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SZYLD subst. m., ab 1825. 1) ‘Tafel am Eingang zu einem Geschäft,
einer Institution usw., die deren Namen u.dgl. angibt; auch übertr.’ –
‘tablica przy wejściu do sklepu, instytucji itp. podająca ich nazwę itp.; też
przen.’: 1825 KWar 750, Nowo Szyld z napisem Kawa i Podwieczorek
w Ogrodzie. ◦ (1826–1837) 1963 Magier 242 szyld, czyli znak wystawiany
przed sklepem. ◦ (1890) 1948–1952 Prus Lalka I 85, Dor Ależ ten Wokulski,
to naprawdę jakiś aferzysta, może oszust, który potrzebuje głośnego
nazwiska na szyld do swoich przedsiębiorstw. ◦ (1890) 1948–1952 Prus Lalka
I 126, Dor Wybiegł ze sklepu wracając się parę razy i spoglądając na szyld
nad drzwiami. ◦ (1898) 1948 Żer.Prom. 49, Dor Na ulicy Frontowej
Raduski już z dala spostrzegł szyld “Józef Koszczycki, adwokat przysięgły”. ◦
(1936) 1949 Par.Niebo 236, Dor Rząd sklepów ogłaszał się szyldami,
z których najgadatliwsze były dwa, wiszące po dwu stronach handlu napojów
wyskokowych. – Sw, Dor. 2) ‘Schirm an der Mütze’ – ‘daszek przy
czapce’: Sw (gw.). 3) ‘Kärtchen mit dem Titel, das an einem Buch- oder
Heftrücken angebracht ist’ – ‘kartka z tytułem przyklejona na grzbiecie
książki, zeszytu’: vor 1915 Sw Na szyldzie ciemno-żołtym, przylepionym na
grzbiecie rękopisu, jest wyzłocony napis. – nur Sw. � Etym: nhd. Schild
subst. n. (m.), ‘Tafelplatte mit einem Zeichen oder Aufschrift; Schild an der
Mütze’, Gri. � Der: szyldzik subst. m., ‘Täfelchen mit einem Monogramm’,
(1843–1846) 1885–1887 Baliń.M.Polska II 51, Dor, zuerst geb. Sw;
szyldowy adj., (1882–1891) 1953–1956 Żer.Dzien.I 307, Dor, zuerst geb.
Sw, nur für Inh. 1; szyldzik subst. m., ‘Tafel an der Tür mit dem Namen
des Mieters’, 1888 Gomul.Róże 157, Dor, zuerst geb. Sw; szyldzik subst.
m., ‘kleines Schild’, (1899) 1950 Reym.Ziemia II 82, Dor, zuerst geb. Sw,
nur für Inh. 1; szyldzik subst. m., ‘Metallblech, das das Schlüsselloch
einfaßt’, 1952 Pol.Szt.Lud. s.284, Dor, zuerst geb. Sw.

� zurück blättern vor �


