.
Regierungsart, спосіб правліня.
Regierungsblatt, правительственний дневник.
Regierungsentwurf, (·vorlage), предложенє правпте.1Ь"
.ства.

Regiel'ungsform, форма правліня.
Regierungskommissar, правительств енний І,омісар.
Regierungsorgan, орІан правительства.
Regierungsrat, правительственни:И: раднИІ;.
Regierungsrecht, право правліня.
Regiment, полк.
Regimentsal'zt, полк овий лікар.
Regimentsinhabel', іменник поЛІ,У.
Regimentskasse, полкова каса.
Registel' (\'erzeichnis), спис, реєстр; - (Inhalts-), показник.
Registel'akten, реєстрові акти.
Rеgіstегfііш'ег, ведучий реєстр.
реєстрова оплата.
Rеgіstгаtш', реІістратура, архів.

Registertaxe,

Regis.traturakten, реІістратурні аr,ти.
Registraturregistel', рerістратурннй llокавник.
Registrieren, ваписувати до спису, реєструвати.
Regl'e6, зворотне пошукуванє, реІрес; - (Ersatz), наго
рода; Regre~ шаngеls Zahlung, домаганє про не
заплату; Regre~ auf Sicherstellul1g, домаганє 06ез
ПСІ,и; springender Regre~, доривочне домагапє:
Regref!J wegel1 nicht егЬаНепег Апnаhше, домагапє
непринятє; Rcgref!J wegen Unsicherheit dcs
Akzeptanten, домаганє про непевність приємця ; Regre~ пеhшеп (sicll regressieren), пошукувати на I:Щ\!.
-

про

RegreJ3anspl'uch, домога !Звороту.
Regre6nahme, жаданє зворот).
Regre6nehmer,. пошукуючий !Звороту.
Regre6pfНchtigel', обовявании до !ЗБОРО'ГУ.

-

Regl"e6recht,
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право, до:маганя авороту.

Rеgге6sumше, сума звороту.
Regulativ, ре:rулямін, устав, правильню;.
Regulieren, упорядити, управильнити.
Regulierung, впорядженє, управильнен,Є; - Rеgulіегuпg
cler Fliisse, справленє, ре:rуляція рік.
Regulierungswasserbauten, справляючі будівлі (ставuи ')

.

водні.

Rehabilitation,
Reich, держава.

приверненє, регабілітація.

Re~chsdomanen, державні добра.

Reichsgel'icht, державний трибунал.
Reichsgesetzblatt, BicTHIffi державних ааконів.
Reichshaushalt, державне господарство.
Reichsrat, державна рада.
Reichsl'atsabgeordneter, посол до державної ради.
Reichsratssession, сесія державної ради.
Reichsschatzschein, державний скарбовии, лист.
Reichstag, державний сойм.
Reichsunmittelbal', безпосер~днодержавниИ:.
Reichsverfassung, державний устрШ.
Reichsverweser, правитель, peteHT держави.
Rt\ihenfolge, черга, порядок; - in erster Reihe, в lIершj~1
ряді.

Rein, чистий.
Reine Wahrheit, щира правда.
Reinertrag, чистий дохід.
Reingewicht, дійсна вага.
Reinigen, sicll УОШ Verdachte, очиститися з піДО8ріня.
Rеіпіguпgsапstаltеп treffen, видати аарядженя чистости.
Reinigungsauslagen, видатки на очищенє.
Rеіniglшgsеіd, відприсяга, присяга очищепя.

Rein1ichkeitspolizei, :(Іоліція чистости.
Reinschrift, чистопис.
Reiseauslagen, видатки подо'рожі.
Reisediaten, -gebfthr, -geld, подорожне.,
Reisegepack, подорожни:И пакунок
R,ejsekosten, кошти подорожі.

-
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Reisekosteuvel'giitl1ug, вворот коштів подорожі.
Reisepal'tikl1lal'e, впкав Іюштів подорожі ..
Reisepa6, подорожна пропустка.
Reisevorscbu6, вадаток на дорогу.
Rеіsеп, ПОДОРОЖУВ:1'l'Н.
подорожниll.
Rеіtеп, unvorsicllliges s clll1elles, пеосторожна СКОp;lїидаверхом,
Reizen, дразпитп, яростптп.
.
Rеlшріtuliегеп, повторитп, зібрати коротко.
Rеklашаllt, .обвівнш{, l)еІшямуючу:і1:.
Rеklашаtіоп, оБВIІВ, реr,лямація; Rеklашаtiоп gegen
еіпе Verfilgung, обвив ПРОТIJВ варядженя;
Reklaшаtіоп einer SaclH~, :зажадаю; річи.
Rеklашаtіопsfгіst, обвивнпй речинець.
Rеklашаtіопsvегhаndllшg, обзпвна переспрзва.
RеklашіеІ'еп, обіввати ся против чого, реклямувати.
ReI{ogllition, увНанє.
Rekoglloszierung dcr Urkundcn, переглядаНG грамот.
Rеkошшапdіегеп, поручпти.

Reisender,

Rеkошшапdіеl'tеl' Bl'ief, поручеппй
Rekonvaleszent, вивдоровілиП.
Rekouvaleszenz, вивдоровленє.
Relireditiv, віДКЛІшуюче пиеьмо.

лист.

RеІп'їшіпаtіоп, впноваченє.

Rekrl1t, новобранець.
ReI<rutenaushebl1ng, побір до ВlHCKa.
Rekrutenkontingent, побірна скількіеть.
Rekl'utiel'en, брати до віЙСІШ, рекрутувати.
Rеkгutіегппg, бранка, реr{рутчина.
RеkгutіШ'l1пgs6.іісhtіg, обігллИ: перед брапкою.
Rekrutiel'ungsgesetz, вакон о віиськовім поборі.
Rekl'l1tierl1ngsp6.ichtig, обовяваний до брашш.
Rеktаіпdоssешепt, ваБОРОННJІЙ перепіе.

Relita"'echsel, ваБОРОННIІЙ вексель.
Rektifikation, спростоване, справленє.
Rektifikatiousallsweis, викав спростовань.
Rekl1rrent, відкличпш\, речрент.
Rekurriel'en, віДКЛnI'Увати ся, рекурсувати.

-
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Rekurs, віДІШИК, peltYpc.
Rekusation, непринятє, відкиненє.
Relation, справовданє; - відношенє.
Relat~v, відносимиіі:, вглядниИ.

Relative Stimmenmehl'heit, вглядпа
Relegation, видаленє.
Relevant, важниИ,рішаючиї!:.
Religion, релі:rія, богочестє.
Religionsbekenntnis, віроісповідане.
Religionsfonds, реліrіинии фонд.
Religionsgenosse, одновірець.

більшість голосів.

RеligіопsgеsеПsсhаft, реліrійне товариство.

Religionskultus, богослуженє; - реліrіине
Religionslehrer, учитель богочестя, реліrії.
Religionspartei, реліrіине сторонництво.
Religionssekte, реліrіина секта.
Religionsst()}-ung, нарушеffЄ богочестя.

вивнанє.

RеligіоцsііЬuпg, виконуванє богочестя.
RеligіОllSШltеrriсht, наука бо:r;очестя.
Religionsveranderung, юrіна віри.

Religionsweiser, шкіЛЬНІІК (у жидів).
Religionszwang, реліrійнии примус.
Religiositat, набожність.
Relizitation, відновлении переторг, поновна ліцитація.
Reluierell, викупити (грішми).
Reluition, викуплене (грішми).
Reluitionspl'eis, винупна ціна.
Remittent, перекаваний, ремітент (вексля).
Remittieren, перекавати до ваплати.
Remittierung, перекаванє до ваПlШТИ.
Remonte (-pfel'd), вибраковаиии кіиь.
Remontiel'en, доставляти коні.
Remontierung, достава БонеИ.
Remontiel'Ungskomniission, комісія достави конеИ.
Remotion, віддален!: (в уряду).
Remuneration, нагорода, ваплата.
Rеmuпегіегеп,нагородити, заплатити.

Remunel'atorische Schenkung,

нагородна даровивна.

-
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Rellkolltre, стріча (у двобою).
Rellegat, відступних, перевертень, ренеІат.
Renitent, опірний.
Rellitenz, опір.
Renovatioll, відновленє.
Rf\lltamt, побірний уряд.
llente, рі'ШИЙ дохід, рента; - Gl'undrente,
хід;

-

веllIельний до-

Leibrente. доживотний дохід.

Relltenkauf, купно ренти.
Rentenvermachtnis, відкав

ренти.
RепtеПVШ'sісhегппg, обевпеченє ренти, на рентд.
RепtепvсгsсhгеіЬппg, запис ренти.
B,cntellzahIung, виплата ренти.
Rentiel'en, sich, приносити дохід, оплачувати ся.
Rentierel' (Rentner), жиючий :3 доходу, хапіталіс'l'.
Rentmeistel', поборець, скарбник.
Renuntiation, зреченє.
ReOl'ganisatioll, переC'l'Рій, реорІанівацін.
Reorganisieren, перестроїти, реорІанівуватп.
RСOl"gапіsіеl'\шg, перестроєнє, реОрІанівованє.
Reparatiou, репарацін, направа.
.
Repal'ationskommissioJl, репараційна комісін.
Вер~и"аtпr, направа; (Verbesserung), поправка.
Reparatursallt'walld, наклад направи.
Rерагаtш"skоstеll, кошти направи.
Rерагаtш"sІаst, повинність направи.
Reparierell, направити, поправити,
Repartiel"ell, ро вділити, ровложити.
Repartition, ро:щіленє, ровложенє.
Repartitionsalls,veis, ровкладний вика:].
Repatriieren, вернути в рідну сторону.
Repertorium, скорогляд, реперторія.
RepIik, репліr,а, відповідь на оборону.

RepOl"tkl'edit, кредит на підставі курсу, вартних паперів.
Reprasentant, представник, ваступник.
Repl"aSentanz, представництво, ваступництво.
Reprasentationsrecht, право ваступництва.
RepraseIltiel"en, представляти, ваступати.

-
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Repl'essalien al1siiben, ужити права відплати,
Represl'livsystem, відпорний систеи.
Reprise, відобранє, відбитє забору.
Reprobierell, відкинути;
reprobierter Kandidat,

відки-

нений кандидат.

верl1ы,' република.
Rеqllп'еnt, жадатель, завзиваючпП.
Reql1irierell, зажадати, вабирати.
Rеqшsіtеn, потреби, прилади ..
Reql1isitioJ}., зажаданє, забиранє.
RеqшsіtіОllssсhгеіЬеll, зазивне письмо.
Res jlldicata, справа осуджена.
Reservat,. :.JастережениП акт, резерват.

Reser.vation, вастереженє.
ReservatiollSpllnkt, застережена 'і'очка.
ReservationsurkuJlde, вастережна грамота.
Reservefonds, ревервовиП фонд.
Reservekapital, ревервовип капітал.
Reservemann, резервіст.
Resel'Vemal1l1schaft, військова реверва ..
Rеsш'vеvоггаt, прозапас.
ResideJlzpflicht, обовлвок пробуванл в. означенім :місці.

Residenzstadt, столичне місто, столиця.
Resignation, вреченє, вложене (урлду).
1tesignierell, вречи сл, зложити (урлд).
R,esistenz, опір; - passive Resistenz, нечиннии

опір, сш{-

нюване роботи.
Reskript, рескрипт, ровпорлд.

Resollltion, резолюція, відповідь на письш, розвлвок.
Resolutivbedingung, розвлзуюче услівє.
Respektive, згллдно.
Respekttage, побла;кні. дні.
Respizient, респіцієпт, Доворець.
Ressort, ресорт; - підвласний уряд.
Ressortiel'el1, бути підвласпии.
Rest, останок, злишок, решта; - ZahlungsresL, недоплат.
RestzetteJ, викав рахункового браку.
Restant, недоплатник, довжник.

-
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Restantenausweis, викав вал:ягаІОЧИХ довжників.
Restituieren, ввернути j - привернути до первісного>
(давного) стану.
вворот j приверненє; Restitution in in·
tegrum, приверненє до первісного стану j - ResLitutiOIh
оЬ Do"iter герегІа, про нововіднайдені докази j Restitution оЬ terminum elapsum, про упавmип ре
чинець j Restitution оЬ шаlаш defel1sionem, про·
влу оборону j Restitution einel' Fallfrist, приверненє.

Restitution,

вапавшого

Restriktion,

речинця.

обмеженє, ограниченє;

-

застереженє;

условленє.

Restl'iktive Interpretation, стіСНЯІОче поясненє.
Resultat, вислід, ревультаТj - Resultat der Бегзtuпg,

ви-

слід нарадп.

Reszindierung t'ines Rotels, розвязанє спису актів.
Reszissibilitat, врушпмість.
RetentionSl"echt, право вадержаня.
Retorsion, взаємна віДІІла'га.
.
Retour, паП\іВОРОТ, навзД.
R,etourbrief, поворотниіі лист.
Retournieren, поnернути, ввернути.
Retourrechnung, поворотний рахунок.
Retourrezepisse, поворотна РОВППСІ\а.
Retourspesen, поворотні впдатки.
Retourwechsel, ПОВОРОТЮІИ вексель.
Retral(t (vYiederkauf), викуп.
Rettung, ратунок, освободженє.
Reue, tatige, чинне покаянє.
Reuerecht, право відступленя.
Reugeld, відступпе, невстіііне.
Reus, виноватии j - обвинений, піввапиЙ.
Revakzination, поновне щепленє віспи.
Revers, ппсьменне посвідченє; - відворотна сторона мопеТJf.
Reversion eines Ausgewie~el1en, поворот видаленого.
Revident, переглядниr\, ревідент.
Revidieren, переглянути, пересмотрпти, ревідувати ;
(Revisioll ergreifen), вал:ожити ревівію.

-
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Revier (Bezirk), oKpyr, ревір; - (Forstbezirk), лісовий
округ; (Bergrevier), гірничий округ.
Revierfol'ster, окружний лісничий.
Revierstollen, окружпа штольня.
RevierstOllner, окружний штольпик.
Revindikation, 8зжадаНЕі, відаисканє;
відправованє
(власности).

Revindikationsklage, поаов про відданє власности.
Revindizieren, 8ажадати, віД8искати; - відправувати.
Revision, перегляд, псрес:м:отр; - ревіаія.
Revisionsanmeldung, 8голошенє реві8ії.
Revisionsbeschwerde, ревіаШне аажалепє.
Revisionsinstanz, ревівійна інстанція.
Revisionskommission, реві8іііна ко:м:ісія.
Revisїonsschrift, реві8ійне пись:м:о.
ревіаіі.

Revisionszug, ток
Revisor, ревівор.

RеvоkаЬШtаt, віДЕличність.

Rezepisse,

РО8писка,

Aufgabsrezepisse,

посьвідка;

-

віддавча розписка;

-

- Abgabsrezepisse,

дока8 доручена;

надавча розписка;

Retourrezepisse,

8воротна Р08-

ІІиска.

Rezept, пе'редписка, рецепта.
Reze6, відступленє; -- аалеглість;
лягати

а

Reze6buch, гірнича книжка
Rezipl'ozitat, вває:м:ність; вааємно

1т

RezeJll sein,

аа-

заплатою.

рахункова.

Rezip!'ozitat beobachten, -на

поступати.

Richten (entscheiden), судити, осудити; - (reparieren),
направити; richten eine Bitte an jemanden, ввер
нути ся до кого а просьбою; ~ sich nach etwas
richten. поступати після чого, при:міняти СІІ дО чого;
- gerichtet sein auf, gegen etwas, а:міряти до чоrо,
наміряти проти чого.
.
судн, судець; Вегufsгюhtег, судя з покликаНIІ;

'.

Richter,
-

Volksrichter,

судя а народа.

Richteramt, судейськнй уряд.
Richteramtsbefahigung, увдібненє

до судеись:кorо уряду.

-
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Richtel'amtsdekret, судейський декрет.
RicJlteramtsdienst, судейська служба.
Richteramtseid, судеЙСЬІ\а присяга.
Richteramtspersonale, урядуючі суді.
Richteramtspraxis, судейська практика.
Richteramtspl'ufung, судей ський іспит.
RісhtегkоПеgіllm, судейський вбір.

Richterlicher Beamte, судей ський урядник.
Richterliche Entscheidung, судейське рішенє.
RichterJiche· Fnnktion, судейська чинність.
R.ichterliche Leitung, судейський провід.
ItichterJiche Vel'fugung, судейське варядженє.
Richterlicher Zuspruch, судейський присуд.
Richterspruch, судеЙСЬІ,е ореченє.
Richterstelle, посада суді.
Richterstuhl, судище, трибунал.
R.ichtig, правдивий, дійсний, справедливий, докладний;
die Abschrift ist richtig, відІШС є вгідний; - richtige
. Forderung, належне домаганє; - richtiges МаВ, ае
wicht, справедлива міра, вага; '- die richtigen Mittel
ап\vепdеп, ужити відповідних средств; ricl1tige
Rechnung, правдивий рахунок; - richtjge Summe,
належна сума;
- richtiges Urteil, справедливий' ви
рок; ric'htig zahlen, докладно платити; - es' wird
richtig bemerkt, справедливо вавважано; -- etwas
richtig machen,
ність;

справити що.

правильність, правдивість,

Richtigkeit,

докладність,

вгід

Richtigkeit der Abschrift, вгідність відпису ;
- Richtigkeit der Forderung, належність домаганя:
- Riclitigkeit 9еl' Rechnul1g, правдивість рахунку; Richtigkeit des Urteils, 'справедливість вироку.
RісhtіgstеПеп (verbessern), спростувати, поправити; - (Ьеgleichen), вирівнати.
•

-

справдженє, спростованє.
В,ісhtigstеПungsvегfаhгеп Ьеі Anlegung von' Grundbiich-ern,

. Richtigstellung,

справджуюче

поступованє

книг.

Richtlinien,'

витичні лінії;

при

ваІ\JIаданю

фунтових

-

319 -

Richtplatz, -statte, :місце траченя.
Richtpreis, правильна ціна.
R.ichtschnur, правило, руковід;
dienen, СЛУЖИТИ аа правило;

zur Richtschnul'
zur . Richtschnlll

ЬаЬеп, мати аа правило, руководити ся.
ПРЯ1!юванє.

Richtl111g, напрям, правець; Ried (Flur), юrnа, царина.

Rіgогоsшп, строгий іспит.
пересиЛІШ; пересланий вексель (аа одержану
вартість).
Rinderpest, аарааа на худобу.
Risiko, нарааа; - .auf' eigenes Risika, на· власний аиск
або страту.
R.itterorden, лицарський орден.
R.itterschaft, лицарство.
Ritterstand, лицарський стан.
Ritllale, церковний устав.
Ritus, обряд.
Robotablosung, викуп панщиии.
Rodelbiicher, чиншеві книги.
Roden, корчувати, виривати, полоти.
Roheinnahme,' сирий дохід.
Roheisen, сире аеліво.
Rohes Gewicht, беапошибна вага, сира вага.

R.imesse,

RohOl, сирОВИЦII, ропа.
Rohprodukt, сировець.
Rohstoffgenossenschaft, стоваришенє длядобуваня сирівців.
Rohrleitung, проводи (рури).
Rolla, ВеsсhluП» рег гаНаш, обігова ухвала.
Ro6markt, кінська торговиця.
Rotte (Bande), ватага, шайка.
Rotten, rottieren sich,' вбирати сл до купи, ротити сл.
Rottierung, вбиранє до купи, скупленє.
Rotulus., спис (актів), ротул. І
Rotzkrankheit, носаТИНR.
Roulieren, обігати, кружити.
Rllbrik (Spalte), стовпець; - (RuЬгuш), напис; - (іш
Gesetze), наДlIиска, рубрика.

3~Ю

ВпсЬЬаг, ровголосний;
гисЬЬаг

werden,

-

ruchbar machen,
статись

ровголосити;

голосним,

ровголо-

сити ся.

Ruchbarkeit, ровголосність, ровголос.
Ruckanfall der Erbschaft, зворотна припавшість спадщини.
Ruckau.6erung, відповідь.
Ruckbeziehung, вааємне відношенє.
R,iickblick, огляд.
Ruckburge, аворотний поручник.
Ruckburgschaft, вворотна порука.
Ruckempfang, поворотне одержанє.
Rftckerlag der Кlage, аверненє ПОВВУ.
Ruckersatz, поновний вворот.
Rucliersatzanspruch, домаганє авороту.
Riickerstattung, поверненє.
Riicker,verb, поповне набутв.
Ruckfall zum Verbrechen, наворот до алочину.
Ruc1rfalliger Stl·a:O.ing, наворотний каранець.
Riickf'orderungsrecht, право домаганя авороту.
Ruc]ifracht, поворотна оплата перевівна.
Ruckgangig, повернимий ; - riickgiingig тасЬеп, застано
вити, переппнити; der Kal1f wurde riickgiingig !;е
macht,

купно ровїИшло ся.

Ruckhalt, вдержанє, вдержанє.
Ruckkauf (Wiederkauf), відкуп.
Ruckkaufen, відкупити.
Riickl{ehr eines Verwiesenen, поворот вигнанця.
Riickreise, поворотна дорога.
Ruckschlu.6, . unter Riickschlua der Akten, звертаючи акти.
Ruckseite, оборотна сторона.
Riicksicht, вгляд; - Riicksicht nehmen, мати вгляд, вважати
на що; ohne Riicksicht, бев агляду, не вважаІОЧЛ.
Riicksichtlich, вглядом, в огляду на, що-до.
Rucksichtslos, безглядниЙ.
R\icksichtswul'dig, гідний вгляду, уваги достойний.
Rjic,~i)l'ache, переговір, розмова; - Riicksprache nehmen,
переГОВОРІОватнсь в ким, поровуміватн ся; nacll
gepflogener Riicksprache,

по переговоренІО.

321 Rfick~tand, залеглість; - недоплат (сіllег Zаllllшg);
die Riicksliinde einlreiben, стягати валеглости.
ltfiсkstапdsащ;wеіs, викаа валеl'лостеЙ.
ltiickstandig, валеглии, недоплачении; - осталшні1.
ltiiekstall, поворотнии напір (води).
ltficktl'itt vom Verlt'age, відетупленє від договору.
ltiiekfibertragllng, поворотне перенесене.
ltfiсkvШ'kаllf, відпродаж.
ltіісkvштесhшшg, вворотне :зарахованє.
ltfiсkvеl'sісhш,tшg', :зворотне обеішеченє.

ltiiekwarts, навад, навснлть.
ltiick,veehsel, :зворотнlП! вексель.
Ніі ckwil'ke 11 , відділовувати, навсплть ділати.
ltiiekwil'kllng, відділовуванв, навсплтне ділаН6.
ltfiekzahlen, спла'l.'ИТИ.
ltiickzahlllng, сплата.
ltпf (Beruf), ввапє; (J<:inladullg), поклинанє, ва8ИВ; (Geriicllt), поговірка; - gпtег Ruf, добре імл, елава;
- offentlicher Ruf, 8агальнии голос; - iibler Huf,
вла слава; in Ruf bringen, ославити; - іп ііыll1
Ruf bringen,

обевелавити.

ltiige, нагана, догана.
ltfigen, доганяти, доріr{ати,
ВаІШНУТИ

нar{артати;

неставленє;

ше

- Копtшпаz l'iigcn,
Versplitung ri.igcll, ва-

І;ИНУТИ опіаненє.

ltiigel'echt, право накартанл.·
ltuhegehalt, вислужені побори.
ltuhegen1l6, вислуженина.
R,llhende El'bschaft, необната спадщина.
ltuhende Ver,jahrul1g, вдержане задавнеиє.
ltllhestalld, стан відпочинну; - еіпеп Beamtcn
stand versetzcn,

ш

Rulle-

перенести урядника в стан епочинку.

ltuhеstoгш', ааворушниr, спокою.

ltuhestol'ung, ваворушенє спокою, нарушен в
ltuhetag, день відпочиш,у.
ltuhiger Besitz, ненарушене посіданв.
НпЬтеп~

sich eines Rechtes,

ltllnde Stlmnic,

споrюю.

перехвалювати ся правом.

рівна сума, нругла нвота.

'"
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lassen,

Rundschreilieu еl

видати обіжник.

Rundzahl, рівне число, кругле число.
Russe, росіянин.
Russisch, російський.
Ru6land, Росія.
Riisten sicll zum Feldzug, готовити ся

до воєнного походу
Rustіkаlgгппd, сеЛЯНСЬІ,ИЙ фунт, рустикалЬНИЙ Ірунт.
Riistung, :збруєнє; - абруя, оружє.
Rutenstrafe, І{ара рівками.
Ruthenisch, руський.

в.

Saat (Siien), сійба; - (Frucht)) васів; - (SaalgLlt), насінє
Saatenstand, стан :засівів.
Sabbattag, субітниИ: день, субота.
Sachbeschiidigung, ушкодженє річи.
Sachbesitz, посіданє річи.
Sache, річ; - (Geschiifl), справа, діло;
інтерес;
es ist Sache des

-

Кlagers, є річею поаовнИІШ,

належит]

zur Sache, до річи; - bewegliche
unbewegliche Sache, движима, недвижима річ; eigene, fremde Sache, власна, чужа річ; еіn
fache, zusаmшеngеsеtztе Sache, ПООДИНОІ{а,
ало
жена річ; freistellende, okkupierte Sache, нічія
вавласнена річ; -- k6rperliche, unk61'perliche Sache
ам:ислова, невмислова річ; - schiitzbare, unschiitzbar!
Sache, оцінима, неоцінюra річ; - teilbare, unteilbar(
Sache, ділим а, неділима річ; - уегЬгаи'сЬЬаге, ип
verbrauchbare Saclle, ауживна, невуживна річ; wertvolle, wertlose Sache, повновартна, беавартна річ
- Hauptsache, головна річ; - Nebensache, побічш
річ; Gesamtsache, збірна річ; Rechtssacbe
правна справа; Stl'afsache, карна справа; Streitsacl1C, спірна справа.
Sac}lelll'echt, річеве право; - dingliclles Sa('llenrecht
річеве право до предмету; pers6nlichC',; Sachen
recllt, особисте право до річп.
'
до пововника;

-
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Sachf"allig werden, упасти в спорі, програти справу.
SachfaJlige Рапеі, упав ша, програна сторона.
Sachfalligkeit, програнє справи.
Sachgemiifi, відповідно стану справи.
Sachgenosse, спільник справи, У'ІаСНИІ\.
Sachgesamtheit, вбірна річ, аагал річеИ.
Sachkennel', .kundiger, -verstiindiger, ~!НaBeць, внаток.
Sachkenntnis, ананє, анавство.
Sachlage, стан справи, положенє річи.
Sachlich, річевип, предnrетовиП.
Sachliche Zustandigkeit, річ ева підсудність.
Sachmiete, наєм річи.
Sachregister, пока:зник справ.
Sachsenspiegel, саськии судебник.
Sachverhalt, перебіг справи.
Sachverstandigenbeweis, докав :знатоками.
Sachwalter, справник, :заступник, аавідовник.
Sack und Pack, rnit, аі всім добутком, аовсім.
Sage, ЧУТІ\а, поголоска.
Sagen, повідати, говорити, скавати ; - sich sagen lassen,
дати собі скавати.

Saife (Sandbank), пісковинє.
Saigel'ofen (Saigerhel'd), відтопна піч.
Saigerung, віДТОПЛІОванє.
Sakrilegium, святотатство, святокрадіж.
Sakulal'isation, сеІ\уляри:зація, виступленє

а

духовного

стану.

Saklllal'isiet'en, секуляривувати.
Salar, плата, винагорода.
Saldieren, вирівнати, ваплатити, поквітувати.
Saldiert, вирівнано, ваплачено, поквітовано.
Saldiet'ungsbestatigung, потвердженє ваплаченя.
Saldo, влиш!\а, останок дсвгу; - іrn Saldo bleiben,
довжним; per Saldo, черев вирівнаив.
Saldobuch, книга роврахунків.
Saldoklage, повов :з довжиого рахунку.
Saldokonto, довжиии рахунок.
SаldоzаhlШlg, :заплата рахупrюnої злипши,

остати

-
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Sаlzашt, сіЛl,НИИ: уряд.
SаlzgеfiШе, сільні доходи.
Salzgchalt, содержимість соли.
Salzhandel, ТОРГОВЛІІ сілІО.

Salzhaus, сіЛЬНИЦII, солярпя.
Salzquelle, сільне жере;rо.
Salzsicdcl'ei, сільна баня.
Salzsole, еировиця.
Salzwel'k, копаЛЬНIІ соли.
Samcnfiiden, насіННИКІІ.
Sanllnelplatz, вборище, вбірна

площа.
SаПl1пеlstеIlе, вбірне шісце, збірпа С'l'аницн.
Sашmеlwеl'k, вбірне діло.
Sammlel', абирач.

Sаmll1lШlg,

пбираН6;

-

вгромаджене,

збір, вбірrш;

SашшlUl1g veral1stalten, варядити вбиранє;
sаШ11l111пg, вбірник !Законів.

-

-

Geselz-

иривволеН6 вбирани.
Sаll1шluпgskаssе, вбірна каса,
SаmmlШlgsогt, місце вібраня.
Siimtli(~h, всі в агаЛОDІ , всі равом.
Sanation, уважненє, привеlшеН6 до жнти, санація.
Sanitiit, загальне вдоровє, вдоровесність.
Sапіtаtsаl1gсlеgепhеіtеп, справи !Здоровя.
Sanitatsbcl'icht, вві'!' про стан вдоровя.
Sanitatsbeschall, оглядинн сшну ВДОРОВССПОС'l'П.
Sanitatsdienst, служба здоровя.
Sanitiitskommissioll, комісія вдоровя.
SanitatskOl'don, кордон вдоровя.
'
Sal1itats})crsonale, особи належні до служби вдороня.
Sallitats})olizei, поліція :здоровя.
Sallitatsrat, рада вдоровя.
Sal1itatsrefel'CJlt, референ'l' для справ :JДоровя.
Sal1itatsl'ucksichten, апs, в огляду на вдоронеспіеть.
Sanitatswcscl1, справп вдоровя.
Sanktion (Al1drohung), вагрожею:; -- (GI'П(']1l11 ig'u 11 !4') , :щ

Sammlullgsbewilligllng,

твердженє, санкція.
до(',точпнепє, удоволене.

Satisfall:tioll,

Sattsltll1 bell1ittelt, ДОС'l'аТIІІ!і1, ;заnIOЖНПИ.
Satz (Buclldruck), склад; - (J<:insatz), ставка; - (Рfашl),
вастав ; (Redesatz), речеН6.
Satzforderung, ;заставне домаганв.
SatzgIaubigel', ваставний віритель.
Satzpost, иаставна носташ:а; -." аНе Satzpost, давні тшарі.
Satzschrift, спорове письмо.
SаtZlшg (Vol'schrift), установа, припне; (Тахе), такса,
ціна.

Sii.l1fel'wahnsinn, плннчии облуд.
Sii.ugling, немовлн, сисун.
Sal1gHngspflegerin, пістунrш.
sашпіg. seil1, saul11el1, вволіr\аТИ, гаїти.

Siiull1iger Sсlш}(1пег, гайний довжник.
Saull1saI, гайні сть, відволока.
Sallll1salsbeschwel'de, ;калоба про відволоку.
Sапшsаlszіпsеп, відсотки віДВОЛОЮІ.

Saull1seHg, нескванний. отяжілий, недбaJШЙ.
Sallll1seligkeit, несквапність, недбалість.
Schacht, шиб, вакіп, :копальна :яма; - sеіgегег Scllacht,
простопадний закіп;" dOl1nl1igiger Schacht, екісний
вакіп: -- FalJrschacht, ВЇ8ДОВИЙ "вакіп ; - Forclerun"ssehacht, ВИТЯГОВJIЙ вакіп: - Tagsscllacht, горішнпй
ваrtЇп; -- Sсhпгfsсhасht, прібний закіп; 'Vasscrhaltungsschaehl, водотяглий вакіп; - 'Vettel'losllngsschacht,

протяговии заІ,іп.

Schachtbau, будівля в ;закопі.
Schachtfl1tter, обклад ;закопу.
Schachtll1allel'ung, вимуронанв вакопу.
Schachtll1ulldung, уств :закону.
Schachtsteuel', шибовий податон:.
Schachtzilllll1el'ung, цшrброванв :закопу.
Schade, У. Sсl1аdеп, ШІ\Ода; - zu Schadel1 kOl11l11el1, по
НОСll1'И шкоду; Sсlшdеіl tllll (zufijgell), заподінти
шr(оду; - SeJJa<lell tragfm, понести шr\Оду; - ацІ'
Sеhаdеп uпd (;е\уіПll, на :ЗИСІ{ і сграту.

Schaden, ІШ:ОДUТИ.
Schaden·el'satz, ВПlшгорода ШКОДИ,

-
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Sсhаdепегsаtzр:Пісhtіg, обовя:заний до ВИlIагороди шкоди.
Sсhаdепfгепdе, лпхорадність, злорздність.

Schadenfroh, лихорадний, влорадииЙ.
Schadhaft (besch1idigt), ШІ,ідний, пошкоджений.
Schadhaftigkeit, шкідиість, пошкодженість.
Schiidlich, шкідний, шкідливий.
Schiidlichkeit, шкідливість, шкідність.
Schadlosbiirge, поручник ва шкоду.
Schadloshaltung, повернеиє, виuагородженє шкоди.
Schadloshaltungsl'evel's, вапис на вииагородженє ШІЮДИ.
Scha:ffen, Nutzen, приносити пожиток; - SCllaffel1 Sicher·
вабе:зпеЧИТIІ.

heit,

Schalten ulld
ііЬеl

",аНеn; роапоряджувати після

schalten,

вподоби;

але вавідувати, роапоряджати,

Sсhаltjаш', переступний рік.
SсhаmJшftіgkеИ, соромливість, стидливість.
Schamlosigkeit, бевсоромливість, бе:зстидність.

Schande,

сором, стид;

- zu Scllandel1

шасllеп, :зісороми'l'И,

анеславитп.

Schander, осоромник.
Schandgewerbe, соромниі!: промисл.
Schandschrift, соромне, обидне письмо.
Sсhашіtаt, СОРОDrний чин, огидне діло.

8сhапdппg, осоромлеН6, аганьблеН6;

Leiclle,

-

Sсllll11dПl1g еіnег

вневаженє мерця.

Schank, шинк, шинок; - продаж напитків.
SchankbefugJlis, право шинкованя.
Schankbewilligung, доввіл ШИНІюваня.
Schankgewel'be, шинкарський промисл.
SchaJlkhans, шипківня, корчма.
Sсhапlпv:il't, шинкар, корчмар.

SchaJlzen, окопи, шаlIці.
Schanzarbeit, робота ІЮЛО ОІюпів.
Schiil'fen, eille S!rafe, ваОСТРИ'l'1І кару.
Scharfel' Befehl, строгий приrшв.
Scharfe Strafe, строга кара.
Scharfrichter, І\аТ.
Scha!'fsinll, бистроум, БПСТРОУl\!ність.
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Schal'fsinnigkeit, бистроумність.
Scharfung, еіпег Strafe, ваостреН6 кари.
Schatz, скарб, сокровище.
.
Schatzbar, цінний, дорогоцінний; - (was geschatzt werden
kann) , цінимий.
Schatzen, оціняти; - цінувати;
(hochachten), цінити,
поважати.

S~hatzer,

Scllatzmann, оцінитель, ціНОВНИIt.
Schatzkammer, сr,арБНІЩЯ, скарбона.
SchatzmeistCl', скарбник.
Schatzschein, скарбова посвіДItа, скарбовий бон.
SсhаtZlшg, оціненє, ціловане, оціНЕа.
Schatzungsbefund, овначене ціни.
Schatzungsbetrag, Евота оцінItи.
Schatzungseid, оціНЕова присяга.
Schatzungspreis, оціНЕова ціна.
Schiitzungswert, оцінкова вартість.

Schau, огляд; - поr,ав; - видінь; - zur Schau ausstellen, виставити на показ.
Schaubiihne, видовище; - театр.
SchaustelIullg, вистава, виставлене на видінь.
Scheidebrief, ровводовии лист.
Scheidemiinze, вдайна монета.
Scheidell, ро вділити, ровлучити; - (abteilen), відділити;
- geschiedene Ehegatten, ро~!Лучені подруги.
Scheidewalld, простіноIt.
Scheidung, ровділене, відділенє, рО3ЛУItа; - Scheidung
уоп Tisch ul1d Bett, РОВЛУItа від стола і ложа.
SсhеіduпgsЮаgе, повов про РОВЛУItу.
.
Schein (Anschein), повір, подоба; - (Urkunde), посвідItа;
- zum Scheil1e, на повір, про ОЕО; falscher
Schein, фальшивий повір.
Scheinbal', повірнии ; ~ поверховниЛ;
аіе Ware ist
sсhеіпЬю' gut, товар в на оно добрий.
Scheingeschaft, повірнии аІ<Т.
Scheillgrund, повірна причина.
Sсhеіllhашlllшg, повірне діланв.
Sсhсіl1l'е{lаktеш', підставленпп редаЕТОР.
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Scheilltod, завмерl'Є, позірна смеР'l'Ь.
Scheintotel', завмерлець, повірllO ПОDІВРШИИ.
sсhеіпvш'аыlе{luпg,' . позірна умова.
Scheinvertrag, повірний ДОl'овір.
Sсhеіtш'п (пісЬ! gelil1gen), пеповестп СН, ІюзБJ/1'И с:1.
Scheltschl'Їft, дошнне ПИСЬМО.
Scheltwort, ДОl'ана, ганьба.
Sсhеша, ввір, обравець, перегляд, шема.
Schenken, дарувати; - (erlassen), опустити, ПРОСТИТИ.

Schenker, даритель.
Schenkel'in, даритеЛЬІШ.
Schenk1111g, даровюзна, дароваИ6; -

Ьеlо)шеlldе, wecJL~el

seitige Schel1killlg, даровюша нагородна, поспільна; Schenkung auf del1 Todesfall, даровивна на случай смерш.
ириреченє даровизни.
Sсhепkппgsvеl'trаg, договір даровшзни.
Schicht, (в ripH.), шихта, ПОlшад, верства.
Schichtenlollll, плата від шихти.
Sсhісhtшеіstеl', шихтар.
Schichtllng, верствоваиє.

Schenkllugsversprecllen,

готовити ся, ладити ся j ('s scliickt sic11
nicht fiiг del1 Rісhlег, не пристоїть судї.

Schicken sich,

Sehicklichkeit, зручність,
Schiebling, прогнанець.

моторність, пристіпність.

Schieblingskonvo~r, пристава проrнаН[~!І.
SChieblingskollvoyant, приставник ПРОГЮШЦЯ.
SсhіеdsgШ'ісht, ровємнп:И: суд.
Schiedsl'ichtel', ровсудець, роаємнип судя; - sich аи!'
еіпеп S<:lliedsrichtel' vегglеісhеп, 31'ОДИТИ сл на роз
ємного

судІО.

I'oIchiedsl'ichtel'spl'Uch,

ровємниИ: суд.

Sсhіеdsrісhtш'vеrtl'аg, вапис на РОI36J\lНИЙ еуд.
Schie6gewelll', стрільне оружє, РУЧНІІЦЯ, .кріс.

Schiff, корабель, судно.
Schifl:'ahrt, ь:орабельна плавба, мореплавба.
SChiffahrtsordllllng, устав корабельної плавби.
SchiffaJlrtspatellt (KoJlzc."ion), дов віл плавби,

SсhШ'аhrtSУеІ'tl'аg, договір плавби,

-
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~c]lїffllar, сплавний.
sсhіfl'ыlІшh,' розбите корабля,
судновий міст.
SсhШ'еісhllпg, ціховане кораблл.
:-!chiffen, плисти кораблем, сплавши'и.
Sehiffel', корабельпик, мореплавник.

f'\chiffbriic]ie,

SchiffeI'gewerbe, корабельництво, Dюреплавство.
f'\chHfgeld, Schiffereigeld, плавне; - Іюрабельпе.
Schitfladllng, корабельний лаДУНОІ"
SC]lifflellte, корабеЛЬНИЮІ, плисаки,
Schifflllann, корабельник.
SсhШ'lllаllllsсhаf't, Іюрабельпа ;залога.

Sehiffllluhle, плаваroчий ]шин, ПШl,ВаІ,.
Schiffl'acht, корабельний набір,
Schiffreeder, власнИІ, корабля.
Schiffreedel'ei, корабельна спілка.
Schiffsflagge, корабельна хоругва.
Schiffskapitan (-fііhJ'ег), І{ерманич кораблл.
Schiffskapper, розбійник кораблів.
SсhШ'sІоtsе, лоцман, провідник судна.

SchiffslllakJer, корабельний баришівнИl{.
SchiffslllakIel'ei, корабельне баришівниц'l'ВО.
Schift'sprokl1relll', корабельний вавідовник.
Schiffsstationsplatz, пристанище корабля.
Schiffstagebllch, корабельний дневник.
Schifl'swerfte, вирібнл кораблів; - спуст Іюраблів.
Schiffsziehel', корабельний 'l'лгун,
Schild, щит; -- (Aush1ingcsehild), впвіска; - (\VafТel1scllild),

герб.

SсhіИ,,'асhе, стillкова сторожа.
Schilllpf, ганьба, безчесть, зневага; - Kautioa fiir Sсhішрf
ul1d SCll:ldel1, залога про ганьбу і шкоду.
Schimpf'wol't, безчестиве слово; - mit Schimpf'llamen

jemal1deJl belegen,

прозивати

ВЮlИ.

Nсhішlаllgег, стервище, гпцлівr;а.
SС]lіsпш, JШП)lIШ, відступництво.
Sch]acht, битва, біJІ.

кого

зневажпИl\Ш сло
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Schlachtbank, ріанича лавка.
Schlachtfeld, боввище, поле бою.
Schlachtgeld, оплата від варіву , яточне.
Schlachthaus, ЯТІ,И, рівниця.
Schlachtsteuel', .рівничиИ податок.
Schlachtung, ріванв, варів, битв худоби.
Schlachtvieh, варівна худоба.
Schlachtviehhof, :зарівна обора.
Schlachtviehmal'kt, торг на варівну худобу.
Schlafgeld, нічліжне.
Schlaftrunkenheit, васпанв, сонливість.
Schlagbal'es Holz, рубне дерево.
Schlagbaum, рогачка.
Schlage, побої, удари.
Schlagen, бити, ударити, вдаряти; - Hol'z scblagen, ру
бати дрова; Interessen zum КарНаl schlagen, до
числяти відсотки до капіталу; Miinzen schlagen,
чеканити, вибивати монети.

Schlagender Beweis, очивиднии докав.
Schlagendes Wetter, СВ гірн.), вабиваючии
Schlager, :забіяка, біяк. ,
SchIagerei, біИ:ка, біятиr,а.
Schlagfertig, готовий до бою.
Schlagfel'tigkeit, готовість до бою.

вовдух.

Sсhlаgflп6, самоуда}>, пораженє.

Schlagholz, рубне дерево.
Schlagschatz, оплата ва чеканеН6.
Schlagwort, головне слово, УЕавне
'Nort),

слово;

-

(Losul1gs-

вначне слово, клич.

Sсhlamшwегlі, СВ гірн.), поЛ:очниця.

Schlechtweg, просто, прямо.
SchleichhandeI, потаина торговля;

Schleicbllandel
treiIJen, ваймати ся потапною торговлею.

Schlei~hhandler, потайнии торгіВНИІt, перемичниr,.

Schleichwal'e, переМlIЧНИИ товар.
Schleiel'Iehen, матерне ленно.
Schlendl'ial1, недбала привичка; -

недбальство.
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Scbleunig, скорий, ХУТІ,ИЙ; - аl1[' das SCll101111igsle уеІ"
f'ahren, ЛІ. наЙСlюрше :залаrоджувати.
Schleuse, шлюва, водна ва'пора.
Schlicbten, вирівнати, заладити, ПОМИРИТИ.
ScJIlieBen, ваперти, ваМІШУТИ, вачинити; - (Schlu1i> ziellcll,
vегmutеп), ВНВОДИТИ, догадувати СЛ; іп KeltcH
sсhliе1і>еп, вакувати оковами; сіп Protokoll, еіно
Vегhаl1dluпg schlie~en, ваr,інчити протоrюл, ровправу;

- еіl1еп Vertrag schlie~en, l3аключити доrовір;
geschlossel1e Gesellschaft, вамкнене товариство.
SсhliеВш', ключник; Sсhlіе1і>егіп, ключниця.
ScblieBlicb, накопець, остаточно.
Schliilgen Iegen, класти сіти, вакладати сильце.
ScblupfwinkeI, СХОВОК, криївка.
SchluB, вамкнене, укінченв, конець; - (VеrпUllГt-), вислід,
ваключенв, внесок; еіпеп Schlua ziehell, ВИВОДИ'І'Н,
ваключати; Schlua des FriedellS. ваключене мира;
- Schlu~ einer Sache mасЬеп, вакінчити справу.
sсыlfiапtl'аg,' кінцеве :Внесене.
SсhlпВііufiеl'uпg, остаточна ванва.
SсhluВЬеmш'kllllg, остаточна примітка.
SсhlпВЬеrісht, наконечнии ввіт.
Schlufibilanz, остаточний білннс.
SсЬШssеІgеld, порукавичне, ключеве.
Sсhlпfiеrkеппtпjs, остаточне ореченє.

SсhlпВfitssппg, остаточна постанова.
SсhlпВfоlgе, вислід, ваключенє.
Sсhlп6110tе, кінцева нота.

sсыlвl'есhlluпg,' кінцевиИ рахунок.

SchluBl'ede, кінцева промова,
Schlllfischl'ift, кінцеве письмо,
Schlufivel'handlllng, остаточна

ровправа.
SсhlпВvеrhбr, послідне переслуханє,

sсыlfivоrtl'аg,' остаточний впвід.

Schlufizettel, ваключна посвідка.
Schmahell, бевчестити, rаньбити,
SchmaJler, бевчестивець, rаньбитель.
Schmahschrift, бевчестиве письмо.
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SChlllїihullg, бевчещеН6, ган'ьблеН6.
SсhщїtlеІ'П, вменшши, вкоротити.
SсhmаlеІ'lшg, вменшенє, вкороченє.
Schmelzen, (в гутн.), витоплюванє.
Schmelzofell, топильна піч.
Schmel'zellsgeld, побіине, Нllгорода за біль.
Schmel'zhaft, болеснип, болючий.

Schmerzlos, бевболесний, бевбільниЙ.
SchmieI'geld, смаровильне,
Sсhllшсk, пристрій, прикраса; SсlШ1Uсk~асhr,

дорого-

цінність.

Schmiickullg, украшеН6, нарядженє.
Schmuggelei, перемичуваН6.
Schnellzug, поспішний поївд.
Sсhпіtthашlеl, кріина торгОвля.

SchnittwaI'e, І.ріЙниЙ товар.
Schnittzeit, жнива, жнивний
Schoft'e, лавник.

час.

I'Ісhоft'еllgш'їсht, лавничии суд.
Schonllng, пощада, пошановаН6, пошанівок.

SсhОlllшgsflасhе, .вага6НИИ ПРОСl'ір.
час гаєня, пошанівку.
еіп Urtril, вирокувати, судити;

SChOJ1Zeit,
Schopfen

Vl'гdасht

-

schOpfell. підоврівати.
Sсhоttш', шутер, рінь.
шутровище, шутровий ]'рунт.
SсhоttеІ'П, еіне StгаЙе. ШУ1'рувати дорогу.
Schrank (аиІ der BO['SCI, перегорода.
Schl'anken, переділ; - sich ін seinell SchralJkell

SchotteI'grllnd,

не виступати поза границі;

sсЬгеіtеп,
Sсlll'апkеn

Schrecken,

переступпти

die SC]lf<lllkell iibr]"
границі;
еіпег
SaclJe

setzell, положити справі колець.
страши'J'И, ЛЛІ.ати;
іn Sch]'eckell vш,;сtz('n,

настрашити,

наляка'l'JI.

спосіб пнсаШlj
Шlztiglісll(~
дійм:аючий, ущипливий спосіб пне::шя.

Schreibart,
Schl'eiben,
Schreibel',

Ьаllеп,

-

письмо;
писар.

-

(ZlIschrif't), ДОIIПСЬ.

Scllreibart,
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Schreibgebfihr, переписне, належитість ва переписанє.
Schl'eibgeschiiJ"t, писарство, писарка.
I'!chreibkundig, уміЮЧИЙ писати, письменний.
SсhгеіЬvеl'stіішligеl', :знаТОІ, письма.

Schreiten, zur епgегеп Wall1, приступи'ги до тісніишого вибору.
Schrift, письмо.
Schriftengeheimnis, тайна письма; - Gesetz zum Sсlщtzс
des Brief-

Нl1а Sсhгіftепgеhеішпіssеs, 3аІЮН про охорону

тайни листів і письм.
SC]lrif'tffihrer, письмоводець, заппсничий, сю,ретар.
Sсhl'іftgіеfiш', письмолитник, відливач писмrа.
Scllriftgiefierei, письмолитня, відливальнл письма.
Schriftlich, письменний, писемнии; - schriftliches
f:lhгеl1, письменне

reichel1,

поступованв;

-

schriftlich

УсгііЬ!'г

подати на письмі_

Schl'iftlichkeit, письменність, писемність.
Schriftsatz, СІ,лад письма; - поданв на
Schriftsetzel', сr,ладач.
Schriftsprache, письменна мова.

ПJIсмri.

Sсhгіftstеllш', письменник, ппсатель.

Schl'iftwe(\hsel, переПИСІ{а.
Schl'iftzeichell, письмо, букви; - черенки.
Schritt, крок, хід; - степень; _. Exekutiol1sschl'itte,
куційні степені.
Schl'ott иl1а Korn der Miinzc, вага і проба монети.
Schub, видаленв, відстава.
Schubbehorde, власть видаленл.
Schubpafi, варта видаленя.
SchubstatiOJI, місце видаленя.
SсlшЬwеsеп, справн видаленя.
Schulangelegenheit, пшільна справа.
Sсhulаuf'sеhш', Доворець школи.
Schulbehorde, шкільна власть.

Schulbeitl'ag, шкільний даТОЕ, додаток.
Schulbesuch, ходженє дО ШІ,ОЛИ, посіщанв
SchulbildllJlg, шкільне обравовапє.

школи.

SсllllП)uсhеІ'VеІ']аg, наrшад пшілr,шrх RПJJЖОR.

екзе-
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вина, провиненв; jешаndеm etwas zur Schuld
auf jешапdеп dic Schuld
legen, винити КОГО; БсЬіеЬеn, w1ilzen, ;звалити вину на І\ОГО; - sich etwas
zuschulden kоmmеп Іаввсп, ПРОВИНИТИ сл, завинити
щось; ап wem liegt die Schuld?, хто виповатий?;
- ап etwas schuld sein, die Schuld tragen, бути
чого винним, поносити вину; es haften die
Sс]щldеn au!' den GШеrn, тлжать довги на добрах;
- ausstehende Schuld, валлгаючий довг.
Schuldbar, виноватпй, винимий.
Schuldbare Uшvіssепhеіt, ВИНИDШ несвідомість.
Schuldbarkeit, виноватість, винимість.
Schuldbctrag, довжна І,вота.
Schuldbl'ief (-schein), довжна посвідка.
Schulden, jemandem, бути ДОВЖНИМ КОМУ.
Schuldenarrest, арешт ва довги.
Schllldenfrei, бев довгів.
Schuldenlast, тягар довгів.
Schuldenrest, останок довгів, решта довгів.
Schuldenstand, стан довгів,
Schuldentilgung, уморенє довгів.

SсhuldfоrdеrШlg, довжне дош:аганє.
Sсhпldfl'аgе, питанє про вину.
Sсhпldfгеі, бевдовжний; вільний від довгів ; безвинний.
Sсhuldgеfапgепш', увлвнений за довги.
SchuldienCl', шкільний слуга.
Schuldig, довжний, 130бовязаний; - винний, провипен; (в карн.), винен, винний, виноватий; schuldiges

Kapital,

довжна істина;

-

jemandem schuldig sein,
- der Untergeordnete
ist seinem Vorgesetzten GcllOrsam schuldig, підвластний
повинен слухати свого начальника; сlег Belangte
ist schuldig, den Betrag zu zahlen, пі;званий' ;заплатити
довжний; jemanden fiir schtlldig erkl1iren, увнати
кого винним; schuldig sein eines Verbrechel1s, бути
ЮІПним !Злочину; sich еіпсг Tat schuldig machcn,
бути кому ДОВЖНИМ, винним;

335 ДОIlУС'fИТИ сл чину;

letzen,

-

die schuldige Achtung ver·

нарушити належне поважанє.

SchllldigerkHirullg, увнанв ва винного.
Schllldigkeit, довжність, повинність; - seine Schuldigkeit
erfUllen,

сповнлти свою повинність.

Schllldklage, повов ва довг.
SChllldlos, невиноватий, невинний, неповинний.
Schllldlosigkeit, невинність, беввинність.
Schllldller, довжник; - Drittschuldner, третин

довжник

(довжник вобовлваного).
Schuldpapiere, довгові папері.
Schuldpost, повиціл довгу.
Schulduberllahme, переєм довгу.

Schuldurkullde, грамота довгу.
Schuldverbindlichkeit, довжне вобовяванв.
Schuldverhaltllis, довжне відношенє; - відношеН6
Schllldvel'schreibllllg, довжний вапис, обліrаціл.

вини.

Sсhulеlтісhtlшgsuгkuпdе, грамота васнована школп.

Schlllfach, шкільний !Завід.
SChlllfollds, шкільний фонд.
Schlllgeld, шкільна оплата.
Schulgesetz, шкільний вакон,
Schlllinspektor, шкільнии інспектор.
Schuljahr, шкільний рік.
Schllllehrer, учитель (шкільний).
Schulrat, шкільна рада; - шкільний раднНІ'.
Schulsangel', божничий співак, кантор.
Schlllstrafe, шкільна кара.
Schulwesell, шкільництво.
Schulzwallg, шкільний примус.
Schurfbau, копал1jнна робота;
einen Schurfbau
schlagen, er5ffnen, ровпочати копалинну роБО'I'У.

Schurfell, копати, І'лндіти ва кошілина:м:и.
Schurfel', рудокопник.
Schurfgebiet, копалинна область.
SchUl'fkreis, копалиннии округ.
Schurt1izellz, копалинне привволенє.
Sсhш'fгаUI1l, КОIlалинпии простір.

ап·

-
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SсlШІ"fгесht, право пошунуванн копалпп.
Sсhш"fsсhасht, прібний шиб.
Schllrfschein, копалпнна карта.
Sсhш"fzеіС]Шll, копалиннип <знак.
Schu6geld, стрільне.
~сЬп6Ііпіе, стрільна лінія.

Schu6weite, достріл,
Schiittboden, насип.

.

'

стрільна ВІддаль.

SсhііttПllg (Abgabe), БСИП;

-

(Resultat), наnIОЛОТ.

Schiittungsausgedinge, вимова з сину.
Schutz des Gesetzes, охорона вакона.
Schlltzbefohlener, відданий під опіку.
SchutzbiiJldnis, оБОРОННИІі СОЮ3.
Schiitze, етрілець; - пушкар.
Schiitzen, боронити, хоронити, етереЧJI; schiitzen,

das Wassel'

загатиТІІ воду.

SC]liitzenhallS, стрільшщя"
SC]liitzelll"egimellt, стрілецький' полк.
SсlшtzfІ"іst, ОХОРОНШІЇІ речtшець.

Schutzgeld, оплата за охорону.
SchutzheI"l", покровитель, оборонник
Sсhпtzhоhеіt, звеРХЮlча охорона.

Schlltzlos, бев опіки, бевбОРОННJIЇІ.
Schutzma6regel, СІІоеіб охорони, охоронне ередство.
Schutzmittel, средство охорони.
Schutzschrift, оборонне письмо.
Schlltzstaat, держава під охороною.
Sсhпtz- lllld T."lltzbtindnis, СОЮI3 оборонно-відпірнпЙ.
Schlltzwaft"e, оборонна вбруя.
Schlltzwasserbauten, охоронні робо'l'И водні.
Sсhlltzwеhг, оборона, оборонне військо.
Schutzzoll, охоронне цло.
Schwabellspiegel, шваБСЬІШЇІ еудебнш\.
Schwachsinn, слабоумність.
Schwachsinllig, слабоу~шиЙ.
Schwachllng, слабленє; - ul1f'I'ei\\'itlige SсllwаС]Щl1g, при
мусове слабленє.

Scbwag~r, шурнн (дівир), пшаrер.

-
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Schwageriu, братова, ятроха, !Зовиця.
Schwagerschaft, сватівство, свояцтво.
SChwagerschaftsverhaltnis, відношенє свояцьке.
Schwangel', тягітниiJ:; - schwanger "\verden, вайти в тnготу.
Schwangern, отяrотіти, вробити вагітною.
Schwangel'schaft, тягота, вагітність.
SChwangel'ung, отягітненв, ваплїДllенє.
Schwarzen, перемичувати, шварцувати; - geschwarzte
Wal'e,

перемичений товар.

Schwarzer, перемичнпк, пачкар.
Schwarzerbande, шайка перемичників.
Schwal'zung, перемичеН6.
Schweben, висіти, вависнути.
Schwebende Bedingung, несповнене услівє; - schwebende Frage', непорішене питанє; - schwebende Geschafte, неполагоджені справи; - schwebende Schu1d,
неваплачении довг; schwebende Verhandlung, не
покінчена ровправа; der Prozeg schwebt, спір
точить

ся.

Schwebezustand, С'І'ан непорішениИ.
Schweifiofen, (в гути.), піч до праженя.
Schwemmholz, сплавне дерево.
Schwere Polizeiiibertretung, тяжке поліціпне переступство.
Schwerer Kerker, ТЯjlша вя!Зниця; - 9chwerer Fall,
тяжкии випадок.

Schweres Verbrechell, тяжкий !Злочин.
Schwerpunkt, тяжінь, точка тяжінл.
Schwertmagen, рідні по вітци.
Schwestersohn, сестрінець.
Schwestcrtochter, сестріницл.
Schwiegereltern, тесті.
Schwiegerkinder, зять і невістка (синова).
SchwiegermutteI', теща, свекруха.
Schwiegel'sohn, зять.
Schwiegertochter, невістка, синова.
Schwiegervater, тесть, свекор.
Schwierigkeit, трудність, тяжкість;
SchWierigkeiten
bereiten,

робити трудности,
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Schwimmbank, (в гірн.), плот:иця.
Schwindlel', мантяр, І{РУТШ.
Schworen, присягати, клясти сн; - ich sсh,vбге Ьеі Gott,
присягаю Богу; einen reinen Eid sсhwбгеп, щиро
присягати.

Schwurbriichig, кривоприсяжний.
Schwurgericht, суд присяглих.
Schwurgerichtshof, трибунал присяглих.
Schwurgel'ichtssitzung, васіданє суду приснглих.
SсhWШ'gегісhtsvегhапdluпg, розправа перед судом ПРJIсяглих.

Seeadmiral, морський отаман.
Seeadmiralat, морське отаманство.
-Seeassekuranzpolizze, поліса морського

обе:ше-

ченн.

Seefl·achtvel·t!·ag, морсший договір перевову.
Seegefa!n', морська небевпека.
Seegericht, морський суд.
Seegerichtsbarkeit, морське судівництво.
Seegesetz, морський вакон.
Seehafell, морська пристань.
Seemacht, морська сила, морська влада.
. Sеешапп, мореплавець, моряк.
Seepa.6, морська проnyстка.
Seel'auber, морський ровбі:йник.
Seerauberei, :м:орське розбійнпцтво.
Seel'echt, :м:орське право.
Seelsorgegeistlichkeit, душпастирсше

духоnенс'l'ВО, ду 11І-

пастирстnо.

Seelsorger, душпастир.
Seestadt, морсше місто.
Seeunfall, морська пригода.
Seeversichel'ung, :м:орсь:ке обевпеченє.
Seewarts, від моря.
Seewurf, ВІшненє до моря.
Seifengebirge, (в гірн.) напливний ПОltлад.
Seide- und W olltrocknungsanstalt, ;заклад сушенн
і вовни.

ШОВКУ
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Seite (Pal'tei),

сторона;

3 сторони, від;

-

-

~

(Flache), бік; ~ уоn Seite,
jemanden beiseite fiiht'en, ввяти

кого на бік, на сторону.

Seitengewehr, прибічне оружє.
Seitenlinie, бічне поколінє.
Sеі'tепvегwапdtш', бічний рідняl(.

Seitenweg, бічна дорога.
'
Sekretar, секретар, тайник.
Sekretariat, секретаріят.
Sekte, секта, відлом.
Sektion (Abteilung), відділ, секція; - Sektion einet' Leiche,
ровбір мерця,

SektioJlsbefund, о'шrс ровбору мерця.
Sektionschef, начальник відділу, шеф секції.
Sektionsprotokoll, ПРОТОІ\оЛ ровбору мерця.
Sеktіеl'Ш', сектар, відломниr,.
SektieruJlg, сектарство, віДЛОl\lСТВО.
Sekunda,vechsel, второписний: вексель.
Sekundant, свідо:к двобою, сеІ'ундант.
Sekundar, другорядний.
Sеkllпdоgепіtш', другорідність, поиолінв другорідне.
Sеkllпdоgепіtш'fidеіkоmші.6, другорідна повіренність.
Selbstandig, самостійний, самодільний; - selbstiindigc

Anstalt,
nehmer,

самостійний

ваилад; ~ selbstiindigcl'
самодільний підприємець.

Selbstanschaffung, самосправленє.
Selbstbe:Oeckllng, самоложство.
Selbstberechtigter, самопраВIІИИ.
Selbstbeschiidigung, власновільне

ушкодженє,

саМОУШl(О-

дженє.

SеlЬstЬеstіllll1шпg, самопрюшаченє, самоозначенє.
самообманенє.
Selbsterhaltllngstl'Їeb, само охоронна похіть.

SelbstbetI'llg,

Selbstgescho.6, самостріл.
Selbstherrscher, самодержець.
Selbsthilfe, самопоміч.
Selbstmord, самоуби:И:ство.
SеlЬstlllогdш', самоуби:itпии.

.

Unter-

340 -

Selbsttatig, сапюдіЙниЙ.
8elbstverlag, власний наклад.
~elbstverletzung, сам:оушкодженє.
~elbstverleugnung, відцуране самого себе, с&м:овідречеив.
:~elbstverpflegung, удержане в власного, самоудержаиє.
Selbstverstiimmelung, самокаШчеиє.

~~elbstverstiimmler, самокалічник.

:ielbstverteidigung, самооборона .
.';elbstvertrauen, Довірє до себе,

самодовірt>.

]еlЬstvегwаlt1шg, самоуправа.
~4emester, піврік, сем:естер.

~еmеstrаlргііflшg, піврічнии іспит.
семинарін, семинар.

Seminarium,
Senat, сенат,

рада; радний відділ.
~enatsbeschlu.6, ухвала сенату.
,enatsprasid~nt, предсідатель сенату.
,endbrief (Sendschreiben), обіжне письмо, обіжни~;.
:~endung, посилка, переСИЛЕа.
~~eniorat, старшина; Senior, старший, старшина.
Sensal, торговельний посереДНИЕ.
Sensarie, належитість ва посереднич:енє.
~entenz, осуд; приповіДЕа.
~epal'atabdl'uck, ОЕремз відбитка.
"eparation, відлученє, відділене (Mae'l'KY); - ровлука.
,eparationskurator, Еуратор відділеиої спадщини.
~eparatvotum, окреміmний голос.
Sepal'atzug, ОЕремий поївд.
~equester; секвестр, примусовий вавідовник.
,equestration, секвестрація, судове ваи.мленє.

,equestrieren, секвеструвати, :займати судово.
Serie, серія, ряд,
Servitut, служебність; - Servitutenablosungs- und Regulierungskommission,

І\Омісія до викупу і управильненя

служебностеЙ.

Servitutsinhaber, державець служебности.
Servitutsrecht, право служебности.
Sefihaft werden, осісти, поселити ся.
8еввіоп, засіданє, сесія.

-
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Setzeisen, (в гутн.), долото, ІI'..іІНН.
Setzen, поставити, положити, умістити; - einen FзJl setzeu
допустити случай; eine Frist setzen, овна'lИТИ
установити речпнець; in Furcht setzen, иабавиТJ
страху; in Freiheit setzen, auf freien Fua setzen
випустити на волю; - ins Gef"angnis setzen, УВfПшити;
- ins Кlaгe setzen, вияснити; - аllйег Кraft setzen
відняти силу, обевсилити,
- іп Umlauf setzen
пустити в обіг; auaer Umlauf, auaer Verkeh:
setzen, виняти в обігу, в обороту; - aнaer Verfolgun
setzen, взлишити слідство; - ins Werk setzen, ви
конати, довершити; jemanden an eines anderej
Stelle setzen, поставити кого на місци другого; sich іп Bewerbung setzen, убігати ся о ЩО; - sicl
mit jemandem
В

іп

Unterhandlllng setzell,

ЛХОДИТИ з кп!

переговори.

Setzer, складач, набирач (букв).
Seuche, 8арава, пошесть.
Seuchenausbl'uch, виступлене, вибух

варави.
Sеuсhеnkошшіssіоn, комісія про вараву.
Seuchenpest, морова вараза, чума.
Seuchenverdacht, підоврінє варави.
Seuchenverdachtig, підовріJШЙ о вараву.
Sezession, сецесія, виступленє.
SicheI'geleit, бе;шечний супровід.
Sicherheit, бевпечність, бевпекаj - Sicherheit lei.ten, 88
бевпечпти j - gesetzliche Sicherheit, ваКОlШа вабеапеК1J

Sichel'heitsbehorde, власть бевпечности.
Sicherheitsdienst, служба бевпечности.
Sісhш'hеіtskаl'tе, :карта бевпечности.
забевпеченє.
Sісhегhеіtsша6геgеl, способи забевпеченя.
Sicherheitsol'gan, ОРІан бевпечности.
Sicherheitspl'otest, протест про обевпе:ку.
Sicherheitsl'iick~ichten, aus, в огляду на бевпечиість.
Sicherheitswache, сторожа безпечности. .
Sісhегhеіtswасhшапn, сторож бе3ІІечности, стражНИR.

Sicherheitslejstung,

Sicherheitswidrig,

противний беепечности.

-
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Sichel'stelIen eine FOl'derung,

забезпечити

домаl'аш~;

jemanden sicherstellen, вабезпечити кого.

SicherstelIel', вабевпечник.
Sicherstellung, вабевпеченє; -

Exekution zur
stellung, еквекуціл на вабезпеченє.

Sicllj 'г-

Sichel'stellungsauftl'ag, наІ,ав вабевпеченл.
Sicherstellungsmittel, средство вабевпеки.
Sicherstellungsurkunde, грамота вабевпеки.
Sісhеrlшgsvеl'fаhrеп, вабевпечне поступованє.
Sicht, auf, nach Sicht zahlbar, платний на оказанє, 110 окаваню,

на

ПОІ,авку.

SichtJich, виднии, видимий.
Sichtwechsel, вексель ва окаванєм.
Siebsetzen (в гутн.), решетованє.
Siech, хорий, уломниИ.
Siechenhaus, дім хорих, хоробинець.
Siechknecht, слуга хорих, доглядач ХОРІІХ.
Siechtuт, хоровитість, уломність.

Siedehal1s, вварнл.
Siedel', зварич.
Siegel, печать, печатка; - Siegel beidl'Llcken, прибитппечать_
Sicgelel'brechung, eigenmaclltige, самовільне нарушенє печати.

Sicgelllng, печатанє, вапечаТlIНЄ.
Siegen (olJsiegen) іп еіпет Prozesse, вnrрати процес.
Signal, внак; - Signalement, описанє особи, РПt;ОІПІС.
Sіgпаtш' (Signierung), піДШfсанє; (Веzеісlшuпg), овначенє,

повнаменованє.

Sigllїeren, підписати, овначитп; allerllochst
Gesuch, просьба :завначена через монарха.
Silbel'agio, доплата, ажіо за срібло.

Silbel'gehalt, содержимість срібла.
Silbermiinze, срібна монета.
Silberwiihrllng, срібна валюта.
Sішопіе, свлтокупство, сШоніл.

Simlllatioll, удаванє, притворюванє.
Sin1111iel'en еіпе Kral1kheit, удавати хоробу .
Sjщпltаllhуроthеlі, сполучена гіПОТfНЩ

signierles

-
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Singulal'sukzession, одинитше наступство.
Sinn des Gesetzes, думка аакона; - іm Sinne des Gesetzes,
по думці аакона; сіеп Sinn des Gesetzes erkl1iren,
пояснити гадку аакона; Ьеі Sinnen sein, бути при
ровумі; buchstiiblicher Sinn, дословне аначінє.
Sinulos, беаумний, нероаумний, бевпамятниЙ.
Sinnestallschung (ШUsion), алуда.
Sinnesverriickllng, повбавленв ровуму.
Sinnesverwirrung, помішанє ровуму.
Sinnesvol'spiegelung, поманенв ровуму.
Sippe У. Sippschaft, рідня, рідність.
SistiCl'en, вдержати, вастановити що.
Sistierung, вдержанє, вастанова; - (Unterbrechung) перерва.
Sistierungsrecht, право вастановленя, вдержаня.
Sitte, обичай, установа; - мораль.
Sittenpolizei, поліція обичайности.
Sittenzeugnis, свідоцтво обичайности.
Sittlichkeit, обичайність.
Situation, положенв, становище, ситуація.
Situationsplan, начерІ' положеня.
Sitz, місце; - осідок; - Sitz und Stішmе haben, мати
право васідати і голосувати.
Sіtzппg, васіданє, нарада; Sitzllng егбffпеп, отворити
васіданє; Sitzung schlie@en, вамкнути васіданє.
SіtzппgsЬегісht, ввіт з наради.
Sіtzппgslоkаlе, місце засіданя.
Sіtzппgsрегіоdе, період васідань.
Sitzungspolizei, береженє порядку васіданя.
Sіtzппgsргоtоkоll, протокол нарад.
Sitzungssaal, комната нарад.

Sіtzппgsvегhапdlппg, ровправа на васіданю.

Skabinus, лавник, присяжний.
Skala, скаля, степениця.
Skalagebiihr, скалева належитість.
Skandal, вгіршенв, соблавнь, скандал.
Skапdаlбs, гіршутшй, соблазняючий, скандальний,
Skагtiегппg, вибракованв, ШІ,артовацє,

Skizze,

нарис, начерк.

-
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Sklavenhandel, торговля невільниками.
Sklavenhiindler, торгівник невільниками.
Sklaverei, невільництво, неволя.
Skontration, вваємне вирівнанє.
Skontrieren, die Kasse, переглянути, перечислити,

про-

вірити :касу.

Skontriernng der Kasse, перегляд каси, ШКОRтроваН6.
SkontriernngsprotokolI, провірний протокол.
Skontro (.ЬисЬ), провіренє (книгове).
Skrntinieren, почислити голоси.
Skrntininm, почисленє голосів; - іспитованє (маю чих
приняти свяченє).

So wahr тіг Gott helfe, так :мені Боже допоможи.
Sodomie, содомство, блудство межи особаJm того ca~roгo пола.
Sohle (в гірн.), дно, спід (копальні).
SoIajahr, сонічн:иіі: рік.
Solawechsel, одинокий вексель.
Sold, плата, служне.
Soldat, жовнір, вонк.
Soldtrnppell, наємне військо.
Solennitiit, торжество, урочисть ; - проречистість правного
акту.

Solennitiitszenge, проречистий свідок.
Soli(larhaftnng, неподільна одвічальність.
SoIidarisch, неподільно, неподільною рукою.
Solidarverbindlichkeit, неподільне вобовяванє.
Solidnm, іn, неподільно, оден ва всіх і всі ва одного.
Soll und НаЬеn, довг і має.
Solntum, іn, ва:місць ваплати.
Solvent, впплатнпЙ.
SQшпаmЬulisпшs, ночеблудність.

Sondel'gnt, віддільний :маєток, окреме добро.
Sondern, відділити, відлучити.
Sonderrecht, окремішне право.
Sonderstellung; відокремленє.
Sondcl'nng der Aussagen, відділею, BiBH:tнЬ.
Sondel'Verbrechen, окремий влочин.
Sonntagsruhe, недільпий відпочинок.
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Sonntagsschule, недільна школа.
Sorge, старане, дбаие; - Sorge fiir etwas tragen,

старати

сл, дбати про що.

дбалі сть, старанність.
SOl'gf'їi1tig, старанний, дбалиИ.

SorgfaIt,

Sorglos, иедбалиі, нестаранний, бевжурниИ.
Sorglosigkeit, иедбалість, бевстаранність.
Sorgsamkeit, старанність, піповаие.
Sortieren, перебирати, добирати.
Sortierung, перебір, добиране.
Sorte, рід, SlRовість, сорта.
Sortiment, добір, спад.
Sоrtіmепthапdlппg, добірна ТОРl'ОВЛЯ.

SOllveran, верховладець.
Souvel'anitat, верховладність.
Souveranitatsrechte, права веРХОВJІаДНОСТИ.
Sozialfiirsorge, суспільне BaonїкoBaH6.
Sozialismus, соціллів:м:.
Sozialist, соціяліст.
SoziaIwissenschaft, суспільна наука.
Sozietat, суспільність; - спілка, товариство.
Spahen, вивідувати, читати.
Spaher, вивідовник, чатівиИR.
SpaIte, стовпець, переділ:ка.
Spaltung, ровдвоеие, ровдор.
Spareinlage, щадиича впадка.
Spareinlagsbuch, книга ВІшадок щадничих.
Sparbuchse, пушка, щадна скарбонка.
Sparkassa, щаДИИЦlІ, :каса ощадно сти.
Sparkassabuchel, щаднича киижочка.
Sparverein, щадниче товариство.
Spateres Recht, півніише право.
SpatgebOl'ener, півнороджениИ.
Spatgeburt, співнении порід.
Spazierhof {ііг Gefangene, прохідне подвір є ДЛЯ
Spediel'en, ровсилати, виправити.
Spediteur, ровсилач, виправник.
Spedition, ровсплка, випраR1t,

вюшв.

-
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Spe(litionsbuch, книжка РОВСИJIОК.
Speditionsgebiihr, НЗJIежитість ва переСJIаНI>.
Speditionsgeschaft, підприємство РОВСИJIкове.
Speditionskonto, рахунок ва РОВСИJIКУ.
Speditionsprovision, провізія ва переСJIанє.
Speicher, шпихJIiр.
Speisenorm Шг Gefangene, припис про

страВ0 ваш:

влвнів.

Spektralanalyse, світJIИННпіі ровбір.
Spekulationsgeist, спеКУJIЯЦійни:И: хист.
Spekulationsgesellschaft, спіJIка на виск.
Spekulationskauf, КУПІЮ на виск, спеКУJIнціине
Spende, ровдавка, дар, даток, жертва.
Sperre, gericl1tliche, судова вапора, ватворенє; sperre,

купно.

Gel1alt;;-

вадержанє поборів.

Sperrabnahme, вдо:ИмJIенє вапори.
Sperl'anlegung, наложенє вапори.
Sperrbericht, ввіт про наJIоженє вапори.
Spel'l'kommissar, І\Омісар від напори.
Sреl'гstппdе, година вамикана (брам).
SpelTZel1g, віДМИЧІ.а, І>JIЮчі.

Spesen, видатки, кошти.
Spesenbuch, :книжка видаТІ(ів.
Spesenrec)lllung, рахунок видатків.
SpezereiwaI'e, r;орінІІПЙ товар; - Spczerei und Kolonialwarenhandlung,

ТОРГОВJIЯ корінних і осаДНИЧIlХ товарів.

Spezialausweis, подрібнпи
Spezialbevollmachtigung,

ВIlКaB.
осібне

(окреиішне)

уповно-

власненє.

Spezialbilanz, окремішне зістаВJIенє.
Spezialkarte, осібна карта.
Spezialkommission, ОІ\рема І\Омісія.
Spezialtal'if, подрібна тарифа.
Sреzіаlvоllшасht, окремішна повновласть.
Spezialia, особенности, осібности.
Spezialitatsprinzip, васада поосібности.
Spezies (АгІ), рід, порода; - (Ьеstішшtе Saclle), означена
річ;

-

(EinzelsaclIe), одинпця, особепна річ.

-
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S(lezics facti, опис
Spezieskal1f, І<УПНО

чину.
річи оаначеної.
Sреzіеstаlш', битий таляр.
Spezifikatioll, подрібне овначенв, описанє;

- Spezifikatioll

сіпег Sache, перем:іненє річи, переробленє.

Spezifizieren, подрібно ОВШ1,чити, вимінити ; -

переро-

бити.

Spiel, гра, ігра; - verbotenes Spiel,
Spieldarleihell, ІІозичка ів гри.
Spieleinlage, ставка до гри.
Spielhaus, дім гри.

.заборопена гра.

Spielpfenнig, вначок до гри.
Spielschuld, довг а гри.
Spielel', грач, :картяр.

SpiOll, шпігун, ввідун,
Spionierell, шпігувати,

шпіон.

ввідувати ся, Шllіонува'l'И.
Sрігіtusше.6арагаt, спіртовиИ: степеномір.
Spital, дім хорих, шпиталь, більниця.
Spitzfindig, цотепний, вигадливий, хитрий, проворнии.
Spitzfindigkeit, дотеІІність, ХИ'l'рість, проворність.
Sріtzпаhше, ІІріввище.
Spollsalien, ІІриреченя, обіти.
SpOl'kogewicht, гуртівна вага.
8portelll, дрібні ОІІлати.
Spott, наСJlIЇШЕа, наруга, глум; - sicIl zum Spolt maC!lCll,
виставити ся на сміховище;

-

et\vas zum Spolt tun,

робити що 'на :кпини.

Spottpreis, ит еіпеп, ва беацін.
SPOttschl'ift, глумливе письжо.
Spottische VOI'stellung, насмішливе
Spl'ache, бесіда, мова, річ.
Sprachgebrauch, уживане мови; -

представлене.
ввичай говоренн;

wie es der SprachgebraucIl mit sich bringt,
ворить

ся.

Spl'achkenntnis, внане юшка, мови.
Sprachvel'standiger, BHa'foK явю,а, мови.
Sprechali, спосіб говореня.
SРІ'есhzіщшеl', ровмовд а 1'0l\lпата, бесідда.

як це го

-

- sprechen Уііг etwas.
sprechen ііЬег etwas, говорити
про що; die fi.ir den Angeklagten sprechenden Ве
weise, докази промовляючі ва обжалованим ; - Recht
sprechen, орікати, судити; - Urteil spreCllel1, ви

Spreehen,

говорити,
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бесідувати;

промовляти ва чим:; -

давати

вирок,

вирокувати.

Sprengal'beit, роБО'l.'а при ровриваню.
Sprengel, округ, обвід.
Sprucb, осуд, оречеН6.
Spl'Ucbkollegil1m, судова БОлє:tія, судний вбір.
Sprl1chreif, готовий до осуду.
Sprl1cbrepertorium, репертоар оречень.
Spllr, слід, знак; - di~ SpUl'en, познаки; - Fuaspuren,
сліди ноги, прuслідок; die Spur entdecken, ви
крити сліди; апС der Spur sein, ПрИЙТИ на слід;
- апС ше Spur kommen. вислщити; - spurlos, без
слідний, бев знаку, без сліду;
Spur verwischen,
BaTepтn слід.
держава; влада, правлінє;
чавість; VOIn Staate besolclet

Staat,

- оказалість, вели
sein, бути плаченим

В державного СІ\арбу.

Staatenbund, СОЮВ держав.
Staatsamt, державн:ий уряд.
Staatsangeborigkeit, державна приналежність.
Staatsangelegenlleit, державна справа.
Staatsanleben, державна ПОВИЧІ{а.
Staatsanwalt, державний :заступник, прокуратор державний.
Staatsanwaltscbaft, державна прокураторія.
Staatsauflage, державна дань.
Staatsaufsicbt, державний нагляд.
Staatsaufwand, державний наклад.
Staatsausgabe, державний видаток.
Staatsbauten, державні будівлі.
Staatsbeamter, державний урядник.
Staatsbedienstetel', державнии службовник.
Staatsbeborde, державна власть.
Staatsbildend, державнотворчнЙ.
Staatsbiirger, горожанип.

StaatsbiirgerUch, державно-горожанськиИ.
Staatsbiirgerschaft, державне горожанство .
Staatskasse, державна каса.
Staatskasseanweisnng, перекав державної каси.
Staatskontrolle, державний нагляд, державна контроди.
Staatskredit, державний кредит.
Staatsdiener, державний служник.
Staatsdienst, державна служба.
StааtsdіепstvегhіШnis, відношенє державної служби.

Staatseigentnm, власність держави.
Staatseinkiinfte, державні доходи.
Staatseisenbahn, державна велі:зниця.
Staatserfordernis, державні потреби.
Staatsfabrik, державна фабрика.
Staatsform, устрій держави, спосіб правліllil.
Staatsforste, державні ліси.
Staatsgebiinde, державний будинок.
Staatsgebiet, державна область.
Staatsgefahrlich, небевпечний для держави.
Staatsgefiille, державні доходи.
Staatsgefangener, ВSlвень стану.
Staatsgefangnis, державна вюшиця, кааниця.
Staatsgenosse, співгорожанин.
Staatsgerichtshof, трибунал стану.
Staatsgesetz, державний :закон.
Staatsgewalt, державна власть.
Staatsgrnndgesetz, основнии :закон держ<tвииИ.
Staatsgnt, добро держави. '
Staatshanshalt, державне господарство.
Staatsklugheit, державна проворність.
Staatskunst, штука правліня.
Staatslotterie, державна льотерія.
Staatsmann, муж стану.
Staatsministerium, державна жіністеріа.
Staatsmittel, державні аасоби.
Staatsmonopol, державний МОНОПОЛЬ.
Staatsnote, державна нота.
Staatsoberhanpt, голова держави.

-
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Staatsobligation (-schl1ldschein), державний :запис довжнnЙ:.
Staatspapiere, державні папері.
StaatsprUfung, державний іспит.
Staatsrat, рада стану; - державний радник.
Staatsl'echnungsabschl1l6, :заМІ;неш: раХУНІ;ів державнпх.
Staatsrecht, державне право.'
Staatsreligion, пануюча (в державі) реліrія:.
Staatsschatz, державнпй скарб.
Staatsschllld, державний ДОВТ.
Staatsschllldenkontl'ol1kommissioll, контрольна ІЮD!ісія
довгів державних.

Staatsschuldentilgung, уморенє довгів держ:шних.
Staatsstreich, державний :замах.
Staatsllmwalzung, державний переворот.
Staatsverband, державна :звязь.
Staatsvel'brechen, :злочин стану.
StaatsverbrecheI', злочинець стану.
Staatsverfassung, устрій держави.
Staatsvermogen~ державниll ]!!аЄТОІ,.

Staatsvertrag, державний договір.
Staatsyel'waltllng', управа державп.
Staatsvol'ansc]llag, державний прелімінар,
Staatswil'tschaft, державне господарство.
Staatswissenschaft, політична наука адміністрації,
Staatswissenschaftlich, державно - адміні страцій:ниll.
Staatlich, державний.
Stab (у військ.), штаб; - den Stab йЬег jеmапdt-·п ы'сllеп,'
:засудити кого

на

смерть.

Stabeisen, веліво в прутах.
Stabil, сталий, постійний.
Stabile Miliz, постійне військо.
Stadium, доба, час; - стадія.
Stadt, місто, город.
Stadtarzt, міський ліf{ар.
Stadtbezirk, міський ОІ{РУГ,
StadtbiicheI', міські книги.
Stadtgebiet, МЇСЬІ\а область.
Stadtgefangnis, міська вя:вниця,

~
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Stаdtgеmеіпdе, міська громада.

Stadtgemeindeburgel', міщанин.
Stadtmagistrat, міСЬІ,ИИ MariCTpaT.
Stadtmarkt, міський торг.
StаdtогdШlllg, міськии устав.

Stadtrecht, місше право.
Stadtschule, міська школа.
Stadtteil, часть міста,
StаdtvеГOl'dпеtel', міськии відпоручник.

Stadtviertel, міська дільниця.
Stadtwache, міська сторожа.
Stadtwappen, міський стяг, l'ерб.
Stahlfabrik, фабрика сталі.
Stallgeld, постіНне, постаєнне.
Stallllll, пень, відвемок; - (Geschlecllt), рід, поколінв.
Stammaktien, основні аІщії.
StammbaUlll, родовід.
Stammeltern, npародичі, предки.
St'alllmerbe, родовии дідич.
Stalllmgenosse, одного роду, однородець.
Stammgut, родове добро; - вакладне маНН0.
Stalllmhalter, вбережник роду.
Stallllllkapital, вакладний папі тал.
Stammsitz, родовии осідок.
Stalllmtafel, родописна таБЛИЦІ!.
Stammvater, праотець, родоначальник.
Stammvel'mogen, вакладний маєток.
Stalllmwirtschaft, первісне господарство.
Stampfe СВ гутн.), ступа, толочня.
Stampigliellabdl'uck, печатковии відтиск.
Stапd (ВегиО, стан; (Platz), місце, стійло; - (Rang),
степень, становище; der eheliche Stand, ПОДРУЖIJll
стан; Aktivstand, чиннии стан; Passivstand,
довжнии стан; zustande bringen, ДОI\Онати, при
вести до І,інця;
- zustande kommen, стати ся,
діНти до І,інця, довершити ся; imstande sein,
могчи, бути в силі; jemanden instand setzen,
да:rи І\ОМУ спромогу, подати кому спосіб; еіпеп

~-
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Flucht1ing zilstande bringen, спШмати вбіl'ЦJt;
ware ег nicht imstande die Summe zu leisten, КОЛИ
би не був в силі ваплатити суми;
Einsetzung іп
den vorigen Stand, привегненє до первісного стану.
зновленв.

Stande, стани.
Standchen (Markt-), торгове СТlИло, лавка.
Standchenbefugnis, лавочне право.
Standeserhohung, піднесенє на висший стан.
Standesmafiig, після стану, приличний; - stаndеsшаlaіgеІ'
Unterhalt,

приличне удержане.

Standespet'son, визначна особа.
Standespflicht, повинність, обовю{ок стану.
Standesrechte, права стану.
Standesregister, реєстр стану осіб.
Standeswahl, вибір стану.
Standgeld, оплата ва :місце, торгове.
Standgericht, доравовий суд, настійний суд.
Standhaft, твердо, непохитно, статочно ;
rechtfertigen, достаточно оправдати.
Sta.ndhandel (Stiindchenbefugnis), лав очний

торг.

Standigel' Aufenthalt, постійний побут.
Standige Коттіввіоп, постійна комісія.
Standisch, становий.
Standort, місце уряДованSI; - иісце nOCIOIO;
--

аuп,егhаlЬ

des Standortes,

standhaft

осідок;

пова місцем урядованн.

Standpunkt,

становище, ПОГЛЯ:Д; - уоп diesem Standpunkt
aus betrachtet, в цего становища рОВСУДЖУlOчи річ;
- das ist еіn fibel'wundener Standpunkt, се справа

р:орішена.

Standrecht, доравове право.
Standrechtliches Verfahren, доравове поступованв.
Stapelgeld, складове.
Stapelgerechtigkeit, складове право.
Stapelplatz, складове місце, склад.
Stapelrecht, право складу.
Stapelware, складовий товар.
Star, grauer, сіре більмо; - schwarzer Star, полуди,

starrsucbt, вакОВявлість.
Statigkeit, норовистість.
Statim, варав, спішно, rнеть.
Station, перестанок, стація.
Stationsplatz, стаційна площа.
Stationsvorstand, начальник стації.
Statistik, статистика, станопис.
Statistiker, статистик, станописець.
Statistische Daten, статистичні дати.
Statt (St1itte), місце; - замісць; - an jemandes Statt, на
чиє місце, ІЗамісць Koro; - ап Kindes Statt аппеЬmеп,
прибрати ва сина або доньку; stattfinden, ЬаЬеп,
мати місце, діяти ся; das kann nicht stattfinden,
це не може стати ся; stattgeben dem Rekurse,
дати місце відкликови, увrляднити віДІ,ЛИК; jemandem zustatten kommen, прислуrувати кому;
etwas stattfinden ]assen, допустити, ПРИ8ВОЛИТИ на

Statthaft, умісний, допустимий.
Statthafte Griinde, умісні причини; ее

das ist statthaft,

допустиме.

Statthaftigkeit, умісність, допустимість.
Statthalter, намісник.
Statthalterei, намісництво.
Statthaltereirat, радник намісництва.
Statuieren, установити, допустити.
Status einer Behorde, состав уряду; -

що.

status quo,

стан особовий;

так як в.

Statusrecht, право особовоrо стану.
Statut, статут; - правило.
Stauanlage, водна BaraTa, вапорище.
Stauma6, міра стану води.
Stallpfahl, водний стовп.
Stechvieh, бевроrи, хлівна череда.
Steckbrief, стежний лист.
Steckbrieflich jemanden verfolgpn, слідити Koro

стежними

листами.

Stehen, unter Aursicht,

бути,

стояти

unter der Gerichtsbarkeit stehen,

під

доrлядом;

-

належати під- судо-

водство ;

-

zu Gebote stehen,

столти

іІа

услуrtt,

прислугувати ; іп pflichten stehen, служити, бути
в обовюзку ; -- іт Verkehre stehen, бути в обороті; іт

Wege stehen (entgegenstehen),

перешкаджати, СТОЯl'І1

на дорові ; es steht fesl, се річ певна; - еіпе
іп dem Willen des Kiiufers stehende Bedingung, услів€
валежне від волі купуючого ; die Kosten stehen
аи.@ег allem Verhiiltnisse, ІЮШТИ є HaД1llipHi; Stehen,
стоянв.

красти, вкрасти; wenn der ТШег das stеыlп)]
siclJ zur GewohnlJeit gemacht ЬаІ, IU>ЛJI впновник 11 ла

Stehlen,

логу допустив сл крадежі.

Stehler, злодій, крадун..
Steiermark, Стиріл.
SteigeI' (в гірн.). штиrар, старший ямар.
Steigerung, піднесене, побільшенє.
Stеіпdгпсk, каменоппс, відтиск 11 паменя.
SteindI'uckerei, літorрафіл, памеНОПИСЮf.
StеіпdгuсkРІ'еssе, праса камеНОПJIсна.

Steinkohlenberg,,'erk, коиальня вугля камінного.
Stelle, місце; - становище; - станиця; - (Amt) , уряд,
посада; auf der Stelle, сейчас, Бара:!, н місця.
Stellen, ставити, поставити; - еіпеп Bilrgen stellen, дати
поручника; іп Abrede stellen, ваперечити; еіп
Ansuchen stellen, жадатл, домагати ся; - еіпеп Ап
trag stellen, ставити внесок; - еіпе Bedingung stellen,
покласти услівє; еіпе Forderung gegen jemanden
stellen, домагати сл чого від кого; - Fragestil.cke
stellen, ставити питаня, надавати иитаня; зu!
freien Ри.@ stellen, випустити на волю; - іт Jопrпзlе
іп

Empfang stellen, вписати в дневнику лк прихід;
зuf die РгоЬе stellen, трібувати; auf die
Rесlшuпg stellen, умістити в рахунку; zur Rede
jemanden stellen, потягнути кого до одвічальности;
- іп Vorschreibung stellen, ваписати на рахунок (на
перед); sich stellen, ставитп ся, станути.
Stellllllg, amtliche, урядове становище; - Stellung vor
Gericllt, сrавленє перед судом; - Slellung zum МіlіШг,
-
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С'І'авлене,

відставлене до віиська;

-

Stellung einer

Ware, достава, пристава товару.

Stellungsamt, відставнии уряд.
Stellungsbefehl, ПРИl\аВ ставленя.
Stellungsbezu'k, доставний округ.
Stеlluпgskошmіssіоп, поборова комісія.

Stellungsliste, спис поборових.
Stelll1ngspflichtig, поборовии, бранець.
Stellvertl'etel', ваступиик, :заступець.
Stellvertl'etung, ваступство; - in Stеllvегtгеtuпg,
ступстві.

Stешреl, стемпель (клеймо); Stempelamt, стемплеВІІll уряД.

ціха.
І
Stеlllреlапstапd, стемплева перепона.
Stempelbefreiung, увільнене від стемпля.
Stempelbeflind, достережене браку стемпля.
Stempelbetrag, стемплева квота.
Stempelfrei, вільнии від стеllIПЛЯ.
Stempelgebrechen, хиба стемпля.
StешреlgеЬііhг, стемплева належитjсть.
Stempelgesetz, стемплевии вакон.
Stешреlшагkе, стемплевии вначок.
Stешреlраріег, стеllIплевии папір.
Stempelpflicht, повинність остемпльованя.
Stешреlрfliсhtіg, підлагаючий оплаті стеD!ПлевіЙ.
Stешреlгеvisіоп, перегляд стемплів.
Stempelriiclrvergiitung, вворот ва стемплі.
Stempelskala, стемплева СRаля.
Stешреlvеl'kііl'zuпg, стемплеве вкорочене.
StеmреІVOl'шеl'kuпg, стемплеве ваприміченє.
Stempeln, стемплювати.
Sterbebl1ch (·matrjkel, ·register), книга померших.

Sterbefall, случай смерти.
Sterbeqllartal, посмертний чвертьрік (квартал).
Sterbetag, день смерти.
SterbIich, смертний.
Sterblichkeit, смертність.
Sternkrel1zorden, ордер ввівдного хреста.

в за-

Stet~t

Betrieb,

Св гіри.), ПОСТlИна робота.

steller, податок, дань, дачка; - Steuern ausschreiben, po~~
писати податки; Steuern eintreiben, стягати по
датки; Steuern entrichten, платити податки.
Stelleramt, податковий уряд.
Stelleranschlag, розклад податку.
Stellerallflage, наложенє податку.
SteuerallSmessllng, вимір податку.
StellerallSSC]ll'eibllllg, розписанє податку.
StепегЬаг, підпадаючий податкови.

Stellerbeamte, податковий урядник.
Stellerbewilligllng, призволенє на податки.
Steuerbogen, податкова карта.
Stellerbuchel, податкова кннжочка.
Stellereinnahme, побір податку.
Stellereinnehmer, поборець податків.
Steuerfrei, вільний від податку.
Stellerfl'eiheit, увільненє від податку.
Stellerf1l6, подаТКОВtl стопа.
Stellergeldabf'uhr, відсиланє податків.
Stellel'gemeinde, податкова гроnraда.
Stellel',jahr, подаТІЮВИЙ рік.
Steuerkl'aft, подашова сила.
Stellermann, керманич, весляр.
Stellel'n (wehren), боронити, відпирати;
кермувати,

правити;

(zahlen),

(ат

SchifТe),
по-

платити

даток.

Stellel'nachsicht, ПО;ЩТКОВИЙ
St,ellel'pflichtig, податник; -

опуст.
обовюзанпп до податку.

StеllеГl'uсkstашl, пода'fкова валеглістт,.

Stellerrllder, І,ерма, весло.
Stellel'satz, податкова стопа.
Stellel'schein, податкова посвідка.
Stelleru berwa]Zllng, пересунеН6 пода'fКУ.
Stеllеl'llшlеguпg, розложеН6 податку.

Stellel'Vel'weigel'llng, відмовлен" подаТІ,У.
Steuerwesen, податковість, податкові справи.
Stellel'zuschlag, додаток до податку.
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стійний ;

StichhiiJtig,
докав

не може

-

der Beweis ist nicht stichhaIti'g,

устоя'l'И

ся.

Stichprobe, ДОРИВО'ІНа проба.
Stichtag, день до стави.
Stichwahl, тісніИший вибір.
Stiefbl'Uder, прирідний брат, введенюк.
Stiefeltern, вітчим і мачоха.
Stiefgeschwistel', прирідні бра'l'Я і сестри,
Stiefkind, прирідие ди'l'Я, введенюк.

введеНЮliJJ.

Stіеfшuttег, мачоха.

Stiefschwestel', прирідна сестра, введенючки.
Stiefsohn, пасинок, пасерб.
Stieftochter, падонька, пасербицл.
Stiefvater, вітчим.
~iel'sucht (Dri1senkrankheit), хороба ВОJ\ВИ.
ваклад, інститут; (Кloster), монастир,

Stift (lnstitut),
л:авра; -

KoJlegiatstift, ігуменство; - Kanonikatslift,
- Kathedralstift, епископетво.
Stiften, eine КігсЬе, оснувати церкву; - (dotieren), ви
посажи'l'И; einen Vergleich stiften, :зроби'l'И угоду;
- Vcrbindungen stiften, навявати вносини; сіLl
Vermachtnis stiften, вробити відка!!.
Stifter, основатель, валожитель ; - Stifter eines КотрlоНеБ,
крилошанство ;

справець

ваl'ОВОРУ.

Stiftling, інститутський вихованець.
Stiftsbrief, основна ГРЮІота.
Stiftsfrau, ігуменя, настоятелька і НС'l'ИТУТУ.
Stiftsgebii.ude, інститутсший дім.
Stiftsherr, ігумен, настоятель інституту.
Stiftskirche, інститутська церква.
Stіftsшеssе, фондове БОl'ослуженє.
Stiftspfal're, інститутська парохія.
Stіftsvегsашшluпg, інститутські вбори.
Stiftung, основанє, валоженє; - наданє, .фундація j
:заклад, інститут.

Stiftl1ngsbehol'de, фундаційна власть.
Stiftungsbeziige, фундацій ні доходи.
Stiftull6"sbl'ief? фундаu;іИпа rpaI!lQ~'a"

-

-
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!і\tіftlшgsfопds, фундаційне майно.
Stiftungsplatz, надане місце.
Stiftungswesen, фундаційні справи.
StH, спосіб писаня, стиль; - alter Stil, старий І\ал6ндар.
StШsіеl'еu ein Gesetz, уложити ваІЮН, вистилівувати.
Stille Handelsgesellschaft, тиха спілка торговельна.
Stillш' GesellschafteI', ТІІХии спільник.

Stillschweigen, мовчаН6; - mit StillsсhWеіgеп, }ІОВЧІШ;
- mit Stillschweigen iibergellen, мовчанвм поминути;
Stillsch\veigel1 beobachten, вадержати мовчанє,
мовчати; ewiges Stillsch,,"eigen :Н1fегlеgеп, накавати
вічне мовчанє.
ЕіпwШіguпg, призволеuє дане МОВЧКИ,

Stillschweigende
мовчаливе;

-

stillschweigende Willenserkla['ung,

до

ровуміле заявленє волі.
StШstапd аег Rechtspflege, вастанова виміру справедли
вости; Stillstand іт Наппеl, вастій в торговлі.
StimmЬеrесhtіgtш', управнений до голосованл.
Stimme, голос; - Ьегаіеппе Stimme, дораднии голос; --

fiir jemanclel1

etwas Stimme ge})el1, дати голос
- die Mehrheil пег Stimmeu,
більшість голосів; es i8t еіпе Stimll1e пагііЬеl', всі
є ва цим; Sitz ипп Stimme ЬаЬеп, BaciдaТJI 3 го
оае!'

ва Rи~r або ва ЧІІМ;

лосом рішаю ЧИМ.
Stіmmеп (iibereinstimmmen), вгоджувати сл, годити ся;
(Stішmе

stimmen,

geben),

-

голосуваТIl;

успособиТІІ

І,ОГО

дО

jemandel1 zu etwas
чого; zu el was

gе8tіШll1t 8еі11, бути до чого успособленим.

Stішшепеіllhеіt, одногодосність, однодушність.
Stішmепglеісhhеіt, рівність голосів.
Stіmlllепvш·hіi.ltпіs, відношенє голосів.
Stіmшfііhіg, спосібний до голосованя.
Stimlllfahigkeit, спосібuість до голосованя.
Stimmfiihren, голосувати.
Stіmшfііhrеr, голосуючий.
листа, спис голосів.
StішmІ'есht, право ГОJIосованя.
stіmшsаПНl111lпg, вбпраН6 голосів.

Stimmliste,

-
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Stїlllшuпg, уснособленє, наС'l'рій;

-

offentliche Stimmung,

вагальний настрііі; ше Stimmung der BevOlkerung
erforschen, доходи'l'И успособленя між населенєм.

Stіmmzаhllшg, Численє голосів.

StimmzetteJ, картка голосованя.
Stipendist, стинендист.
Stipendillm, стипендія.
Stiplllation, застережеНЕ:; - приреченє, уетановлекє.
Stiplllieren, вае'геречи; - приречи, установити.
StOcke (Stockwerk), підра (в гірн.).
Stocken (nicht gehen), остановпти ся; - das Geschaft
del' Handel stockt,
stockt, справа не поступає; торговля не іде; die Sachc ger1it іп Stockung, річ
попала в вастій.

військовий арешт.
Stосkшеіstег, доворець арешту.
Stockroden, корчованє.
StockstreicJle, палки, буки.
Stockllng, вастоянє, вастоя, вастій.
Stockwerk, поверх.
Sto:ff, матерія, предмет, річ.
Stolagebiihr Gura stolae), духовна оплата.
Stollen, (в гірк.). штольня, підкопи ;
Stollen treiben,
провадити піДІ'ОПИ.
Stollenbefahl'llng, оглядини штольні.
StolJenbetrieb, робота в штольни.
Stollenfirste, вершок штольні.
Stollengestange, кладки. штольні.
Stollenhieb, добуванє копалин ві штольні.
StоlJепmllшllосh, уств штольні.
StolJenschacht, вакіп штольні.
StoIlensohle, спід штольні.
Stollellsteller, податок від штольні.
Stollenweise, штольнями, підконавlИ.
StoJlller, штольний пар.
Stoppelfeld, стеркь, стерня.

Stockhalls,

Stoppelgras, стерниста трава.
Stoppelweide, пашенє на стерні.

ЗБО

-

Storen, den Frieden, die offentliche Ordnung,

нарymити

спокій, публичний порядок.
Storend eingreifen, ванепокоїти, !Заворушити.
Stol'ende Handlung, нарушуюче діланє.
Stol'er, еаворушник.
Storniel'en, відписати в рахунку; - уневажнити.
Storno, рахункова віДПИСІ{а.
Storung .des Besitzes, нарушенє посіданн, ванепокоєнє по
сіданя;

-

St6rung des Hausfriedens,

ваворушенє до

машного спокою; St6rung des Landfriedens, ваво
рушенє повемського спокою; - St5rung der offentlichen
Ruhe, !Заворушенє прилюдного (публичного) спокою;
St5rung des Verkehres, нарушенв обороту; St6rung іm Handel, перерва в торговлі.
Stofi, Ев ripH.), боки !Закопу; Sto.!&- und Pre.!&werk,
(в гутн.), CTY!la і толочник.

Stofien уоm Lande, відбити
Stofiherd, (в rYTH.), скрині

від берега.

в товченими металями.
Stl'аfашlеГUllg, 8міна кари.
Strafandrohung, !Загроженє, BarpoBa кари.
StJ'afanstalt, дім кари, карний ваклад.
Stl'afanstaltsdienst, ВН8иича елужба.
StrafanstaltsvOl'steher, начальник каРНОІ'О 8акладу.
Strafantl'ag, виесенє на кару,
Strafantritt, рО8поча'l'Є кари.
Strafanwendung, приміненє кари.
Strafallfschub, відложенє кари.
Strafallfzehrung, поголоченє кар.
Stl'afausmafi, вимір кари.
Strafbal', караємий.
Strafbat'keit, караємість.
Srafbefugnis, право караня, карне управненє.
Stl'afbehorde, І{арла власть.
Stl'afbemessllng, вим:іренє кари.
Stl'afbestimmung, карна постанова.
Strafdauer, триванє кари, протяг кари.
Strafe, кара, покута (пеня); - Ьеі Strafe, під І\ЗРОЮ; mit einer Strafe bele~en, нало)Цити иар~, ваеудити ЦІ!!

-- 361 кару j die Strafe erlassen,
Strafe ziellen, покарати.

-

zur

Strafen, карати, покарати.
Straferkenntnis, карне ореченв.
8traferlassung, дарованв кари, відпущенв кари.
Straffall, карнии случаи.
Straff"a1fig, І{аравмии; - straffallig werden, попасти під

кару.

дарувати кару;

StrаffіШіgkеіt, караємість.
Straffestsetzung, оаначенв кари.
Straffrage, питанє про кару.
Strafgelder, карні гроші.
Strafgenosse, товариш нари.
Stl'afgere('htigkeit, карна справедливіс'l'Ь.
Strafgericht, карний суд; - Su'afgericht fur

Ubertretungen,

карний суд про переступства.

Strafgerichtsbarkeit, карне судоводство.
Strafgesetz, карнии аакон.
Strafgesetzbuch, книга карних ааконів.
Strafgewalt, власть караня.
Strafgrad, с'гепень кари.
StгаfgrіШе, великість кари.

Stl'afhaufung, лученє кар.
Strafjustiz, карне судіпництво.
Strafling, вяаень, каранець, осудженик.
Stra:flingszelle, кання, вявнична комната
Straflos, беакарниЙ.
Straflosigkeit, беакарщсть;

(целя).

Stгаfша.6, вимір кари.
Stгаfшildегuпg, алаІ'оджеlIЄ кари, вменшенв кари.
Stгаfшіldегuпgsgгuпd, причина алагодженя кари, аменшеня, облегченя кари.
Stгаfшіttеl, средство караня.
Stl'afort, місце кари.
StI'afproze.6, карне поступованє, карнии провід.
Strafproze.6ordnung, вакон (устав) карного поступованя.
Strafrecht, карне право.
Strafrecht1iche Beziehung, правнокарне відношенє.

StJ'ц,fг~сЬtliсрщ"

Schutz"

npав~окарна охор опа,

/
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Straf'sache, карна справа.
Strafsatz, вимір кари,
Strafumwandlungsrecht, право переміни
Strafurteil, карний вирок.
Strafveranderung, аміненє кари.
Strafverfahren, карне поступовапє.
Strafverftigung, карне ааряджеН6.
Strafverhandlung, карна РО8права.

кари.

StгаfvегsсJJ.агflшg, ааостренв кари.

Strafvel'wandlung, заміна кари.
Strafvollstreckung, -vоlJzug, виконаю; кари.
Strafvollstreckungskosten, кошти виконаНІ! кари.
Strafvollstreckungskornmission, комісіl! наглядаюча
конаю;

ви-

кари.

Strafwiirdig, каридостойнии, каригідниП.
Strafwiirdigkeit, каридостойність, каригідність.
Strafzeit, час кари.
Stl'afzumessung, виміренє кари,
Stl'alzio, вирівнанє, ліквідація,
Stl'and, побереже, морський беріг,
Strandgut, річ викинена на беріг,
Strandrecht, побережне право.
Stl'ang, посторонок, МОТУ8; Hinrichtung durch den
Strang, страченє черев повішене; - zum Strange
verurteilen, васудити на шибеницю.
Strafie, гостинець, дорога, шлях; - Ararialstra.Ue, дер
жавна дорога; Bezirksstra~e. повітова дорога; Kommerzialstra~e, торговельна 'Дорога; Landstraae,
краєва дорога; Wassers!r'agc, водна дорога,
Stl'afienbau, будова доріг,
Strafienbeleuchtung, освітленє улиць.
Strafienbettelei, жебране по улицях.
Stгаfiепеіш'аumег, доріжник, дороговий С1'Ражник.

Strafienexzefi, уличний виступок,
Strafienfonds, дорого вий фонд,
Strafienmaut, дорогове мито.
Strafienpolizei, дорогова поліція.
Strltfienrltub, рОі:!6ііі на доро ві, раБУНОR.

-
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Stl'afl'echtspfl.ege, нарие праВО~Юj,ВС'l'ВО.
StrafIichter, карний суда.
Stra.6ensauberung, чищенє доріг.
Strauchdieb, волоцюга, таганець,
Strazza (Strazzenbuch), підручпа книга.
Stl'eben, стара'l'И сл, добивати са чого.
Strecke, простір, віддаль; - шлах; - (в гірн.) перекіп.
StI'eich, псота, пакість j - удар, побій.
Stl'eichen aus der Liste, вимавати ві спису; - Streicllen,
(в гірн.), ровліг, обшир верстви.
Stl'еitЬапd, перепаска.
Stl'eifllllg, набіганв, облова.
Streik, зав()дова іЗмова, штраИк.
Streit, спір; - суперечка, сварка; -- einen Streit fuhren,

- іт Streite ііЬег
einen Streit schlichten,
еіпеп Streit anfangen,
Streit geraten, посва

провадити процес,правувати СЛ;

etwas sein, спорити про що; beilegen, валагодити спір;
ровпочати суперечку;
рити

-

іп

сл.

Streitallhangigkeit, ваправованє, виточеНG спору.
Streitanmerkung, приміченє спору.
Streitbeginn, ровпочатє спору.
StreiteilllassuJlg, вданє дО СПОРУ, васпоренє.
Streiten, вес'l'И спір, спорити; - перечити сл.
Streitfall, спірний случай.
Stl'eitfrage, спірне питанє.
Streitfiihrende Раl1іеі, спорова сторона,
Streitgenosse, учасник спору.
Streitgenossenschaft, споров а учасні сть.
StreithandeI, спірне діло.
Stl'eitig (strittig), спірний, суперечний; - dic slreitigc
ііЬег etwas stгеіtіg wеl'dеп,
Sache, спірна річ; поспира'l'И сл о що; jemandem etwas streitig
шасЬеп, !Заперечити кому що,

недопустити

кого

чого.

Streitigkeit, спірність, суперечність; Streitpunkt, спіРJIа річ, спірна ТОЧJЩ.
Strejtsache, спірна справа.

суперечка.

до

-
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Streitschrift, спорове письмо.
Streitsiichtig, жадний спору.
Streitteil, споров а сторона, ведуча спір.
Stl'eitverfahren, спорове поступованє.
Ntreitvel'kiindigung, ваповідь спору, припівванє.
Strenge, строгість, l3arpOBa; - strenge beobachten
Auftrag,

ешеп

строго ВИRонуватп прикав.

Strengel' Arl'est, строгий ареш'l'.
Strichma6stab, 8начкова міра.
Strom, струн; - Stromung, пруд,
Stromabwarts, долі рікою.
Stromaufwarts, горі рікою.

бистрип біг.

Stгошаufsеhег, пuрічний довореl\Ь.
Strompolizeї, порічна поліція.

Stuckel'!ohnel', судновий припрнжник.
Stiickmeister (Zwischenmeister), майстер від
Studentenverbindung, студентський союв.
Studienfonds, науковий фонд.
Sttldienjahr, рік науки.
Sttldienp]an, научний пянн.

111'l'УІШ.

Sttldіеюvеsеп, наукові справи.

Sttldieren, вивчити ся, вивіжуватп.
Studium, наука, ученє.
Sttlfe, степень, С'l'упінь; - (Er'z,), кусень руди.
Stufenfo]ge, степенованє.
Sttlfengang, постепенність.
Stufenweise, цостепенно.
Sttlferz, (в гірн.), бриловата руда.
Sttlhl, heiligcr', апостольський престол.
Sttlhlrichter, повітовий судя (на Угорщині).
Stuшm, німип, бевмовний; stumm werden, оніміти.
Sttlnde, (в гірн.), година, правець.
Sttlndenpa6, годинний РОВІ,лад ївди.
Stllndung (Mor'atorium), відложенє, відволока, проволокз.
StШ'm (Титиlt), товпа людей, глота.
Stiirmisch, бурлпвий, ОпалистиИ:.
Stш'mреtіtiоп, бурлива петиція.
~llb~]tern~ під:рядний , підвдаСjlПЙ 1 НН3IЩІИ,

Subarendator, підарендар.
Sub.jekt, підмет; - kaufmanl1ischer Subjekt,

:купецьttи*

помічник.

Sub.jektiv, підметовий.
Sub.jektivitiit, підметовість.
Submission, піддане, уллглість j -

увнане.
Subтittieren, піддати ся, улягчи j уанати.
Nl1bordination, підвладність j - карність.

I'\ubsidiiil' (subsidiarisch), помічничий, підпомічний.
I'\ubsidiaranklage, помічниче обжалованє.
Subsidial'l'echt, ПО]rїчниче право.
Subsidiengelder, аапомога, вапомогові гроші.
Subsistenz, удержане, пропитане.
Subskribent, підписник, субскрібент.
Subskribieren, підписувати.
Subskription, підписка, підписованє.
Substanz, матерія, суть.
Substanzieren, осущити, надати підставу.
Substituieren eil1en Beamten, ваступати урядни:ка j еіnеп

Erben substituieren,
У. Substitut,

Sllbstituierter,

підставити спадr.оємця.

вас'l'упник,

підставлениИ:,

субститут.

ваступство, підставленє, субституція; SingularsubstitutiOl1, поодиноке ваступство, підставлене;
-- Universalsubstitution, вагальне ваступетво, під

Substitlltion,

ставленє.

SпЬstіtlltiопsЬеfugпіs, управнене до поставленя
ни:ка,

право

дати

ся

ваступ-

ваСТУПИТIf.

Sllbstitutionsfall, случаи ваС'l'упства.
Substitlltionsgebiihr, належитість ва !JaС'l'УПСТВО.
811chen (belangen), пошу:кувати, доходити чого; - Abhilf'e
suchen, просити о поміч, вараду j - seine Erholung
wider jemanden suchen, пошукувати на :ким своєї
Ш:КОДИj sein Recht suchen, доходити свого права.
Sllchstollen, У. Suchstl'ecke, пробні пере:копи.
Sudwerk, у. Solenwerk, жупа, вварня.

Sllffl'aganbischof, епис:коп суфраrан.
811ggestive Fl'agell, піддайні питаня,
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Siihnhandlung, поєднане, помиренє.
Sui juris, власновільний, своеправний.
Sukzession, наступство ; - дідиченє.
~ukzessionsstaat, наступнича держава.
Sukzessiv, постепенний; - adv. постепенно.

Summarisch,

скорочений, сумаричний ;

-

summarisches

VerCabren, сумаричне поступованє.
Summarium (Auszug), витяг; - (Hauptsumme),

Summe, сума, счислена СІ.ількість.
Summieren, врахувати, счислити.
Sumpf, (в гірн.), грязь (на дні ЗаІЮПУ).
Supel'arbitrieren, висше ровпівнавати.
Superarbitrierung, висше ровпізнаванє.
Superal'bitriel'ungskommission, висша

головна сума.

висудна

l(Oмісія,

суперарбітральна комісія~

Supereinverleibung, надваставний впис.
Superficies, право повеМRУ.
Superhaftung, У. Superlast, обтяженє на

обтяженю, над-

тягар.

,.
Supermiingel, дальші хиби.
Supernumeriir, надчисловий.
Supel'pfand, надвастав.
Superpfandl'echt, право надваставу.
Supel'piandung, вавм ваставленої річи, надваставленє.
Superpriinotation, надваставне ваприміченє.
Supplementband, доповняюча частина.
Supplent, ваСТУПНИІ•.
Supplik, просьба; - Supplikant, подаючий просьбу.
SuppIieren, заступати чиє місце.
Suppremat, верховність, верховна власть.
Surl'ogat, вамінок, річ оаступаюча другу, сурorат.
Surrogatkapital, l.апітал винагороди.
Suspendieren (aufscbieben), відложити, відрочити;
~

jemanden
в уряду;
рішене,

УОШ Amte suspendieren, часово відсунутп
еіпе Entscheidung suspendieren, вдержати

-

Suspension УОШ Amte, часове відсунене в УРЯДУ,
Sl1spensionsrecbt, право відсуненя (В уряду).

відсада.

Suspenslv, відволікаючий, віДРочниЙ.
Suspensivbedingung, відволікаюче, відрочне усліВfI.
Suspenso, іп, belassen, відложити, полишити непорішеним;
~ діе Sache ist іп suspenso, справа стоїть непо
рішена.

Sustentationsr«.'.vers, приречене удержаня.
Symbolische Ubergabe, овначна передача,

симболічне

віддане.

Synagoge, божниця, синаІ'оіа.
Syndikat, судейство, правничий уряд, СИНДИІШТ.
Syndikatsbeschwerde, судейська жалоба.
Syndiklls, правовнавець, синдик.
Synode, синод, церковний собор.
SynodalbeschluJ3, ухвала синоду.
Synodalsitzllng, васідане синоду.
Sупоdаlvегsашmluпg, вібран" синоду.

System, систем, уклад, состав.
Systemalkommission, составна комісія.
Systemaluntersuchung, составне слідство.
Systematisch, систематичний, ві ставлений.
Systemisieren ein Amt, установити уряд, утворити уряд.
SystemisieI·ter Gehalt, устіинені побори.
Sуstеmіsіеl'lшg, установлен,,; утворене; уміщен" на
составі (урядничім).

Т.

Tabak, тютюн; - (Schnupf-), табака.
Tabakbau, управа ТЮ1'ЮНУ.
Tabakerzeugung, виріб тютюну.
Tabakfabrik, фаБРИl\а тютюну.
Tabakgef'alle, дохід в тютюну і табаки.
Tabakhandel, торговля ТЮТЮНОМ.
TabakkleinverschleiJ3, дрібна продаж тютюну
трафіка.

Tabakmonopol,

монополь тютюну.

табаки,

'1'abak-

1іші StеmреlvегsсhlеШlizепz, довВІЛ на іфодroк

тютюну і стемплів.

Tabakverlag, СЮІад тютуну і табаки.
Tabakverleger, гуртівнИІ\, складівнИR

тютюну і табаки.
ТаЬаkvегsсhlеШ, продаж тютюну і табаки.
ТаЬаkvегsсhlеШег, трафікант, продавець T~ТIOHY і табаки.
TabeI1arisch, табелярний; - tabellarische Ubersicht, табелярний перегляд.
ТаЬеІ1е, табелн; (Ausweis), викав.
таыlап,' Haupt-, головний переглнд.
rrabularauszug, витяг гіпотечний, табуллрниП.
Tabulal'behol'de, табулярна власть.
Tabularbesitz, табуллрне посідане.
Tabularersitzung, табулярне васиджене.
Tabulat'gesuch, табуллрна просьба.
Tabularglaubiger, табуллрний віритель.
rrabularma6ige Urkunde, книговписна rpaMoTa, спосібна
до гіпотечного впиеу.
Tadel, нагана, догана.
TadeI1os, бевдоганниЙ.
Tafelgeld, столове.
l.'afelgut, столове добро.
rrafelzeug, столове білє.
Tag, день, днина; - (в гірн.), верх, поверхниця; - аш

Tage, на верха; - zutage fordern, видобути на верх;
- an den Tag bringen, відкрити; - an den Tag
kommen, вийти на яв, виявити сл; - е!> liegt аш
Tage, очивидно; - an den Tag legen, вияснити; einen Tag bestimmen, овначити день; - Tag der
Eroffnung eines Grundbuches, день правосильности
ІРУНТОВОЇ книги; Tag des Beginnes, початковий
день.

Tagarbeit, денна робота; - (в гірн.),
Tagarbeiter, денний робітник, робітник
Tagbau, (в гірн.), денний валім.
Tagbericht, денний ввіт.
Tagblatt, щоденний часопис, дневник.
rragebucb, дневник.

наверхна робота.
на д!lИ'

Tageinbau, СВ гірн.), верхний закіп.
1.'agen (sich vel'sarnrneln), зібрати ся, :засідати, радитIf.
Tagesbefehl, денний РОВІ,ав.
Tagesfrage, питанє днН".
Tageskurs, денна ціна, денний курс.
Tagesordnung, ДН6Внии ПОРЯДОІ\, денний порядок; - zur
Tagesordnung iibergehen,

перейти

до

дневного

по

рЯДІ,у.

Tagfahrt, урядовий день.
Taggang, СВ гірн.), поверхна жила.
Taggebaude, (в гірн.), верхна niдра.
Taggeld, денний гріш.
Taggelder (Diiiten), наденне.
Taggesinde, (в гірн.), наверхна челядь.
Taggrenze, (В гірн.), верхна границя.
Taghutmann, (в гірн.), наверхний стражник.
Tagkarte, (в гірн.), денна карта.
Taglia, нагорода, премія.
Taglohn, денна плата.
TaglOhner, денний :зарібник, денник.
Tagma6, (в гірн.), поверхна міра.
Tagma6enarbeit, робота на поверхню: мірах.
Tagsatzung, вивначений термін, день.
TagsatzungS"erstl'eckung, відроченє вивначеного дня.
Tagsatzungsprotokoll, протокол вив наченого дня.
'l'agschacht, верхний вакіп.
Tagschreiber, наденний писар.
Tagwasser, СВ гірн.), наверхна вода.
Tagwetter, (в гірн.), наверхний вовдух.
Takelwerk (Ьеі Schiffen), линівє.
ТаІіоп, відплата, відомства.
тета, тітка; Frau des Oheirns (viiLerlicher Seite),
стрийна; (rniitterlicher Seite), вуйна.
Тапйеше, участь в виску, тантієма.
Тапzmusіklizёпz, доввіл на танці з музикою.
Tapferkeitsmedaille, медаль хоробрости.
Тага, Taragewicht, опуст на з;:аві (тара), вага опакованя.

Tante,

Tarif,

тарифа.
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Tarifleren, тарифувати.
Tarifma6ig, після тарифи, тарифовий.
1'arifpost, повиція тарифи.
Tarifsatz, тарифовий вимір.
Taschendieb, кешенний влодій, кешеневип вЛ:одіЙ.
Taschendieberei, кешенне влодіЙство.
Taschenspieler, фаринник, куrляр.
Taschnerwaren, товари калитничі.
Tat, чин, діло, справа; - eine Tat vollbringen, доконатн
чину; in der Tat, в самім ділі, дійсно; - jemanden auf -frischer Tat ergreifen,

піймати кого

на го

рячім вчинку.

Tatbeschl'eibung, описанє чину.
Tatbestand, єство, суть чину; - Tatbcstand erheben, до
ходити єства чину; - der Tatbestan(l des Verbrechens
ist vOl'handen, ваходить єство влочину; - СБ mangelt
der Tatbestand des Verbrechens, нема єства влочину;
- іп Ermangelung des Tatbestandes eines Verbrecllens
wird die Untersuchung eingestellt, для БІ,аку єства
влочину вастановляє ся слідство.

Tatel'hebung, дохо-дженє чину.
Tatel', справець, чинець; - виновник.
Taterin, чинниця, справнпця:; - виновниця.
Tiiterschaf't, справництво.
Tatfral;e, питанє про чин; - die Entscheidungsgriinde
haben die Tat-

uші

Rechtsfrage zu erfassen,

увасадненє

рішсня: має обнимати питанє що до чину і права.
Tatll:f'schichte, оповість чину.
1'athandlung, чинне діланє.
Tathilfe, чинна по мі.ч.
Tatig, дія:льний, дільниЙ.
Tatige Reue, чинне покаянє.
Tatigkeit, діяльність.

Tatil'rtum, блуд що-до чину.
Tatlich, насильнии, чинний; - jemanden Шtlісh beleidigen,
обидити ного ділом; Шtlісhе Beleidigung, чинна
обида.

Tatlichkeit,

чинність;

-

насильність.
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Tatsache,

подія, Чий;

-

saclle, се дійсність;

~

оБСТ:1впна;

-

- es ist еіпе TatlJef'reiende Tatsache, увід

няюча обставина.
дійсний; tatsachlicher und rechtlicller Anklаgсgгuшl, дійсна і правна основа обжалованл; clas Tatsachliclle des Falles, дійсні ol;ставпни случаю;
- tatsaclJliche Bcstandteile eiq.es VerlJl'echens, дійсні
части складні ~JЛочnну; tats1ich lісЬе Verll1iltnisse,
дійсні відносини.
Tatumstand. обставина чину.
ТапЬ, глухип; taubes BergweJ'k. ПУСТ:1 І,опальнл.
1.'aubheit, глухота, глухість.
Taubstull1m, глухонімий.
Taubstummenanstalt, :заклад глухонімих,
'raufe, хрест, хрестини.
Taufbllch, Ішига хрещених.
1.'aufname, хресне імл.
Taufpate, :хреснип отець, І_УМ.
Taufschein, свідоцтво хрещенл.
Tallglich, вда'гний, вдалпjі. придатнпп; - tauglichel' Zeug'e,

Tatsachlich,

прнгідний свіДОІ'.

'l'auglichkeit, !Здатність, придатаіСТ1 ..
Tausch, заміна, обмін.
Tauschen, міняти, :1а~!ЇНЛТП, обміняти.
Tii.usc]len, ОМ:1НУТИ; - вачарувати; - 3ЛУДИТIJ.
Tausehgeschaft, DІЇньба, об~riнний інтерес.
Tauschhandel, обмінна торговлл.
'rauschmittel, средство ваміни.
'rauschung, овшненє; - вачарованє; - злуда.
Tallschvertrag, договір 3:1Dlіни.
1.'auschwel't, обмінна вартість.
Taxabzug, потрученє на тат,су.
Taxall1t, оцінний уряд.
1.'axation,. цінованє.
Тахаиу, поіменно, ВИІ,шочно.

1.'axator,

оцінник, таксатор.
Тахе, такса, оплата, оціН:1.
Ta,xfrei, без такси.

-
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Taxf)'eiheit, увільнене від такси.
Taxierf\n, цінувати, таксувати.
Taxiel'ung, ціноване, таксоване.
Taxnachsicht, ОПУСТ тar;си.
'l'аХОІ'(]Шlllg, оцінковип устав.
патент про такси.

Taxpatent,

'fаХVОl'ШеІ'kuпg, приміченє таКСІ!.

Tec}lllisch, техвічнип.
'feicllwirtschaft, ставове
'І'еП,

господарство.

часть,

lІаПІ,а, діл; (Anteil), уділ, УЧ::JСТЬ: (Partei), C'l'OpOHa; - teilnehmen, teiIhaben an et\vas,
участвувати в чім, мати участь; Zll gleichen
TeiIen, по рівній части; - groatenteils, по більшіП
части;

-

в части;

-

icI1 mеіnеstеПs, про мене; - ·zum Teil,
jemanden etwas zпtеіl werden Iassen,

нрпвволити кому що, уділпти.

'l'еПЬаг, діЛИl\lИЙ, подільний.
Teilbarkeit, ділимість, подільність.

Teilbetrag, частинна квота.

'fеilеіgепtuш, частинна власність.

Teileigentiimer, власник части, частинниЇІ
'feilen, etwas, ділити, розділити.
'feilerkenntnis, частинне ореченє.

власник.

ТеіІЬаЬег, спільник, учасник.
маючиИ: участь, учасний чого.
ТеШеіstuпg, частинна чинитьба.
ТеіІпаЬте, участь.
'fei1nehmer, учасник.
TeiJnehmender, беручиИ: участь.
TeiJllehmung, участвоваНG.
TeilschuldveI'schreibung, частинний вапис довжнкИ.
Teilung, діленє, поділ.
Teilllllgsklage, ПОЗ0В поділовий.
Teilungsurkunde, поділова грамота, акт ділу.
Teilungsurteil, поділовиИ: вирок.
Teilungsverein, ровдільне товариство.
TeiIungsveI'fahren, ровдільне поступованє.
ТеП",'еіsе, час тями.

Teilhaftig,

-
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Teilzahlung, частинна ;заплата.
Telegraphenamt, телєrpафічниіі уряд.
Telegraphenbeschiidigung, boshafte,

злобне

ушкодженє

телвrpафу.

телвrpафічна переписка;

Telegraphische I{ol-respondenz,
-

telegraphische Depesche,

Temporalien, душпастирські
Tendenz, напрям, прямованв,
Tendenz,

телвІ'рафічна депеша.

доходи.
стремлінє;

-

das i~l шеіпе

до сеl'О зміряю.

TendenzpI'oze6, напрямний процес, тенденційний.
Tergiversation, виминанв, викручуванє.
Tergo, іп, на ДРУl'ій стороні.
Тегmіп, речинець, час.
Terminzahlung, плачеш; R реч:пнци.
Terminologie, вислівня, виравівня, термінольоrія.
Тегпіоп, приділова книжка, терніон.
Ternovorschlag, предложенв трьох, терно.
Terrain, положенє ;землі, поземлє.
Terrainkarte (в ripH.), карта положеня Ірунту.
1'errainverha1tnis, ровмірність повемеля.
TerritoriaIgrenze, обласна rраниця.
1'erritorialhoheit, обласна влада.
Tel-ritorialprinzip, обласна васада.
Territorialrecht, обласне право.
Territorialsystem, обласний систем.

Tel-ritorium; область, теріторія.
TelTorisieren, вастрашувати, ваrрожувати.
Tertiawechsel, третий вексель.
Testament, вавіщанв, тестамент, заповіт,

вавіт;

еіп

Testament errichten, вробити вавіщанв; - starlI mit
(ohne) Hintcrlassung eines Testalllenls, помер, по
лишивши

завіщанє,

без

вавіщаlIЛ;

-

geri~htlic]les,

augergerichtliches Testament, судове, позасудове за
віщанє; llliindliches, scl1fiftliches Testament, устне,
письm:енне вавіщанв; wecllselseitiges Testament,
вваємне (поспільне) вавіщанв.

Testamentarisch, вавіщании, вавітнии, тестаментарниЛ.
1'estamentsel'1Je, завіщаний спадкоємець.
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ТеstашеntsегоffnUllg, отворенє вавіщаня.
ТеstашеntSШ'l'ісhtung, вробленє вавіщаня.
Теstашеntsехеkutог, виконавець вавіщаюr.
Теstаmеntsfйlsсhеl', фальшівниr, аавіщанн.
Testamentsschl'eiber, писар вавіщаня.

Теstашеntszеugе, свідок завіщаня.

'l'estatOl', аавіщаючий, тестатор. '
Testieren, завіщати, робити завіщанє;

посвідчити.
ТеstіеГlшgsfаhіgkеіt, спосібність вавіщуваня, ділапя послідної волі.
Теstіmоnіuш, свідоцтво.
ТеuеГlшg, дорожня, дорожнеча.

Teuel'ungszulage, додаток ДОРО:ЖЮІНшІ.
Teufe (в гірн.), глубінь, глубина.
Text des Gesetzes, Rислівє закону; - 1111 Texte,

в основі.
Техtіегпng, висловленє.
Theolog, богослов; - theologiscll, БОгословськИЙ.

'l'hі:юlоgіе, БОl'ОСЛОВ6.

ТЬеогіе, теорія.

Theresianische

НаlsgегісhtsогdllUПt":,

'l'еревіянсьлс

право

карне.

'l'hese, Thesis, теза, заI10ЖСНЄ, речеш•.
Thron, престол.
Thronbesteigung, ВСl'упленє па престол:.
Тhгоnепtsаgппg, вречеН6 престола.
Thronel'be (-t"olger), наступник преСТО;l:1.
Tln'onfolge, наступсl'ВО престола.
Tieral·zenei. ліІ' длн ввірят.
Тіеl'агzепеіkпnst, лічене ввірят, ветеринарія.
Tierarzeneischule, школа ліченя звірят.
Tierarzt, ветаринар, ;riKap звірят.
Tierfang, ловля звірят.
Tiergarten, звіринець.

Tierkrankheit, хороба звірят; -- Geselz tiiJel' Tierkrallkheiten, вакон про хороби звірят.
'l'ierqualer, мучи'rель ввірят.
TierquaIerei, мученє звірят.
Tierschaden, шкода від ввірят.
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Tierschau, пересмотр, оглядаю, худоби.
Tierseuche, варава на худобу, на товар.
Tierseuchengesetz, вакон про варазу товару.
Tilgen (Ver-), внищити, вигубити; - eine Schuld tiIgel1,
ваплатити,' уморити

довг.

Tilgung einer verursachten Beleidigung, валагодженє вапо
діяної обиди; Tilgung einer Schuld, ваплаченє,
уморенє довгу; Tilgung einer ansteckenden Тіег
krankheit,

вигубленє варааливої хороби товару.

Tilg!lngsfonds, фонд умореня.
Tilgungskasse, каса сплати.
Tilgungsllla6l'egel, спосіб уморена, сплати.
Tirocinalpl'iifung, іспит аптикарських учеників.
Tirociniulll, час науки.
Tischgeld, столове.
Tischtitel (titulus mensae), столове право.
Titel (eines Buclles), !Заголовок; - (Ehren-), почесне прі
~!Вище, титул; (Rechtsgrund), підстава правна,
правний титул; (ВlаН) , !Заголовна картка.
Titres, Anleihetitres, Іtредитні папері, вальори.
Titulal', титулярний; - почесний.
Titulatur, гідність, нааванє, титулятура.
Tituliert-'n, навивати, титулувати.
Tobsllcht, бісноватість.
TochteI', донька; Tochterkind, доньчине дитя;
Tocllterkirclle, прилучена церква, дочерна церква; Tocl1tel'mann,

Tod,

аять.

смерть, умертє,
судити

на

скін;

zum Tode verurteilen, ва
entscheiden ііЬег Leben und
житє і смерть; mіі dem Tode
- auf Tod иl1l1 Leben, на аабіП;

смерть;

-

-

Tod, рішати про
abgehen, умерти;
zu Tode ql1alen, вамучити

Todbringend,
Werkzeug,

смертоносний,

на смерть.

смеРТНИll;

смертоносне оружє.

Todfallsaufnahllle, посмертний
Todfeind, смертний ворог.
Todkl'ank, смертнохориЙ.
Todesangst, смертна трівога.

спис.

-

totbringeJldps

-
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Todesanzeige, донесенє про смерть.
Todesart, рід смерти.
Todeserklarung, оrолошенє ва помершоrо.
Todesfall, случай смерти; - auf den Todesfall,

на случай

смерти.

Todesgefahr, небевпеІ_а смерти.
Todesstrafe, кара смерти; - unter Todesstrafe,

під нарою

смерти.

TodAstag, день смерти.
-Todesursache, причина смерти.
Todesurteil, васуд смерти, смертний вирок.
Todeszeichen, повнака смерти.
Todlich, смертельний,; - Шdlісhе Vet'letzung, смертельне
ушкодженє; Шdlісhе Wunde, смертельна рана.
TOdlichkeit, смертельні сть.
Toleranz, терпимість, толєранціл.
Тоlегіегеп, jemanden, терпіти, вносити Koro.
Tolerierte Religion, терпиме віроісповіданє.
ТоП, скажений.
Tollheit, скаженість.
Tollwut, скаженина.
Топпе, тона, (вага).
Topographie, місцепис, топоrpафія.
Topogl'aphisch, місцепислий, топorрафічниЙ.
Tot, :мертвип, у:мерший; - вавмерлий; - der Тоіе, небіщик, покійний.
TotaI, весь, ціли:П:, цілковитий.
Totalaufwand, весь нзнлад.
Totalallsweis, цілий викав.
Totalsllmme, ціла квота.
Totalvf\l'mogen, весь маєток.
Totalitat, цілість, всецілість ;
всі.
Toten, !Забити, вробиrи смерть.
Totenamt, поминки, ваупокійне боrослуженє.
Totenbegangnis, похорон.
Totenbeschall, оrлядини мерця.
Totenbeschaller, оrлядач мерців.
Totenbeschal1ordnllng, установд про оrлядинп мерців.
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Totenbeschauzettel, картка оглядини
Totenbuch, книга померших.
Totenflecke, посмертні пятна.
Totengeleit, похо~оннии похід.
Totengraber, грабар.
Totenkammer, трупарня.
Toten1iste, спис померших.
Totenschein, по свідка смерти.
Totenzettel, посмертна картка.
Totgeboren, мертвороджений.
Totprfigeln, вбити кого на смерть.
Totscblag, забитє.
Totschlagen, забити.
Totschliiger, вабиИник.
Totschlagerin, ваБИЙниця.

мерця.

Тбtuпg, вабиванє, умертв.nенє.
страти ся, добивати ся чого;

Trachten,

- jemandem nach
Leben, наставати на чиє житє.
Тradition (Ubergabe), переданє, врученє; - перекав, традиція.
Тragen, die Kosten aus eigenem,
в власного поносити
кошти; Nutzen. tragen, нести пожиток; - einen
Schaden tragen, приносити ш:коду; - Sorge tragen,
старати ся; Schuld tragen, вавинити, поносити
В:іІНУ; Bedenken tragen, мати сумніви, ІІагувати
ся; - gebiihrende Riicksicht tragen, належно ровважити.
Trager, двигач; - Trager der Gewalt, властеносець; ает

ви:кладник.

Tl'agerin, двнгачка.
Tragerlohn, ваплата ва несеш;.
Tragf'ahigkeit, видержимість.
Тragweite, донесимість, донеслість.

-:- Traktat schlie~en, ваключити договір;
- ровправа (наукова).
Tramwaybabn, дорогів:ка, трамвай.
Tranksteuer, чопове, оплата від напиткїВ.
Transaktion, вагода; - переговори;
(Umanderung),
Тraktat, договір;

переміна, відміна.
перенести.

'J'ransfe:rieren,

-
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Transferierung gepfandeter Gtiter,

перенесенє заставлених

річей.
'l'ransito, перевіа.

Transitogebiihr, ·zoll, перевівне, перевіана оплата.
Transitohandel, перевівна торговля.
Transitol'isch, тимчасовий, переходовий.
Translation eines Rechtes, перенесенє права.
TI'anslator, товмач.
Translatorsgebilhr, належитість товмача.
Translokation, перенесенє, переlllіщенє,
Transmission der El'bschaft, перехід (необнятої) спадщини.
'L'ransport, переправа, перевів, довіз.
'l'ransportanstalt, перевоаовий ваклад,
Тransportenr, перевівнИІ{.

'l'ransportgeschiift, підприємство
'rransporthaus, перевововии дім.

перевовове.

Тгаш.!рогtіегеп, переправити, переВОЮІТИ.
TranspOl'tkosten, перевовові кошти.
Transportmittel, перевовові средства.
Transportschiff, переВОЗ0ВИИ корабель.
'l'ranspOl'tware, перевівнии товар.
Trassant, виставець вексля, трасант.
Tl'assat (Bezogener), перекаваний, трасат.
Trasse,\ шлях; - Eisenbahntrasse, велівничии штях.

Trassieren, eineJ1 Wechsel auf jemanden, виставити на
кого вексель; trassieren eine Str~e, витичити
дорогу,

визначити,

Trassiert eigener Wechsel, власнип вексель переказовиИ.
Trassierter "Т echsel, перекавовий вексель.
Tratte, тратка, вексель.
TI'auen (Brautleute), вінчати, подружити; - (vertrauen),
довіря'l'И, вірити кому; - sich trauen, довіряти собі,
відважити ся; lassen вісЬ trauen, вінчати СЯ, по
дружити

ся.

право скапу, окапу.
Тl'ашшg, вінчанє, слюб, подружепr.,
'l'.'allungsbllch, книга подружень.
Tl'allUngsscheill, посьвідка uодружя.

Traufrecht,

-

Tretfen,
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еіпеп

Vergleich, угоди'l'И ся;
Anstalten treffen,
- das Rechte treffen, вгадати, дійти
річі;
es trifft вісЬ, пригодить ся, лу

приготовлятись ;

самої
чає

ся.

занимати ся про

Tl'eiben, Gewerbe, Handel, Hand\verk,

мислом, торговлею, реміелом, вести торговлю; - Erze
treiben, добувати руду ІЗ копальні; - іп die Нбhе

treiben, наганяти, гнати в гору;
переступити міру, ваганяти ся.

-

zu weit tt'eiben,

Treibjagd, облава, польован(] 3 нагінкою.
Trennstiick, роздільник.
'l'rennung, розділенє, ровведен(], розлучеНІ>; - Tt'ennung
del' Ehe, розведеНІ> подружп, розвід; - Tl'erlllung der
Gewalten, відділенє властей.
rJ'reten, ін Wirksamkeit, віИти в житє; - das Gesetz triH
іп Wil'ksamkeit, закон зачинає обовязувати ; iBS
mannliche АНег treten, дійти віку мужеського; - іп
еів Amt, іп Dienst treten, вступити до уряду, до
служби; іп den Ehestand treten, вступити в по
дружє; ап jemandes Stelle treten, ваняти чіє
місце; ins Mittel tl'eten, вдати ся в що; - au[
jcmal1des Seite treten, перейти на чію сторону j der Wahrheit zu nahe treten, розминати ея 3 пра
вдою; jemandes ЕЬге zu nahe treten, нарушити
чію честь.

віроломний.
Тгепе, вірність, віра.
Тreuga Dei, Божии мир.
Treulosigkeit, невірнiG'І'Ь, віроломність ; -- (іп
спроневірливkl'Ь.
'l'l'iangulieI'ung, 'І'риграненє, тріан:rуляція.

'l'reubriichig,

Geldsachcn),

Tribadie, блудство ~Іежи жінками.
Tribiine, J!!ОВПИЦЯ, трибуна.
Tl'ibut, дань, дачка.
Triblltp:Oichtig (Tribllt1ir), данник.
Tributp:Oichtigkeit, повинність дав аня дани.
Tridentinisches Glaubensbekenntnis, тридентське
віданє.

віроіспо-

ТгіеЬ
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(Antrieb), намін, наклонність; - (der Weg), гін, гони.

(Vieh-),

гоненє,

вигін;

ТriebfedeI', пружина, побудка.
Тriebherde, стадо, череда.
Тriebyieb, виriнний товар.
Triebwerk, порушаючий прилад, триби.
Trift (Weide), пасовиско, толока, полонина;
гони;

-

(Herde),

стадо, Ч8реда;

-

- (Viehweg),
(Holz), плавленє.

Triftbach, сплавний потік.
Triftgeld, вигінне, спашне.
Trifthirt, -пастух.
Тriftordnung, порядок пашеня.

Triftpfad, сплавнича стежка.
Triftrecht (Triebrecht), право вигону; - право перегону.
Tl'iftstraBe, сплавище.
Triftwasser, сплавна вода.
Triftzeit, час пашена, час вигону.
Triftig, важний, влучний.
Triftigkeit, важність, влучність.
Trinkgeld, пропій, пропитне.
Triplik, трипліка, відповідь пововника на дупліку.
Trivialschule, народна школа.
Тrockener Wechsel, неперекаваний вексель, сухий.
Тrodel, тандита.

Trodelgewerbe (-handel), тандитний промисл.
Trodelordllullg, тандитний устав.
Tl'odelvel'trag (contractus аеstішаtогіllS), повіренє

річи на

продаж.

тандитний товар.
Тrodlel', тандитник.

Trodelware,

Trommelschlag und Trompetenschall,

Ьеі, при ударі бубна

і голосі труби.
Тrottoir, хідник.

TI'otz der Mahnung, не вважаючи на упімненє; - trotz
der klaren Vorschrift, не вважаючи на ясний припис.
Trftben, getrubter Geistesztlstal1d, вапо][орочений стан духа.
T,rftbsinn, аздумчивість, аадума.
'J'ruchseB, стольнщ\,

-
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Triigen, манити, завести.
Triigerisch (Тгііglісh), зрадливий, завіднии.
Trunkenbold, піl'Ш, пяниця.
Trunkenheit, піянство; - іп аег Trunkenheit,

по пяному:

- eingealterte Trunkenlleit, вастаріле піянетво;
periodische Trunkenheit, наворотне піянство; - zuf:Нlige Trunkenheit, припадкове піянство.

Trunkfa1ligkeit, налоговіеть
Trunksucht, пяниченє.

піянетва.

Тгпрре, компанія, товариство, трупа.
Тгпрреп, військо, полки.

Truppenabteilllng, частина війська.
'rruppenkOI'pel', частина війська.
Trust, сполука підприємств під одним проводом.
Tiichtig, спосібний, :здібний; - ;п;ільний, тугий.
Tiichtigkeit, спосібність, :здібність; - дільність.
Tiickisch, влобний, лукавий.
Tumult (Aufruhr), розрух, ворохобня, :забуренє; - (Larm) ,
пополох, трівога.

~umultant, ворохобник, бурливець.
Tumultuarisch, ворохобний, бурливий.
Тun, ділати, діяти, робпти; Abbitte tun, перепросити ;
- viel zu tun ЬаЬеп, мати много до роботи; - zu
lеіае tun, робити прикрість, оскорбити.
ТппliсЬ, можливий до переведеня; rnit tunlichster Ве
sc11leunigung, в можливим присиішенєм.
Tunlichkeit, пасЬ Tunlichkeit ипа Moglichkeit, по спроможности,

Тuгпеп, :tімнастикувати, руханв:увати.

Тпгпег, :tімнастик, руховик.
~'llrnkunst, :tімнаСТИRа, руханка.
Turnus, хід справ; - черга; -

per

іигпиrn, чергою.

Turnverein,

:tімпастичпе, руханкове товариство.
Тііг, Ьеі offener, при отвер'l1ИХ дверех.

Tiirhiiter, дверник.
Typographie, друкарство; -

книгопечатня, друкарня.

Турпs, ціха, привнак, тип;

аіе Туреп, букви, черепки.

-
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u.
~ЬеІ, лихо, вло; - нещастє; -- adv., лихо, :зле, недобре.
Ubelbel'iichtigt, 8лославний, ославлений.
"Qbelgel!innt, вле думаючий, влої волі, влохітниЙ.
Ubelstand (Hindernis), недогода, недогідність; - dеш
Ubelstande abhelfen, вапобігчи алому, варадити; (Gebrechen), хиба, брак; - (Unfug). нелад, непо
рядок.

Vbeltat, вле діло, проступок.
Ubeltii.ter, :зле ділаючий, проступник.
Uben, вправляти, :заправляти, вчити; - (ausi.iben), ви
І\Онувати, повнити; Gerechtigkeit і.іЬеп, берегчи
..
справедливости; - Rac11e і.іЬеп, докопувати пімсти.
Uber, Protokoll ііЬег di~ Verhandlung, протокол ровправи;
Ansprucl1 епtsсЬеіdеп, рішати про
Appellation des Кlagers, про апеляцію
по;зовника; bieten ііЬет den ScЬiitzungspreis, по
давати понад оцінкову ціну; і.іЬет die vorlaufige
Еіпvегпа11ше des Gegenteiles entsclJeiden, рішати по
внслуханю сторони противної; Vorsc]1riften і.іЬег
das шііпdlісhе Verfahren, приписи про устне посту
пованє; ііЬег еіп Jahr іт Gefangnisse веіп, більше
як рік бути увявненпм; ііЬег die Granzen des Веzirkes hinausreichen, сягати пова границі округа.
-

ііЬег

правіж;

..

еіпеп

і.іЬет

-

UberantwOl·ten,

вручпти, віддати; припоручпти;
привнати спадщину.
V,berbieten, подати висшу ціну, перекупити.
V,berbietel', подаючий висшу ціну, перекупець.
V,berbot, подача висшої цінп, переr,уп.

..

eine Erbschaft,

V,berbleiben, вбувати, лишити ся.
V,berblick, перегляд.
Uberbringen, принести, віддати.
Uberbringer, подавець, віддавець; - (Vorzeiger), окааівнпк,
окаватель ; auf den Uberbringer lautende Раріеге,
папері на окааівника, на окааателя.

V,ьerbiirden, 'перетяжити .

Uberbiirdnng,

перетяженв, надмірне обтяжепє.

- sss Ubereilen еіпе Sache, поспішити; - поквапити ся.
Ubereilt, васпішний, Іюквап~ий, поривний;1 - ein ііЬегeilter Schritt, поквапний крок.
UЬегеillшg, поквапленє; - aus Ubereilung etwas tun, ВРО..
бити що 3 неровваги, наборві.
Ubereinander, одно (один) понад другим, одно черев
друге.

UЬегеіпkошmеп, уложити ся, вгодити ся.
Ubereinkunft, уклад, влагода; - Ubereinkunft il'effen,
уложити

ся,

полагодити

ся.

Ubereinstimmen, вгоджувати ся; - die Aussagen stіlllшеп
nicht iiberein, BiBHaНJI не годять ся, є неВІідні.
Ubereinstimmend, вгідниЙ.
Ubereinstimmung, вгідність;
lD
Ubereinstimmung
bringen, погодити.
Uberfabren еіпеп Flu~, перевевти, переправити через ріку;
- jemanden ilberfahren, переїхати кого.
V,berfahrt, переївд, переправа, перевів.
Uberfabrtsgebiihr, перевізне.
1jberfall, riiuberi~cher, ровбійничий напад.
Uberllu6, надмір, вбуток.
Uberfliї!\sig, надмірний, вбутниЙ.

Uberfracht, перебір, надвижка тягару.
Uberfuhr, перевів, переправа.
Uberfiihren, перевевти, переправити; (ilberweisen),
переконати; - jешапdеп eines Verbrechens ilberfiihren,
довести

кому

злочину.

Ubel'fiihrer, перевізник, переправник.
Uberfiihrungsstiick, доказна річ.
Ubergabe, передача.
Ubergabsprotokoll, прОТОІЮЛ передачі.
Ubergabstag, день віддачі.
Ubergabsurkunde, грамота віддачі.
Ubergang, перехід.
Ubergangsbestimmung, перехідна постанова.
Ubergangszeit, перехідний час.
Ubergangszustand, перехідний стан.
Ubergeben, передати.

Ubergeber, віддавець, віддаючиИ.
Ubergebot, наддавка, переплата.
Ubergebiihr, 3ВИШRа належитости.
UbeI'gehen, перейти; - поминути,

пропустити: - mit
Stillschweigen ubergehen, МОВЧІ,и ПОМИНУТИ; - das
Eigentum ubergeht auf den Kiiufer, власність пере-

..

ходить на купця.

Ubergehung eines Noterbell,

ПОllIинеН6 конечного дідича:

- mit Ubergehung der Obrigkeit,

поминувши вверхнїсть.

UbergeOl'dnet, надряднии, наст:;tвничиЙ.
Uberge,vicht, перевага; - надвишка ваги.
UbergriJf, переміг, перехват, промах.
Uberhand nehmen, ввятп верх, перемагати.
Uberhangen, ввисати, надвисати.
-Yberhangende Zweige, ввисаюче гаЛУВ6.
Uberhangsrecht, право надвису.
Uberhaufen, обсипати, переповнити; - mit Arbeit йЬеl"
..

закидати, перетяжити роботою.

h1iuf'en,

"p'berhaupt, взагалі, вагально.
"p'berheben der Arbeit, ввільнити від праці.
Uberkommen, перейти; - одержати.
Vberladen, переложити, перекласти; - переладувати.
"p'beI'landgl'iinde, позаllIежні rрунти.
Uber]assen, полишити кому ЩО; - (abtretell), відступити;
- еіllе Erbschaft uberlassen, полишити спадщину; ~
jemandem ше Leitung uberlassen, віддати кому провід.
"p'berlassung des Grundes, відступлеН6 фунту.
"

"p'berlasten, перетяжпти, переладувати.
Uberlauf, натовп, глота.
Vberlaufen, утечи, перебічи.
"p'bf1rIaufer, утікач, біженець.
Ubel'leben, пережити кого; - der uberlebende Ellegatte,
..

подруг остальний при житю (повдовілий) . .

Uberlegen,

розважити, ровдумати;

-

uberlegell sein,

пере·

магати.

Uberlegung, розвага, розсудок; аllег

-

Umstiinde,

еіпе

докладне

genaue Uberlegung

ровважеН6

всіх оботавин;

Frist zur Uberlegung begehren, жадати часу

до ровваГИj
ровважно;

•.

-

-
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оlше

etwas

Uberlegung, бев ровваги, не
genaue Uberleguung пеhшеп,

іп

ввяти під врілу роввагу.

Vberlegungsfl'ist, час до ровваги, речинець до ровваженя.
Qberliefern, Jemanden, видати кого; - etwas, доставити що.
Vberliefel'ung, miindliche, устний пер екав.
V,berlistung, перехитренє, підступ.
Vbermachen, jemandem etwas, відставити кому що.
Ubermacht, перемога, перевага.
Qberma.6, надмірність; - іт Ubermall!e, надмірно.
lТЬегmіШіg, надмірний, бевмірниЙ.

Ubermitteln, відоолати, передати, перекавати.
"Obermut, бута, сваволя.
Ubernachtig, черевнічний; - iibernachtige Tat, чин черевнічний.

"Obernahme, переєм, відобранє, обнятє.
Ubernahmskommission, відбірна комісія.
Ubernahmsprotokoll, протокол відобраня.
Ubernahmsschein, по свідка відобраня.
UbernahmSUl'kunde, грамота перейму.
Ubernehmen, переняти, приймити на себе, підняти ся
чого

j-

еіпе

Arbeit iibernehmen,

ввяти на себе роботу.

Ubernehmer, переємець, переймаючий.
Vberpragen, перечеканити, перебити.
Uberpriifungskommission, висша комісія

провірочна,

ровпівнавча.

Uberraschen, васкочити, вапопасти; -

налякати.
UЬеrrаsсhtшg, васкоченє; - налякаю,.
Uberrechnen, перечислити.
Uberreden, перемовити, вмовити.
Uьerredungskunst, штука перемовленя.
Uberreichen, подати, вручити; - аіе Кlage iiberreicben,
подати повов.

UbelTeicher, нодавець, noдаючИЙ.
\Tberrest, ВJрrшОІ" останок.
..
Uberschar аег GгuЬепmап,е, влишок МІр ГІрничих.
Uberschatzung, переціненє j - Uheгschatzung des Schadens,
пересадка оцінка шкоди;

-

переоцінка.

20

-
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Uberschau, пер'егляд, поновлене огляненв.
Uberschicken, переслати.
Uberschickung, пересланв, пересилка.
Uberschickungsart, (Jпосіб переСИjj1{И.
Vberschlag, ровч:исленв, обрахунок.
1Jberschreiben, надписати, переписати.
"p'berschreitbare Frist, переступижии речинець.
1Jbers.chreiten die Grenze, переступити границю;
..

АНег iiberschreiten, пережити вік,

1}berschreitung, переступленв; 1Jberschrift, надпис, напис.
Uberschufi, ввишка, надвишка; -

переступити

сш

літа.

укінченв (віку житя).

Jahresiiberschlill, річна

наДВИШІ,а.

lTbel'schwemmung, повінь, валива, ватопа.
Ubersehen (versellen), недоглянути; - (durcllsehen), переглянути; (nicht aclltcn), пропустити.
ijbel'senden, переслати.
"p,bersendllllg, пересилка, пересланв.
1Jbersetzen (in еіпе andere Sprache), перекласти, пере~
вести,

перело~ити;

einen Beall1len iibel'setzen,

..
перенести урядниr,а.
1Jbersetzer, перекладник ;
Ubel'Setzullg, переклад.
Ubersicht, перегляд, ОГЛЯД; - etwas in Ubersicht haltcll,
держати на перегляді.,

Ubersichtlich, переглядниИ:.
"p'bersichtska11e, переглядна карта.
1]bersichtsregister, скорогляд.
lTbersiedeln, jemanden, перемісти'ги кого; - sich,
..
селити ся, перенести ся.
1]bersiedlung, переселенв, перенесене.
1]bersiedlnngsbeitrag, даток на перепроваджею::.

пере-

VЬегsіеdluпgsЬеwШіguпg, привволенв переселеня.
~!bersiedlungsgebiihr, належитість ва переселенє.
1]bersiedlungskosten, кошти пєрепровадженя.
1JbeI'steigen, переходити, перевисшаги; - die Ausgaben

iibersteigen den Eгtrag, видатки перевисшають дохід;
- da:s iibersteigt seine Krafte, ее переходить Иого. сили.
Uberstellen die Straflinge, перемістити вивнів.
..

-
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Vberstempeln, перестемплювати.
l}berstimmen, переголосувати; - переr{ричати.
l}berteuern, передорожити.
Ubertrag, переніс, перенесене; - iibertragene Summe,
..
перенесена еума.
"Qbertragbarkeit (der Befugnisse), переносишість.
1Jbertragen, перенести, перевести, вдати; - iibertragener
"

Wirkungskreis, перенесении, припорученпп обєм діланя.

l}bertriigel' eines Rechtes, право!щавець.
"Qbertragung, перенесенє, переведенє, вданє.
"Qbertragllngsgebfthr, належитість від перенесеня.
Vbertreffen, перевиешити.
Ubertreiben (еіпе Herde), переганяти; - etwas iibertreiben,
..
пересаджувати, переступиТІІ міру.
~!bertreibung, пересада.
еіпе Grenze,

1Jbertreten
•.

переступиТІІ

грашщю;

-

еіп

Gesetz iibertreten, переступити вакон; zu еіпеt"
anderen Religion ііЬertretel1, переити на пншу віру.

Vbel-treter, переступник.
Ubertretllng, переступсгво, переступленє; -

іт ~Ьег-

tretungsfalle, на случай П1:Jреступленя.
llbertl'Їtt (Religi?ns.), перехід (ва пншу віру).
Ubel'verdienst, Uberverdienstgelder, надслуга, надваслуже..

..
нина, варобоr{ надобовявковиИ.
1Jbervolkerllng, перелюдненє.
Ubervorteilen, ВИВИСК:1ТИ (кого).

UЬегvогtеillшg, вивиекаnє, ВИі3ИСК.
Uberwachen, jemanden, стерегчи, пильнувати; -- etwas
iiberwachen, наДі3ирати, доглядати.
i}bel'wachung, над:зиранє, стере;r,еnє.
UЬегwасhllпgsЬеzіl'k, ОІ{РУГ надвору.
UЬеl'wасhlшgskОПlшіSSіоп, стережна КОМІСІЯ.
Uberw1iJtigen, перемогчи, перебороти.
Uberwiilzen. переносити, пересунути; der Hausherr
iiberwalzt die Steuer auf die Mieter, власник дому

..
перееуває податок на наИмоємців.
Uberweisen (uberfuhren), jешапdеп eines Verbrechens durch
Zeugen, докавати кому влочин свідrшми; - jешаlldеm

-
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All1lShal1dlung iiberweisen, припоручити КОМУ
- j ешапdеп dеш Gericl1te iibel'weisen, віддати кого під суд.
Uberweisung, переконаН6; - переказаН6; - UberweisuJ1g
ап Zahlungsstatt, перекаванє замісць заплати.
Uberwiegen, перевисшати, переважати.
t'oerwiegende MeJlrzahl, переважна більшість; - ііЬег
wiegender Vorteil, значна r{ористь; - zuш klaren und
iiberwiegel1den Vorteile, в очевидною і значною користею.
Uberwinden (bezwingen), побороти.
Uberwindlich, поборшшЙ.
Uberwindung, поборенв, поконанє.
Uberzahl, надчисло.
Uberzahlen, надчислити.
"Qberzahlig, надчисловиИ.
Uberzahlung, надплата.
Uberzahlung', надчисленє.
Ubel'zellgen, jemandel1, пересвідчити, переконати; - sicll
iiberz811gen, пересвідчити ся, увірити ся; - ііЬег..
zeugender Beweis, перенонуючий ДОІ,ав.
Ubel'zel1gung, пересвідченє, переr,онанє.
'P.bikation, місце пробуваня ; - поміщенє.
еіпе

урядову чинність;

'Р.ЬІісЬ, В вrrчаинии, уживаниИ.

Ubung, вправа; - ВЖІІванє, :звичай.
Uferbefestigung, уr{ріпленє берега.
Uferbesitz, посіданє берега.
Uferbesitze'r, посідач берега.
Ufel'gemeinde, прибережна громада.
Ufel"recht, право берега.
Uferschutz, охорона берега.
Ukl'aine, Україна.
Ukrainel', українець.
Ukl'ainisch, український.
Ultгаvоtl1Ш, додаТІ\ОВПЙ осуд.
Uтii,ndеl'lшg сіег Rechte, переміна прав.
Uтarbeiten, переробити.
Uтarbeitung, перероблепє, rrерерібr\а.
Uтbau, переставленє, перебудова.

-
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UшЬildеп, перетворити, перелицювати.
Uшfапg, обєм, обсяг; Umfang des Pfandl'echtes,
права

обсяг

ваставу.

Umfassungsmauer, ОI{ОЛЮЮЧИЙ мур.
Umfrage, переПИТ:1ПЄ, питанє чергою; - вбираю:: голосів.
Umgang, обхід, обходженє, приставанє; - U mgang pflegen,
приставати. ваходити ся в ким; vertrauten Umgang
mit jemandem unterhalten, удержувати ІЗ ким
комство ; уоп еіпег Sache Umgallg nehmen,

ІЗна
по

минути ЩО, відступити від чого.
Umgangssprache, товариська бесіда, розговірн::! бесіда.

Umgebell, обложити, обвести, оточити.
U mgebung, околицн; - дружина; - оточенє.
Umgehcll, обходити, обійти; - mit jemandcm umgehen,
вдавати ся ІЗ ким; еіпе Verordnung umgehen
lassen, ровіслати розпогядок; - еіп Gesetz umgehen,
оминути вакон; mit шпgеhеl1Clег Post, відворотною
почтою.

Umgehung des Gesctzes, ьминенє, обходженє вакона.
Umgeld, ровкладка, розложена дань.
Umgekehrt, оберненнll:; - ПрОТИВНИll; - на відворот.
Umgestalten еіпе Sache, перетворити річ.
Umgestaltullg, перетворенє.
Umhin, nicht umhin k6nnen, не могчп іню;ше, ЯК ... , не
МОГ<J:И ПОМИНУТИ, щоби не ...
U"mkоmшеll, ВГІІНУТИ; пропасти.
Um]П'еіs, ОЕОЛИЦЯ, округ.
.
Umladen, переложпти, переклаети.
Umlage, der Stellc>]·, ровклад податку; - розложена нале
житість.

Umlagern еіп Маа, (в гірн.), переложнти міру гірничу.
Umlauf, обіг, оборот; - іп Uшlаuf setzen, пустити в обіг;
-

auaer Umlauf setzen, В:ШТlI ІЗ обігу.

Umlaufschreiben,
Uшlеgеll, еіпе

der Erze,

Urnlegung,

обіжник, обіжне пиеьмо.

Steuer, ровложити податок; перебиранє I{ОПалин.

ровложенє.

Uшliеgепd, околичний, прилежпиЙ.

Urnlegen

-
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ГШРl'аgеп, перебивати, перечеканити.
UшrШ, начеРІ{, нарис.

Uшsаtz, ваміна (товару);
lТшsсhаll

11alten,

-

оборот, покуп, відбут.

оглядати, переглядати.

ІТшsсhlаgsЬоgеп, окладиНІШ, ОІшаднии аркуш.
UшsсhrеіЬеп, переписати що на кого.
lJшsсhwеіfе, короводи; Umschweife шасhеп, оминати;
- оЬпе Umschweife, бев обиняків.
Uшsеtzеп, переставити; ваміняти; - іп Geld umsetzen,
вгрошевити.

Uшsісht, оглядність, обачність;

-

mit Umsicht hal1dell1,

оглядпо ділати.
Urnsichtig', огляднип, обачнии.
Uшsопst (ШlепtgеltlісЬ), дар ом, бевплатно;

-- (yergeblicll),

дармо.

lТmspanngeld, перепряжне.
lТШSРaJшstаtіоп, перепрягова стація.
Umstand, обставина; - einzelne Umstande, поодинокі об
ставини;

обставин;

-

unter solcllen Umstanden, серед таких
das macllt Уіеl Umstande, богато :заходу.
обширнии, подрібнии; zu llmstandlicb, ва
-

Uшstапdliсh,
надто ІІОдрібно.
Uшstішmеп, ІІОкотом голосувати;

- jemanden.umstimmen,

переробити кого, наКЛОЮІТИ.

lТшstо6еп, вивернути, !Звалити, внести; еіпе letztwillige
Verfilgung umsto~en, ввалити РОlJIIорядженє послідпої
волі.
Uшsturz, переворот; - Umstиrzpartei, сторонництво перевороту.

Uшtаusсh, виміна, обміна.
Umtauschen, вимінпти, обміняти.
UшtrіеЬ, СВ лісов.), черга :зрубів.
Umtriebe, крутня, вабіги, викрутп.
Uшwапdluпg уоп
RechtsgescЬiiften.

. актів; -

Umwandlung der

Uшwесhsеlп, виміняти, :зміняти.
маповець, облав.
перехід, провід.

Umweg,
Umzug,

переміна

правних

Stгаfе, :заміна І{ари.
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Unabhangig,

иевалежиий,

-

иевависимий;

-

самосrіИнии,

непідллглиЙ.

ПпаЬhапgіgkеіt des Richters, судейсьr<а невависимість;

Unabhangigkeit des Staates,

-

самості:Иність держави.

о L nabsehbar, недобачнии, недогллднИЙ.
L1nabsetzbar, невложимий, неусуваємиЙ.
ПпаЬsеtzЬагkеіt des Rісhtегs, судейська неусувавмість.
UnablveisIich, необходимии, неминучий; - unabweisliche

Notwendigkeit,

Unabwendbar,

необходима потреба, конечність.

неухоронимий, неухилимии, невідміннии ;

-

uпаЬwепdЬаге Vегhіпdегuпg, неухилима перепона.

Unabwendbarkeit, неухоронимість, неУХИJІимість.
Unachtsam, неосторожний, неуважниИ.
'
Ппасhtsаmkеіt, неосторожність, неувага.

Unanfechtbar, неоспоримий.
Unangefochten, неваперечений,

несперечении; diesen
Umstand hat der Gegner unangefochten gelassen, сеї
обставини не відпер противнпк ; unangefochtener
Absatz des Urteiles, неопрокинена часть вироку; unangefochtener Gebrauch, несперечении !Звичай.
Unangemeldet, неоповіщений, бевоповідний; - unangemeIdetes Verfahren, бевоповідне діланє.

Unangemessen, непримірний; - неодвітниИ.
Unansehnlich, маловажнии, невначниЙ.
Unanstandiges ВепеЬшеп, неприличне поведенє.
Unaufgehalten, сеичас, невдержно.
Unaufhorlich, бевнастанннй, бевпроривнии; - adv.,
настанно, бевпроривно.
UnauflOsbar, нерОIШУЧНИИ, неровривнии;

Aufgabe,

-

бев

uпаuflбsЬаге

вавданє не до роввлванл.

Unauflosbarkeit, неровлучніст~, неровривність.
Unausbleiblich, невідвернимий, нехибниИ.
Unausfiihrbar, невиконаємии, не до переведенл.
Unbedacht, unbedachtig, unbedachtsam, неровважний,
огляднии, необачнии.
Unbedeckt, непокритиИ.
Unbedenklich (оЬпе Anstand), бевпохибнии;
dachtig), иесумнівий, непідовріниИ.

-

не-

(unvel'-

-

Unbedenklichkeit,
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бенпохибність,

несумнівість,

непідо

вріність.

бевуслівний; unbedingte Erbserklarung, бев
услівне принятє спадщини.
Unbeeidet, неваприсяжений, бев прислrи.

U nbedingt,

Unbefangen,

неупереджений, бевсторонний;

fangener Richter, бевсторонний
Meinung, щира гадка.

СУДІ!;

еin иnbе-

-

unbefangene

Unbefangenheit, неупередженє, бевсторонність; - отвертість.
Unbefeldetel· Hallsler, беввемельний хаТНИR.
'Unbefugt, неуповажнений, неуправнений; - unbefugter
Weise,

бен уповажненя, не маючи права.

Unbegrenzt, необмежений, неограничений.
Unbehilflich, непорадний, безпомічний.
Unbekannt, не;знакомий, неннааиЙ.
Unbekannter, незнакомець, невнанець.
Unbemittelt, немаєтний, неваможниИ.
Unbenannt, бевіменний~ неонаачений.
Unbenommen, неваборонений; - es bleibt
den Rechtsweg zu el'gl'eifen,
дорогу

вільно

unЬеnошшеn,
виступити

на.

права.

Unberechtigt, немаючий права, неуправненИЙ.
Unberuhrt, ненарушений; - еіпеп Ul'teilsabsatz unberiiJlJ:t
lassen,

полишати часть ВИрОІ,У ненарушеною.

ПпЬеsсhаdеt fremder Rechte, не нарушуючи ЧУЖИХ прав_
Unbeschaftigt, бев праці, бен ванятя.
Unbescholten, беВ,ІІоганний, честивии, непорочний.
Unbescholtenheit, бездоганність, честивість, непорочність.

Unbeschrankbar, необмежимий ..
Unbeschrankt, необмежений; - unbeschrankter Zеіtrаuш,
час неозначений ; unbescllrankt herrscllen, само
владно володіти, панувати.

ITnbeschranktheit, необмеженість.
Unbesonnen, неровважно.
Unbestechlich, непідкупний, непідплатниЙ.
Unbestimmt, неовначении; - uпЬеstішшtе Апtwогt, не
асна відповідь; uпЬеstіmшt eingesetztel' Erbe, дідич
покликаний до неовначеної части.
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Unbestreitbal', неоспоримий, неваперечниЙ.
Unbestritten, неваперечений, неоспорений.
Unbewa:fl'net, неоружний, неувбруєниЙ.
Unbewegliches Gut, недвижимі сть, недвижиме добро.
Unbewohnbar, незамешканип, не до вамешканя.
Unbilde (Unbill), кривда, неправність.
Unbl'auchbar, неужиточний, непридатний; - unbrauchbar
шасЬеп, вробити неужиточним.

Uп1lrаuсhЬЮ'kеіt, неужиточність, непридатність.
Undank, schwerer, тяжка lІевдю,а, груба невдячність.
Undenklich, непамятний; - seit undenklichen Zeitel1, від;
непамятних часів,

Undeutlich, невиравний, невровумілий, неясний;
undeutliche Willenserkl1irung, неясне валвленє волі.
Gnecht, неправдивий; - unechter Besitz, неправе посі
данє; unechtes Ge,vicht, неправдива вага.
Unechtheit, неправдиві сть ; підложність, ІІОхибність..
(грамоти); неправість (посіданл).
Unechtheitszertifikat, по свідка неnpавдивости.
Unedle Metalle, прості металі.
U:n.ehelich, неnpавесний (неслюбпий); - llnelleliche Kinder,.
неправесві діти, неправого ложа.

Unehre, нечесть, бевчесть.
Unehrlich, нечесний, бевчеснИЙ.
Uneigenniitzigkeit, беВКОРИСl.lість.
Uneinbringlich, пропащий, нестягаємий, недобутний;
uneinbringliche Summe, пропаща сума.
Uneinbringlichkeit, недобутність, нестягаємість.
Uneingedenk, нетямний, непамятвиЙ.
Uneingekauft, неваr,упний; - uneingekaufte Ваuеlшvігt-
schaft, неваЕупне селянсьr,е господарство.
Uneingeschrankt, необмежений, неограничений.
Uneinig, невгідни:И; - uneinig sein, невгоджувати ся; uneinig werden, поріЖIIИТИ ся, посварити ся.
Unentbehrlich, ДОІювечни:И, необходижий, конечно потрібний •.
Unentbehrlichkeit, доконечність, необходим:ість.
Unentgeltlich, бевплатний, дарми:И; - llnentgeltliche Vertrage, бевплатні договори.
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Unentscheidend, нерішаючий, нерішучпП.
~nentschieden, непорішениіі; непевний.
Unentschiedenheit, нерішучість, нерішимість.
Unerheblich, маловажний, малоаначнии; -Gl'ul1de,

unel'hebliche

маловажні причини.

Unel'Нifilich, непропустимий, конечно:Й.

Unerlaubte Handlung, недовволенип ЧІІН.
UnerJedigt, невалагоджений, невирішений.
Unerortert, невияснении, недосліджениЙ.
Unel'setzbal', llnersetzlich, неповернимий, нев,:tступимиИ.
Unel'streckbare Frist, ІІевідрочнии речинець.
Unel')veislich, недокавании, недаroчии докаааТІІ ся.
Unerweislichkeit, недоказзність, брак доказу.
Unerwiesen, неДОlшааний, недоведений.
Unerwogen, нерозважений; - nісМ unet',yogel1 lassen,
СІІускати

а

Unfiihig, нещалий, неспосібний.
Uniahigkeit, не:щалість, не()посібність.
Unfahrbar, непереправний; - unfahrbarer Zustand
Stra.f.,en,

не

уваги.

(1ег

невдатність гостинців до ївди.

Unfall, пригода, приклroчаЙ.
Uпfогшliсh, неформальний; unfol'mliche letzte Anordnung, неформальне послідне ровпорядженє.
Uпfогшlісhkеіt еіnеі' Urkunde, неформальність грамоти.
Unft'ankiert, неоплачений.
Unfruchtbar, недорідний, бевплідниЙ.
Unfruchtbal'keit, недорідність, бевплідність.
Unfl'uchtbarmachung, повбавлеН6 плідности, аатрата
плідно сти.
Unfug (Unordnung), нелад, непорядок; - (Ungebiihrlichkeit),
неприличність; (Widerrechtlichkeit), бевправність;
- Unfug treiben, ДОПУСІ\ати ся неправности.
Ungangbal', пепрохідний (дорога); - необіговий (гріш).
Ungarn, Угри, Угорщина; - Konigreich Ungarn, короліВСТВІ) угорське.
'
Ungeahndet, бевкарний, некартаний; - etwas ungeahndet
lassen, пустити що беакарно.
Ungeboren, нероджеНИll, ненароджений.
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Ungebrauchlich, не вживаний, неввичайний,
Ung:ebiihr, неналежність; - неприличність.
Ungebiihrlich, неналежний; - неприличниИ.
Ungebunden, свобіднии, вільнии, неввя:зании; -

ров-

пусниЙ.

Ungef'esselt, неваковании, бев оковів; - неввлваниИ.
Ungegriindet, бевосновнии, бевпідставниИ:.
Ungehindert, беввпинниИ:, свобіll.НИЙ, бев перешкоди.
Ungehorsaт, непослух, непослушність.

Ungehol'saтsverfahl'en, поступоваю~ про неставленє.

Ungelegen, недогідний, невчаснии.
Ungelegenheit, недогідність; - . Ungelegenheit machen,
робити недогідности.

Ungeтach, досада, невигода.
Ungeтessen, невпмірений, неовначений;
Arbeit, неовначена (невакладна) робота.
Ungenannt, бевіменний, ненавванпЙ.

ungemessene

Ungeniigend, недостаточниЙ.
Ungel'ade Zahl, нерівне, непаристе

число.
Ппgеl'есht, несправедливий.
Ungerechtfertigt, неоправдании.
Ungesauтt, бевпроволочний, бев проволоки.
Ungeschтalert, невменшепий, всецілий.
Ungesetzlich, незаконний.
Ungesetzlichkeit, неваконність.
Ungesetzтafijg, невідповідаючий ваконови, бевваконниИ.
Uпgеstбrtег Aufenthalt, спокійний, бевперешкідниИ: побут;
- ungest6rter Besitz, ненарушене посіданє.
Ungestraft, бевкарний, некараний; - еіп ungestraftes Individuum, особа некарана.
Ungestiiт, бурливий, непривітливиЙ.
Ungeteilt, zur ungeteilten Hand, неровдільно, неподільною
рукою.

непевний, неввісниИ.
Uпgеwбhпliсh, неввичайний, нечуваний.

Ungewifi,

Ungeziemendes Benehmen, неприличне поведенв.
UngiiItigkeitserklal'ung, увнапє (ореченє) неважно сти.
lJnglaube, невіра, невірство.

-
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Ungleichal"tige Forderullgell, ріжнородні домаганя.
U llgleichfortnig, неодностаЙниЙ.
Ungliicksfall, нещасна пригода.
ITngnade, неласка.
Ungrund, бевосновність.
Ungiiltig, неважний; - ungiiltig erkliirell, уневажнити,..
увнати неважним;

-

ungiiltig

шасhеп, обезсплити.

Ungiiltigkeit der Ehe, неважність подружп.
Ungunst, неприхильніс'rь, неприявнь.
Ungiinstig, неприхильний; - недогідний (місце).
Unhaltbal', невдержимий, неустійний, непевний.
Unhaltbarkeit des Beweises, невдержимість докаву.
ПпЬеіІ

stiften,

творити лихо, ІЮЇТИ лихо.

Unheimisch, сторонський, чужий.
Uniform, уніформ, однострій.
Uniformiert1 уніформований, однострійний.
Uniformierung, умундурованє.
Ппіоп, зєдиненє, унія.

Univel'sal, :загальний.
Universalel'be, дідич
Universalsukzession,

всего маєтку, універвальний дідич.
загальне наступство.

'Ппіvегsаlzаhlаmt, головний уряд платнИЧИЙ.

Universitat, університет (всеучилище).
Universitatskanzlei, канцелярія університетська.
Universitatsmatl'ikel, метрика університетська.
UniversitatsOl"ganisierung, устровнв університетів.
UniVel"sitatsrektol', peK:rop університету.
1Jniversitatsstudium, наука університетська.
Unkennbar, unkenntlich, неспівнаний, ·невначнИЙ.
UпkеШltпіs, невідомість, невнанє.
ПnkОГРеІ"ІісЬе Saclle, нетілесна, невмпслова річ.
Unkosten, наклад, вида'rки.
Ullkraftig, бевсильний, слабо сильний.
несвідомі сть.
невнаючий, несвідомий;
kundig, несвідомий ваконів; несвідомий мови.
Unleserlich, нечиткИЙ.

lTnkllnde,

lТпkппdіg,

der Gesetze under Spracl!e unkllndig,

-
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Unleugbar, бевперечний, неоспоримий.
Unmannbar, недолітний, невмужнілиЙ.
Unmannbarkeit, недолітні сть, невмужнілість.
Unmafigeblich, пеміродайний, неваважниЙ.
Unmafiig, бевмірний, надмірний; - невдержниЙ.
Unmittelbar, прямий, безпосередний ; - adv., бевпосередно; in unmittelbarer Nahe, в наиблившім окру
женю.

Unmittelbarkeit, бевпосередність.
Unmoglich, неможливий; - adv., неможливо.
Unmoglichkeit der Leistung, неможливість чинптьби;
Unmoglichkeit der ErfUllung,

неможливість сповненя.

недоспілий, недоврілий, недорослий; Unmiindiger, недолітець.
Unmfindigkeit, недоспілість, недолітність ; - обевволенє.
Unnachsichtlich, бевглядно, невідклично.
Unobligates Lehrfach, предмет науки надобовявкової.
Unordentlich, непорядний, неправильний.
Ппогdnuпg, непорядок, нелад, бевлад.
Unparteiisch, unparteilich, бевсторонниЙ.
Unparteilichkeit, бевсторонність.
Unpassend, невідповідний.
Unrecht, adj., несправедливий. кривдний;
ш unrechte
Hande kommen, дістатись в неприналежні руки; auf unrechtem Wege zu etwas gelangen, дійти до

Unmfindig,

чого

неправою

дорогою;

ність (бевправє),

-. das Unrecht,

несправедливість,

бевправ

кривда;

- Unrecht ЬаЬеп, не мати права; Uшесht geben jemandem, відмовити KO~Y справедливости; - Unrecht
tun jemandem, ваподіяти кривду, скривдити КОГО;
jemanden gegen Uшесllt schiitzen, хоронити кого від
несправедливости.

{Тnrechtmafiig,

-

unrechtlich, несправедливий,
etwas an sich bringen, неправно що

неправний;
собі

при

своювати.

Unrechtmafiigkeit, несправедливість, непр авні сть.
Unredlich, влої віри, неправий; - unredlicher Besit.z,
вірне посіданє.

вло

-
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UШ'еdНсhkеіt, вла віра, неправість.

Unregelmafiig, неправильний.
Unregelmafiigkeit, неправильність.
Unrichtig, хибний, неправдивий;
unriclltige Ansicllt,
хибний погляд; unrichtiges Ma~, неправдива міра;
- ,цnrісhtіgеs Verhaltnis, невластиве відношенє.
Umichtigkeit, хибність, неправдивість.
Unruckschiebbal', невворотний; - невідкавальний (при
сяга).
неспокій;

Unruhe,

-

іп

Unruhe versetzen,

набавити не..,

спокою.

Unschatzbar, неоцінений, неоцінимий.
Unschiffbar, несплавний.
Unschlftssig, нерішимий; - macllen, вволікати.
Unschlussigkeit, нерішимість.
Unschuld, невинність, беВВJlнність.
Ullschllldig, невинний, неповпнниЙ.
Ullsicher, непевний, небевпечниЙ.
Unsicherheit, непевність, небевпечність.
Ullsішug, неро:зумний, немислимиЙ.

Ullsittlich, необичайний, неморальний; - unsittliche Веdingung, необичайне услівє.
Unsittlichkeit, необичайність, неморальні сть.
Ullstatthaft, недопустимий, неумісниП.
Ullstatthaftigkeit, недопустимість, неумісність.
Ullstraflich, бевкарниИ.
U llstraflichk:eit, бе!шарність.
Ullstreitig, бевперечнии, неоспорений, неспірний.
Ulltat, лиходійr,тво; - бездільність.
Ulltatig, нечинний, бевдільниЙ.
Unteilbar, неподільний, неділимип.
ITllteilbarkeit, неподільність, неділимість.
Ulltallglichkeit, непридатність, невдалість.
Ullterabteilllllg, підділ, підвідділ.
Unterarzt, НlІВшии лікар ..
Ullterbleibell, не стати ся, не сповнити ся; - das kann
unterbleiben, це мож валпшити, без сего мож обійти
ся.
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Unterbl'echen, die Verjallrung, перервати
ITnterbrechung, перерва, прірва.
Unterbreiten, zur ЬOheren EntscfIeidung,

вадавнеиє.
предложити

ДО'

висшого вирішеня.

Unterdriicken,

придавити,

придушити;

.-

untel'drucken, усунути (ватаїти) rpaMOTY; -

еіпе

Urkunde·
(bedrucken)"

гнобити, утискати.

Unt~rdriickung, придавленє; -- гнобленє.
Unterfangell, siclJ, осмілити сл,

перепиненє;

-

ватаєнє;

відважити сл, підняти ся

чого.

Unterfertigen, підписати.
Unterfertigllllg, підписанє,

підпис.
UllterfНiche, спід :фунту, під:зешелє.
Ulltergang, упадок, ПРОШІДОІ{; - уот Untergang retten ..
ратувати від пропадку, ваглади.
Untergebell, untergeordnet, підвласн:ци, підданий, иід
рядний.
Untel'grabell, das offentliche ~utrauen, підірвати (підкопати)
публичне довірє.
Ullterhalt, удержанє, пропитанє.

Ullterhaltell, удержувати, пропитати.
Unterhaltsbeitl'ag, ПРИЧИRОК на _удержанє.
Ullterhaltskostell, І{ОШТИ удержаня.
Untel'handeln, пересправляти, переговорювати.
Ulltcl'halldlel', пересправник.
Ulltel'halldlllug, пересправа, переговори.
Ullterhaus, долішна часть дому; - ниаша палата.
Ullterkammel'er, підкоморій.
Ullterkommell, найти приміщенє, при становити ся.
Ппtегkllпft, пристановище.

Ullterlassen,

валишити ;

-

(ubergehen),

поминути,

про-

пустити.

Ullterlassllng, :залишенє,
Unterlassullgshandlung,

помииенє.

ва:irедбанє, невиповненє.
Ulltегlаssпngsvеl'Ьгесhеll, злочии :з ванедбаня.'
Unterlaufell, ПРИІШЮЧИТИ ся, зайти; - es unterlief ет
Irrtum, ваіішов блуд.
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tUnterlegen, передложити, передкладати; - Feuel' unterlegen, підложити огонь; - dem Gesetze еіпеп anderen
Sinn unterlegen, підсувати ваконови инше вначінє.
'Unterlehrer, нившии учитель.
Unterliegen, підлягати, улягати, підпадати; - imProze1l!e
unterliegen, програти справу; - der Strafe unterliegen.
підпадати карі.

підприняти що, підняти сл чого.
підrrриємець.
:Uпtегпеhmlшg, піДnPИЮІТЄ, підприємство.
Unteroffizier, підофіцир, підстаршина.
--Uпtегоstщ'геісh, ни-аша Австрія.
--Unterordnen, підрядити, піДВЛltСТИТИ, підпор я:дкув ати.
'Unterordnung, підря:дність; ше im Verhaltnisse der
Unterordnung stehenden ВеhOгаеп, урлди підвласні.
1Jnterpfand, підвастав ; - вапорука.
Unterricht, наука, научуванє.
-Unterl'ichtsanstalt, научнии вю,лад.
Unterrichtsgeld, шкільна ЩІЛатз, чесне.
--Untel'richtssprache, викладовип юшк.
~пtеІ'гісhts,vеsеп, шкільництво, публична освіта.
1Jnter.richten jemanden, научати, обучати кого; - von

·Unternehmen,
Unternehmer,

еіпеl' Sache, поучити кого О чім.
Untel'sagen, ваборонити, :заповісти,

Uпtегsаglшg, ваборона, ваповідженє.

Untersagungsl'echt, право ваБОРОНJf.
Unterscheiden, ровріжнити, виріжннти.
Unterschieben, підложити, підсунути, підкинути.
Unterschiebung eines Kindes, підкиненє дитини.
Unterschlag, перегорода, переділ.
Unterschlagell (Briefe, Waren), переимити, перехопити,
ватаїти.

Untel'schlagung, ватаєпе, перейма, укритє.
<Untersehleif, передержуванє, переховуванє; - Unterschleif
geЬen den Verbrechern, укривати, потаики підмагати
влочинців; Unterschleif geben zur Unzucht, під
магати до блудства; Unterschleif machen mit
Waren, перекра~ати, перемичувати товари.
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Untel'schreiben,
підписатп.

Untегsсhl'СНЮГ, піДІШСУЮЧИИ, підписователь.
Untcl'schl'Їft, підпис.
Untcrstaatssekretal', державний підсекретар.
Untю'stапd, пристановище, приІОТ; Unterstand

jemandem,

Konry

даТІІ

Uпtеl'stапdgеJ)ш' ,

geben

ПРИІОТ, перетриматл кого.

даючий

ПрИЮ'І',

прп:Имаючип

па

мешканє.

Untel'stehen,

піДШІП)'ТИ;

- sich ul1lerslehen,

поважити

ся,

осміли'ГIf ся.
UntersteheJ1d, підрядний, піДIJласнпЙ.

Unterstelle, низши:И уряд, низше місце.
Uпtе]'stl·еісhеп. підчеркнутп.
UntcrstiitzeJ1, спомагати. ;запомагати, ПОПИРати.
Unterstiitzung, спомагапє. заПО~lOга, попиранв.
Untеl'stііtZlшgsfОllds, ·,'ercin, 3<lПОМОГОВИИ: фонд, ааПОDIОгове

товариство.

Ulltеl'sпсhеn, 'сліДИТІІ, ДохоДпти чого; (besiclltigen),
оглянути; - еіпеп Beschuldjgten I1ntersuchen, слідитн
обвиненого.
слідство, доходженє:

UJ1tersuchul1g,
\Val'e,

-

UпtегsuсlШDg

del'

розсмотренє товару.

Llltш'sпсhПl1gsаktСl1, сліД'1і :ШТll.

Ulltcrsllchllllgsgcfallgel1el', вявень в
Ulltcrsuchl111gsgericht, слідчий суд.

слідстві.

IJlltегSllсhПJ1gshаft. слідче увязненє.
слідча чинність.

UnterSl1Chllllgshalldlung.

UlltеГSllсhlшgsгісhtег, слідчий судя.

Ulltcl'sllChllJ1gsverfahrcll, слідче иоступованє.
Ulltertall, підданий.
UllteI,tal1ig, підданий, підвлаСВИll; - покірний.
Untcrtalljgkeit, шдданство, підвласність ; - покірність.
lIпtеl'tаllshашl, авааь підданства.
UntсгtаJ1sЬеsсhwш'dе, підданча Ж:1лоба.
UlltеrtаllsfOl'dСl'lшg, підданча належність.
Untcrtansverhiiltnis, підцанче віДlIошенє.

:?ti

-
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піддати, підклониТІІ;

піддати ся;

-

- sich unterwerfen,
dem Gesetze unterworfen, niдпадаточий

ва:кону,

freiwillige, добровільне
невластиво:м:у) .
Uпtеl'zеіс1шеп, підписати, підзначити.
РпtеІ'zіеhеп, підвести, підтягнути; -

Untel'werfung,

підд~нє

(судови

cler Entscheiclung
unterziehen, піддати рішенто; - jешапdеп der Strafe
llnterziehell, потягнути :кого до :кари; - einer neucn
Wahl unterziehell, піддати новому виборови; - sicll
еіпег Arbeit unterziellen, підняти ся роботи.
Untl'ennbal', untrenlllich, неровдільний, неровлучниЙ.
Untl'enllbar}reit, неровдільність, неровлучність.
UlltI'eue, невірність.
Untunlich, неви:конаємий, не до ВИІ\Онаня.
1JllUbel'legt, неровважнии, неровсудниЙ.
Unubersehbar, непроглядний.
ПlluЬегwїпdliсh, непобіJТП~ИЙ, непоБОРИIl!ПЙ.
1IП1l1llgаllgliсh, до:конечний, неоБХОДИIl!ИЛ.
l~ n111llschrankt, необмежениИ.
1: 1l1l1llstti6lich, неопровержи:мий, непохитний.
lТllUntel'brochen, бевпроривний, безперестанний.
l'пvегапdегliсh, невмінний,
linvel'antw0l1lic}l, неодвічальний: - llnvel'antwortliclJc

Nachlassigkeit, непростима недбалість.
1J nveralltwortlichkeit, неодвічальність.
1~llveralll~el'lich, непродажний, неповбутниЙ.
Гllvеl'аl11~еІ'liсhkеіt, непродажні сть, неповбутність.
UnTerbesseI'lich, непоправний, неполіпшимиЙ.
UnveI'besseI't, непоправлении, пеполіпшепиЙ.
Unverbilldlich, пеобовшзапий; - необовнвуючиЙ.
ПпуеГЬІ'апсЬЬаl', невужитниИ.
Unvel'bl'uchlich, незло:м:ниЙ.
Unvel'diichtig, непідоврілиЙ.
Пllvеl'dасhtіgkеіt, непідоври:м:ість.
ПптеІ'еhеliсht, llnverheiratct, вільного стану, неженатиі-і,
нева:мужна.

{ТІ1тm'еіПЬal',

пеI.lЛУЧИМИИ:,

не:зєдинимий:

незгідний.

-
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Unvel'einbal'keit, невлучимість, неВЄДИНІП\lість.
Unvererblich, недіди'lИМиИ.
Unverfa,lscht, несфальшований, непідроблений.
Unvel'haltnismafiig, неровмірний; - adv., неровмірно.
Unverhofft, не~подівани:И:, нечайний; - adv., несподівано,
нечайно.

Unvel'hohlen,

нескритий,

нетаєний;

явно, 15ез-

_. ::tdv.,

оглядно.

UnveJ:jahrbar, невадаВНИ1\lИП.
Unverjahrt, невадавнениЙ.
Unverkellnbar, непохибний, очивидний.
Unverletzbar, llnvcrletzlich, непаРУШИ1\lИЙ.
Unverletzbal'keit, ненарушимість.
Unverletzt, цілий, ненарушений.
Unvermeidlich, неминучий, нехибниЙ.
Unvermerkt, невамітний; - adv., невамітпо.
Ullvel'mogen, Uпvегmбgепl1еіt, неміч, бевсилє; -

das Undie Pilicht zu erfiillen, неможність ВИf(Онаня
- geistiges Unverm6gen, духова неміч; ZahlungsunveIm6gen, неспроможність плаченя, пеШІ
vегmбgеп,
обовявку;

плаrність.

Unvel'mogend,

немаючий, незаможний;

-

бевсильпий, не

]}fічниЙ.

Unverpackt, неопакований, бев опarиваня.
UnvelTichtetel' Weise sich entfernen, відійти
дивши

не

полаг6-

справи.

Unvel'schllldet,

невинний,

беввинпий; unverschuldeter
невадовжеииЙ.

weise, таС!еп, невипно; -

Unvel'sehens, в небачки, в иечЕШJl.
Unversehl·t, неушкоджений, неткпутий; - etwas unVЄl'Selll·t
halten, ваховати що всеціло; - Щ1Vегsеhl'tе Siegel,
ненарушепі печатки.

Unvel'sehl-theit, непарушимість.
Unversichert, необевпечениЙ..
Unversorgt, неваосмотрениЙ.
Unvel'standig, неровумпий, непопя:тниЙ.
Unverstandlich, невровумілиЙ.
lТnvel'tretbar, не:заступний, неваміппиЙ.

-
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неааборонеНИЙj
вільно переглянути. .

Unvel'wehrt,

- die Einsicht ist ullverwchrt,

lJnverweigerlich, unweigerlich, неаапере'ІНИЙ.
UnVel"1Vel'flich, невідмітний; - беадоганниЙ.
Unverwel'flichkeit, невідмітні сть ; - бевдоганність.
UJlvcrzinslich, беввідсотковпй, беапроцентовпИ.
Unverziiglich, бевпроволочний j - adv., беа проволоь:и,
вараз, негайно.

UJlVolJkollllllen, недоконаНIlЙ, несповний, недокладнпll.
Unvollkollllllenheit, недоконаність, недокладність.
Unvollstandig, недоиінчеІІИЙ, недостаточнпЙ.
Unvordenklich, seit unyordenklichel' Zeit, від неІІамятних часів.
Unvol'gl'eiflich, не упередж.уючи;
unvorgreifliclle
Meinung,

неупереджуюча гадка.

Unvorhergesehenes und unvermeidliches Hindernis.

не-

передвиджела і неминуча перепона.

Unvorsichtigkeit, неосторожність, неувага.
Unwahl', пеправдивиИ.
Unwahrheit, неправда.
UJlwahrscheinlich, неімовірнии, неправдоподібний.
Unwahl'scheinlichkeit, неіМQвірніс'l'Ь, неправдоподібність.
lТnwandelbaI', невідміннии, неперемінний.
бевопірний, непротивниИ.
несущнпи, нерішучиИ.
Uпwidш'lеgЬаr, неоспоримии, неваперечниЙ.
UJlwidel'l'uflich, невідкличний.
UnwiderstehJich, непоборимий ; - unwiderstehlicher Ве

Unweigerlich,
Unwesentlich,

weis, неІІРОМОЖНИИ докав; - unwiderstehlicher Zwallg,
непоборимпй напір.
ITnwille, пеохота, нехіть, нехоч.
Uюvillkііrliсh, adv., мимохіть; adj., мимохітний.
Unwil'ksalll, невдійний, нечпнний j - fGr unwirksam егklal'en, увнати бевуспіШПIlМ.
UюУіssепhеіt, невнанє, несвідомість, невіж.а.

Unwissentlich, несвідомо, в несвідомости.
{JnWUl'dig, негідний, недостойний.
Unzahlbar, несчислимий.
Unzeit, zur, пе в час, не в пору.

-
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Unzel'stol'bar, нероврушимий, не до ;!пищеня.
Unzertrennlich, неро;!лучиий, неровдільниЙ.
Unzinsbal', нечиншевиЙ.
Unzucht, блудство, блудодійство, проституція; - Unzucht
gegen die Natur, противприродне б.IУДСТВО; -- Unzucht unter den Verwal1dlen, блудств() межи рідними.
блудодійний; - еіп unzucl1tiges Ge,verbe treibcn,
жити в блудодійства; - еіп unzuclltiges Weib, блудницп.

Unziichtig,

Unzl1ganglicl1, неприступнпй! недоступний.
UlІzukоmшliсh, непрплп'!ппй, певластппиЙ.
Uпzukошшliсhkеіt, пепрпличпість, невластивість;
догідніt:ТЬ;

-

-

cs habcn sich Unzuk6mmlichkeiten

неег

geben, ОRава;rи сл недогідпости.

Unzulanglich, невистачаroчип, недостаточниЙ.
UnzuIanglichkeit, педостаточність ; - UnzuНinglichkeit der
браR достаточних докавів.
недопустимий, недозволенпй; -

BewcismiLtel,

Unzl1lassig,
11issig,

das ist unzu-

сего не мож довволити.

Unzulassigkeit, недопустимість.
Unzllrechenbal'keit, нев:м:іНЯ6мість.
UПZШ'есhПl1пgsіаhіgkеіt, невмінимість.
Uпzustапdіg, неприпалежниЙ.
Unzl1standigkeit, непрпналежність; - Unzustandigkeit des

Gerichtes,

невластивість суду.

Unzweckma6ig, недогіднии, невідповідний.
Unzweifelhaft, несумнівий;
adv., бе;! сумніву.
Urahn, прародпч, прадід.
Urbar, управлений; вірний; - urbar machen, управитп.
Urbargelder (в гірн.), урбарне, ПОЖИТRове.
UrbariaIgiebigkeit, .leistl1ng, піддапча дань, панщина.
Ul'bariaJriickstand, панщпнна валеглість.
Urbal~iaJstel1er, пзнщинний податои.

Urbarium, урбар, описане rрунтів.
Ureltern, праРО)Jичі, прадіди і пра6аби.
Urenkel, правнук; - Ul'cnkelin, праВНУR3.
Urgens, понагленє, письмо нагляче.
Urgewicht, первісна вага.
UrgiereJl, налягати, понаглптп, П:lпиратп.

406 UГgI'о6шuttеl', прабаба,

Urgro6vatel', прадід,
Urheber, творець, справець, починнИІ"
Urheberin, починниця:.
Urheberrecht, укладниче (авторське) право.
Urhebel'schaft, авторство; - wem fIOH die UгhєЬегsсІшft
zur Last, хто є починником?
Ul'kund dessen, на докав цеrо.
Ul'kunde, rpaMOTa; - иЬег еіпеп Vertrag еіпе Urkundc
errichten, спорЯДИТИ (виrотовити) rpaMoTY про до
rOBip.
Ul'kundenabschl'ift, відпис rpaмoT.
Urkundenbeweis, докав rрамотами.
Urkundenbuch, книra rpaMoT.
Uгkuпdепsашшluпg, вбір rражот.

Urkundlich, rрамотнии, Шlсь:менниИ.
Urkundsperson (Zeuge), свідок акту.
Urlaub, відпустка; - auf UrIaub, ва відпусткою.
Urlauber, відпустимець, відпустник, урльопник.
Urlaubsbewilligung, привволенє відпустки.
Urlaubszertifikat (-pal3), по свідка відпустки.
UгlаuЬsегtеillшg, данє відпустки.
первісний спис.
Ul'ша6, первісна міра.
Ul'ne, урна, посудина.
Urpl'oduktion, первісне витворюванє.
Ul'recht, первісне право.
Ursache, причина; - ег hat· keine Ursacl1e, sicIl zu

Ul'liste,

Ье·

schweren, він не має причини жалУВ!1ТИ СЯ; - der
Gegner ЬаНе уоllе Ursache, sich zu beschweren, про
тивник Mir би повним правом жалувати СЯ.
Uгsасhzusашшепhапg, причинова ВВЯ8Ь.
Urschrif't, первопис.
Ursprung, початок, 8арід.
Ul'spriinglic]ler Erwerb, первісне набутє.
Urspl'ungszeugnis, свідоцтво походженя.
Ul-teil, присуд, вирок; - CМeinung'), rадка; - Urleil falIel1,
sсhбрfеп,

sprechen,

вавирокувати, присудити, видати

-
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- das Urteil ist gefiillt, вапав ВИРОlt;
Urteil aussprechen, вискавати свою гадку.
Ul'teilsabschrift, відпис вироку.
Ul'teilsausfertigung,. виготовленє вироку.
Urteilskraft, сила вироку.
Urteilskundmachung, оголошенє ВИРОНУ .
Urteilsmafiig, після ВИРОltу.
Urteilsvollstreckung, виконаю; вироку.
UrteiJszinsen, присуджені віДСОТІШ.
Urtext, первісна основа, давний текст.
Urvertrag, первісний договір.
Usance, ввичай, обичай.
Uso, Wechsel а uso, вексель по ввичаю (плltтнии
•
чайнім речинци).
Usukapio, вавм ужиткованя:.
Usukapionsbesitz, вавмне посіданє.
Usukapionszeit, час вайму.
Usus, уживанє.
USUSfl'uktus, ужиткованє.
Utensilien, потрібні наряди.
вирок;

scm

в вви-

v.
Vadium, ваlшад (при ліцитації), вадія.
Vagabund; волокита, волоцюга, бурлак.
Vakant, опорожнений; - 'vakante Stelle, опорожнена посад<J..
Vakanz, опорожненє.
Vakzination, щепленє віспи.
.
Valuta, валюта, вартість; - Valuta gedeckt, вартість покрита; - Valuta gewechselt, вартість вміня:на; - Valuta
іт аеИе, вартість грішми; - Valuta іп Rechnung, вар
тість в рахунку; - Valuta іп Wю'еп, вартість товарами.
Valutaschieber, пересувач валюти,
Val'iationsl'echt, право вміни надаНІ!.
Уаваll, ленник, слушник, підданий.
Vater, отець, родич; - Vаtегmогd, убдйство отцн; Vаtегmбгdег, уБИЙНИІt отця; - Vaterpflicht, вітціВСЬШL
повинність; VatCl'teil, вітцівська часть (папка).

-
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Vatel'land, віт чина.
viiterliche Gewalt, власть віт
Vatel'lich, вітцівськии;
цівська; - viiterliches Vегmбgеп, вітцівськии ма.єток,
батьківщина.

Vaterschaft, вітцівство.
Vaterschaftslilage, позов про вітцівство.
Venia aetatis, гляди Altersnachsicht.
VerabfoJgen, видатп, вшшатити.
Yerabfo]gung, виданє, впплаченє.
Verabreden etwas, уговорити, умовити ЩО; - sich уег·
abreden, умовитп сл; - verabredetermaaen, після умови.
Vel'abl'eduug, умова, умовленє, уговір; - der Vel'abredung
відповідно умові.
валишити, пропустити, ванедбати.
Vеl'аЬsаuпшпg, залишенв, пропущенв, ванедбане.
Verabschieden (еіпеп Arbeiter), відправити; - РОЗПУСТ.f.Iти
(вillсшо); увільнпти (з уряду).
Verachten,. гордіти, гордувати, погорджувати,
Vегіісhtш', гордівник, погорджуючпЙ.
Vel'achtlich, вгірдниИ.
Verachtlichkeit, вгірдність.
VЮ'асhtuпg, погорда.
Verachtungswiir(1ig, гідниЇІ погорди.
Verakkol'diel'en, !Заторгувати, загодити.
VШ'аkzіsеп, платпти споживну оплату (акциву).

gemaIl!,

Vel'absaumeu,

Vel'andel'lich, відмінний, вмінниЙ.
Verandel'n, відмінити, змінити.
Verandel'1111g, відміненє, вміна.
Veran]agung (еіпег Steuer), виміренв.
Veran]assen, споводуватп, спонуrшти,

ДШІ'И причину;

-

das Erforderliclle veranlassen, варядити що належить;
- die .untersuchung veranlassen, варядити слідtтво;
- sich уеІапlааі finden, бути спонуканим.
Veranlassung, споводованє, спонуканє; -- das lщt Уеl'
anlassung gegeben, се було ПрИЧІІНОЮ; -;- zur ,veitel'en
Veranlassung, до дальшого варлдженя.
Veranschlagen, обчислити, пода.ТІІ вартість; - die Kosten
cines Baues vel'anschlagen, оБЧИСЛIJТИ кошти іі,У доrш,

-
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Vel'anstalten, с приладити, уладити.
Vш'аntwогtеп, свідповідати, одвічати

аа що; sich ver.antworten, оправдати ся; - der Beschuldigte ует
antwortet БісЬ, об винеНИll наводить на свою оборону;
- ег Ьа! sich zu verantworten, він має оправдати сл.

Verantw01'tlicll, одвічальнии, відповідальний,
Verantwortlichkeit, одвічальність, відповідальність;
jеmашlеп

zur Verantwortlichkeit zie11en,

дО одвічальв:ости.
Vel'antwol1;ung, відповідь,

Verant\vorlung zieben,

оправданє:

-

ПОТЯГНУТИ кого

потягнути КОГО

jemanden

Zt1Г

до онравдаnя.

Vel'arbeiten, переробпти, виробити (щось на що
Verarbeitung, переробленє, вироблепє.
Vel'argen, брати І\ОМУ що :за :зле, в вло вміняти.
Veral'l1len, вубожі ги.

мишого ).

Vегаl'11l1шg, вубожінє.
,. eral1ktionieren, продати на публичнім перетораі.

Verausgaben, вида'l'И, роздати; - вписати на ровхід.
Vш'аusgаыlg,' виданє; - ааписанє на розхід.
Verau6erlich, продажний, по:збутниП.
Verau6erlichkeit, продажність, по~бутність.
Verau6ern, прода'l'И, повбути.
Verau6el'el', продавець, по:збутник.
Verau6el'ung, проданє, по:збутс.
Verau6erllngsbefl1gnjs, право повбутя.
VeJ'a116el'llugsver1Jot, !Заборона позбутя.
Verbalinjurie, словна обида.
Vel'band, СОЮ3, ВВЯЗ0К.
УеІ'Ьаппеп, прогнати, ВПl'нати, :заслати.

Verbannter, прогнанець, внгнанець; Verbannung, прогнанє, вигнанє.

fem.,

прогнанпцн.

Уеl'Ьапеп, забудуватп; - (durchs Ваиеп einьugen), пробуду
вати; - dasLieht уегЬанеп, заслонити (ваставити) світло.

V{п'Ьеrgеп,

скрити, укрити, сховатп ;

укрите Пlісце;

-

sich verborgcn

еіп

ve)Cborgener O)"t.

ЬаНеп, УКРПВ:LТІІ ся.

дати відповідь, порішитн; die Кl:lge
уділити І1030В дО оборони.
V CI'})e8F1eг1i(~Il, поправпип, даroчпп ся поправпти.

Verbescheiden,

ve\'besc]1eiden,

-
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Vel'uessern, направити, попраЕИ'l'И, утпшити,
Vel'bessel'ung, направа, lIоправленв, уліпшенв; -

еіп GeSUcll zur Verbesserung riickstellen, звернути просьбу

ДО поправленя_

Vel'bieten, ваборонити, ЗаІ,авати,
Verbinden, злучити, СПОЛУЧИТИ; -

das Gesetz verbindet

аllе, вакон обовявув всіх; уегЬіпdеп sich, зобовл
вати ся; verbindellde Kraft des Gesetzes, обовязу
юча сила вакона ; sich ellelich verbindell, подру
жити

сн,

закл:ючити

ПОДРУЖУ

звявь,

обовязуючий;
das Gesetz
verЬindlich, вакон не обовявує; sich zu
bindlich шасhеп, вобовявати ся до чого,
Verbindlichkeit, обовяваність, оБОВIІВОК; -

Vel'bindlich,

bindlicl1keit

jетапdеш

ist nicht
etwas уег

eine Уег
ВЛОЖИТИ на кого обо

auflegen,

ВlІвек,

Vel'bindnng,

сполученє, 3ВЮ!аН6;

_.

ввявь, 3ВІІЗОКj

-

зп

Verbindung treten, звязати ся; - diese Gesetze stehen
in Verbindung, ці вакони стоять вввяви; - ehelicllC
Verbindung, подружа звявь,
Vel'bitten, sich etwas, випросити ся від ЧОГО; - sicl1
einen Richter verbitten, вилучити судю; - man уег
bittet sich fiir die Zukunft, вастерї'иає сл, щоби цего
не було на будуче.
лишити ся, остатп ся; Ьеі йен Аussаgеп
vefbleiben, обставати при аівнанях;
dabei hat es

Vel'bleiben,

scin Verbleibell,

мав ся лишити, як є.

vеl'ыllldlшg,' ;засліпленє_
Vel'blntnng, уплив крови, перекровавленє.
Verbot, ваборона; - вакав, ваповідь; - Verbot legel1
еіне Sache, заповісТJJ яку річ, наложити ваб~рону;
тіі

Vcrbot belegen,

ваповісти;

:знести ваборону; дати ваборону.
Vel'botsgesuch, ваповідна

das

- das Verbot bcheben,

УегЬоі гесЬtfеl'tіgеп,

просьба, про

наложенє

оправ

:забо

рони,

Vel'botsrecht, право ваБОРОЮІ.
,Т el'botsscheill, посвідка заборони,

auf

ваборонна посвіДІ,а.

4'11

Vel'boten, заборонений; - ваповіджениЙ.
Yel'botener Eingang, ваборонений вхід.
Yerbotswel'ber, -leger, ваборонний :заповідник.
Yerbotswidrjg, противний вабороні.
Yerbotszeit, час :заборони.
Yerbl'aucll, вужи'l'Є, СІІотребованв.
Yerbrauchsltbgabgabe, оплата від вужитч.
Yerbrauchssteuer, податок від вужитя.
Yerbrauch }}ar, вужитний.
уerbrauchbal'keit, вужитність.
Verbrauchen, вужити, спотребити.
Verbl'echen, !ЗЛОЧИН.
уerbrechel', влочинець.
Vel'brecherisch, злочинниЙ.
Verbreiten, ровширити, ровrолошувати; - Ger'uchte

пЬег

jemanden verbreiten, ровсівати поrолоски (вісти) про
I,oro; - еіпе SCh11ft verbreiten, ровширяти ПИСЬМО;
- das Ger'ucllt ,'erbl'eitet sich, ровповсюднює СЛ.

Vel'bl'eiter, ширитель, ровноситель, ровповсюдник.
Vel'breUllbal', спальний, спалимий.
Yerbriefell, письменно ствердити.
Verbuchen, verbuchern, втяrнути, вписати до Ішиr.
Vel'biicherte Forderung, вірительність вписана до

книr,

вабевпечена riпотечно.
у erblllldell, обовлваниЙ.

Verbiil'gen,

вапоручитп

що;

-

biirgen} поручити сл ва Koro;
schaft, запоручена справа.

Verbiirgullg,

sich f(jr jemanden уег·
еіп verburgtes Ge-

вапоручеН6.

УеІ'Ьіі6еll еіпе Strafe, відбути кару, відпокутувати.
VеІ'Ьіі6Шlg, відбутє, відпокутованє.

VeI'(lacht,

підозрінє;

-

Verdacht gegen jemanden

sсllOрІ'еп,

підоврівати Horo; іm Verdacht stehel1, бути в підо'
вріню, бути підовріним чоrо.
VeI'dachtsgrund, причина підо~ріня.
у erdachtig, підозріний; - sicll verdachtig macllen, стяrнутп

на себе підоврінє;
про

утечу.

- der FluclJt verdachtig.

підозріний

-
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Verdachtige Driise, підоаріні волаи, :завалки
Verdachtigen, підоарівати, посудити.
Vel'diichtigung, підоаріванє, посуджене.
Уеl'пашшеп, осудити, ааоудити.
Verdiimmen, вагатити, :загородити.
у erdammung, осуджене, васуджене.
Yerdiimmung, аагачепє, аагороджеН6.
Yerdallken, jemandem etwas, вдячни][
!Завдячувати

КОЖУ

бути

(носатина).

кому оа що,

що.

Уегпесlіеп ein Gescbaft durch ein anderes, ІІакрити справу
ЧИ][

иншим.

У el'derb,

innerer

(Ьеі Waren), внутрішна ска:за, псованє.
псувати, ][арнити; sich verderben, віпсу
вати ся; das Verderben, псоваНЄj псота,
ві!ІСУТЄ.
Vel'del'ber, псотник, псувач, кавитель.
у erderblich, псовимий, підпадаючий псутю; ....,- иогубвиЙ.
Уегпіепеп (erwerben), варобити; (wiirdig sein), ІІаслужити; sich verdient machen, !Заслужити ся, поло

Yerderben,

- die verdiente Strafe, васлужена
vollen Glauben verdienende Urkunde, гра][ота
гідна повної віри; verdientermagen, васлужено, по
ЖИТИ

!Заслугу;

кара;

-

ааслуаі.

Verdienst, der, варобок; - das, васлуга.
уer(lienstgeldeI' сіег Striif1inge, вароблені гроші ВЛfшів.
У el'dienstkreuz, хрест ааслуги.
у erdienstvoll, веЛЬМИllаслужениЙ.
Verdient, lІаслужений j - аароблениЙ.
Vel'dikt, ореченє, веРДИl{Т.
Verdingen, jemanderl, агодити І,ОГО; -- sich verdingen,
наймити ся; іп die Mast verdingen, дати на випас,
на годівто.

Vегdіпguпgsvш1ігаg, нає][ний договір.
Verdolllletschen, перекласти, переЛОЖІІТИ.
Vel'doppeln, ПОДВОЇТИ, ІІДВОЇТИ.
VегdорреlШlg, подвоєнє, IІдвовнє.
УШ'пгаl1gеl1, витиснути, виперти;

drilngen,

висадити

13

посідан:т.

-

aus сіеrn Besitzp "er-

-
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перекрутити, вивертаТIf; da!! Recht, den
Sinn des Gesetzes verdrehen, перекручувати право,

Vel'drehen,

вначенє (гадку) вакона.

Vel'dreher, ItpYTap, крутій.
Verehelichen, одружити, оженити (МУЩlіну), віддати (жен
щину);

-

-

sich verellelir,hen, оженити ся, віддаш ся:

побрати ся, васлюбити ся_ в І\ИМ.

Verehelichte, вамужна, ..
Vel'ehelichung, одруженє,
вамужє, віддаНє.
Verehren, почитатп;
ІЮГО

-

васлюбленє;

женитьба,

jemandem etwas verehren, почтити

чим.

Vегеhnшg, почесть, почитаю;.

Vereiden, відобрати присягу (від ІЮГО) , заприсягнуш.
Verein, товариство,
Vereinsgesetz, :закон про товариства.
Vereinsrecht, право товариств.
Vereinsstatllten, статути товариства.
Vel'einsVOI'stand, провід товариства; - голова товари
ства.

Vel'einszeichen, відзнака товариства.
Vereinbaren, аєднати, погодити, умовитп:
etwas

sich aul

уегеіпЬагеп, агодити ся на що.

Vereillbarlich, агіцливпи, даЮЧИll ся погодити.
Vereillbarllng, вєднанє, влагода, умова.
Vereinen, vereinigen, 3tЩН:J1'И, сполучити.
Vereinfachen, упростпти.
Vегеіпіglшg, сполученє, зєдиненє.
Vereinigllngsband, сполучна ВВЮJЬ, сшило.

Vereinigungsrecht, право сполучена.
Vereint, сполучений, спільний.
Vereinzelt, відокремлений, самосібний.
Vereinzelllngssystem, систем відокремленя.
Vel'eiteln, jemandem etwas, ~нівочити кому що,

перепини'l'И,

ударемнити.

Vereitelung, внівоченє, перединенє, ударемненє,
Vererben, auf jemanden, jemandem, перекавати
в спадщині.

кому

-
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Verel'blich, спадщинн:иИ, дідиЧЮІЙ.
Verfachbuch, вписова книга.
Verfachung, вписованв до книг.
Verfahl"en, поступати; - gerichtlich gegen jemanden уег·
fahren, поступовати проти кого судово; gegen
verfahren, поступати
.die Maut, den Zoll
-- das Verfahren,
Verfahren in Streitsachen, посту

jemanden nach dem Gesetze

кого по Бакону ;
verfahren, обїхати мито, цло;
проти

поступованє;
пованє

-

в

справах
спірних,
спорове лоступованє;
- Verfahren аи1&ег Streitsachen, неспорове поступо
ванє;
- ordentliches, au1&erordentliches Verfahren,

ввичаине, надввичаИне. поступованє; mup.dliclles,
schriftliches Verfahren, устне, письменне поступоваш: ;
- offentliches Verfahren, явне поступованє; - sum·
marisches VerfallГen, скорочене поступованє; - Baga.
tellverfahren, поступованє в справах дрібних; - auf

das 0rdentliche Verfahren weisen, відослати до вви
чанно го поступованя; Entmuildigungsverfahren, по
ступов анє про обевволенє.

Vel"fahrungsart, спосіб поступованя.
Verfall (Einbu1&ung), пропадок; - Ьеі Verfall des Pfandes,
під пропадком (втратою) ваставу; (Falliment),
упадок, паденє; in Verfall bringen, привести до
паденя; nach Verfall der Frist, по вапавшости ре
чинця; nach Verfall eines Wechsels, по платности
вексля.

Verfallen, in die Geldstrafe,

попасти ся під грошеву кару;

- in Ungnade verfallen, попасти в неласку; - das
pfand verfallt, вастав пропадав; - verfallenes pfand,
пропавший вастав ; verfallene Frist, вапавшии ре
чинець; die Frist ist verfallen, речинець вапав,
проминув; die Geldstrafe verfallt dem Armenfonds,
кара грошева припадає на фонд убогих; das Gut
verfallt an den Fiskus, маєток пропадає на скарб; der Wechsel ist verfallen, вексель став платнии; verfallener Wechsel, платнии вексель; еіп Frei·
schurf verfallt, виключне упр~вненє І\опальне про-
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- verfallene Kaution, пропавший валіг;
verfallene Schuld, вапавший довг; - verfallene Zinsen,

падає;

вапавші відсотки.

Verfallen, jemanden in den Ersatz der Kosten,

васудити

кого на звернене коштім.

Vш'fаllstаg eines Wechsels,

день плати ости вексля;

-

- Verfallstag einer Verbindlichkeit, день виr,онаня 3060вяваня; Verfallstag еіпег Frist, день вапавшости
речииця.

Verfallszeit (Ьеі еіпег Zahlung), речииець виплати.
Verfa,lschen, сфальшувати, підробити.
Verfalscher, фальшівиик, фальшир, підробляч.
Vel'falschung offentlicher КгешІраріеге, фальшоване,
роблюваиє публичних паперів кредитових; faJschung der Getranke,

підУег

фальшованє напитків.

Vel'fangliche Frage, підхопие питанє.
Verfassen, уложити, виготовити.
Verfasser, укладник, автор.
Verfassung (einer Schrift), уклад, уложенє; - Staatsvel'Landesverfassung, кра
fassung, устрій держави; євий устав; st1idtiscl1e Vel'fassung, міський устав
(статут).

Verfassungsgesetz, основний {Іакон, конституційний закон.
Verfassungsm;tfiig, відповідний устроєви, уставний.
Velofassungsurkunde, основна грамота.
Verfassungswerk, діло устрою.
Verfassungswidrig, противний устроєви, протиуставний.
Verfechten das Recht, оБОРОНІОвати право, !Заступатись ва
право.

Verfertigen, спорядити, вділати.
Verfertigel', спорядник, діловнИR.
Verfertigung, спорядженє, вділанє.
Verfolgen, переслідувати, гонити; - jemanden verfolgen,
стежити кого; sein Recht verfolgen, доходити
свого права; den Rechtsweg verfolgen, ДОХОДJlТИ
дорогою права; einen Zweck verfolgen, вміряти
ДО ціли.
переслідовииR.

Verfolger,

416 прослідженє,

Verfolgung,
погоня;

вистеженє;

-

переслідованв,

доходженє (права); іп Verf'olgung еіпег
Untel'suC!lUng, в дальшім тоці доходжеНЯj - jemanden аиl&ег Verfolgung setzen, відступиТІІ від дохо

дженя

haltert,

-

проти КОГО; die VerfoJgung
удержувати дальше доходженє,

aufrecl1t

ег

VeI'frachten, падавати, пересилати,
VeJ'fiigbar, ровпоряДимп:й,
Verfiigbarkeit, ро!3порядимість.
Vel'fiigen, приrшвати, ровпорядити; -

mit Einkunften ,ег·
fйг den Todesfall
смерти j iiber
- ШJеl' сіп Gesucll
просьбу; siciJ ап еіпеп

Шgеп, ровпоряджати доходаJlIИ: yerfugen, РОВ!ІОРЯДИТП на случаи
et,vas vегШgеп, ро;шорядити чим;

verfilgeD, постановити на
01't уегШgеп, удати ся на

Vel'fiigung,
fiigung,

прпказ,

місце.

ровпоряджеП6;

тимчасове заряджене,

einst\veilige Уег
j - letzt-

-

установленє

,vШіgе Verfiigung, ровпоряджепє послідної волі; еіпе Vel'filgung treffen, видати ро:шорядженє; die
Ware ZUl' Verf'ugung stellen, поставити товар до роз
порядимостл.

VШ'fііhl'еп,
der Ehe

ввести, УВtСТИ;

-

еіпе Person untel' Zusage

уегШЬгеп, перелмтити прпреченєм подружя;

-

\Уагеп уеІfliЬі'еп, роввовити, довозити товари.

Vеl'fііhl'П, лерелеСТНИR, ввідник ; - УегШЬгег vоп \ \'агеп,
ровві:зни:к товарів.
Vel'fiihl'erin, перелестниця, звідниця; - роввіВlJИЦЯ.
Vel'ri1hl'el'їsch, звідничий, ввідни:Й.
Verfiihrllng (еіпег Person), введенє; -- Verfilhrung щт
Mil&brauche der Amtsgewalt, наведенє до надужитя
урядової власти;

до блудства ;
товарів.

-

- Verflihrung zur Unzucl1t, введене
Verflihrung уоп Waren, роввожене

Vel'gangellheit, минувшість,
Vergallten, гл. versteigern.
Vergeben, падати, ровдати,
Ріпе

минувшина.

обсадити

(уряд,

місце) ;

--

Strafe vergeben, простити, дарувати кару; seine Rechte vю'gеЬеп, втратити свої права; - seinem

-
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Rechte nichts vergeben, не уступити в нічім ві свого
права.

Vergebens, надармо, дармо, дарма.
Vel'gcbiihl'en, вимірити оплату.
Vel'gehen, sich, ПРОВJшити СЛ;
gegen jemanden sich
vergehen,

ухпбити кому.

Vel'gehen, das, провина.
Vel'gehung, провиненє.
Vergeltell, відплатити кому
еіпеll

Gegendienst),

ва що, відомстити;

-

(durch

відслужити СЯ.

Vегgеltш', відплатнш\, відомстивець, местпи:к.

Vergeltung, відплата, відомста.
Vel'geltllngsl'echt, право відплати, відомсти.
VCJ'geuden, прогаіІнуватп, ;запропастити.
Vel'ge\valtigen, внасилувати.
Vel'ge\yaltigung, внасилованє.
Vergewisscl'n, БісЬ, вапевпити, впеВНІІТИ СЯ.
Vergiften, jemanden, отруїти кого; - sich vergiften,
ватроїтп ся.

Vеl'gіftш', ватріиниr\, ватрувач.
Vегgіftппg, ватроєнє.

Vel'giftllllgsmittel, отруя, отруйне средство, тРіЙло.
Vergittel'n, обрешеТІІТИ, ваr{ратувати.
Vю'glеісh, угода: - еіпеп Vergleich eingehen, угодити
ся, 8агоДити СЯ; (Vегg!еісlшпg), порівнанє;
giitlicher Vergleich,

Vergleichsallswcis,

добровільuа Ішгода.

порівuуючий ВЛІ,ав.

,Т еl'glеісhsегlеdіgtшg, валагодженє угоди.

Vегglеісhsіпtішаtіоп, вавідомлепє про угоду.
VergleichsveI'fahren, угодове поступованє.
Vеl'glеісhsvегsпсh, иамаганє угоди.
Vergleichen, погодити, помирити, поєднати; - sicll vergleichen, погодити ся; ...L аіе Hands('hriften vergleichen,
порівнати руr,описи; аеи Gewinn mit аеm Verlust
vergleichen, порівнати 8ПСК 8і стратою.

VеІ'glеісhппg, порівнанв, 8рівнапє; Handschl'iftC'l1. порівнанв рукописів,

Vergleichung аег

-
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VergreifeJl, ровхоnити:, ровкупити, ровпродати; -

dic
Ware ist vergriffen, товар ровпродании, ровіишов сл;
- sicll ап jemandem vergreifen, пірвати сл на Koro;
- sich ап fremdem Gute vergreifen, nосягнути на

чуже майно.

Vergrofiern, побільшити, npибільшити.
Vergiinstigung, привволенє, поблажанє.
Vergiiten, vergiitigel1, нагородити, повернути.
Vergiitung, нагородженє, поверненє, винагорода; - gcgen
Vergiitung,

Verhaft,

ва вииагородою.

вюшенє,

арешт;

-

іl1

пеЬmеп,

Verllaft

увяз-

нити.

Verhaften, УВJПшити, приарештувати.
Vel'haftsbefehI, накав увлвненя.
Verhaftung, увюшенє, ваарештованє.
Vel'halten, sich, ваховувати сл, справувати сл; - jemandf'l1
zu etwas уегЬаНеп, ваставити Koro до чого, прикаваТJf
І\ОМУ ЩО; сл інакше;

-

-

прикаванє,

у erhiiltnis,

die Sache verllїїlt sich anders, річ має
das Verhalten, ваховаН6, справоваН6;
приневолеН6;

відношенє;

yerhaltnis,

родинне

обставпни ЖИТЛ; -

-

-

-

(Ma~),
відношенє;

ПРИСJfлуваН6.

ровмір;

-

-

Fашіlіеп

Lebensverhїїltnis,

RechtsverЬiiltnis, правне відношенє;

obligatorisches Verhaltnis, оБОВЛlЗкове віднршен 6;
personliclles Verhїїltnis, особисте відцошlJнє.

VerhaItnismafiig, розмірний; - ровмірно.
Verhandeln, mit den Parteien, переговорювати ві сторо
нами, пересправллти; уог Gericht yerhandeln, 'РОВ
правляти, точити справу перед судом; die Sache
wircl уог Gericht verhandelt, справа точить сл пегед
судом; (yerkaufen), продавати.
Verhandlung, ровправа; - (Unterhandlung), пересправа,
переговори; die Yerllandlung wird gepflogen, РО3права веде сл; (Verkauf), продаж.
VегhапdIппgSРl'їпzір, засада переспраВЛІОваня,
свобідної ровnpави.
Vю'hапdll1пgst:tgfаhl't, день ровпраnп.

васада

-
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Verbangen, иЬег jemanden діе Kuratel, віддати Koro під
курателю; wider jemanden еіпе Strafe verhiingen,
наложити на Koro І{ару; еіпе Uпtегsuсhuпgsl1аft
verЬiingen, наложити слідчий арешт.

Verbarl'ell, обставати, видержувати.
VeI'Jlal'tet, ватвеР;J;ілий, ;застарілий.
Уеl'ЬееІ'еп, опустошити, спустошпти.
Vеrhееl'lшg, опустошенє, спустошене.

уеl'ьеыll1,' еіпе Person; укривати, перехову.вати особу; еіпе Sache verhelllen, ватаїти річ, переховувати річ
(крадену).
УСl'ЬеіmІісЬеп, таїl'И, затаїти;
укривати

- das

Реиег уегl1еі 1l11іс] IСI1.

вогонь.

у eI'hcimlichullg, таєнє,

затаєне;

Ver'lJci!,1l1ic]lUng Ilсг

-

Geburt, ватаєне породу.

Vel'beil'atell, оженити (сина), віддати
VeI'beil'atet, оженений, :замужна.
VШ'hеіВеп, приречи, обіцяти.
Vеl'}lеШllпg, приреченв, обіТНИд'І.
VerbeJfell, допомогчи, допомагати.
Vel'betzel1, підущувати, піДСТОРИТIl;

(доньку).

-

dic Hunde УСІ'

lle[іеl1, тровити псами.

VeI'betzllng, підущене, підсгоренв.
Vel'billderll, . перепинити; - ег ist vcrJJindert,

має

пере

lПцоду.

уel'billdei'Ullg, перепинене, перепона;

--

іш VегllіпdCJ'ul1gs-

fallc, в разі переШІ\QДIf.
у СІ'ЬоЬпсн, осмівати, знущаТIf ся, наругати СЛ.

VШ'hоЬшшg,
V ш'Ьоr,

осміванє, внущанє,

переслухане,

Hapyra,

- artikuliertes Vel'ЬOr,
jemandel1 іпs VerhOl' l1еЬтеl1,

вислуханє;

подрібний доппт;
переслухаТII ІЮГО;

-

еіп Vегhбг еіп lеіtrп.

;зарядити

переслуханє.

VCrbOl'eIl, переслухати, вислухати.
Verbiillell, вакрити; - verllilllte Wогtе,
Vel'biitell, вапобігчи, відвернути.

~aKpJl'ri слова.

VеrЬііtllпg, запобіженє, відверненє.
VеrЬііtllпgsmіttеl, вапобіжне, охоропне средство.

-

~20

-

Уеl'ifizїш'еп, провіРПТІІ, справда;уватп, веріфікувати.
чім.

Verirl'en, sich іп etwas, по блудити в
Verirrung, поблудженє.
Vю1аgеп durch anpassende Gewalt.

відогнати

пригідною

сил()ю.

Vеl'jііhl'ЬЮ', піцпадаючий задавненю, в:щавнимиЙ.

Vel:j alll'en,

задавнити ся;

- ,-el'j1illrtes RecllL. задавнене
es verj1ihrt ihm sein Rechl. його право
задаВНЮ6СЬ: solange sein Recht пісМ verj1ihrt, доки
ного право не задавнить ся; die Кlage yel'j1ihrt
nach dгеі Jаhгеп, ПО30В вадаВПЮ6СЬ по трох роках.
право;

-

Vеl'jаhrппg, задавuенє.

Ver.iiihl'llllgszeit, час задавненя.
Verjiingtel' MaJ&slab, :.зменшена міра.
Verjiingung der Monarchie, обновленє
Vеl'kапf, продаж: ровпродаж.
Vel'kaufen, продати, продавати.

монархії.

Vегkапfег, продавець, продавник.
продавниця.

Vel'kaufel'in,

VеІ']{ііпfliсh, продажний, продайний; (bes[cchliC!l). підкупииИ.
Vel'kauf1ichkeit, продажність, продаЙпість.
,Т el'kaufsanerbieten, предложеН6 продажі.
Vегlшпfsаuftrаg,
припоручене продажі,
повіренє
на
продаж.

Verkallfsbuch, Е\нижка продажі.
Verkaufsel'los, ціна продажі.
Verkallfsgewolbe (-ladell), крамниця, краПІ.
\Т erkaufsniedel'lage, склад продажних товарів,
Vегkаufsпоtе, виказ продажі.
,Тel'kallfspl'eis, продажна ціна.
VerkaufspI'Ovisiou, провівія ва продаж.
Verkaufsrechnung, рахунок продажі.
Verkaufsstel1e (-огІ). місце продажі, - торг.
у el'kаufsш'kuпdе, грамота продажі.
VеІ'kапf'swеl't, продажна вартість.
Vегkапtіоriегеп, вабе:шечити залогом.
Vегkапtїопіегппg. забеlЗпеченє залогом.

-
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оборот; (Umgang), вносини, обходженє в КИПІ;
Giiterverkehr', товаровий оборот; - Hanclelsvel'keht',
торговельний оборот;
RechtsveJ'kehr; правний
оборот, правні впосини; VeJ'kehr пег Behol'den,

Vel'kehr,
-

урядові 8НОСИНИ,

Verkehren (handeln),
verkehren,

торгувати, купчити;

шіt

-

jemal1dem

вносити ся <І ЮШ.

Vel'kehrsanstalt, Verkehrsbureau,

ваклад

обороту,

бюро

руху.

Vel'kehrsbeziehung, відношенє оборm'у.
Vel'kehl'smittel, средства о борm'у, руху.
Vш'kеhl'sstосkппg, вастіП обороту.
Vш'kеhrt, переворотниИ:, відворотниИ:.
Verkehl'theit, переворотність, відворотність.
..
Vel'ketzel"ll, вакидати кому ересь; _. оклеветаТIІ кого.
у erklagen, обжалувати; вапізвати І\ОГО.
Verklagel', обжалібюш; - ПОВОВlШК.
Vш'klаgtеl', обжалований; - вапізваuиП.
Verlilagung, обжалованє; - вапівванє.
Vегklагппg,

(В

пр.

.
.Vel'klallslllieren,

морск.),

зізнаНG

корабельюша

під

присягою

ваосмотритп

пршrі1'КОЮ;

-

обложllТИ

вастереженями.

Verkleinern,
Verkostigen,

вменшити, :зменшити.
стравува'l'И, харчуватп.
Vегkоstіglшg, стравованє, харчоване,
Verkiindbllch, книга ваповідеЙ.
Vel'kiinden, verkiindigen. оповістпти.
VШ'kі1ndіgеl', оповідник, :заповідник.
Vегkіішligllng, оповідь, ;заповідь.
Verkiindigungsschein, по свідка оповідей.
Verkiu'zen, СКОрО'l'ити, вкоротити, ПОІ,РИВДИТИ.
Verkiirzung, скорочене, ВІ\ороченє; - покривдженє;
упма;

-

повисше

Vel'kiirzung

ііЬеl'

die

НаШе,

ПОІ\ривджепє

половини.

Verladen, Waren, пересилати товари, заладувати.
Verlag, наклад; - шшлаДННll фонд; - іт Selbstyerlaf(.
власнпм накладом; aus dem Vel'lage YOl'schieaC{1.

уділити задаток

~

422 накладного

фонду;

-

(Waren)

склад (товарів).

Vel"lagsartikel, річ ві складу; - складові артикули.
Verlagsbuch, складова Ішижка.
YeI"lagsbiichel', книжки власного накладу.
Verlagsbuchhandlung, накладова книгарнл.
Verlagsgeldel", складові гроші.
Verlagsgeschaft, накладовий інтерес.
Verlagsgesellschaft, нанладова спілка, видавнича спілка
Vel"lagskasse, каса складу.
Verlagskosten, кошти накладу.
Vel"lagsrecht, право накладу.
Vel"lagsvel"tl"ag, договір про наклад.
Verlandung des Ufers, приБИТ6ДО берега.
VeI"langen, etwas, домагати сл чого, жадати; - dus \' l'I'
langen,

жадаю;, домаганв.

Verlangern, продовжити.
уel"langeI"ung, продовжеН6.
уerlassen, etwas, полишити,
jemanden verlassen,

покинути

-

що;

sicl1 аи

полягати на ким.

у еІ"lаssепsсlшft, спадщина, спадок.
спадкова пересправа.
vеrlаssепsсhаt"tsаыlпdluпgsьеhоl'(lе,' власть нересправ'

Verlassellschaftsabhandlung,
ляюча

спадщину.

Verlassenschaftsakten, спадкові акти.
VeI"laSSellschaftsallsweis, спадковий вика:з.
VeI"lassellschaftsbehorde, спадкова власть.
у еl"lаssепsсlшftsglаuЬіgеr, віритель спадщини.
суд пересправляючий спадщину
куратор спадщини.
Уеl"lаssеJlsеhаftsшаssе, спадщпна; liegel1dc VЩ'lаssеп

Vel"lassenschaftsiJlstanz,
VeI"lasseJlschaftskllrator,

schaftsmasse, необнлта спадщина.
Vеl"lаssеllSСhаftSVеІ"шоgеп, спадковий ма6ТОІ,.
VerIa6lich, певний, беапечний, невавіднпЙ.
Уеrlаssппg' cles El1egattel1, покинеН6 Ш>ДРУl'а.
УеІ"lапf йеІ' Zeit, уплив, протлl' часу; nach

Vel~lau
сіег Amtsstunde, del' Wa\'leslunde, по упливі УРЯДово'

годпН!r, години вижиданя, вичікувала;

-

nactl Vl'I"

-
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]auf der Ьеstішшtеп Zeit,
- Ver'lauf einer Sache,
Verlauf nеЬmеп, перейти,

Verlautbaren, проголосити.
Verlautbal'ung, проголошене.
Verlauten, es verlautet, чути,
як

по ундиві овначеного часу;
пробіг справи; Беіпеп

голосять;

-

W1e verlaute і,

говорять.

Vel'legen, auf

anderen 01't, перенести на инше місце;
andere Zeit verlegen, відложити на ипший
час,
переложити ;
еіп ВисЬ vегlеgеп, видати
ІШИЖКУ своїм накJЮДОМ; - sich auf еіпе Besch1iftigung
verlegen, віддати ся ванятю.
Verlegenheit, клопіт; - іп Verlegenheit gешtеl1, kommen,
-

auf

еіпеп

еіпе

попасти в клопіт.

Verleger, накладник, удержуючий наклад.
Verleihbarkeit, виповичальність; -- надаванє.
Уеl'lеіЬеп, випозичити, вигодити ;

-

надати.

-Yerleiher, випозичник, вигоджуючий; надавню,;.
Verleihung, випозиченв, вигодженв; - надане,
Verleihungsdekret, -urkuпdе, грамота надаШІ.
Vel'leihungswerber, убігаючий про надане.
Verleiten, навести кого на що, привести кого

наділенв.

до

чого,

намонити.

Verleiter, наводець, привідник.
Verleitung, наведене, приведене,

наклопенв; - Vel'leitung
zur Allswanderung, намова до переселенн.
Vel'letzbal', verletzlich, нарушимиЙ.
Verletzen, an Еыlе,' паруши1.'И на чести; - ат Когре1'
verletzen, образити, скалічити на тілі; - еін .Gesetz
vel'letzen, нарушити вакон; - die Ol'dnung verletzen,
нарушити порядок.

Verletzer, нарушник.
Verletzung, ображенв; - нарушенє; - скаліченє.
Verleumden, noмовляти, клеветати, очернити.
Verleumder, по][овник, клеветник.
Verleumdel'isch, помовний, клеветний; - verleumderisclle
Reden,

помовленя, влорічивости.
помовлеllИИ, оклеветапиИ.

VeI']eullldetcl',

~
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-

Verleumdung, помова, ЮІевета.
Verliel'en, втратити, вагубиТІІ; - den Prozeg уегlіегеll,
програти процес; das Recht verliel'en, втратити право.
Verloben, варучити, засватати кого; - siC!1 verloben. азручити

сл

3

І{ИМ.

Vel'lObn:i,s, Ver!obul1g, заручини.
Vel']obt, зарученп:іі:, засватана.
Vel'lobtet" паречении, женпх; - і'ет., наречена, суджена.
Vel'lochsteinung des Feldes, помеженє поля (гірничого).
Verlorene Sache, втрачена річ; - ' згуба.
Verlosen, пустити на льотерію; - льосувати.
Verlosl1ng, льосованє, вильосованє.
Verlust, втрата, страта; - Ver!ust lеісlеп, понести страту;
- Verlust der Rechle, втрата прав; - auf Gewinn
und Verlust, иа виск і втрату.
Verlustig '" erden, втратити; - jemanden ein()s Rechtes
Ліг verlustig erkl1irel1, ув нати кого повбавленим права,
відсудити кого від права.
записати, відка8аТIl;

Vermachen (legieren),
Бамкнути,

-

(vcrschlie~en'.

8ачинити.

Vel'machtnis, відкаа, вапис; - Vf'rmachtnis еіпег GаtLlшgs
sache, відказ річи 0значеного рода; . - Vel'machtnis
des Lebensunterhaltes, відказ удержаня ; - Vermachtnis
еіпег Rente, відкав доходу, ренти.
Vermachtnisforderung, відказ домаганя.
Vermachtnisgeber, відкаводавець.
Vermachtnisnehmer, відкавоємець.
VermachtnistrageI', обтяжений відкавом.
Vel'mahlen, sich, подружити сл, васлюбитп СЛ.
Vеrmahllшg, подруженє, 8ас;rюбленє.

Vermarken, помежити, вити чити границю.
Vermeiden, etwas, стерегчи ся чого, о]шна'I.'И що; Anfiihrung unwesentlicher Umstande vегmеіdеп,
стерігати сл

напровзджуваня

неналежних

до

сlїе
ви
річи

обставин.

Vermeidung,

оминенє,

висторога;

-

ипІег

Vermeidung

пппi.itzег Kosten, ОJlШШ1ІОЧИ непотрібні кошти;
Vf'гmf'іdl1пg der Exekution. хотячп ухплити

сп

Ьс'і
від

еІ\векуції;
карою

Ьеі
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del'

Geldstrafe,

під

грошевою.

Уеl'теіпеп, вагада'l'И, мати з11 що.
Vегmеіпtliсhеs Recht, мниме право.

у Ш'lllепgеп, помішати, вмішати.

Vш'mШlguпg, помішане, вмїшанє.
Verlllerk, приписка, примітка.
Vш'mеssеп, помірити, ровміРИТIJ.
Vш'mеssепhеіt, дер вість, смілість.
'" ш'mеSSllпg, помір, ровміренє,
VегmеSSПIlgsЬеаmtе, помірничи:И: урадник.

Vш'mіеtеп, винаймити ЩО; - sich уегmіеІеп,
Vш'шіеtеl', впнайм3,ючий, винаємець.
Vш'mіеtllпg, винаєм.

наймити сн.

Vегmіпdегп, вменши'l'И, вменшити, ПРИJ!lеншнти, у:ПМИ'l'И.
Vеl'mіпdеГllпg, зменшенє, применшенє; уЙма..
Vегmіssеп etwas, достерегчи брак
чого; vеl'шіgLеl'

Nutzen, убувши:И: пожиток; - mehrere Sachen werden
vermil3t, бракує богато річей; - vermigte Mannschafl,
пропаВJпі жовнірі.

Vermischllng, вмішанє, суміш.
Vermi6tel', пропавши:іі.
Vш'шіttеlп, посередничити; , den

Вichter

der: Vergleich wпгdе duгсh
dahin vermittelt. за посереДництвом судІ

станула угода,

що

...

посередник,
Vегmіttluпg, посередництво; -- посеІ)едничеН6,
Vel'mittl ппgsаuf'tl'аg, припорученє посередничена,

Vermittler,

VermittlllngsgeschiiJt, посередниченє,
VШ'lllоgеп, маєток, майно; - еіп МаllП уот у егmоg'еп,
маючии чоловік, маєтний; - (Kraft), спроможність, сила:
steht ,nicht іп seinem Yermogen, це не в його
aktives Vel'mogen, маНН0; - раББі ves VРІ'·
шоgеп, довги; vVahl'llehmungs. und ЕгіппеJ'lшgs·
.,..

-

еБ

силі;

-

vеl'шоgеп,

~

~

СПРОМОЖН1сть доо3,ченл І памяти.

Vегшоgепd, маючии, маєтний;

-

могучий, силен.

VС1'шоgепsаЬgаЬе, дань в маєшу.
\Т егmоgепsаЬsошlСl'lшg, відділене маєтку,

віДОКРfJМJJfJН~;,

-
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УегшоgепsЬеkеппtпіs, виявленє (вияв а) маетку.

Vermogensbescbreibung, описанє маєтку.
у ermogenscbaft, маєтність .
.Yermogenseinlage, маєтковии вклад.
Уermogensfabig, спосібнии мати маєток.
Vermogensgegenstand, маєтковии предмет.
Yermogensinbegri:ff, иаєткова цілість.
Vermogensinteresse, маєткова справа.
Yermogenslos, неваможнии, бевмаєтниИ.
у ermogenslosigkeit, певаможність, бевмаєтність.
уermogensrecbt, маєткове право.
у eI'Dlogensstaud, маєтковий стан.
у егmоgепsstепеl', податок від маєтку.

Yermogensstrafe,

кара на иаєтку, маєткова.
маєткові обставини.
Yermogensverbaltnisse, маєткові відносини.
у еl'mоgепsvегsсhlеudш'ппg, прогаіі:нованє,

V ш'mоgепsumstапdе,

ВВІарнованє

иаєтку.

У ш'mоgепsvегwаltппg, :заряд иаєтку, вавідованє иаєткоВІ.
у егmоgепszепgnis, свідоцтво ваDIОЖНОСТИ.
у ш'mоgепszпwасЬs und AbfaH, прибуток і убутоr\ маєтЕу.
VеІ'mоgепszпwепdппg, присноренв, придбанє маєтку.
Yermuten, догадувати ся; - wider Vermuten, ненадіино,
Vermutlich, догаднии; - асіу., вдавсь, мабуть.
Vегmпtппg, догад; l1асЬ seiner Vermutung, по иого
догаду, як иому вдавсь; wider аllе Vеl'шutung,
над всі ожиданя.

У ш'пшtппgsgгuшl,

entgegcnfj'csetzier sШrkеl'СГ, супротивна

сильнійша підстава догаду.

Vегпшt.ппgswеіsе, на догад.
ванедбати, вапустити що;

Vernacblassigen,

scllrift vemachliissigen,

еіпе V01'-

несповняти, неваховувати при

пису.

Vel'nebmen,

вислухати, слухати; dЩ'uЬег wUl'de сііс
Partei nicht vernommen, про це не переслухапо сто
рони; man hat vernommen, дійшло до відомости;
Vel'nchmcn, subst., поголоска, вість, порову~інє;
-- сіет Vernellmen [шсh, lШ чути, як ІОВОРЯТЬ; -

-
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mіі jemal1delll іm g'uten \'ешеlJmеп stehen, бути в ним
в 8годі, в ПОРО8УШНЮ.

Vel'nehmung, переслухаю:;, вислухаю:;, вислух.
VШ'пеіllell, перечити, 8аперечити.
Vel'neinend, 8аперечниИ, перечнии; - іт verl1einendell
FаПе, в противнім разі; іп \'ernejnender FOl'm,
8аперечним способом; verl1einende Bedingung, 8а
перечне услівє; yerneil1ende Al1twort, відмовна,
перечна відповідь.

Vel'neinung, :заперечене, :заперека.
Vш'пісhtеп, 8НИЩИТИ, 8нівочити.
Vеl'шшft, ро:зу:м; РО8СУДОК; -- uurch
einleuchtend,

УешинН

selJJst

саМЮІ рО8УМОМ ПОЮІТrn.

Vш'пuпftlоs, бе8РОЗУМНИЙ, нерозумний.
Vernunftlosigkeit, бе8РО8умність, неРО8УМ.
Vernunftma6ig, післл рО8УМУ, РО8УМНИИ.
Verllunftl'echt, РО8умове право; - фіЛЬО80філ права.
Vш'пuпf'tsсhlu6 (Raisol1uemenl), розумованє.
Verodeter Grlllld, опустошілии !рунт, ПУСТІШ.
Vш'оffеIl-tliсhеп, прилюдне оголоситп, обиароДовити, опо
вістити.

Vel'offentlichung,

оголощенє,

обнароДовленє,

опові-

дженє.

Verordnen,
ordnet,
кон

РО~ШОРЛДИТИ,

постановити;

рО8ПОрЛДЖУЄ сл;

постановллє

Vel'ordneter,
Vel'ordnung,
ordnul1g,

-

-

das C;esetz

...

відпоручник.
рО8ПОрЛДОК,
РО8порлдженє;
післл РО3ПОРЛДІ{У.

Verordnungsblatt, дневник
Verordnungsgewalt, власть
VеГОl'dшшgswеg,

cs ,vird П'Г'
vегопlnеt, за

іт

-

Ут',

РО8ПОРЛДЮВ.
рО8порлджуваН:І.
дорогою

VerOi'duungswege,

рлдженл.

Vel'pachten, виар ендув ати, иустити в иренду.
Verpiichtel', арендатор, виареНДОВУЮЧJIИ.
Verpachtung, впарендованє, вппущенє в аренду.
Verpacken. опакувати, 8апакувати.
у Сl'расklшg, опакованє.

laLll

РО8ПО-

-
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ваставити,

Verpfanden,

дати

що в вастав:

-

dit' Ehre

verpf1inden, варучити честію.

Verpfandel', ваставець, ваставник.
у ш'рfапduпg, ваставлене.
Yerpflegen,

доглядати,

удержане;

-

плеrшти:

заосмотрити

-

давати

харчамп,

Vel'pflegsamt, харчевий уряд.
Verpflegsauslagen, -kosten, видатки

виживленє,

харчунати.

на харч,

кошти ва-

осмотреня.

Yerpflegsdepartement, харчевпи відділ.
У el'pflegsffirsol'ge, старунок виживленя.
у ш'рflеgsmаgаzіп, СRлад харчів.

YerpflegsnOl'm, приписи про ваос.мотренв.
Verpflegllng, заосмотренв потреб: - Vеl'р!\еgШlg

аеІ'
Агтеп, прохарчованє убогих.
Vш'рflеguпgsапstаlt, ваrшад заосмотреня.
Verpflichten, jemanr1el1. :зобовявати, обовявува'l'И кого;
sjch verpflichten, вобовявати ея: - verpf1ichtet sею

zu elwas, бутп обовязаним до чого.
Verp:O.ichtetel', вобовявaшrи, обовя:занець,
у erpflichtllng, !30бовяванє, обовяваність ;

довжнш,.

повинність.
Уш'рfliсhtllпgsgl'uшl, ПРИ'ІІІна вобошшаня.
Уеr'рflісhtllпgssсhеіп, по свідка :юбовяваЮJ.
Yerpfliclltungsverhaltnis, відношенв вобовяваНJI.
Vel'P:O.ockllng des Grubenmaaes, ваклиновапє гіРШІЧОЇ мірн.
У егропеп, ааборонити під аагровою кари.
VеІ'Рl'оvіаlltіш'еп, ааОСЛОТРИТІІ в живність.
УеГІ'аіпеп, замеЖІІТИ, ваnrежуваТlf.

Yerraillllng, вамежеІІЄ.
YeI'I'at, арада; - Vепаt stif'ten,
YerI'atell, врадити; - видати
raten.

VeI'ratel',

арадити ся,

кнува'l'И, ваводити араду.
(спільника); sich ver-

видати ся.

врадник;

УеГІ'есЬпеп, вирахувати

.
ся,

ІЗложп'l'И рахунок;

уеггесЬпеп (іпеп), аарахувати t.;я;

-

- вісЬ
8ich mit jemall-

dem veITt'ehnen, обчислити ся, роарахувати сл в ІШМ.
вираховаН6, обчисленв, розрахованє.
Vегге('hпппg~аrt, спосіб обчисленя.

Verrechnllng,
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-

у errechnuugskunde, paXYHKOBic'fb.
11errichten, сповнити, виконувати, справувати.
11errichtung, СПОВНІОванє, виконуванє, справованє,
YelTingern, уменшити, вменшити; - den Gehalt der Munze
verringern, вменшити содержимість монети,
Verringerung, уменшенє, Бменшенє.
Verriicken die Grenzzeiellen, переставити граничні БнаЮI.
VelTiickt, помішаний на розумі, навіджении,
Vel'I'iicktJleit, помішанє ровуму, навідженість; - partielle
Verrucktheil, частинне помішаю,; - aJlgemeine Verl'ucktheit, Багальнепомішанє.
Vel'riickung des Sсlшгfzеісhеns, пересуненє копалинного
внаку.

Verrufen,

:знеславлений;

-

,-errufene Munze,

викликані

гроші.

Vel'sagen,

обіцяти, приречи :

МОВИТИ;

-

Бавести;

вамовити, відказати, від

-

-

die Ware ist yersagt,

товар

євамовлений.
'" Ш'SI! gung, відказанє, відмова.
Vel'sammeln, БГРомадити, вібрати: -

sich versammeln,

вібрати ся, згромадити ся,

Vel'sammlung, згромадженє, :зібранє,
Vel'sammlungsort, місце вбору.'
Vel'sammlungsrecht, право Бборів.
Versatz, заставни, Баставленє (чого).
Versatzanstalt, заставничий заклад.
,Versatzzettel, заставниtfа картка.

вбір~ збори.

Уеl'ваптеп, Банедбати, пропустити, !Залишити; satzung vers1iumen, занедбати урядовий день.

Vel'siiumnis, Yers1iumung.

die Tag-

ванедбанє, пропущенє, залИlllенє,

неставленв,

Vегsаumпіsш'tеil, заочний ВИРОJI.

,rel'saumtes, Frist zur

~~асhhоluпg

des Versaumten.

ре'lІІнець

до надоложеня :занедбаного.
Verschaffen, достанити, достачити, вистарати ся; -:- Geld
yerSCllaffel1, вистарати ся гроші: - Siellerheit yerschaffen, подати забезпеченє: -- die Genugtuung БісЬ
selhst ver~('haffE'n, зробити cof1i справу, вимірпти собі

~

справедливість;
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verschaffen, зцобути зна-

'Іїне, поперти що.
Vel'schiirfen, заострити,

обострити ; die Kerkerstrafe
wird mit Fasten yerscharft, кару вязниці ваострює ся

постом.

Vel'seharfung, заостренв, обостренє.
Verscheiden, війти зі світа, умерти.
УСl'всЬсnkеп,

schenken,

роздати,

роздарувати;

-

Getranke

vrr-

шинкувати, продавати наПИТІШ.

Verschickcn, післати, розіслати.
Verschickung, посилаю" розсилаю.:.
Vcrschieben, відложити, відрочити.
Verschiebung, відложенв, віДРО'Іенє.
VCl'schieden, ріжний, всілякий; - yerschiedene Меіпппgеп.
ріжні rадки, ріжні поrляди; verschierlene Munzgаttппgеп,

всілякі роди монет.

Verschiedcnal·tig, ріжнородний, всілякий.
Vel'schiedenheit, ріжність, ріжнородність.
Verschlagcn, проворний, оборотний, хитрий, ЛУІ\авлЙ.
Vш'sсhlеі6, продаж.
Vcrschlei6l'ecllt, право продажі.
у еl'всыlрреп,' ваволічи, ро внести ;
etwas jаllгеlапg
yerscllleppen,

Vш'sсhlеррuпg
VCl'sc]lleudel'n,

роками·· проволікати.

VОП Аktеп, усуненє :1Ктів.
проrайнувати, стратити; -

sсhlепdеГll, про:марнити DШЄТОК;

wahrel1 Werte verschleuderl1,

Verm6gcll усг

- die Ware

пп!сг іЬгет
товар ва бевцін продавати.

проrайнованє, промарнованє, повбутв B:t
бевцін.
VСl':О;С]llп6, замкнене, вапертє, вапір; - amtlich den Vег
scы~~ a111egen, урядово вамкнути, наложити урядовий
запір; amtlicller Vf>rschllla, урядове :заl\шненє; etwas іт Vегsсlйпае habel1, мати що під замко.м:.

Vel'schlellderung,

Vel'schmiilerllng der Recllte, у:меншенв, ВКОРО'Іенв
Vel'schmelzung des Vel'm6gel1S, розпущене маєтку.
Verschmitzt, перехитрений, лукавий.
Verschollen, безвісний, пропавпmй; - yerschoJlen
ваподіти сл, пропасти.

прав.

sеіп,

-
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Verschollenl1eit, беввіеніеть.
Verschonen, щадити, пощаДИТИj - verschOlll ыlіьеll,' ли.
шити ея, бути евобідним.
Verschonung, пощада.
Verschreiben, вапиеати кому що; - (bestellen), вапиеати,
вамовити що; sich, вапиеати ея:.
Yerschreibel', Verschreibt'llder, вапиеуючий, ваписівнин,

Vel'schreibung, вапие, вапиеанє; - замовлене.
VeJ'schriebene Summe, ваписана екілшіеть.
Vel'schroten (в гірн,), добути воду, .
Verschulden, Vel'schu!clllng. вина, провиненє.
Verschulden (Schulden machen), вадовжити, довгаМJI обтяжити; (sich Zll Scl1ll1clen kommell lasscn), про
винити ея, вавинити; sich verschulden, заДОВЖИ1'1І
СЯ; - verschlJlclet sein, бути вадовженим; - уегsс!шl
detes Gut,

задовжена маєтність.

Vel'schwagern, БісЬ, ПОСВОЯЧИТІІ
Verschwagel-t, посвоячениИ.
Verschwagerung, посвояченє.

ся

3

ким.

Vш'sсhwеіgеп, вамовчати, промовчати; jemandern et'Y:lS
verschweigen, за'l'аїти що перед ким,
Verschwenden, марнотравити, марнотратити, марнувати.

Vel'schwender,

марнотравець,

марнотраТНИІ,; еіп р;е
судово узнаний :за

riehtlicll el'kHirter Verschwender,
марнотравця.

Vш'sсhwепdегіп,

марнотравниця, марнотратка.

Verschwendel'Їsch, марнотравнии, розтратний .
Vеl'sсhwепdlшg, марнованє, марнотравність.
Verschwiegen, мовчаливии; - verscllwiegen sein іп Arntssachen, ваховати тайну в урядових справах.

Vel'schwiegenheit, вамовчанє, промовчанє.
Verschwiegenheitseid, присяга на вамовчанє.
Vel'schworen, відприсягнути ея чого; - sicll vегsсЬwогеll,
сприсягнути ся, вмовити ся (проти кого).

Vel'sc]lwOl'ener, Verschworer,
Vel'schworung, ваговір; :заподіяти заговір.

ваговіРНИR,
сіпе VегsеЬ,vогпng

anstiflen,

-
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УеІ'веЬеп

(еіп Amt), вести, справу.вати (уряд);. -- sicll
versehel1, недобачити, недоглянути чого; mit
etwas versehen, заосмотрити ся в що; - БісЬ еіпеБ
Dinges versehen, надіяти ся чого; - (сиlра levis),
неувага, недогляд; aus Versehen etwas tun, ВРО
бити що через неувагу; jedes Versehen іт АтІе
wird geahndet, кожде недогляненє в уряді буде :картане.
VeI'sehung, справованє, завідованє,
r ersenden, розсилати.
VeI'sendel', розсилач.
" el'sendung, розсилка.
Versendllngsanstalt, ровсилковии вакдад.
,-ersendungskosten, кошти ро:зсилки.
Vегsеssепе Interessen, иропавші відсотки.
Versetzen, сіnеп Beamten, перемістити, перрнесш уря:дника;
- in Ruhcstand versetzen, перенести в стан спочинку; -Grenzsteil1e versetzen, пересунутп грапичні иамені; іп Angst versetzen, налякати, набавити страху; in
Furcht und Unruhe versetzen, настраІІПІТИ, ванепо:коїти;
- іп Anklagestand versetzen, обжалувати; - auf
freien Fu~ vel'setzen, :випустити на волю; - іп die
Notwendigkeit versetzen, ~!Неволити, примусити;
sich in die Lage versetzt sehen, наити ся в положеню :
- (vегрПіпdеп), ваставити; - еіпеп Schlag versetzen.
ударити, парнути кого; еіпеll Stich yersetzen,
пхнути кого,

переміщеНf:,
ставленє (річи).

Yel'setzung,

перенесенє

(особи):

-

пере

у щ'sісhегп,

jemanden, запевнити, обе.шечити [,ого;
(assekuriel'ell), обезпечити; - еіl1е Summe auf dem
Gute vel'sicllern, вабевпечити суму на маєтности; sicl1 еіпег РеГБОl1 уеГБісl1еГl1, вапевнити БІ, :забезпе
читн ся про особу; sicl1 сіПСІ' Sach е yet'sieI1el'n.
забевпечити ся що-до річи, заняти річ.

Versicherllng, обезпека; - запевненє, виевнене; - обеа
. печенє (асекурація); - аиС jcmandes Vегsісhеl'lшg
et,vas gebcn, дати що на чиє вапорученє.
VеІ'sіС}lеІ'Пllgsапstаlt, зю;лад обе:шечень.

4зз

Versichel"Ungsgesellschaft, товариство 06езпечеиь.
Versicherungspr~mie, оплата ва обе:шеченє, премія
асекураціЙна.

Versicperuugspolizze,

грамота обезпеченя,

ноліса

06еll-

печеня.

Versicherungssumme, 06е:шечена сума.
Vегsісhеl'uugsvщ'tгаg, договір обе:шеченя.
Versicberl1ngsverrichtung, -mіttеl,приладп

бевпеч-

иости.

Versiegeln, вапечатати, опечататп.
Versiegelung, вапечатапе, опечатане.
Vel'silberll, посріблити; - Vermogen versilbern,
ВІІТП

IJгроше-

маєток.

Vегsбhпеп, помиритп, поєднати.
Vеl'sбhпеl', помирптель, поєднавець.
VеІ'sбhlllшg, ПОDІИреив, поєдпапє.

Vш'sогgеп,

заосмотрити,
дати удержане;
- versorgte
Кinder, ваосмотреиі діти.
\' ersol'ger, живитель, хлібодавець.
Vel'sorgung. ваосмотренє, виживлене.
Vel'sol'gungsanstalt, ваІ,лад ваосмотрепя.
Vel'spatung, опі:шене, співненє.
Versperl'en, вамкиутп; - den Weg versperren, загородити
дорогу.

Verspotten, глумптн ся, насмівати ся.
Verspotter, глумптель, насмішнпк.
Verspottung, глумлеив, насмішка.
Versprechcn, обіцяти, прирікати; - варучити; - etwas
zu leisten versprechen, приречи кому що вробити ;
уегвргосЬеп

sein,

бути ваJlучепим.

обітппця, приреченє; іm Spiele geg~benes Versprecllen, приречене дане в грі.
Vel'staatlichung, удержавнепе.
Verstand, роаум, ум; - (Bedeutung), впачене.

Vel'spl'echen, das,

Verstandesschwache, неміч ровуму.
Verstandig, розумний, уми пи ; - біглпй,
Verstandigen, повідомити, вавідомпти: норову:мітп ся.

свідо3lИЙ чого.
вісЬ versL1indigen,

VeI'stalldigullg,

повідомленв, вавідомленє:

Verstandigullg,

gegenseitig,

вває:м:не поро:зумінє.·

Yerstalldlich, вровумілий, понятниЙ.
Yerstalldlos, бевровумний, непонятнИЙ.
Yerstalldnis, роаумінв, BPOBYl'riHe; - поровумінв; -

zuш

besserell Verstandnis,
У eI'steck, еховок; скритка.

Verstec]rell,
Уel'stehen,

до

ліпшого

згода
:зро:зуміш

сховати, екритJГ, УКРИТИ,
ро:зуміТИ, понимати ; c~ vегstеl1t sich УО
рову:м:ів ся само про себе; sich auf et,va

se1bst,
verstel1ell, ровуміти ся на
stehen, пристати на що.

чім;

-

sich zu ctwas

УСІ

Versteigerll,

продавати пере'l'ОРl'О)[, ліцитува'fИ.
Vеl'stеіgеl'lшg, переторг , ліцитація.
Vегstеіg'егuпgsеdikt, оповіщене переторгу, ліцитації.
Vегstеіgеl'UllgsогdllUllg, переторговий устав,
VегstеіgеГU11gsрl'оtоkоll, протокол переторгу.
VeI'stellen, :заЛОЖИТIf що чим; - змінити, переінаКШИТIJ
- das Gesicht yerstellen, змінити лице; - sicI1 уеІ

ste11en,

удавати, llpитворювати ся.

Verstellt,

уданий, вмислений, притворений.
VегstеПlшg, удаванє, притворюванв; шіt Verstellun
k6rperlicller Gebrechcn, удаючи тілесні хиби (улоВІ
ности).

у el'steuerll, оподаткувати; оплатити податок.
Verstimmt, вле настроєний, не спій.

\. егstіmJшшg, ро:зстроєнв, ІЗЛИЙ иастрій,
Verstockt, :затверділий; - упертий.
Verstoh lell, ver,tohleller"'eise, І,радьком, потапюr,
Verstofi, похибка, обмилка; - die Aktell sil1d іп
geraten,

Vш'stоfiuпg, відкинепє, відтрученв.
Verstreichen, минути, проминути, перейти; lісЬе

Vсгslо

акти :заподіли ся.

Frist yerstreichen lassell,

речинець,

дати

ПрОD[ИIlУТИ

:законному

nach fruehtlos Y('f"lricI1ellen drei
проминеню трок днів.

Vel'streichullg,

ПРОDПшенє.

пропустити

die geset:
:захонни

речинцеви;

-

Таgеп, по бевуспішні

Verstiilllllleln, покалічити, скалічити; stiimmeln, <жалічити сл caDIOD!Y;
stiimmell1, калічити мову.

sich selbst vetсlіе Spl'ache уег-

Vel'stullllllelung, покаліченв, скаліченв.
Versuch, намаганв; - beel1digter, nichtbeendigler Versuch,
викіпчене,

неВИІ,інчене намаганв; aufgegel.Jel1er,
['ehlgeschlagener Versuch, ;залишене, хиблене намаганв;
"ersuch eines УегЬгесhеп" , намаганв злочину; -

проба, трібунок.
нам агати ; - трібувати, досвідчатп; ~ уег
sllcl1tes VегЬгесhеп, намагаmrп 8ЛОЧИН; - nichls uпvег
sucht lassel1, нічого не валишити; - скусити (кого).
Vel'Su сhю', намагаючий; - понуситель.
'
Versucbsweise, на пробу, для досвіду.
VerSl1Cbllllg, спокуса, спокушенв, понада; - Vel'sllchUl1g

Vш'suсhеп,

аег (;Ше, дружне повдпанв.

Verslllllpfung, :забагненв.
Vel'tagell, відрочити, відложити.
Vel'tagung, відроченв, відложенє.
Vertagl1ngsalltrag, внесон на відроченє.
Vel'tauscben, промінлти, ваміняти.
Vel'teidigen, боронити; - sicll verleidigen,

боронити сл.

У ю'tеіdіgеl', оборонець.
Ve:rteidigerliste, листа" оборонців.
Yerteidigllng, оборона, бороненє.
У ш'tеіdіguпgsgruпd, підстава оборони.
У erteidigungskosten, кошти обороци.
Уerteidigl1ngsschrift, оборонне письмо.
Verteigl1ngs)veise, оборонно, відпорно.
поділити, розділити; das NJіJішг iJl dic D1ЇJ'f'r:r
verteilen, ровложити вїИсно по селах.
Vеrtеil1шg, поділенв, ровділенв; (RepaJ'tition), ровклад;
-- Vегtеіluпg der Копkшsmаssе, розрахованв маси

VeI'teilen,

ровбірпої.

Verteilllngsausweis, розділовий викав.
Ve:rteill1ngsentwl1rf, предложенв ровділу.
Verteilllngsweise, способом розділу, ровдіЛLНО.
VеrtПgеп, 8НИЩИТИ, винищити, :загладити.
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VertiIgnng, IJнищенє, заглада.
Vel1;rag, договір, контракт; -- eillseitigel', zweiseitige
Vel·trag, односторонний, обосторонний договір; - ge
wagter Vertrag, сміливий договір; - lukrativer, onerose
Vertrag, бевплатний (зисковний), відплатний договір
- einen Vertrag eingehen, війти в договір; - einel
Vertrag schlie13en, ваІШЮЧn~П договір; - der Vertral
ist vollkommen abgeschlossen. договір е в цілосТJ
ваключениЙ.

Vertraglich, вгіцливий.
Vel1;rii.glichkeit, згідливість.
Vel·tragsbruchig, недодержуючий

договору, неустійнm
в договорі, договороломниЙ.
Vertragserbe, спадкоємець в договору.
Vertragsform, форма договору.
Vш·tгаgskапtіоп, договірний валіг.
Vегtl'аgsmаШg, відповідаючий договорови, після договору
Vertragspflich t, повинність з договору.
Vel1;ragsschliefiende ТеіІе, сторони ваключаючі договір
договірні сторони.

VertI'agsnrknnde, грамота договору.
Vertragswidrig, противний договорови.
Vertragszinsen, відсотки з договору.
Vel'trallen, довіряти, завірити; ~ повірити; - das Ver
trauen, довірє; - надія.
Vertl'auensbrnch, віроломство.
Vertl'auensmann" довіреннпк, муж довірн.
Vertl'auensmi6bl'anch, наду:житє довіря:.
Vertrauensperson, особа довіря:, довіренна особа.
Vегtгапешююvuгdіg, негідпий довірн.
Vertrauensvotum, ванва довірfI.
Vertrallcns,viirdig, гіднпй довірн.
Vertl'aulich, довірочнпй; - adv., довірочно;

liche Sitzung, довірочне васіданв;
Umgang, дов ір очне обходженє.
Vегtгаutш', повірппк.
Vel1;reiben, вигнати, прогнати;
збувати товар.

-

~ vertrauvertraulicheI

eine Ware vel'treiben,

-
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Vertretbare Sache, вастyпmrа річ.
Vertl'etbarkeit, ваступи:мість.
Vertreten, jemanden, ваступити Koro; - (verteidigen), :за
ступати ся, боропити j seine Meinung vertreten,
обставати при своїм погляді; - ще Mangel yertreten,
відповідати ва хиби,

Vertreter, ваступник, ваступець,
Vertretung, ваступетво, ваступлене.
Vertretungsbefugnis, управнене до

ваступства.
Vеl'tl'еttшgskогрег, ваступпицтво, ваступниче тіло.
Vel-tretungsleister, ваПОРУЧНИКj - ваступиик.
Vertretungsleistung, вапорученеj - ваступетво.
Vertretungsrecht, право ваступства.
Vertretungssache, спір о ваступетво.
Vel'tretungsvollmacht, повно власть до ваступства.
Vertrt'tungswerber, жадаючий ваступленя.

Vertrieb, ровпродаж," відбут,
Vertuschen, ватаїти, укрити

що.
УегііЬеп, допустпТІІ ся чого, поповннти що; nасЬ
ubter Tat, по доконанім: чині,
УегппеЬгеп, вбевчестити, внеславити.
Verunehrung, вбевчещене, впеславленє.
Verung1impfen, обевславитп.
Verunreinigen, аанечистити.
Verunreinigung, ванечищене,
Verunstalten, опоганити, вогидиш, вбевобрааити.

ver-

Vf\l'unstaltung, опоганене, вогиджене, абеаображенє.
Veruntreuen, спроневіритп що, сироневіритп сл в чі~l.
Veruntl'euung, спроневірене,
УегпгвасЬеп, справити, дати причипу, набави'l'И.

Verurteilen,

осудптп, васудити; zum Ersatze
васудити на вворот І\ОШтів.

der Ge-

riclltskosten,

Vегш'tеiltCl', осуджений, васудженець.

Verurteilung, васуджене, осуджепе.
Vervielfiiltigung, РОВ1\Іножуване, ПО1\Іноженє.
VervolJstiindigung, доповнене, СПОВПІОвапе.
Verwahren, etwas, сховати що, переховати, ввяти в пере
die ;щvегtl'аutе Sache verwahren, стерегчп
ховок: -

-1,38
річ повірену;

sicll geg'en elwas verwahren, васте
- sich var etwas verwahl'en,
вабевnечити ся проти чого; sich gegen jemal1den
verwalnel1 , ;забеспечити ся проти :кого; - jemanden
verwahren, стерегчи ІИГО.

регчи

-

ся проти

чого;

VШ',vаhl'еl', переховник.
Vel'wahrlosen, занедбати,
Vеl'wаШ'Ullg,

схованє,

покинути.

nерехованє; etw?-s іп Seil1el'
мати що в своїм nерехованю; -

Verwahrul1g haben,
Verwahrung bringen, віддати І,ОГО під
сторожу; varliiufige Vепvаhгuпg, тимчасове nере

jешапdеп ін
хованє,

nридержанє.

Vel'wahl'llllgsgebiihr,

належитість

ва

перехованє,

скла-

дове.

VШ'1vаhl'Шlgshаft, вступне УВlІвнеН6, nридержна ВІІвба.
Ver,vahrungsvertrag, договір' про llepexoBaHB.
Vel'waltell, вавідувати, управля'l'И; - еіп Amt yerwaltel1,
справувати уряд; Geschiifte verwalten, завідувати,
орудувати

справами.

Vш'wаltеl',

вавідовнИІ{, справник
Vеl'wаltuпg, завідованє, варяд, управа;
справованє;
- адміністрація; - Kultusveгvyaltung, варяд справ
віроісповідних.
Vш'Wаltllпgsаuslаgеll, видатки варяду.
VеrwаltuпgsЬеhОI'dе, власть адмініс'rРlщійна, упраВJIIІюча.

адміністраційний повіт.
Verwaltung'sgel'Їchtshof, адміністраційний трибунал,
Verwaltungsmafiregel, правило управи, адш:іністраційнпй

Vel'waltullgsbezil']r,
лад.

Vel'waltullgspflege, ведеш; адміністрації,
Vш'\vаltuпgSl'аt, вавідуюча, управляюча рада.
Vel'waltungsrecht, адміністраційне право.
Vеl'wаltllпgssуstеш,

аДD!їністраційний

систем,

спосіб

правліна.

Vеl'wаltllпgsvеl'fаlll'еп, а.д~riністраціЙне поступованв.

Vel'waltungs",,'est\Jl, управа, адш:іністраціа.
у Щ'1VаІнllllпg der Strafe, :за~[іна кари; переміна.
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споріднений;
іп ll1annlicher, in \veiblicher
Linie v~rwandt, по вітці, по матері споріднений.
уeI'wandte, ріДНЯЧЕа; - Verwandte in auf- und absteigender
Linie, рідність горішного, долішного поколінн; -

Vel'wandt,

у ш'\vапdtеlllllОl'd, убий ство між рідними.
Vel'wandter, рідюш.
Verwandtschaft, спорідненє, рідність ;
ріднлки, рідні; - eheliche, uneheliche
правесна,

неправесна

рідність

; -

(Personen),
Verwandtschaft,
mehrfache Ver-

walldtschaft, многорідність, многорідне спорідненє; Seitenverwandtschaft, бічне спорідпенє, рідність біч
ного поколіня; іп Verwandtschaft stehen, бути спо
рідненим ; і11 Verwandtschaf't trete11, споріддити сл.

Vel',vandtschaftlicll, рідний, споріднений.
Vel'\Valldtschaftsgrad, степень споріднена.
Verwandschaftslinie, поколінє рідности.
Vеrwапdtsсhаftsvш'hаltllіs, відношенє споріднена.

Verwal'llell, остерігати, перестерегчи.
Verwarnung, остереженє, пересторога.
Vel'wechseln, вимінати, проміняти (гроші) ;

вміша'l'И,
ПО~ІИЛИТИ сл що-до особи або річн.
Vel'wechslung; виміна, промінлнє; - вмішане, помилка.
Verwechslllngskasse, каса вюrіни.
Vel'wegell, сміливий, вухвалиЙ.
Vel'wegenheit, сміливість, вухвалість.
Verwehl'en, ваборонити, не ДОВВОЛИТИ.
Vel'weigel'U, відкавати, відмовити; - die Abgaben уег
weigern, вборонювати ел платити податки, не хотіти
платити податків;

-

die Unterschrifl verweigern,

від

мовити підпису.

Vel'weigel'ullg, відка13анє, відмовленє.
Vel'weis, нагана, догана, виговір; -

еіпеп

weis erteilcn, уділити строгу нагану.
Vel'weiseJl, auf den Rechtsweg, відослатп на
вка13ати

дорогу

права;

-

вгаНIІТИ

jemanden des La11des verweisen,

stl'cngen VeI'
дорогу права,
кому

що;

відосланє, вкаванє; видалене, заслане.
Vеl'wеіsuпgsш'kеппtпіs, ореченє видалена.

Verweisung,

-

видалити кого в краю.

-

440 -

Verwendbar, прпдатний, ужитний.
VеrwеШПШl'kеіt, придатність, ужптиість;
wendbarkeit cines

Всзmlсп

berichten,

ііЬеl'

die Ver-

вдати

справу

про прпдатпість урядиш,а.
еіпе SJc)1e zu jcmandes Gunsten, ужити,
спотреБJJТП річ па ЧИЮ корпсть; Gc](l auf etwas
vсп\-сndсп, впложпти па що гроші; jcmanden zu
cl\vas ver"-Cllf]cn, УЖИТИ кого до ЧОГО; - уіс] МііЬе
зuf cL \vas VCT\,"Cn,dcn, докладатп МНОl'О праці до ЧОГО;

Verwenden,

-

бісЬ

fur jcmanden vcrwendcn, вступатп ся ва ким,
sich vcrwcnden іm Geschiifte,
- sich ver\venden lasscn zu

промовляти ва ІШМ; ПРаІ~ЮВIlТИ n іптrресі;

etwas,

даТІІ УЖІІТП ся до чого.

Vегwешluпg, УЖПТ6; (Geschicklichkeil), ;щатпіС1'Ь;
іn Ycrwcndung stehcn, бутп п обовявку, ПОВППТИ
службу.
VегwепdШlgеп, иаЕлади, :кошти.
Vel'WcI'fell, віДІ\ИНУТП, відвергчп.
Vel'Werflitb, відвеlJОІ>ИI\IПП; - vcr\vcrl1iche Mcinung, гадка
не до

ПР~lIЯТЯ.

Ver"'el'fli('hkeit, відвержпмість, віДlсидність.
Vt~rwerful1g, віДRlшепє, відвержепє.
Ver"'crten (dic Пс\,"еіБС), ВПlЮРllстатп (доюнш):
Sraclle), вгрошевпти (рі'l).
/
VerweI'tung, ВПlЮРПСТllllЄ; - вгрошеВ;Іенє.
Vcrwescr, IІраВІІте.1Ь, ваСТУПНПЕ, настаВПІІК,
VCl'wic},e}ll, SiC]1 in eL,,-зs, втішати ся до чого,
ся

в

(еше

вамотаl'И

що.

Vш'wісJ,еlt, ВIlМОТllllПЙ, вапутаmrU.
Vш'\viеsеllеl', ВИГШІНПЙ, ВІІГапець, l3аслапець.

Vсг\vіШgсп, пrЮШОЛІІТП, дозволпти.

Vel'wirken, еіпс Strafe, ва~;JУЖИТІІ па кару, провиппти
- sein L~bcn vcr\virkcn, ваСЛУЖIlТП па смерть;
<1аБ R('cht ycr\virken, втраТІІТИ право.
VerwirklichclI, вдШсllИТП, привести в діло.
VеІ",,'ігlшпg, nтрата, :затрата.

VOI""'ЇI','ung; заDlіШIlПЄ !mколо1': -V Щ'\\' Їt ,,-et, повдовілиП.

поміпrапє.

ся;

-
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Verworren, помішаний, вамотапий.
Verwundbar, вранимnй, ранимий.
Ver\vunden, зранити (кого); - tБLliсh

VЩ'wundеп, смертно

вранити.

Venvundung, врапенв, поранепв.
Ver\viistung, спустошенє, пожога.
Verzehl'en, спожпти, спотребптп, проїсти; -

was auf der

Нin- und RUckreise verzelHt wird, що в дорозі спожив
ся там і назад; - durch Feuer verzehrt, внищений огнем.
Verzehrung, спожитв, спотребоваиє.
Verzchrungsabfindungsbetrag, Bnнaropoдa ва споживппи
податок.

Verzehrungslinie, помеже податку СПОіIШППOl·О.
VerZl'hrungsorgan, уряд споживного податку_
VeI'zehrulIgssteuer, споживпип податок_
Verzeichnen, списати.
VeJ'zeichnis, спис.
Verzeihen, простпти, дарувати кому що.
Vеl'zеilШJlg, прощенв, дарованв.

Verzichten, Verzil:ht leisten, tun,
vcrzicl1tcn,

вречи ся;_·

auf

еin Ат!

!Зложптп уряд.

Verzichtleistung, Vcrzicl1t, вречепв.
Verzichtleistllngsrevers, ваппс вреченл.
Verzit:'hen, вволікати, відволікати.
Verzinsen, платити відсотки, (чинш), опроцептувати;
sich verzil1sen, ПрИИОСИТИ дохід.

Vel'zilJslir Ь,

даючий відсоткп, опроцентованпй;

-

etwas

verzinslich anlegcn, умістити що на процент.

Verzinsung, опроцентованє.
Verzogern, проволікати; - die Zahlung ve!'zogem,
сл

В

опівнити

:заплатою.

Vcrzogerung, проволіюшє, !Зволіканв.
Verzollen, ОЦЛПНІІТп; - платитп жпто,

цло;

- eine

піСЬІ

verzlIllte Sache, неоплачена річ.
VегzоПЬаге

Sache,

оилатна річ, підuадаюча оплаті.

Vегzоlllшg, оцлинеН6;

-

оплачене цла.

проволока ; - ohne аllеп Verzug, без всякої [ІРО
волоки, беfІПРОВОЛОЧПО.

Verzug,

-
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Verzugszinsen, відсотки ПРОВОЛОІШ.
Vel'sio ін l'еш, ужите річи на пожиток другого.
Veteran, вислужений жовнір, вислуженець.
Vеttш', (ввагалі), свояк; - стрий, вуй; - брат СТРJlИНИЙ,
вуЙНиЙ.

Vexatorisch, пакісний, докучливий,
Vidieren, пересмотрити, відувати.
Vіdішіеl'еп, вгідно присвідчити.
УіdішіеГllпg, присвідчене, відимованв.
Vіdішіеrtе Abschrift, присвідчений відпис.
УіеЬ, товар, худоба; frei gelassenes Уіеll, бев догляду
полишений товар.
Viehbeschau, обвір, огляданє товару.
Viehhandel, торговля: худобою.
Yiehkatastel', Іштастер, спис товару.
Yiehkl'ankheit, худобяча хороба.
Уіеhшагkt, торговиця: на худобу.
УіеЬраб, пропустка на худобу.
Viehpest, -seuche, зараза на худобу.
Viehtl'ieb, впгін товару.
Yiehtl'iebsl'echt, право перегону худоби.
Yiehtrift, пашенє худоби.
Vіеhvш'kеhгsапstаlt, .заІ\лад обороту худобою.
Vie}lweide, пасовище на худобу, пастівник.
Viehzucht, плекавє товару, годівля худоби.
Vіеlшаппеl'еі, l!Шогомужство.
Vielweiberei, многоженство.
Vierteljahr, чвертьрік.
Vierteljahl'ig, чвертьрічнип; - чвертьрічно, що чверть року.
Vikal', ваступни:к; - намісник (епископськиЙ).
Vikariat, ваступство; - намісниц'rво, віltaріят.
Viktualien, живність, харчі.
Vindikation, видобутє, відапсканє ..
Yindikationsklage, видобувний повов.
Vindikta, пімста.

Villdizieren, видобувати, відвискувати.
Vinkulieren, вію,улювати, вастеречи.

УіпkпІі(,Г1шg, вінкульованв, аас;тережепв,

-
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VіllkulllШ, аасторога.
Virguliel'en, замотати, ваключкува'ги.
ViriIstimme, особистлй голос.
Viritim, післл голов.
Vis major, сила висша, переміг, непоборима сила.
Visitation, IЗвидженє, ві:зитаціл.
Visitator, ввидівниr\, вівитатор.
Visitiel'en, :звидіти, вівитувати.
V.ista, а, ва ОІ,аванєм, на увид.
Visum, віво, провірна посвідка.
Vitalitat, живучість.
VizepI'asident, заступник президента.
Vize versa, на оборот, на відворот.
Vizinalwege, сусідні дороги.
Vliefi, goldenes, З0лоте руно.
Vogelf'ang, шашництво, ловля шахів.
Vоgеlfапgш', пташнкк.
Vogelfrei, бевправний, повбавле1ШЙ ВСJШОl'О права.

Yogt,

війт, двірник;

- (Vel'\Valter),

завідовник;

-

(Sсlшtz-

hеп), оборонник, покровитель_

Vogtei, війтівство, завідованє, ПОf:ровительс'l'ВО.
Volk, нарід, люд; - gerneines Yolk, простолю,'l,Є.
Volkel'bnnd, союз народів.
VOIkel'recht, міжнародне право, право народів.
VOlkel'!'echtlich, по міжнародному праву.
У olkel'wanderllng, вандрівка народів.
Volksangelegenheit, народна справа.
УolksaufkIarung, народна просвіта.
Voll{sbewegullg, народне движенє.
VоlksЬПdllпg, народне обравованє.
Volksernahrllllg, суспільне прохарчованє, прокормдеНli,
апровівація.
Volksfest, народне свято.
Volksgesundheit, суспільне здорове.
Yolkshel'l'schaft, пановане народа, народовлада.
Volksrepublik, народна република.
Volksschule, народна школа.
у oJksschl111eJlrer, учитель народної ШІ:ОДИ.

- . . 4... Volksstamm, нарід, народність.
Volkstiimlich, простонародниП, людовии,

питоnши народови.
Vоlkstіішliсhkеіt, простонародність, народна питоменність.
VоlIіsvеl'sаmшluпg, народний вбір, віче.
Volksversichel'lmg, народне обевпеченє.
VoJksvertl'eter, народний в аступник.
Volksvel·tretung, народне ваступство.
VoJkszahl, число народу, людність.
Volkszahlung, народочnслеП6, сппс людности.,
vопыljugеп,' УОШШlгеп, докопати, сповппти, ворудувати;
- wirklich vollbrachte Tat, дійсно доконаний чин.
Vollbl'ingung des Verbrechens, доконанє :злочину.
Vollbiirtig, ріДНИЙ, повнорідний.
VоПЬііrtіgkеіt, повнорідність.
VollendeJl, докінчити, скінчити, довершити; - пасЬ уоll·
endetem 14. Lebensjahre, по' скінченім 14. році житл.
VоПеlldlшg, докінчеиє, скіиченє, довершене.
Уоll gellufi, повне взшванє.
Vo))giiltig, повноважний.
Vollgiiltigkeit, повноважність.
Volljahrig, повнолітнпИ.

VоП.іаhrіgkеіt, повнолітиість.
Vоllkошшеп, повнии; - vollkommenen Glnuben verdienende

Urkunde, грамота весьми достовірпа;
скінчений.
VоН macht, повновласть.

-

доконаний,

прпмітка ПОВНОВЛи.с'r.и.
VоПшасhtgеЬеr, властедавець.
Vоllшасhtuеhшег, повновластець.
Vоllшасhtsvеl'tl'аg, договір повновласти.
VolJst.·eckbar, виконал:ьниЙ.
Vollstl'ccken, vollziehen, виконати, ВИПОВНИТИ;

VolIma('htkJausel,

-

уоll·

ziehende Gewalt, виконуюча власть.
Уо JlstreckeI', Vollzieher, виконавець.

Vollstrf'ckung, виконапє, впповненє.
VollzahJig, повний числом; - vollzahlig mасЬеп,
VollzahJigkeit, повнота числа.
Vol1zjehbar, ВПЕона.є.шШ, ВlІПОВlLИ~(ИЙ.

доповнити.

Vollzng, В1ПЮН, виконаю,.
Vollzugsverordnung, впконний. РОі1ИОРЯДОl:.
Volontar, охотник, доброволець.
Vorakten, попередні акти.
VoranschJag der Einnahmen und Ausgaben, прелімінар,

по

передучий роврахунок доходів і видатків.
"Vorarbeit, вступна робота.
VOl'arbeiten, наперед робити, приготовити.
Vorarbeiter, напередний робітник.
Vorausbezahlen, наперед ваплатити.
Vorallsbezahlung, напере,цна ваплата.
Vorauscmpfang, наперед одержане.
VOl'ausgabe, дане наперед, задаток.
Vorausgeben, дати наперед, вачислити.

Vorausgefafite, vorbedacl1te Absieht,

ровважений

намір,

ровмислене наміренє.

VOl'ausklage, напередний повов.
Vorausschicken, еіnе Mahnung, наперед упімнути; - aus
dem Vогапsgеsсhісktеn ist zu entnehmen, ві скаваного
виходить.

Vorallssehen, передвидіти.
Voraussetzen, припустити, допустити; - vorausgesetzt,
da.G, допустивши, що; - ше Giiltigkeit des Vertrages
setzt die Fahigkeit der Personen voraus, важкість до
говору вимагав 8дібности осіб.

Vorallssetzung, прппущенє; - (des Vertrages), вимога.
Voraussicht, передвпдженв.
VOl'aussichtJich, о скілько дасть ся лередвидіти.
f orausvermacht,nis, надділовий відкав.
\Тorauszahlen, наперед платити.
Vorallszahlung, передплата, плачепє наперед.
VOl'Ьап,

впставка.

Vorbe,dacht, роввага, ро::;мисл; -

mit Vorbedacht. а РО8-

;t\IПСЛОМ, нарочно.

,.orbedachtig, нарочно, в ровмпслу.
VOl'beding, услів, передумова.
Vorbedingen, sich etwas, условити собі
Vorbedingung, вступне услівв.

ЩО наперед.

.. -

4М;

-

\' ol'behalt, ааеrереженє, вимова.
YOl'behalten, застерегчп, вимовити С'обі що.
У orbehaltIich, застерігаючи, вимовллючи собі.
УоrЬе)шltsеl'Ье, спадкоємець в добродійством інвентаря.
У orbenannt, висше названий, висше означений.
VOl'bel'eiten, приготовити, приладити.
YOl'bel'eitende Schl'iftsiitze, приготовні письма спорові.
VОl'Ьеl'еіtешlеs Vel'fa)ll'en, приготовне поступованє.
у orbel'eitung, приготовлепє, приладженє.
VOl'ЬеІ'еИuпgshапdluпg, приготовие діланr..
у orbel'eitungsmitte), приготовні средства.

У ol'bereitungsstudillm, приготовллюча
YOl'bericht, вступний звіт, вступ.
VOl'bescheid, передрішенє.
Vorbescheiden, передрішити,
VOl'bellgen, вапобігчи чому, варадити.

наука.

V Ol'beugungsmafil'e~el, вапобіжне, варадие средство.
еіllе Bitte, предложпти просьбу, проситл;
KHigel' bringt var, пововник предкладає; clas
Vorbringen. предложенє, преДJIога,

Yorbl'ingen,
сІег

У Ol'del'seite, передна сторона.
У Ol'ejd, впередна присяга.
VOI'entha)ten, вадержати, :застерегчи,
VOl'enthaltllng, задержаиє, застереженє.
YOI'erlleblll1g, вступне доходженє,

VOI'el'Їl1nerul1g, попередие упімненє, пригадка,
Уol'erwiihl1t, передше згаданИЙ.
VOI'fallre, попередник, предок,
у Ol'fall, приключай, пригода.
у Ol'і'аllеп, приключити ся, пригодити

fallenf'l' Gelegenheit,

СЯ;

-

Ін· і

var·

при нагоді,

у ol'for(lern, вашзивати, завіввати.
VorfOl'del'el', аавпвник; - сІег Уагgеf'Ol'clегl.е,
Vorf'ordel'ung, :зазив, привив.
Vorfordel'Ul1gsedikt, зазивний обклик, едикт,
VOlofl'a,ge, вступне питанє, впередне питанє; -

завівваюrй,

і.іЬег еіпе

Varfragc аЬstіmmеп, голосувати лад ветупнІШ[ питанем.
уоІ'іїіыlеп,' щн[стаВJIТИ, привести,
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у Ol'fііhl'lшg, nриставлепє, приведенє.
наказ прпставленл; Verhafts· uh(l
VorfuhrUllgsbefell1, накаа арештованя і приставленл.

Vorfiilll'ungsbefebl,

У organg, перебіг, поступ; поступок; (Беіsріеl),
примір, приклад; паС!l dClll Vorgange tпп, робитп
аа

прикладом.

YOl'gangig, попередний, передідучий.
Vorgangel', попередник.
Vorgiingerin, попередничка.
VOl'geben, удавати, видумуватп; -: dcr Беsсhuldіgtе gibt vor,
обвинений удав; - das Vorgeben, удаванє, видуманє.
УOl'geblicb, уданий; yorgehlicller Grllnd, видумана, ваподана

причина.

VOl'gedacbtes, наведене, вгадані обставинл.
VOl'gefafite Meinullg, упередженє, пере суд.
VOl'geben, поступати, пригодити ся, діяти

ся;

-

(УОГ

sieh gehell), випередити, попередити; - пасll del'
Vorscl1rift vOI'gellen, поступати по ириплсу; - jешаll'
dеш lllit glltelll Беіsріеl yorgel1en, дати кому добрлj-і
примір ; die Pflicht gel1t vor аПет, повпнність
перед всім.
У ol'geJlend, попередиии, передідучий.

начальник, наставник, голова;

VOl'gesetztel',
ставна

Vorgl'eifen,

-

старшина;

gesetzten,

die YOl'gesetzte

-

die Vor·

БеhОl'dе, П:1.

власть.

випередити,

випереджувати;

-

jешаш1сs

Meinung vorgreifen, випереджувати чию гадку; - del'
Hallptsache durch еіllе Entscheidllng YOl'greifcl1, рішспог
пересуджувати ,головну

VOl'ЬаЬеп,

справу.

намірити, аадумати ЩО;

-

das VnГ!lЗlJeП, на

міренє, передпринятє.

Yorbalten,

предкладати,

предложити ЩО;

-

(vorwPl'fell),

вакидати.

Vorbandene Beweislllittel,

підручні докааи;

-

готові ДОЮ13И:

-- die Erbell sind llicht vorhandell, нема СlIадкоємців.

V Ol'ЬегЬеstіШll1еll,

наперед назначити, оана'шТIr.
VОГЬeJ'sаgппg, пере,з;СЮ11анє, віщованє, ~аповідзпє.
VогЬїпеіп, іт, наперед, переДОnІ, передше.

-
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Vol:iahr, минулий рік, попередииі1 рік, тогід.
Vorkauf, первокуппо,
Vorkaufen, паперед закупити.
Vorkaufer, первокупець.
Vorkaufsrecbt, право первокупна.
Vorkebren, наперед варядити, приготовити, вапобігчи.
Vorkehrung, попередне варядженє, приготовлене наперед.
Vorkehrungen treffen, починити варядженя, ужити ва,побіжних средств.

Vorkenntnisse, початкові відожости.
Vorkommen, випередити; - (sich ereignell),
ся,

стати

прИІіЛЮЧИТИ

ся.

VOl'kommnis, приключай, пригода.
Vorladen, вавзпватп, вавівватп, вапросD'fИ.
Vorladung, вавівваиє, вавпв, вапрошенє.
Vorladungsedikt, прививний обклик, едикт.
Vorlage, предлога, предложенє.
Vorlauf, переднил біг; - сажо'l'ОК.
Vorliufel', пробіжник, випередиик, передбіжець.
Vorlaufig (vorgangig), п:оп:ереднп:ll:, випередний; - (УОІ"
bereitend), п:риготовнии; (zeitweilig), тижчасовиіі,
дочасний.
пр едложити , п:реДС1'авити j

Vorlegen,

legen,

-

eine Fl'age уог-

вавдати питаЛf:.

Vorlegung, предложене.
Vorlesung, відчитанє; Vorlicbe, зам:иловаНЄj -

читанє, віДЧИТ.

Wert der hesonderen УогЬеЬе,

вартість особлnвшого вамплованя.

п:редложити;
ложені докави j -

\' Ol'liegen,

случаю;

-

-

vorliegende Beweismittel, пред
іm vorliegenden Falle,

das Vorliegende,

в данім

справа, про котру бесіда.

Уоrшапп, поп:ередник; - передовик; - передо вип.
Vormerkbucb, вапримітна книга; - ein Vormerkbuch ііЬег

den Giftverkauf fiihren, провадити зиири:мітну книгу
про продаж отруіі,

Vormerken, вапримітити.
Vormerkung, вапримічене.
Vormerkungshescheid, рішеНti

<ІаПРИJllіченя.
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VОІ'шеl']пшgsЬе,,'Шіg'Пllg, при~волеНG ваприміЧСНJ1,
VОІ'шеrlшпgsgеsпсh, просьба про вапримічепє.
Vо)'пншd, опікун; - lestamental'iscliel', gesetzlicllel', gericlltlісllеl' VOl'Jnund, опікун 3 :завїщаня, в ваRоиа, судом
наданнЙ.
VОІ'шuпdСІ'ЇП, опікунка.
VОІ'11l1lшlsсhаft, опіr_а, опіІ_УНСТВО;

tl'eten,

-

VОl'l1J\шdsсl1аft ап·

обняти опіку,

VОІ'Шlшdsс}шf'tliС}l, опіІ,УНЧИЙ, опіІ{УПСЬІШП.
VОІ'пшшlsсhаf'tsЬе}lОI'dе, опінунча власть.
УОl'Шllшlsс}шftsJmсll, опінунча ннига.
VОl'Шlшdsеlшf'tsрftiсht, опіRJнча повинпість.
VOl'lllllшlsсhаftssасhе, -angelegenl1p.it, справа опіІ{И.
Vormllndschaftswcsell, опікупчі справи.
VOl'na}lI11e, піДUЯ'l'l:, постанова.
У оrпаше, імя; УОI'- und Zl1паl11е, іnш і назвнще.
'Т Оl'пеlвнсн, підпшI:tти; еіпе UпtеГSl1сlшпg vornellmen,
підюпи слідство;

-

das

VОl'пеl1mеп,

намірепв,

по

станова.

У OI'posteJl, передпа сторожа.
У Ol'l'ang, першенство, передне місце,
VОІ'I'апgsаЬtl'еtllпg, уступленє першенства.
Yorl'at von Lebensmitteln, припас, :засіб живносш,
YOI'I'echt, передне право, право першенства.
У Ol'l'echtsklage, повов першеНС'l'ва.
YOl'J'cde, передне слово, вступна промова.
У Ol'l'Їchtllng, ПРИJIадженє,
У Ol'I'UckeJl, ПОСУНУТИ ся, ПОСl'УПИТИ паперед ; - j ешаnrlеll
YOl'Гiickel1, ПОСУПУТИ кого на ВИСІШІll етепень.

VOI'I'uckllngsrecht,

право поступленя, посуненя на ВИСНШП

степень.

Vorrllfen, примикати, l!Ю,ЛИІ{ати.
YorrllfllJlg, приклинанє, вашшканє.
УOl'satz, bOsel', 3ЛиП ваDIИСJI.
VOl'satzlich, умнсний, нарочнип; -

YOl'slHzliche Handll1ng,

нарочне діланє,

VОl'sсhеіп,
СЯ;

-

ZШll VorSClleil1 kOl11men, вийти на яв, ВИЯШІТЛ

zum Vorscllein bril1gen, обявпти, виявити.
29

-

Vorschiefien, jemandem Geld,
тити

наперед,

~
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вачислити НОМУ гроші, пла

вадаткувати.

предліг, предложенє; ~ jemandem еіпеп Уаг·
schlag mасЬеп, падати І{ОIUУ предліг; auf den
VorsclJlag des Gегісhtеs, на предложенє суду;
BesetzungSYOl'Schlag, предложенє на обсаду.
Yorschlagen, предложити ; - (іт Handel), ,шцінитп.

VOJ'schlag,

Уorschlagsliste, листа предложених.
Vorschreiben, приписати; - jemanden

zш Steuer УОІ'
scllreiben, приписати ному податок; jemanden als
Eigentiimer vorschreiben, записати кого ва власника.
VOl'schreibung, приписанє; - іп Yorschreibung stellen,
приписати,

у ol'schrift,

записати.

припис;

-

der Vorscllrift gellliiRl, по при

пису.

у ОI'sсhrіftSШііfiіg, приписаний; згідно :3 приписаПlИ.
У ()I'schriftswidl'ig, невгідний 3 приrшсаюг; .
проти припису.

у ol'schub, підмога, піДПОПlога.
Vo]'schubleisten, піДПОПlагати, допомагати,
Vorschubleistllng, підпомаганє.
VOl'schllfi, вадаток; ~ VОГSС]1URI gebell, зачислити на
перед; VorselluRl gegen Ersatz, зворотний вадаТОІ{;
Vorscl1Ug gegen Verrechllung, задаток до РО3рахованя.

YOl'schufigeldel', вадаток в грошах,
Vorschufigeschaft, вадаТІ{ова справа.
у ol'schufikasse, вадаТІюва каса.
Vorschu6weise, вадатково.
Vorschiitzen, ввинятп ея, виправдувати
ся,

ваставллти

ся

ся;

--

вшronллтп

чим.

VOl'sehen, передвидіти ; :зробити що треба.
У orsetzen, поставити кого над чим, над ким; ~ vorg<'setztes Amt. начальнии уряд; - vorgesetzt sein, буш
наставленим над ким; :мати першенство.
gellen (vorgellen), відбувати ся; ~ etwas УОг
sich ge]len [ass<'n, IІОЛИIllНТJf cBOnIY ХОДОRИ, ПОЛfllllІГl'П

VOI' sicl!

річ саміп собі.
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VOl'sicht,

обачність, осторожність;
ванедбати

die notwendige Vог

-

осторожностп,
поступити необачно.
VOl'sichtig, обачний, про:зірливиИ.
VOl'sichtigkeit, бережливість, обачність, про:зірливість.

sicht unterlassen,

потрібної

Vorsichtsma61'egel, средство осторожно сти.
Vorsichtsweis6, в осторожности.
VOl'sitz, передом :місце; - предсіданє, провід; - unter
dem Vorsitz, під проводом; -;- den VOl'sitz fiillren,
проводити.
.
VOl'sitzender, Vorsitzer, провідник (нарад), ІІредсіднш\.
VOl'spann, підвода; - припряг.
Vorspannsfuhre, возовиця, фіра на підводу.
Vorspannsleistung, даванє підводи.
Vorspannswesen, підводи.
VOl'spiegeln, Draнити, морочити.
VOl'spiegelung, fаlsсlщ облудне маненє, фальшиве мо
роченє.

старшина; началь~тво; ОгLsvогslnшl,
:місцеве начальство.
Vorste]len, проводити; - еіl1ет Amte vorstehen, стояти
на чолі уряду, начальствувати, вести уряд; еіпег
Sache vorstehen, справувати, вавідувати чим.
Vorstehend, повисmий, предложени:И;
vorstelзeJldes

VOl'stand,

Zeugnis wird seinem ganzen

Іпlшltе

nach

ЬеsШtіgt,

отсе свідоцтво ватверджує сл в цілій основі.
Vorsteher, начальник, наставник; - голова; - Беzігks
уогвІеЬег, начальник повіту, староста; Gemeinde-

vorsteller,
начальник

начальник

суду;

-

громади;

-

Gericl1tsvorstelзer,

Vereinsvorsteher,

голова

то

вариства.

представити; ставляти, ваступати кого;

Vorstellen,

вити собі.

Vorste]1ung, представлею~; -

jemanden vorstellen, пред
-. sich vorstellen, виобра
listige Vorstellung, облудне

представленє.

VOl'stellllngen (in Ellesachen),
VOl'st,erbell, jemanden, вмерти

напімненв, приговоренс.
перед ким, вперед nM(~p'1'lI.

VOl'stl'ecken (borgen). поБОРГУВfJТИ; - (lеіl1(Ш), позпчи'l'И
ному ЩО; (vorschie1&en), вачислпти, дати наперед
гроші, валожитл грішмп.
ІІоборгованє; ІІОВІІчепє;
VОl'stпdіеп, приготовпі иауии.
VOl·teil, хосен, иористь; - zum Vorteil

YOl'stl'eckllng,
носити

-

ваЧІІслеПG.

gereicl1<'n.

ирп

хосен.

VOl·teilhaft, КОРПСНПП, хосеппиЙ.
у Ol'trag, виклад; розправа, мова, річ; - справоадапє:
- еіпеп Vortrag halten, держати виклад, промовляти
- еіпе Sache іl1 Yortrag bringen, представити річ;
- jemal1dem zuш Уогtгаgе ііЬегwеіsсп, прпділитп І,ОМУ
дО

сиравовдаия.

VOlirage der Parteiel1, виводи сторін.
Vortl'agen, викладати; - представшпи; - lJдавати сираву.
VOl'ubergehende Bestiml1lung, перехідна постанова.
VОl'lшtеl'Sllсhппg, вступне доходженє.
у Оl'ппtеl'Sllсhlшgsаktеп, аю'п вступного доходжепя.
Vогш'tеil, вступний вирок, передо суд.
VOl'verfahren, приготовне поступованє.
Yorvermachtnis, гл. Praelegatum.
Vorvertl'ag, приготовнпй, вступний догопіv.
YOl'wand, васлона, повір; - untel' dem VOl'wand, під по·
вором; еіпеп Vorwand пеlJшеп, ужитп
VOl'weisen, et,vas, оиавати, предложити що.
VOl'weisel' еіпег Urkunde, ок::нзівнпк грамоти.

позору.

УОl',vеіsппg, окаванє.
у ol'wenden, вакривати ся чпм.

УОl'wш'fеп, jеmапdеш

-

et\vas, Вhтикати, ваl(ида'!-'lf кому
die ausgestal1dene Stгаfе vопvеl'fеп, дорікатп

що;
від

бутєм карп.

уOl'wiegen, переважатп, nШ'l'И перевагу.
YOl'wiegend, переваЖНІІП, переважаючиП.
VOl'wissen, відом, відомість; - das ist 01111е Беіп

gescl1ehel1,

се сталось оеа :його відома.

VОl'wпгf, доиір, пригана.
у ol'zeigen, ПОltа:зати, предложиТІІ.
VOl'zeigel', ПОІ\авівшш.

Vor\vlssen

-
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VOl'zeigl1ng, покаванє, предложенє.
VOl'Zllg, першенство; - відвначенє,

вдоба; -- j cmandem
den Vorzug geben, дати кому першенство; - Vorzug
habcn, мати першенство; - den Vorzug einr1iumen,
уступити першенство; __ о die Zuvorkommnung gibt іт
Rechte сіеп Vor шg, переднійшии часом, блившии
правом; seine Vorziige sind nicht zu vегkеппеl1,

ero вдоба не давсь ваперечити.
Vorzugsklass<" від:шачаючии поступ.
Vorzllgsrecht, право першенства; - mit
gestattet,

Voгzugsrecl1t alls-

ваосмотренпи правом иершенства.

VOl'zllgsweise, \"orziiglicll (асі у.), переДовсім,
Vorziiglich, особлившиП, відвначаючиИ.
VOl'ziiglichkeit, особлившість, вюшачність.
Votant, голосуючиЙ.
Votieren, голосуваТІІ, віддати голос.
Votierllllg, голосованв.
Votllm, обіт; - голос, га.дка.
Vlllgarsllbstitution, ввичаине піДС1'авленв.

особливо.

w.
Wal'c,

'говар;

-

еіпе

aUael' Handel gesetzte Warc, топар
обороту; verbotene

ВИІшючени-И: :3 TOprOВJli, в
Ware, ваборонеІШll товар.

Wal'cnabsatz,
Wal'enal'tikcl,

вБУ1' товарів.
товарн, товарові річн.
Wаl'епапsflllll', вивів товарів.
Wаl'епаllsg'апgsЬпсh, Ішига видаНJlХ 1'оварів.
Wю'епЬеsсhаll, оБЗ0РИНИ товару.
1Val'ellbolctte, товарова ІІОІ,авка.
Wal'enbol'se, біржа на товарі.
Wal'en- llnd EffektcnbOr'se, біржа на товарі
папері.
Wal'eneinfllhr, привів товарів.

Wal'eneingang, прлхід товарів.
Wareneingangsbuch, І,нига одержаНIJХ
Wal'enel'klal'1111g, оповіджепв 1'оваріп.

товарів.

цінні

-
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-

Wal'enftihl'eI', привізник товарів.
Warengescbaft, Handlllng, товарова ТОРІ'ОВЛЛ.
Warenbaus, торговий дім.
Warenkonto, рахунок товарів.
Warenkontrolle, товаровий надвір, контроля товарі]!.
Warenkllnde, товароанавство.
Warenlager, склад товарів.
Wal'enpreis, ціна товарів.
.
Wal'enschein, товарова по свідка.
Wal'ensendung, товарова ПОСШІка.
Wal'ensensal, това{,овий: посередник
Warentl'ansport, перевів товарів.
'Val'enumtallsch, товарообмін.
Warenverkehl', товаровий оборот.
Warenvel'lust, товарова втрата.
Wal'envel'schlei6, продаж товарів.
1Val'enversendung, розсилка товарів.
)Vаl'епvегsісhеГllпg, обевпечене товарів.

Wю'еllvегzеісhпіs,

спис товарів.

Wаl'епvегzоllппg, .оплачене цла товаРОВОl'О.
Wаl'епzеісhеп, овначене товарів.
1УасЬе, сторожа, стійка; Fеuеl'wеllГ\vасllе, ОІ'Ш'В<L сто
рожа; }<'inanzwache, скарбова сторожа; - Na(']ll\\'асЬе, нічна сторожа.
1VасhеЬеglеіtппg, супровід сторожі.

WасhеЬеlеіdіgппg, обида сторожі.
WасhЬапs, сторожниця, !;тражницл.
Wachell, сторожити, стереІ'ЧИ,v
Wachkorpel', стражничий: корпус.
1'Уасhmапп, оторожник, стражник.
Wachmannschaf't, сторожа.
Wachmeistel', вахмістр, сторожнИ'шЙ.
Wachorgan, власть бевпечности.
Wachposten, сторожна U'l'ЇЙка.
Wachsam, чуйний, бачний.
Wachsamkeit, чуйність, бачність.
Wachter, оторож, стражник, вартівнИІ(.
Wасht('І'ЬііпsсhеJl, стрзжнича будка.

-
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Wachzillllllel', сторожівпл, страЖНИП,IІ.
Waffe, оружє, вбруя;
Waffenbes!tz, посіданє оружя.
Waffenfahig, спосібний до оружя.
Waffengewalt, вбруйна сила; - AllWendl111g der \Vaffengewalt, УЖИТ6 вбруйиої сили.

Waffenkalllmer, вбруївня.
Waffenpa6, :карта на оружє.
Waffenruhe (-stillstand), вавішенє оружл.
Waffentl'agen, ношенє оружя:.
Waffenii bung, військова вправа.
'Vaffnen, тіі bewaffneter Hand, вбруйноІО
Wagamt, уряд важеня.
Waganstalt, ваклад важеня.
Wage, вага; - (lnstrпrnеnt), важки, вага.
Wagegeld, оплата ва вагу, вагове.
WagemeisteI', доворець ваги.
'Vagen, etwas, поважИ'l.'И ся, відважи'l'И сн

рукою.

на що;

-

Leben wagen, наражати житє на небевпеку; wagtes Geschїtft (Waggeschaft), сміливий інтерес.

(lа5

ge-

Wagengeld, вовове.
Wagenmeistel', Доворець вовів.
Wagel', важник.
Wahl, вибір, вибиранє, добір; -

eine \Уа}ІІ !l'effen, :зро
бити вибір, вибрати; пасЬ eigener WalJl, післн
свого вибору, після своєї волі; ihrn ste11t (lіе
Wahl zu, він має вибір, може вибирати.

Wahlakt, акт виборчий, вибір.

Wаhlапssсhl'еіЬппg, ровписаН6 виборів.
вибираємии, вибірний.
WаhlЬЮ'kеіt, вибираємість, вибірніс'l'Ь.
Wahlberechtigt, управнений до вибору.
WаhlЬегесhtіgПllg, право вибиранл;
право вnбира(;мости, вибірности.
Wahlbezirk, виборчий округ.
Wahleid, (пр. кан.), передвибірна присяга.
Wahleltern, прибрані родичі.
Wahlen, вибирати; - (aussuchen), вибрати, вибракувати.

Wahlbar,

Wahlel', виборець.
Wiihlel'liste, листа впборців.
WahIfahig (aktiv), маючий право

вибору; (pa"siv), вибиравмий, вибірнии.
Wahlfahigkeit, право вибору; - впбірність.
Wahlffu.'st, вибірний княвь.
Wahlgang, вибирапє, вибори.
Wahlgesetz, виборчий вакон.
Wahlkind, прибране дитя, приПшаr;.
Wаhlkошшіssіоп, виборча комісія.
Wаhlkі)l'РШ', виборче тіло, коло виUорче.
Wahlliste, виборча листа.
Wаhlшапп, виборець,
'уаhlшuttеl', прибрана мати.
WаhlOl'dшшg, виборчип устав,
WahlOl't, місце вибору.
Wa]llpfl'Ullde, впбірпий прихід.
Wаhll'есцt, право вибору; аktіп~s \V;lllll'('L;llt, Шluорче
право.

WaJIlschlufi,

вакінченє виборів; вислід вибор}'.
WаhlSРІ'псll, послівє, вибране гасло.
Wаh]stiШlllе, впборчип ГО,ІОС.
Wahltag, день вибору.
Wahlvatel', отець прибрании.
'Yahlvel'lllїichtnis, відказ до вибору.
)Уаlllvеl'sаlllllllппg, виборче ;зіuранє, вборп виборців.
1Vahlweise, ;) впGору.
Wahlzettel, виборча карта,
Wаlш, мана, дур.
Wiihnen, ДОl'адуватп ся,
Wa]lllidee, уроєпє, шарево.
"Т a]lllsinn, божевільність.
"",'allllSinJlig, божевільюlЙ.
)уаhпvш'ыlесhеп,' уроєпшl :злочип.
Wa]lr, als ,vahl' bcll:ll1ptcn, удеl'ж.Уватп ва правду,
праВДІІве;
-

S()

)1()ЖІІ!

-

Гііг

'Vall)' Ilaltcn, вважати
,,'аl1г ті!' Gotl llclfe, так мені

:за

ва праВДlIве;

Боже

допо

-
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берегчи, стерегчи, хоронити ЩО; das Ашts
geheimnis wahl'en, придержувати тайну урядову;
sein Recht wahren, хоронити свов право; sich
УО1' et'...-as "yahrel1, ВІІстеріга'l'И ся чого.

Walll'en,

Wahl'haft, правдивий.
Wahl'haftigkeit., правдивість.
Wahl'heit, правда.
Wаhl'hеіtSШ'ЇПllеrnпg,

упімненє

до

зівнаШІ правди;

nacll vorausgegangener Wahrlleitserinnerung,

-

по попе

реднім упімненю до візнаня правди.
W~і,]ll'mапп, гляди Ge\viihrSlllann_

'Vа]ll'пеhmеп,

спостерегчп,

пильнува'rJI

помітити;

риста'ги

в

уважати

на

(ЬеоЬаСМСll),

-

йіе gCllleiIlschaftlichen Illtel'eSSell wahl'nellmell, пильнувати спіль
них інтересів; сіш' Gelegellheit \vahrnehl1lCll, ко

\Va]ll'llehmung,

чого,

ЩО;

нагоди.

поміченє, спостереженє;

vVаlll'пеhl1luпg

-

der Rccllte, дбанє про права, допильнованє прав; llach gemachter Wаllгпеhllll1пg, по вробленім поnriченІО,
добачуючи.
Wаhl'llеhmUl1gsvеІ'шоgеп,

--

Scll\yaclle

dcs

BMora

помічувашr, добачуваня ;

Wаllrпеlllnl111gsуегm6gепs,

слабо

),мність, слабість добачуваня.
Wa]ll'schein}iC]l, правдоподібний, і~ІОвірнпjl.
WaJn'scheinlichkeit, иравдоиодібність, імовірність.

Wahl'spl'UC]l der GсsсЬwогеIlеп, орсчепє ПРИСЯl'лих.
Wa]ll'llllg', охорона, бережене; - zш Wаllt'l1пg clcs
Wiihl'ung,
-

Се-

про береженє ;закона_

setzes,

валюта, рід грошей;

-

(УУ Cl't),

BajJ'l'icTb,

ціпа;

Кl'ОПСll\Уііlll'lшg, коронова валюта.

Walll'zeic]lel1, прикмета, ознака,
)Vaise, сирота; - zur Waise

ціха.
mасhеп,

осиротити;

Waise \vеl'dеп, осиротіти.

Wai!-Oenamt,

сиротинський, .сирітськиU уряд.

)VаіsеПЬПС]l, сиротинська Бнпга.

)VaiSeIlge]{1el', сирі'l'сыї гроші.
)VaisenhallS, дім сирі'l'.
\ \' а.іsеll]шssа, СПРО'l'ІІпська каеа.

сирітство.
опікун сиріт.
)\Т аіsепvеl'mбgеп, сирітське майно.
\Valdaufseher, надворець ліса.
\Valdaufsichtspersonale, лісова с'rорожа, лісний довір.
Waldbau, лісова управа, лісоводствu.
WаldЬеstашl, стан ліса, деревостан.
Waldbl'and, лісовий пожар.
Walddieb, лісовий влодіЙ.
WalddiebstahI, лісова І'радіж.
Walddlll'chschlag, лісовий ироруб.
Waldenklave, лісові прогалини.
Wald:fllll', лісова царина.
Waldfl'evel, лісова поmкода.

\Vaisenstand,
Waisenvater,

Waldgesetz, лісовий вакон. ,
\Valdhiiter, лісний, побережню:.
\Valdmeistel', лісничий.
WaldOl'dnllng, лісова установа.
Waldrecht, лісове право, право
Waldschaden, лісова шкода.
)\Тaldschllle, лісова школа.

до ліса.

\Vаldstапdswш't, вартість лісовинл.
WаldstrеіtіgkеИ, спір про ліс.
Waldstl'ell, лісове логинє, хащовинє.

Wаldlшg, ліс, лісовинє;

-

Ваппlеg'lIпg

der vValcll1l1g,

від-

дане ліса під управу.

Wald \vil-tschaft, лісове господарс'rво.
1Valdzeichen, лісова ціха.
Walten, ровпоряджати, володіти чим.
\Vandel, гляди Lebel1swal1del; -- іш Нашlеl llnrl vVanrlel,
в купецькім обороті.
\Vапdеlрбп, гляди Reugeld.
Wandelllngsklage, повов про роввшзаН6 ку IІна- продажі.
Wanderbllch, вандрівна КНИЖІ\а,
Wandel'n, вандрувати, подорожувати; - іп clie l,']'clnclc
,vапdеl'П, вандрувати в чужину,

WaIlderpaB, подорожна пропустка.
)\Т andeI'schaft, вандрівка, вандроваю-:.

-
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Wandschrank, стінний поставець.
Wappen, герб; - Wappen nac]1slechen,
Wappenbrief, гербова грамота.
Wappenbuch, гербовник, гербар.
Wappenfiihrer (Wappner), гербовий.
Wappenkunde, геральдика.
"Т appenverleihllng, наданє гербу.
Warnen, остерігати, напоминати.
Wal'nung, осторога, пересторога.

підроби'ги

l·ерб.

WагшшgstаfеІ, пересторожна таблиця.
Wагшшgsthеогіе, теорія перестороl'И.
Wаl'lшпgszеісhеп, пересторожні внаки.
Warl'ant, складовий лист.

1Varten auf

jешапdеп, ждати,

den warten,

чекати на кого;

-

jешап-

вижидати кого.

\Val·tel', прислужник; - вартівник.
\Valierin, прислужниця:; - вартіВНИЧІШ.
1Val'tegebiihr, належитість за вижиданє,
1Vartegeld, гроші ва вижидаю,.
1Vartestunde, gesetzliche, заr.онна година ВJIжидаU:J.
Waschgold, полокане З0ЛОТО.
Wasenllleistel', оправець, лупій.
Wasenmeisterei, оправство, лупійство.
Wаssш', zu Wasser uшl zu Land, на воді і на вемлі;
Fasten Ьеі Wassel' uпd Brot, піст о хлібі і воді.
1VаSSШ'апsаllllllІlшg, kunstliche, штучне вібранє води,
Wаssш'Ьаu, водна будова.
Wassel'ballkllnst, водне будівництво.
\Vassel'bauten, водні будівлі.
Wasserbehiiltel', водойма.
WasserbedaI'f, потреба води.
Wasserbeniitzungsrecht, право уживаня: води.
1Vassel'berechtigter, управнений до ужив аня води.
Wasserbett eines Flusses, ;русло ріки.
Wasserbezllg, бранє води.
WasserbeZllgs1'echt, право вибираня води.
"rаssегЬпсh, водна книга.
Wasserdamm, гребля.

-
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WasseI'fahl't, водиа плавба,
Wasserfal1, водопад.
WasserfJJiche, ровень води.
Wassergang, протік.
Wassergeld СВ гіри.), оплата ва воду.
Wassergenossenschaft, водне стоваришенє.
)Vassergel'inne, водотік.
Wassel'kal'te, водна карта.
Wassel'leitllllg, водопровід; - водотяг.
Wasserleitllngssel'vitllt, служебність водопроводу.
Wasserlll ііыl,' водний млин.
Wassel'not (Mangel), брак води; -- (UЬегsсlшеml11uпg), повінь.
1Vassel'notiges Bergwerk, ВОДНІІСта копальнн.
Wassernotigkeit eines Bergwerkes, копальняна повінь.
WаssегогdШlllg, водна установа.
Wasserreich, богатип в воду, воднистий.
'VasseITecht, водне право; -- право до ВОДІІ.
Wasserschel1, стеклпна, СІ\аженина.
Wassel'stand, висоqінь води, стан води.
WasSeI')veI'k, водні приладп; - водна будівля.
Wassel'zeichen, воднии [шаІ\.
Wechsel (-ЬJ'Їеf), веІ{сель, тратка, вмінок; (Tausch),
вамін, промін ; (У eriindel'ul1g), вміна, переміна; а dritlLlJ'a gestelJtel' Wechsel, веІ\сель прямо виста
влений; - аыlзnclеJl gеkОJ1lП1Сllеl' (verl01'el1el') Wecl1sel.
ватрачений

-

al1s\vartigel' ,,-ccl1sel, :за
eigel1el' "У ocl1sel, власню!
веІ\сель; falligel' \'"echsel. платний вексель; fil1giertel' "Т OC11S81, В1ІДумаНПlІ вексель; - fix ausgeste1ltel' \\'ec1lsel, веІ{сель на овнаqений день;
f'6rmlicl1er'vVecllsel, нравильнливексель; - fl'emderWecllsel, qужиіі веІ\сель; - gezogener (trassi8rtel') Wechsel,
перекавовии веІ,сеЛІ,; prakltldierter Wechsel, про.
наднии веІ{сель; prajudizierter \Vechsel, пересу
дженлй вексель; pl'otestiel'tel' Wecl1sel, вапроте
стований вексель; - l'еІоиГl1іеl'Іег Wecl1sel, ввернений
веІ\сель;
Нllf6гшlісhег
Wecl15el, неправильнии
веІ,сел!>; vCl'falloller Wecllsel, нронавшиіі. веІ\сель;
lIIісцевии

веІ{сель;

вексель;

-

,~
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, - КОlllшіssіоns\vесllsеl, коміс овий (~правнйчии) веІ(сель:
- Kellel'wecllsel, покутнии веисель; - Mal'ktwechsel,
торговий ВСІ\:сель; - Medio\vechsel, в половині місяцп
плаший вексель; - Me.r..wechsel, лрмарочнип Вl:\кселr.:
-- Ol'igil1al\vechscl, первописпиІі: вексель; - PI<1lz\vccllsel, місцевии вексель; - Reit\vechsel, обманчи
вий веІ,сель;

-

RеtОШ'IІ-есhsеl,

аворотний вексель;

подепнии вексель; Ultішо\vесllsеl,
веІ,сель платиии lIослідного дня в місяці.

Tagwecllsel,

Wcchselabsehl'ift, відпис вексля.
Wееhsеlапsstеllег, виста~ець веІ,СЛЯ.
Weehselblankett, векслеви-и бляв:кет.
1'Vechselbtil'gschaft, векслева порука.
Wechselduplikat, В'l'оропис веІ,СЛЛ.
Wec]lselfahig, спосібвип до веІ,слевих вобовляань.
1Vechselfalliglieit, спосібність до векслевих зобовна:lIlГ,.
WесhsеlfOl'dеl'lшg, векслеве домаганє.
1Yecllselgel'icht, векслевип суд.
Wechselg'eschaft, векслеви:И: інтерес.
WecllselgHiubigeI', векслевий віритель.
'Vec]lse]inhaber, посідач вексля.
Wechsellilage, веКС.1евиЙ повов.
Wechselkomlllissionskonto, ионто І\Омісовпх векслів.
Wechselkonto, веІ,слеве І\ОНТО.
Wechselkopie, відпис вексля.
Wechselma6ig, ве:кслевпи; - векслевпм ('.поеоUОJIГ.
WecllselOl'dnung, векслевии устав.
Wechselproze6, векслевий спір.
'\Т echselpl'otest, векслевпй протест.
~T echsell'echt, веl{слеве право.
Wechselrechtlich, по векслевому праву.
~T echsell'eitel'ei, обмаНЧlIве ВlIстаВЛІОванє веІ.слів.
Wechselsache, веl{слева справа.
Weehselschuld, венслевиіі: довг.
Wechselschllldner, векслевии довжник.
'VесhsеlsеШg, вваємнии, поспільнии.
"Т eclH;elseitiglieit, взаєпшпи, навааємпість.
'У echselsellsal, векслеви:И: баришівник.

-
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Wechselstl'enge, векслева строгість,
)Yechselstube, комната виміни, контора.
Wechselsumme, векслева сума.
)Vechselverbindlichkeit, веlшлеве аобовяаанє.
Wechselveljahrung, векслеве аадавненє.
Wechselverkehr, векслевий оборот.
Wechselvel'pflichteter, векслево обовяваний.
"Тechse]versaumnis, векслеве ванедбапє.
Wechselwesen, веІ.слеві справи.
Wechselwirtschaft, перемінне господарство.
)\' echseln, вмінити (місце); - міняти (гроші); wechseln,

ВІ'іеГе

переписувати ся, листувати ся.

'Vechsler, вексляр, виміняч.
)\Т echslergeschaft, міньба; підприємство виміни.
Weg, дорога; - іш Wege stehen, стояти на ваваді;
etwas zuwege bringen, привести, допровадити до
чого; іm kurzen Wege, :коротким способом;
іm vYege Rechtens, дорогою права; уоп
Todes
\vegen, в рааі смерти; - іш Wege des Kl'eisgel'icl1tes,
череа окружний суд; den Weg des Aufforderlll1gsprozesses betreten, виточити вшзивнии процес.

Wegaufseher, дороговий ДО80рецт).
"Т egbau, будова дороги.
Weggeld, дорогове.
Weggerechtigkeit, .dienstbarkeit, право,

служебність до-

роги.

Weglagerer, роабійник.
Weg]egung eines Kindes, покиненє дитини.
Wegmaut, дорогове ПІИто.
Wegmautschl'anken, рогачка на дорові.
Wegt'aumen, випрятати, випорожнити.
Wegrecht, право ужив анн дороги.
Wegreisen, відїхати, виїхати.
Wegrei6en, вирвати, відорвати.
Wegschaffen, видалити.
Wegscheide, роадорожє, рО8ПУТЄ.
)VegweiseI', провіднпк; -- (Zcic]len'j, дорОГОRf~а:J.
Wellfl'au, -тllНСГ, поліжнича "аба, :ШУШf\рrш.

-
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Webr, die, оборона; - das, гребля,
Webren, jemandem et\vas, боронити

тамз;.
кому чого;

einer Sache wehrel1, опирати ся чому;
Raclle wеЬгеl1, вдержати чию пімсту.

Webrgesetz, заІ,ОН про віиськову слущбу.
Wehrhaft, оборонний; - увбрувний; -

- sicll
jemandcs

спосібний

до

оружя.

Webl'los, безборонний.
Webl'losigkeit, бевборонність; Wellr-

oder BewuUtlosigkeit

sicll іm Zustal1de der
befillden, находити ся

в стані бевбороннім або нечштомнім.

Webrmacbt, оружна сила.
Wehrpflicht, оБОВНВОІ, військової служби.
Wehrp1lichtig, обовяваний до військової служби.
Wehrstand, оборонний стан; - війсьrювии стан.
Wehrverfassung, устріИ: сили оружної.
Weiberlehen, жіноче лено.
Weiberstrafanstalt, карний заІОІад для жіНОІ'.
Weibliche Lini~, жіноче поколінв.
Weibspel'SOn, женщина.
Weichbild, округ міста; - міське право.
1Veide, паша, пасовище; -- Strickweide, пашенг.

Ю] пгипоні, на посторонку.
Weideplatz, пастівник, пасовище.
Weiderecht, право пашеня.
Weidesperre, запора пашеня, заборона пашешr.
Weidevieh, па стінний товар.
Weidezins, спашне, чинш за пасовище.
Weigern, sich, вщмагати ся, збороняти ся, опирати ся.
Weigerung, відмаганє, відмова, опір; - іm Weigerl1ngsfalle, в разі опору.

Weihbischof, нам:існиП епископ
Weihe, свячене, посвячене; висше,

Weihen,

ни:зше

на

hOheJ'C' , nicdere

\Уеіl1С,

свячене.

посвятити;

висвятитп

(суфраrан).

-

jemanden

ZUll1

свящеНИІ\а.

Weihnachtstage, дни Рі:щuа.
Weihtitel, духовний, каноні чиии

титул.

Pl'icster \Yf'iJlen,

\Yeillgal'teH,

ВІІНОl'радІПШ.

",т еіJllшпdеl, ТОРГОВШІ вином,
1Vеіlllйіпdlш', торгівник вина,
Wein}(jsezeit, виновбори.

"" eisal'tikel, докавові артИІ{УЛИ, ДОІ\азні події.
Weise, спосіб; - іп gesctzlichel' \Veisc, заКОННИDІ спо
собом; lіSlіgелvеіsс, підступно; redlichCl·wrise.
в добрИ! вірі; ul1gel'eelttcl'wcise, несправедливо;
Ul1vогllсгgсsеhепег,vсіsе, пепередвиджено.

"Т eisell,

-

jcmandel1 auf et,vas, ВІшвати, вика:зати І(ОМУ ЩО:
auf деп Recl"lls,ycg ,,"еіБеп. відослати на до}югу

права.

Weistl1111, нравнии
'Yeisllllg (Auftrag),

погляд, ОСУД.
прикав; вкавішш, нрипорученє;

-

(13сwеіsfїНшшg), докав, докавуваП6.

"'Т eisllng'sschl'ift, ДОІШВОВИП вивід.
""Т еіtш'})еtl'іеJ), дальше проваджеН6, дальшип оборот.
)Vеіtш's, ohl1e, бевпроволочно, без задержки;

\\"citere WeiSlll1g,

-

bis auf

аж до дальшого прпкаву.

Wеіtеl'vеl'ііпfiШ'llпg, відпродаж.
Weitel'vel'bl'eitl1Jlg, дальше розширюваН6.
Weitliillfig, обширнип, просторий, ровволіКJIИЙ;
Ніпfigег "еЛY<ll1dlеl', далекий рідюш;

- ,ycit·
- wcitlaufig seїl1.

ровволіІ,ати річ.

"'Тeitliillfigkeit, обширні сть, РОВВОЛОЕа.
WеltgеіstliсllШ', світський ДУХОВНИІ\.

Weltgeistlichkeit, свіТСЬІ,е духовенство.
",Т enden, sicl"l ап jеlllаl1dеп bittlicl1, звернутпсь
;) просьбою; - das Gespl'ach allf cl\vas

дО

І,ОГО

,уеIlЙсп.

ввернути бесіду на що.

WeHdllllg, аворот, оборот; - переміна.
Wel'bell ZUlll Kriegsdienste, набирати, вербувати

до вїИСЬІ{а;
11т el\vas ,УСl'ЬСl1, убігати ся, старати ся про що.
Wш'u})сzіl'k, повіт бранки.

-

W ш'Ьеgеld, браночне, верБУlIIюве.
W rl'beplatz, :місце брашш.
)Vel'bel" вербіВІІІ!К.
Wel'bcstclle, верБУІшовю'і уряд.

-
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Werbung, браш,а, верБУНОЕ.
Werfte, rл. Schiffsw-erfte.
Wel'k, діщ),. робща, ЧИН; .

сІіе

приложити рук до діла,
гЩJ.tuпg),. 1ifОС'l'Рій.,

Hand

цп

das Werk legen,
- (v eг~

ввлти ·ся до діла;

Wel'kbesteller, !ЗаМОВНИЕ роботи.
Werkbestellter, ва:м:овлений до роботи (робітник).
Werkfiihrel';· 'llleister; діловодець, маЙст.ер.
Werkleute, робітнИІ'И.
Werkprobe, проба діла;
WeI'ksleiter, (..в ripH.), rірничиі, наставник.
Wег~stаtt,-st1Ше, робітня,

варс.тат;

Werkstattge11ilfe,

челядник.

Wеl'kSVОn'аt,riрничі .а<tс~и;,
WЄl'ktag, будний день, робітний день.
Werkverdillgullg, условленє діла, наЙDшенє

до

викону

діла.

Werkvorrichtung, приладженє; - прилади.
Werkzeug, оруде; - начине, наряд.
Wert, вартний, цінний; - (wiirdig), rідний, достойний; Wert, вартість; - (Preis), ціна; - еіпеп grogen Wert
beilegen, високо цінити; - Wert und Gehalt der
Miinze, вартість і содержимісl'Ь монети; - Wert Ьаг
. erha1ten, вартість одержано rотівкою; - Wert gedeckt,
вартість покрита; Wel·t gewechselt, вартість вмі
няна; Wert іп Recllllung, вартість в рахунку; Wert іп Wю'еп, вартість товарами; - augerordenUicher
Wert, наД3ВИ~Іайна вартість; - gellleiner Wert, вви
чайна вартість; Lіеыlьегwегt,, вартість по вlЮ
добі; -- wahrer We,rt, дійсна вартість.

Welianschl ag, оціненє, овначене вартости.
WeIibemessung, вимір вартости.
Wertbestimmung, ВИ8наченє вартости.
Wel'telltgang, убуток варто сти.
Wertel'hi:ihung, підвисmенє вартости.
Wertermittlung, -erhebung, доходженє вартости.
Wегtl~s.,бе8ВартниЙ, бе;щінниЙ.

Wel'tma6stab,

міра варто сти.
30

-
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Wеrtрпріеl', ціпппir, вартппfi папір,

W ш't schiitzung, оцішш; - ціllовапє.
'" еlіуеrшішlеruпg, 8Іш:r.епє, вмепшенє вартостп.
)\' esen (\YescnlJeit), ЄСТВО, суть.
1\'esentlich, сущпий; - іт wesenLlichen entscheiden,
шатп

про

єство

рі

справп.

'Vcstgalizien, вахідп:t Галичппа.
"'ctte, IЛJКлаДj - cine WeLtc eingchcn,

валожптп СН, вро

битп ваrшuд.

'Vcttcr,

Bep~MiHЬ, ПО3духі

-

(В гірп.), вабпваючий во:щух;

Ьбsе \Yc!Ler, rпилі випари; таНе WetLeI
(Schwadcn), вадуха; scl.Jlagende WeLter, вап:шьні
пи пари.

Wеttш·f·ііhl'uпg, СВ гіги.), продув воздуха.
Wеttе)'!usппg, провіТl'енє.
'VсttсrSI'}шсht, "ГClдувппй ваІ:іп.
1'" ettel'!\Ch~Hlen, -s<.:IJlаg. градобптє.
)"еttеrsс}lIнlеп\-сrsісhеruпg, обеnпечепє від градобптя.
)\' ct1gelll, гроші дапі па паклад.
'У сttlапf, -IТШ1еп, перегошr.
", еtt\,СI·tl'пg, договір ІІрО вак.тад.
'Vichtig, паil:шrп, l\IПОГОUШlч.нпП.
'" icht Їgliei t, nаа;l1ість; - von groBcr Wichtigkcit, веЛПlюі ваги.
'Videl'f'allJ'en, IІРПГОДІlТІІ СЯ, стати СЯ; - jeriJandem ае-

recIJ!i!>kcil \\ Ї([cl'falJl'cn lassen, вnмірптп, BiM:lTn кому
спраВРДЛІшit:ть.

'Vіllю'gеltеп, l!іДlrJUТПТП.
'Vif!CI'lililge, ШJаt;;l\IUlІll (стрітппіі) позов.
"'ЇI!el'lage, IІрлд:ше.
"'ЇІ!Ш'lrgеl1, пі.'l,ппратп, nбпватп.
""illcl'lcgel', nіДllіlІlI!l!\, відппра'l.
'VЇ,)CI')cgling, lJіДllерТt1, uбпвunє.
,,, ї(lеtрш·t, СУllРОТIШ\,ПЬ.
'Vі(lштаtСIІ, піДР:ЩІІТП, відпеетn від чого.
"'ifll'l')'l'clltlit'h, беаПРПВIІПll; - adv., б ... nправпо.
lYidCITt'cllt1ic}ll,eit, беnПі':ШIІЇl:ТЬ, беnправє.
)Vidcl'l'edc, відговір, сиротnnлепє, опір; - ohne Wider-

redc,

беа опору.

-
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Widerruf, відЮI1JItаН6.
,\\Tiderrufen, відклпкати.
Widerruflich, відкличний.
Widerrufungsklage, відкличнпй повов.
Widersacher, противник.
Widersetzen, sich, npотпвптп ся, опирати ся КОМУ.
Widersetzlich, впертпй, опірний, супротпвнпй.
Widel'setzlichkeit, .selzung, опір, супротивність,

епро-

тивлепв.

Widersinnig, бевровум:uиіі, нем:пслимnіі:.
Widerspen~tig, упрямиЙ.
Widerspenstigkeit, упрямість.
Widerspiel, противність, противенство.
Widersprechen, перечити, ваперечити що, відппрати;
СПг Salz widersprecl1en, ваперечувати кожду об
ставину; ~ sich .widersprechen, противорічити собі;
- еісіliсЬ widersprechen, ваперечпТІІ що прпсаrою.
Widerspruch, противвість, СУlIеречuість; - спротивлепе,

Satz

спротпв;

-

'Vlderspruch einlegen,

внести,

валожитп

спротив.

Widerstand,

npотивенство, відпір;

-

Widerstand leisten,

ставитп відпір, опиратп ся, противити ся.
Widerstreiten, npотивпти ся, протпворічити;

streitende' Gc,vohnlleiten,

-

wider-

противпі ввичаі.

Wideru'al'tig, супротивний.
Wider\\'artigkeit, СУПРОТlIвпість.
WMel'wille, нехіть, неохота.
Widmung, присвята; - прпвначенє.
"ridmungserkIarung, ванва обе:.шеки.
Widlllungsschein, карта пршшачепя (приділеня до війська).
Wіdшuпgsш'klшdе, rpaMoTa наданя.
Widlig, ПРОТІІВПИЙ.
Widrigenfalls, інаІ\ше, в протипнім раві.
WiedeJ'allsteJlllng, IIOIIOBHe устаповлене.
Wiederantl'itt eines Geschal'!es, поновне обняте діла.
Wіеdеl;аllfbап, відбудова.
Wіеdеl'апfпаhlllе

-

des VeJ'fahrens, вповлепе поступовапя;
des Dieners, поновне принят€

Wiedeтaufnabme

слуги;

-

і6$

-

WiedCl'aufnahmslklage,' 'позов "iIpQ' ,зиовлеці';
-Wiederaufnahmf' des Rc'

(процесу, поступов::шя);

viel'stollens,

відновлене окружної Ш'rольні.

1Viedel'aufnelilllen, поновити, зновляти.
1Viederbefahigung', des Gеmеіпsсhulс]пегs,
неие 'упавшого

поновне уздіб

довжника.

WіеdеІ'еіllЬеІ"Пfllllg, поновие ПОКЛJIК:ШЄ.
)Vi.edeI'eillbrillg~ll, повериути, винагородиш,

відзискати ;

с\llы'llgеп;;

на;зад при

-

einen Entwic]lel1el1 wiedcl'

ставити збіщя; '~ сіпе

Юаgе'

новити

ново

повов,

)ViedeI'einsetzung

внести

іп den
первісного стану,

на

YOrigell

wicdel' eillbril1gen,

по

позов.

Slal1d, прпвернене до

)Viedereintlitt де!' W атс, поновне Вllpоваджен:е ТО,ва рів.
Wiedererlangell, опять осягнути, відзпекати~
1ViedeI'erstattung, повеіJНене, зворот, винагорода.
Wieflel'gabe, віддача, віддане.
1VіеdеrgеЬші, відроджеН6,
WjedeI'bel~stellen, прпвернути;

-

-

поставити що на ново:

вивдоровітп, вилічити.

WіеdеІ'llel'stеПішg, приверJiене, відновлене.
'''іеdеІ'llOIПIlg, повторенє.
Wіеdel'kапеr, пережувачі, румеІавці.
WiedeI'kauf', відкуп,
Wiedel'kii.llfeI', відкупник.
WіеdеІ'kапfliсЬ, відкупний.

WіеdеrkапfSІ'есЬt, право віДІ;'УПУ.
WiedeI'kebl'eIlde J~cislllllgel1, поворотні чинлтьби.
WiedeI'verehelic]lllng. поновив одружене, заключеНt; но-

.,

вого подружя.

Wіеdеrvеl'gеltПllg,

ВіЗає:мна

відплата,

навваємність:

Wiedervergeltungsreeht, право навааємности.

'Не(lеrvеІ'еіllіgПllg, поновне сполучене.
WіеdеІ'vеrkапf, відпродаж.
Wіеdш'vеrkапfеп, відпродатп.
)fiederverkaufer, відпродавець.
1Viener WahrU11g, BiдeHcыIaa ваЛІО:J.'а.

Wild,

дика ввірина, дичина.,

-
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)VПdЬанп, .1l1вецьке право.

Wilddieb, -schtitze, лісовии злодій, хижнии \)трілець~
Wildt1iebstahJ, крадіж ДИЧИНИ.
WildfreveJ, ловеЦЬІ(а ПОШІ(ода.
Wildschadell, І1шода від дикого :звіра; - шкода в дичиці.
Wildstand, с'ган :звірини; - P03MHo~eHЄ :звірини.
Wille, воля; ~ (Einwilligung), при:звіл, призволенє; -';-;der Jetzte Wille, послідна воля; - mit WЇssen und
Willen, ва відомом і приаволом ; - aus freiem Willen,
добровільно; auf seineti Willen lJestehen, обставати
ири своїм; -,- willens Беіп, хотіти, мати охоту;
WШепsапdеl'Ішg, амінепє волі, :зміна поста1l0ВИ.
WШепsапВеJ.'l1пg, -егkНігuпg, заява волі.

WіllепsЬеstіmШllпg

(Bev-'eggmnd), постанова волі, спонука.

WШепsfаhіg, спосібний мати волю, :власновільниИ.
WШепsfrеіhеіt, свобода волі, вільна. волн.
Willenslosigkeit" брак волі, безвілв.;
WШfаhl'еп dеш Gesuche, вволитн просьбі, прихилити (Щ
до прос:ьби.

WilШіhl'іg, учиннш!:, услужниИ.
Willfahrigkeit, учинність, услужність.
Wіllfаbrlшg,. вволеН6, 'догодженє, доаволенє.
WШіg, охотний, готовиИ.
WіШgеп, дозволити, ПРИС1'а'ги. на що.
WШkііl', самоволя, довільність; nach vVilIkiir
самовільно поступати;

hande]n.
nach' Willkiir iiber etwas
чпм після вподоби; - - das

-

vегfiigеп,ровuоряджати
іп seiner Willkiir, се залежить від него.
Willkfirlich, самовільний, довільний.
Windbl'Uch, вітролоm:, вивеРТ)І.
Windbiichse, вітридя, вихор.
Winkelpresse, покутна преса (друкарнн).

steht

"Vinkelschreiber, ИОКУТНИИ. писар.
WinkelscJlreibel'ei, покутне писарство.
Winkelversatzgeschiift, покутниизакш!,д
Winkelziige, ВНІ'рути.
Winterfl'l1cht, 'f:·"tl"eide, ·ОВШІІІП3.
WinterqllRl'tiel', ;:щгівлл, аи~!аРJ\а.

:заставничий.

-
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Wintervorrat, ви:мовиD: васіб.
Wirken, ділати; - die wirkende Ursache,

ділаюча

при-

чипа.

Wirklich, дійсний.
Wirklichkeit, дійспість.
Wirksam, діяльппп; - обовявуючпп; - успішпиИ.
Wirksamkeit, діяльність, обовявуюча сила; '- успішність;
- in Wirksamkeit Irelen, статись оБОВЛl)уroЧПМj au13er Wirksamkeit trelen, иерестати обовявувати; -

in

Wігksашkеіt

привр-стп в житє;

sctzen, падати обовлзуroчу силу,
- scit Wirksamkcit des Gcsctzes,

від часу ваведеня вакона.

діланє, сила; (Folgc), успіх, висліДj Wil'kung hcrvorbringen, вишшкатп шtслід, вробити
успіх; die Wirkung verfchlen, не одержати пас.lіду,
хибити успіху; ше Vcrordnung hat kcine Wil'kung,

Wirkung,

ро.шорядок не :має ніякої снли.
обєж діланя, круг діланя ;

Wirkungskreis,
nicht

іт

Wirkungskrcise dicser

-

dies liegt

Веhбгdс, се не палежить

до обєму діланя тої власти.

Wirkungslos, безуспішнип, песлідипй,
Wirt (Наив-), господар, хозяїн; - fem.,

бевслідпиD:.
l'ОСІІОДПНЯ, хозяйка;

- (Gast-), гість.
"WїrtsсЬаft, господарство.
WirtschafteIl, ]·осподарнти.
Wiliscbaftlich, господар СЬІШИ:.
\Virtschaftsaussc1llag, господаРСЬRIIИ добуток, господарСЬІШЙ ВIJЧІШ.

'Virt:o;chaftsbetl'ieb, господарепє, веденє господарства.
\Virtschaftsgebaude, господарськии будинок.
Wil·tschaft~jahr, господарськии рік.
господарський лад.
WїгtsсЬаftsгесЬшшg, господарськпй рахупо&.
Wirtschaftsturnlls, черга илодозміlIУ.
Wirtschaftsverband, господарськии союв.
Wirtshaus, господа, гостинниця.
Wissen, впаТИj - jemandem etwas wissen lassen, вавідо
мити кого про ЩО; -- вісЬ zu helfeD wissen, вміти

Wirtschaftsordnung,

-
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собі порадпти; sicll nicht Z11 erinnern wisspn, пе
J!ЮГЧП собі ПРlIГздатп; - das Wisscn, відом, BiДOMЇL.TЬ,
свідомість; - scincs \Visscns, о СІ\Ї.ТЬБО по~!у відомо;
- scincs 'Visscns und Erinncrns, о скіль!\о ІНШ&. і
собі ПJlПГ:ЩУ&; Шlсll seinem lJcsten \Visscn, по
своїіі: паU.lіпшііі відомостп,ПО CBOn!y папліпшому
8Ш1ПЮ;

-

dcn

Gгuшl

жереЛQ відомостп.
Wissenschaft (das \\їssсп),
ДO~!CTBO, паука;

-

dcs Wisscns angeben,
відо3!ість;

-

(Kcnnlnїs), ВlІаІІЄ;

-

nкаватп

(scicntia), ві
Wisscl1scllaH

Ul1d Kunst, зuаІІЄ і штука.
Wissentlich, nіДОJ\lПП, свіДОJJlППj - сіпе gcstol11cnc Sache
,vi~s('I1Llicll kaufcn, крадену річ свідомо купувати.
Wіttuш (уіииаlс), вдовипе удер4:ап&.

Wit,ve, WiL\vcr, вдова, вдовець.
Witwengchalt, вдовпчі поборп.
Witwensitz, осідок вдовп.
Witwcnstand, вдівство, вдовпчпu стан.
"\Voche, тнждепь; - Z\YCl \Vocllen, два тшкni.
Wocl1cnbctt, влоrn, поліг.
Wochenbettskosten, коштп влогів.
Wochenblatt, ТПіБuевппк.
Wochengeld, тпжневе.
Wochenlohn, ТПіБпева плата;
von Wocllenlohn leben,
жпти 3 тижпевого варібку.
Wосhспшаrkt, ТПіБпевJi:U: ТОРГ.
будипи депь.

Wocbentag,

WосhнпzіШl11еІ·, ТПJIшева ЕОJJlШlта.

Wochne.·in, ноліЖНlЩff, родюш.
". оыl' добро, гаразд; - 11as allgcmcinc 'V0111, вагальне
добро; бlТспtliсhсs Wohl, пуб,111чuе добро.
Wohlbedl1cht, добре роздума1ІПіі.
Wohlgeborcn, б,тагородnпu; - Euer Wolllgcborcn, Паша
Благородпоетп.

Wol11gei'innt, прихпльппп, спршпочпіі.
Wohlhabcnd, маЮЧIІП. ва!!ожnлП.
Wohlhabellbeit, ваможпість.
'" ohlmeinung, добросуд.

Wohlstand, доброби'l'.
Wohltat, добродійство.
Wohltater, добjюдіЙ. '
WohltiiteJ'in, добродійка.
Wohltatig, ДОбродійшrЙ.
Wohltiitigel' Zwcck, добродіина ціль.
Wohltatigkeit, добродіИніеть.
Wohltatigkcitsverein, добродіине .товарисТво:
)Уоhlvегhаltеп,-добре ваховув3.ти ся, ПОВGДити ся ..
WohlVC-I'hаltппg, добре поведенв;'
Wohlyel'haltungszeugnis, свідоцтво доброго поведеня.
Wohlvel'standen, добре вровумілиИ.·,
Wohn- Ulld. Wirtschaftsgebaude, мешкальні і тосподарські
будинки.

Wobnbal', придатний до вамешканя, вамешкальниИ.
Wohnbares Gebiiude, будиноJt придатнии до вамешканя.
Wohnen, мешкати, пробувати.
Wohnhaft, вамешкании (де); -,- мешкальпии, (будинок) ;
,vohnhaft sein, 1І!ешкати, пробувати.

Wohnhalls, мешкапв; - мешкальний дім.
Wohnort, місце ва1l!еШІ,аня.
Wohnpal'tei, на ємець мешканя, мешканець.
Wohnsitz, осідок, иісце вамешканя; - seinen \V Qhnsiti
аn еіnепі Orte .au'f'schlagen, осісти на 1Irісци.
Wohnung, помешканв.
WоhllUllgsапfогdелшg, важаданв ПО1l!еШl\aНЯ.
WоhпuпgsаufkіішligUllg, ВИІІовідь помеШRаня.
Wohllungsbeitl'ag, ДОДЮОІ~ на помешканв.
WоhпuпgsdiспstЬаl'kеіt,служебність помешканя.

Wohllungseritschitdigung, винагорода ва помеШІ{анє.
WohllungsfiirsOl'ge, старанв про помешканя.
Wohnungsnot, вапотребованв мешкань.'
'Vohnz.illlmer~ . Еомната, світлиця.
Wolfsgrube, вовча яма, яма на вовки.
Wolkenbruch, хмаролом, влива.
WOl·t, слово; - Wort fiir .WМі, слово за словом, до
словно: das Wort halteIi; додер,жати слова;
r]as ""Т o/'t ergreift'n, :забрати ,:ТОЛОс, П:Рf,)МОUWJ'И ; -.. da.s

-
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Wort brecllen, недодержа:rи слова, вломати елово; ,das WOl't fiihren, ПРОМО}ШЯГИj - das Wort zuriickziehen r . віДRЛ1Шати приречене.
Wortlallt des Gesetzes, висліве вакона, дословне !значіне
вакона.

WOlistreit, -wechsel, сварка, CJювна суперечка.
WOl'tverstand, дослов.не ровуміне.
W:nclter, JIихва; -Geld auf Wucher leihen, повичати
гроші на лихву; Wucher treiben, вани:m:ати ся
- лихварством,
Wuсhш'ег, лихвар.

Wllchergesetz, ~aKOH про лихву.
WuchHhaft, лихварськиП.
Wucherzins, лихварсьRi:відсотки ..
Wundarze;neikunst, хірурrія, наука гоеня.
Wundarzt, хіРУРІ, гоЙник.
Wundarztlich, гоЙничиИ.
Wiirde, достоинство; - гідність; - повага.
Wiil'dentI'ii,ger, ДОСТОЙЮlli.
Wiirdenverleihung, наділене достоJшством.
Wiirderungseid, присяга оцініКИ.
Wfirfel, кістЮІ; - Wiirfelspiel, гра в кістки.
Wurmkrankheit, червиця, тильчак.
Wurzel schlagen, вапустити корінв, вакорінити
Wllt, сердиті сть, бісноватість; - (Кrankheit),

СЛ.
скаженіС1'Ь,

скаженина.

Wiiten,

сердити ся, бісити ся, каgити ся.

z.
Ziihigkeit, вявкість, .клеЙкість;
опірність.
Zahl, число j - .fortlaufende .Zahl, біжуче число.
Zahlamt, платничий уряд.
ZablJ;lar, платний, виплатнии.
Zii,hlbar, ЧПСЛИ1!ІИЙ; - численниИ:.
Zahlbarkeit, платиіСТІ), виплатність.
Zahlen, платити.

-
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Ziihlen, чпслптп, ПОЧИСЛИТП.
Zahlenlottel'ie, чпслова льотерія.
Zаhlе1l0гdшшg,

forU::l.Ufcnde,

біжучиіі порядок чпсловиіі.

Zahler, платнпк.
Ziihlgeld, ВJIП,татпс, оплата ва персчпслепв.
ZaJlllos, безчислепипп, песчпслпмuіі.
Zahlmeister, платппчuп, впплаТI:ІПК.
Zаhllшg, вапдатаj Zalllung lcisten, вап;rатптп j -

an
Zalllungsslatt аппеllтсп. ПРIflI!IТП ва.міець в::ш:штп, ва
ваплаТУj Zahlung сіпсг NicLtschuld, ваП.1ата пепа

лежностп.

Zаhlппgsаllwеіsuпg, переRав паплати.
Zаhllшgsапflltzе, .auftrag, паЮl:) :JaП,ШТП.
ZahluIJgsbefelll, прш(аз ваП.lатп.
ZаhlппgsЬоgеп, Іщрта впплатп, платппчпп аркуш.
zаыпgsьuth,' кппга спису людности.
ZаhluпgsеіllstеllUllg, вдержаU6 впплат, :3астаиовлеН6 впплат.
Zаhlllпgsfііhіg, виплатппй, спосібuпп платити.
ZahIullgsfiihigl{eit, впплатnість, спосібuість вашrатп.
Zаhluпgsfгіst, речпuець nаплатп.
Zаhllшgslеіstl1l1g, илачепв, ВИlIлата.
Zаhll1пgsшіttеl, средство ваплати, середник ваплатв.
ZаhlПJlgsоrt, місце nаплатп.
Zlthll1пg~stаtt, an, оамісць ваплатп, па ваплзту.
Zаhll1пgstаЬеIlе, п:шТlIИЧПП викав.
zаыl1пgstаg,' деиь ваплати, платно сти.

ZuhllшgSUl1fiihig, иевпплатnnп, неспосібпnіІ ПШ1ТПТИ.
Zаhlппgsппfііhіgkеіt, певпплатність, неСlIосібність ваплатп.
Zаhlппgsпп "егшоgеllhеіt, неспроможність ваплати.
ZаhllшgsvегЬіпdliсhkеіt, обовя:;ок ваплатп.
ZahlппgsvегЬоt, ваборопа :!3П.lати.
Zаhll1пgs,'егшеl'k, прпмітка ваплати.
ZаhIШlgSVШ'sргесhеll, приреченв ваПШ1ТИ.
Zahll1ngszeit, час впплати.
Zаhшеs und gcziihmLcs Тісг, свійське та освоєне ввірл.
Zahnal'zt, І!убппп лікар, дептпст.
Zапk, сварка, І,олотпеча.
Zашlегп, пиняти. вволікати, гаїти.

-

·4.15-

Zaun, пліт, тин.
Zeche (Zunft), цех,

брацтво, спілка; - npопиток; гірн.), ЕОШІЛЬШІ, руднпк.
Zесhепh:шs, гірнича хата.
Zechenmei~tel', гірничпй пш:іістер.
ZechenscJHllied, гірничий ІЮПаль.
Zechens~huld, гірнпчий довг.
Zehent, десятппа; - АllfеldzсІншt, давпа десятипа;

(в

-

Feldzchcnt, :фунтова деСЯТlІпа; - Garbcnzcllcnt, спо
попа десятина; Gcldzchcnt, грошева деСЯТllпа; NаtuгшzеhСllt, ПЛ9,1;опа деСЯТІІuа;
Sackzcllcnt,
оспппа десатnпа; Ticrzcllcnt, зпіршша десятииа.

Zebentablosllng, впК)'ппо
Zehentbar, дес::,тинниЙ.

десятпнп.

ZеhепtЬш'есhtіguпg, право побираня десятипи.

Zf'henter, десятиНІ,.
Zehelltfl'one, деСЯТlшпа папщпна.
Zehentgelder, десатиниі гроші.
Zehenthel'l", десятпнпп:іі пап.
Zehentpflicht, оБОВЯЗ0& давапя десятинн.
ZеhепtрШсhtig, обовяванп:іі до десятпни; zchentpfiichtiges GгuпdsШсk, фунт підпадаючий десятині.
Zehentrecht, право деt.:ятппп.
Zehentregister, сппс десятпн.
Zehentsolflmann, десятиннпк.
Zehl'geld (Zehrungsgcld), стравпе.

Zehrung (Kost),

стравоваП6, про питанє.

ZеhrппgsЬеіtгаg, додаток па стравне.
Zehrllngskosten, кошти страВОПЮlfJ.:

ZeicheJl,

внак, внапя, внамено j - Ubcrgabe durch Zeic]len,
повпачпа передача; - llrandzcichcn, вппалепп:іі впак.

ZеісhеПSРІ'зсhе, бесіда внаками.

Zeichoen,

рисувати, 8наЧ:ПТИj (bczcichnen), навначnти j
(unterfcrLigen), підписати; - gczcichnct, підпп
сано; Aktien zeichnen, иідписувати па акції.

-

Zeichner, рисівник; - навпачпик. .
Zeichnung, das Zeichnen. ршюваН6; підппсанв.

наilнач:еН6j

Zeihen~

.
Zeit,

jemanden einel' Handlung,

~

довести

час, пора;

zeit,
часу;

ist
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ап

кому

що

винувати кого про чин;

..

beizeiten, завчасу, вчасно; - seiner·
- уоп. Zeit zu Zeit, від часу до
- auf еіпе Zeit. lang, на якийсь час; - е';
der Zeit, це на часі; - Ausziehzeit, час до ви

-

свого часу;

провадженя.

Zeitablauf, уплпв часу, біг часу.
Zeitangabe, поданє (наведенє) часу.
Zeitabschnitt, проділ часу, уступ -чму.
Zeitalter, вік.Zeitaufwand, наклад часу; - страта часу.
Zeitberechnung, обчисленє часу.
Zeitbestimmung, овпаченє часу.
Zeitdauer, протяг часу.
Zeit~inteilllng, поділ часу.
Zeitfolge, -lauf, біг 'Іасу.
Zeitgema6, відповідний до. чае,V.
Zeitgeno6, сучасниП.
Zeitgenosse, ровесниr,;
сучасlfИК.
Zeitlebens, до І.інця житя.
Zeitlich, дочасний, часовий; - вчасний.
ZеіtОl'dпuпg, розклад часу.
Zeitpllnkt, час, пора, хвиля.
Zеіtl'аllШ, обсяг часу, пора;. іппегЬаlЬ С]РБ

gesetzlicheri

Zеіtгашnеs, в законнім часі.

Zеіtrесhшшg. численє часу.
часопис.
Zеіtllmstапdе, обставпни часу;

Zeitschrift, Zeitung,
schicken,

-

вісЬ іп (lie Zeitumsti:inde

прш!інnти ся до ча.су.

управа, адміністрація часопису.
Zеіtl1пgsехреdіtіоп, висилка часопису.
ZеіtuпgsіпseгаtsgеЬіНп',-· оплата ва ,уміщенє в часоплеі.
Zeitungsleser, читач часопису.
Zeitl1ngsnachrieht, :вість в часопису, 'l:1СОПИGНе ввідо'Млепє.
Zeitungsredaktion, редакція, видаRНИЦТВ-О часопису ..
Zeitungsschreiber~ журналі сть, дневника,р, _rаlJетЛТJ.
Zeitl1ngsst,empel, чаеопиенип r.тr.иuель.

Zeitungsadmillistt'ation,

-
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Zeitungstrager, чаСОllИСНИИ рО8ноtlеЦk··
Zeitungswesen, часописні справи.
ZeitveI'haltnisse, відносини часу.
Zeitvel'lauf, пробіг часу.
Zeitvel'derb, гаєиє часу.
Zeitverlust, ohne, не марнуючи часу.
Zeitve·rsal1lnnis, співненє, ванедбане часу.
ZеіtwеШg, 'часовий, дочасний; до часу.
Zelle, комірка, клітина; - dunkl~ Zelle, тем:нидя.
Zellengefanguis, коміркова. вюшиця:, кавнл.
Zelt, шатро, барак.
ZensOl', ценвор ; - наставник, настол:тель.
ZeIlSUr, ценвура; - оціНІ\а; -,-- дерковна кара.
Zent, Zentgericht, карний суд.
•
Zentimalwage, сотинна вага.
Zentralbehol'de, центральна власть, осередна власть.
Zentl'ichtel', карний судл.
Zentralisation, централівація, зосередненє.
Zепtl'аlшасhtе, центральні де}Jжави, осередні держави.
Zel'falIen (іп Теііе), ділити ся (на части), ровпасти сл.

ZergliedeI'Jl,

ровібратп,

satzes,

-

ровбирати;

1[JIенити, секціонувати.
Zerlegung, ровбиранє, ровбір j

-

ро в-

(sezieren,)

Zerlegung des

DПlCk-

ровібранє друкового СІшаду.

ZеrrеШеп, ровдерти, ровторгати.

Zen'iittung, Gеіstеszепuttuпg, ровтіч духа, ровстрlИ ума.
ZerschlageJl (еіпе UnLerhandlung), ровбити (переговори).
Zersetzullg del' Erzgange, ровбіг рудпих (J\Опальних) жил.
Zerstorung, спустошенє, внищенє.
Zel'stiickeln, zerstiicken, ровдробити; - Grundstiicke zerstiickeln. ділити фунти на кусні.

Zel'stiickung, роздробленє, ПОІ{авалкованє.
Zel'stiickungsplan, ровділовип начер:к.
Zerstuckungsvel'bot, .ваборона діленя.
Zerteilllng der Liegenschaftcn, ровділюванє

недвижн

мостеЙ.
Zel·tifikat. посвідчаюче ШІСЬМО, посвідка, церт.и.фіка'l'.

Zш·tіОI·іеl:llпgskJаllsеl, ~авірочна примітка.

-
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Zcssion, уступстпо, відступлепв.
Zettcl, каРТІШ, цидулка.
Zettclbank, біЛ6ТНИll бапк.
Zetteln, Ішуватп, ватівати.
ZЩlg, der, матерія, тканииа;
das Zcug, парядв, оружв.
Zeuge, свідок.
Zеugеп, свідt;ПГИj ПЛОДИТИj ~ der Егыlввегr hat mit
всіпсг cIsten. Frau drci Кinder gezeugt,
спаДІ\Одавець
мав троє дітеіі від своєї иершої жінки (сплодив троє

дітей І.! першою ~інкою).
ZellgenallSsage, візпаЮJ свідків.
Zellgcllbe\veis, доказ свідками.
Zеllgепеіd, присяга свідка.
Zellgellfiihrer, ставляючпй свідків.
Zellgenfiihrung, стаВ:Іенє свіДl\ів, ПОRЛикуванє свідків.
Zeugengcbii111', шшежптість свідка.
Zellgcnliste, сипс свіДІ\ів.
Zellgenschaft, свідченє; - (Zeugnis), свідоцтво.
ZеugеПVШ'hог, .vernehmung, переслуханє свідків, вислуханє
свідків.
Zеl1gШlvегhіjгsргоtоkоll, протокол перемуханя свідкШ.
ZеllgепzіШlllег, І\ODшата свідків.
Zеl1glШlldеl, торговля тканинами.
ZеllglШllS, вбруївия.

Zeugllis,

свідоцтво,

свідченє;

-

Zeugnis ausstcllcn,

ви

ставиш свідоцтво; Zcugnis abgeben, ablcgcn, вло
ЖИТИ свідоцтво, свідчпти; - Агшuts·, Miltcllosigkeits.
zcugnis, свідоцтво убожества, незаможностп; - WohlvегIJaltlшg~zеugпіs, свідоцтво доброго поведеuя.
Zeugnispflicht, обовшюк свідчсня, повпнuість виданя свідоцтва.

Сlш<tд парядів.
ZеllgШlg, ПЛОДіКеIIЄ, СII,10дженє.
ZеllgllпgsfaМglісіt, плодовшlсть, плідність.
Ziegelb."enner, цегольнПІ{"
Zіеg('IЬгеппш"еі, цеI"ОJIЬЮІ.
Ziegelofcll, цегольна печ.
Zieh, вихованє, ВІІl'одоваН6.

Zellgsdopot,

-
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Zi(1hcltcrn, ВПХОВУlочі родпчі, плеtштелі.
Ziehen, тяrнути, ВІІТЛГПУТП; - пп sich ctwns zicl1Cn, перенлтп
що на себе, присвоїти собі що; - іп Dcratung ziellen,
взяти що під обраду, радптп над чим; іп Detracht
ziel1Cn, взятп що па увагу; - in Erwagung zichen,
розважпти, УВГ.1НДППТП; іп die Lange zichcn, ТЯГ
путп сл, проволікати ся; - in Z,vcifcJ ziellcn, сумні
ватп СЯ; jcmanden nuf scine Seitc ziehen, пере
тягатп кого па свою сторопу; nach sich еіпс
Strafe ziehcn, потягати ва собою кару; - zur Vcrnnt,yortung jcmandcn zicllcn, ПОТffl'IIУТП І,ОГО дО од
вічальности; Мп Vcrdacht auf sich ziellen, стаг
нути на себе підовріпє; cincn Vortcil, Nutzen ziehcn, тягпути в чого хосен, хіспуватп; einen

Wechscl аиі jcmandcn zicllcn,

впставитп

-

на

пе:ксель,

переf:азатп па кого веr,сель;

Wоlщuпg

zichcn, вппровадитп ся з мешканя.

кого

aus einer

Ziehkind, впховапець, плепапець.
Ziehlllllttcr, ШlеІ(ателька.
Zіеh!ііоJш, впховано:к.

Ziehtochtcl', впхоганка.
Ziehvlltel', нлекатель, п;rеІШІОЧПll

отець.
ZіеhШlg, тягпенє, тяг.
Zic], ціль; - копець, наміренє, напрям; - Kauf auf
КУПІІО на борг.
Zi('rIicllkoiten сіпсг Urkundc, формальпости грамотп.

ZHfcran"atz, числове означенє.
ZШ'ш'тіі6іg, ЧІІСЛОВО, що-до 'шсла; числове пропірепє.
Ziffersc)lrift, чпслове ППСЬМО.
Zіmопtіеl'(\П, ціхуватп мірп і пагп.
ZiтolltieI1:es Сс,уісlй, ціхопана пага.
ZішепtіегuпgSRlllt, ціХОRDIІЧПll уряд.
Ziтontiol'UngsvorschI'Їften,

Zins,

і паг.
чпнш, Іюмірпе;

(Tribut),

Zinsauslagen,

-

ПРПІІПсп

zi1l'ermaRlige Prilfung,

про

ціховапє

(ProzenL), відсотки, паріст ;

дань.
видатки па чинш.

Ziel,

мір

-

480 -

Zinsbar, чиншеви,if, ч.иШl1івНЙ'і~пі:цла1'аІОчиit оплаті
Zinsbarkei-t, чиншевість,:чиишівність,

tfиНJну):

'

Zinsbau~r, чиншевий -хлоп, чипцrіВПИR.
ZіпsЬеtгаg,-RВОжа ,чиншу,
Zinsbuch, чиншева кииЖJtа.
Zinsen, відсотки; нарости,.
Zіпsешщsргuсh, ДQмоrа.. віДС6'rОR,
Zinsenanwuchs, приріст віДСОТОІ\.
Zinsenbezug, -beh.ebung, ПQОирапє.віДСОТОІ(.
Zinsenbezugsrecht, . право нобирана 1віД<ЮТОR.
Zinsencoupon, відтинок, відсотхойий' купон.
ZіпsепшаВ, :міра, віДСОТІюваСТОІі& .. ZinsenVCl'spl'echen,. приречене відсоток
Zinsenvel-trag, доrовір про віДСОТRИ~'
Zinsenzahlung, плаченє відсоток.
Zinsel-trag, чдншевий дохід.
Zinsertl'agsschein, викав чиншевоl'О, даходу.
Zinseszinsen, відсотки ~jДJ;!ідсоток.
Zinsfassion, виявлене чиншу.
Zinsfl'ei, вільний від плаченя чиншу.
ZіllsfпВ, чиншева стопа.
Zinsgeld, чиншеві rроші.
Zinsgroschen, чиншевии додатщ:.
Zinsgut, чиншева 'маєтність.
Zinshaus, чиншевии дім.
ZinshCl'r, побираючии ЧИНШ.
Zinsmann, чиншіВНИR.
Zіпsрftichtіg,оБО)JЯи.аниЙ давати чинш.
Zinspflichtigkeit, чиншевиИ обовнвок.
Zinstag, день плаченя чиншу.
Zinszahlllng, ваплата ,Чиншу.
Zirkulal', обіжник, ЦИРІ\Уляр.
Zirklllation, обіг (rроша).
ZЇto;tCl'ne, водоем,' щ,tводник, цистеlша.
Zitation, вівванв, привив ; - покликуванє, наведене (В
письма);· ,
_
Zitieren, jemanden, віввати, прививаТJf; . еіп Gesetz,
покликувати

ся

на

вакон.

-
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ZіvilЬеhбгdе, цивільна власть.

Zivilehe, цивільпе подруже.
Zivilgericht, цивільпий суд.'
Zivilgerichtliches Verfahren,

цпвільносудове

поступо-

ване.

кнша цивільних ваконів.
ZіvШіstе, цивільна листа, листа видатків двора.
Zivilprozefiordnung, вакон про ципільносудове

'Zivilgesetzbuch,

посту-

новане.

Zivilrecht, цнвільне нраво.
Zivilrechtlich, ципільноправнИЙ.
ZiviIrechtsweg, цнвільна дорога права.
Zivilstandesregister, реєстр цивільного
Zivilverfahren, цивільпе ностунованв.
Zivilwache, цивільна сторожа.

етапу.

Zбgегп, проволікати, гаїти.
проволока, вволіканє, гаєнє.

Zogerung,

ZоgегuпgszіПSfШ, відсотки ПРОВОJLOКИ.

Zogling, плеканець, виховапець, питомець.
Zolibat, бевженство, беа:женнии стан.
Zoll(Abgabe), ЦЛО, мито; - den Zol1 auf etwas legen,
наложити на що цло; den Zoll entrichten, оплачу
вати цло; (МаJ&) , цаль.
Zoll- und Monopolsordnung, устав про цла і монополі.
Zollamt, цловий уряд, комора.
Zollamtliche B~handlung, цлове поетупованв.
Zollaufseher, цловпіі: стражник.
Zollausschlufi, вилучений округ дловиіі.
Zollbar, підпадаroчпи оплаті цла.
Zollbeamte, цловий урядпик.
Zollbemessung, вимірепв цла.
Zollbereitflr, цловии обїздець,
ZоПЬогglшg, поборruванє цла.

Zolidefl'audation, спроневіренв цлової
Zolleinnehmer,. цловий поборець.
Zollen, jemandem Dank, дякувати кому

ОПJIaТИ.

ZоllеrmіШіguпg, 8ниженє: цла.
Zollfrei, вільний від цла.

3J

-
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Zollfreiheit, вільність від оплати цла.
ZоПgеЬіеt, цлова область.
ZoIJgebiihr, цлова валежптість.
Zollgef'iille, цлові доходи.
Zollhaus, цЛЬва комора (таможня).
Zolliuie, цлове помеже.
Zollner, ЦЛІШВиr" мптпик, митар.
Zollpflicht, повинність плаченя цла.
Zollpflichtig, підпадаючпй оплаті цла.
Zollsatz, ·tarif, стопа, цлова тарифа.
Zollschranken, цлова аапора.
Zollstiitte, цлова рогатка, митниця.
Zoll,'orschrift, цловпй прппис.
Zone, полоса.
Zonenfahrt, їща полосами.
Zonentarif, тарпфа полос.
Zuball, приБJДова, прпбудівка.
Zubauen, прп будувати, добудуватп.
Zubereitung, ПРИJIадженє, приготовленє.
Zubessern, ПО:Ііпшнти, доправнти lіОМУ що.
Zubl~ingen, принести, донести; --.- ше Zeit
перебутп, тратнТІІ час;

zubringen,
das von der Frau ihrem

-

Маl1nе Zugebrachte, це, що жішш внесла

свому му

жевп.

ZubuBe,

доплата,

приплат ;

-

(UntегsШtzung),

аапо:мога,

підпroга.

до:машна Ішрність;
- in strenger Zucht
h:lltCl1, удержувати в строгій карности; - Zucht des
Vichcs, годівля товару.

Zucht, h1iusliche,

Zuchthaus, дім поправп; - ІШ3ППЦЯ.
Zuchtlos, безкарппJr, непоправнпЙ.
Zuthtpolizei, поліція ларпостп.
Zuchtvieh, РО3ПJIОДОППЙ товар; - junges Zuchtvieh,
ІОВОІ"

:ровплодоr"

Ziichtigen, Ішрати (на тілі), Ішртатп, накааувати.
Ziichtigullg, кар:шє, лартаllЄ, наказапє.
ZіісhtіgШlgsrесht, право Ішрапя.
каранець, вязень.

Zuchtling,

прп-

Zuckerbacker,

ЦУКОРНИЕ.

ZlшkеrЬасkеrеі, ЦУRОРНЯ.
Zuckerfabrik, цукроварня, фабрика цукру.
Zuckerhandel, торговля цукром.
Zudenkell, jemandem etwas, постановити кому щось дати,
при ана чити.

Zudekretieren, ПРИlЗнати, присудити.
Zueignen, sich, присвоїти, привластити
Zueignung, присвоєнє, привласненє.

собі.

Zuеіgll1шgssсhrіft, присвяченє, присвята.
привнати, присудити кому що;

Zuerkenuen,

- die Forderung zuerkennc1J, присудити домаганє; - jemandem
die Todesstl'afe zl1erkennen, васудити кого на кару
смерти.

Zuеl'kеllll1шg, присуджєнє, присуд.
Z11fall, припадок, случай; - ыlnderr Zufall, сліпий траф;
- еіп ю'еіgnеtег Zufall, пригоджениі случай.
Zufalleu jemandem, припасти коПLУ, спадати на кого; -

-

das vaterliche Vermogen ist

іllт

zugefallen,

ЙОМУ

припав вітцівський маєток.
Zllїallig, припадковпй, случайш;

-- adv., припадком; zufalliges Ereignis, припадкова пригода; - 'zuf"allig
verlorene Sache, припадком аагублена річ.

Zuf'аШgkеіt, припадковість, случаііність.

Zufertigen, доставити кому що, вручити.
Zl1f1ucht, прибіжище; - -zu etwas ZUflllcht nehmen, шукати
охорони в чім; - seine Zllf111cht zu jemandem nehтen,
при становити

ся

у

кого.

Zuflllchtsort, пристановок, прибіжище.
ZufluB des Wassers, приплив води; -

Zuf1iisse,

при

токи.

Zufrieden stellen jemandell,
sich mit
вдоволити

Zl1friedenheit,

васпокоїти, вдоволити кого;

etwas zufl'iedenstellen,

перестати

на

-

чім,

СЯ чим.

- sein Amt zur allgemeinen
Zufriedenheit verwalten, справувати свій уряд на Ba~

гальне

Zufristung,

вдоволенє;

вдоволенє.

продовженє речинця.
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Zufiigen,

еше

Beleidigung, обидити;

еinеп

Schac.en

пзподіяти шкоду.

Zufuhr, довів, достава.
Zufiihreri, et,vas, довевти,

доставпти ЩО; zu Wagen,
zu Wasser zufiihren, провадпти вовом, ВОДОЮ; jemanden zufilhren, приводити, привести кого.
Zug (das Ziehen), тлгпенє, тяг; - іт Zuge der Verhandlung,
в тягу ровправи, в тоці переспраВПі еіпе StreitБасЬе ist іт Zuge, спір точить ся; - die Sache ist іт
Zuge des Rеkшsеs, справа є в тоці відклпку; (Aufzug), похід; - ряд, свита, иочет; - (ЕіsепЬаlш),
ИОЇ8Д (зелі~шичий); (уоп Pferden, Ochsen), упряж,
запряг; іп einem Zuge, одним тяrом; - mit einem
Zuge, одним потягом (пера); - die ersten Ziige entwerfen, уложити першу наснову.

'Zugabe, додаТОlt, прпчипоr,.
Zugang, приступ, вхіД; - (Zuwachs), прибуток, приріст.
Zugiinglich, приступпий, достyшmй.
Zugarbeit, тяrла робота, тягло.
Zugeben, додати, ПРИЧИНИТИ; - (gestatten), привволнти ~
---.: der

Кlager

gibt zu,

ПО80ВНПК привнає.

Zugebrau, приварка.
Zugegen, присутнnй; - zugegen Беіп, бути
Zugehor, приналежність; - samt Zugehor,

ирисутним.
равом в при-

належностями.

Zugehoren, належати, приналежати.
ZugehOrig, приналежвий.
Zugesellell, стоваришити ся, стоваришувати ся.
ZugestandenermaBen, як прпвволено, як прпвнано.
Zugеstашlпіs, пршзвіл, привволенє; привнапв.
Zugestehen, jernandern etwas, привволити кому на ЩО,
привнати кому ЩО; zugestanden, daa ... , привнаючи,
ЩО ... ,
Zuggarn, волок, невід.
Zuggraben, СТОІ'ОВИЙ рів, стік.
Zugtag, тяглнй день.
Zugtier, Zugvieh, тягла худоба.
ZugutеЬгіпglшg, приведенє ДО пожи'l'К)',

-
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Zuhalten, clen Zahlungstag, додержати день платности.
Zuhorcr, слухач, прислухач.
Zukaufen, докуппти, прикупити.
ZukОlllПНШ

(gelangen), дійти кого, дістати ся І(ОМУ; (gebuhren), належати ся КОВІу; - das kommt іЬm
уоп Rechts wegen zu, це належнть сл ЙОМУ правно;
- zukommen Iassen, уділити;
der zugekommene
die zukommende
Auftrag, надifiшовшпй приказ; Achtung, належне поважанє.
Z1Jkunft, будучніеть, будуччипа; - іп Zukunft, на будуче.

Zulllge, . придаток, додаТОІ(.
Zuliing1icb, достаточнип, ВИС'l'ачаючиИ.
Zuliinglicbkeit, достаточність ; - uach Zllliinglichkeit der
МіІІеІ, в міру средств.
.
Zula6, nachZllla~ des Gesetzes, колидопускаєаакон, ІЮ аакону.
Zпlаssеп, допустити що; припустпти кого до чого.
Zuliissig, Допустимиіі; - es ist zuliissig, ДО\3Rаллє ся, доиускає СЛ, вільно; es ist nicht zuliissig, не до
аваШІЄ сл, не ДОUУСІшв ся, не вільпо.
допустимість; die Zllliissigkeit wird ье·
zweifelt, ваходить сумнів, чн мож допустптп; - пасЬ
Zuliissigkeit, по !Змові, о скілько МОЖ.

Zuliissigkeit,

ZllIassllng, допущепв; - (Fugung). допуст.
Zl1111eSSen, відміритп, вимірити.
ZllllleSSl1ng del' Strafe. виміренє І,ари.
ZПlllеSSl1пgsgl'Ulldе, причини виміру кари.

Zllllllltell, jemandem, впмагати; - flдогадувати
нро кого; вмінювати.
Zllllllltllng, вимаганє; - вмінюванє.
ZUllabllle, нрибуванє, приріст.
Zllllallle, наввище ; - пріавище.
Ziindbar, іJaпальний, ваємкиИ.
Ziilldstoff (Werkzeug), підпал, підпалив".
Ziindwal'e, вапальпиП: товар.
Zlllle]llllen, прибувати, рости.
Zllllft, цех, брацтво, стоваришенв.
ZllnftiHtestel', цеховий голова.
Zllllftgenosse, цехови:it товариш, С'1'оваришни~,

СН

чого

-
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Ziinftig, цеховий.
Ziinftigkeit, цеховість.
Zunftlade, цехова скарбона.
Zunftmeister, цехмістр, майстер
Zunftrecht, цехове право.

С'fов::tришеня.

ZuпftvеІ'sаmmlппg, цехове аібранє.

Zllllftvorstand, цехова старшина.
Zllnftwesen, цехові справи.
Zппftzwапg, цеховий примус, примус стоваришеня.

Zuordnen, придати, придіJШТИ кому.
Zl1l'echenbar, вмінявмий; - zurechenbare

НаШЧl1пg, вмі

няєме діланє.

Zlll'echenbarkeit, вмінявмість.
Z11l'есhпеп, дочислпти, ;J;орахувати; (imputieren), вмі
няти, приписати кому що; -- jemandem eine Handlungals Verhrechen
jemandem
в

zпгесhnеп, вміняти кому чип аа 3.1ІОЧИН;
еіl1е

Schuld zurechnen,

вміняти

кому

вину.

Zllrесhlllшg, дочислеН6;

вмінеН6.

ZШ'еСhlluпgsfїіhіg, вмінимии;

stand,

-

uпzшесhПUllgsfііhіgеt' Zu-

стан, роаположеш;· невмінпме.

Zш·есhlllшgsfіі.hіgkеіt, вміпимість.
ZШ'есhtЬІ'іпgеп, до ладу привести.
Zllrechtfinden sich іл etwas, вироауміти ся в чім, поняти що.

Zurechtkommen,

дійти

до

ладу

а

'ІНМ,

нагодити

приити в пору.
Zпгесhtlеgеп, уложити, уставити.
ZШ'есhtmасhеп, направити, приготовити.
Zllrechtweisen, справити на дорогу;
упімнитп, напімпути.
Zurede, намова, заохота.

ZШ'еdеп,

намовляти кого,

sШmеs

(Ьelehrell),

договорювати кому;

нагальна (всильна) намова.
Zllreichend, вистачаroчпИ.
Zurichten, приладити.
Zllrichtllng, приладженє.
ZШ'іісkЬеhаltеп, вадержати, 3a'l'римати.
ZпгіісkЬе}taltшщ, аадержанв, затриман(;,

Zureden,

СЯ,

--

ппgе-

-

Zurfickfo]gen,
zuriick,
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8вертати, 8верпути;

dic Beilagcn folgcn

прилогп nвертаєть СЛ.

Zurfickfordern, ДOMaгaтn сл 8вороту.
Zurfickforderungsl'echt, право домагаПIІ ВВОРОТУ.
Zllriiclifiihl'en, відвеати навад; - etl\'as auf еіnеп frii11Crcn
Zustand zurіісkfiillгеn, привести до давпого етапу; jemandcm ctwas іn Gedachtnis zпrіісkfUhгеп, пршадатn
І\ОМУ ЩО; etwas аиС bestimmle Regcln zuriickfiillren,
підтягнути ЩО під овначеuі праВИ.1а; - аиі die fJ'iillcstcn
ZeiLen zuriickfiillren, допровадпти до паИдавuіі1шп!.
чаеїв.

Zurfickffihl'ung
передного

іп

den vorigen Stand,

приведенє до

по-

етапу.

8ВОРОТ, віддача.
(,slellen), ввернутп, віддатп.
Zuriickgehen, вертати, ітп папад; - tin Kauf

Zuriickgabe,

Zш'fiсkgеЬеп

gellt zuriick,
geht vom VerLrage zuriick,
віп відступає від договору; dcr НапасІ gCllt
zuriick, торговлл впадає; - еіп GesclliifL gcht zuruck,
інтерес іде Іше .
купно ровходнть сл;

-

ег

. Zuriickhalten, вдержати, В:lДер3>аТИ.
Zurficklegen, сіп Amt, вложптп YPIJД;

еіпе Anzcigc
zurucklegen, віДЛОЖПТІІ донесеш~; - die Кlage zuriick·
legen, вверпути, вложитп попов; - das 24. Lcbens·
jallГ zuriicklegen, скінчити 24. рік ЖШЛ; еіпсп
Weg zuriicklegen, відБУТІІ дорогу.
Zurficknahme, відобраuє, відбір; - Zurucknal1mc dcs
·\YorLes, відстуuлеН6 від слова; - Zuriicknallmc der

Кlage, відобранє ПО~!ВУ.
ввлтп па:ззд, відобрати ; - еіпс SсЬсnkпng
zUl'iicknehmen, відк;пшати даровпзпу; сіnс Усг
fiigung zuriicknellmen, віДКЛІІІШТlI варяджен~.

Zurficknehmen,

Zш'fiсkгесhllеп, наВСПIIТЬ числити.
Zuriickschicken, пазад відослати.
Zuriickschieben, den Еіа, віДІшвати присягу;
sclliebcnder Eid, .відкаlJиа ирпслга;
scllObener Eid, відкавана прислга.

Zurficksetzen, jcmanden,

-

zuriick·
zш'іісkgе-

иоНlШПТП, упослідити ного.

-
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понижене;
Zurucksetzung )Щ Amte,
упосліджепє в уряді.
Zurucktl'eten, уоm Vergleiche, відступити від yrОДИ, ски
пути ся 8 угодп.
Zuruckweisen, віддалитп; - відкинути.
Zurftck,,'irken, ,ділати навспять; - das Gesetz wirkt nicht
zuruck, ваІ\ОН не ділає на вспять.
Zurftckzahlen, с.платпти.
Zuriickziehen, еіпсп Antrag, відкликати внесок; - вісЬ
in das Beratungszimmer zuruckziehen, відійти до на
радної комнати ; --:- sich іп das pJ'ivatleben zшuсk
ziehen, відтягнути ся до домашного ЖИТН; sich
vor Geschїїften zuruckziehen, УХIJЛИТИ сл від справ;
- das \Vort zurilckziehen, відкликати, ввяти навад
слово; zuriickgezogenes Leben, осібннче житє.
Zusage, приречене, обітниця.
Zusagen, приречи, обіцяти.
Zusammenberufen, скликати.
Zusammenberufung, скликане.
Zusammenbringen, вбирати.
Zusаmшепfаssеп, равом вібрати;
ID wenige Worte
zusammenfassen, вібрати в кількох словах.
ZusammengehOI'igkeit, ввявпість, сполучність.
Zusашmепhапg, ввявь, сполучене.
Zusall1111enhiingen, мати ввя~ь, бути сполученим;
zusammenhangende Gl'undstiicke, прилежні фунти;
zusammenhangende Streitgegensl1inde, сполучні справи
спорові.
Zusamlllcnheften, сшити.
Zllsammenkaufen, скупити, по скуповувати.

Zurftcksetzung,

Zllsammenkommen, віііти
Zusammcnkunft, сходини.

ся, сходити сл.

Zusаmшепlаuf, вбіг, вбіговище.
ZllsаПШІOJllеgеп, вложитп до купи, сполучити.
Zпsащmеп1еguпg, сполучене (rpуптів), лучба.
ZusашmепlсguпgsgеЬіеt, сполучпа область.
Zusammcnlegungsplan, начерк сполученя.
Zusammenlegungsverhandlung, ровправа про сполученє.

-
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. Zusammenrechuungspl'inzip, аасада
Zusammenrotten, sich, аголоl'ИТИ ся.
ZusаmmеШ'оttuпg,

-

аголоченє

СЧ:nСЛІОвашr.

(більшого

aufriihrerische Zusammenrottung,

числа

осіб) ;

ворохобне

вго

лоченє.

Zusammenschlagung, влученє (пільгірничих).
Zusammenschl'eibung, списанє, книгове алученє.
Zusammensetzen, еіпе Kornmission, вложити комісію.
Zusammensetzung, вложенє, віставленє.
Zusammenstofi, вударенє, вудар.
Zusammenstofien (angrenzen), припирати; - вударити ся.
Zusammentragen, вносити, вбирати.
Zusammentretfen, війти ся, вбігати ся, ВУС'l'рінути сл;
- wenn das Verbrechen mit der Ubertretung zusammentrifIt, коли влочин вбігаєсь в переступством:; - wenn
die Umstande Ьеі еіпеm Verbrechen zusamrnentreffen,
коли обставини влочину сходять ся; das Zusarnrnentreffen, вбіl', аустріч;
Zusarnrnentreffen
Zusamrnentreffen
der Verbrechen, вбіг влочинів; der Urnstiinde, вбіг обставин.

Zusammentreten, вбпрати ся, сходити сл.
Zusammeiltritt, вібранє, спільнии впступ.
Zusammenzahlen, счислитп, врахувати.
Zllsatz, ДОЮІад, додаток, придавка; - (Ьеі Metallen), примішка; mit dem Zusatz, ІЗ тим додатком;
ohne
Zusatz, бев нічого, без додатч.

Zusatzfrage, додаткове питанє.
Zusatzstrafe, додаткова кара.
Zuschanzen, jemandem etwas, заосмотрити кого чим.
Zuschieben, den Eid, вкавати присягу.
Zllschiefien, доложити, додати.
Zuschlag, gerichtlicher, судове прибитє; - Zuschlag zu
einer Steuer,

додаток до податку.

Zuschlagen,

додати, ПРПЧИСЛlIТlI; - еinе Sache dem Meistbietenden zusclllagen, прибити річ наибільше пода

ючому.

Zuschrciben,
в вину;

дописати, приписати;

-

(zueignen),

- (imputieren),

вміШІТИ

прпвластити, присвоїТП що.
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Znschrift, присвята; - ДОПИСЬ, відовва, ШІСЬМО; - in
Beantwortung der geehrten Zuschrift, відповідаІОЧИ на
цінну відозву.
Zllsс}ш6, доплат; -

ПрИШІИв; додаток.
Zllsichern, вабевпечити, вапевнпти.
Zllsprechen, Kosten, присудити ІЮШТИ;· - Mut zusprechen,
додавати відваrи, ободряти; еіnе gerichtlich zugesprochene Sache, річ судово присуджена.

ZПSРl"llсh, прпсуд, присудженє.
Zustand, стап, обстанова; - іш Zustande der Trunkenheit,
в стані піяпства.
ZllstandckollllllCn, дійти до кінця; - bis zum Zustande·
kommen eines Gesetzes, аж до ВИД:J.ня вакона.
Zпstапdjg, приналежuий; - zusLiindiges Gericht, ириналежнпй
суд; - zustiindig sein, бути ириналежпим, прпuалежатп.
Znstandigkeit, припалежність; - gerichtliche Zustiindigkeit,
rл.

GerichLsstand.

ZпstапdіgkеіtsЬеhОl'dе, власть прпналежностп.
Zпs'tеhеп, прислуrувати, належати дп Іюrо, КОМУ;

- es
stellt іЬт das Recht zu, пому прислуrує право; - еіnе
Sache steht dem Gerichte zu, справа належпть до суду.
ZlIsteJlen, доручиТІІ; - доставити; - zu eigenen Hiinden
zustellen, доручити до власних рук.
Zпstеllппg, дорученє; доставленє .

. Zпstеllппgsапswеіs,

викав доручена.
ZпstеlluпgsЬеstаtіgппg, посвідченє

(потвердженє)

до-

рученя.

ZпstеllппgsЬоgеп, листа доручепь (фіЛlOра).
ZпstсllппgsЬоtе, доручпий післанець.
ZпstеllllпgsЬпсh, кпиrа доручень.
ZllsteJlllngsgebiiJlr, юшеіІ;nтість ва доручеН6, доручне.
ZllstеППllgskоstеп, кошти дорученя.
ZllsteJlungsschein, пощзідка дорученя.
ZustеПll11gstаg, день дорученя.
Zп~tішшеп, призволптп; вrодити ся.
ZllstіШllluпg, пршшолеиє, вrода.
Zl1teilen, приділити; - (bet.eilen), наділити Koro ЧИМ; -

(beigebell),

придатн.
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Zuteilung, приділенє;
наділенє; - придане.
Zutun, еіпег Meinung zl1getan sein, держати ся якої
-

еіпег

Person zugetan sein,

гадки;

бути прихильним ІЮ му ,

попираз'и ІЮГО.

ZutПll, das, причиненв, ПРИJlоженв, поміч;
бев нічиєї помочи;

Zutun,

причин до

-

-

Zl\tl\n

ohne jemandes
Verbrechen.

Ьеіm

влочину.

Zutl'ag1ich, пригідний, хосенниИ.
Zl1trauen, jemandem etwas, надіяти ся по
довіряти :кому; jеmапdеш alles

КИМ

ЧОГО;

Вбsе
уважати кого спосібним до всего влоl'О; іЬm

zutгаuеIl,

diese Kenntnisse Ilicht

знати

йому

ЦИХ

пе

мож при
Zпtгаuеп, до

-- das

відомостей;

-

zuh'auen.
man kann

віре.
осущити ся, СПОВШІТn ся, стати ся; - годи'гл
ся, згоджувати ся (рахунки).
Zutritt, приступ, вступ, доступ.
Zuverlassig, zuvегlіШlісh, певавідпии, певнии, сполягливии;

Zl1tl'efl:'ell,

еіп

zuverl1issiger Mann,

чоловік,

котрому

мож

завірити.
випередити; einem anderen Gerichte
zl\vorkommen, випередити другий суд; - das Zuvorkommen, Zuvorkommnung, випереджене;
das
Zuvol'kommell eines Gerichtes gibt den Ausschlag, ви-

Zuvol'kommell,

переджене суду рiluа6.

~

Zюvасhs, приріс'l'Ь; прибуток,
Zuwachsrecht, право ІІриросту.
Zuwachsell, прирости, прибути.

Zuwage,

приважка ;

teilen,

Zuwal·tell,

-

IIlJIIXOBOR.

durch Zuwage die

Юіufеl'

ііЬсгуог

вивискувати купуючпх приважкою.

почекати,

cine Forderung

зачекати
zпwагtеп,

кому

що;

пожда'l'И

-

кому

jemandem
па

ваплату.

Zuwegebl'jllgell; довести до кіНЦІ!.
Zuweisell, jemandem eine Amtshandlung, приділити кому
урядову чинність, уря:доваН6j eine Summe zuweisen, признати суму;
.Schuldner zuwеіsеп, відіслати
ZюvеіSllllg, ПР'иділене (до уряду);

jemanden

ап

einen

кого до довжника.

-

прюшан6. (річи),
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Zuwenden, jcrpandem еіпеn Vorteil, придба-rи, приспорити
кому ХІСна; seinen Oblicgenhciten діе ganze Zeit
zu\venden, посвятити весь час своїм обовявкам.
Zпwіdегhапdеlп, dem Gesetze, ділатп протп вакона.
Zuwіdегlапfеп, dcr бffепtlісl1еп Ordnung, супротивлятпсь
публичному порядкови;

zuwider,

Zu wissen tun, подати
Zuzahlen, доплатити.
Zпzііhlеп,

-

das

Шuft

dшп

Vertrage

це Ііротивить сл договоровп.

до відомости, дати внати.

вичислити, вирахувати гроші.
zum Augenschein, прибратп, по
клшщти внатоків до· наОЧШІХ оглядин; sich etwas

Geld,

Zuziehen, Kunstverstandige

zuziehen, стягпути на себе що, навесТІІ на себе що.
Zuzіеlшпg der Polizei, приввавши поліцію,
при помочп поліції; unter Zuziehung der Sachverstandigen, прибираючи :шатоків.
Zwang, примус, присилє, напір; - jemandem Zwang ап
tun, присплувати кого; unwiderstehlicher .Zwang,

Zuziehung, unter

непоборими:іі: папір.

Zwangfrej, zwanglos, бев примусу, неприсилуваниИ.
Zwiingling, сплованець, присилуваппЙ.
Zwangsanlehen, примусова ПО8ичка.
Zwangsarbeit, прпмусова праця.
Zwangsal'beitsanstalt (-arbeitshaus), дім примусової
Zwangsausgleich, примусова ваГОД;1.
Zwangsenteignung, примусове впвласненє.
Zwangs,jacke, присильна вагортка.

праці.

Zwапgskш's; прпмусовий курс.
примусове положенє, беввихідний стан.
Zwang~ma6regel (-mittel), прпмусове <.:реДство.
Zwangspa6, прпмусова пропустка.
Zwangsverstejgerllng, примусова продаж, ліцитація.
Zwangsverwaltet', примусовий вавідщшик.
Zwangsverwaltung, примусове 8авідоваП6.
Zwangsweise Einhebung уоп Steuel'n, прпмусове стягапє
податків.
Zweck, ціль, нам:іреиє, копець;
den Zweck уегfolgen, !Зміряти дО цідц; - сіеп Zweck erreichen.

Z\vangslage,
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zпш

Zwecke de!; Beweises,

в ціп

ДОІШВУ.

Zweclibestimmung, овначепє ціли.
Zweckdienlich, відповідПІІЙ ціли.
Zwecklos, бевцільпиЙ.
ZwесkmіШіg, доцільний.
ZwесkщіШіgkеіt, доцільпість.

, Zweck,,-idlig, ПРОТИВНПЙ цL'ІИ, ведоцільпПЙ.
Zweibandige Gescllwister, повноріднібратя і сестри.
Z"\veideutig, двовпачнпй; - z\veideutiger Verstand der
WorLe, двоtшачпе рову:мінє слів.
Zweideutigl{eit, двовпачність.
Zweif'ach, подвійпий, двоякий; - adv., подвійно, у двоє.
Zweifache ЕЬе, двоженство, подвійне подружє,
Z:weifel, сумнів; - непевність; - einen 7,weifel erregen,
викликати сумнів; etwas in Zweifel ziehcn, сумні
вати ся про
в сумнів; -

ЩО;

~ in Zweifel setzen,
ohne Zweifel, бев сумніву.

поставити

Zweifelhaft, сумнівпЙ.
Zweifelhaftigkeit, сумніві сть.
Zweifeln, сумпівати ся.
Zweifelsucht, недовірчпвість.
Zweifelsiichtig, недовірчивий,
Zweig, галувь, відряд; - (Gattung), рід, роврнд.
Zweigbahn, бічна велівниця, відпога зелізн1Щі.
Zweigespann, парокіпнпй вапряг, парокінка.
Zweigetablissement, ·niederlassung, приголовний

RаКJIад,

філіяльнпй склад,

Zweiguldenstiick, два волоті (в штуЦі, рааом).
Zweigverein, філіяльне товарнетво, відрядне това·
рпство,
Zweikammel'system, двопалатнnii систем.
Zweik.ampf, двобій.
Zweischneidige Waffe, обосічне оружє,
Zweiseitig verbindlicher Vertrag, обосторонно 060ВЯВУЮШ
договір.

Zwiespalt, ровдвій, ровдвоєпє,
Zwietracht, РОВДОJ;l, HeBrOIl;R,

ровбитє.
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ZwШіпgе,

6ливюпіИ;

-

~

zwіlliпgsыudеr,'

бливниця:.
примусити;

БЛИН.lIе~ь:

-

Zwillingssch wester,

Zwingen,

силувати,

gezwungen,

поне-

вільно.

Zwischenbehorde, посередна власть.
Zwischenerkenntnis, межиспорове ореченє.
Zwischenfalle, wahrend der Verhandlung,

пригідні

слу-

чаї серед ровправи.

Zwischenfrage, приrідне питаю:;.
Zwischengeschaft, посередниченє;

посередни'ІИЙ

ін-

терес.

Zwischenhandel, посередна торговля.
Zwischenherrscher, тимчасовии володар, правитель.
Zl\ischeninhaber, межичаснnй державець.
Zwischenraum, межипростір : - Zwischenraum der Zeit,
межичас; іп kurzen Zwischenraumen, в коротких
перервах

часу;

lichte

Zwischenraume,

світлі

перерви.

ZwіsсhепгеgіШ'ппg,

межиправлінє,

тимчасове правитель-

ство.

Zwіsсhепгпf, оклик, межиклич; провив.
Zwіsсhепгпfег, окличник, межикличвик; Zwischenschein, тимчасова иосвідка.

провивач.

Zwisсhепsреditеш', посередний перевівник.
Zlvischenursache, принагідна причина.

Zwischenurteil, межпспоровий осуд,
Zwischenverfahl'en, перехідне постуиованє.
Zwischenverkehl', межикраєвий оборот.
Zwischenzeit, межичас, перерва; - іп der
тимчасом, в межичасі.

Zwjschenzollinie, меЖИІі;лове помеже.
Zwist, невгода, сваРІ\а, суперечка, спір.
Zwistig, сварливий, невгідливий, супере'ІНИИ.
Zwitter, мішанець, обіЙняк.

ZWЇschenzeit.

