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FORSZUS subst. m., ab 1825; ‘im voraus bezahltes Geld; Unterstützung’
– ‘część należności wypłacona wcześniej, zadatek, zaliczka, zapomoga’: 1830
GWar 394, Nowo kto więc z wierzycieli chce korzystać z okazyi, niech
bezzwłocznie zgłosi się do mnie, zaopatrzywszy się w dokumenta i stosowny
forszus na koszta. ◦ 1831 DzWlkpol 233, Nowo Ich exystencya była dotąd
w ręku żydostwa, które teraz nie kupuie i forszusu odmawia. ◦ (1852) 1871
Korz.J.Tad. 149, Dor O forszusie, który wziąłeś na tę niefortunną drogę,
nie myśl; każę go wykasować. ◦ 1875 Mucha nr 50 s.4, Wiecz Czy mogę
prosić pana Radcę o forszus? ◦ 1888 Echo muz. s.454, Wiecz Zerwałem
spektakl i wyjechałem. – Z forszusem? ◦ (1896) 1955 Reym.Kom. 122,
Wiecz Forszus tylko dać mi musisz, bo mam długi. ◦ [LBel.] 1903
Krasnowolski 162 – Swil, Sw, Lsp, Dor sowie Spa 1929 (barb.). � Etym:
nhd. Vorschuß subst. m., ‘im voraus ausbezahlter Geldbetrag’, Gri. �
Konk: zadatek subst. m., bel. seit 1689 (1693), L, zuerst geb. Tr; zaliczka
subst. f., bel. seit (1903) 1907, Dor, zuerst geb. Cn. � Der: forszusowy adj.,
1825 GKr 705, Nowo Fundusze wykryte w gotowiźnie albo pożyczkach
forszusowych wynoszą Zł. Polskich 57.263. ◦ zaforszusować v. pf., 1830
GWar 2230, Nowo; forszusować v. imp., 1847 Dub.Słow. 84, Wiecz ◦
[LBel.] 1882 Karw.Szkice 102, Dor Gdy fundoszów publicznych zabrakło,
a potrzeba była nagła, forszusował z własnej szkatuły niemałe sumy. Zuerst
geb. Swil; forszusik subst. m., [hapax] 1897 Kur.Warsz.nr 1 s.13, Wiecz.
❖ Krasnowolski 1903 (ein puristischer Ratgeber) verurteilt forszus und
schlägt dafür zaliczka vor. Spa 1929 versieht forszus und forszusować mit
dem Qualifikator “Barbarismus” und erklärt es mit “zaliczka, zaliczenie,
pieniądze dane naprzód”.
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