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ANTALPAROLO 

AL PROFESOROJ KAJ LERNANTOJ: 

La praktiko dum tri kursoj konvinkis min, pri la plel tatiga kaj rapid-
a metodo lerni kaj lernigi Esperanton, tiu metodo estas paroli de la unua 
momento esperanton, helpanto la paroladon per mimika klarigado, ob-
jektoj, kaj desegnoj sur la tabulo, kvankam tiuj ĉi estos malbono farataj, 
nur uzante malmultajn precizajn naciajn vortojn kaj frazojn en okazoj, 
kiuj postuloŝ  ĝin, , sed mi opinias, ke la profesoro ĉiam trafos celon per 
ĉirkaŭiro. Ekzemple: 

Oni devas klarigi radikon kaj finigon de 
tor0~ { 	l'vortoj. Oni desegnos kreskaĵon kun tiaj ra- 

F 	dikoj, trunko, branĉoj, branĉetoj, folioj, flor- 
\ oj, kaj fruktoj, kaj per la desegno, klarigi 

	

FpfoJ 	partojn de l'kreskaĵo, ke iuj partoj ĉiam est- 
as similaj (radikoj, trunko k. e.), ke aliaj, tiuj, ~T 

	

	

l!»cOD per kiuj finigas la arbo estas kontraiie mal- 
similaj (folioj, floroj, kaj fruktoj). Tiu kiarig- 

BPanĉa 

	

	adò oni faros per frazoj, demandoj, kaj res- 
pondoj: «tio-ĉi estas la trunko», «kio estas ĉi 
tio?», «ci tio estas la trunko» k. c. «Bone, 

trunko 

	

	trunko estas vorton, «kio estas trunko?», 
«trunko estas ,vorto». «Bone, atentu» (la pro- 

^'- 

	

	fesoro, tion dirante, mimike akompanos vort- 
on «atenta» montrante ke ili vidu k31 audu). 
«'firma estas radiko de l'vorto &urbo?» «O 

	

Radikoi 	estas finigo de l'vorto trunko». «La radiko 
ĉiam estas la sama». «La finiĝoj povas esti 



diversaj, kiel la finiboj de l'arbo.,> (Oni faros pri tiuj frazoj demandojn 

kaj respondojn). K. t. p. 

La profesoro legos latte je la komenco de l'klarigado lecionon, kaj la 

lernantoj ma.11aŭte, kaj poste, dum la farado- de frazoj, li korektos ĉian) la 

elparoladon. 

Mi forigis demandojn kaj respondojn, kiujn la profesoro povos fari, 

por malpligrandigi broŝureton, tial ke la unuaj lecionoj montras mo-

delon. 
La lernantoj lernos per ilosiloj, kaj parkere, regulojn, alfabeton, pre-

fiksojn k. t. p. de la gramatiko, kiujn klarigos profesoro de tempo al 

tempo per la montrita maniero. 

Mi finas dirante, ke tiu ĉi broŝureto estas korektita de nia lerta ma- 

drida kungrupano ll-ro Rafaelo de San Milan, kaj tial, vere, ni ambaul 

estas la verkintoj. 
Ĵ. )41 Rosenórri 
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UNUA LECIONO 
Mi salatas ami kon 

Mi iras tra la strato 	Tra la dekstratrotuaro. 	Cn r tra kin strato kaj tro- 
tuaro mi iras-? 

Baldaŭ  mi trovas amikon.. Kiun mi trovas? 	 Cu, mi salutas tio? 
- Mi kaj li haltas; 	 Mi prenas lian dekstran 	Kiuj haltas,. kaj kion. mi 

manon. prenas`? 
Mi cliras:.Kiel vi fartas?, 	Li respondas:.Bono, kaj 	Mirespondas:.Ankaŭlxm- 

vi?= 	 e, dankop>. 
Ni interparolas iom. 	Kiom da tempo ni inter- 	Ĉo, ni interparolis multe ' 

parolas? 	 da tempo? 
De nove mi prenas amik- - Kion mi de nove prenas?' Mi prenas amikan manon. 

an  manon. 
Mi adiaŭas itn. 	 11i diras: «Fartu bone, gis 	Kion mi diras, kaj kien mi 

revido,. • 	 adiaŭas? 
Li ankaŭ  diras; «Adiaŭ, 	Kiel ll respondas al mi? 	Li respondas: «Adiaŭ, fart- 

fartu bone,.n bone,. 
Sed sola axnikofartas usal- 	Cu li estas malsana? 	Jes, li estas malsana. 

bone. 
Tiam mi diras: .Kiel vi 	Li diras: -Mt fartas mal- 	Mi respondas: .Mi nun . 

fartas?, 	 bone, kaj vi?, 	 • 	bone.. 
Kiam ni adiaŭas nin reef- 	Kion mi devas diri? 	Kiel mi devas adiaiii lin? 

proke. 
.Adiaŭ, resanigu baldaŭ•. 	Tion vi devas diri. 	Tiel vi devas adiaŭi lin. 
Poste mi daŭrigas- mian Kion mi faras posto? 	Poste vi daŭrigas vian pro- 

prom'en adon. 	 menadon. 
Li iris en kontraŭan di- 	Cu, li iris Kontraŭen? 	Jes, Sinjoro, lí iris kon- 

rekton. 	 traŭen. 

DTTA LECIONO 

Tempo 

La tern ĉirkaŭirsts la sun- Kiel oni nomas la tempon Oni nomas jaron.. 
on. 	 de l'ĉirkaŭiro? 

La jaro konsistas el dek- Kio estas jaro, kaj el kio Ankaŭ   konsistas el tricent 
du monatoj. 	 konsistas? 	 ses dek kvin tagoj. 

Oni nomas Januaro, Fe- 	Sus monatoj estas duan- 	• u, estas jaroj, kiuj havas 
bruaro, Marto, Aprilo, Majo, jaro, kaj tri monatoj estas pli da tricent ses dek kvin 
Junio, Julio, Aŭgusto, Sep- kvaronjaro. 	 tagoj? 
tembro, Oktobro; Novexnbr-
o-ltaj Decembro, la monat-
ojn de la jaro. 



•Kvar estas la sezonoj de 	El kiom da sezonoj kon- 	El kvar sezonoj konsistas 
1'jaro. 	 sistaslajar-o? la jaro. 

Printempo, somero,aŭtun- - Kiel oni namas la sezon- Printempo, somero, aŭtun- 
o, vintro. 	 ojn do l'jar'o? 	 o kaj vintro. 

La tero turniĝas sur sia 	ĉu, sur kio turniĝas la ter- 	Ĝi turniĝas sur sia akso. 
akso. 	 • o? 
Ĝi turnigas dam unu tago. Cu, dum kion4da tempo ĝi Dum unu tago, dum du- 

turnias? 	 dekkvar horoj. 
Monato konsistas el se- 	Kio estas semajno? 	Semajno estas parto de 

majnoj. 	 i'monato. 
Semajno konsistas el sop 	El kio konsistas semajno? 	Semajno konsistas el sep. 

tagoj. 	 tagoj. 
Lundo, mardo merkredo, 	Ĉu, vi Scias la nomojn de 	Jos, sinjoro, mi diros ilin: 

ĵaŭdo, vendredo, sabato kaj l'tagoj kaj se vi scias ilin, 
dimanĉo estas la nomoj de vi bonvolas diri ilin? 
l'tagoj. 

Kodiak estas mardo. 	Hieraŭ  estis lunde. 	Morgaŭ  estos merkredo. 
Antaŭhieraŭ  ostisdimanĉ- 	Postmorgaŭ  estos ĵaŭdo. 	Kin tago estis la lasta de- 

o. 	 1'somajno? 
• La horo konsistas el ses 	La minuto konsistas el ses 

dek minutoj. 	 dek sekundoj. 

TRIA LECIONO 

T,a horlogo 

La horloĝo estas maŝino. 	Kio osta le horlogo? 	Per ĝi oni mezuraslaternp- 
on. 

Ki d oni mezuras la temp- Por kio taŭgan la horloĝo? 	Ĝu estas diversaj liorloĝ- 
on`t 	 oj? 

Estas turhorloko, pokhor-. 	Ĉu, ne estas ankoraŭ  aliaj? 	Jes, ĉambrohorlogo, yak- 
logo. 	 horlogo. 

Risorto streĉitamovas ma- 	Kial movigas horloĝma- 	ĉar oni streĉas larisort- 
ŝineton. 	 kino? 	 on. 

La horlogo havas blankan Kion havas la horloĝo? 	Kiel dividas la bordon do 
montracirklon, grandan kaj 	 Pmontraeirklo? 
ntaigrandan montrilojn. 	 • 

Oni dividas la bordon de 	Kial nub metas ciferojn kaj 	Ĉar la ciferoj montras la 
Pmoutracirklo p er ciferoj linietojn de )'bordo do 1' horojn,kaj la linietoj montr- 
por la horoj kaj linietoj por inontracirklo? 	 as la minutojn. 
la sekundoj. 

La malgranda montrilo Kion montras ĉiu montr- La malgranda rnontrilo 
montras la horojn, la gran I- ilo? 	 montras la horojn, la grand- 
a la minutojn. 	 a la minutojn. 

ĉu ankaŭ  estas montra- Jes ankaŭ  estas. montra- Kioma horo estas? 
cirklo kaj montriloto por la eirkio kaj montrileto por la 
sekundoj'? 	 sekundoj. 

La oka kaj dekdu minutoj. Aŭ  dekdu • minutoj de la Duonode la naŭa. 
naŭa_ 

Kvarono antaŭ  la naŭa. 	Dudekdu minutoj antaŭ  la Kvarono de la naŭa.' 
naŭa. 

KVARA LECIONO 

Mi deziras funi] 

Mi eltiras tabakujon el mia 	Kion mi eltiras elmia poŝ- 	El kie mi chinas tabakuj- 
poŝo. 	 o? 	 on? 



Mi prenas la kovrilon. 	Kial mi prenas la kovris- 	Por malfermi la tabakuj-- on? 	 on. Mi malfermas la tabakuj- 	Mi eltiras el ĝi paperon 	Kion mi eltiras el gi? on. 	 kaj . tabakon. 
Unue mi detranĉas folion. 	Por Peti en ĝin tabakon. 	Kial mi uniiedetranéas Le- 

lion? Poste mi fermas tabakuj- Kiam mi fermas tabakuj- Post kiam nil ĵetis tabak- on. 	 on? , 	 on sur folion. MI envolvas tabakon en la Por fari cigaredon. 	Kion mi faras kaj kial mi folio. 	 faras gin? Kiam mi envolvis tahak- Kiam kaj kial mi trempas Kiam mi envolvis tabakon on, tiam mi trempas per la bordon de l'folieto, kaj kiel por giui la bordon kaj eviti, pinkto de I'lango bordon de mi trempas gin? 
	por 

 la cigaredo nialfarigu,kaj l'folio. 	 per la lango salivtrempas 
bordon. Mi faldas unu el ambiaŭ  •Kaj metas la alian inter- 	Kion mi faldas kaj kie, mi ekstremajoj. 	 miaj lipoj. 	 metas cigaredon? Mi prenas alumeton el la El kin mi prenas alumet- Mi prenas gin el skatolo. skatolo. 	 on? 

Mi frotas flamigeman eks- 	Kaj gi ekbruligas. 	Kion mi faras kaj kial? tremajon de l'alumeto. 
La alumeto brulas. 	Kaj mi ekbruligas cigared- Kio brulas kaj kion mi ek 

oli. 	 brulinas? Mi ekbruligas cigaredon 	Kiel mi ekbruligas cigar- Kiel vi diris, sed oni dev- ĉar mi alproksimigas brul- edon? 	 van sudila cigaredon. antan alumeton al la pinkto 
de 1'eigaredo. 

Mi servas cigaredon. 

	

	Kaj la fumo miras en mia Kaj mi enspiras la fumon. 
buŝo. 

Mi /etas alumeton en la Mi elspiras la fumon. plankon. 

KVINA LECIONO 

Mi skribas leteron 
• 

Miskribos loteronaŭ  poŝt- 	Ĉu mi skribos leteron aŭ  Mi skribos leteron ansta- karton. 	 poŝtkarton? 	 taŭ  poŝtkarto. Mi povas skribi per inko Per kio mi devas skribi? 	Pli bone estas skribi per aŭ  krajono. - 	 inko nigra. Mi eltiras folion el paper- Ĉu, mi ankaŭ  eltiras ko- Kie mi metas paperon kaj ujo. 	 verton? 	 koverton? Vi metas paperon kaj ko- 

	

	ĉu mi trempas la plumon, Jes, vi trempas gin en -in verton sur la skribtablon. kien, kaj kial sui trempas kujon por povi skribi. 
gin? 

Mi komencas skribi. 	Mi metas unue la daton. 	Kion mi unue skribas? La letero estas skribita. 	Mi subskribas gin. 	ĉu mi subskribas gin? Jes, per miaj antaŭnomo Kiel mi subskribas gin? 	Per viaj antaŭnomo kaj kaj nomo. 	
nomo. Poste mi faldas la leteron, Kien mi enmetas gin? 	Vi enmetas gin en la ko- 
verton. Mi skribas adreson en la Ĉu, ini Movas meti gin en Ne vi devas afranki gin. koverto. 	 la poŝton, 

Kien mi devas iri? 	Vi devas iri en la poŝton. Kaj tie afranki gin. Ĉar nur tiel vojagas later- 	Kiel oni afrankas later- 	Oni afrankasilin per poŝt- oj. 	 ojn? 	 markoj. 
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Mi metas la leteron jam 	hiam vi metas afrankit-- Miĵetasŝinenlapoŝtkest- 

afraukitan, mi ĵetas ĝin, en an poŝtkarton, kaj kien? 	on de l'poŝtoflcejo. 
la poMkestou de 1'poMolic- 
ej o. 

La letero alvenas al la Poŝtofleisto portas gin en Ricevanto pagas moneron 
adreso. 	• 	 la• adreson. 	- 	- 	al la poMoflcisto. 

Ricevanto rompas la ko- 	Li elriras kaj malfaldas la Li legas gin. 
verton. 	 leteron. 

SESA LECIONO 

Iri en la kafejon 

Hodiati estas festatago. 	'Tial ni iros en la kafejon. 	Cu,vivolasakompani min? 
Bone, mi iros kun vi. 	Cu vi preferas iri en bier- 	Kiel vi deziros, per mi est- 

ejon? 	 as Caine. 
Do, ni iros en kafejon. 	an tie ankaŭ  servas bier- 	Kaj manĝajojn,kiolen res- 

on. 	 toracio. 
Xi eniras kaj sidiĝas apud 	Ni vokas kelneron per La kelnero albums al ni. 

table. 	 manbato. 
Li demandas «kion vi de- Midemandasalmjaj amik- Ĉu, vi trink'os kaj manĝos? 

ziras?'∎ 	 oj. 
Li respondas: m i nur 81i trinkos nigran kafon. 	Ĉu, vi volas pokalon da 

trinkos'. 	 - 	 konjako? 
Ne, mi volas pokalon da Mi trinkos grandan glason Alia amiko alvenas. 

brando. 	 da biero. 
Li alproksimiĝas al ni. 	Li sidiĝas apud ni.. 	Kaj mi demandas: Kion vi 

deziras? 
Mi trinkos kafon kun lakt- Tiam mi diras al la kel- 	«Bone, alportu ĉion kion 

o. 	 nero. 	 ni deziras. 
La kelnero revenas kun- Miaj amikoj ĵetas suker- Por doldigi la trinkaĵojn. 

portanto ĉion. 	 pecojn en glasojn. 
Itiinterparolas pri divers- Dumni iom post iom_trink- Kaj muzikistaro amuzas, 

aj aferoj. 	 as. 	 nin. 
Tamen loteriavendisto ge- far li ebstine volas vendi Ni petas al li gentile for- 

nas nin. 	 biton. 	 iri. 
Li foriras kaj alvenas ĵnr- Li ekkrias:.Terura katas- 	Ni aĉetasĵurnalojnkaj leg- 

nalvendlsto. 	 trofo 	 as Bin. 
La legano ĉagrenas nin. 

	

	Trinkante ni komentarias Kiujn ni multe bedaŭras. 
la kaŭzojn, , • 

Mi de nove • vokask'elner- 	Kin alvenas, kiu alprok- 	.Faru lakalkulon':nridir 
on. 	 simiĝas al ni. 	 as: 

La kelrier° faras la kalkul- 	Miaj amikoj volas pagi. 	Sed mi malpermesas gin. 
on. 	 - 

Kin1 nei malpermesas gin? 	Tial ke mi invitis ilin. 	Mi pagas; kaj tlena1 trink 
rnonon al la kelnero. • 

SEPA LECIONO 

Iri en la teatron 

Poì,.t, Islam'  mi pagis al la 	Ni•eliric el' la 'kafejo. 	Kaj ni decidis iri en teatr- 
kelnero. 	 on. 

Ni interkonsentas pri la . Alvenante-te labilet vend- 	Kiajn bilbtojn vi deziras? 
teàtrt.. 	•- 	 ejo,•mi diras. 
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Ĉu lnĝion, apogseĝojn,am- 	Ĉu seĝojn de unua vivo ĉe 	Jli preferas apogseĝojn de 

fiteatron? 	 la unua etaĝo? 	 la unuaj vicoj. 
Mi petas al la vendisto 	Mi e.ltiras monujon, mal- 	Mi eltiras monon kaj pag- 

kvar biletojn. 	 formas ĝin. 	 as ilin. 
Mi prenas le biletojn kaj 	Mi donas la biletojn al 	Kiu detranĉas parton do ĉiuj sekvas min. 	 pordisto. 	 ]'biletoj. 
Ni ĉiuj en iras en la teatr- 	Ni iras en la salonon. 	Ni marŝas en niajn lokojn: 

on. , 
Ni okupas niajn apogseĝ- 	Ĉar montris ilin al ni lo- 	Ni demetas niajn surtut- 

ojn. 	 kiganto. 	 ojn. 
in faldas kaj metas sian 	Ni sidi"as kaj atendas oni 	Kaj komencos la prezent- 

snrtuton sur seĝdorson. 	levos rulkurtenon. 	adon. 
La muzikistaro komencas Oni aŭdas sonorojn de kian sonoron ni aŭdas? 

ludi. 	 l'harpo. 
Lahobojoj,trurnpetoj,flut- 	Kiuj muzikaj instrument- 	Tiuj instrumentoj miksas 

oj,violonoj,violonĉeloj,lint- oj miksas siajnsonorojn,kaj siajn sonorojn harmonie,kaj 
oj, lire, tamburo, piano, kaj kiel miksas ilin? 	 rezultas ĉarma valso. 
al-iaj instrumentoj miksas 
barnionie siajn sonorojn. 
Ĉu vi amas operon aŭ  ope- 	Ni diskutas pri muzikaj 	,.a vi ŝatas aft preferas ko- 

reton? 	 motivoj. 	- 	 medion? 
Ne mi ŝatas tragodion. 	MI ne, nek dramo. 	Mi preferas pli amuziĝi, ol , 

kortuŝiĝi. 
Mi preferas pli ridi, ol 	Oni levas rulkurtenon. 	Kaj aperas scenejo. 

plori. 
Ni vidas ridigteatraĵon. 	Tre hone ludis ĝin aktor- 	Kiuj estis tre bone karak- 

oj. 	 terizi aj. 
La kulisoj estas belaj. 	Ankaŭ  la scenpentrajoj. 	Laaktorojridigisninmult- 

,e. 
Certenia amiko estas pray- 	Estas preferinde ridi ol 	'Ni eiiris gajaj, kontentaj 

a. 	 plori. 	 ol la teatro. 

OKA -LECIONO 

Ekskurso al la ssarbordo 

Ni projcktigis vojaĝon. 	Ni iros en la marbordon. Ni devas kunveniĉe la sta- 
cidomo. 

Unuaj alvcnas tie per tram- Aliaj per fiakro kaj om- Ankaŭ  p.er aŭtomobilo. 
o. 	 nihuso. 

Ni eltiras niajn fervojbi- Enirante en la kajon. 	Kune kun portistoj. 
letojn. 

Kiuj portas valizojn kaj 	Ni supreniras on la -va- .Kaj okupas fakon el 
pakaĵ  oj n. 	 gonon. 

Kie la portistoj metas.Va- 	Kaj ankaŭ  la pakaĵojn. 	Ni pagas al la portistoj. 
lizojn. 

Oni aŭdas fajfllon. 	Fajfilon de l'estro de l'va- 	Tuj ankaŭ  oni aŭdas so- 
gonaro. 	 norilon. 

Kiun sonorigas;fervojofic 	Subite ankaŭ  ;longan,fajf- ,Longan fajfadon de l'lo- 
isto. 	 adon. 	 komotivo. 

Kaj samtempe, bruon. 	Kiun produktas eliro de Kaj  la vagonaroekmatŝas. 
1'vaporo. 

iialdaŭ  ni_trairas kampar- La fervajo estas bela. 	Ŭi trairas laŭlonge valon.- 
on. 

Kiu mirigas nin pro sia 	ai estas belega kaj grand- ,Kun vasta kaj verda ta- 
beleco. 	 ega parko. 	 piŝo. 
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Vilaĝoj, urbetoj, indus- 	arbaroj, ĝardenoj kun ho- 	nuaneas tiun tapi5on, 
triejoj, 	 teloj, 
kie ravas nin. 	 Ĉarma kaj trankvila rivero. kuras tra la valo. 

Ŭi disdonas siajn akvojn, 	per multaj kanaloj, 	kies akvoj nutras indus- 
triejojn, 

movante ĝiajn maŝinojn, 	kaj ankaŭ  ili surverŝas kam- hi alvenas ĉe la piedo de 
paron. 	 altega monto. 

La fervojo supreniras la kiel vera serpento. 	Suben ni vidas belan val- 
deklivon, 	 on, 

riveron, kiel arĝentan 	Supren ni rigarda dens- 	arbarojn de pinoj kaj 
rampaĵ  on. 	 ajn 	 kverkoj, 

kaj, Co l'pinktoj eternajn 	Jn pli ni suproniras, 	des pli ni sentas malvarm- 
neĝojn. 	 on 
pro proksimeco de l'neĝoj. Ni rigardas grandan akvo- formita el akvoj 

falon 
kiuj d.ovonas defanditaj neg- 	La suno jam subiras. 	Rapide noktiĝas. 
goj.  

Ni alvenas tunolon. 	Ni pasas sub la monto, 	kaj ni transiras en alian kru 
taĵ  on. 

Ni pretigas nin vesper- 
mangi. 

NAi'A LECIONO 

Vespermango en la restoraeia' vagono 

Ni iras en'restoracian ea- -Ni sidiĝas apud tablo 	kovrita per pura tabltuko' 
gonon. 	 ' 

Sur la tablo estas teleroj, tranĉiloj,.ferkoj,kuleroj, 	pokaloj, glasoj, buŝtukoj. 
bulkoj kaj boteloj da akvo, salujo kaj listo de mangaj- 	Ni logas la liston, men uon. 

oj.  
Jen la listo: 

Ruljono aŭ  supo. 	 Figoj. 	 Viandoj. 
Suko de rizo. 	 ,Sardeloj frttitaj 	 Rostajo debovino. 

de, pizo. 	 Grade kuirita. 	 Stufaĵ o de Aaficlo. 
de fabo. 	 Salmo rostita: 	 Rostita lumbaĵo debovino 
de fazeolo. 	 Truto rostita. 	 Fritita kotleto de porko. 
de lento. 	 Ovajoj. 	 Bisteko kun terpomoj. 

Ŝinko. Kolbaso. R.afioj. Olivoj. Bulboj. Butero. 

Salatoj de 
Laktnko, cikorio, kaj celerio. 

Desertoj: 
Diversaj fromaĝoj. Migdaloj. Piroj. Ĉerizoj. Prunoj. Pomoj. Figoj. Persikoj. Abrikotoj. 

Orangoj. Sukerajoj. Kukoj. 

Diversaj vinoj, kaj biero. 	Konjako, rumo, brando. 	Kafo kaj teo. 
Ni povas elekti. 	 Tial mi demandas . 	al miaj amikoj kion ili ŝatas. 

	

iu elektas siajn porciojn, vinojn k. t. p. 	• 	 Ni verpermangas tre bone, 

kaj ni revenas al nia fako. 	Tuj ni pretigas nin dormi. Ĉiu malenvolvas sian pa- 
kajon 

Lltirante lanan vojagŝirm 	Ĉiu §irmas sin per gi, 	ĉar la nektotistas malvarma, 
ilen. 
kaj ni deziras ripozi, 	kiel eble plej bone. 	 Baldaŭ  miaj amikoj dorm- 

as. 
Iuronkas,aliaj certe song- - ' 

as. 
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DEKA LECIONO 

La reviziisto velo-ss nin. 

La reviziisto vekas min. 	Frapante mian ŝultron, 	kaj petante fervojbileton, 
kiun li inspektas, 	kaj traboras, 	 anoneante al ni la Finon 
de nia vojaĝo. 	 Baldaŭ  ni eniras en la sta- kaj la vagonaro haltas. 

cidomon, 
Ni inalsupreniras el la va- Portistoj portas la pakaj. 	kiujn metas sur aŭtoiuob 

gono. 	 ojn, 	- 	 ilon. 
Alia aŭtomobilo enkon- nin en hotelon, 	 ĉe kies vestiblo, ĉe l'sojlo, dukas 

atendas nin la mastro. 	Oni enregistrasniajn nom- 	Ni supreniras ŝtuparon, 
ojn. 

kaj servisto montras ĉambr- kun eliroj al vasta koridoro, estas ĉambroj konfortaj, 
pin, 
kun batkonoj ĉe la ĉefa fas- 	Vastega korto per fenestr- aerumas koridorojn. 
ado. 	 oj 

N4-trovaŝ  de ĉiu ĉambro. ŝrankon,apgoseĝon,seĝojn, tualettablon kun ĝia kruĉo kaj lav-vazo, spegulon, 	noktablon, glason kaj botel- bonan liton, kun molaj ma- 
on, 	 tracoj, kapkusenoj, 

kaj puraj littukoj,kurtonojn, pendilojn,elektrajnlampojn, tapiŝon sur la planko, 
la elektraj lampoj metitaj 	ĉe la muro kaj de la plafono. 	Estas konforta hotelo, kun ses etaĝoj krom sub- 	e -la teretaĝo estas manĝ- muziksalono, fumejo k. e. tegmento. 	 ejo, 

Ni vizitas la hotelon. 	Ni vidas la kuirejon 	ĉe l'subteretaĝo kaj ni rigardas, bone aranĝ- benkojn, kaserolon, kestojn, kaldronojn, kuirpotojn, itaju, 
patojn, korbojn, sitelojn,pot- sakojn, barilojn pladojn, k. c 	La fairejo kaj siaj ojn, 
kainentuhoj ostas feraj kaj 	Ni ŝercas pri l'estro de la 
brilantaj. 	 kuirejo. 

DEKUNUA LECIONO 

Ni vizitas la urbon. 

La kvartalo aristokrata enhavas belajn arĥitekturajojn, ampleksajn kaj bonege 
pavimitajn stratojn.—Ĝi estas higiena modelo, kaj progresema urbo.—Ĝi posedas 
tramajn, telefonajn, telegrafajn, akvodisdonantajn kaj kloakajn retojn, tre hone aranĝ-
itajn. Ni trovas ĉiujn signojn de l'civilizacio, palacojn, monumentojn, parkojn, pro. 
menejojn, ĝardenojn uuancitajn per diversaj kaj helaj floroj, kiel la rozoj, levkojoj, 
krizantemoj, diantoj, tulipoj, kamelioj, dalioj, geranioj, violoj, heliotropoj, ĥacintoj, 
jasmeno, stringo, lilioj, iridoj, narcisoj, lekantoj kaj helegaj kreskajoj kiel la palmoj, 
akacioj, poploj, ulmoj, It. e., kiuj bàlsamigas aeron; stattojn, muzeojn k. e. 

Ne mankas konfortaj kluboj, teatroj, cirkoj, gastejoj; potencaj financaj firmoj kiel 
bankoj, ankaŭ  borse; instruaj domoj, kiel lernejoj, institutoj, akademioj, universitato; 
kascrnoj, temploj, gravaj industriejoj, fabrikoj, magazenoj, butikoj, bazaroj;  apotekoj, 
hospitaloj, haloj, kampoj por ĉiuj sportoj, k. t. p. 

Ĝi posedas belan marbordon, tre vastan havenon kun grandegaj havenmarŝejoj. 
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Ni rigardas fleran ŝtonan konstruaĵon kun fortaj kradoj, feraj pordoj kies seruroj kaj 
rigliloj estas Dirtegaj, ĝia aspekto estas terura, ĝi estas malliberejo!—Ni supreniras en 
monteton kiem oni konstruas grandan konstruajon, artan palacon, kiu ŝajnas formikejo, 
pro la grandega nombro da laboristoj kiuj ĝin konstruas, masonistoj, ĉarpentistoj, 
melranikistoj, skulptistoj, pentristoj k. e., fervore laboranto. 

De tiu ĉi monteto oni rigardas belajn ĉirkaŭaĵojn; belajn vidajojn, kiuj plezurigas 
nin.—Ni revenas en la hotelon tre lacaj pro longa marŝado.—Ni mendas al la mastro 
senpagan enirbileton por viziti naturhistorian muzeon.—Ni vespermanĝas bone, ĉar ni 
havis' grandan apetiton; ni malsat'is.—Poste ni ĉiujeniitigas. 

DEKDUA LECIONO 

Ni vizitas naturhistorian muzeon. 

Matene je la oka ni levigai, ni nin lavas kaj finas vestiĝi.--Ni natennranĝas, kaj tuj 
ni eliras.—Ni alvenas al la muzeo enirante en ĝin. 

Multajn salonegojn ui vizitas, pleiiigitajn da bestoj, tie ni vidas simiojn, vespert-
ojn, hundojn, katojn, hienojn, lutrojn, ursojn, lupojn, Ieonojn, tigrojn, fokojn, ratojn, 
musojn, kuniklojn, kastorojn, elefanton, mastodonon, hipopotamon, rinoceront pork-
on, ĉevalon, azenon, zebron, nulon, iujn sondontulojn, kangm•uon, kamolon, drome-
dai-on, Iarnon, moskon, kapreolon, ĝirafon, kapron, ŝafon, bovoviron, skeleton de ba-
leno, delfenon, multegajn birdojn, kiel vultnrojn, falkojn, aglon, akcipitron, niion, 
miloco, strikojn, najtingalojn, hirundojn, kanariojn, paserojn, kokojn, kolomhojn, per-
drikojn, koturnojn, melcagrojn, cikoniojn, struton, pelikanon, anserojn, cignoin,.anaE-
ojn;tostudojn, krokodi1ojn, serpentojn, kolubrojn, viperojn,-bufojn; filojn, gadojn, 
skvalojn; moluskojn, ostrojn, mitelojn, helikojn, diversajn konkojn; multajn insektojn, 
kiel papiliojn, muŝojn, fortnikojn, grilon, pulon, kulon, pedikon, timon, skarabon, 
araneojn, skorpiojn, tarantulojn; krustacojn, kiel krabojn, krankojn, ermikon; verm-
Gin, kiel lumbrikojn, hirudojn, aliajn malsuperajn bestojn kiel soliterojn, trikenon; ko-
ralon, spongojn, kaj multajn, kies nomojn mi forgesis. 

Ankaŭ  estas aparta ĉambro por la homo, kies ĉambron ni vizitos vespere. 
Ni iris en la hotelon por tagìnanĝi. 

DEK'I'RIA LECIONO 

í1i ttiatirigas la viziton. 

Post tagmanĝi ni de nove iras en muzeon.—Ni vizitas ĉambron nur destinita por 
la homo.—Ni vidas kraniojit kaj skeletojn, kiuj apartenis al diversaj rasoj, kaj de la 
ploj antikva homo ĝis la nuna homo. Per tiuj skeletoj oni povas studi ĉiujn ostojn, la 
trahaĵon de l'trunko formita, per ripoj, esternono, spino kaj polvo; brakojn kun ĝiaj 
humero, kubuto, ulno kaj radio( kappo ab manradiko, metakarpo aŭ  mozmano, kaj 
fingroj; krurojn kun ĝiaj femuro, genuo, fibulo, tibo, peroneo, piedo (tarso-kaj meta-
tarso), maleolo, kalkano, plando kaj fingroj. 

Ankaŭ  ni vidas, apud tiuj, artefaritan homan korpon, per kiu oni povas studi ĝin: 
kapon kun kranio kaj vizaĝa; ĉe la kranio cerbon, cerboton, kaj encefalkolon; ĉe la vi- 
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zaĝo frunton, tempiojn, brovojn, okulojn kun ĝiaj palpebroj, okulharoj kaj pupilbj, 
vangojn, nazon, buŝon, lipojn,dentaron, langon, palaton, makzelojn, orelojn kaj mee- 
tonon, hararon, kiu kovras supran kaj postan parton de l'kapo, lipharojn, barbon k. e.; 
trunkon kun la kolo, gorĝo, netro, ŝultroj; akseloj, brusto, dorso, mamaj, .ventro, tom 
biliko, koksoj, talio, ingvenoj, anuso kaj postvangoj; muskolojn, kiel tibikarnojn k: e.; 
felon kiun tri nomas haŭton; internaĵojn, kiel koron, pulmojn, renojn, hepaton, lienon, 
pankreason, stomakon, intestojn, seksajn,' organojn, sangon, arteriojn, kaj vent ojn. 

Ni eliris tute miritaj, kaj ni iris promenante en la belan havenon. Tie ĉi ni trovas 
amikon, ŝipestron, kiu invitas nin viziti lian ŝipon.—Ni akompanas lin suprenirante en 
la ferdekon de lia bela, konforta kaj granda vaporŝipo. 

i)EKVARA LECIONO 

Vizito de la pipo. 

Ni supreniras en ia unuan ferdekon, kaj ni miras, ĉar la ŝipo ŝajnas na;`;antaurb-
o.—Tra die amaso da maristoj kaj personoj oknpitaj, freneze lah.orante.--Sur la ĉefa 
ferdeko estas aliaj tri ferdekoj, Melgranda trietaĝa domo, kun multego da danibroj,, 
konfortaj kaj grandaj fimtejoj kaj legejaj, muzika kaj dancsalonego, ankaŭ  salonego 
por diaj ludoj, kiel ludkartoj, bilardo, Pako, kaj aliaj. Supre la ponto, pilotĉambr-
eto, kaj tri kamentuboj. Ĉe la ĉefa ferdeko, tti rigardas pakaĵ  levilojn, ŝnuregojn, grand-
ajn ĉonarojn, kablojn, ŝnuraron, ankretojn, ŝipetojn, veporŝipetou, kaj irante en la 
dielon kvar graciajn mastojn, kun iliaj vergoj, ŝnuraroj, voloj kaj ŝnurŝtuparoj, kaj ĉe 
kies pinktoj Ia vento movas longajn mallarĝllagetojn; de la balustrado, ni vidas metit-
ajn naĝilojn; de la du flankoj de i'ŝipantaŭo du ankregojn; de l'ŝipposto direktilon, kaj 
sin klinante eksteren el balustrado, tra la kvieta akvo, du ŝraitbegojn, kiuj movigas tiel 
grandan naĝantan urbon; de la internajoj kelojn, komercaĵejojn, mahĝaĵ tenejojn, glaei-
manĝajtenejojn por viandoj, maŝinĉambrojn, kiel inferon pro la varino kaj bruo, kie 
estas maŝinistoj kaj hejtistoj, kiuj ŝajnas diabloj. Ankaŭ  montris al ni la kapitano, star-
igitan senfadenan telegrafan stacion, kaj bone provizitan malsannlejon, kie povas flegi 
malsanulojn flegistoj kaj flegistinoj.- Ni interparolis kun la ŝipestro de lia ĉambreto, 
kie li invitis nin trinki bieron, kaj li anoncis al ni, ke la ŝipo mareniris la sekvantan 
tagon, kaj vizitos apudan belan lusnlon, kaj ke li ĝojus, li havus grandan plezuron, so 
ni akompanus lin, se ni farus tiel marckskursou. Ni akceptis kaj pretigis nin por tiu 
marekskurso, por ni tre agrabla. 

Marckskacrso, 

La ŝipo fi nis ŝargi komereaĵojn.—La ŝipo tremegas.—La ŝraŭbegojkomeneas turn-
igi.—La malkvietigita akvo, Mel kolerita, Par la ŝraŭbognj stencis ĝian kviotecon, ĵetas

•en la ŝipon sian ŝaŭmon, kiel ofendon, ŝajnas ke la akvo kradas. Oni aŭdas la bruon de 
l'ankromaŝinieviloj. l.a ŝipantaŭaĵo fendas la maron, ni marŝas, kaj post ŝippostaĵo 
la ŝipo lasas Paŭman vojon. La ĉielo estas nuba, la nuboj estas grizaj ,kaj nigraj, forteg-
a vento eknwviĝas, la antaŭe Iraukvila akvo koleras, kaj altega] ondoj, sin rompas 
kontraŭ 	flankoj lraj ŝipantaŭo de nia ŝipo, kisi kuraĝe antaŭeniras balanciĝante. 
11irinda spektaklo, grandioza spektaklo, kvankam terura? Baldaŭ  -ni observas, ke mar- 
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istoj kaj kelkaj oficiroj pretigas vaporŝipeton kaj iujn ŝipetojn. Kio okazas? Ĉn estas 
danĝero? fliu] sin demandas. La ŝipo ŝanĝas sian direkton. Vaporŝipeto tuj funkcias 
kaj ĝi kaj ceteraj pretigita] ŝipetoj estas ĵetitaj en la furiozan supraĵon. La ŝipestro 
ordonas de la ponto, kaj tiam ni divenas okazantaĵon: alia ŝipo riskas fnndiri, kaj a 
ŝipanaro droni, perei; ni jam vidas ĝin, Ĉu estas ĝi fregato, korveto aŭ  jalito?—La 
mastoj lcralsas pro l'ciklouo.—La ŝipetoj, kinj iras savi la maristaron de l'malfelida 
velŝipo, remas kuraĝe kaj senlace, ni vidas ilin supreniri kaj malsupreniri akvomont-
egoj, aperi liaj malaperi, ni artkaír alproksimiĝas al rnalbonsorta velŝipo, kaj ni klare 
vidas kuri lie malfeli'ĉan ŝipanaron, iuj preskaŭ  nudaj sin ĵetas en la maron kaj naĝ-
ante alvenas al savantaj ŝipetoj, alia], per ĵetitaj ŝnuroj, enŝipetiĝas, kaj poste savintoj 
kaj savitoj venas al ni. -Ni entuziasme aplaŭdas, ni gratulas savintojn, kaj konsolas 
savitojn, kin] motras kruelajn La] terurajn signojn de grandogaj klopodoj dum terura 
batalado kontraŭ  Ia morto, tamen ilia sorto ne volis kondamni ilin perei kun ilia ŝipo, 
kin antaŭ  tŭ  fundiris. Malta] el la savitoj estas febraj kaj preskaŭ  nudaj, kaj ĉiuj devas 

ŝanĝi siajn vestarojn, tute trempitaj de l'akva, LLaj devas flegi ilin. La vojagantaro pro-
vizas ilin per kamizoloj, ĉemizoj, kalzonoj, veŝtoj, jakoj, pantalonoj, ĉapeloj, ĉapetoj, 
peltoj, ŝtrnmpetoj, botoj, kaj ŝuoj, ankaŭ  disdonas monon al ili. Inter la savito] estas 
du infaninetoj, fratinetoj, iilinoj de l'ŝipestro, kaj nei inoj de l'subPipestro, kin estas 
bofrato de i'Pipestro, kiujn karesis, kisis kaj zorgis la vojaĝantinoj, kiuj baraktis sin 
rei;iproke, ĉar ĉiuj volis esti la unuaj zorgi ilin, kaj donaci al du fratinetoj jupetojn, 
kitelojn, subjupojn, ŝtrnmpojn,korsetojn, Palajn, robojn, orelringojn, broĉojn, koliar 
ojn, medalojn, medalionojn, k. e. La ŝipestro (iris al ni ke la savita ŝipanaro konsistas 
ol preskaŭ  familio, ĉar la piloto estas kuzo de l'savitaj fratinetoj, kaj tial la ŝipestro 
La] subŝipestro estas liaj onkloj; la maljuna subpiloto, lerta marlupo, ju pli postnlema, 
des pli bonkora, amogas siajn nevojn, la du submaristojn, knabetojn dekjaran kaj dek- ' 
dujaran, ĉar oni diras, ke la avoj amas nepojn pli, ol patroj amas filojn; la ceteraj mar-
istoj estas parencoj pli aŭ  malpli proksimaj, kaj ĉiuj kunmarbordvilaĝanoj. La ŝipo 
kaj komereaĵoj estis asekuritaj. Kiel ĉiam, post la marfuriozeco alvenas tnarkvieteco, 
kaj ni daŭrigas nian marvojaĝon ne caferante marmalsanon, enirante fine en insui-
havenon, kie elŝipiĝas kontentaj geŝippereoloj. Ni vizitas la insulon, kaj ensipiĝas de 
nove revenante hejmen. 



A L LA A L; TORO 

Jen 	 Iri via vcrketo: 

Tiu ĉi lernolibro estas tre interesa kaj utila ĉar per ;i la a itoro ating-os tion kion oni dove' peni atingi per lernolibro; tie estas, leruigi facile kaj rapide. Multaj aittoroj supozas ke por lernigi sufiĉas prezenti skribe la Iernigotajn eferoje. Tio estas tre facile por la verkisto, sed ne por la lernantoj; kaj oni devas celi la profiton de la lernanto ĉar la instruisto est-as kiu faras la servon, kaj la lernanto estas kin ĝin ricevas. Pri tio okazas tute same kiel pri la regado de nacioj; la registaro estas la servantaro, kaj la popola, la nacio, estas la mastro kin pagas kaj ricevas la servon. Sed ĝis nun nur malmultaj komprenis tion, kaj ankorail kelkaj registaroj regas per manieroj tre oportunaj kaj facilaj por ĝi, sed nek agrablaj nek, dezir-indaj por la regata] popoloj; kaj ankoraut kelkaj instrnistoj instruas sen-klopodo sed klopodigante siajn malfeliĉajn lernantojn. Tiu ĉi lernolibro samtempe instruas kaj amuzas. Diversajn farojn, okazintaĵojn kaj aventurojn ĝi aperiga' antaŭ  la lernanto, kin no bezonos klopodi por teni la libron en la mano antat7 la okuloj. hontra ize, volonte kaj ame li traleeos knj relegos ĝin. Samtempe la lernanto ricevos soiigoju pri sciencoj, kaj tiujn'sciigojn kiujn oni lernis, lernanto vortojn, oni real-, facile forgesas. Per tiu ĉi lernolibro, relative malgranda, oni povas lerni multegon da vortoj kaj frazoj, kaj plej utilaj kaj necesaj. 
Resume; gi ne estas min el multaj ordinaraj leruolibroj, sed, la il mia , opinio, unii el la plej bonaj kaj rekomendindaj. 

Rafael de. San Makin. 
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