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Esperanto, n-ro 2 (1905)

VORTARETO 
ESPERANTO-ESPERANTA 

A VIZO AL LEGANTO 

Ni komencas hodlau la publikigon de tlu unua provo de 
vortaro pure internacia. 

Jam de longe tia verko estis postulata de la Esperantistaro 
kaj jam de longe ~in komencis diversaj samideanoj. Efektive 
Oar ni a Ungvo naskas la plej multo u de slaj vortoj per logika 
devenlgo el malmultaj simplaj radikoj, estas plej necesege 
ke la senco de tiuj ól estu akurate flkslta kaj ne lasata al la 
libera fantazio de Olu. Ni ne bczonas prezenti ói·lie la di ver· 
sajo malbonojn kiujn manko de tia pralaboro alportls al nia 
aCero : nlaj revuoj estas plenaj je plendoj kaj riproOoj je tlu 
temo. N e nur ofte onl trovas tri, kvar formojn por un u senco, 
sed ofte ankau unu. radiko akceptas multajn sencojn malsi· 
milajn Jau la dlversaj vortaroj . En la fundamenta unlversala 
vorta1·o eO, kelkfoje la tradukoj dlversllngvaj diferencas, Oar 
ofte estas neeble akurate transdonl en la lingvo la sencon 
precizan de un u vorto de alia lingvo. 

Por evltl tlun malfao!lon ni kolektis óiujn formojn kaj 
seocojn )duj sajnls al ni rimarkindaj el la literaturo Esperan
tista, kaj ilin klasigis alfabete. El tlu vortamasego ni tiras 1~ 
jenan vortareton, konsistantan nu.r el la radlko¡ la pie¡ 
naskemaj de nla lingvo, t.e. tiuj el kluj devenas la plej 
multegon de niaj vortoj. 

Onl scndube rlmarkos ke tle Oi ne estas Oluj vortoj de 
l'Universala Vortaro kaj ke estas kelkaj radikoj kiujn onl ne 
trovas en tiu lasta. Sed, prl tiuj kiuj estas samtempe en 
ambau verkoj, ni prekau Olam prenls la sencon kaj formon 
donitan de D• Zamenhof, krom, kompreneble, kiam 11 uzas 
mero aliloke alian preferindan formon. Por la allaj vortoj, ni 
kredis ke ni havls rajton elekti libere lnter la lormoj kaj 
sencoj proponitaj de diversaj autoroj. 

Multuj plendoij ke tlu vortaro estas lom•rualplena. Ili ne 
mh·o~_plu klam lli setos ke ni sisteme forjeUs : 

t• Vortojn pure naolajn klel baréo, beke§o, abilurienlo 

solicitoro, kc., kluj estas esperantaj nur okaze, Oar ili ne 
apartenas al la mondo ínternacla (vidu UngM Internacia, 
!984, n• 9, M. Laignier, P1·i advohato). 

2• VortoJn plene internaciajn prl kles senco estas neniel 
dubeble kaj kiuj ne naskas devenajojn, tlel : lolwmotivo. 

3• Vortojn tre aparte telinikajn, por kiuj oni bezonus ega 
klarigo sen ~usta rllato k un illa graveco en komuna lingvo, 
tlel : kringo (kukarto), krisolo (lizlko), au nomojn de tre 
maloftaj bestoj, kiel zoarho. 

4• Maloftajn vortojn kies sencon malgrau ~luj klopodoj ni 
ne povis kontentlgc preclzlgí, knj flanke de kluj ekzistas 
samsencaj preferindaj radikoj. 

5• Fine, ni lasis la landajn nomojn, prl kluj estls tiel 
disputate kaj kiujn nur la landanoj mem havas rajton liksl. 

Tiel en nia vortareto restas nur la esenco de la lingvo, 
tiujn vortojn klujn bona esperantlsto devas konl perfekte 
rilate la senco kaj la uzado. 

* • • 
Prl la difino de la senco, ni penls doni al gl la pli grandan 

amplekson, akordeblan kun la preclzeco. Sed Uo ne estis 
Oiam faclle.. Prl la verboj, nome, Ido estls pli disputate ol ilia 
slgnlfo ? En iu vortaro ti u verbo estas aktiva, en aliu neutra. 
La uzado eó ne informas nin en tia okazo, car tre ofte oni 
trovas a/JUzatiuon sen prepozicio post verbo neutra. Klu, 
diros al ni, ekzemple, Ou hmi estas aktlva au ne 'i (Vidu : 
Lingvo Internacia, jaroj t903-i904, kritiko). En ti u ne bt\ldau 
finonta disputo ni ne volis preni partion. Ni nur faris la jenon 
por ne lasi la lernanton en dubo : kiam la formo participa 
pasiva (ATA) estas kutima óe bonaj autoroj, ni markls per la 
clfero 2 ke la verbo akceptas la 2 formojn. En mala oka:tO ni 
metis la ciferon i. Kiam Hne estls plene dube ni metls siro
plan slgnon ? en espero ke pll sperta solvos la demandon. 

* . . 
Je Ola gramatlka vorto ni penls doní klarigon, óu prl gla 

slgnifo. ~u pri gia uzado. La sencon de la slgnifoj preclpe ni 
provls difinl preclze Jau la plej generala uzado. 

Por mallonglgl ni kunlgis en unu sola artikolo rad1kojn, 
kelkfoje multajn, sed evidente rllatnjn al la sama praaenco, 
!del : federo, (ederacio, (ederala, federalismo, konf'ederi, kc. 

Unuvorte ola regulo Oefa estis Olam simpligi kaj precizigi. 
• • • 

Se ~1 estus perfekte farlta, tia vortareto povus llberlgi la 
esperantistojn de la neoescco, kaj ankau de la dangero de 
tro plenaj vortaroj naciaj, kaj perro esos al ili kontentigl sin 
per lekslkonoj por lcrnantoj. Efektive, nia lingvo ne estas 
aro de kutimaj esprlmoj kinjn oni devns cm·pi el la autoroj, 
sed de logikaj kombinnjoj klujn La uzado instruas venigl de la 
praradlkoj. Tiel, se ekzemple niJ?renas pecon de franc·latina 
vortarego kaj gin lradukos Jauvorte en eS(JCl'anto, aU Of 
rlcevos La Pa!is' ajojn, ait malgustajn trnduko¡n. 

Anstatau tlo, se la lernanto, ne paliganle antau vortarego 
óiutage kreskanta bone ellernas la justan prasencon do la 
radikoj, li solos baldau mem formi !>ion, ldon ll bezonas kaj 
evitos erarojn de tradulw kontrau kiuj la plej bona vortaro 
neniun sukcesos éirmL 

Malfellóe, nla modesta provo estas ja malproksime de tlu 
dezirindajo. Ni esperas, ke niaj legantoj ne rlfuzos. helpi nin 
per sla scienco kaj sperto, kaj ne éparos al ni la konsilojn 
por korekti la eraroJn, plenlgl la mankojn, cfektlvlgi claro 
pli da simpleco kaj pli da precizeco. 

PAUL BERTHELOT. 

Tabelo de Mallongigoj kaj Signoj 

rlpetas la radikon au la k kaj. 
vorton pri kiu o ni parolas kc. ktc. kaJ ceteraj, kaj 

- signifas : ekzemple tlel cetere. 
montras san~on de senco kt~. kaj liel plu. 

all disiga1 parloJn de arúkolo l :, omp: kompare 
slgnifas : vidu tiun vorton mb. ma.lbona uzado. 

en alfabeta loko mez. mezuro. 
adj. adjektlvo mili t. mllltarto. 
adv. adverbo muz. muzlko. 
E. S. Esperanta Siotakso de prep. prepozlclo. 

, . J<'ruictler t .e tio estas. 
fil. lilozolio teol teologlo. 
fin. financarto v. vid u. 
g. ~en~ro (de arboj, belloj k) veg. vegPtajo. 
1\em. e roJo zool. zoologlo. 
lns. lnsekto ktp. 

( da1lronla} 
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VORTARETO 
ESPERANTO-ESPERANTA 

DB PAUL BERTHELOT. 

-a alvorto, vldu : adjeKtivo. 
A noto de muziko. 
abato monaliejestro j pliofte ti

tolo honoriga donata al "ia 
ekleziulo. 

abelo g. de lns. (apis} 1 -lijo : 
lo~ejo de societo abela 1 -ejo: 
loko kle estas abelujoj l-isto: 
eduklsto de -oj. 

ablo g. de arboj (abies). 
abismo protundegaJo. 
abomeni malamegl, havi inat

inktan malemon al lo. 
aboni 2 aOeti antaue periode 

eldonatan presajon, _gazeton. 
'abortl 2 naakl antau pl8na e

volui~o 1 -icl ion : malperm
esl ke lo atlhgos alan finan 
celon 1-iti : ne plene evolui 1 
komp : malsukcesl"' frukto, 
konspirado -1~. 

abrixoto frukto de -arbo, 
(prunus armeniaca). 

abrotlllo veg. (artemisia 
abrotanum). 

abrupta kruta, vertlkala. 
absceai t alvenl al pusa stato, 

maturl~l 1 -aJo : pusaJo. 
anltall : abcesi, absesi. 

abaillto veg. (artemisia 
absinthium). 

absoluta eenrllata, sendepen
da, eenllma, = homo estas 
vorto -. patro vorto rilata ; 
povo - ; rlfuzl absolute. 

absoln 2 senkulpigi, purlgl = 
la ju~lsto lin forlasis -Ita. 

abetralrta a~artiglta pense de 
aliaj eooj i:le l'Objekto 1 -~lo: 
eco tlel K.onsiderata =formo, 
koloro, kc. 

ablllU'da malprudenta. 
acero g. de arboj. (acer). 
aclda plka,akragusta j-aJo: flu· 

ajo-1_.: kluoda kemponajoj 

llemiaj. 
Por nomi llenúajn komponaJojn ne
organikajn oni grupigas serie tlujn 
kluj dlrerencas reciproke nur per 
atomoj de metalo aü de hidro kluj 
anstataúJps ualenco por valenco. • 
Ekz.: SOl Nat 

SOl Fe 
SO& KH 

ISO&JI AlK 
(S04)S Alt k.t.c. 

Onl donas al tia aerio nomon u.
neran, al ldu oni almetas nomon 
adjektlvan de metaloj uzataj en cla 
komb. Tlel onl dlros : 

sulrato natrla (natriaulrato) 
• lera (f11rsallatol 
• llallbldra 
• llalialuminla 
• alumlnla k.t c. 

La tomblnaJo ella serlo, lúú enha• 
vas la plej grandan nombro• de a
tomo¡ de hidro anstatailigeblaj per 
metalaj valencoj estas nomal& la 
aeldo de la serio. La aliaj estas 
nomataj aaloj. 
Tlel SO&.BI aullato hidra, est&A la 
acido de aul(atoj, au simple acido 
sulfata, sul{atacldo. 
Tlel ankaü POSH,Bt foaftto hidra, 
estas acido (O$(ita, (oefltacido. k. t. c. 

-a6' alvorto, montra~ difekton 
fizlkan = homaéo, éaraéo, 
kriaéi, rida~i. 1 vldu: Pl

a6eU 2 akiri pagante. 
-d' álvorto ; montras agon 

da\iran. 
-adi : post Yerboj esprlmas daüron 
aol. oftecon de l'ago : ltriadi, venadi; 
post nomoj Atora¡ ao radlkoj lvall
taj, g¡ slgnlfas estadl tio ao tia : 
utradi, bluadi l-ado : ago, Yldu -o 

tde~ aftiltfnto, instruito prl 
la sclenco, arto, rito, aekreto· 

adiai1 forira saluto. 
adjeni1'o speco de vortoj. 

adjektlvo eataa aiDomo, klun onl 
metas apud la nomo por t~n •l>ec-
111 1 M la 800 lllODtraiA IIHI&aB la 

objekton, t.e. gia propn tyallto, 
la - ricevas nomon kvaliti¡¡& kaj 
flnlgon -a : verda, mla, dua, kla, 
tia, alla, kc. - se la eco montrata 
rezultas el eksteraj clrkonstancoj, 
t .e. determinas la obj. per neprop
raj kondteo¡, la - rlcevas nomon 
delermina kaj finigon •D : ldu, tiu, 
aliu, ciu, nenlu, kc. 

adjuiallto help-oficlro. 
adláinisirl 2 regi, kondukl afe

ron publlkan ail privatan 1 
-acio : oficejo, oticistaro, -ado 
!-«toro: reganto, -anto, -isto. 

admirl 2 rigardadl kun miro k. 
plezuro ion, kiu éajnas bela 
kaj granda : - naturon, pen
trajon, kuragon, talenton, 1 
ironie: mi -as vian frlpone
con. 

adopU 2 elekti por lgl ala .. ad
optllun kiel filon, klel froaton, 
- opinlon, metodon. 

l4lori 2 oferl plejaltan hc;aora
don 1 amegi. 

adreai 2 sendl ion al iun • mi 
-as al vlleteron, miau gra
tulan j-o : sendo, formulo de 
sendo, ofero, dedieo; nomoj, 
signoj difinantaj estejon de' l 
rloevonto 1-aJo: sendajo. 

adulti t havi seksajn rllatojn 
malg¡:ail le~o ail moro, pJ:e
olpe dum ed.zado 1 ~_. : ad. 
kun parenoo j-ulo, ...uliDot: kiu 
-as! -ido : naskito per -o. 

adnrbo vorto, klun onl metas 
a11ud verbon, adjektiVOD au 
adv. por modUi ¡\'lan senoon. 
Per U u nomo oni kunlgaa tri epec· 
ojn da vortoj : 
t• vortoj lduj modlfas pl'edlllaiOD de 
verbo, t. e . estas vere &djektiYoj kva
Utaj de tiu predlkato, klel en : Yen! 
traokvile, ret~ bonkore, ldu alglll
ru : es ti • tr&nkvlla ven&Dte a, o bo· 
nkora rego •· IU ricevaa nomon : 
alvl!f'boj ltvalita,j kaj ftnatas per -e 
j.uu, bele, verde, k.c. 
2• votl.oj, lduj esp~lmaa clrkonst
ancon de l'ago, t .e. modlfas la ver
llon mem, klel ea : venl c.rte, rett 
ctulanck, kuri aataol.e, blulgt rapt
de, klo slgntras : • estl one • ven• 
anta, • eatl Ollllallde • rejo, • ull 

anl&lie• kuranta, olgirapide • blua. 
I1i ricevas nomon alverboj determi
naJ kaj havas formojn dlversajn : 
a) lempo : lam, tiam, ldam, éiam, 
nllni&m, aliam, nun, bodlaü, bieraü, 
morgaü, baldau, antaue, poste, ofte, 
kelkfoje, atltlkve, k. c. 
b) lolto : le, tle, lúe, ele, éluloke, 
etaloke, nenie, aWoke, antaoe, po
ste, supre, ekstere, interne, k.c. 
e) maniero : iel, tlel, aUel, same, 
presllao, kvazaü, jes, ja, ne, nepre. 
anlikve, k.c. 
d) dweraaj : Liam, kial, do, k.c. 
S• vortoj kiuj modlras la kvanton : 
multe, kelke, pli, tre, tro, des, ju, 
suMe, almenaü, tiom, klo¡n, k.o. 
Ill ofte sin modifas reciproke : tro 
multe, multe tro, k.c. 
4- erare oni nomas ankau- la for
mo o posedan de pronolilo : ltiea, 
tiea, miu, k.c. kaj 1& gerundio.• 

ad1'0Bido le¡\'lsto al Id u onl ko· 
misias aferon, prooeson, k.o. 

aero tluajo elasta Id u Oirkailas 
la teron j -umi : do ni aeron "' 
aerumi Oatnbron, akvoo 1-&ipo 
aparato por veturi en -. 

atabll t havl manierojn dolCajn 
kaj bonakceptajn= la rego -as 
al Olu j-a: dolóa kaj gentila. 

ateKti t sin rltnarklgl per apar
taj manieroj "'paroli -.e. 

atero ajo, agado, okupo, pro
ceso, kc. = tlo estas grava -, 
la-i~s malbone, Esperan ti&· 
toj esperas sukceson por sia
l-IMo: horno alldu oni komi
•lal' .aleron, proceson. 

aflAo skrlbajo fiksata en pub U
ka loko por scilgi ion. 

aframd 2 pagl antaue koston de 
trans~orto por sendaJo, Jete
ro, t>altaJo : -!te ~s domo. 

agael 2 eflld malagrablan im
preson sur nervoj = aoidajo, 
Mro de sllko -as den*ojn. 

aprlso g. de fungoj (a.g&ricus} 
agato epeco de J!:va.rco nekrla· 

tala kaj dlverskolora. 
agmto aganto = liemia -1 o fiel· 

sto = komerca, pollea -. 
a¡1 produktl ail peni produktl 

efikon"' la Yolo -as sur nervoj 
la varmo -u sur termometro, 

nitratacldo -as sur kupro j-o: 
ni ha vas ideon de la fcrtoj, de 
la kailzoj, nur tinl ke ni sen
tas illan agon. 

agiti 2 movi, ma.lkvletlgi = pa
elo -as Uan k o ron j-«do : m o
vado daura = prore(orma, Ce
bra-. 

agio g. de birdoj (aquila). 
agonil 1 mortlf;"i, suferl lastan 

mortbatalon. 
agordi 2 aranA"i muzikilon tiel, 

ke la skalo á e tonoj*estu g-us· 
ta mem, kaj la sama por tu La 
orkestro 1-Uo: sonorllo por-. 

agrabli i pla~i. plezurigij-a: kiu 
kauzas plezuron = vo~o - . 

ato periodo de restado= 11 a
tingas a~on de vlreco 1 mezu~ 
ro de l'dauro pasinta de l'eko 
,:tis nuna tempo = kian agon 
n havas? dek sep j~rojn; la 
- de tlu templo estas nekal
kulebla. 

ajlo veg. (allium sativum). 
aja adv. ~eneraliga = kien- li 

iros, klel- U klopodos, klom 
~ da mono U elspezos, 1! ne 
sukcesos; ólu- povas tlon fa
rl; kian vi vol&s? ia.n -. 

-aJ' alvorto: montras a(eron, 
objekton, étofon, kc. 
tlu alvorto, iom malpreclza, utilas 
pQr rorml: 
t• posl radlko kvaUtlga, nomon de 
l'objekW aúatero bavaota U un econ 
: blankajo, sensencajo, nuna¡o, ~ir. 
kanajo, lnfanajo, amlka}o, 
2• post radJko verba, nomon de 
objellto klu necese rilatas l'ag011 ail 
retultaa el tlu lll : fajlajo, pentraJo, 
hajlaJo, trlnka)o, 
3• post nomo Stofa, nomon de alla 
objekW, kies la unua estas runda
lilenlo : ova]o, bovajo, arbetll.jo. 
Vidn: •o, 

aaeio g. de arboj ¡acacia). 
aJW'O .i· de besto~ facarus). 
aKeeU 2- plirapldlg•. 
ucento alil~o de la vo(:o homa 

en parolaao lail dlveraaj kau
zoj =tona-, naola -, patosa-, 
la vorta - ~ Esp. eatas ólam 
aur la antauluta vokalo. 

ucepU 2 rila ti kun alvenanto = 
11-is mln ma.lafable, - Cavore 
ldeon, postulon. 

Bcidento (fil.) eco nepropra de 
ajo = flavo estas - óe vakeo. 

uclo (fin.) akto, bllo, diflnan
ta la partoprenon de iu en 
socleto, entrepreno, kc. 

uclpitro g. de birdoj (astur) 
uelzo imposto pagata prl iaj 

komercajoj tfanstrantaj dlfi-
nitan llmon 1 -etato: registro 
de la ,umoj pagotaj por Ola 
kometcajo translgata. 

llliri 2 llfl posedanta .. -rnonon, 
malsanon. 

lllDO hauta abceseto. 
uompani 2 írl kun 1 muz, 1udi 

partlturon harmonie apogan· 
tan la preclpan. 

BKollito veg. (aconitum n&pel) 
axOJ'di t rllatl harmonie = tonoj 

D G B -as; adjektivo -as kun 
nomo l-o: reciproka harmon
io 1 -lgi, -lti: mett, velll en 
tian staton. 

uoro veg. (acorus calamus) 
axra enié;"ema 1 prl $tofo = pin

to, glavo - 1 pri sentoj = gus
to, parfumo, bruo, lumo, ]\o
loro - 1 prl animo = plezuro, 
dolora - 1 komp. : spn•ito -. 

utide g. de tns. (acridium) 
axro mez de ampleco j angla

valoras 40 aroj, 47 cent.iaroj. 
uslomo propano akceptata sen 

pruvo kiel vero = enluwanto 
s~peras enhavaton. 

mo linio rekta tralranta cen
tran = turna -; - de la hóma 
korpo, de rado 1 -togo: parto 
en klu - turnt{l'as. 

ato skrlbajo konatataata lao 
fakton = edzi~a - j dramero. 

aaiuala (fil.) aganta1 etikanta .. 
volo, lntenco. 

aBUrl 2 farl kun atento kaj lail 
sla plena devo "' - slan labo
roJI,; - ke óio es tu en ordo j 
-ata : farata kun zorgo, kun 
atento, ~ata. preciza ,. pre
A-o,koplo- j-ate: zorge, aten-
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te, precize, guste = imiti -; 
pagl -; ven u ée la oka -. 

as:u&l i esti naskanta 
8K11Zatlvo kazo gramatika sig

nata per M fina. 
ODi uzas akuzaUvon 
t• por mootri pasivao kornpleme
nton de yerboj de 2• klaso : li amas 
mln kiel slan lllon. 
2• kun aliaj komplementoj oni po
vas, aostat. nominativo post prep
oziclo uzi aliuzativon aen prepo.tcio 
se la senco permesas , vagad! lon
gan tempon, obella patron, tlo kos
tas un u lrankon, traoslri la maroo; 
cirkalii urboo ; pardoni malamikon, 
peLi pardonon. 
3• post vortoj, kiuj montras lokon 
al klu onl dlrekUA"as; kien vl Iras? 
- MI Iras en la gardenon. Tamen 
post al kaj gi1. ooi ofte ne metas 1'
: irn al la domo, salti gis la luno, 
Vldu : E~peranta Sintalieo, f 118. 

as:vile¡po veg. (aquilegia vul
garts}. 

as:vo Mofo fluida (monolalido 
de hidro) ¡-umt: don! akvon = 
akvumi paperon, praton 1-me
Iono: nomo de dJvel'llaj veg. 
(citrullus uulgaris, cucurbi· 
ta melopepo, etc) 

al prepoz. montranta t•lokon 
kien la subjekto Iras, sin tur
nas= mi iras- Parizo, rlgardi 
- la <lielo, pensl - sla patro, 
amo - Dio, dan k'- vi¡2• rila
ton de posedo = la rozo apar
tenas al Teodoro, laau Uon -
la infanoj, tlo-él eatae- mi. 

alabastro nomo de laj atonoj. 
alaildo birdo ralauda arvemis} 
alhatrozo birdo (diomedea 

exulans) 
albumeno organika $tofo. 
alhumo kolektllbro, kajero por 

paperajoj, desegnaJoJ, mem
skrlbaJoj, poét-markoj, aekaj 
vegeta]oj. 

aleiono birdo (alcedo hispida) 
aldo aréa muzlkUo pll basa ol 

violono. 
al~ vojo tra arbaro, A-ardeno. 
aliu klu ne estas la konalderato 

= mi parolas pri ttu homo, kaj 

ne prl - 1 alio: aliu aJo 1 alia : 
mafslmlla, aUspeca 1 aliam: en 
aliu tempolalilose en aliu lo
kolaliel: per aliu maniero, kc. 

a!Ko mam. (aZoes palmatus) 
als:oholo atofo fluida brula (dl

anolo, etanolo). 
almozi i farl donacoo al malri

<lulo. 
alno veg. (alnus viscosa) 
aloo g. de veg (aloe) 1-aJo : re

zlno laksiga. 
alta longa Jau vertlkala ampl

ekso = arbo - 1 malprokslma 
supren = nubo - ; komp : 
pensoj altaj. 

altaro meblo a u konstruajo di
flnata por sankta ofero. 

alteo g. de veg. (althrea) 
altarni l pri du agoj au ajoj re

gule sekvantaj unu post aliu 
= nokto -as kun tago ; movo 
--_; lalioj -aj ; ni deJoras -e. 

alUI 1 vekl en la penaon de 
l'aiu!anto ldeon ne preclze 
.-prlmatan en la parolo. 

ahOiltto ekbrullgilo. 
aliUBbdo Atofo slmpla metala. 

(Al: 26.9) 
al11JlG étofo sala (kallalumlni

sutrato hidrata)· 
amuo kvanto da étofo : - da 

ne¡\'o, sabio, fojno 1 aro senor
da d'objekto~ : - de étonoj, 
steloj, brutoJ 1 -l¡i : kunlgi 
aeaorde. 

amllll adjekUvo nombra; unu 
kaj aUn, ~ estas nur du = 
11 ha vis nur du illojn,- mortle 
1-eena: klu ha vas slgnojn de 
la du aekaojn. 

IIDIIolo maso de fero aur kiu 
onl forp. peoojn de metalo. 

amelo Mofo organtka klun onl 
trovas en dlvenaj veg. (sola
no, triUko, clallo, ko. 1 

ami S senU bnpreaon aUirantan 
por iu au lo 1 ... : aento alt.ga, 
emo aplrlta • amt.ka -, aekaa 
- ; - al Dlo, al la beleco. 

amia amatdloj-101: amo ne 
eekaa por lo liomo. 

amonias:o gazo alkalla (azothi
drido NJia¡ 1 solv11jo de ti u gazol 
sal-: amoniklorldo. 

amonio liemla radlkalo NH' 
amples:si i havl vaston, areon, 

longon de .... 1-e: grandeco· 
amuzi 2 dJstri, ridigl, plezurlgl. 
ana1W 2 malkunmetl, malkom

ponl, diserigl, disligi partojn. 
ananaso veg. (ananas) 
anarBio socio sen estra regado 

1 -lamo : dogmaro -a 1 -isto : 
partlano de -j-eco: stato -a, 
anl<aú: ana~klo. 

maso g. de birdoj (a.nas} 
anemono g. de veg. (anemone) 
angelis:o veg. (archangelica. 

o((icinatis) 
angfio g. de fié. (a.nguilla)!ele

s:tra-: fl~o (gymnotes). 
angnlo nomo de dJversaj geo

metrlaj flguroj : 
1• angulo liRia: apaco dl1lnata aur 
taco la per du UDiol kruclgantaj : 
- kurbllnia, rektllnla 1 - rel<ta : a. 
dlftnata per du rektUnlof perpendl
kajl plan-eco : grandeco de -; rl
laro de L la al angulo rekta. 
!o angulo D.Uia: a paco dillnata par 
konuea f.eo la: - konusa, mullpla
na 1 - trit"MMa: dl.6nata per tr1 pla
ooj reclprolre perpeodlk. 1 o~eco 
: graodeco de a. vuta ; rilato de a. 
vasta al a. trlrekta. 
angulo duedra : v. duedro. 

tri-o, mnlt-o: figuroj je tri, 
multaj - oj 1-Uo: -mezurilo. = kreaJo nur spirlta. (teol.) 

o malsano de gor~aj me
mbranoj. 

animo parto a pirita de l'mio 1 
vorto eaprimanta kune kau
zon de. sentado, komprenado 
kaj volado. 

Wlo veg. (anisum¡ 
aual prep. ; eame .. vl kredaa 

tlon, mi -; 11 ne venia, mi -
ne; be nur .. , sed -jaamtem
pe'"' 11 eetaa bela, sed - mal
bona 1 eO =mi tlon kredo1 -se 
vl neos; tlo igas Un- pli kulpa. 

._,.¡ prep.; ~· ttu tempo= 
11 vlvls -la lastanjaron, klam 

11 estls- infano 1 malb : jam, 
ankau, ree. 

amrro ilo por nemovebllgi él
pon 1 hoko duobla. 

ane alvorto: m o otras kiu enes· 
fas lan aron= societano, lan· 
dan o. 

anonci 2 sciigl, igi aelata. 
ansero birdo (anser). 
anstataií prep. ; en loko de= 11 

prenls mlan <lapelon - la 
sian 1 -1 : esti en loko de = 
hodJau 11 -as al mi (au mln) 
en mla ofico 1 -!ti : ven! en 
loko de =su no -as al nuboj 
(nubojn), Tibe ro -l~is Okta
von 1 -igi : metl en foko. de .. 
oni -lgls lin al mi en mia 
ofico. 

antaii prep. klu rllatas Ilion 
klo estas je unu flanko de l'o 
konsiderata, la cetero estan· 
tt 1---t 
pri lol.o: 1 i lrla - la ~aro, lc&j mi 
poat gi; la hundo starle Iom - kle 
la leporo ku$is; oe faru tloo - lklet 
mi [eatao]. 
pri lempo: mi konls lln - lla edz-
1~, sed ne post tlo; veo u ea mio 
- kiam mi forl roa ; - ne looge ; m! 
lla vldls - tri tagoj kaj llo revldos 
pott ok; ne faru tlon - [klam] mi 
ltlon raros]. 
Vldu : E.S. 1 tso. Rim. 
ankaü : antati ol ; aotau, post lie. 

... : klu estas antau = sur -a 
parto; dum -a tempo, en -a 
Capitro 1 - tampa : kiu o ka· 
zaa - sla tempo, trofrua 1 -e : 
adv. loka aü tempa = etari 
-e ; forlrl -e 1 -1 : es ti, stari 
antaü = (oaajo -as la muran ¡ 
floro -awfru'ktonl -iti: i~i
lo = Ji fqrirla antau lkiam) 
mi, sed mi baldaü -IAU al 
l1 (au llnll -t¡i : metí -lo = 
estas absurde -igi éaron al 
éevaloj jigi -tempa = li -igos 
boron de ala morto. 

aaUna malnovega 1 -e : la u
mantero¡ 4um- tempo. 

antiiDOBo Atofo almpla metaloj· 
da (Sb = H9,S). 

anuso · elirejo natura de l'ln
testo. 

aparato !lo, maéino = skrlb -, 
dJstil -. 

aparta ne komuna = ()ambro, 
ideo -1 -e: ne kune, sole = 
paroll -e ¡ konsideri Clun 
eron -e. 

apartani i esti proprajo, pose
dajo de lu = la rozo -as al 
Teodoro. 

apenall preskau ne = audl - ; 
man~l - sufi<le por vlvl i u
ne falta. 

aperi :1. lgi vidata, vldebla. 
apetito ileziro de sati~o. 
apio vef. (apium graveolens). 
aplaiidi plaudl per manoj por 

esprimi aprobOn, admlron, 
k c. 

apo~ 2 portl, subtenl pezon 
au parton de l'pezo = trabo 
-aa tiun muron ; 8tU1m:i de 
arkaJo -as sin reolproke ; tio 
-as mi11n opinion ; muzlko 
-as kanton ; sin - per basto-
no, per kruroj 1 -o : belpo 
llzika au morala. 

apro mam (sus scro{a). 
aprobi 2 oplnü ke lo estas bona 

kaj laudinda ; montrl tiun 
oplnion. 

apnd prep.¡ en apaco plej prok· 
sima de = lla aomo staraa -
la mla 1 -a : kiu kuéas plej 
prokstme = <lambroj, anguloj 
-aj. 

anneo g. de bestoj (aranea) 
-ejdoj : dua klaso de artik
membruloj (zool). 

-ar' alvorto ¡ montraé nom· 
bron de samaj objektoj kuni
gltaj 1 aro : kolekto = fa tuto 
estas -de slaJ eroj. 

arant1 ll lgl taliga por dlfl· 
nita celo = birdo -as herbojn 
por ala neateto ; - maéinon ¡ 
rakonton, projekton, sacie
ton. 

arao g. de bird. (ara) 
arlttiri i agi aendepende, 

klel : aenpartle, aenpasle, aü 

eO: mals11!):e, mal~uste ¡ plej 
ofte ju~t Tau prudento. sen 
dependo de lego au de supra 
povo, kaj ne revokeblel -a : 
memvola = decido -1 -e : 
Jau plaoe, libere = elekti -1 
-acio : Ju~o - ¡ -ado 1 -ehleco 
= nenluhavas plene liberan-. 

arho vegetaJo kun llgna trun
ko 1 -arejo : loko kie kreskas 
arboj 1 -eto : malalta arbo. 

arboto veg. (a.rbu!us unedo). 
arto vibrigllo por kordaj muzl· 

kiloj. 
ardeo blrdo (ardea cinerea). 
arduo speco de Atono tavola. 
ardi :1. varml lume = la su· 

no -as l-a: brulluma, ru~a: 
fero -; fadeno - (de lampo 
elektra). 

ar~ parto de spaco dllinlta 
B):l¡~,f'IAP .. eUJ)Sa. afera -1-.oo: 
grauaMo6 ie -. 

areaU S kaptl kulpulon aü 
auspektulon malliberlgotan .. 
11 eatla -ita en Ameriko . 

arrUo apeco de atono mode
Iebla {aluminla!Ukatajo). 

argono étofo simpla gaza. 
(A= 36,6). 

argnmeDU :1. kondukl al kre
do per rezo nado J-o : formo 
regula de razonado = silo
gismo, dilemo, kc. eataa -:-j. 

artsnto étofo eimpla metaJa 
(Ag = t07,t'l) 

arlituto kaj -il:o : soienoo de 
konatruado 1 -iato : de \lu 
scténco. 
ankau : arllllelr.turo, arft.ltektur .. to, 
kaj arkl-. 

ario tnuzika frazo. 
aritmeU.o aolenco de nombra· 

do. 
arao peoo de kurbllnio, plej 

ofte de rondo 11u elipse 1 -o, 
-aJo : objektotla!orma=ponta 
-,trlumfa -, sagarko, K.o. 1 
-tto : malgranda -, arOo, ko. ..,.neaat ; liurbl¡rl arkforme. 

arl .. no amuztato, jongllato 
maake veatlta=l'-de la re4"o. 
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armeo mllitlstaro : soldatoj kun 
nemilitantoj 1-ano : ~iu kiu 
akompanas armeon. . 

armi z provlzi per neoesaJ 
Uoj =-Al pon,- aparaton 1 plej
ofte per batallloj : • aoida
tojn, - fortlkajon 1 -o, -aJo: 
llaro = ~evala -; - de elektra 
Lejda botelo 1 -o, -ilo : ~ata
liloj = SUdo, glavo, k1raso 
estas -j. . 

arniKo veg. rarmca . 
doromcum). 

aro t • alvorto: montras mul
ton da samaj objektoj for
mantaj kune tuton = arbaro, 
humaro. étuparo. 
2• mezuro de areeco (lOO m. kv) 

arogi 8 pretendl al, elpos~ul~ 
ion sen respekto de raJtOJ 

de aliu = leono -la al si la 
plej bonan parton ; tlu poli
. oano -as al si sen liman povon 
1 -a -anta : klu pretendaa 
mal~jte al io ; plejofte prl 
estimo, obeo, kc. ; mal~en
tila, fiera = ofte novri~ulo 
estas -. 

ll'IIIÚliO étofo veoena (arsena 
pentoksido). . 

araeDO Mofo aimpla metaloJd& 
(Aa= H,4) 

anamlzo g.deveg.(artemisia). 
anerto sanga fluejo dekora. 
artlko manlero apeolale el-

pensata por sukoesi je lo = 11 
evltls la malfaoilon ~r atran· 
ga - ; ruzo kaj ina1do eetas 
-j malaildindaj. 

a~ilrl i eeU ligata tiel ke la 
movo eatas ebla = korseto de 
lnsektoj -as kun ventro 1 
-o -aJo : loko kie unu au 
m~ltaj peooj de aparato la 
-as : osta - ; ~iumova - de 
Kardan' 1 el-i¡i: dlalgila pe
cojn de artlkaJo 1 -membraloj: 
dua branoo de la A-enerala 
klaalgo de bestoj ; 5 klasoj : 
krustuloj,. arane,¡do~ •. nnl
piedoj, omllo(OTOJ k.aJ maek
toj. 

ariialo t • a peco de vortoj, (la) 
En Esp. estas nur uno rormo de a. 
Vorlo la bavas preskaü aencon 
de monlra adj. liu ; onl uzas gin 
nur kun vortoj jam di(lnalaj aü luj 
di(lnotaj : 
a) aü per antaüa parolo : hundo peT· 
aeltulialeporon; laciganle la leporo 
aln kaála. 
b¡ aü per anoncata luja klarigo: la 
demando eslas jena : llial t>!... 
e) aü per almeta trazo : jen eslas la 
pomo kiun mi l1'01!ia ; vi estas la 
bomo, ltiu jam hierau oenu. 
ti) aü llel ke gi eslas sola en aia 
maulero, aü enbavas la lulon de 
un u genio: la su no brllas; la Japa
nuloj eatas Oavaj ; la ltalo estas 
malamlko de la ralo. 
Rlm. onl vidas ke, en lri unuaj 1 
la= tlu, kaj en kvara, la= tlu. 
Vid u: E. S. e: IJ. kaj Llngvo Inler
nacla n• 93, p. 212. 

2• peoo, parto dlliolta for
manta mem tuton : - de leA-o, 
- de gazeto ; -de lnaekto. 

arUtoxo veg. (cynara 
skolymus) 

ario kapablo utlli~l naturajn 
fortojo por realig1 loo kiu ne 
estas en la naturo : la - de 
konstruado, tlu altajo estis 
krelta per - 1 bel- : arto efikl 
lmpreaon de belo sur aliuj 
= poetarto, peotrarto estas 
senperaj belartoj, dum kan
tarta, dramarto, .muzikarto 
bezonas realigantojn 1 -a : 
artefarlta, neoatura = Espe· 
ranto estas - llngvo; - rivero; 
- fajro 1 bel-a : kiu rilataa 
belarto = je ~lu homo estas -
sento 1 -iaw : kiu havas ar
ton ; ofte = belartlato. 
~ malsano de artlkoj. 
aaeiw altvomalsano. 
uuurt Z íarl ambailllgan kon

trakton (asekura akto) tlan 
lte iu, nomata -anto pagos 
al allu, nomata -ato, aumon 
dilloitan en deftnlta okazo, 
kondl~e ke 1' -ato pagu al 
-anto definl&an renton = ase· 
kurantaj 110oletoj -u kontrail 

brulo, drono de Alpoj, perdo 
de rlkoltoj, kc. 1 -fgl : lgl 
asekurata = mastro devas 
-igi slajo laborlstojn kontrau 
metlaj rlskoj ; patro sa~a 
-igas slan famillon kontrau 
ala morto. 
Eaprlmo mallonga : asekurl rlkol
ton, ilpon = asekurlgl aln konlrau 
perdo de rikolto, drono de iipo 
sia, te. 

aafllw speoo de bltumo firma. 
asfbrslo auroko, balto de la 

apirado, 
uartdo loteata vermo 

aso V. ludkarto. 
(ascaris). 

uparago g. de veg. 
(asparagusl. 

upldo aerpento (uipera aspis . 
aapirt i (al) dezlrt, sopirt por: 

- al la gloro 1 -anw : klu -as 
al lo= asplranto-kapltaoo. 

uterto g. de bestoj (asterías). 
astero ~· de veg. (aster). 
utro ó1ela korpo = aunoj, 

planedoj, steloebuloj estas 
-j. 

atam 8 ekmalpaol, ekbatali kun, 
komeool mUIU kontrail = la 
ventego -la sublte la Alpon ; 
aoldatoj -as la malamlkojn ; 
la dubo - Aln 1 -o : ekmal
paoo, ekbatalo = rtcevl -11 
de malamlkoj, auferl -n de 
malsano. 

ataDCl i eotrepreol atakoo krt
man (malmulte uzata). 

atandl 8 restl le A'!• okazo au 
veno de lo = vi -u tie Cl A'!• 
mla reveno, au mian reve
non, au atendu mio ; - la 
vagooaroo en la ataoldomo ; 
- la tagl~on, leteron, ko.j 
-a : klu utllaa anatatail es-
tonta = regularo -a, kons
truajo -a ; A-la k.iam onl 
estos Onlnta la novan domon, 
mi loA-os atende Ue él. 

ateneo noktoblrdo {athene). 
ateDU 8 direktl alan intelekton 

al lo .. - argwnentadon, -

problemon ; legi -e, kuo -o ; 
aildantaro -a, lernanto -ema; 
11 promesla metl -on al mla 
peto au - mlan peton. 

ataaU Z oertlgl la vereooo de 
lo= ml -as Jure ke la afero 
tiel okazla ; Alaj larmoj -le 
atan doloron ; malvere - 1 
-o : oertlgo pri lo = - prl ter
nado, - prl kapableoo ; ror· 
lasa - 1 -anw: klu -as. 

atbl¡i 1 frapl, au prenl loo 
maljlrokeimao, = la sago -lB 
birdon flugantan ; ll estas 
tro malgranda por - la fruk· 
tojn de l'arbo; ti u pafilo -as 
je 800 metroj 1 kompare = ni 
post longa laboro -os la 
oelon; penl -. 

aUno t• speoo de sllka teka· 
~:J. !• kartllbro ,. geogra-

a&rlplo v.g. latriplex 
hortemis). 

al elekUp vorto (kuojunkclo 
alterna). 
au devtpa elekll lnter la propon
ajo¡ kaj formetl la aUajn = au vi 
mln mortlgos, ali mi vln mortlgos; 
aü vi estos ltulpa, aü mi estas 
kulpa ; pli mallonge : vi ali mi 
estas kulp& ; elektu Un au mln ; 
11 aü lla trato ne venoa : un u devaa 
real! hejllle. 

ddi 8 rtoevllmpreson de sonoj 
1 -o, -ado : lmpre1o eflkata 
de 1000 sur splrlto ; kapablo 
rtoevl ti un lmpreson 1 -lwrto: 
audejo. 

ailnii i proponl pll altan pre
zoo por vendotajo 1 -o : suro 
propono 1 -• 1'Rdi : vendl al 
la plloferanto 1 -law : kiu 
fara1 ailkolao vendon. 

ailrlnlo veg. (primula 
auricula). 

abnHt 1 aildi kun atento = 
ooi devaa ne nur aildl pro
fesoron, sed ~lo auakultl ; mi 
audla kvaokam mi ne &UikUl• 
tia. 

dtore kreln&o, verklnto. 

anrt i Bparegl = avart slan 
penon, - en ala manA"ado 1 
-· : écarema, plej olte prl 
mono -aJo : monamegulo. 

neto, -e fruktoj de avelarbo 
(corylus avellana). 

anDo veg. (avena). 
aYeni 1 t• informl, aotailsollgl 

= avertu nln klam ll venos. 
t 2• delgl, deturol = avertl 
dangeron. 

nidi 8 havl grandan emon al, 
dezlregl = avldl gloroo, rllle
oon, ko. 1 -a : ema, dezira = 
rlgardo avida. 

aYO patro de 1' patro au de 
la patrlno. 

MI 

PATJ\0 

AVO 

(plln) 

o 
~~ " .. o.• o o. ... o 

" = 

AVDIO 

l,.n) 

PATIIINO 
..................... 

.AVO AVINO 

,,...., IP*iul 

a1'ill 1 lnforml, acllgl 1 -o : 
soilgo, Informo, anonoo. 

wao mam. (equua asinua) . 
uow Atofo almpla gaza 

(N= 19,93). 
ankaü ultro, nltro¡eno. 

B (bo) konaonanto plaüda -
aona 1 B : nomo de tonoj klea 
nombro de vlbradoj estas 240 
au duobloj. 

babW i paroll multe kaj vante. 
baptalo van&ajo. 
bal 8 kulrl en Corno. 
balall forpuAI, Aovl • la ser
. viatlno -as la karberojn dia· 

Autltajn aur la planko 1 kom
pare : la vento balau la 

polvon, la fumon 1-llo: fuko 
ile juoko ail branéaJoj, au 
broeego kun tenllo por purtgl 
la plankojn, la kortojn, ko. 

balaDCI • 8 movl alterne élrkau 
puoktoo ftklan 1-ftl: movl~l 
balance ; kompare : dubi an
tail malaj deoldoj .. mi -as 
~u mi venos ail ne. 

balba&l i havl malfacilon por 
. paroll. 
baldal adv. ; post mallonga 

tempo : ml revenos - ; ¡tls - 1 
baleao g. de mam. (balama) 1 

-aJo : korneoa Atofo en buAo 
de laj -oj. 
~ao elstaran&a teraao ao

tau feneatro. 
balo kunveno dancanta : par

topreoi -on 1 -ew : danoa 
teatrajo 1 -eUaU.O : danoia
tlno por baletoj. 

ltaloti • i elekti per kalltulo de 
oplnloj e1prlmataj : lli -la por 
rajtlgi delegaton. 

balzlmo nomo de kelkaj real· 
noj aromaj : mlrho, benzoo. 
ollbano, ko. 

bambao veg. (bambwa). 
bandato aparato kuraoa por 

vuodoj, oatrompoj, hernloj, 
ko., ko. 

haderolo peco de mbando 
papera dedl~ata al la uzo : 
Imposta -, poAta -, aigela -. 

ban4o aro aeoorda de homoj 
au bestoj : - da rablstoj, -
da korvoj ; vlnt1'e la lupoj 
Iras bancfe. 

bani 8 \rempl éo akvoo : sin -
en maro. 

bllln komeroo de mono. 
mb. banlllero, IDital. banAilto. 

banw llgaJo da rubandoj. 
bapU 1 donl bapton 1 .,. : la 

unua sakramento de I·EkJe• 
zlo. 

baruo dometo, dom~Wo; bu· 
daco. . 

lllrllutllo veaperto ( ~notut 
barbulella). 

lllrllo mentonbararo. 
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mb. barbiero, barbiro, anslal. bar
bi.oto. 

barelo llgna likvujo cilindru
moforma. 

bari 2 traferml, starlgl obsta
klon tra: -la vojon, la vidon, 
la esperon. 
mb. bariero anstal. barilo, bartrabo. 

bar!Rado (milit.) barajo, obsta
klo nepreparita. 

barxo akvoveturilo boato, 
éalupo, pramo estas barkoj \ 
nos -: trabajaro araug-ata kie 
barkajo. 

bario atofo simpla metala 
(B a= t36,4) 1 barlto: bario k
sido. 

barono titolo nobela. 
basxo llarto fiaganta de iaj 

vestOJ kiel frako, jako, kc. 
baso muzikllo, kantlsto klu 

produktas so.nojn basajn 1 
-a, -e: v. son t. 

ba.stardo filo de adultulo. 
basto Interna parto de l'arba 

~lelo. 
bastono longa peco de ligno, 
bran~o ail trunko de arbeto : 
- de promanado, -de flago, -
de bilardo, -d'eplskopo, lam
kc. 

batali i agadl per malamlkaj 
faroj = pugne -, parole - 1 
komp : - kontrau la malkle· 
reco, -por la sukceso de 
Esperanto 1 -o : perforta aga· 
do = la -por la vivo ; milite = 
sanga -; §ipa - 1 -anto : k! u 
batatas = milltlsto -a. 

batallono (milit.) aro de piedi
raj mllltlstoj sub ordonoj de 
komandanto = batallono es
tas dlvidata je rotoj. 

baterlo aro d'aparatoj slmllaj 
kune agantaj = elektra -, ka· 
nona-. 

bati 2 don! un u ail kelkajn fra
pojn, frspadi : -grenberbon, 
- feron varman, plat- oron, 
al-najlon ; ho mi a kor' ne -u 
maltrankvilc 1 por dolorigl= 
- infanon, - Oevalon per la 

vipo 1 -o: frapo = la horlogo 
sonorls de k batojo. 

batraxoj dua klaso de verte
bruloj, enhavanta ranoj, bu
fo,L trltonoj, salamandroj, kc. 

bedsurl 2 malgojl pro perdo, 
malsukceso, eraro, malpro· 
fito ia = -tempon pasintan: 
-monon, amikon perditan ; -
bonan okazon ellasltan ; -
malgustan parolon, malbo
nan faron ¡ - slan junagon 1 
-o : malplezuro pro pasin
tajo = li forlasls éln sen - ; 
mi mortos pro -; bedaure mi 
ne povae. 

bedo (gardenarto) malgranda 
epaoo da tero pli longa ol 
larg-a sur kiu onl kulturas = 
-de tulipoj, -de salatoj. 

bexo korna buAo de birdoj = 
ornltorlnko estas la sola 
kvarpieda besto klu havae 
-on 1 -i : frapi per -. 

bela klu efikas impreson agra· 
blan, cu vide:- koloro, viro, 
pejzago, 'pentrajo, kc., O u 
aude : - voeo, kanto, muziko, 
kc., ~u idee: -ago, versajo, 
rakonto, kc.¡ -o: kauzo abs
trakta de tlaj impresoj = ni 
sentas la -n, ne povante ~n 
difin1; Olu homo ha vas amo o 
al la -1 -arto : arto el veki en 
l'animo impreson de belo : 
pentrarto, muzlko, literaturo 
estas bel-oj ; belarta 
revuo ; ne Oiu pentrlsto 
estas bel- isto 1 -eco : pro· 
preco de ajoj belaj = la -eco 
estas nedaura 1 komponaJoj : 
belulo, belparolulo, belskri
barto, ktp ; ornamoj povas 
pll-igl belajon, sed klel ajn 
on1 ornamu mal-ajon, oni 
ne povos g-ln beligi. 

bemro sldejo larga kun au sen 
dorsapogo por kelkaj perso· 
noj. 

beni 2 farl religlajn ceremo
niojn favorigajn prl ail por 
lu au lo .. benl pre~ejon, na-

gon, geedzojn, popolon 1 pa
rolante prl Dio : favori = Dio 
vln benu 1 vi estas benata 
Oiuj vlrinoj. 

beueno au teno hidrokarbido 
vaporigema kaj odora (CeH&) 
1 beuino, beuolo : komercaj 
malpuraj benzenaj miksajoj 1 
benzoo : aroma rezino tirata 
el arbeto stirako benzoa. 

Vldu (eno. 
bero frukto karna, sen kerno : 

-de groso 1 -aro : grupo de 
beroj fiksitaj sur sama trun
keto : -de riboj, de vino. 

besto organisma estajo sente· 
ma kaj propramova ¡ v. zoolo· 
gio. 

beto veg. (beta). 
betulo arbo (betula). 
bezonl sen ti ke lo estas necesa 

(per si mem ail por la celo)= 
óiu -as ami ; oni -as legon ; 
mi -as panon ; ola Ideo -as 
tempon por sukcesi 1 -o : 
sento de neceseco = la -oj 
de la vivo ; mi havas urgan 
-on de mono ; tlu ma!CeliOu
lo estas premata de -o. 

bibliotexo llbraro, librarejo, ll· 
broéranko, kc. 

bieno posedajo konsitanta el 
tero kulturita ati ne kun 
etuj dependajoj 1-nlo : pose
danta de - 1 -etaio : registro 
klu enhavas la detalan prls· 
kribon de landaj blenoj. 

biero fermentinta trinkalo, 
preparita per bordeo kaj fu
polo 1 -ejo : biertrlnkejo. 

bllanco etato au inventaro de 
l'debito kaj kredlto de nego
clsto. 

büardo tablo pll longa ol lar· 
Ita. kun elastaj randa,oj, sur 
k.J.u o ni ludas per ostaJ buloj = 
ludo de-. 

büo Olu skribajo havanta le
gan valoron, dokumento, 
aferpapero, kc. "'· kambio, 
akclo, akto, kc. estas -j 1-eto: 
malgranda bilo, éuldatesto "" 

li subskribis dek -jo je diver
saJ datoj ; -de banlw. 

bindi 2 kunkudri kajerojn de 
libro kaj surmetl kovrilon. 

binoKlo duobla lorneto. 
birdo dua klaso de vertebru

loj ; la -ha vas du piedojn, du 
llugilojn, bekon, estas kovri· 
•a per plumoj kaj naskas 
ovojn. 

bi&Kvito pano du au trifoje 
kuirita por gin igi pli konser
vebla = por longaj vojag-oj 
oni ne foriras sen - 1 kukajo 
1 speco de porcelana sen 
glazuro. 

bismuto slmpla Atofo metala 
(Bi = 206,9). 

bistro maldensa fulgakvajo ; 
koloro rustoflava. 

bisiurio lilrurgia sektllo. 
bltllm11 natura miksaJo de di

V<!rsaj hldrokarbldoJ kiun onl 
trovas en iaj teroj. 
Sub llu nomo onl kunigas tre di· 
versajn slofojn klel : na(loj •, pi¡ 
malpli likvaj stonoleoj ; mallo, au 
S lona pe~o ; elaterilo, au stona kaü· 
Ouko ; as{altoj • kc. 

blamri :1. havi koloron de ordi
nara suna lumo • 1 -o : sun· 
luma, koloro 1-a : kiu havas 
tlun koloron = la.kto, nego 
estas -j 1-sJo : io blanka = 
blankajo de ovo. 

blasfemi l ofendl parole al Dio, 
al sanktaJo 1-o : malpia pa
rolo. 

blato g. de lns. {blata). 
blem :1. krii, pri bestoj kvarple· 

daj = bleki klel leono, klel 
Cevalo, kiel porko, kiel rano. 

hiendo natura zinkosulfido. 
blinda klu ne havas ati perdis 

la kapablon vid! l-ulo: homo 
kiu estas -a 1-i&i: perdigi la 
kapablon vid! = onl -!gis lln 
per arda fero; komp : la bri
Iego de l'suno mln -!gis; 11 
bavas -igantan spiriton ! 

bloKi 11 senmovigi, haltlgl la 
movadon, la agadon, la viva-

don 1 melianiko; -éraubllon: 
g-tn pu$1 ti el pro{unde klel g-¡ 
povas ir! ; -haltlgilon : g-ln 
stre~i tiel ke g-¡ ne povu 
premi plie 1 masonarto :ato
pi per Stonajoj lnterspacon 
de du muroj tiel ke ill {ormu 
nur unu firmajon 1 tipogra· 
(arto : metl pecon au retur
nitan tipon anstatati nele~e
bla vorto au !itero 1 mtli
tarto, -urbon, bavenon : illn 
Oirkaul tlel ke lli estu plene 
izolitaj de l'ekstera lando ati 
maro = paca -ado, konti
nenta -ado 1 -Bistemo : siste
mo klu permesas en okazo 
de dan~ero haltigi Oiun mo· 
vadon de vagonaroj sur parto 
de la fera vojo, ko. 
Rlm. La senco de ti u vorto, kiel de 
la eekvanta, estas (¡is nun malbone 
diflnltaj en Esperanto. 

bloxo t• rado turnanta Oirkail 
akso kaj Jau kies randa kuras 
énuro, rimeno au plata Oeno ¡ 
la óirkaurando de énur-estas 
kava, tíu de rimen- male 
estas 1om konveksa kaj tiu 
de óen- estas dentumtta tlel 
ke al Olu dento respondas 
truo de Oenero 1 2• $tipo ? 
maso? 

blonda koloro bele flavbruna 
ati paJe kaétaoa = haroj -aj. 

blovi l elspirl forte = Ji -as 
brue; -sur siaj fingroj ¡ -sur 
kandelon;- en fajfilo 1 komp : 
vento -as malvarme ; -adls 
terura huragano 1 -no : ins
trumento por fari venton = 
forg-llo, fajr-ilo ¡ -ilo de or· 
geno 1 -instrumento : muzi
kllo kiun onl movas per blo· 
vado= fluto, klarneto 1 -pan
Jo : tubo per kiu oni povas 
eljeti sagojn au kugletojn 
enblovante 1 for- : forlgl blo
vante = for- polvon. 

blui i havi koloron pli malpli 
simlhm al tlu de la atrio G 
de l'suna spektro 1 -o : tia 

koloro =la -o de pura (;lelo 1 
-a: tiakolora =cejan o estas -a. 

bo- alvorto, montras parence· 
con rezulte de edzeco 1 -pa
tro, -patrino, -gepatroJ : gepa
troj de l'edzo a u de f'edzlno 1 
-trato, -fratino : t• gefratoj de 
l'edzo au de l'edzino ; 2• edzo 
de la fratino, edzino de l'fra
to : 3• edzo de la fratlno de 
l'edzo au de l'edzlno, edzlno 
de l'frato de l'cdzo a u de l'ed· 
zino, kc. 1 -filo : edzo de l'fi. 
lino ; -tillno : edzino de !'filo 1 
-JmZoj, -avoj, kc. 

boao serpento (boa). 
boato barko, barketo!torpedo-: 

barko armita per torpedilo. 
v. barho, 

bobeno cilindro sur klu onl 
cirkativolvas fadenon lindo
te -: elektra aparato ltonsls
tanta el bobenaJo de kupra 
fadeno 1 -nmi, de-umi : voivi 
dlsvolvi fadenon Olrkau bo~ 
be no. 

boJ! :1. bleki, pri hundoj 1 komp ; 
bieki kiel hundo. 

boll :1. estl en la stato speolala 
por llkvajoj ; onl dlraa, ke 
likvaJo varmlgata bolas, 
klam, la temperatura cesante 
plllgi, la tuta varmo liverata 
al la likvajo estas uzata por 
g-in vaporigi = akvo -as je 
100 gradoj Celslaj sub pre
mo de 760 mfmetroj de hi
drargulkomp : estl agitata 
klel akvo -anta = la ondoj 
-as furloze ; la kolero -as en 
u. 

bombo esploda kuglego .. Aar
gi -on per dinamfto ; onl 
jetas -ojn cu mane Ou per 
pafilego 1 mar-: esplodilo 
fikslta au movebla en akvo 
kaj esplodonta Ou per frapo, 
Ou elektre 1 -llo : kanono 
por jeti -ojn 1 -umi : surjetl 
-ojn = la malamlkoj -umlsla 
bavenon ; ankai& : bombi, 
bombardl? 
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bona i• per si mell:l : klu b~
vas Ciujn la eooJn propraJn 
al sia naturo, al sla dltino = 
bona memoro, vido, farto ; 
bonaj versoj (korektaj); -lan· 
dano obeas legojn ; - filo, 
edzo, -laboristo, - servisto 
akuras siajn devojn; ironie: 
mi donos al li bonan vene
non ; komp : tlo estas - por 
perel 1 'l• rilate al ni : kJU 
estas tauga por la uzo al kiu 
ni ~in dillnas, au por tio 
kion ni atendas el gi = bona 
tero, - laborllo,- lito,- vino ; 
maro, vento - por élplrl; -
eco (t. e. u tila al ni) ; - kon
silo. - ideo ; - pentristo, -
kural'isto ; - gusto, - odoro ; 
muziko, kc. kompone: bons· 
tato, bongusta, bonodora, 
bonsona, k.o. 1 3• rilate altu. 
pri horno, homaj pensoj liaj 

• agoj liberaj : kiu havas la 
ecoJn proprajn al la soclala 
naturo de !'horno = horno -
estas tiu kiu penas farl por 
alíuj tlon, kion 11 deziras por 
si mem ; 11 estas- kaj afable ; 
- ago; - konduto, bonaj ~o
roj, fari bonan uzo o de 10 ; 
- konscienco, - intenoo, -
bumoro komp : - animo, 
koro, parolo: kompone: bon
faranto bonlntenoal -e: kon
forme ~~ sla naturo, al sia 
dlfino al sla celo = farti, 
vldi, 'memori bone: paroli. 
labori- ; (ti o estas) bone 1 1 
rila te al ni: agrable = odori -, 
akordi- ; mi estas tre - tie 
ei 1 morale, socie : konforme 
al reguloj, al le~oj = agl, 
konduti- 1 -o : morala per
fekteco = la - konsistas el 
konformi~o al .la le~o de 
l'devo. 

borago veg. (borrago). 
boruso salo (natrlborato hi

drata). 
borcleri 2 alm~~l, alaranlti, al

kudrl randaJOD = - tU'kon, -

paperon per nlgra strio ; -
veston per punto. 

bordo terrando apud akvejo = 
marbordo 1 -vojo, -strato : 
irejo lau la bordo en haveno, 
tra urbo, kc. 

bori 2 enfarl, trafari truon 1 
-no, -neto : tru(;raubilo. 

boro metalojda stofo 
(Bo = 79,36) 

borso negocejo, komercejo pu· 
blika. 

botaniKo parto de la sciencoj 
naturaj kiuj rilatas la kres
kajojn. 
Oni dividas tlujn vegetajojn lali. 
4 grupoj: 
t• Oort1loj (unukotiledonaj, dukoti
iedonaj, nudsemaj), 
2•lllikaJoj, 
3• muskaJoj, 
4• likenaJoj (algoj, likenoj, lungoj 1. 
Tluj grupoj dividips en klasoj, 
falr.oj kaj subfakoJ, geoloj lr.aj sub
gentoj, generoj kaj epecoj. Fine en 
sama speco povas ekzistl dlversaj 
rasoj. 

botairo birdo (botaurus). 
botelo vazo je mallar~a. kolo, 

kuLime vltra. 
boto leda vestajo kovranta la 

pledon kaj parton de la kru
ro. 

bovo mam. (bos taurus). 
bruo membro supera ~e horno 

kaj simio¡ 1 komp : brako de 
rivero 1 kompone : brakar
tiko, brakzono. 

bramo filio (abramis brama). 
brall&l dlsiga parto : - de ar

bo, - de radiko, - de rivera, 
de vejno. 

bra11do alkoholajo ricevita per 
dlstilo de dlversaj fermenta
Joj. 

bramro respira aparato de iaj 
bestoj = ftéoj, senpulmaj ba
trakoJ estu -uloj. 

brano res tajo de k.riblta faruno, 
grenéeloj. 

braai.Ko veg. (brassica olera
cea) 1 nor- : speoo de braaiko 

kies aborti~inta floraro estas brui :t. eldonl so non nepreci
mangebla. 1 zan sonoraron konfuzan = 

brava kura~a, sentima al dan- arb;ro -as, fonto -etas, akvo-
gero 1 kompone : braveco falo -egas ; oni audls bruon 
bravajo, bravulo, bravega: de rompo. v. soni. 
bravat:a, kc. brull S detrul per fajro = bruli 

breto tabuleto. paperon ligno estas brule-
bridi deteni, malpermesl lau- bla 1 -ib : estl detruata per 

volan movadon 1 -o, -no : fajro= fa papero brullgis, al-
parto de kapjungajo kiu mal- koholo estas bruligema 1 ex-
permesas troan movon = rl- igi : inciti bruligon per alme-
meno de brido, stret:i brid- tata llamo varmego, kc. = 
ilojn. ekbruligl pulvoron, mecon, 

briKo kuirita argilo 1 xonstrua, kc. 
tegmenta - : diversformaj ma
terialoj faritaj el brlko. 

brili :i luml tre Corte kompare 
la <llrkauajo = stelOJ -as en 
neluma cielo 1 re- : brili spe
gule =su no rebrilas sur kira
soj, rebrilo de luno en lageto 

briono veg. (bl'yone dioi··a). 
brodi 1 •rnami per enkudritaj 

reliefaj dese~no~. 
brogi S elmetl ¡e 1 ago de var

ma vaporo 1 kulrl en fermlta 
vazo = brogita bovajo. 

bromo simpla étofo metalojda 
(Br= 79,36) 

brouo pulma aervojo ce supe· 
raj bestoj 1 granda.l -oJ : am
bau aervojoj kiuj daurigas la 
tralieon 1 inalgrandaJ -oJ : dis
forka)qj de grandaj b. 1 -etoJ. 
lastaJ brancetoj ktuj finlgas 
ce pulmaj eeloj 1 -ito : bru
,lumo de la bronkoj. 

brouo kunfandajo dlverspro
poroia de kupro• kun alla) 
metaloj : stano, zlnko, plum
bo, aluminio, ko. 

broso llo formata el faakoj de 
fadenoj rigldaj kaj elastaj 
fiksitaj sur plato au tenilo, 
kaj utilanta por purigl 1 -i: 
purigi frotan te _per broso 1 
har-Uo, dent-no, cir-Uo : bro
sojn por purigi harojn, den
tojo. por ciri, ko. 

broturo neblndlta libreto. 
brovo arkajo euperokula 1 ha

raro klu a"ln kovras. 

Plej ~nerale, oni di ras ke ia stolo 
brutal alian, klam ill nemic kom· 
binigas eldonante varmon kaj lu
mon; se un u estas gasa, la alia 
brullgas en g¡. Tlel karbo bruli~as 
enokso, arseno en kloro, kc. Kutime 
onl d[ras ke io bruligas kiam g¡ 
tute aú parte kombinigas Dame•, 
lume kaj varme kun la okeo de 
l'aarn, 

bruDa flavrugo pli malpll nl
gra .. kaétano, kafo brullta, 
okro malpala estas -j. 

braato antaua parto de l'kor
po inter la kolo kaj la ventro. 

brato beato, kontraue al horno 
= bubalo estas - ; kelkaj ho
moj sin malaltlgas gis - ; 
huQdon, pro sagaco, ni ne 
devus nomi - 1 -aro : bestaro 
utll1gita en kamplaborado. 

bubalo mam (boa bubalus). 
hubo petola knabo. 
buet 2 mortlgt metode 1 -lato : 

kiu mortlgas kaj preparas la 
brutojn man.!\'otajn : bovo, 
Aafo, cevalo, K.o. 

budo dometo, butiketo trans
portebla = safista - ; folra - ; 
-eto de gardsoldato. 

bufo g. de batrakoj (bufo). 
buedo rasko da floroj. 
bulo me<:o de haroj volvita 

rlngforme ; ~lo tiaforma. 
buo s~oo de ringo metala 

kun ptkllo utilante por fiksi 
rubandon = buko de zono, 
de banto. 

bauo veg. (buxus). 

b~ speciala rlpoz~ f~rmo de 
laJ vegetajoj : aJIOJ, lllioj. 
jacintoj, kc. 1 komune. speco 
de ajlo mangebla (allium 
cepa). 

bnljono akvo en klu oni boli
gadis ion por eltirl de~~ cion 
solveblan 1 komune : likva 
mangajo preparlta per, bola
do de vtando kun au sen 
legomoj kaj s¡>lcoj en akvo. 

bulo objekto proksimume sfera. 
burdo g. de lns. (bombus). 
burto liistorlo : ano de la kasto 

mezn inter la nobela kaj la 
popo la. 

burtono unua formo de nova 
kreskanta parto sur vege
tajo = folia, llora -. 

bnato la kapo kaj la supra par
to de l'korpo gis la subéul
troj. 

buAel~ mezurilo por sekaj ma
tertaloJ : (nuna parlza buéelo = iO litroj .) 

buAo supera entrejo de !'inter
na kavajo ce horno kaj betttoj 
1 -umo : aparato malperme
sante mordon = hunda, <:as
putora - 1 -peco : parto kiun 
onl metas en buéo = - de 
~uto, de pipo de ~evala 
Jungajo, kc. ' 

bateo birdo (buteo). 
botero grasa¡o tirita el lakta 
k~emo• 1 -lgilo : aparato por 
d1sigi per batado la buteron 
de la selakto•. 

butiKo publika detala vendejo. 
butono peoeto el oato, metalo, 

kc. klun oni alkudras sur 
vestajojn kaj klu, enl~ante 
en respondajn ingojn perme
sas fermi au maUermi tlun 
~~ 1 -umi, dll-umi : fermi, 

digo -ls sub la premo de 
l'akvaro; post longa reziRto, 
Ai -is je mla petego 1 -ema : 
o ni devas esti -ema k un mal-
junuloj. 

cedro arbo (cedrus). 
eejano veg. (centaurea cya

nus). 
celerio speco de apio kultu

rata 
celi 2 rigardi por atingl = cell 

birdon per pafilo, celi pejza
~on per fotografilo 1 komp : 
aezlri, direktl sian penon al: 
- :a gloron ; en kla celo ? 1 
-ilo : pinto, truo. linio, ko. 
kiun onl utilaa por cell 1 -o, 
-aJo : kion oni celas. 

cemento pulvo rlcevita per kui· 
rado de kalkétonoj enhavan
taj de 30 gis 60 pro i 00 da 
argilo kaj utillgata por kons· 
truado en malsekaj lokoj. 
Tlo mikaaJo de kalko* kaj arsllo 
sekegaj formas je l'ellko de l'atvo, 
tute nesolveblan kalclalumlnisiU
katon tre malmolan. Mlksate kun 
sabio, gi donas subakvan morle· 
roo•. 

oeDdO monero ; amerika oen
do = 5 c. f/4 ; belga oendo 
= 2 centimoj. 

centro punkto de slmetrlo* .. 
centro de rondo, de sfero, de 
kvadrato, de kubo, ko. 

eerbo amaso da nervajo klun 
enhavas la kapo de superaj 
bestoj 1 -eto : posta parto de 
la cerba maso. 

cerio meta la étofo (Ce= 139,2). 
certa . nepre vera, klu ne povaa 

estl rarsa, prl kiu ne estas 
eble dubi -= lia morto estas 
aCero - ; estas certe ke du 
kaj un u estas tri 1 -isf: igl -, 
nedubebla = tio -lgt• af mi 
lian kulpecon ; ml -tgas al vi 
(ail vio), ke ... 

malfermi per butonoj 1 -truo : 
fendo borderita Carita en ran
do de veatajo por utill k!Al 
butonlngo. ee"o mam. (ceruus elaphus) 

1 norcla- : mam : (rangi(er). 
• CltMra klu estas ekster la nom

bro de la konslderaJoj ,. kel
kaj birdoj falla jo la pafo, la 

e noto de muzlko. 
cedi i óeal kontrailetarl = la 
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lian kulpecon ; mi -!gas al vi 
(a u vinj, ke ... 

cervo mam. (cervus e!aphus) 
1 norda-: mam: (rangi{er} . 

cetera kiu estas ek.ster la nom
bro de la konsiderajoj = kel
kaj birdoj falis je la pafo, la 
ceteraj forfl u gis 1 -i : res ti = 
ceteras multo farota. 
Cetera rilatas nur la nombron, alía 
la kvaliton. EkZ. el ludkartaro mi 
prenas kelkajn ¡•ugajn kaj lasas la 
cetetajn (rUgaj au De) - mi prenas 
éiujn rugajn kaj lasas la aliajn (kiuj 
ne estas rugaj). 
La esprimojn llaj ceteraj, hsj cetere, 
oni skribas mallonge : kc, au &c. 

cezio metala stofo (Cz= 131,9) 
ci pro nomo de la dua persono 

ununombra, formo neg-entila 
1 pll ofte oni uzas vi•. 

ciaDo liemia kompona_to, nitro
. karbldo CN 1 -a ac:ido : cian

hidrido, acido clanbtdrata. 
cibeto mam. (viverra civetta, 

zibeth). 
cicero veg. ( cicer) .. 
cidonio speco de pomarbo (cy· 

donia) 1 -pomo : frukto de -. 
cidro pomvino. 
cifero signo de nombro. v. nu

merado. 
La ciferoj uzataj en sistema dekopa 
estAs :- O (nul¡- 1 IUD)- 2 (du) 
- 3 (tri) - 4 (kvar) - 5 (kVin)-
6 (ses¡- 7 (sep)- 8 (ok)- 9 (naU) 
- al kiuj oni aldonas por sistemo 
dekduopa (duzopa) :- t ¡de k= 101 
-ka¡ -'71ell= 11) 

clgaro rulajo de tabakfolloj 1 
-edo: clgareto vindita en pa· 
pero. 

cigno birdo rcycnus). 
eiBado ins. (cicada). 
ciBatro postslgoo de vundo 1 

-i~i : sin fermi, san!~!, pri 
vundo, brulo, kc. 

eiBonio birdo { ciconia). 
eiKorio veg. (cichorium inty

bus). 
ciButo veg. (cicuta). 
cWndro geometria figuro for· 

mata per translokigo de rekta 
linio <:iam paralela al direkto 
fiksa. 

cimo ins. (cimex lectua.rium). 
cinabro natura ru~a merkur· 

sulfido. 
cinamo arbo (cinnamomum 

cassia) !-basto : spicajo. 
cin~ono arbo (cinchona) l -ajo: 

kontrau febra stofo tirita el 
basto de - ; v. kinino. 

cindro nebrulebla restajo el 
brulajo 1 -Eolora : hele griza. 

clpreso arbo (cupressus). 
cii'Eelo ilo por desegni ron

dojn. 
? cirEo ronda teatro 1 ? Cii'EOD· 

ferenco : rondrando, rondli
nio 1 ? cinmli : rondiri 1 ? cir
Eillero : rondiranto, noto, 
avizo. 

cinonstanco specialajo de oka
zo = agi Jau la -oj ; la retori
kistoj diris ke -oj respondas 
al la demandoj : 
kiu? kio ? kle ? per klo ? kial ? 
kiel? kiam? 

ciro §mirajo por bril!~i ledon 
= nigra -, flava- 1 -1, -nmí : 
briligi per ciro. 

clti 2 legl au diri parkere pe
con de verko la kiel apogo 
de propra argumentado 1 
-ato : peco citala. 

citro muzlkilo skrapkorda = 
harpo. Uro, gitaro, mandolo, 
k c. estas citroj. 

citrono fruktode-arbo(citrus). 
civila propra al homo vivanta 

en supera stato socia = rila
toj -j, manieroj -j ; g-entileco 
estas kvalito, -eco estas devo, 
eó rilate malamiko. 
mb. : nemilita, nereligia, iitata, kc. 

eivilizi 2 civiligi, tiri el sova· 
g-eco, klerigi, altigi la staton 
socian = la devo de kolonian· 
toj estas -, ksj ne esploti 1 
-acio : civiliza, -eco, -ado, 
-igo, -i~o, ko. 

colo r~sa mezuro = 2 om. i/2. 

O (t~) konsonanto duobla 
plauda-blova muta. 

~agreni 2 kauzl akran malgo
jon, malkontenton = lia mal
bona konduto -as lian patri
non 1 -i~ : malkontentigi = 
pro bonto Ai mortige -ié'ls 1 
-o: malkontento = vla neg-en
tileco kailzls al mi grandan 
-on ; malgojego alientas, Ca
greno plendadas 1-a, -hnmora; 
malgoJa, malkontenta, plen
dema. 

~mbro apartigita parto de lo
gejo = dormo- , mango- , 
labor-. 

llamo mam. (rupicapra 
tragus). 

&!no pafilarto : esplodiga fra
pilo. 

aapelo bordbava kapvestajo. 
eapo senborda kapvestajo ne 

kovranto orelojn, (v. kufo) 
kun au sen sunéirmileto = 
nokta -, fera -, milita -eto. 

~r konjunkclo : pro tio ke, 
tial ke, ko. = donu al birdoj 
akvon, - ll! volas trinki ; -
ordioare <:iu amas personon 
kiu estas simila al li, tia!... ; 
la tranC:ilo trancas bone, -
gi estas akra ; -, ti o Oi estis 
felno. 

l!armi 2 efiki plezuran lmpre
son, altiri, allogi per agra
bleco : Orfeo -is la brutojn 
per siaj kantoj; ti u knabtno 
havis carman vizagon. 

aarntro aparato artika, ordl
nare metala, klu kunilgas 
parton liksan kun parto mo
vebla óirkau akso nomata 
éarnira aliso : - de kovrilo 
(kun skatolo); - de pordo ; 
-de klapo. 

&!ro veturilo 1 kompone ; ea
reto, <iaraOo, tram<laro, kc. 

e&rpento trabajaro. 
e&rpio fadenajo, stupajo r!ce

vitaper maltektoado de tolajo. 
&!si 2 peraekuti por kapti, por 

mortigl "' - oervon, - perdri· 

kon, - balenon ; vulpo -as 
en arbaro, agio -as en aero, 
ezoko -as en akvol-aJo: pro
duktajo de <:aso = mango! 
-ajon 1 kompone : <:asisto ; 
eashundo, <:asbirdo, eaepu
toro (putorius furo}, beetoj 
utilaj en <:asado; <:askorno, 
easdometo, kc. 

~sta konforma, pense ka~ fa
re, al la kutimoj, re&"uloJ kaj 
legoj moralaj = fraulino - ; 
amo - de fratino ; -aj edzoj. 

ce prell. : montras d!versajn 
rilatoJn de apudeco 1 loko = 
1! estas - mi ; venu - mln ; 
sld! - tablo ; porti lanan 
vestoo - bauto ; <:eest!s du
cent audantoj 1 tempo = ee 
tago, - !'vivo; - tlUJ paro
loj, - l'unua rigardo; trompl 
- la dividado. 

aefl i esti <:e l'unua rango ; 
super! aliujn pro graveco, 
autorltato, povo, kc. =la sin
cereco devas - en óio 1 -a : 
¡>lej grava, precipa = la -a 
dan~ero estas la timo ; la 
-aj personoj de la urbo 1 

kompone : llefang-elo ; -pas
tro, -episkopo ; -urbo; -re
daktoro, kc. 

l!eEo speco de trato• banka 1 

- s~reEita au ~ta : <:eko kie 
la nomo de la persono je kies 
profito oni é'lr!s, estas skri
bita sur la aotaua flanko, 
inter du strekoj. 
Vidu. sur sekvanta pago, modelojn 
de eeko slmpla kaj éeko streklta; 
ti u lastA ... portas, ée dorso, lajenan 
giroo: 
Pagu lau ordono de 
S• MOTel, 1~2, St. Bil!ot, Paris II. 
Lyon, la 2b de 1ulio t906. 

MI.LUT. 

l!elo apartajeto, fako =celo de 
mleltabulo, de pulmo, de 
osto 1 -aJo, -aro : komponajo 
el ee1oj apudaj : llgna llelajo, 
vaksa eelaro. 

8emizo eebauta vestajo de la 
supra parto ele l'korpo. 

Modelo de eeko : 

g ¡ 1 ¡ 
~ ¡ 1 ! 
:§ ¡ i 

¡ ; .. 

Modelo de éeko strekita: 

lleno ligllo formata de rlogoj 
metalaj kun krollitaj ¡ -ero : 
óiu el tiuj rlngoj 1 -bloBo : 
rado kies rando estas dentu· 
mita tlel ke Clu dento res
pondas al Oenero de speolala 
Ceno. 

6erizo fruoto de -arbo ( cerasus 
vulgarts). 

l!e!'Eo kesto de mortlnto 1 
-ajo : tombo, koostroajo di· 
finita por entenl llerkojn. 

8erpl 2 elprenl, eltirl = <:erpl 
akvon el rivero, ideon el 
libro 1 -Uo : vazeto, sitelo 
por elpreni : - ilo de puto. 

l!esi i ne daurl en ala ago au 
stato = <:e si paroli, - viv! ; se 
Dio ne estus justa, ll -ua 
esti bona 1 -igt : metl finon 
al= lleslgi paroladon, vlvon, 
eldonadon, K.c. 

l!evalo mam. {equus caballus) 
, kompone : <:evallno, -Ido, 
-eto, -allo; llevalieto, -ejo, 
ko. 

61 montras apudeoon ., tie -, 
au : - tle = en tlu loko apuda 
de n! ; t!u - au : - tiu = 
tlo klu estas proksime (loke 
au te m pe¡ ; tlel-: je tlu ma
ulero, klun ooi jus prlskri
bas ; - apude ; - entenate ; 
m! sendas al vi per - ; la 
Citleaj homoj ne estas aooie
maj. 

l!ia adj. óiuspeca, kla ajn 20 

malgrau llla ebla rlmedo ; -
floro ha vas propran odoron 1 
-loEe : en lila ajn loko- mi 
estas bone - 1 ~Eue : kla ajn 
estas la okazo = mi ne solas, 
<:u mi venos morgau : ~ mi 
skrlboe al vi 1 v. eiu. 

6ial adv. pro eiu kauzo. 
6iam adv. en <:tu tempo, dum 

la tuta dauro konstaerata 1 
-a : senflna = 11 promesis al M 
-an amon. 

l!ie adv. llluloke. 
l!iel adv.je Ola mantero 1 Rim.: 

akcentu bone l!lel, por dls
t!ngl de 

l!ielo la a paco tuta = la- estas 
senllma 1 hjna kurbajo fiksa 
super n!aj kapoj ~ atelo en 
nokta -; la - estas nuba 1 
teol. : felillejo ; -·iro de lriato, 
de Mario: festoj rel iglaj 1 -bluo: 
koloro de pura taga -. 

lita ele Ciu, al Clu"' kles eatu 
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tlo ai ? nenlee, au se vi 
volas - ; - manoj kunlig!Jas. 

618 ll malgladlgi, Olfonlgi = 
bule - paperon ; - robon ; li 
atfis mian kolumon tlel bone 
11;ladi~an. 

6itono -aJo : malnova peco de 
tek•ajo, Oifa]o 1 -ulo : vestit~ 
je- j l-isto : komercisto de -J. 
mb. : ornamajo, galaoterialo ; ooi 
lrovas ec: éi!onujo tt e. kesto por 
éi!onoj) en senco de : iranketo por 
galanterioj ! 

6iKani ? akre ripro<li pro mal
gravajo = la pordistino -as 
kun la servistinoj prl <lluj 
raroj de la mastro. 

6io Oju ajo, la tuto = <llo, kio 
havls komencon, havos finon 
1 kompone : <liopova, <llovi
da. kc. 

6ii'Kaii prep. ; o ni di ras k e kel
kaj pqnklOj eatas- alla, klam 
tiu lasta estas interne de la 
linio ktu ilin kunllgas; tlu 
prep. utilas : ' 
i• por montri eston au agon 
okazatan Oirkau lo = muro 
ataras - la urbo ; la tero 
rondiras - la suno ; metl 
zonon - si 1 kompone : Olr
kaila]o; <llrkaui,-ku$i; -ligl, 
-metl, -mordí, -preni, -rl
gardl (rig. ion je <lluj flan
koj), -volvl, kc. 
2• por montri agon eflkatan 
de lo sur la objektoj apudaj 
Olrkau A-1 = li rlgardis - si. 
fari ombron - si, semi la 
teruron - si 1 kompone : <llr
kailagl. -lumi, -ordonl, -ri
gardl, -Apru<ll, kc. 
Rim. - Kun la verboj i 
komponitaj per <lirkau, klam 
la prepoziclo uzota estas 
guste -, oni uzas akuzati
von sen prepozicio = fosajo 
-as la urbon ; la pastroj -sal
tis l'altaron 

Mil adj . !u ajn el la konsld~
ratoj, nenlu esceptlte = OIU 
horno estas mortonta 1 6iu-

1011:8 : - ajn loko 1 etuoii:Ue : 
lail - okazo : li rakontas 
-okaze strangajn aventurojn 
1 kompone : tiiujara, -mona
ta, -semajna, -tago, -mi
nuta, -momenta. kc. 

6izi ? entran<ll per Oizilo 1-ilo : 
peco de Stalo kles fino estas 
akrigita Jau linio kaj klu 
utilas por entrantlt en stofoj 
malmolaj : marmoro, meta
loj,llgno = rekta, duonronda 
-ilo ; -Uo de mebllsto, de 
skulptlsto, de juvellsto, kc. 

eo~:olado nutra komponajo de 
kakao kaj sukero. 

au adv.; montras demandan . 
Oni ordinare ne uzas tu kun rila
taj pronomoj uzataj kiel demaodaj, 
sed oni uzas gio en ~iuj ailaj oka
zoj demandaj ; oni gin lokigas, se 
bezonas, antau la vorto pri kiu 
estas aparte demandite ; ekz. : e u 
ui Un vidis?- ne mi, sed aiiu; eu 
lin vl vldls?- ne U, sed aUuo ; cu 
oidu vl lin?- mine lin vidis, sed 
oni tion dlris al mi, kc. 

D (do) konsonanto denta 
plailda-sona 1 D : nomo de 
tonoj kles nombro de vlbroj 
estas 292 au duobloj pose
kunde. 

da prep. ; montras rllaton de 
kvanto. 
Oni ozas da post vortoj bavantaj 
sencoo de kvanto : 
1• eu proprasence, kiel : kvanto•, 
multo, amaso•, aro, - Jo m, kiom 
mulle, kelke, su8Ce, tro, - deko, 
cento, milo, - nomoj de mezuroj : 
amplekso, longo, areo, vasto; me
tro, gramo, litro, runto, kc. - dau
ro•, k.a. 
2• éu okaze uzataj kiel mezurilo : 
glaso, plenmano, bobeno, paka.jo, kc. 
En éiu okazo, lau tio se, en penso, 
la unua vorto celas determinl huante 
la duao, onl uzas post g¡ la prep 
- 1 se maJe oni celas determinl 
llualite per la dua vorto la dlrltan 
kvanton, onl uzas la prep. de. Tial 
ool trovas samtempe : amaso da, 
au de bruto¡; sumo da, aú de mono 

Ekzemploj : mi petas de vi pecon 1 dato la nomo de 1' monato kaj 
da pano: donu al mi ]lecetoo de tlu la numero de 1' tago = klun 
e, kuko, glason da vmo ll vendas da ton ni ha vas hodiail ? _ 
10 cmo¡n, glason de teo mi Aatas h . , · 
post mango; tio havas valoron da odtau estas la 23• (tago) de 
unu franko, la valoro de silingo aprllo ; onl festos bald~~;u la 
superas la -.aJoron de Iranko; duo- datrevenon de mla naskl~o ; 
no da rublo, la duono de la sumo, kalllbion o ni pagas je áat-
d¡¡ono de kokido ; 81 utiligis por falo · ne forgesu datuml vian 
tio laboro tri bobenojn da ollko lete~on 
(silkon je kvanto da tri bobenoj), · 
don u al mi la bobenon de sllko, ne Aulaü dato oni povas uzi prep. en 
ti un de lano; 11 veodis aJ mi tri aú dum : tio okazis en la. dua de 
paka)ojn da tabako po 60 cmojn, u decemoro; Va5ingtoo estls naskita 
alportis al mi tri paka)ojn dedivers- dum la tludek dua de februaro 1732. 
landaj tabakoj. Plejofte ooi uzas akuzativon seo 
Enllne oni o!te komprenas sendire prepozicio : la duan de decembro, 
vorton kvantan en dlversaj espri- la 22'" de februaro. Enftne la nuna 
moj, k:iel : manko (de suJlee) da uzo tre ofte metas simple la numc-
spaco, premio (havante valoran) da ron de la tago, ti un de la. manato kaj 
100 Crankoj, (komparu : la premio la l&lltajn cUerojn de la jaro umero: 
de la kookurso). v. de. '13/1-V/Oá 

daKWo frukto de -ujo (phreniJc daturo veg. (datura 
dactyli(era). stramoniumj . 

dalio veg. (dahlia variabilis}. daiiri eeti senhalte. scnlnter-
damo l• nomo de dlversaj !u- rompe=komenci, daurl, tiesi, 

doj, v. Auo, orto 1 oe dam- estas la tri modoj de J'esto ; 
ludo, sol dato kiu sukcesla 11 dailras paroli ati. parolante; 

. atlngl la lastan llnlon kon- lia malsano dailrls dum tri 
traüan 1 -lado: ludo klun oni jaroj ail tri jarojn, (gi ha vas 
kondukas per markoj (solda- dailron da tri jaroj) ; kiam li 

· ~ · k · d k 1 j mortis, lla malsano dauTis 
to¡) unu orma¡ a¡ u o ora J·am de triJ·aroJ· , (li estls mal-
sur s~ciala tabulo (damta• 
bulo) d1vldlta je 64 ail tOO sana jam e tri jaroj) 1 -igi : 
kvadratoj alterne blankaj kaj esttgl plue, ne c:lesigi = li 
nigraj 1 2• damo a u damcervo: daurigls mlan laboron, ti u 
mam. (cervus dama). historio estas dailrigota 1 -o: 

dlllei i sin movi takte laü dlfi- tempo mezurata: la daüro de 
nitaj reguloj, kun au sen unu tago estas 24 horoj; tiu 
akompano de muziko = val- laboro bezonas dailron da 
so, polko, mazurko estas dan· tri tagoj ; gi ha vis la dailron 
coj. de rozo, tlo havis dailron da 

dllldi i afektl apartan elegan- kelkaj sekundoj . 
tecon je manleroj kaj vestajo. de prep. ; montras diversajn 

clan&ero risko, ebleco de la rifato¡n : 
malbono; tlmlndajo. t• foriro : iri de Parizo al 

damri ll konfesi rlcevon de bon- Londono ; de la kapo gis 
faro ia kaj esprimi respondan piedoj ; veni de Rusujo ; la 
sen ton al la bonfaraoto = mi vento de 1' nordo ; rlgardi de 
dankas al vi, aü vin pro malprokaime. 
tío ; danke 1 ; sincera daliko 2• slmila aenco rllate tempo; 
estas Aatlnda rekompenso ; fordauro = de nun (plue) ; 
mi sukcesls je tlo danlt'al vi, de tlu tempo ; de eterne ; 
dnnk'al vla belpo 1 komp : komencantedelatagoklam ... ; 
dank'al tiu okazo mi povls... en jaro mila de l'Enkarni~o; 

~ia _malsano dailrns de tri 1 
JnroJ. 
En tiuj sencoj estas sama 
diferenco inter de kaj {or. 
kiel ínter (lis kAj al. Efek
tive, for kaJ al montras s im
plan movon inter la subjekto 
kaj la objekto = ~altt fa ·· la 
bordo, sal'ti al la bot·do ; de 
kaj gis enhavas la tu tan spa · 
con ait tempon trnirltau = de 
la kapo {Jis ptedoj , de tinm 
gis hodiaú. 
Kompare : luto kies la kon
siderato estas parto = la sol
datoj de ti u regimento; la 
sumo ; donu al mi l?eceton 
de tiu <li kuko - kauzo, au
tora, komplernento de ve1·boj 
pasivaj = konsekvence de 
tlo ; tio venas de la malbona 
edukado; la sistemo de Kant; 
amata de sia patro ; sin amlgi 
de c:llu ; naskigi de forta 
patrlno; la amo de Dio. 
3• de utllas por kunligi vor
ton kun gia determinante, 
ne aldonante specialan sen
con, tlel ke oni povas ofte 
metl anstatau ~¡ simplan 
adjektlvon kvalitan = la lumo 
de 1' auno (In suna lumo) ; 
felo de urso (ursa felo¡; mo
roj d~ mezepoko (mezepokaj 
moroJ) ; povo dP. kreanto 
(kreanta povo) ; au kunme
titan vorton = aro de nrboj 
(arbaro) ; amaso de steloj 
(stelamaso) ; de granda indo 
(grand-inda) ; re~ldo de Dan
landa (danlanda regido). 
4• fine, de utllas por montrl 
posedon, aparte non= la libro 
de Petro ; la filo de la naj
baro. 
En tlu lasta senco oni proponis 
uzi, anstataú de, dubiga kaj ofte 
maloportuna, llatan prepozlclon di 
Ekz : liu :ampo e&l.aS mía de la 
domo di S• A. A'fs la lageto di 
S• B. ; la tago de nasklll'o (oaskiga 
tago¡ do la palrlno di mía patro. 

Kompone, de estas uzata nur 
en la unun senco = decen
trokura, defali, deJlugi, de
fluí, deiri, deruH. deveni
dcartikigí , defroti, degene
ri~l, debakí , dejeti, delogi, 
demeti, depreni , deteni , de
ter!, deturnl. 
V. da, el. {01' . 

debato disputo (mnlofta) . 
debeto su ld·J de konto (komer

co) = skribu la sumen en 
mian deb<:tkonton. 

debito ve u dado = ti u éi komer
cajo bavas faoilan debiton 
(malofta) . 


