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NTA ŬPAROLO

Post kelkaj esporantaj kursoj mi konstatis, ke la plej rapida
metodo instrui esperanton estas kutimigi de la u nua momento
nian karan lingvon; tial.
kaj
la lernantojn
mi vorkis ĉi. tian tem@losilon kaj mi instruas esporauton laŭ
la metodo, kiun ĝi montras; uzante malmultajn nacilí.ngvajn
parolojn, kaj helpanto la lernantojn trovi 1a signifojn naciajn
por mimiko, grafikajoj, desegnoj, objektoj k. c. Gramatikajn
regulojn mi klarigas samtempe kaj iom post loin. sed oni devas rekomendi al la lernantoj studi tro bone kaj parkere preflksojn, eutlksojn kaj simplajn vortojn, kaj totnete, ĝeneralajn
ideojn pri.'gramatiko.
.len clmontrita la kaŭzo, kin decidis min eldoni ĉi tiun vcrketon.

Mi iras tra la strato Aicalú
Vi iras tra la. strato Alcalà
Tra kiu strato mi iras?
Sur Oa dekstra trotuaro.
- Sur kiu trotuaro?
Sur ĝia -dekstra trotuaro.
-laldaŭ mi renkontas amikon.
Kiun mi renkontas baldaŭ?
Baldaŭ vi renkontas amikon.
Jes, vi haltas kaj li ankaŭ.
Mi haltas kaj li ankaŭ.
Ĉu mi kaj li haltas?
Vi salutas lin, kaj li vin.
Mi salutas lin, kaj li min..
- Ĉu ni salutas nin reciproke?
Mi premas lian manon.
Kion mi premas?
Vi premas lian manon..
Vi diras: Kiel vi fartas?
Mi diras: Kiel vi fartas?
Kion mi diras?
Li respondas: Bone. kaj vi?
- Kiel li respondas?
Li respondas: Bone, kaj vi?
Vi respondas: Mi ankaŭ bone.
Mi respondas: Mi ankaŭ bone. Kiel mi respondas?
Ni interparolas iom.
Kiom da tempo ni interparolas? Vi interparolas iom da tempo.
Ni adiaŭas unu la alian.
des, vi adiaŭas unu la alian.
Ĉu ni adiaŭas unu la alian?
Mi diras: Fartu bone, " isrovido. Kion mi diras?
Vi diras: Fartu bone, ĝis revido.
Li respondas al mi: .diaŭ, fartu Kion H respondas al mi?
Li respondas al vi: adiaŭ, fartu
bone.
bone.
Jes, la amiko estas malsana.
La amiko estas malsana.
Ĉu la amiko estas malsana?
Jes, la amiko fartas malbone.
La amiko fartas. malbone.
Ĉu la amiko fartas malbone?
Li respondas: Mi nun fartas
Li respondas: Mi nun fartas. Kion li respondas?
malbone.
malbone.
Post interparolado, mi adiaŭas Ĉupostinterparolado,mi adiaŭ- Post interparolado, vi adiaŭas
lin,
lin.
as lin?.
Dirante: Resaniĝu baldaŭ.
Kion dirante?
Dirante: Resaniĝu baldaŭ.
Li diras: Dankon, fartu bone.
Li diras: Dankon, fartu bone.
Kion li diras? -

UNUA TEMO.—

UNUA -PARTO

DUA TEMO.—Pri kt
Nin planedo rondiras ĉirkaŭ la Ĉirkaŭ kio rondiras nia planodo?
suno..
Oni nomas jaro tempon de la ĉir- Kiel oni nomas tempon de la
ĉirkaŭiro?
kaŭiro.
Jaro konsistas el dek du monatoj. El kio konsistas jam?
Ankaŭ el trieontsesdekkvin tagoj. El kio ĝi konsistas ankaŭ?
La nomoj de la monatoj estas:
Januaro, Februaro, Marto, Aprilo, Kiu) estas la nomoj delamonatMajo, Junio, Julio,Aŭgusto, Sepol?
tembro, Oktobro, Novembro kay
Decembro.
Estas jaroj kiuj konsistas el tri- Ĉu estas jaroj kiuj konsistas el
tricentsesdekses tagoj?
centsesdekses tagoj.
Kio estas kvaronjaro?
Tri monatoj estas kvaronjaro.
estas duonjaro?
Kio
duonjaro.
Ses monatoj estas
sezonoj havas jaro?
Kiom
Jam havas kvar sezonojn.
estas la du unuaj?
Kiuj
kaj
printempo
La du unuaj estas
somero.
La ceteraj estas aŭtuno kaj vintro, Kiuj estas la ceteraj?
La Toro turniĝas ĉirkaŭ sia akeo. Ĉirkaŭ kio turniĝas la Tero?
Dum kiom da tempo ĝi turn iĝas?
Ĝi turniĝas dum unu tago,
Dum kiom da tempo?
Dum dudekkvar horoj.
Kio estas semajno?
Sep tagoj estas unu semajno.
Semajno estas parto do la monato. Kio ostas somajno?
Oni nomas lundo, mardo, morkre
Kiel oni nomas la tagojn de la
do, jaŭdo, vendrodo, sabato kaj
semajno?
dimanĉo la tagojn de la semajno.
Ĉu vi scias kio estas tago?
Mi scias kio estas tago.
Tago konsistas el dudekkvarhoroj. El kio konsistas tago?
Kin tago estas hodiaŭ?
Hodiaŭ estas laŭdo.
Kiu tago estis hieraŭ?
Hieraŭ estis merkredo.
Kiu tago estos morgaŭ?
Morgan estos vendrodo.
Kiu tago estis antaŭhieraŭ?
Antaŭhieraŭ estis mardo.
Kiu tago estos postmorgaŭ?
Postmorgaŭ estos sabato.
Ĉu dimanĉo estas festa tago?
Dimanĉo estas festa tago.
Ĉu hodiaŭ estas labortago?
Hodiaŭ estas labortago.
Horo konsistas el sesdek minutoj. El kio konsistas horo?
El kio konsistas sekundo?
se..
Minuto konsistas el sesdek
kundoj.

K VARA TEMO.—Pri

TRIA TEMO.—La

](irreolas horloĝo?
liorlopo ostasinaŝino.
Kion oni mezuras per ĝi?
Per ĝri. oni mezuras la tempon.
Cu estas diversaj specoj?
Estas diversaj-specoj.
Horloĝa Lion oni portas en la ' iel oni noman horloĝon, kiun
poŝo, aŭ kiun oni vidas sur la
Oni portas en la poŝo, aŭ kiun
tiro, estas poŝhorluĝo kaj taroni vidas sur la turo? - horlopo.
Ĉu ankaŭ estas aliaj?
A7tkaŭ estas aliaj.
Ankaŭ estas vekhorl1 o;.murhor- Cu aukaŭ celai vekhorloĝo,
mfirliorloĝo?
logo k. e.
Kiel la maŝino niovigas?
1.-a. anaŝmo moviĝas per ris<irtó.
<Ĉu oni streĉas Ia risortou?
t,hni strt c 0 la risortoe.
Kial la maŝino funkcias?
I ial la millino funkcias.
Kion havas horloĝo? .
l iarloĝohavas ciferplaton aŭ cifer
diskon.

Co la rando de la ciferdiska estas Cu estas-eiferol ĉ e la rando de
la citerdisko?
Cero].
Kion siznifas ciferoj`?
Ciferoj signifashorojn.
Ankaŭ estas ĉe la rancio streketoj Ĉuankaŭ estas linietoj aŭ sleeketoj ĉe la rando?
aŭ linictoj.
- .Kion montras streketoj?
Ltrcketoj, inontrasauinutojn.
Kiomda montriloj;havas horhorloĝo havas du montrilyjn.
loĝo?'
Grandan kaj malgrandan montril- Ĉu grandan kaj malgrandan?
0J11

Kion montras la unta?
La unua in ontras-la minutojn.
La alia laŭgas per montri lahorojn. Par kiu tabgas la alia?
La eiferàinko havas cirkleton Cube. Ĉu havas sub() cirkletonlaciferdisko?
- Lion havas la cirkleto?
La cirkleto havas ni.ontrileton.
Lh montrileto montras la eckunci- Kion montras la montrileto?
ojn.
Kiprnahoro estas? '
Jam estas la alan kaj duono.
Aŭ duono de la naŭa.•_ Kioma horo estas?
- Lioina loro estas?
stas kvarono antaŭ la naŭa.
stasdekdu minutoj antaŭ la naŭa. Mama horo estas?

- Ĉu vi deziras fumi?
Vi deziras fumi.
Vielprenas tabakujon el via poŝo. El kie vi elprenas tabaknjon?
Lion vi deprenas?
kovrilon.
ĝian
Vi deprenas
Lion vi inialfermas?
Vi Malfermas tabakujon.
Kion vi-elprenas el ĝi?
fumpaperetujn.
ĝi
el
Vi elprenas
Vi subtenas folioton kaj kovrilon Kion vi subtenas kaj per Mo vi
ĝin subtenas? per via maldekstra mano.
Vi ŝ utastabakon sorta maldekstran Sur kie vi ŝutus tabakon?
• manplaten.
Cu vifermasp Osto latabakujon?
Poste vi formas la tabakujon.
Cu vi enpoŝigas ĝin?
Vi enpoŝigas gin.
Vi ŝutas la tabakon sur la folieton. Ĉu vi ŝutas la tabakon sur 'la
folieton? •
Vi envolvasla tabakon per la foli- Per kio vi envolvas la tabakon?
eto.
Vi malsekigas bordon de la toilet? Kial kaj por kio vi malsekigas
por alglut gin, kaj eviti, ke la ci =la bordon de la folicto?
j
garedo drorĝu.
Vi faldas unu el ambaŭ okstremej Lion vi faldas?
de la cigaredo.
Vi subtenas la, cigaredon per la Kiel vi subtenas la cigaredon?
lipoj.
Vi elprenasskatolon kun .alumetoj. Cu vi elpronas skatolon .kun
:
alumetoj'?
Vi prenas alumeton, kies flarniĝ- Kion vi prenas, kaj Lion vi trotas?
Oman ekstremon vi frotas.
La flamigema ek§tremo-flamiĝas Kio flamiĝas, kaj kio ekbruliĝas?
kaj•la alumeto ekbruliĝas.
La alumeto brulas, kaj vi alprok-. Ĉu la alumeto brulas, kaj ĉu vi
simigas gin brulanta_ al la pinto : alproksimiges gin brulanta al
de la cigaredo, dum vi sudas ĉi -i la pinto do la cigaredo, turn
vi suĉas ĉi tion?
.
timo.
Cu vi, tiel, ekbrnligas la cigarVi, tiel, ekbruligas la cigaredon.,
stun?
Vi enspiras la fumon, kiun vi poste Cu vi enspiras la fumon,kiun
vi poste clspiras?
elspirae.
Vi .estingas la alumeton,ĵetante gin . Kisi vi estingaslaalumeton?
sur la plankon.
Ankaŭ.oni uzas bruligilon,anstataŭ
al'umeto, multfoje ĝi estas alto- Kion oni uzas anstatafr alumeto?
muta.

10
Oni premas-risorton de aŭtomata
bruligilo, ĝia kovrilo saltas kaj
fajreroj ekbruligas inecon tiempitan el benzino.
Post kiam oni ekbruligis la cigaredon, oni estingas la flamon de
la modo per blovo, kaj oni form•
as la bruligilon.
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Kiol oni ekbruligas aŭtomatan
-bruligilon?
Iiiel oni estingas la bruligilon,
kaj kion oni faras posto?

Ĉu oni povas• fumi cigaredojn,
kiujn oni povas aĉeti jam faritajankaŭ oni povas fumi?
Kion
perpipo.
tabakon
Ankaŭ cigaronan
Oni povas enmeti cigaredojn en ci- Kien oni povas enmeti eigaredoju, kaj kion oni povas uzi
garedujon,•kaj por fumi ilin oni
por fumi ilin?
- povas uzi eigaredingon.
Oni povas fumi Cigaredojn, kiujn ,I
oni povas aĉeti jam faritaj•

La sekvantaj temoj nor montrus la trazojn,
ĉi tiu faros la demandojn, kaj la lcrnantoj la respondojn kie[montras la unua temo.

KVINA
Mia amiko havaskorespondanton kaj korespondantinon.—Li
do antaŭlonge korospondadas lens siaj geamikoj.-Ili interŝanĝasilustritajn poŝtkartoja.—De tempo al tempo li skribas
leteron.—Kaj iam li skribas per krajono.—Sed generale li
li
skribas per inko.—Fojojn li uzas verdan inkon.--Hodiaŭ
skribas leteron al amikino.—Li elpronas paperon kaj koverton el tirkosto de la skribtablo, kaj metas ilin sur la papernjon.—Li trempas la plumon kaj skribas adreson sur la koverton.— Li ekskribas, unue la daton.—Li datmmas la leteron.—Li
eubskribas gin, kaj sekigas la
redaktas-]a leteron.
gin
skribajon per sorbapapero.—Poste li faldas la leteron, kaj
enmetas on la koverton—Per peniko akvotrempita li malsekigas gumon de la rando de la koverto.—Farinte tion, li alicpremas la ran don giufermante tiel la leteron.—En la poŝtof
ejo li afrankas la leteron per povtmarkoj.—Tiam li jetas gin
dien la leterkeston de la poŝtofieejo.—La poŝtmarltoj estas
versprozaj.— Certo' la amikino ricevos la Leteron.—Kiam la
disŝiros la koverton, ŝieltiros,
amikino ricevos la leteron,
malfaldos kaj legos gin, kaj ŝi f;ojos pro la novajoj esprimataj
de la amiko: vi ne devas moli neafrankitan leteron en poŝtoficejo, ear tiam ricevonto pagos la punafrankon.—Ankaŭ ne
nil ligu uzitan poŝtmarkon, ĉar pro tio oni monpunos vin.—Per
postoficejoj ankaŭ oni povas sendi monon kien ajn.—Estas
poŝta giro, oportuna ka,j malkara rimedo per tin afero.—Tiu
poŝta giro preskaŭ estas internacia.

SESA TEMO. —
Kelkaj amikoj eliras kune el fabriko.--Unu el ili diras al
ceteraj—Morgaŭ estos dimanĉo; tial ni kunvenos en la kafejo
aŭ bierejo, kiel kutime, laŭ via deziro.—Unu el la ceteraj esprimas sian deziron, dirante: estas preferinde kunveni en la
kutima kafejo, ĉar en gi oni servas ankaŭ bieron eĉ manĝajojn, kiel en restoracio.— Ĉiuj konsentas pri la propone de la
lasta.—La dimanĉon posttagmeze. $iuj rendevnas,—I\i renkontas ilin sidantajn ĉirkaŭ tablo.—Unu el ili gaje diras: Sinjoroj,
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(S-roj), mi invitas vin, car mi havis grandan Araneon, tial ko
mi heredis de eekonita parenco, kin jus mortis en Ameriko..
—Ĝiaj ideas pro tio, kaj unu ci ili diras: tial ni devas gratuli
vin anstataŭ kondolenci. —La: gra.tulito vokas kelneron per:
manklako, kaj dungi la kelnero estas alkuranta, li demandas al'
siaj amikoj kion ili ŝatas mandika] trinki.—Iu diras: mi trinkos kafon kun lakto.—Alta diras: mi nur nigran kafon.—Alia:
mi preferas glason da biero—Alia: mi ŝatas laktoglaciajon.
—Alia: nil eltronglaciaĵon.—Alia: mi soifas, tial mi trinkos refresaigan sirepon el ;groso.--Alia: mi gustumos ĉokoladon kun
biskvito.--Tri ceteraj: ni trinkos pekaleto]n da ramo, konjako
kaj brando.—La iuvitanto mendas ĉe la alvenanta kelnero la
trinkajojn.—La kelnera irvcnaskunportanteDion sur gran da
pleto, Linn li metas sur la marmortablon, kaj li disdonas
trinkajojn. -Tiuj, liaj trinkas kafon kun lakto kaj nigran kafon, ĵ etas sukerpecojn en la trinkajojn por dolĉigi ilin.--Ill agilas La,j gustumas la trinkajojn.—Kiaj manĝas la glaciajojn ilin
sorbas per pajlo.--La ĉokoladon oni manĝas trempante en ĝin
biskvitojn.—La ia kr•raj trinkas stain trinkajojn iom post iom.
—Damlatrinkada.dr parolas pri diversaj•aterol kaj. samlempe
muzi]ciataro ammas ilin.—Tamen, loteria vendisto Arenas ilin,
Car lí obstine vol as vendi lutbileton Ii'ante: «aĉetu II tian
aVntile petas lin, ke li foriin,
letbileton, mi havas
sod kiam li-forîras alven as jnrnaIvendisto, cklcriante: «ternra
kataatrofolz:—Ili aììetas ĵurnalojn; kiajn ili te irgas.-Post la.
legale. Liti Ingrains ĉiujn, ili komentarias la ka ŭzon de la
ka.tastrofo, luies viktirnoju oni kompatas.—La invitinto ree vokas la kclnoron, kaj diras al li: «faro la kalkulon .—L a kelnero
faras la kalkulon, kaj en a el la ĉeostanto j Mienon,. pagi, sed la
invitinto malperrnesas tion, Car li invitis, kaj tial li rajtas
pagi.—Li pagas kaj donas teinkrnnaou por la kelnero.
AEPA

Ĝ

Jo la vespero, elirinte el lakafejo, ili iras en teatron. -Alveainto al la bilety rndejo, ili diskutas pri la lokoj kies biletojn
ap oos,' ojn, aŭ Seĝojn de amflili d --os a/eti,
t,entro —Ili Hne decidis aceti apogs'gojn de unga viso, aptid
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Car
la orkestrejo.—iu demandas la koston de la bileto, sed
ŝo.—Ĝin
nenia seism ĝin, alia logas la preen]a notitajn surla afr
monelpoŝigas sian mona]on, malform as gia, elprenas el di la
on kaj pagas al la biletvendisto la bileton.—Evirante en la.
ĝi
teatron, ili prezentas la biletojn al portisto, kiu forŝiras de
apogseĝoj,
• la kuponon.--Iii eniras on la salonon, iras al siaj
oni
kaj lokumas lia teatroacisto.—lli Sidi aa . kaj atendas; ĝis
us la orlevos la kurtenon kaj komencos la prezentadon.--ĵ
keslro eeludis.—Tre klare oni ai'ídassonorojn de har•po.—Klarnetoj, hobojoj, trumpets], Itaro], violonoj, violonleloj, limo,
tamburo,j, piano kaj al] tj muzikaj instrumentoj miksas harmonie la akordn,jn, kaj rezultas rava calso.—Ili liskalas pri
tia vi
muzikaj molle oj--Oni aŭdas demandojn dio men el ili:
komo ŝatas operon aŭ operetont; In vi preferaj dramon aŭ
diin.'—Vi aŭakltltu la opiniojn:—Mi- jnĝas operon iuda je nia
'atento—diras unu el ili.—La operato estas amnaiga—opinias
,as ed
alia. —La dramo, kaj super ĉio la tragedie, tro kortu
terurigas -diras alia.—La kornodio preska ŭ ĉiam, liorn pli se
ĝì estas sprita, interesas, gaji .as, kaj tial cui pasigas agrable
la tempon, k rj krom tiu instrias diras alia.—Jes, m estas
prava, mi preferas pli ridi, ol plori; lsii amunoi, ol koetuŝiài
scenejo,
—ckkrias alia.---Oni levas l a kurtenon kaj aperas la
ludis
kies kulisoj kaj saenpcnlraĵ oj estas bela].' Tie bon e
op€reton la aktoroj; kin] La.atis bone kaj ridi„ is niajn konatojn.
—La aktara] sin karakierizis stable bone: -Je la noktomezo niaj
konatoj &iris el la teatro kaj sin direktis en siajn hejmojn.

OKA TEMO. — Lrkak'urso

la

Kelkaj amikoj projektis kit,j organizis vojagon, viziton al
norda m[uborda urbo.—Je la morgaŭa tagiĝo ill forvoturos.
—De tre frue ili preparas, aranĝas kaj pretigas siajn valizojn
kaj pakajoja.—Ili alvenas al stacidomo per aŭtomobilo, Hahro,
omnibuso kaj trentvojo. lli eniras en la sraridomonkaj pet.
as je kasisto biletojn de tria klaso por Ja rapida -vagonaro en
urbon -Ili jam•tenas aiaju biletojn, kaj portisto] prenis vaol
Iizojukaj pakaĵojn,- Ĉiuj mars'as al Ia penino, sed antaŭ
said oficisto devigafr la vojadanto,Inprezenti la bilotojn, kiujn
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tiu trapikas kaj redonas al ili.—Ili eniras on la perone, iras en
la pretigita() vagonaron kaj okupas kupeon de vagone, kaj la
portistoj metas la valizojn kaj pakajojn en difinitajn lokojn.
—Subite oni aŭdas fajfilon, kaj tuj akran, longan fajladon de
Ia lokomotivo kaj samtempe la bruon, kiun kaŭzas la eliranta
vaporo.—La vaporo movas mekanismon de la lokomotivo; la
mekanismo rulas la radojn de la lokomotivo, kiu trenas la
vamonojn.--La vagonaro ekveturas.—Baldaŭ la vagonaro trairas belan kamparon: —La vagonaro trairas laŭlonge belan valon.—La valo mirigas la vojaĝantoj().—Ĝi estas kvazaŭ belega
kaj grandega parko kun vasta kaj verda tapiŝo.—Vilaĝoj, urbetoj, fabrikoj, arbaroj, fruktoĝardenoj, ĝardenoj kun villoj
nuaneas tiun tapiŝon, kiu ravas la rigardantojn.—Ĉarma kaj
trankvila, kvankam larĝa kaj profunda rivero, sur kiu oni
vidas rioni barkojn, fluas tra la valo.—La rivero disdonas
sian akvon per mnitenombraj kanaloj, al industriejoj kies maŝinojn ĝi movas; kaj ankaŭ per ĝia akvo oni surverŝas la kulturitajn fruktoĝardenojn kaj ecteron de la kamparo.—Estas
tagmezo kaj la vojaĝantoj sin preparas por tagmangi en la
restoracia vagono, aŭ en la kupeo mem siajn kunportatajn
manĝajojn.-.-La vagonaro alvenas al la piede de altega montsur la deklivo.—De la
aro.—La forvojo supreniras
mezo de fa krutajn la vidajn estas belega: oni rigardas suben
la belan valon kaj ĉarman riveron kvazaŭ arĝentan serpenton;
supren, densajn arbarojn, kaj sur le pintoj de montoj, eternajn
neĝojn.—Oni povas rigardi grandan akvofalon, kiun formas la
akvo devenanta el fandita ;neĝo.—Jtt. pli oni sapreniras, des
pli oni sentas malvarmon pro la proksimeco al la neĝoj.—La
suno jam subiras, kaj rapide noktiĝas, ĉar la vespera krepusko
estas mallongedaŭra.—La vagonaro alvenas al tunelo.—Ĝi pasas sub la monto kaj preteriras la alian krutajon, deklivon.
—Niaj konatoj malsatas, kaj ili sin preparas vespermanĝi en
la restoracia vagono.

kuleroj, pokaloj, glasoj, buŝtukoj, botelo da akvo, salujoj,
spieujoj, bulkoj, kaj en le centro listo do manĝajoj.—Jen la
listo, la menuo:
Buljono
Stufajo de ŝafido.
Supo el rizo. Trutoj stufitaj,
Sostitalumbajodebovino
> . fabo. Sardeloj frititaj.
Fritita kotleto de porko.
> lento. Gado kuirita.
Rostajo de bovino.
pizo. Salmo rostita.
> fazeoloMerlango kun saŭco. Bifsteko kuu terpomoj.
Ovajoj, ŝinko, kolbasoj, butero, olivoj.
laktuko, celerio.
diversaj fromaĝoj, migdaloj, persikoj prunoj, piroj,
pomoj, konfltaĵoj, kukoj.
• Biero, vinoj kaj likvoroj diversaj, kale kaj too.
La vojagantoj elektas tion, kion ili pli ŝatas kaj petas poreiojn kaj boteletoju da vino kaj biero.--Ĉiuj vespermanĝas
suriĉekaj revenas en siajn kupcojn.—La plimulto sin pret.
igas ripozi kiel eble plej hone, kiel eble plej komforte, kaj.
tial ke la vetero estas iom malvarma, iuj malvolvas le manpakajojn elprenante el ill .lanajn kobrilojn per kiuj ill ŝin
kovras: Baldaŭ iuj dormas, :kelkaj 'eĉ ronkas kaj eble iu

NAŬA TEMO.

ĝ

Jen la vojaĝantoj sidantaj ĉirkaŭ la tabloj.—Puraj tablotukoj kovras la tablojn.—Sur afu kuŝas teleroj, trancciloj, forkoj,

sonĝas.

DEKA TEMO.-Je la kvara matene, revizoro iras do kupeo en kapfron.
--Li poles la fervojbiletojn, sod ĉar multaj vojaĝantoj dormas, li estas devigata veki ilin.—Li tuŝas ĝentile la ŝultrojn
de la dormantoj, kaj fojon li frapetas roukanton por veki
lin, dirante samtempe: <Pardonu Sinjoro (S-re.), bonvolu rioni
al mi la bileton..—Li anoncas al la vojaĝantoj le tujan alvenon. —Ĉiuj sin preparas forlasi la vagonaron.--La lokomotivo
fajfas kaj tuj la vagonaro haltas.—La grupo de amikoj, kiun
ni konas, donas la valizojn kaj pakajojn al .portistoj.-Ili (diras el stacio kaj supreniras en aŭtomobilon de la =i'niversala
Hotelo,, dum la portistoj metas la valizojn kaj pakajojn sur
nargaŭtomobilon de la sama botelo.—ili pagas al la portistoj.
—La aŭtomobilo onkondukaa ilin en -la hotelon. :.En la yes-
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tiblo do la hotelo, de la sojlo de la pordo, atendas la mastro,,
kin diras al ill bonvenon. —Oficisto rogistras iliajn nomojn e n.
la hotela registrolibro.—Servisto gvidas ilin por montri al ili
ĉambrojn.—Ili supreniras ŝtuparon gis la ĉefetago, kaj tra vasta koridoro la servisto montras al niaj konatoj komfortajn
ĉambrojn bone aneblitajn, eĉ lukse, kun balkonoj al- la strato.
koridoro estas ampleksa kaj ĝin aerumas vastega korto
per fenestroj.—En ĉiu ĉambro estas ŝranko, apogsego, seĝo,
tualeta tablo kunlavovazo kaj kruĉo, spegulo, noktotablo,
glaso kaj botelo da akvo, bona lito kun inolaj matracoj kaj
kapkusenoj, kaj puraj lítotukoj,- kurtenoj, pondigiloj, elektraj
lampoj sur la muro kaj peudantaj de laa,plafono, kaj tapiŝo sur
la planko.-Ĝi estas bona hotelo -kun kvin etaĝoj krotn subtegmenta etaĝo aŭ mansardo, kaj ampleksa teraso.—En la teretaĝo oni trovas la manĝejon, kaj apartajn salonojn por legi,
skribi kaj studi;. por fnmi; por ludi bilardon, taken aŭ kartojn, per koncerti kaj danci.—En la subtoretaĝo niaj konatoj
vizitas la kuirejon kaj provizejon.—En la kuirejo ili rimarkas
benkojn, kaserolojn, kaldronojn, potojn, kestojn; patojn, korbojn, barelojn, site] oj n, sakoj n, pladojn, pletojn, telerojn, tasoj n,
funelojn, k. e.--Ankaŭ estas tie forno.—La forno, fajrujo, kaj
kamentuboj,estas foraj kaj brilantaj pro delikata pureco.—La
estro de la kuiristoj kaj kuiristinoj estas grasa blonda viro, tre
simpatia, kiu viglan kaj zorgas atente pri tio.—Niaj konatoj
ŝercas pri lia poto, tar li gravigas sian postenon.—Ankaŭ iii
vizitas la banojon.—La necesejoj estas higienaj.

Ne mankas komfortaj kluboj, kazinoj, teatroj, cirkoj, gaste;jo,j; potencaj financaj flrmoj, bankoj, borso; lcrriejoj, institutoj,
kolegioj, universitato, akademioj; kasernoj, pregejoj, temploj,
katedralo,juĝejoj; gravaj industriejoj, fabrikejoj, magazenoj,
bazaroj, butikoj, apotekoj, batoj; hospitaloj, kampoj, arenoj
por ĉiaj sportoj.
(si havas belan marbordon kun banejoj, kaj tre vastan kaj
gravan havenon ktm grandaj dokoj kaj havenkajoj. Ekstere,
sur altajoto, oni rimarkas mastino ,zonan konstruajon kun
fortaj kradoj en la fenestroj de ĝia facade; ĝia aspekto timigas: ĝi estas kareoro, lries pordoj estas feraj kun fortaj seruroj
kaj rigliloj por ŝlosi la ĉelojn do la malliberigitoj.
Apud la arbo stir monteto oni konstruas artan palacon. Ĝi
ŝajnas formikejo pro la granda sombre da laboristoj, kiuj tie
laboras fervore. Oni permesas al rajtigitaj personoj viziti la
koustruajon eĉ inspekti detalojn, ili povas vidi: masonistojn,
kiuj starigas marojn ol brikoj, ŝtonoj, cemento, kalko kaj
gipso; ĉarpentistojn, kiuj hakas, segas kaj rabotas la lignajojn;
mehanikistojn, kiuj starigas feran trabajon; skulptistojn, kiuj
skulptas, gravuras kaj tizas la lignon kaj marmoron;pentrist•
ojn, kiuj pentras ĉambrojn, k. e.
Rigardanto de tiu monteto niaj konatuloj admiras la helan
ĉirkaŭajonkaj belajn vidajojn, kiuj allogas kaj plezurigasilin.

DEKUNUA TEMO.
La paviino de la stratoj, kiuj estas tre ampleksaj, estas bonega.—La urbo havas kvartalon aristokratan, kie staras belaj
kaj artaj arĥitekturajoj.—Laŭ ĉio oni rimarkas, ke la urbo estas progresema.—Ĝi posodas bonajn retojn de telegrafo, telefono, tramo, kanalo, kaj por disdoni paran akvon el graisdaj
kaj higienaj akvujoj provizataj de bonaj filtroj.—Oni trovas eu
ĝi ĉiajn signojn de Ia civilizacio: palacojn; monumentojn, muzeojh, statt]ojn, vastajn placojn, gardenojn, prorncnejojn, parkojn, kies belaj plantoj kun floroj. kaj £oliplenaj arboj ornamas
ilin kaj parfumas la aeron.

DEKDUA TEMO. —Ili
Promenante sur havenkajo, imu el niaj konatoj sentas baleton sur sian dekstran ŝultron. Li turnigas kaj sin trovas antaii
amiko sia, kin estas maristo.—Ili brakpromas kaj demandas
sin reciproke.—La maristo diras: .mi komandas grandan vaporŝipon, kiu .ankriĝis anta ŭ tri tagoj, kaj hodiaŭ
oni finos
ŝargi komereajojn kaj akcepti pasaĝerojn, kaj morgan je la
naŭa mateno ni ekvetures. Mi invitas vin kaj viajn amikojn
akompani min kaj viziti mian tipon. Fidu ĝin en la centro
de la
haveno. En mia kajuto ni trinkos vinon tje Jerez kaj ni toastos
je nia feli ĉa rekohtiĝo kaj sonon. Ciuj akceptas la proponon.
de la ŝipestro.
Ili skims al onŝipigejo, kie atendas la ŝipestron ŝalupo.Ltiuj
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-18enŝipigas kaj sidiĝas apud la -ŝipestro, kiu prenas la timonon
kaj ordonas remi al 'la remistoj, kiuj remas kaj ŝovas la ŝalupon tra la trankvila kaj vera-blua suprajo de la haveno: la
remiloj ritme pladdas la akvoin. La lampo alvenas al Banko
de la ŝ ipo kie estas ŝtnparo. Ĉiuj supreniras sur la ferdekon,
kaj niaj konatoj miras far la ŝipo ŝajnas naganta aŭ flosanta
frenezulejo. Ĉie amaso da maristOj kaj personoj okupitaj; Tre-'
nere laborantaj.
Sur la fete ferdeko estas aliaj du ferdckoj, kiel ductaga
domo kun multal komfortaj kajutoj kaj salonaj per ludi, danci,
Turni, legi, mangi kaj amnzigi per bilardo, lake lc. e. Sur la
ponto staras la ĉarnhreto de la pilota, kaj poste, du grandaj
kamentuboj. En la ĉefa' ferdeko oni rigardas gruojn, ŝnuregojn, ĉenojn,kabluin, boatojn, vaporŝalupon,.kaj kvar graciajn
mastojn levigantajn kontraŭ la ĉielo kun iliaj vergoj, ŝuurajoj,
veloj kaj ŝnurŝtuparoj, de kies pintoj pendas flagetoj, kiujn la
vontete ondigas; en la balustrade pretigitajn nagilojn; en l a.
flanko de la ŝipantaŭo ankron; en la ŝipposto timonon, kaj de
Citi loko, se oni sin klinas eksteren, super la maran suprajon,
tra la kvietaj akvaj, do ŝraŭbojn aŭ belicojn, kiu] antaŭenpuŝas tiel grandan flosantan arbon. En la internajo oni trovas kelojn, provizejojn, en kiuj anka ŭ oni konservas la viandon per
glad e. maŝinhalon, veraj suferoj pro la vermo kaj bruo, kie
laboras maŝinisto] kaj ŝajnenegro], diabloj, kiaj hejtas la fajrejojn de la maŝinoj. Ankaŭ la ŝipestro montris al niaj amikoj
senfadena.n telegrafss stacion kaj bone provizitan malsanulejon.
topas boĈiuj kunvenas on la k'ajuto de la alpestre, kiu malŝ
telojn da jereza vino. Dum ili trinkas, la. kapitano kuraslgas la
vizitantojn fari marekskurson, por ke ili profitu la okazon, fur
la ŝipo post du tagoj albordigos al proksima haveno, el kie
ŝipper vagonaro, ili rovenos tuj.—Ili akceptas kaj dankas la
ostron.

DEKTRTA
le la oka mateno niaj konatoj en ŝipigae kaj la ŝipestro ak-

ceptas ilin gasteme, kaj montras al ill iliajn kajntojn; Kvaronon
antaŭ la naŭa la ankroleviloj funkcias kaj malmulte da tempo

poste ekfunkcias la helicoj, ili ateneas la kvietecon de la akvo,
kiu, kiel kolorigita, ĵetas, verŝas en la ŝipon sian blankan
ŝaumon kvazaŭ gi estu ()tendo: ŝajnas ko la maro kraĉas.—Qni
aŭdas la bruon de la.ankromaŝinloviloj. La ŝipo tremas,
trcmegas, kaj turnigas far la piloto celas, manovrante la timonon, direkti la ŝipantaŭon en la en iron de la haveno, kaj
kiam li tion atingas, la ŝipo anta ŭeniras, la ŝipantaŭo majeste
fendas la maron kaj la helieoj lasas post la ŝipo blankan
ŝaŭman vojon, ŝipiran postsignon. hela estas la marveturo
dum la tago ĉar la Pipo apenaŭ balanciĝaa kaj tial oni ne riskas aufori marmalsanon. Agrable oni pasigas la tempon kaj,
tom malfrne, ntarvojaĝantoj enlitigas: nur maldormas la maristoj, kiuj viglas atente kaj direktas la ŝipon.
Frumatene, je la tagigo, la ŝipestro surprizas niajn konatojn
starantajn surda ferdeko porrigardi la aperon de la reĝa astro
kaj ĝui la belan impreson de la naskiganta fajra disko en la
.horizonto.
Ĉiuj matenman,gas; la- ŝipvivo komeneigas. Feliĉe Ia tempo
pasas. En la horizonto, kontraŭ ni; aperas nigra nubeto, kiu
rapide pligrandigas kaj venas cnla. ŝipon. La snbpiloto, ma.ljuna sed sporta marlupo, kiu staraŝ apud la ŝipestro, grnmblas
clai m li studas la nub ojn, kiuj sin etendas sub la blua ĉielarkajo,
kaj li murmuras al la ŝipestro: mi havos dancon. Efektive,
post ne longa tempo, fortega vento olcrnovigas, gi agitas la
antaŭe trankvilan suprajon de la maro, kaj frapas la ŝipon,
kiu komencas balancigi terure. l.a ventego siblas; Ia mastoj
krakas; altegaj ondoj atakas la ŝipon, kiu brave disigas ilin.
Mtrinda kaj grandioza kvankam terura spoktaklol
Subite sonas fajfilo, kaj oni aŭdas la potencan voĉon de la
ŝipestro, kin ordonas de la ponto. La maristoj horns ĉien, kaj
kelkaj el ili kun otìciroj preparas vaporŝalupon kaj boatojn,
delasas ilin en la furiozan suprajon kaj enŝipigas. Kio okazas?
estas dangero? Ciuj demandas; ĉiuj ekkrias. La ŝipo ŝanĝas
la direkton laŭ la ordonoj de la ŝipestro. Fine, oni divenas la
okazantajon: alia Pipe estas en grava danger°, ĝi ekdronas kaj
sia ŝipanaro riskas perei, droni. Jam oni vidas la malbonsortan ŝipon, 'gi estas velŝipo, sed tu frogato, korveto aŭ ja stof
Malfacile estas rekoni tion, Gar la ciklono eligis el gi la mastojn.

Cu
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fratoj dorlotas la scions kaj la onklon.--La. edzo hara; alian
fraton, kiu Estas vidvo kaj havas du lereemajn filinoja, tiel belaj kiel siaj kuzinoj.- ĉ;i tin familio akceptas ttiujatide vesper e
parencojn kaj amikoju.—(7;i tiu tago, din semajn', ia parencoj
kaj amikoj rendevuas en ditta ologanta domo,kun salonoj 1 nkse
kaj komforte meblitaĵ, kie oni konccrtas, dancas kaj pasigastempon.—vere okazas ĉiusosuajne amuza kuaveno,
kaj la gemastroj invitas ĉiam la ĉeestantarun trinki teon kaj
iam eĉ festeni.—Dan la junuloj flirtas la jnnnlinojn, ili petolas'
kaj gentile kaj korekte distras unu la alian; la seriozaj porsonoj en parolas pri literaturo, ĉu pri okazintajoj, fu komen-,.
tarias nunan politikon, aŭ ludas kartojn.

vel ŝipo;
la .savbeatoj kuraĝe antaiaeniras al la malbonsorta

fali
Oni. vidas ilin supreniri kaj malsapreniri akvonrontojn kaj
ŝipo,
en ald iuoja, aperi kaj malaperi. Tli alvenas al la pereauta
en
kaj oni rigardas, ke anoristode ĝi, preskaŭ muta, sin ĵetas
por
la maron kaj na ĝas pene tonante ion. Cavonto trafas lin
kablon sur
ŝnuro kino kaptas la na ĝanto, kiu saltas portante
ĝi glitas la malla vaporŝalupo. Oni ligas kablon kaj per
Sed la dangero
fel,idaj`ŝipano.j, kiaj vi ipi.ĝas on la savboatoj.
ipon. Kian grandan
aukorata no tiniĝis, ili dovas veni en la ŝ
oferemon postulas la marvivo!
ĝantaro
l~ oliĉo, jen sur la fordeko savintoj kaj savitol 1 a. voja
gratnias lu. savintojn kaj premiss iliajn klopodojn kaj penojn
per hnraoj kaj aplaŭdoj, kaj zorgas La savitojn ameme.
ĝeran
L,auragano daŭraskaj daŭrigas la malbonan kaj dan
defendas
staton de la maro, sed spite ĉio, la vaporŝipo sin
de la
brave kaj ĝijstas ankrojn en la haveno, kiu estas limo
1 iei la ŝipanaro
vojaĝo de niaj kona.toj, l-ir ili elŝipiĝas, sane
as la
de la fundirinta velŝipo. Tiaj konatoj dankas kaj adiaŭ
ŝi pestron.

DUA PARTO
riĉan familion simpatian, kiu estas maltcnombra
ĉetkaj kin loĝas en eleganta domo de contra strato en nia
arise l,a fainilio konsistas el gcpatro,j, do filoj kaj tri filinoj,
hi
sod ankaŭ loĝas kun ili la patrino de la edzino kaj frato de
edzo, kia estas fraŭlo. - l,a. edzo multe amas sian bopatrinon,
kaj la edzino sian hofra.ton. La avino amas pli la. nepojn, ol la
nr,pinojn; laonklo, kontraŭe, pli la nevinojn, ol la nevojn. -1,a
el la gefiloj estas
feliĉo regas ĉi tiun familion.—La malplejaĝa
junulo deksepj ara.- -La junuloj. estas n omataj Johann kaj Potro, la junulinoj Mario. Jozeflno kaj Ludovilino.-11i estas
simpatiaj, gajaj kaj kleraj gcknaboj.--Jozeflno, bela kaj gracia.,
kvin gaestas fianĉino: de najbaro, kiu estas in ĝeniero.—La

•

La Luma korpo konsistas el kapo, trunko, brakoj kaj kruroj.
En la kapo estas la kranio kaj vizago. La krano enfermas la
cerbon, kaj cerbeton. La supra kaj posta_ parto do la kapo estas kovrita de haroj.
En la vizago estas frunto, tempioj, brovoj, okuloj (kun siaj
pupilej, okulharoj, kaj pafpebroj),`vangoj, nazo, buŝo (interne
en la buŝo estas lungo, palato kaj deataria --dentoj, ŝirdenloj,
mueldentoj troviĝantaj en la makzolaj), lipoj, oreloj, kaj
mentono. La viroj havas lipharojn, vangharojn kaj barbon.
La halto, kiu kovras la vizaĝon havas snikojn kiam la personoj estas maljunaj, kaj multaj el ĉi tiuj posedas specialan karakteron, specialajn diferencojn, proprajn diferencojn, on la
vizago, kiujn oni nomas trajnoj, kaj kuna persono moron intenco la vizaĝon, oni nomas tiajn movojn gestoj ali grimacoji
kiujn oni uzas ankan por moki.ali ofendi iun, a ŭ por ridigi iun.
En la trunko oni trovas la kolon kun ĝia gorgo kaj Hoko,
uliroju, bruston, mamojn, ventron, umbilikon, dorson; koksojn, talion, ingvenojn, akcelojn, gluteojn.
Oni povas diri, ke la trunko estas ujo kies trabajo estas
formata per la spino (konsistanta el vertebroj), ripoj, klavikloj, sternumo kaj polvo; trabajo kovrata per muskoloj, kaj onpraje per la kanto. Ĉi tiu ujo enhacas ezofagon, koron, palan-
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-22ojn,renojn, hepaton, kiu sekrecias la galon, lienon, pankreason kiu sekreeias sukon, kiu estas efika por la dia,esto, etoinakon, intestojn kaj seksajn organojn.
La koro -colas la homa motoro, kies motora forte estas la
sango, ki,n estas arteria kaj. vej,na, tre ruĝa Ia unua, kaj malhole blua la dua: La urtorioj estas koadukiloj, tuboj tra kin)
la sango iras de la kern en ĉiujn korpajn regionojn; kaj la
vejnoj ankaŭ estas tuboj, tra kiuj la sango coronas en la koron de la lokoj kie la arterioj finiĝas.
La centra parto de la'nerva-cerba-spina`sistemo konsistas el
corbo, corbeto kaj balba-mjelo aŭ encefala kolo, enhavataj en
la krania kavajo, kaj el la rnjclo enhavata en la vertebra kolono.
La brako konsistas ol humero, ulmo kaj radio, manradiko
mano kaj flngroj..ne forgesu la kubuton kaj ungojn.
En la kruroestas femuro,.palelo, genuo, tibikarno, peroneo,
tibio, piedo, malcoloj, kalkano,plando, fingroj, kaj ungoj.
Ĉiuj ostoj forman la skeleton.

La homo manĝas diversajn nutrajojn, sed la plej konvenaj
estas ta vegetaraj kvankam oni multe estimas viandon kaj produktajojn de diversaj bestoj.
ĵ Akvo, lakto, buljono, siropo, ĉokolado, teo,
kafo, oleo, suko el diversaj fruktoj, punĉo kaj kelkaj infuzajoj.
La vino, brando, likvoro, ĝino, konjako kaj ankaŭ la biero estas danĝeraj, kvankain estas multaj personoj, kiuj opinias kontraŭe kaj trinkas tiujntrikajojn. Terura alkoholismo! Vojo al
multaj malsanojl
Cucealo), Iegotnoj, radikoj kaj tuberoj.
Vegetaraj nntrajoj: Hortikulturaj herboj.
Fruktoj.
(tiel estas nomata] ĉar oni oferis ilin al Diron
estas gramineaj plantoj el kiuj oni povas fabriki panon, kiu
estas la data fudamento de la horns nutrado en multaj landoj
Ili estas tritiko, aveno, hordeo kaj sekalo, plie, oni konsideras
duaj cercalo) aliajn gramineajn plantojn, el kiuj oni utiligss

nur la rizon kaj maizon. La greno enhavas glutenon, albumenon, sukeron, magnezion, iujn salojn, kalkan fosfaton, k. c.
Oni muelas ĉi tiun grenon kaj rezultas do pulvoraj specoj;
faruno kaj brano. El tritika kaj sekala faruno, oni fabrikaŝ
panon, kaj sukaft ol maiza faruno oni fabrikas bongustan flayan panon en iaj regionoj. La aveno kaj hordeo taŭgas por nutri
la bestojn, l si de antaŭ nelonge iliaj pistitaj grajnoj aft farunoj,
kuirita) kun akvo, ladle airr buljono, estas bona nntrajo per la
homo. Per fermentado de la hordeo kaj cl maidolĉaj floroj de
la lupolo, oni fabrikas bieron. FA rim . faruno oni ne povas
fabriki panon tial ke ĝi ne enhavas sufiĉan kvanton da gruteno,
sed ĝia grajno estas unu el la plej data) nntraloj, super ĉio, per
la ĥinoj kaj japanoj. En Valend o kaj ICatalunlanclo, oni kulturigas multe la rizon.
El tritika kaj sekala faruno anka ŭ oni fabrikas pasteĉojn,
kakoju, biskvitojn, kaj supo-pastojn, tiaj estas makaronoj kaj
vermiĉoloj.
estas herbaj plantoj de la logumenoza familio, kies
grajnojn oni utiligas kielnutraĵ ojn.
La grajnoj de tiuj Legomoj enhavas logumcnon austataŭ gla
teno, sed la legum0no colas pli riĉa je nitrogerto, ol la gluteno
de la cerealoj kaj je plej granda proporcio, anka ŭ ceterajn
subatauoojn de tin) gramineaj.
La legomoj, kinj taŭgas por Ia homa nutrado, estas speciale
Tento, fazeolu, fabo, pizo kaj kikero (garbanzo). Nor oni jenltnrigas la lastan en Hispanujo, Ital.ujo. Iea) Meksiko.
kaj
manĝebiaj, kvankam malpli
La plantoj de
nutraj, ol la aritaŭaj, estas natraĵoj pli inalkaraj, kaj taŭgas
por tri gravaj indastrioj, kiuj elĉerpas el i li farunon kaj sukeron, kaj alkoholojn per ilia fermentado.
La plantoj de karna radiko prezentas tre strangan disvolvon
kin sin riruarkigas de la nutra periodo de la planto en tian de
la reproduktado: la unua periodo ftniĝas per dikiĝo de la radiko, dikiĝo, kiu komen_eiĝas apenaŭ la folio) atingassufiĉan
kreskadon. Pro la dikiĝo de la karna radilro, ĉi tie estas vere
tenejo enhavanta albumenon kaj sukeron, el kíaj,sin nutras
la branĉatoj, liore) kaj fruktoj dum la dua periodo. La rapo,
bete, karoto kaj napo estas la ĉefaj; kaj super ĉio la boto.
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En la tubers] plantoj okazas same kiel en la antaŭaj: enne
efektiviĝas folia kreskado, kaj kiam la foliaro atingas grandan kreskadon, ekkroskas la tubero], kies kreskado finiĝas
kiam la planto fruktigas kaj mortas. La terporno kaj la dolĉa
terpomo
ŭ vortaro Verax) estas Ma ĉefaj. EI la terpomo
oni elĉerpas farunon kaj alkoholon; oni konfitas la dolĉan
terpomon.
La beto estas la planto, kiu, krom la sukerkano, enhavas
plej multe sukeron.
Knkurbacoj, solanacoj kaj liliacoj. La
du unuaj donas manĝeblajn fruktojn; kaj la lastaj, manĝehla]n
bulbojn. Al la unuaj apartenasmelono, kiu devenas de Persujo, kies karna frukto estas tre bonodora kaj dolĉa; la akvomolono, la kukumo, kaj la kukurbo; al duaj, la tomato kaj la
pimento; al triaj, bulbo] kaj ajloj.
Sod lmrtikulturaj herboj propre, kies foliojn, trunketojn kaj
branĉetojn oni uzas aŭ utiligas kiel nutrajojn, ĉu kuiritajn,.ĉu
krudajn (salatoj), estas, inter alia], diversaj specoj de brasikoj,
kaj florbrasiko, profitante Ia foliojn de la unuaj kaj florajn
abortitajn organojn de la dua; spinaco, laktuko, dolĉa. cikorio
la maldoĉa estas surogato de la kafo), celerio, artiŝoko,
kardo, kaj asparago estas la ĉefaj.
Ankaŭ oni utiligas la fungojn.
Banano, daktilo, oranĝo, citrono, granata, fig,,, vinbsx•o; migdalo, avelo, nukso, abrikoto, ĉerizo, pruno, persiko,
piro, pomo, ribs, frago, franche, cidonio kaj aliaj multaj taŭgan kiel nutrajoj. Ekzistas industrie], kiuj eksportas ilin sekaj
aŭ kun siropoj, marmeladoj, en potetoj aŭ lade] skatoloj, ofte
eliginte antaŭe el ili la kernojn kaj ŝelojn. El iuj el ili oni fabrikasalkoholajn trinkaĵojn,kiujn multe ŝatas multaj personoj;
kaj speciale, el vinbero, vinojn de Jerez, Malaga, Porto, Madera, Ĉampano, Rejno, k. c. kaj tial oni fondas novajn industriojn, kaj iaj el ĉi tin] fondas àliajn pro la distilado de alkoholoj, likvoroj, konjakoj 'kaj brandgj. Fine el la vino oni fabrikas lavinagron.
El olivo oni elĉerpae oleon, per kiu en multaj landoj oni
anstataŭas la buteron por la proparado de la kuira]oj.°La oleo
ankaŭ taŭgas por grasokniri,la enafinojn kaj por la lunrigada,.
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o,liusemo,kaaabsemo,kokoso,k. e. Ĝitiujn oleojn oni uzas
kiel kuracilojn, kaj por pentri kaj lubriflki. La plej bonajn oleojn el erlivo oni fabrikas en Ilispaaujo (Tortosa, Kataluulando
kaj Andaluzio) kaj en Italujo.
La homo ankaŭ manĝas la viandon de bovo; porko, ĉevalo,
azeno, hundo, - urso, cervo, kunikio, kapro, leporo, apro kaj
aliaj mambestoj; viandon de koko, kolombo, ansero, meleagro, perdriko, koturno, lesson, k. c. Ankaŭ li utiligas la ovojn;
viandon do granda nombro da fiŝ oj, sardelo, merlango, gado,
salino, tento, angilo, k. e.; viandon de multaj moluskoj, ostro,
kankro, heliko, mitulo, k. e.
El tiuj viandoj out fabrikas konservajojn, kiujn oni onfermas en ladaj ujoj por la eksporlado, fondants gravajn industriojn. Ankaŭ oni peklas kaj sekigas la gadon kaj ĝin eksportas
ĉien, ĉar ĝi. estas bona, konvena kaj malkara manĝajo. El la
hepeto de la gado oni clĉorpas fluidaĵon, gadan oleon, kiu
estas kuracilo tre Bosnia ke] rekomeudinda.
La lakto de multaj mambestoj ankaŭ estas tre bona nutrajn,
kaj ol bovina, tatina kaj kaprina lakto oni fabrikas multajn
specojn de fromaĝoj, kaj el bovina lakto oni faras buteron. La
lakto de lcamelino estas savo do multaj Baravano] tra la dezertoj, kaj la ĉevalina lakto fermentita estas- unu el ĉefaj
nutrajoj de la kaŭkaza regiono, kaj oni opinias serioze kaj
fnndamente, ke ĝi forigus la hoicron, kaj ke la hrĝantoj el tiu
regiono dankas sianlongedaŭran vivon al tiu nutraĵo.
La homo ankaŭ utiligas la mielon de abeloj kaj vespoj kiel
n utrajon.

La homo sukcesis regi ĉiujn bestojn eĉ la plej sovaĝajn. Estas is] persona], kiuj mirigas amasojn per. siaj Judo) kun"loon.
o), tigro]. rampajoj kaj aliaj teruraj bestoj, aŭ per simioj, kiujn
sukcesas dresi.
Al kvai•manulej apartenas la simioj, kies ĉefaj familioj estas:
vorto signifanta sovaĝan homon kiu loĝas
precipe en 7ava, Malaka kaj Borneo;
granda staturo,
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ŝtonego;
malgrandaj kaj tee inteligentaj, familio malmultenombralo; anta en Ameriko;
kies.hulego estas
tre akra, kun lanaj haroj kaj tre longaj kruroj, kiuj permesas
al ill salti multa kaj rasile, kiuj loĝas en. Madagaskar, Afriko
kaj Molukaj insuloj, kaj tial ko ii tiuj simioj posedas tre subtitan flaron, oni utiligas ilin per ĉasi, ankati ili estas noktaj
aft preskaŭ noktaj, Iuj kvarmanuloj havas voston kapablan
presi kaj premi.
Vesperto, hundo, kato, hiono, crmen°,mustelo, lutro, urso,
lupo, leono, tigre, linko, leopardo kaj foko (marlup ) kaj marleono, kiuj eliras teran propravole kaj kiam iliaj fidoj mamsut:as) estas diversaj familioj apartenantaj al la karnivoroj (karnomanĝantoj).
Seiuro, rato, muso, -kastoro, leporo, kuniklo kaj aliaj estas
familiaj de la mordetanta ordo' (mordetuloj)Elefanto, maniuto (simila je la elefanto, kiu vivis dum la
komenco de la kvaternara epoko, kies fosiliaju ostojn oni
trovis, en la. jaro 1790' en Siberia rnarhordo kaŝita per gladìe)oj, kaj kiam tiuj glaciejojfandiĝis, oni trovis ĝian korpegon,
kies haŭto estis kovrita de longaj kaj nigraj haroj la ŭlonge la
dorso, kaj de abunda ruga lano sur la ceteraj korpopartoj),
niastodono (kies grandegan skeleton ni nur konas), hipopotame aŭ riverîevalo, rinecero, porko, ĉevalo; azeno kaj zebro
estas familioj de la pakidermoj. La mulo, nereproduktiva besto, naskita pro kunpariĝo de devalino kun azeno, ankaŭ estas
pakiderrnoOni rnalkaŝis antaŭ nelonge en Tendaguru (Okcidenta Afrike) skeleton de grandega besto, kaj oni semis ĝin
kian oni konservas on
kaj
kiun donacie la ribuloCarnegie.
ŭ
certo vivis danr la epoko do la utanrutu, mastodono k. o. grandaj bestoj,
kaj ĝi devas aparteni al la pakidermoj. Oni opinias ke ĝiaj
enoj estis la samaj kiel liaj do la Iaipopotamo. Giaj ampleksoj estas 48 metroj de la kapo ĝia la ekstremo de la vosto, kaj
6 metroj 60 centimetre) ĝia statgro.
Sendentuloj konsistas, el tri familioj. Al la unua apartenas

la bradipo aŭ tridaktilo, kin sin nutras el folioj kaj logas en
Suda Ameriko; al la dua apartenas la dazipo, kies dorso estas
ŭ vortaro
kovrita de skvamoza speciala kovrilo
Versa); la mirmekefago, kies buŝego estas tre longa kaj akra
kun fadenforma - lango kovrita de tre glueca salivo, kun la
dorso kovrita de hare), armita per fortaj ringoj por fosi la teron kaj serĉi formikéjojn Car ĝi sin nutras per formikoj, ĝi
ankati estas leganto de Soda Ameriko; la maniso, ties korpo
estiis kovrita de skvamoj tegole arunĝitaj, kiujn formss la
haroj lutitaj; la megatero, kies solan fosilian skeleton, kiun oni
trovis en la apudajoj de la rivero Lujan ĉeBuenos Aires, oni
konservas. en la Madrida Mazeo pri Natura historio, kaj ĝi
aparteuas al la kvaternara epoko: la tria familio estas tiu de
la monotremoj, stranga familio karakterizata ĉar ĝi havas
kloakon en kian alfluas la dika intesto kaj urina konduko, kun
ungoj en la kruroj, kaj la virbestoj havas en la postaj kruroj
kavajn spronegojn per kiuj ili eligas fluidajon kiu devenas de
glande troviĝanta en la femuro kaj pri kiu fluidaĵo osi opinia.se
ke ĝi estas venena; plie, ne estas eertigita la ekzisto de la mamoj, nek oni konas kiel ĉ i tiuj bestoj, ornitorinkoj kaj ekidnoj,
sin reproduktas; ih togas en Nova-Hotando.
Marsupialoj estas strangaj bestoj, kies idoj ne atingas en la
utero la kreskadon, sed en speciala sako, Sian havas la patr,iaoj sur la ventro kaj kin enfermas la mamojn. Oni citas la
makropes, la kangurnon kaj la didelfon. Ĉi tiu lasta havas la piedojn kiel estas tiuj de la simioj, Ita) ankati premantan voston, kaj loĝas en Ameriko. La kangaroo logas en Nova-IIolando kaj apudaj insuloj.
I,a kamclo, dromedaro, lanto, vikuno, mosk0 (kiu sekreeias
tre bonodoran substaneon, ei kin oni preparas parfumon),
norda cervo, kapreolo, antilopo, deano, girato, kapro, .laso kaj
bovo, apartenas al laremaiantoj, bestoj kiuj multe helpas la
homojn..
La baleno, marbovino, makroeefalo kaj delfeno, kiuj logas
en la mare, apartenas al la ketacoj, rnumuloj kiuj ŝajnas esti
fiŝoj.
La birdoj estas terloĝantaj kaj akvoloĝantaj. Inter la unuaj
estas la vulture) (inter ili la kondoro, kin loĝas en Ameriko;
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la katarto,_kiun -adoris la antikvaj egiptoj), la gipateo, la fatko
(besto tre forta .ka) facilmova, kiu flugas rapide kaj tre alte,
kies vido estas tre akra, al kiu apartenas la falko propre dirite,
kian oni utiligis por la ĉaso, la aglo, la akcipitro, la pizo, kaj
la miles, kaj iam oni opiniis aparteni al ĉi tiu grupo la serpentario,:kies kruroj estas tre longaj, kaj kiu sin nutras el
kolubroj eĉ venenaj), la strigo, la najtingalo, la hirundo (ekzistas en Azio, llinujo,speciala hirundo, kin konstruas sian neston
el manĝeblaj algoj, kaj oni multe Pafas tiujn nestojn kiel
manĝaĵ on), la kanario, la kolibro, la pasero,'la papago, la kokoj, la kolom boj (oni utiligas el di tiuj specialajn kolombojn, por
transpoltiskribaĵ ojn,lelegramojo),la perdriko;la koturno, la
oriolo, k. e. El la duaj oni devas elti la cikonion, fenikopteron
kun rozkoloraj kaj ruĝaj plamoj,la straton (kiu logas en Afriko
kaj metas en la sablon siajn ovojn, kiajn la vermo de la suno
konas; kaj kies plumoj estas tre kara ornamo do la virinaj ĉapeloj), la oliami, la karadrion, la trigon, la Bruon, la ardeon, la
ibison (kies religian specon adoris fervore la egiptidoj), la skolopon, la ralon, la fulikon (kiuj loĝas en la marbordoj, river).ordoj kajmarĉ bordoj) la podicepson,,la aptenoditon, la mevon, la marhirundon, la rinkopson, la pelikanon (e.i tiu havas
cation, kiu pendas de la du branĉoj de ĝia malsupra makzelo,
en tiun sakon la pelikano metas kaplitajn fiŝojn por moligi
ilin,kaj kiam ĝi devas nutri siajn idojn, tiam ĝi premas la sakon kontrafl sia brusto mem, kaj tial eliras e1 la sako la nutrajo,per kiu sin nutras la idoj. Pro tio oni farts logendon pri
patra amo, ke la pelikano vundas elan bruston por nutri sian
idaron, ĉar oni opiniis, ke li nutras ĝin per sia sango), la anser-,
on, la eignon, la anason,lcaj la. nigran eignon de 1\ ova-Holando.
La'testudo, la krokodilo (krokodilo ĝuste dirita, estas tin
lain loĝas en Afriko; ,gas ial°, tin kiu logas en Ilindujo; kajmano aŭ aligatoro, tiu kiu loĝas, en Ameriko. La krokodilo
havas tre malgrandan sed teruran matatnikou, kiu suferigas ĝin multe ce ĝin .-mortigas; tiu inalamilao estas speeiala
formiko, kiu eniras en la budon de la krokodilo, sinlolcumas en ĝia lango, kiun ĝi uloerigas per konstanta pikado; sed
feliĉe por la krokodilo, alia malgranda besto, birdeto, senae
ĝin. La.. krokodilo vidante Ilugi sian amikon,, malfermas la

budon, la birdeto eniras en la Makin. kavaĵon de la krokodilo
kaj purigasper sia beko la krokodilan langon rnan ĝanto 1-a
formikoju. Nur kiam la birdeto estas forfluginta, la krokodilo
fermas la budon). l.acerto,.fiameleono (kiu memvole ŝanĝasla
(stranga besto, kies fosilian
koloron de sia haŭto),
skeleton oni trovis en iuj anglaj kaj germana) lokoj, ankoraŭ
oni ne scias ĝian veran zoologian lokon), serpentoj, kolubroj,
vipero, bufo kaj rano, apartenas al la reptilioi aŭ rampaĵoj.
Itlultego da bestoj apartenas al kvara klaso de la vertehrnloj;
al la fiŝ o): gado, ^;arko, augilo, sardolo, merlango, salano, tonfiŝo, tinto, skvalo, k. e., k. e..
Apartenas al la moltukoj, klaso de bestoj kies-korpone
havas skeleton, kies korpo estas mula la) ofte enfermata en
konko, la`ostro, mitnlo, heliko, k.
La insektoj estas bestoj provizataj je speciala ŝelo pli-malpli
mola, kies korpo konsistas el tri partoj: kapo, torako kaj abdomeno, kun palpai organoj (antenoj) en la kapo, kun ses kruroj metita] en la ringoj kin) formas la torakon, kun flugilo],
malsimplaj okuloj kaj kun buŝo kun'palpiloj kaj aranĝita por
suri aŭ maĉi. Al la insektoj apartenus la grilo, abelo, muŝo,
vespo, kulo, puto, pediko, eimo, slcaraho (kiun adoris fervore
la egiptoj kaj per kiu. ili reprezentis la sunon, kaj simboligis
la renaskiĝon data vivo), blato, papil a, k. e.
Araknojdoj estas bestoj, kiuj ne banas flugilojn,.kies kapo.
kaj torako fermas turo solan ringon al kin estas metita la ab
domen°, kiuj havos ok krurojn. Inter ili estas la araneoj, skorpioj (ĉiuj ĉi tial estas ven nj, ilia selcreeias venen on per gland,,
troviĝauta en la lasta ringo do sia abdomeno (kvazaŭ vosto;)
kiu flniĝas kiel movcbla ungo aŭ hoko):
Arustacoj estas bestoj kies kapo kaj torako preskaŭ ĉiam
konsistas el um] sola ringo kaj kies :Jul omeno konsistas el
diversaj ringoj: ili estas bestoj kiuj havas antenojn en la kapo, dek aŭ dekkvar krurojn kaj ilian korpon defendas tutplene
tiel
speciala kovrilo. La krabo; kankro, kaj paguro aŭ
nomata ĉar ĝi loĝas en konko de rnortinta tn°lushio, apartenas
allakrnstacoj.
La vermoj estas bestetoj longaj, mats), kies korpoj konsistas
el multaj ringoj, kaj ili r anrpas. Inter ili estas Ia terebeto, sor-
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polo (enfermita en tuboj diversformaj), maraj kaj teraj lmnbrikoj, hirudo, (uzata por snéi la sangon de malsanuloj).
Ankaŭ ekzistas aliaj malsuperaj bestoj kiuj formas grandcgan nombron da estajoj:
aspekto kaj vivmaniero
estas kiel tiuj.de la plantoj;
kies korpo esta.s'tovrita. de dornoj;
specialaj vermoj, vivantaj en la intestoj kaj eĉ en la hepato, okuloj kaj cerbo, kaj tial, la malfaciloco koni kiel ili povas alveni en tiajn organojn, devigis
opinii, ke ili naskiĝis propramove, sed hodiaŭ oni scias ilian
(solitero, Iumbriko
devenon, kiu estas ovonaska aft
kaj trikeno —kiun enportis en Eŭropon la amerika;j porkoj—);
estas molaj bestoj al kiaj apartenas la meduzoj (mnllseksecias
a,j el ili sekrecias kaŭstikan substancon);
ruĝan rozkoloran kaj blankan kalkan substa.ncon, kiu forman
. submarajn arbojn, ŝtonegojn, rokojn kaj ankaŭ, loĝeblajn
insulojn; kies substancon oni nomas tovato, el kiu oni fahrikas ornamajojn), 14 spongo apartenas al la polipo) kaj ĝi vivan
estas ntalgrandaj catajoj
altenata al la rokoj; ti ne, la
loĝantaj en senmovaj akvoj, puno kaj kelkaj fluidajoj, en la.
vi n agro.

La plej grandaj amikoj de la homo, la plej bonaj amikoj de
,la homo estas: la domaj bestoj, kin) helpas nian laboron kaj
provizan nin per nutrajoj, vakso, lano, felaj; kaj inter tiuj bestoj oni devas rimarkigi la silkan raŭpon, kiu naskas la gravan
)silkan indu,trion, lin teksas velurojn, atlaaojn, pnutojn kaj
ĉ iajn silkajn ŝnm-etojn; la arboj, kiaj donas al ni ombron,
purigas la aeron kien. ni spiras, protektas nin, donas al ni
siajn fruktojn, sukeron, panon, siajn sukojn kaj sian lignon
per kin ni snbapogas la minajn galeriojn por eviti ilian renversiĝon, el kiu ni fabrikas meblojn, diversajn ilojn, konstruas
domojn, barakojn, budojn; kabanojn, Sipojn,.k. o., fabrikas
karbon kaj paperpaston kaj kien netniigaa,ja branĉojn, ŝtipojn,
pecojn ni utiligas poefajrujoj kaj fornoj; la arboj provizas nin
per kuraciloj kaj sekrecioj (kiel `estas tiu de la pino, el kiu
devenas M retina industrio ton ĝiaj produktajoj. la terebento

kaj terebentoleo k, e.), donas al ni korkon, kotonon (el kin oni
fabrikas, oni teksas multajn tolaĵojn kaj drapojn), kamforon,
kininon, kaŭĉukon, gumignton, araban gumon; tekseblaju
librojn (el kiuj oni fabrikas ŝnurojn, teksajojn, matoja kaj
in nitaj o utilajn a,jojn). La akario, migd alurbo, abio, einamarbo, ĉerizarbo, kaŝtanarbo, mahagono, poplo, tremolo, ulno,
juglando, kverko, figarbo, morusarbo, flago, patina, daktilpalmo, saliko, sambuko,cedro, frakseno, laŭro, avelarbo,
olivarbo, kokospalmo, ebono, k. c.; multegaj - plantoj, kiuj
disponigas siajn fruktojn, semojn, foliojn, branĉojn kaj fibroju kiel nutrajojn por ni kaj la bestoj. knracilojn kaj rimedojn por multaj aplikoj (el fibro de la fino oni fabrikas fadenojn -kaj delikatajn tolojn; el'kanaha two sakojn, teksajojn
maldblilcatajn kaj ŝ nurojn; el pajlo de la ri o kaj aliaj gramineaj plantoj delikatajn inatojn kaj ĉapelojn, kaj ankaŭ el
junkoj); ĝardenaj plantoj, kiuj por siaj floroj kaj odoroj-parfumas la aeron kaj ĝojigas-la homan vivon, kaj inter multenombraj oni devas citi la rozon, levkojon, krizantemon, diantan, tulipon,.kamelion, dalion, geranion, violon, heliotropon,
hacinton, jasmenon, siringon, lilion, iridon, narcison, lekanton, lotuson, ankaŭ oni devas rememori la'filikop kaj muskon.
Sed por utiligi la lignojn, labori, zorgi kaj kulturi la arbojn
kaj plantojn, labori en mine)oj,.fabriki trksaĵojn kaj fari ĉiajn
laborojn ee studojn, Ia homo bezonas la helpon de la mineraloj, kiuj donati al li medikamentojn; rimedojn por konstrui (kalkon, gipson, cementon, marmoren, graniton, ŝtonon,
sablon, argilon por fabriki brikojn kaj tegolojn, k. e.);tnetalojn boron, arĝenton, platen on, plumbon, aulitnonon, kupron
feron, le. e.,el kiuj oni fabrikas juvelojn, monerojn, presliterojn, Stalon, pioĉojn, plugilojn, najlojn, pinglojn, ŝraŭbojn,
relojn, multajn ma$inojn por skribi, kalkuli, teksi, produkti
lumon kaj forton, mezuri, kaj por 'nulle da laboro kaj studo
kaj ankaŭ kanonojn, patilojn, ŝrapnelojn kaj ceterajn, ilojn por
mortigi); nutrajojn por la herboj, planto)leaj arboj_
Pine, la nature tiara malavara donas al ni diamauton, kino
la homo facetas por .fari la brilianton; ankaŭ donas al ni
smeraldo.n, perlon, topszon, tùrkison, safiron, k.e. kiuj kurw
kun la plateno, oro, kaj arĝento satigas la homan lukson.
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Ni ne forgesu la terkarbon el kin oni ĉerpas multegajn snbstancojn, kiuj multe helpas la jzemion kaj taŭg'as por kuraci,
tinkturi, pavimi, gudri, k. e,
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drato. Triangulo. Paralelogramo. Pirarnido, Rombo."Oblikvu.
Angolo. Ovulo. Perpendikla. Plano .°reo. Volumeno. Perimetro. Poligono. Profunda. Vakuo. Poliedro.

°
Dio. Naturo. Ĝielo. Astro. Stelo. Konstelacio. Materio. Planedo. Gaso. Komoto. Nebulose. Mondo. Satelito. Fenomeno.
Suno. Merkurio. Venoso. Tero. Luno.. Marso. Jupitero. Saturno. Uranuso: Neptuno. Spaco.

Blua. Blanka. Nigra. Bruna.:""Klara. Griza. Flava. Ruĝa..Karmina. Verda.Violkolora. Oranĝkolora.

Polvo. Regiono. Promontoro. Kontinento. Rifo. Insulo.
Istmo. Ekvatoro. Tropiko. Meridiano. Paralelo. Ebenaĵo.Poluso. Groto. Vulkano. Gin dea. Intermonto..Golfo. Maritalo.
Kluzo. Laguna. Al11uo. Elfino. Tajlo. Fonto.. Fontana. Digo.
Guto. Puto. Vadloko. Toronto.

Viro: Infano. Knabo. Junulo. Fraŭlo. -Edzo. Vidvo. Orfo
Patro. Onklo.-Finto.Kuzo. Nevo. Nepo. Fianĉo. Avo. Junago,
Matuurago. Malj unago. Morto. Naskiĝo. Foiiĉeco. Juneco. Matureco. Maljuneco. Rajto. Ŝparo. Okazintajo. Edziĝfesto:`Oflco°
Metio. Profesio. Riĉeco. Pensio. Puno Rento..Societo. Najbaro_
Vido. Aldo. Flaro. Gusto. Palpo.

Ĉielarko. Taglumo. Poluslumo. Ne~defalo. Bolido. Marnebulo. KRu al°. Krepusko: Ciklono. Nebulo. Fulmo. Fulmi.
Glacio. Frusti. Hajlo. Haiti. Pluvo. Pluvi. Eklipso. Sekeco.
Raso. Temperaturo.Vetero. Ton dra. Tertremo.
ĵ
Aloe. Amato. Gndro. Pefo. Vanilo. Pipro.
Altireco. Kohereeo. Densaco. Stendebleco. Malmolceo. Elasteco. Ekvilibro. Elektrikeco. Flelcsebleeo. Galvanismo. Graveso. Energio. Inercio. Magnetismo. Movo. Nivelo. Pezo. Intermoleknleco.
Ampleksa. Ebena. Plata. Glata. Spaco. Diametro. Bazo. Larĝa. Longa. Livio. Alta. Dika. Granda. Supraĵo.'Kavajo. Cilindro.
Ronda. Konkava. Kava. Knauss. Konveksa. Ruba -Densa..
Ilasiva. Vasta. Horizontala. Plena. Sfero. Relsiaagalo. Kva:-

Amikeco. Amo. Ruza. Avara. Apatia. Bonfarado. Kaprico
Karaktero. Koloro. Kompato. Konduto. Konfido. Konscienco'
Prudento. Eurago. Timo. Scivolemo. Ĉagreno. Indeco. Doloro,
Dubo. Entuzinamo. Envio. Sprito. Naiva. Sincera. Genio..Ila.l
noro. Rompetenta..-Fervora. Jaluca. Gentila. Afabla. Ĉasta. Pasio. Pacienco.. Prays. Racio. Bezona. Humoro. Vero.

Nasko. Agonio. Angina Apopleksio. Astmo. Hemoroj do.
Kaneero. Kataro. Ratarakto. Holero. Koliko. Cikatro. Febro.
Difterfo. Lakes. Sveno. Frostabreso. Skarlato. Skorbuto. Epidemia. Pesto. Fistulo. Gangreno. Hernio. Reumo. Potiagro.
Marmalsano. Kapturniĝo. Miopeco. Paralizo. Kripla. Ftizo.
Tuberkulozo. Tifo. Freneza. Tuso. Ulcero. Variolo. Blinda
Lama. Muta. Straka. Gibo. Sorda. Sonambulo. Brakmanka.
Rontrairveneno. Antipirino. Bandaĝajo. Inokulaò, Kamfo
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—35 ---skribajo. Kliento. Makloristo. Kvitan co. Rabato. Transpartapago, Bankroto..Risko. Senrisko. Saldo. Takso.Librotenisto.
Templimo. Komizo.

Kupo. Kaŭterizo. Kloroformo. Dieto. F.tero: Plastro. Pastelo.
Plinio. Pomado. Enŝprueígo, Siropo. Kinino. Klistero. Vejnvnndo. Jodo. Smirajo. Recepto.

Modo.,Fasono. ĉapelo. ĉapo. Jako. Veŝto. Pantalono. Robo.
Zono. Ĉemizo. Kamizolo. Kalzonoj. Ŝtrumpetoj. Ŝtrumpoj. Jupoj. Kiteloj. Pelto. Mantelo. Surtuto. Kapoto. Botoj. Ŝuoj.Manumoj. Kolumoj. Kravatoj. Gamaŝoj.'Gantoj. Frako. Redingota. Ronda ĉapelo. Uniformo. Kasko. Salo. Korseto. Naztuko.
Antaŭtuko. Pluvombrelo. Ombrelo. Bastono. Tolo. Batisto.
Krepo. Damasko. Drapo. Flanelo. Gazo. Lano. Pluŝo. Felpo.
Muslino. Perkalo. Tafto.

Imperiestro. Rego. Moŝto. Monarĥo. Princo. Rapido. Duko.
Markizo. Grafo. Barono. Junkro. Kavaliro. "Nobelo.Kanceliero.
Ifonsulo. Ministro. Ambasadoro. Deputato. Senatano. Papo.
F1piskopo. Pastro. Kanoniko. Patriarko. Nuncio, Monaho. Aka.
demiano. Verkisto.- Aŭtoro. Agronomiisto. Anatomiisto. Bo
tanikisto. Ĥe misto. Ĥirurgiisto, Geometriisto. Jurnalisto. Gimnnstikisto. Litograllisto. Beletristikisto. Literatdristo. FifoIogiieto. Filosofo. Doktoro. Profesoro. Instruisto. Majstro. Licen.
Mato. Poeto.

Kudrilo. Pinglo. Ventumilo. Broĉo. Saketo. Butono. Ciro.
Braceleto. Brosilo. Ĉeno. Koliaro. Tondilo. Piedveŝtilo. Pasamento. Kosmetiko. Rubando. Manpo§o. Fingringo. Lorno. Binoklo. Lenso. Kombilo. Spegulo. Sapo. Ringo. Medalo. Buko.
Medaliono. Peruko. PI
Orelringoj.

Stabs. Regiment°. Kapitano. Bataliono. Roto. Leŭtenanto..
Kaporalo. Soldato. Rekruto. Oflciro. Pioniro. Standardo. Flago. Kolonelo. Generalo. Subkoionelo. Serpento. Gardstaranto.
Budeto. Tendo. Klingo. Divizio. Korpuso. Infanterio. Kavalerio. Artilerio. Skadrono. Baterio. Armilo. Tornistro. Gamaŝoj.
l Kartoĉo. Paflio. Batalo. Visiera. Revolvero. Fortika.jo.
Karaveno. Remparo. Bajoneto. Lanes. Spado. filavo. Posardo.. Pistols. Kuglo. Srapnelo. Rimeno. Parapetti. Sabro.
Tranĉco. Proem. Vergato. Admiralo. Garnizono. Pasporto. Permaso. BatalŝiPu. Armos.
Letero. Ĉeko. Bilanco. Kredito.
Akcio. Kaso. Kontrakto.
~
Ŝuldo. Debeto. Debito. Giro. Sartio. Fakturo. Deficits. Budgeto.
Kambio. Montrajn. Modelo. Firmo. Kompanio. Pako.: Fag-

((

Sigelo. Stampilo. Kajero. Broŝuro. Libro. Novels. Krajono.
Romano. Folio. Plumo. Dezegno. Bildo. Revuo. Gazeto. Stablo,
Cirkelo. Paletro. Pejzago. Peniko. Portreto. Skizo. I3armoniumrn. Gitano. Klavo. Litro. mandolino. Bolo. Literio. Pilko.
Gimnastiko. Skermo.. Bokso. Sterlingo. Spesmilo. Spesdeko.
Ŝilingo. Penco. Marko. Funto. Krono. Guldeno. Rubio..Dolara.
Helcro. Centimo. Pezeto. Pfenigo. Rejso. Kopeko. Cando.
Reato.

r1
Ab
Abon'
Abort'
Absorb`
Abatrakt`
Adapt'
Adici'
Administr`
Admir'
Admon`
'Adopt`
Ado?
Adres`

Adult`
Af ŝ`
Afiŝ`
Ag'
Agac'
AgIomer`
AgIutin`
Agoni`
Agord'
Agraf`
bpt` `
Ak
Akapar`
Akcel`
Akcent' .
Akcept'

Akir"
Akoino
Aks mod`
Akompan`
Akuŝ'.
Alarm'
Altera`
Ala&
Am'
Amnalgam`
Ambioi`
Amíudnm`
Annienti`
Amortiz`
Amput'

—97
Elimin`
Diskut`
Ĉii'
ELizi`
Dispon`
òkan'
Esnancip`
Dispvt`
Ĉirkaú`
Emoci`
Distil'
Bat`
An one'
Dieting' Enka'
Anstataŭ` Bata!' Clz`
Entrepren`
Distr`
Bed alb.'
Anticip'
Distribtt' Ent`
Aparten`- Ben'
Envi'
Dives'
Bezon'
Apelaci'
Erne
Divert'
Dane'
Bind'
Ape r'
Aplaŭd' Bingen!' Dank' DiviiP Erp'
Dokument' Earept'
Darn'
Blek'
Apllk'
Eskort'
Dolor'
Molt'
Agog'
N.sper`
Dead' Don'
Apostati` Blm'
Esplor`
Donac'
Dóĉifr'
Boj`
Arunĝ'
AM' Bojkat' Dedukt` Doriot' Espriul`
Est'
Dorm'
Defend'
Bets`
Arent`
Establ`
Dot`
Argument' Bol`Degel`
Bombard' Degener` Drapir' Estim''
Arm'
Eating'
Degrad' Bras'
Arog-alsi' Bor`
Etend'
Dren`
Dolor'
, Asekur` _ Border'
Evit'
Dres'
Deklami
Brit`
Alert`
Drink'
Deklar`
Bred'
Align`
Dron'
Doklinaci`
Bret'
Asist'
Aeperg' Brokant Dekret' Dub'
Fabrik'Duel`
lleleg'
Bros`
Aspic'
Facet`
Dung'
De lie
Bru`
Atak'
Fajf`
Dud'
Demand'
Atene' Bcei'
Faji`
Den u nc'
Fled`
Atend`
Fai'
Depot'
Arent'
Falĉ`
Desegn`
A test`
Feld'
Edit'
Desinfekt
Ating'
Fats`
Fu nk'
Dentin`
Ce d`
Atribu`
Fund'
Efik`
Dotermin'
Cel'
Add'
Fanfaron'
Ekip'
Aŭskult Centraliz` Detru'
Far`
Ekscit'
Dec`
Cenzur'
Aver`
EkskomunikFarm'
Devi`
Cirkul'
Avert'
Fart
Eksped`
Dezir`
Cit`
Ciciliz' Diagnoz' Ekspertiz' Fast`
Favor'
Eksplod`
Dibod`
Difekt' Eksport' Feder'
Baba'
Diferenc' Eksteren' Fend`
Bak'
Ekstrakt' Ferm'
Ĉagren' Difin'
Bala'
Ekzamen` Ferment'
Digest'
Butane' Caren`
Fest `
Fkzekut'
Dikt'
Balbat`
"
Fenton`
Eltzere' '
Dilet`
Belot`
an`
C
Fid'
Ekzil'
Dir`
Ban'
Figur'
Ĉerp`
Ekzist'
Dir e'kt`
Bandar`
Mks'
-Meta'
Diskont`
tlankrot' Cos`
Amu'.
AnaLiz''
Ankiloz'

Baltt`
Bar'
Barakt`

Fittr',
Fin'
Foment'
Fond'
Forges'
Fork'

Kirl'

Ĝir'
Ĝuj'
("'

Instiĝ'
Instru`
Insult`

His`
Klak`

Insist'

Kastr'
Kee'
Kaŭe

Konfuz'

Konkur`
Konsent'
Konserv`

Konsider'
Klasifik`
Intono'
Konsil`
Eli n'
Interee'
Konsisti'
Intermit' Kits'
Konsul`
Klopod'
Interpelaci'
Fotograf' Ilajl'
Konspir
Interpret' Kink`
Hak`
Fray
Emnstai'
Knar'
In trig'
IIaladz'
Frakas'
Konstern'
Kited'
Invad'
H alt'
Frap'
Konstru`
Kober'
Invest'
Hard'
FM'
Friz' Hay' Invit itoineid' Konsum'_'
Kontreat'°
Kolekt'
IT'
He,jt'
Fret'
Knott's!'
Kober'
hot'
Help'
Fulm'
Kontuz'
Kolie'
Herod'
Eu in'
Kolport` Konven'
Furioz' Honor'
Komend` Konvcrg'
Hoot'
Feŝ'
Kon ve rt'.
Komb`
Jug'
Jung' Kombin' Konvink'
Kopi`_
Komeni
Juk`
Korekt
Kornerc•
Gaj' .
Korespond'
Komisi'
Gajn'
Ignor'
Kompar' Kest'
Gatop' it'
Kotiz'
. Kompat
Jet'
Itumin'.
Go calla'
Key'
Kompil`
Gard'
Song',
[Piste
Komplez' Kovr'
Gargar` Imag°:
Stir,
Komplik' KraĈ`
Gust
lmit'
KomplimentKrak`
Glad'
Itnplik'
Ere'
Kompon'
Gill'
Inipon`
Clot'
Kalandr' Kompren' Krod'
Import'
GI u,
Kompromit'Kredit'
Kalfatr'
Dupree'
Kresk' Komuni'
Glut'
1lnpreviz' Kalknl'
Grat'
Kalumni' Komunik' Knee'
Imp ut'
Krill r‘
Komut`
Gratul'Kanalie'
l nett'
Kritik'
Gravur` Indign' Kandidal' Kon'
Eroe'
Koneern'
Grin e`In Milt'
Hanoi'
Kroz'
Kondolene`
Grutnbk`Kant'
Htfekt'
Grunt'
Kaper' Konduk' Krncum'
Indo'
Kude
aum'
Kapitulac' Ken dui'
Inform'
Kuir'
Gut'
Kontos'
Kept'
Istmo`
Kupl'
Cnvern`
Karakteriz`' Konfld`lnieiat'
Gvid`
Karambol' Konfirm' Kur'
Injekt'
Inokul` Kares' Konfisk`- Kurile'
End'
Konfit'
Kartav'
tr
Insid'
Gem' Inspekt'
Ĝen'
lnspir`
Ĝorm'" Instal'

Kutim'

Kvalifik`'
Kongru'
Keen' Konjekt'
Kaŭz' - Konkluet' Keilane,

88—
Plekt`
Ordon'
Mend'
Mensog` Organic' Plend`
L'ab'
Plor'
Orgen`
Merit'
Labor''
Rabat'
Plug'
Met'
Ornarn'
Laĉ' "
Robot'
Oseed''
Polar'
Mezur'
Lak`
Ratio'
Port'
Las'
Mian`
Raj d'
Posed'
Migr'
Land'
Rakont'
Postal'
Miks'
I,av`
Ramp'
Potcnc`
Yodel'
MDR'
Leg'
Rap oil'
Por'
Pat'
Minar'.
Legitirn`
Rasp'
Pug'
Poz
Lek'
Mir'
Ray'
Pak'
Prefer'
Moviliz'
Lena'
Ra z'
Preg'
Modif`Palp`
Lev'
Reeenz'.
Pram'
Parad'
Lig`
Mole`
Redakt'
Pren`
Pardon'
Likvid`
Monti'
Litograf' Mord' Parfuni' Prepar' Redukt'
Roflokt`
Parol'".
Pres'
Liver'
Mori'
Pretend' Refut
Pas'
Boy'
Log'
Rog`
Pas'
Prezent`
noel'
Log'
Regal'
Pali'
Prezid`
Mug'
Lokaliz`
Registr`
Prod utct'
Multiplik' Pavim'
Lot'
Rekomend'
Pek'
Prolanf
Bunt'
Lotum`
Murmur' PekP Profet Rekompone'
Lu'
R,ektifi`
Pei'
Profit'
Lad'
Prognoz' Rem`
Pen`
Lukt`
Pend' Progres` Rembur`
Lui'
Benkant'
Pens'
1 rojekt`
Nag'
Lurrr'
Proklam' Beavers'
Pent'
Koji'
Lut'
Prokrast`- Represent'
Pen te
Narkot'
Promen' Respekt`
Nask' Pep'
Promos' Respond'
Nails' Percept'
Propagand' Rest`
Per il'
Rivet'
Mad'
Restan'
Propon`
Magnet'
Porn'Pare'
Rev'
Per [RP
Prosper'
Magnetic` Not
Revizi'
Perm es'
Prostitu'
Makadam' Nutt'
Reset's'
Pormut` Protekt`
Balder'. Resign'
Persist'
Protest'
Mang'
O
linen' .
linen'
Per turb'
Pros'
Manifest`
Provis' Recall'
Manrpul' Obs'
Pes`
Rib el'
Pet'
Pru it t'
' Bank' Observ'
Ricer'
Mardand` Odor' Petal`
Pray'
Rid`
P u mp'
Pez`
Morin'
Ofemi'
Rifug'
Pu n'
Markot`
Ofer'
Pik'
Rifuz`
Punkt`
Pinĉ'
Mai*
Okaz'
"'
Rig'
Pus'
Okup'
Pist
Mason'
Rigard`
Putr'
Medit'
Ond'
PinI'
Rigl'
Melk' Operaci' Plant'
Rikan'
Pled'
Memor'
Opini'
jĴ

Swarm'
Simpati'
Ilikolt'
Sv at'
Singult`
Rilat'
dal'
Sven'
ti
Rfrn` Ska
Swing'
Rimark` Skarifik'
Skerni`
Ri In es'
Skrap`
Ripar'
Riper
Sln ili`
Skit' ..."
Ripoz'
Skurĝ`
Riproĉ`
Ŝajn' .
Smirg'
Risk'
Ŝancel'
Riverenc` Solt
Soli'
Ro to p`
Ŝaas'
Son'
Rank`
Sond` _ 5mgt
Rost`
Sai ĝ`
Song'
Rukt'
Ŝat'
Sonar`
Sopir`
Ŝaum'
Sorb`
S
£ ere'
Sorĉ`
.ms'
Speeif'
Sir.
Spec'
SaLI'
Spie' _- yírzn`
Sal'
Spir`
Sai d'
SI es'
Split.
Salt"
5mac`
Spot'
Salai'
holly'
Stamp'
Sankci`
Star'
Sark'
4ov`
Sat`

Steb'

Stereotip`
Stern `
Stimul'
Sci`
Stra.b`
Seg'
Streĉ'
Seke'
Sekulariz` Strek`
Strigi'
Sekv`
Strik`
Selekt'
Stud'
Sem'
Slut'
Send`
Stuk`
Sent` Substitu'
Serĉ`
Sud'
Sera'
Safer`
Sibl`
Sufok`
Sid'
Sukees'
Sieg'
Soper'
Siael`
Supozu
hi.m`
Surpriz`
i_mt'
Suspekt`
si lent'
Satur'
Saw'

Sorel`

Spar'
Spin'

Ŝprue'
Ŝraŭb'
Ŝtel'
Stot)'
Snld'
Ŝut,
`iel`
Ŝrit'

Taks`
Tan'

Tatn`
Tang`

Tic'
Usurp'

Talc'

Tavol'
`red`
Tog'

Vacp
Vafium`
v
lern`
Vale`
1 erur'
Vale's`.
Testament' Valor'
'1'ikl'
Varb'
Tim`
Pint'
Veget'.
ee
Vek
Tim' :
Titol`
Vek`
'later`
Vet'
Toed'
a
Tondr`
Venl
Tord'
Ve
Torn`
Vent'
Traduk' Vento1'
Praf`
Verk`
Trakt`
Verŝ'
1'rane'
Vost'
Trat`
Vet`
Trem`
Votura.
Tromp`
Vihr`
Tren`
\'id`í'.
Trik'
Vind'`'
Tril'
VinktF
lrink`
Vip'
Triumt
NIA'
't romp`
Vis` ;a
Trot'
Viz'
Trov'
Vizit'
Trod'
i ja "
Turn-lent'
\;olc`
1'urn`
Vol'
Tu a'
A e lc'
Tu*
Vonr`
und'

Teke'
Ton'

Erg'
T?rin'

Lorg`
Burn'

LA ESPERO
En la mondon venis nova sento.
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu 6i al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond'ctcrne iuilitanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.
Sub la sankta signo do l'ospero
Kolektiĝas pacaj batalaatoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de mil jaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Seddissaltos la obstinaj baroj
Per la sankta amo disbatitaj.,
Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprea sate unu la alian,
La popoloj faros en konsentoUnu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne lacigos,
(,is la bela sonĝo de, l'hmnaro
For eterna bea'efektiviĝos.

