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VORTARO DE ESPERANTO«

A

A. - l .  Unua litero de la esperanta kaj 
de aliaj alfabetoj. - 2. Finiĝo de la adjek- 
tivoj : bela, mia, unua, ĉiama. - 3. Komenco : 
De A ĝis Z =  de la komenco ĝis la fino.

Abato. Ĝefo de monaĥejo. Abatino. Ĉef- 
ino de monahinejo.

Abdiki. Forlasi tronon knj ĉiujn rajtojn 
al ĝi. A bdiko . Ago de tiu, kiu abdikas.

Abelo (Zool.). La konala insekto, pro- 
duktanla mielon kaj vakson (Apis mellijica) : 
Laborcma lciel abelo. A belejo. Domo de 
abeloj.

Aberacio. - 1 (Asl.r.). Diferenco inter la 
ŝajna kaj vera situacio de astro. - 2 (Opt.). 
Disperso de la lumo : aberacio sfera, abe- 
racio lcromala.

Abio (Bot.). Pinglarbo; ĝia iigno estas 
uzata de 1’ĉarpentistoj, lignaĵistoj (Abies 
pectinata).

Abism o. -1 . Loko profunda kaj abriipta: 
monta abismo. - 2. Senfundaĵo, profund- 
egaĵo, io tre profunda : abismo de l'oce- 
ano. Fig. : Esti sur la bordo de abismo — 
esti en granda danĝero.

Ablativo. Kazo de la deklinacio en la 
sanskrita, latina, slavaj lingvoj; ĝi esprim- 
as instrumenton, devenon, k. t. p.; esper- 
ante ĝi estas tradukata plej ofte per la 
prepozicioj per kaj de.

A bnegaeio. Forlaso dc komfortaĵoj kaj 
gnoj, precipe por la b no de aliaj : La 
abnegacio, t. c. la forgcso pri si mem lcaj 
smojero, cstas virto malofta.

Abomeno. Sento, kiun kaŭzas tre mal- 
agrablaj, fizikaj ecoj de objekto (ekz. : 
odoro de putranta viando); malinklino.

A bom ena. Kaŭzanta abomenon : abomena 
odoro, vieaĝo, ago. Komparu : A ntip a tio .

Aboni. Mendi por difinita tempo kaj 
antaŭe pagi gazetojn, biletojn por spekta- 
kloj, k. t. p. : Li abonas ĉiujn esperantajn 
gazetojn. Abonu du loĝiojn por la itala opero. 
Abono. - l .  Mendo por difinita tempo kaj 
antaŭa pago por gazetoj, spektakloj, 
k. t. p. - 2. Tempo, por kiu estas farita la 
abono : Via abono Jiniĝas post du monatoj. 
A bonan to . Persono, kiu abonas : Nia revuo 
liavas 10,000 abonantojn.

Aborti. Akuŝi antaŭtempe ne vivpovan 
idon. A b o rto . Antaŭtempa akuŝo de ne 
vivpova ido. A b o rtig a . Kaŭzanta aborton : 
abortiga medikamenti).

Abrikoto (Bot.). Frukto de 1’abrikotujo. 
A b rik o tu jo . Arbo el lafamilio de 1’amigdal- 
acoj (Prunus armcniaca).

Abrotano (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’kompozitoj, uzata kiel spicaĵo, en la 
medicino (Arlemisia abrotanum).

Abrupta. Tre kruta, kvazaŭ forŝirita, 
kvazaŭ fortranĉita; abrupta bordo. A b ru p t- 
eco. Eco de tio, kio estas abrupta. 
Komparu : D ek liv a , k ru ta .

Abseeso. Amaso de puso en liistoj. 
Komparu : U lcero , v u n d o .

Absinto. Forta maldolĉa brando de 
verda koloro, preparata el la samnoma 
vegetaĵo : La absinlo kaŭzas nervajn mal- 
sanojn.

Absoluta. - l .  Tute sendependa de iu 
ajn povo aii kontrolo, sola ordonanta kaj 
leĝdonanta. La rusaj caroj estis absolutaj 
monarhoj. Via tono, sinjoro, estas tro absoluta!

tKAFIE.



ABSOLDTISMO

- 2. Senm iksa, ĥeniie pu ra  : absoluta 
alkoholo. • 3. Ne re la tiva  : absoluta vero. 
A b s o l u t e e o .  Eco de tio, kio estas absoluta.

A b so lu tism o . Absoluta m aniero de 
regado, de agado.

A b so lv i. Pardoni la pekojn : Post la 
konfeso la pastro absolvas la pentantan 
pelculon. Absolvo. Pardono de I’ pekoj.

A b so rb i. Tute okupi la pensojn, la 
a tenton : La laboro tiel absorbis lin, ke li 
ĵonjesis pri la tagmanĝo.

A bstin en co .S in d etcn em o , p roprincipo , 
de ja uzado de 1’ tabako, alkoholajoj, amaj 
ĝuoj. A b s t i n e n c u l o .  Persono , kiu. sin 
detenas, pro principo, de la uzado de 
la  tabako, alkohoiaĵoj, amaj ĝuoj.

A b s tr a k ta .  Kio nc estas perceptebla 
de la sentoj : La substantivoj povas esti 
dividataj en du grupojn : abstraktaj, elcz. 
bono, penso, ideo; kaj konkretaj : ekz. tablo, 
hundo. A b s t r a k t a ĵ o .  lo abstrakta.' A b s -  
t r a k t e c o .  Eco de tio, kio estas abstrak ta.

A b s u rd a .  Plene sensenca : Absurdaestas 
la supozo pri la ekzisto dc eliksiro de l' juneco. 
A b s u r d o .  lo a b su rd a : Kiaabsurdo! A b o u r d -  
eco. Eco de tio, kio estas absurda.

A b u n d a . Ilavanta grandan k v a u to n , 
boneprovizita , pli ol sutiĉa : abunda rilcoilo, 
abunda programo. A b u n d e c o .  Eco de tio, 
kio estas abunda : abundeco dejiŝoj en lago’.

A eero  (Bot.). Arbo el la sam nom a 
fam ilio; ĝia iigno estas uzata en m ullaj 
m etioj (Aeer).

A ce ta to . Salo de la vinagra acido.
A ce tilen o  (Ĥem.). C.,II.„ Bruligebla gaso, 

kiun oni p roduktas el kalcikarbido agante 
je  ĝi per akvo.

A eida. Havanta akran guston, kiel tiu 
de la vinagro : acida frukto . A o id o .  -  l .  
Io acida. -  2 (Ilem .). Kom binaĵo de la 
h idrogeno kun m etalo, ruĝiganta lab lu a n  
lakm uson. A o id e c o . Eco de tio, kio estas 
acida.

A eeti. Akiri ion, pagante por ĝi monon : 
aĉeti kare, malkare. A ĉ e to .  Ago de tiu, kiu 
aĉetas. A ĉ e t a n to .  Persono, kiu aĉetas. A ĉ e t-  
e b l a .  Kiu povas esti aĉetita  : En la nuna 
tempo cio lcaj ciu estas acetebla. A ĉ e t i s to .  
Persono, kies profesio estas aĉeti.

-A d . Sufikso, esprim anta  agon ripetatan  
aŭ longedaŭran : pafado, restado.

A dapti.K onform ig i por specia lacelo .por 
specialaj kondiĉoj : adapti la rimeiiojn al la 
celo, adapti versajon por kanto. A d a p to .  Ago 
de tiu , kiu adaptas. Kom paru : A p l ik i ,  u z i .

2 — ADRESO

A dep to . - l .  Partiano de doktrino , de 
sekto : adepto de la epikurismo. - 2. Persono, 
konanta arton , sciencon kaj sin okupanta 
per ili : adepto de la pentrarto.

A d iaŭ . Esprim o de la ĝentileco, kiam 
oni Ĵoriras, disiĝas : Adiaŭ lcara amilco, 
ĝis revido en la plej proksima lcongresoi 
A d ia ŭ a .  Kiu adiaŭas, de adiaŭo : adiaŭa 
vorto, adiaŭa kunveno.

A d ie io . A ritm etika operacio , per kiu 
oni a ldonas unu nom bron al alia, t. e. 
kunigas du nom brojn en unu, kiu posedas 
tioin d a u n u o j, kiom am baii kune. A d ic i i .  
Fari la adicion : adicii unu nombron al alia.

A d je k tiv o . Vorto a ldonata al substan- 
tivo por rnontri ĝian econ : bona knabo. 
A d j e k t i v a .  De ad jek tivo ; sim ila  al adjek- 
tivo, havanta karak teron  de adjeklivo : 
adjektiva Jleksio, adjelctiva esprimo.

A d ju n k to . Ilelpanto de superaoficisto .
A d ju ta n to . Oliciro, konstante akom pan- 

an ta  sian ĉefon kaj kom unikanta liajn  
ordonojn al la subuloj.

A d m in is tr i .  Konduki aferojn privatajn 
aŭ publikajn  per persona kunlaboro  : 
administri bienon, administri domon, admi- 
nistri kompanion. A dm inistranto. Persono, 
kiu adm inistras., Kom paru : D i r e k t i ,  r e g i .

A d m in is tra c io .  A dm inistrantaro .
A d m iri. Rigardi kun m iro kunigita 

kun aprobo, estim o, a lta  ŝalo : admiri 
heroon, admiri lcuraĝon. Admiro. Sento de 
tiu, kiu adm iras. A d m i r i n d a .  M eritanta 
adm iron : admirinda modesteco.

A d m ira lo . Ĉefo de m ilita  ŝiparo.
A d m ira l i ta to .  E straro- de ŝiparo  kaj 

ĝia oficejo.
A d m o n i. Instig i per vortoj al la plen- 

umo de devo : La patrino admonis la Jilon al 
la diligenleco. A d m o n o .  Vortoj de tiu , kiu 
adm onas.

A dop ti. Kun form ala akto p ren i en 
sian fam ilion kiel sian p ropran in fanon; 
iiligi, lilinigi : adoptiorfon. Adopto. Ago de 
tiu, kiu adoptas.

A d o ri. -  1. Respekti kaj ami kiel Dion.
- 2. Forle ami, alte  ŝati: adori sian edzinon, 
adori la poezion. A d o r o .  Sento de liu , kiu 
adoras. A d o r a n to .  Persono, kiu adoras : 
kanlistino, aplaŭdata de la adorantoj.

A d re so . - 1. Precize difinita loĝloko de 
persono (lando, urbo, s tra to , domo) : La 
adreso de dokloro Zamenhof estas : Varsovio, 
str. Dzilia n° !). - 2. Surskribo su r letero , 
su r pakaĵo, enhavanta la nomon kaj ia' 
loĝlokon de la persono, al kiu ĝi estas



ADULTI — 3 — AGLOMERI
sendata : La adreso devas esti ĉiam sleribita 
tre legeble. Adresi. Skribi adreson sur 
letero, sur pakaĵo. A dresanto. Persono, 
kiu sendas leteron. Adresato. Persono, al 
kiu oni sendas leteron : Sur la koverto oni 
skribas ne sole la nomon de l' adresato, sed 
ankaŭ tiun de la adresanto, por lce la poŝto 
povu resendi al li la leleron en okazo de 
bezono.

Adulti. Itompi la geedz.an (idelecon per 
seksa rilato kun alia persono. Adulto. Ago 
de tiu, kiu adullas.

Advento. Kvarsemajna fasto antaii la 
Kristnasko.

Adverbo. Neŝanĝebla vorto, esprimanta 
nianieron, lokon aŭ tempon : bone, hejme, 
vespere. A dverba. Ilavanta karakteron, 
strukturon de adverbo : « Kun ĉjojo » estas 
adverba esprimo.

Advokato. - 1. Juristo, kies specialo 
estas defendi akuzatojn en juĝejo. -2. De- 
fendanto per vorloj : Eslu mia advokato 
anlait, mia edzino.

Aero. Gaso, kiun ni spiras, konsistanta 
el azoto kaj oksigeno. Aera. -  1. E1 aero : 
aera vezikelo. - 2. Okazanta, vivanta en la 
aero : aera fenomeno, aera vegelajo. Aerum i. 
Refreŝigi, forigi malbonodoron, tralasante 
aeron : aerumi litajon, ĉambron. Komparu : 
Ventoli.

Aerolito. Ŝtono, falanta de la kosma 
spaco sur la supraĵon de la tero.

Aerometro. Instrumento por mezuri 
la densecon de la gasoj.

Aeronaŭto. Aerveturanto.
Aerostato. Aparalo, plcnigita pergaso, 

pli malpeza ol la aero kaj servanta por 
sln levi en la aeron.

Afabla. Kondutanta amike kun aliaj, 
penanta esti agrabla al aliaj : afabla homo, 
afabla vorto. Afableoo. Eco de tiu, kiu 
estas afabla. Afablajo. Afabla ago, vorto. 
M alafabla. Kondutanta neamike kun aliaj, 
tule ne zorganta esti agrabla al aliaj. 
Komparu : fientila, kom pleza.

Afekeio. Forta einocio, perdo de la 
,,v egalpezo dc la animo sub la influo de 

fortaj kaj neatenditaj impresoj : malespero,
ravo.

Afekti. Ŝajnigi ion pernenaturaj manier- 
oj : afelcti modestecon. Afekto. Ŝajnigo per 
nenaturaj manieroj. Afektema. llavanta 
la kutimon afekli.

Afero. - l .  Ĉio, kio estas en la mondo 
reala kaj abstrakta : I)m  vojaĝo oni vidas 
multajn inleresajn aferojn. - 2. Ĉio, kio estas

objekto de okupo, kio estas aŭ devas esti 
plenumita : komerca afero, juĝa afero. 
Komparu : Objekto.

Afikso. Partikulo, almetata antaii aŭ 
post la radiko, por formi novan vorton 
kun alia signifo : prefikso, sujikso.

Afiŝo. Presita anonco pri pubiika spek- 
taklo. Afiŝi. Anonci per afiŝo. Komparu : 
Avizo, prospekto, reklam o.

Aforismo. Penso, principo, koncize 
esprimita, ĉerpita el verko de fama aŭtoro. 
Komparu : Devizo, m aksim o, moto, pro- 
verbo, sentenco.

Afranki. Pagi la poŝtajn spezojn, alglu- 
ante la necesan kvanton da poŝtmarkoj : 
La adresato pagas punon por neafrankita 
letero.

Afto (Med.). Ŝimaj ulceroj en Ja buŝo 
de suĉinfanoj.

Afusto. Veturilo de kanono.
. a 9> Uzi siajn lizikajn aii spiritajn 
fortojn : Ne ploru, sed agii. Ago. Uzo de 
siaj lizikaj aii spiritaj fortoj : Malpli da 
vorloj, pli da agoj! Komparu : F ari, kon- 
duti, procedi.

Agaeo. Malagrabla sento en la dentoj, 
kiun kaŭzas fortaj acidoj, acidaj fruktoj.

Agapo. Festeno de la primitivaj krist- 
anoj post la komunio.

Agariko (Bot.). Speco de manĝebla 
fungo (Agarieus campestris).

Agato. Duone diafana speco de kvarco 
de vivaj variaj koloroj.

Agendo. Notlibro por tuta jaro kun 
aparta paĝo por ĉiu tago.

Agento. Peranto por plenumi aferojn 
de aliaj personoj : borsa agento.

Agiti. Insligi aliajn al agado por celoj, 
havantaj publikan gravecon : agiti antaŭ 
elekloj. Agito. Ago de tiu, kiu agitas. 
A gitanto. Persono, kiu agilas. Komparu : 
Propagandi.

Aglo (Zool.). Raba birdo el la familio 
de Pfalkoj (Aguila). La reĝo de la birdoj. 
La nigra aglo =  la aglo de la prusaj stan- 
dardoj. Li neestas aejlo =  li ne estas persono 
de alta inteligenteco. Agla nazo =  nazo 
kurbigita, kiel la beko de la aglo.

Aglomeri. Kunigi ne samspeeajn, ne 
unuformajn objektojn en tulon. Aglomer- 
alo - l .  Objekto, konsistanta ef kunigitaj 
ne unuspecaj, ne unuformaj partoj. -2. 
Kungluaĵo, konsietanta el nature kunigitaj 
diversaj mineraloj.



AGLOMERATO

Aglomerato. Aglomeraĵo.
Aglutini (Med.). Kunglui : aglutini la 

randojn de vundo; aglutini leŭkocitojn.
Agonio. Batalo de la mortanto kontraŭ 

la morto; Ia lastaj suferoj de la mortanto. 
A gonii. Esti en ia stato de 1’ agonio. Ago- 
n ia n to . Persono, kiu agonias.

Agordi. Konformigi reciproke la kord- 
ojn de instrumento, unu inslrumenton 
al alia. A gordo. Reciproka, konformigo 
de I’ kordoj de instrumento, de unu 
instrumento al alia.

A grabla. Kiun oni volonle vidas, aŭs- 
kultas, k. t. p. : agrabla persono, vizaĝo, 
voĉo. M a lag rab la . Kiun oni ne volonte 
vidas, aŭskultas, k. t. p.

Agrafo. Metala hoketo kun ringeto, kiu 
servas por kunigi du randojn de vesto. 
A grafi. Kunigi per agrafo. Komparu : 
B roĉo, b u k o , p ing lo .

A gregato (Filoz.). Io forinita perkuniĝo 
de unuspecaj objektoj : agregato de mole- 
kuloj.

A grikulturo. Kulturado de la tero.
Agronomio. Scienco, arto kulturi la 

teron.
Agronom o. Persono, kiu konas la 

agronomion, kiu sin okupas per la agro- 
nomio.

Aĝo. Tempo, pasinta de la naskiĝo : 
Kian aĝon li havas! Li estas kvardekjara. 
A ĝa. Havanta aĝon : Li estas pli aĝa, ol lia 
fratino. P le n a ĝ a . llavanta la aĝon, en kiu 
oni posedas ĉiujn personajn rajtojn : En 
tre multaj landoj oni fariĝas plenaĝa post la 
dudekunua jaro de la vivo.

Aĝio. Diferenco inter la nominala kaj 
efekliva (laŭkursa) valoro de la mono.

Aĝioto. Spekulacio en la borso per 
publikaj paperoj. A ĝioti. Sin okupi per la 
aĝioto. A ĝio tisto . Persono, kiu profesie 
aĝiotas.

Ajlo (Bot.). Bulba vegetaĵo kun forta 
odoro, uzata kiel spicaĵo (Allium sativum).

Ajn. Ĝeneraliga sendiflna partikulo, 
aldonata al pronomoj, adverboj kaj kon- 
junkcioj : kiu ajn, kiel ajn, kiam ajn.
. - AJ' Sufikso por derivi nomon de ob- 
jekto, afero, farita el tio, devenanta de 
tio, kion esprimas la radiko; por esprimi 
ion konkretan : porfayo =  porka viando; 
amilcaj o = am ika  ago. Aĵo. Afero, objckto.

Akaeio (Bot.). Arbo el la familio de 
Tmimozacoj (Acacia).

AKLAMI

Akademio. - 1. Supera lernejo, univer- 
sitato. -2 . Societo de scienculoj, litera- 
turistoj, artistoj.

Akanto (Bot.). Suda dorna vegetaio 
(Acanthus).

A kapari. - l .  Aĉeti kiel eble plej grand- 
an kvanton da komercaĵo, por plialtigi 
la prezon kaj vendi k a re .-2 . Proprigi al 
si ktin malutilo por aliaj. A kaparo . Ago 
de tiu, kiu akaparas.

Akaro (Zool.). Parazita insekto el la 
vico de 1’araknoidoj (Acdrina),

Akceli. Plirapidigi kaj samtempe helpi, 
sukcesigi : La aliĝo de famaj scienculoj 
forte akcelis la progreson de Esperanto. 
Akoelo. Ago de tiu, kiu akcelas.

Akeento. Plilaŭtigo, plifortigo de la 
voĉo sur unu silabo de la vorto : La 
Francoj, parolante esperante, ofte metas la 
akcenton sur la lasla silabo. A koenti. Meti la 
akcenton.

Akeepti. - l .  Konsenli preni lion, kion 
oni donas, proponas : Ne cstas ĝentile ne 
akcepti donacon. -2 . Esti hejme por la 
vizitantoj : S‘“° N. alcceplas ĉiun mardon. 
-3 . Aprobi, konsenti : La propono estis 
akceptita per aklaino. A kcep to . Ago de tiu, 
kiu akceptas. A kcep teb la . Kiu povas esti 
akceptita : neakcepteblapropono. Komparu : 
R lcev i.

A keesora. Akompananta la ĉefan afer- 
on; flanka, ne ĉefa. A koesoraĵo . Afero 
objekto akcesora.

Akeio. Atesto pri partopreno en kom- 
panio komerca aŭ industria : La kurso de 
la akcioj falas dum milito. A kciu lo . Posed- 
anto de akcio : Gni aranĝas ĉiujare 
kunvenon de la akciuloj por decidi la plej 
gravajn afcrojn de ta kompanio.

Akeidento. Okazo malfeliĉa, malagrabla 
kaj neatendita : fcrvoja akcidento; laboristo, 
vundita de akcidento. A k c id e n ta . Hazarda kaj 
malfeliĉa, malagrabla.

A keipitro (Zool.). ltabobirdo el la fa- 
milio de Pfalkoj (Astur).

Akeizo. lmposto de la manĝaĵoj, alko- 
holaĵoj, k. t. p.

Akiri. Eariĝi posedanto per batalo, 
laboro, aĉeto k. t. p. A k iro . -1 . Ago de 
tiu, kiu akiras. -2. Objekto, aferoakirita : 
Eksterminle la malamilcojn, la taĉmento 
revenis kun riĉa akiro. A kireb la . Kiu povas 
esti akirita.

Aklami. - l .  Saluti per laŭtaj krioj. 
-2 . Elekti iun, akcepti proponon sen
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AKNO —

diskutado, unuvoĉe. Aklamo. Ago de tiu, 
kiu aklamas.

Akno. Patologia ruĝa makuleto de la 
haŭto.

Akolito. Preĝeja servisto, helpanta pas- 
tron dum la diservo.

Akompani. - 1. Iri kun iu, esti kun iu : 
A/i akompanos vin al la stacidomo. - 2. (Muz.). 
Kunludi. Akompano. Ago de tiu , kiu 
akompanas. Akom ponanto. Persono, kiu 
akompanas.

Akonito (Bot.). Venena medicina vege- 
taĵo el la familio de 1’ranunkulacoj (Aco- 
nitum napcllus).

Akordo. -1. Samtempa harmonia son- 
ado de kelke da tonoj. -2. Reciproka 
konformeco harmonia, adapteco : akordo 
de la adjektivo Itun la subslanlivo. Akorda. 
Harmonia, konforma al io, adaptita al io. 
Akordigi. Fari ion akorda. Akordiĝl. Fariĝi 
akorda : La predikato akordiĝas kun la sub- 
jekto. Akordigebla. Kiu povas esti akordig- 
ita.

Akra. - 1. Ilavanta tre maldikan tranĉan 
randon : altra tranĉilo, glavo, tondilo. - 2. 
Kies lateroj (flankoj), kuniĝas .je mal- 
granda angulo : akra rando. -3. Kiu forte 
ekscitas la sentojn : alcra manĝaĵo, mal- 
varmo, koloro, sono, voĉo, odoro. - 4. Severa, 
neĝentila : akraj vortoj. Akreco. Eco de 
tio, kio estas akra. A krigi. Fari ion 
akra : akrigi Iranĉilon. A krigilo. Stono, 
objekto por akrigado. Komparu : A kuta.

Akrido (Zool.). Inseklo, detruanta la 
grenojn (Pachytylus migratorius, acrididae).

Akrobato. Cirka gimnastika artisto.
Akso. - l .  Reala aŭ imagata rektalinio, 

ĉirkaŭ kiu turniĝas korpo : aleso de la tera 
globo, de rado. -2. Centra linio : alcso de 
Jioro, dc vojo.

Akselo (Anat.). Kavo sub la artiko de la 
ŝultro kaj brako.

Aksiomo. Vero senduba, ne bezonanta 
pruvon : Du nombroj, kiuj cgalas trian, 
egalas unu la alian.

Akto. - 1. Parto de dramo, dc komedio : 
Aktoj estas dividataj en scenojn. -2. Oficiala 
dokumento, atestanta fakton : akto pri la 
naskiĝo.

Aktivo. - 1. Formo de la transilivaj 
verboj, espriinanta agon : La patro amas 
la filon, la Jilo estas amata de la patro;
“ amas » estas formo de l’ aktivo, « amata » 
de 1' pasivo. - 2. Pozitiva parto de propraĵo : 
La kompanio ne bankrotis, kvankam ĝiaj pasivoj 
presltaŭ egalis la aktivojn. A ktiva. - 1 .  Kiu
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apartenas al la aktiva formo. de la vcrbo : 
La alttiva formo cslas pli ofle uzata, ol la 
pasiva. - 2. Kiu prezentas la pozitivan 
parton de propraĵo : aktivaj sumoj de bilanco.
- 3. Agema : Aktiva homo neniam restas sen- 
okupa.

Aktoro. Artisto, ludantarolon en drama 
spektaklo.

Aktuala. Efektive ekzistanta en la nuna 
tempo kaj samtempe grava, interesa. 
Aktualaĵo. Io aktuala. Aktualeoo. Eco de 
tio, kio estas aktuala.

Akumulatoro. Elektra baterio, amas- 
iganta provizon de la elektro : Aŭtomobilo, 
movalade akumulaloroj.

Akurata. -1 . Kiu plenumas je la 
interkonsentita tempo : akurata tajloro. 
-2. Kiu venas je la interkonsentita horo. 
A kurateco. Eco de tiu, kiu estas akurata.

Akustiko. Parto de la fiziko, pri la 
sonoj.

Akuŝi. Eligi maturan fcton : La patrino 
feliĉe akuSis belan knabon. - 2. Tre malfa- 
cile fari, verki ion : Fine li alcuŝis sian 
disertacion. Akuŝo. Ago de tiu, kiu akuŝas. 
Akuŝisto. Kuracisto, kies sjiecialo estas 
hclpi la akuŝojn. A kuŝistino. Virino, kies 
profesio estas helpi la akuŝojn : A kuŝant- 
ino. Virino, kiu akuŝas.

Akuta. Nelongedaŭra, akompanata de 
fortaj simptomoj (pri la malsanoj) : akutu 
kataro. Komparu : Akra.

Akuzi. Proklami ies kulpon, krimon : 
akuzi iun pri ŝtelo, akuzi iun pri matnobleco. 
Akuzo. Ago, vortoj de tiu, kiu akuzas.

Akuzativo. Kazo, lsies finiĝo estas n.
Akvo. H20. Komponaĵo de oksigeno kaj 

hidrogeno; fiuidaĵo, kovranta tri kvaron- 
ojn de la tero (maroj, lagoj, riveroj). 
Akva. -1 . Konsistanta el akvo : akvasplvaĵo.
- 2. Vivanta en akvo : akva vegetaĵo. Akvo- 
falo. Akvoj de rivero, lago, k. t. p., falantaj 
de supre : la Niagara akvofalo. Akvome- 
lono. Speco de melono kun ruĝa molaĵo. 
Superakvego. - 1 .  Tre granda kvanto da 
akvo. - 2. La ĝenerala subakvigo de la 
tero, laŭ la biblio : Noaho liaj lia familio 
eslis la solaj homaj estaĵoj, kiuj sin savis de 
la supcrakvego.

Akvaforto. Desegnaĵo, ĥemie faritasur 
kupro.

Akvarelo. Pentraĵo, farita per farboj 
sojvitaj en akvo. A kvarelisto . Pentristo 
de akvareloj.

Akvario. Akvujo porkulturi vegetaĵojn 
kaj fiŝojn.
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Akvilegio (liot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’ranunkolacoj kun sonorilforma floro 
(Aquilegium).

AI. -1 . Prepozicio, metata antaii nomo 
de persono, objekto, loko, je kiu aii kien 
estas direktata la ago : doni, donaci libron 
al knabo, amo de lapalro al la filo, proksim- 
ij/i al la urbo. - 2. Preflkso, csprimanta 
kien direktiĝas movo ; lokon, kiun atingas 
movo : almeti, alporti.

A labastro. Duone diafana speco de 
gipso de blanka koloro, similanta mar- 
moron, uzata por malgrandaj artaj objekt- 
oj : vazoj, statuetoj. A la b a s tra . E1 ala- 
bastro : alabastra vazo.

Alarmo. -  1. Alvoko al armiloj : La 
generalo ordonis trumpeti la alarmon. - 2. 
Sciigo, krioj pri proksimiĝanta danĝero. 
A larm i. Fari alarmon.

Alaŭdo (Zool.). Kantobirdo el Ia familio 
de Ppaseroj (Alaŭda arvensis).

Albinoso. Homo kun kunnaskita ano- 
malio de Ia pigmento : plena aŭ preskaŭ 
plena manko de la pigmento en la liaiito, 
liaroj, k. t. p.

Albumo. Libro por enmetado de foto- 
grafajoj, ilustrajoj : Albumo de leonataj 
Esperantistoj.

Albumino. Organika substanco, kiu 
formas la blankon de ovo kaj el kiu 
grandparte konslstas la korpode la bestoj 
kaj vegetajoj.

A lbum inurio (Med.). Ĝeesto de albu- 
mino en la urino (simptomo de la nefrito 
kaj de aliaj malsanoj).

Alciono (Zool.). Birdo krianta el la vico 
de 1’paseroj (Atcedo).

Aldo. La plej malalta voeo de la virinoj. 
A ldviolono. Granda violono : korda ins- 
trumento, meza inter la violono kaj 
violonĉelo.

Aleo. Vojo en ĝardeno; vojo kun vico 
de arboj ĉe ĉiu bordo : aleo de tilioj.

Alegorio. Rakonto, kies lemo estas 
metafore prezentita. A legoria . Esprimita 
■per metaforoj, metafore prezentita.

Aleno. Pinta fera peco por fari truojn 
en ledo : La aleno estas ilo de l’ ŝuistoj.

Alfabeto. Kolekto de ĉiuj literoj de 
lingvo en konstanta vico : Preskaŭ ĉiuj 
civilizitaj popoloj uzas la latinan alfabcton.

Alfenido. Metala komponaĵo, imitanta 
la arĝenton : El alfenido oni faras kulerojn, 
forkojn, k. t. p. A lfen ida. E1 alfcnido : 
alfenida cigarujo.

Algo (Bot.). Familio de sensemaj vege- 
taĵoj, kreskantaj en akvo (Algae).

Algebro. Parto de la matematiko, en 
kies operacioj estas uzataj literoj : La 
algebro donas solvojn pli ĝencralajn, ol la 
aritmctiko. A lgeb ra . De la algebro, kon- 
cernanta la algebron : algebraproblemo.

Alhemio. llemio de la mezaj centjaroj; 
arto aliigi metalojn ,en oron. La alhemio 
estas la patrino de la ĥemia scienco.

Alia. -1 . Diferenca, ne egala, malsama : 
Tio estas tutc alia afero! -2. Dua el du : 
Ili disiĝis : unu iris dekslren, ia alia maldek- 
stren. A lie. - l .  Alimaniere. -2 . En kon- 
traŭa okazo, se ne : Obeu, alie vi estos 
punita. A liigi. Fari ion alia : aliigi la voĉon. 
A liiĝi. Fariĝi alia.

Alibio. Pruvo, ke akuzito estis en alia 
loko en la momento de la krimo.

Aligatoro (Zool.). Amerika krokodilo 
(Alligator).

Alineo. Linio, kics unua vorto iom 
foriĝas de la rando de manuskripto aŭ 
presaĵo : En « Vortaro de Esperanto » ĉiu 
radilto havas sian alineon.

Alko (Zool.), Speco de cervo kun larĝaj 
plataj kornoj (Cervus alces).

Alkalio (llem.). Solvebla -bidrato do 
bazo : hidrato de lcalio, hidrato de natrio. 
A lk a lia . Havanta karakteron, ecojn dc 
alkalio : alkalia solvaĵo.

Alkoholo. Esenca parto de brandoj, 
vinoj, likvoroj (ĥem. etila alkoholo) : La 
trouzado de la allsoholo kaiizas multajn mal- 
sanojn. A lkohola. El alkoholo, enhavanta 
alkoholon. A lkoholaio . Alkohola trinkaĵo.

Alkoholismo. Malsana stato, kaŭzita 
de la trouzado de alkoholaĵoj.

Alkovo. Ĝambro sen fenestro, por lito : 
La dormado en alkovo estas malutila por la 
sano. K om paru  : Niĉo.

Almanako. Libro, enhavanta tabelon 
de I’ tagoj, monatoj, sezonoj kaj festoj de 
jaro, kim literaturaĵoj kaj praktikaj 
informoj.

Almenaŭ. -1. Ne malpli ol : Por lerni 
fremdan lingvon oni bezonas almenaŭ du 
jarojn. -2 . Eble aliaj,... : Almenaŭ mi ne 
komprenas tion.

Almozo. Kio estas donata’ senpage al 
mizeruloj por lielpi ilin : Blindulo petas 
almozon antaii la preĝejo. A lm ozulo. Homo, 
kiu vivas per almozoj.

Alno (Bot.). Arbo el la familiode 1’belul- 
acoj, uzata de lignaĵisloj (Alnus).
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Aloo (BoL). Arbo, liveranta laksigan 
rezinon, el la familio de 1’liliacoj (A(oe).

A lo p a tio . Metodo de kuracado per 
rim edoj, kontraŭaj al la na tu ro  de 1* 
m alsano : La alopalio eslas la sola scrioza 
mclodo, la homeopalio eslas nur blago. A lo - 
p a t i a ,  D e  1’ alopatio, bazita s u r la  alopatio.

A lpako. Ŝtofo el lano de 1’ sam nomaj 
ŝafoj, vivantaj su r la montoj de Peruvio. 
A lp a k a .  E1 alpako : alpaka jako.

Alta. - 1. Granda en la vertikala d irekto  : 
alta domo, monto. -2 . Grava, supera  : alta 
rango, ojico. -3 .  (Muz.). K onsistanta el 
m ulte da vibroj : alta lono. A l ta jo .  Alta 
loko. Alteoo. Eco de tio, kio estas alta. 
P l i a l t i g i .  Pligrandigi la altecon,

A ltaro. Tablo p o r religiaj oferoj, por 
diservo.

A lteo (Bot.). Malvosimila vegetaĵo (Al- 
thaea).

A ltern i. Sekvi unu alian kaj reciproke : 
La tagoj kaj noktoj clerne alternas.

A ltern ativo . Decida elekto de unu el 
du eldaĵoj aŭ aferoj : Al ta kompanio sin 
prezenlis la alternativo : aŭ banltroli aŭ 
likvidi ĉiujn filiojn.

A ltreliefo . Surm urh sku lp taĵo , kies 
figuroj preskaŭ tu te  foriĝas de la fono.

A ludi. Paroli pri persono aŭ afero, ne 
m enciante ilian nomon, kom prenigante 
tamen pri kio oni parolas. A lu d o .  Vorto 
aŭ frazo, a ludan ta  pri io.

A lum eto . Ligna peceto, kun ekstrem o 
sulfurita , por ekbruligado.

A lum in io  (Ĥem.). Al. Blanka, tre  mal- 
peza m etalo de arĝenta  brilo. A lu m i n ia .  
E1 alum inio : aluminia ŝlosito.

Ahino (Ĥem.). Duobla sulfato de alu- 
m inio kaj kalio, amonio : La kalian alunon 
oni ordinare nomas simple aluno. Aluno cstas 
uzataporpurigi altvon, en fotografado, tanado.

A luvio. Tera tavolo, a lpo rtita  de la 
akvo : La plej granda parto de ILolando kon- 
siStas cl maraj aluvioĵ.

A m o. -1 . Pasia inklino  al persono dc 
alia  sekso : aino al virino. -2 .  Alta grado de 
inklino : anio al la patrino, al la infanoj. 
A m i. Senti amon. A m in d r  Kiu m eritas 
am on, kiu faras agrablan  im preson. En- 
a m iĝ i .  Ekscnti amon al persono de la alia 
sekso.

A m atoro . - l .  Persono, kiu liavas in- 
klinon al io, am as ion ; amatoro dc pcntraĵ- 
o ĵ .- 2 .  Persono, kiu ne profesie sin okupas

per a rto , scienco. m etio : folografisto ama- 
toro. Komparu : D i l e t a n t o .

A m algam o. - 1 (Ĥem.). Miksaĵo de 
h idrargo kun alia m etalo. - 2. Miksaĵo.

A m a so . Kolekto, granda kvanto, granda 
nom bro : amaso da Stonoj, popolamaso. A m a s -  
ig i .  Kolekti en g randa  kvanto : amasigi 
monon.

A m b a sa d o ro . -1 . Sendito de unu ŝtato  
al alia. -2 . Konslanta reprezentanto  de 
ŝtato  ĉe alia  regno.

A m baŭ. Unu kaj alia : A/i renlcontis da 
amikojn, mi salulis ilin ambaii kaj ĉiu resalutis.

A m bicio . Forta deziro de famo, honor- 
oj, k. t. p. : Laŭdinda eslas ambicio, se ĝi 
instigas al la laboro, kondamninda, se ĝi uzas 
intrigojn kaj reklamon. A m b ie ia .  Kiu havas, 
m ontras am bicion : ambicia homo, ambicia 
projekto.

A m blo. Maniero de 1’ irado de kelkaj 
kvarpiedaj bestoj, kiuj levas sam tem pe 
ambaŭ piedojn de unu flanko : La urso, 
Itainelo, ĝirafo kaj unu speco de ĉevaloj iras 
ta amblon.

A m boso. Fera bloko, su r 'k iu  oni 
forĝas. Esti inter martelo kaj amboso —  
esti en malfacila situacio sen eliro.

A m bro. Rezina arom a substanco, uzata 
kiel incenso.

A m b rozio . - l .  Manĝajo de la grekaj 
dioj. - 2 .  Tre bongusta m anĝaĵo.

A m b ulaneo . Movebla arm ea hospitalo.
A m elo. Substanco, form anta la plej 

grandan parton de ĉiuj farunaj substancoj ; 
ĝi estas fabrike p repara ta  el grenoj, 
terpom oj kaj uzata por rigidigi la tolaĵon.

A m en. La lasta  vorto de preĝoj; ĝi 
signifas : ticl estu.

A m etisto . Violkolora m ultekosta ŝtono, 
konsistanta cl speco de kvarco.

A m fib io  (Zool.). V ertebrulo , vivanla 
su r la tero kaj en la akvo : La lcrokodilo 
cstas la plej granda amfibio (Amphibium).

A m fite a tro .  - 1. Antikva duonronda 
konstruaĵo  kun pli kaj p lia lta j  benkoj por 
spektatoroj. - 2. Parto  de teatro  kontraŭ 
la scenejo.

A m foro. Antikva vazo, a lta  kaj m al- 
larĝa, kun du tenilo j; ĝi estis uzata por 
vino, m ielo, oleo, k. t. p.

A m igd a laeoj (Bot.). Fam ilio de duko- 
tiledonaj unupetala.j vegetaĵoj : migdalo, 
abrilcotŭ, pruno, persilco.
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Amiko. Persono, ligita kun alia per 
inklino, simpatio, akordo de opinioj, 
gustoj : La amilcon oni ekkonas en malfeliĉo. 
A m ika. Bazita sur amikeco, inspirita de 
amikeco; amilta helpo, ainilca konsito. A inik- 
aĵo . Amika ago. A m ikeco. Sento, rilato 
de tiuj, kiuj estas amikoj.

Amindum i. Peni plaĉi al persono dc la 
alia sekso per vortoj kaj konduto : amin- 
dumi viron, virinon.

Amnestio. Pardono, senkulpigo, prokla- 
mita de regnestro al krimuloj. A m n estii. 
Doni amnestion.

Am oniako (Ĥem.). NH3. Gasa alkalio de 
tre akra odoro, kombinaĵo dc azolo kaj 
bidrogcno; ĝi eslas uzata, en akvasolvaĵo, 
deladistoj, kolorigistoj.

Amorfa. Kiu ne posedas regulan 
strukturon : Ekzistas du specoj de fosforo : 
amorfa kaj krislala.

Am ortizi. Nuligi ŝuldon per regulaj 
partopagoj.

Am plekso. Dimcnsioj, grado devasteco 
(en ligura senco): verlco de granda amplckso. 
A m pleksi. Ilavi en si, teni en si (en 
figura senco) : Laprogramo de la universilato 
ampleksas ĉiujn seiencojn. M u ltam p lek aa . 
Ampleksanta inulton, havanta grandan 
amplekson.

Amputi. Fortranĉi per ĥirurgia inslru- 
mento membron, organon : amputi frakas- 
itan brakon.

Amuleto. Objekto bavanta miraklan 
econ antaŭgardi de malsano, de sorĉo la 
personon, kiu ĝin portas.

Amuzi. Agrable okupi la pensojn, 
atenton; gajigi : La rakonlo forte amuzis 
nin. A m uzo. lo agrable okupanta la pens- 
ojn, atenton; io gajiganta. Komparu : 
D istr i, ludo .

-An. Sufikso por esprimi membron, 
loĝanton, adepton : societano, Parizano, 
kristano.

Anagram o. Alimeto do la literoj de 
vorto aŭ frazo, por formi alian vorton aŭ 
frazon : napo, pano.

A nakronism o. - 1. Eraro kontraŭ la 
kronologio, konsistanla cn kunmetado de 
nesamtcmpaj personoj aŭ faktoj. - 2. Io 
nekonfornia al la moroj de epoko.

Analitiko. Teorio de analizo.
, Analizo. - 1. Disigo en elementojn : 
hemia, logika, gramatilta analizo. - 2. Es- 
ploro detala, dividanta la tuton en ĝiajn 
elementojn. A naliz i. Fari analizon.

Analogio. (Filoz.). Simileco de du 
aferoj en unu aŭ kelke da rilatoj, permes- 
anta konkludi pri ilia simileco ankaŭ en 
aliaj rilaloj : analogio de fenomenoj, 
analogio dejuraj okazoj. A nalog ia . Ilavanta 
analogion. Komparu : E gala , sim ila , 
p a ren o a .

Ananaso (Bot.). Frukto de 1’ananasujo. 
A n an asu jo . Tropika arbo el la familio de 
labromeliacoj (Ananassa sativa).

A napesto. Trisilaba versa mezuro, 
konsistanta el du mallongaj, aŭ neak- 
centitaj silaboj kaj tria longaaŭ akccnlita.

A narhio.-l.Sistem o politika kaj socia, 
en kiu ĉiu individuo vivas sendependa, 
sen iu ajn estraro aŭ registaro. - 2. Plena 
senordo. A n a rĥ ia . De anarĥio, bazitasur 
anarhio.

Anaso (Zool.). Korta naĝbirdo (Anas 
domcstiea).

Anatemo. Solcna malbeno; malbeno.
Anatomio. Scienco pri la makroskopa 

strukturo de organismoj : La sckcado estas 
la ĉefa esplora mclodo de la analomio. A na- 
to m ia . De anatoinio, koncernanta ana- 
lomion.

Aneovo (Zool.). Malgranda manĝebla 
li.ŝo, ordinarc konservata en oliva oleo, 
uzala kiel spicajo (Engraulis encassicolis).

Anekdoto. Mallonga sprita rakonto.
Aneksi. Aligi, precipe aligi al regno 

freindan provincon : aneksi post venka 
milito. A nekso . Ago de liu, kiuaneksas.

Anemono (Bot.). Vcgetaĵo el la familio 
de FranunkulacOj (Anemone).

A ngeliko (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’umbeliferoj (Angelica).

Angio. Kanalo, tubo, 'tra kiu lluas Ia 
sango, nutraj fluidaĵoj de 1’ bestoj kaj 
vegetaĵoj.

A ngiologio. Parto de la anatomio pri 
la angioj.

Angilo(Zoob). Serpentosimila manĝebla 
fiŝo (Anguilla vulgaris).

Angino (Med.). Inflamo de la gorĝo.
Angulo. - l .  Nelimigita spaco inter du 

sin renkontantaj linioj rekfaj. -2 . Neliin- 
igila spaco inter du aŭ kelke sin renkonl- 
antaj reciproke ebenoj. - 3. Malvasta, 
kaŝita loko. T rian g u lo . Parto de 1’ spaco, 
limigita de tri sin reciproke renkontantaj 
linioj. M u ltan g u lo . Parto de 1’ spaco, lim- 
igita inter kvar, kvin, k. t. p. sin reciproke 
renkontantaj rektaj linioj.

/
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Anĝelo. - 1. Ĝiela,estajo, akompananta 
kaj servanta Dion; ĉiela sendito. Malbona 
anĝelo =  diablo, satano. - 2. Persono tre 
bonkora, dolĉa, tolerema : anĝelo de V 
pacienco.

A nhidra (llein.). Senakva.
Anilino. Olea substanco, produktata el 

indigo (industrie el nitrobenzolo) kaj 
uzata por farboj. A nilina. De anilino, 
enhavanta anilinon : anilina farbo.

Animo. - 1. Spirita kaj senmorta parto 
de la homo : La senmortcco de la animo eslas 
dogmo depreskaŭ ĉiuj rcligioj. - 2. Sidejo de 
la sentoj kaj konscio. - 3. Esenca, ĉefa 
parto aŭ aganto : animo de entrepreno. 
Anim a. De animo, koncernanta animon.

Anizo (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la umbeliferoj, kies graj noj estas uzataj kiel 
spicaĵo, por likvoroj (Pimpinella anisum).

Ankaŭ. Same kiel aliaj, kaj, krom tio : 
Ankaŭ mi venos =  venos aliaj kaj mi.

Ankilozo (Med.). Rigideco de artiko, 
kaŭzita de malsano.

Ankoraŭ. - i .  Ĝiis la nuna tempo : La 
laboro nc cstas ankoraŭ Jinita. Li ankoraŭ 
laboras. -2 . Itee : Ankoraŭ unu fojon.

Ankro. Fera ilo, ĵetata en la akvon por 
fiksi ŝipon : La an/tro eslas emblemo de l’ 
cspero. Ĵeti ankron, levi ankron.

Anobio (Zool.). Lignomanĝanta inseklo 
el la vico de 1’koleopteroj (Anobium tesse- 
laluin).

Anomalio. Io nenormala; dekliniĝo de 
ĝenerala regulo. Anomalia. Nenormala, 
dekliniĝanta de ĝenerala regulo.

Anonci. - 1. Publike sciigi : anonci cn 
gazeto. - 2. Diri laŭte la nomon de I’ vizit- 
anto, kiu eniras en la salonon. Anonco. 
Vorloj anoncantaj. Komparu : Afiŝo, avizo, 
prospekto, reklam o.

Anonima. Sen nomo de aŭtoro, de 
posedanto: anonimaletcro, socicto. Anonim o. 
Io anonima.

Ansero. - l  (Zool.). Korta naĝbirdo 
(zl/iser domcsticus). - 2. Malsaĝa persono.

A nstataŭ. En la loko de : Anstataŭ 
ĉapelo surmeti ĉapon. Anstataŭ babili, laboru. 
A nstataŭi. Esti uzata anstataŭ io; okupi 
la lokon, plennmi devon anstataŭ iu : La 
inielo anstataŭas la sukeron. Dum la foresto 
de la prezidanto anstataŭis lin la sekrelario. 
A nstataŭo. Ago de tiu, kiu anstataŭas. 
A n sta ta ŭ ig i. Uzi anstataŭ io, doni la 
oficon de iu : anslataŭigi inortintan oficiston 
ocr nova

- Ant. Finiĝo de la aktiva participo de 
la estanta tempo : saltanta, kantante.

Antaŭ. - l .  Prepozicio, esprimanta : a) 
Tempon, momenton pli fruan, ol alia : 
La spektaklo komeneiĝis antaŭ la oka horo. 
Mi venis antaŭli. 6)Lokon,pli proksiman, 
ol a lia: La puto estas antaŭ la domo. - 2. Pre- 
fikso, esprimanta agon, staton, okazantan 
pli proksime, pli frue : antaŭiri, antaŭdiri. 
A ntaŭa. Estanla antaŭ io : antaŭa parto 
dc domo, antaŭa preparo. A ntaŭe. - 1. Pli 
frue : Antaŭe pensu. poste agu. - 2. En 
antaŭa loko : Anlaŭc iris heroldo kaj post 
li dek kavaliroj. A ntaŭen. A1 antaŭa loko, 
antaŭ sin : Antaŭen! — komandis la kolo- 
nclo.

Antagonismo. Kontraŭeco.
A ntagonisto. Kontraŭulo.
A ntarkta. Proksima de la suda poltiso-
Anteno (Zool.). Movebla korno sur la 

kapo de insektoj, servanta kiel organo de 
la palpa kaj aŭda sento.

Anticipi. Akcepti, preni anlaŭe -.anticipi 
tezon =  akcepti tezon, por kiu oni poste 
liveros pruvojn; anticipi monon =  preni 
monon, antaŭ kiam estas plene liverita la 
komercaĵo.

A ntikristo. Kontraŭulo de Kristo kaj de 
la kristanismo; legenda estaĵo, kiu devas 
aperi antaŭ la tino de la mondo kaj esti 
venkita de Kristo.

A ntikva .-1 .  Kiu ekzistis antaŭ tre 
longe kaj ne ekzistas plu : antikva Romo, 
antikva lingvo. - 2. Tre malnova : antikva 
meblo. A ntikvaĵo . Antikva objekto : vcndislo 
de antikvajoj. A ntikveco. Eco de tio, kio 
estas antikva. Komparu : A rhaika, m al- 
nova, m aljuna.

Antilopo (Zool.). Speco de rapidkura 
remaebesto.

Antimono (llem.). Sb. Blanka blueta 
metalo, de lamena strukturo; ĝi_ estas 
uzata por la fabrikado de diversaj kun- 
fandaĵoj (ekz. presliteroj); en la medicino 
estas uzataj ĝiaj saloj.

Antinomio. Kontraŭeco de du leĝoj, de 
du reguloj.

Antipatio. Malinklino, kiun kaŭzas 
malagrablaj spiritaj ecoj. A ntipatia. Kiu 
kaŭzas antipation : antipatia homo.

A ntipirino. G|,H12N2O. Dimetilfenilpi- 
razolono. Blanka kristala pulvoro, uzata 
en la medicino kontraŭ la kapdoioro kaj

I febro.
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Antipodo. Loĝanto de la alia tera 
cluonglobo : La Amerikanoj estas antipodoj 
ue l Eŭropanoj.

i. Antisepsa'. Kontraŭputra, kontraŭmi- 
kroba : Laplejofte uzataj antisepsaj rimciloj 
estas . sublimato, fenolo, kloro. A ntisepso . 
Antisepsa metodo.

Antitezo. Retorika flguro, per kiu oni 
kontraumetas cn unu frazo du malajn 
ideojn : La naturo cstas granda ee en la 
malgrandaj aferoj.

Antologio. Kolekto de versaĵoj aŭ 
prozaĵoj de diversaj aŭtoroj.

A ntraeito. Supera speco de karbo, kiu 
brulas kun malgranda flarno kaj sen fuino.

A ntrakso (Med.). Malsano de hejmaj 
bestoj, infektanta ankaŭ la homojn, karak- 
terizata de ia febro kaj furunkoj.

Antropologo. Scienculo, kiu sin okupas 
per la antropologio.

Antropoiogio. Naturscienco pri la lionio 
kaj liaj rasoj.

Anuneiaeio. -1 . Sciigoal Sankta Mario, 
ke si fariĝos lapatrino de Kristo. - 2. Festo, 
rememoriganta ĉi tiun fakton.

Anuso. Ekstremo de la intesta kanalo.
Aorto (Anat.). La ĉefa arterio, komenc- 

lĝanla de la koro.
Apanaĝo. Bienoj, donataj de regnestro 

al princoj de la reganta familio.
Aparato. Kunigo de objektoj aŭ instru- 

mentoj por plenumi iun celon, laboron, 
eksperimenton : fotografia aparato. Koin- 
paru : In s tru m e n to , ilo, m aŝln o .

A parta. Ne kunigita, ne ligita kun 
aliaj : aparta vojo, aparta eldono. A parte . 
En aparta maniero; ne kune. A partig i. 
Fari ion aparta : apartigi vojon dc kampo. 
Komparu : F la n k a , specia la .

A partam ento. Granda, luksa loĝejo : 
pnnca apartamento.

A parteni. - 1. Esti ies posedaĵo, pro- 
praĵo : La libro apartenas al mi. - 2. Esti 
parto de tuto, unu el multaj : Li apartcnas 
al iniaj amikoj.

Apatio. Plena indiferenteco, nesentemo. 
A p atia . Plene indiferenta, nesentema.

Apelaeio. Sin turno, post verdikto de 
unii tribunalo, al pli alta instanco.

Apenaŭ. -1 . Nc pli multe ol, nur : La 
libro kostas apenafi tri frankojn. - 2. Pres- 
kaŭ ne : Li apenaii scias lcgi. - 3. Antaŭ tre 
mallongatempo: Lanomado, apenaŭ haltinte, 
tuj daŭrigas sian migradon.

10 — APOSTROFO

Aperi. Fariĝi videbla, sin m ontri: Vintre 
la steloj aperas tre frue. M a lap eri. Fariĝi 
nevidebla, ĉesi esti ie : malaperi kiel 
ombro.

Apetito. Deziro manĝi : Malsana homo 
ne liavas apctiton.

Apio (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
■la umbeliferoj, uzata kiel spicaĵo (Apium 
graveolens).

Aplaŭdi. Brubati la manojn por montri 
la aprobon : aplaŭdi aktoron, oratoron. 
A plaŭdo. Ago de tiu, kiu aplaŭdas.

Apliki. Uzi por specialacelo, en speciala 
okazo : aplilci rimedon en malsano; belarto, 
aplilcita al la induslrio. A pliko . Uzo por 
speciala celo, en speciala okazo. Komparu : 
A d ap ti.

Aplombo. Memkonfido, memeerteco 
antaii publiko en gestoj kaj manieroj : 
paroli kun aplombo. Komparu : E m fazo 
p a to so , v erv o .

Apogi. Meti objekton surio aŭ ĉe io, por 
ĝin flksi, senmovigi: apogi bastonon al muro.
“ Donu al. rni punlcton de apogo, kaj mi 
ckmovos la teron ». A pogilo . Jlo por 
apogi; parto de seĝo, de benko, sur kiu 
oni sin apogas.

Apogeo. -1 (Astr.). Punkto de la orbito 
de astro, kie ĝi estas en la plej granda 
distanco de la tero. -2 . Supro, piej alta 
grado : apogeo de fcliĉo, de sukceso.

Apokalipso. Literaturo, precipe ĉe la 
antikvaj Hebreoj, ligure, malklare, desegn- 
anta la estontan sorton de la homaro : la 
apokalipso de Danielo, de l’ sankla Joliano. 
A po k alip sa . Mistera, tre alegoria, mal- 
klara.

Apokrifo. - 1. Rakonto pri la vivo de 
Kristo kaj Dipatrino, kiesaŭtentikecon ne 
akceptas ia eklezio. - 2. Ne aŭtentika 
literatura verko. A p o k rifa . Ne aŭtentika.

Apologio. Defenda parolado, artikolo, 
literatura verko.

Apopleksio. Krevo de .cerba angio, 
kauzanta pcrdon de la konscio kaj para- 
lizon.

Apostato. Hojno, kiu forlasis sian reli- 
gion, principoju, parlion.

Apostolo. - l .  Ciu el la dek du adeptoj 
de Kristo, komisiita disvastigi le Evan- 
gelion. - 2. Varmega propagandisto de ideo 
de doktrino.

Apostrofo. Signo, anstataŭanta forlas- 
itan vokalon : En Esperanto oni povas 
anstatani per apostrofo nur « a » de la arti- 
kolo kaj « o » de la substantivoj.
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Apoteko. Ejo, kie oni preparas kaj 
vendas medikamentojn. A potekisto. Tlomo 
posedanta apotekon, laboranta en apoteko, 
kiel speĉialisto.

Apoteozi. Honori, prezenti, priskribi 
inn, kvazaŭ dion. Apoteozo. Ago de tiu, 
kiu apoteozas.

Apozieio. Substantivo, almetita en 
frazo al alia substantivo kaj ĝin klariganta, 
ditinanta : Demostcno, greka oratoro. Kom- 
paru : Epiteto.

Apro (Zool.). SOvaĝa porko (Sus aper).
Aprilo. La kvara monato de la jaro.
Aprobi. - 1. Opinii -ion bona : aprobi 

agon, konduton. - 2. Esprimi opinion, ke io 
estas bona, rekomendinda : lcolelcto aprob- 
ita. Aprobo. Opinio, ago de tiu, kiu 
aprobas.

Apsido (Astr.). Punktoj de la plej 
granda kaj plej malgranda distanco de 
astro al la suno.

Apud. Prepozicio kaj pretikso kun la 
signifo : proksime, najbare, flanke de : 
apud inuro, apud domo. Apuda. Proksima, 
najbara : apuda ĉambro. Apude. Proksime, 
najbare : lcuŝi apude. Komparu : Ĉe, en.

- Ar. Sufikso,. esprimanta kolekton de 
objektoj, formantaj unu tuton : arbaro, 
vortaro.

Aro. Kampa mezuro dc la metra sis- 
temo =  100 kvadr. melr.

Arabesko. Ornamaĵo, imitanta knn- 
plektitajn branĉojn kaj foliojn kun fan- 
taziaj linioj, laii ia araba guslo.

Arako. Alkoliola likvoro, produktata el 
rizo.

Araknoidoj (Zool.). Ktaso de 1’araneo- 
similaj artropodoj (Arachnoidea).

Araneo (ZooL). Senflugila insekto, teks- 
anta reton, por kapti aliajn insektojn. Ara- 
neajo. Relo de la araneoj.

Aranĝi. - l .  Dismeti laŭ ĝusta ordo, 
ordigi, pretigi : aranĝi ekspozicion, aranĝi 
nferon, aranĝi kongrcson. Aranĝo. Ago de 
tiu, kiu aranĝas. Aranĝebla. Kiu povas 
esti aranĝita. Komparu : P rep ari.

Arbalesto. Ŝtala pafarko, streĉata per 
risorto, kun tenilo.

Arbo. Granda vegetaĵo kun branĉoj kaj 
folioj : kverko, abio, figarbo, poinujo. 
Arbaro. Koiekto de arboj, kreskantaj sur 
granda areo. Arbeto. Arba krcskaĵo kun

unu radiko kaj kelke da trunkoj, aŭ kies 
trunko luj super la tero dividiĝas en 
branĉojn : rozujo. A rbetaro. Kolekto de 
arbetoj.

Anbitro. Persono, elektita de kontrafi- 
uloj por juĝi ilian aferon. A rbitra. Depen- 
danta sole de ies volo, senkontrola, 
despota : arbitra decido, ago, juĝo.

Ai ’ĉo. Hastoneto, sur kiu estas streĉitaj 
ĉevalaj haroj, kaj per kiu oni ludas 
violonon, violonĉelon, k. t. p,

Ardeo (Zool.). Birdo, simitanta eikonion 
(Ardea cinerea).

Ardezo. Grize-nigra ŝtono, facile divid- 
ebla en tavolojn; ĝi estas uzata por kovri 
tegmeritojn, por fari skribtabuletojn kaj 
krajonojn. A rdeza. El ardezo : ardeza 
tegmento, ardeza krajono._

Areo. Tera, kampa supraĵo : Nia ekspo- 
zicio olcupas areon de 60 mil kvadrat. metroj.

Areno. -1. Centra ronda loko en la 
cirkoj, por bataloj, ludoj. -2. Loko de 
bataio de politikaj ideoj, partioj : politika 
areno.

Areometro. Instrumento por mezuri
la densecon de fluidaĵoj.

Areopago. -1. Plej alta tribunalo en la 
antikvaj Atenoj. -2. Eminenta senpartia 
juĝantaro.

Aresti. Malliberigi iun antaŭ la juĝo, 
por lin transdoni al la tribunalo. A resto. 
Ago de tiu, kiu arestas. Arestejo. Ĉambro, 
domo por arestitoj. A restito. Persono 
arestita.

Argilo. Mola, grasa tero, el kiu oni 
faras potojn, brikojn. Argila. E1 argilo : 
argila vazo.

Argono (Jlem.). Senodora, senkolora 
gaso, antaŭ nelonge trovita en la aero kaj 
ekzistanta en la atmosfero en tre mal- 
granda kvanto.

Argumento. Pruvo en diskuto. Argu- 
m enti. Doni argumentojn, pruvi per argu- 
mentoj.

Arĝento. Blanka, brila ne rustanta mc- 
talo. A rĝenta. -1. El arĝento : arĝenta 
kulero. -2. Ilavanta econ de la arĝento : 
arf/enZa sono, arĝenta brilo. A rĝenti. Kovri 
per maldika tavolo de arĝento : arĝentita 
ĉeno.

Arĥaika. Malnoviĝinta, ne uz.ata plu 
(pri vortoj kaj esprimoj).

Arĥaismo. Vorto, esprimo inalnov- 
iĝinta, ne uzata plu : Esperanlo, kiel lingvo 
nova, ne posedas arhaismojn.
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A rheologo. Pcrsono, kiu sin okupas 
per la arheologio.

A rheologio. Scienco pri la monumenloj 
kaj artoj de la antikveco.

A rhipelago . - l .  La maro inler Grekujo 
kaj ltirkujo. -2. Kolekto de najbaraj 
insuloj : la Patagonia arĥipclago.

A rh itek to . Persono, kiu profesie sin 
okupas per la konstruado.

A rĥ itek tu ro . Belarto de la konstruado.
A rĥ itravo . Trabo sur la kapitelo de 

kolono.
A rhivo. Kolekto de malnovaj aktoj kaj 

dokumentoj. A rh iv is to . Persono gardanla, 
aranĝanta arĥivon.

Ario. Muzikaĵo, adaptita al vortoj.
A riergardo. Taĉmento, gardanta la 

postan parton de armeo.
A ris to k ra to . Ano ile alta nobelaro.
A ris to k ra tio . Aristokrataro.
A ritm etiko . Scienco pri la nombroi 

kaj kalkulado.
A rko. Parto de cirklo : Fleksita bastono 

havas formon de arko. A rk a jo . -1. Arka 
supraĵo, kovranta ion : la ĉiela arkaĵo. -2. 
Masonaĵo (tegmento, plafono, pontol, kon- 
sistanta el kojnformaj ŝtonoj aii brikoj, 
kiuj sin apogasunu al alia, kovrante liber- 
an spacon sub si. Ĉ ielarko . Sepkolora 
arko sur la ĉielo, kiu aperas, kiam la sunaj 
radioj refraktiĝas en la pluvaj gutoj. Paf- 
a rk o . Arkforma arniilo, el ligno aŭ alia 
fieksebla substanco, servanta por ieli 
sagojn.

A rkado. Arkaĵo sur kolonoj.
A rkeo. La ŝipo de Noaho.
A rkta . Proksima de la norda poluso.
A rlekeno . Ludanto en cirka spektaklo, 

portanta groteskajn diverskolorajn vest- 
ojn. Komparu : H is tr io n o .

Armi. Provizi per instrumentoj por 
atako aŭ defendo : armi sotdatojn, sin armi. 
A rm ilo . Instrumento poratako aŭ defendo: 
glavo, lanco, Sildo. Preni armilojn, remeti 
armilojn, al la armiloj ! S e n a rm ig i. Liberigi 
de armiioj, forpreni armilojn : Soldatoj 
scnarmigu vin! Oni senarmigis la malamikojn, 
A rm ile jo . Arsenalo, provizejo de armiloj^

A rm eo. Militislaro. Granda kolekto de 
armitaj soldatoj, dividitaj en regimentojn, 
rotojn, k. t. p. kaj komandataj de unu ĉefo.

ARTROP 000.1

A rniko (Bol.). Vegetaĵo el la familio de 
la kompozitoj, uzala en la popola medicino, 
kiel vundsaniga rimedo (Arnica).

A roganta. Malmodesta kaj malŝate 
kondutanta kun aliaj.

Aromo. Bonodoro de vegetaĵoj. A rom a. 
Kiu posedas aromon : aromaj herboj, aroma 
tabako.

A roruto. Amelo el radikoj de kelkaj 
tropikaj vegetaĵoj, uzata kiel nutraĵo.

Arpeĝo. Akordo, kies sonoj ne sonas 
samtempe, sed rapide sekvas unu alian. 
A rpeĝ i. Fari arpeĝojn.

Arsenalo. Provizejo de armiloj, armil- 
ejo.

Arŝino. Rusa mezuro de la loneeco 
=  0,71 m.

Arto. - l .  Scio, kapablo fari ion, akirita 
per studoj, lernado, praktiko : arto de 
diplomato, de lcuracisto, de ĉasisto. - 2. Kon- 
traŭo de la naturo : La arto imitas la verk- 
ojn de la naturo. -3. Belarto : poczio, arĥi- 
lekturo. A rta . Koncernanta arton. A rtis to . 
Persono, kiu sin okupas perarto : pentrislo, 
drama arlisto. B e la rto . Ĝiu el la kvin artoj : 
arhitekturo, poczio, muziko, skulpt- kaj penlr- 
arto.

A rterio  (Anat.). Angio, kiu kondnkas 
sangon de la koro al lapartoj de la korpo.

Arteza. Arteza puto : borita puto, el 
kiu la akvo ŝpriicas per si inem.

Artifiko. Lerta, ruza, trompa procedo : 
artifiko de ĵonglislo, de advokalo. A rtifik a . 
Lerta, ruza, trompa. A rtifikeoo . Hco de 
tio, kio estas artilika.

Artiko. Organo, kiu kunigas kaj en kiu 
moviĝas du membroj de la korpo : genua 
artiko. E la r t ik ig i . Forigi, forpuŝi membron 
el artiko.

Artikolo. - l .  Parlikulo, per kiu oni 
esprimas la difmitecon aŭ nedilliiitecon : 
Espcranto posedas nur unu artikolon. -2. 
Itaporto, Iraktatoen gazeto : La propagandaj 
esperantaj gazetoj ne alcccptas politilcajn arti- 
kolojn.

A rtilerio. Kanonoj kun la soldatoj, 
servanlaj ilin. A rtile r ia . I)e artilerio ’ 
arlileria atako.

A rtiŝoko (Bot.). Legomo el la familio 
tle I koinpozitoj (Cynara scolyinus).

A rtrito . Infiamo de artiko. A rtr i tu lo . 
Persono, malsana je artrito.

A rtropodoj (Zool.). Tipo de malsuperaj
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bestoj, kies korpo estas dividita en seg- 
mentojn : krustuloj, araneoj, insektoj.

-As. Fleksio de la tempo estanta de 1’ 
aktivo (por ĉiuj personoj de la uriu- kaj 
multenombro).

Aso. Ludkarto, signila per unu sola 
punkto.

Asafetido. Malbonodora rezino, aplik- 
ata kontraŭ spasmoj.

Asbesto. Mineraia substanco, konsist- 
anta el fadenoj kaj nebruligebla.

A sekuri. Certigi al si per speciala pago 
kompenson de perdoj, kiuj povas esti 
kaŭzitaj de fajro, ŝippereo, k. t. p. : 
asekuri domori de fajro, kampojn de hajlo, 
komercaĵojn de ŝippereo; asekuri sian vivon. 
A sek u ro . Ago de tiu, kiu asekuras : 
societo de asekuroj.

Asepso. Kontraŭputra metodo en la 
hirurgio, sen uzado de hemiaj rimedoj. 
A sepsa. -  l .  Bazita sur la asepso : asepsa 
procedo. - 2. Libera de mikroboj : asepsa 
instrumcnto.

A serti. Kategorie kaj kun ccrteco 
esprimi sian opinion. A serto . Opinio, 
vortoj de tiu, kiu asertas. Komparu : 
C e rtig i.

Asesoro. Asistanto, helpantodejuĝisto.
A sfalto . T erpeĉo, uzata precipe en 

miksajo kun dika sablo, por kovri strat- 
ojn kaj vojetojn. A sfalti. Kovri pcr 
asfalto. A sfaita . 151 asfalto : asfalta tro- 
tuaro.

Asfiksio. Ceso de la spirado, sufokiĝo.
Asigno. Dokumento, ordonanta pagi 

monon, destinitan por speciala celo, al 
persono prezentanta la mandaton. A sign i. 
Destini kaj pagi monon por speciala celo: 
l‘or la lconslruo de hospilalo la urbo asignis 
mil frankojn. Komparu : Ceko, m a n d a to .

A sim ili. - 1. Proprigi al sia korpo 
manĝitan nutraĵon : La sueinfano tre bone 
asimilas la lalcton dc sia patrino. - 2. Aliigi 
anojn de alia nacio en anojn de sia : Ne 
malofta estas la falclo en la historio, ke unuj 
popoloj asimilas aliajn. A sim ilo . Funkcio, 
ago de tiu, kiu asimilas. Komparu : 
Digesti.

A sisti. Akompani kaj lielpi. A sisto . 
Akompano kaj lielpo. Asistanto. Persono, 
kiu asistas : asistanto de pastro, de profe- 
soro. ‘ J

A skarido  (Zool.). Parazita verino, vi- 
vanta en la intestoj dc 1’ homoj kaj porkoj 
(Ascaris lumbricoides).

Asketo. Persono, celanta perfektiĝon 
per piaj procedoj kaj abstinenco.

A sketism o. Asketa vivado.
Asoeio. Grava, granda societo : Inter- 

naeia Scienca Asocio. A sooii. Kunigi en 
asocion. A sociito . Ano de asocio. Kom- 
paru : Ligo, kom p an io , u n u iĝ o .

Asonaneo. Neplena rimo, en kiu oni 
atentas nur la samecon de la akcentitaj 
vokaloj : Asonancoj estas ofte uzataj en la 
hispana poezio. A sonanca . Bazita sur 
asonancoj : asonanca versaĵo.

A sparago (Bot.). Legomo el la familio 
de 1’ liliacoj (Asparagus officinalis).

Aspekto. Maniero, en kiu io sin pre- 
zentas al niaj okutoj; ŝajno; mieno; 
stranga, bela aspckto; havi aspekton.

Aspergi.Delikate surŝpruĉigi per gutoj: 
La pastro aspergas la preĝantojn. Aspergi 
florojn. A spergo . Ago de tiu, kiu aspergas. 
A sperg ilo . Ilo por aspergi.

Aspido (Zool.). Venena serpento.
A spiri. Celi, deziri oflcon, poslenon : 

aspiri al la ofico de l' direktoro; aspiri altajn 
honorojn. A sp iran to . Persono, kiu aspiras : 
La ojico ne valias anlcoraŭ, kaj jam sin pre- 
zentis dck aspirantoj. Komparu : K an d id a to .

Asteroidoj. Malgrandaj planedoj inter 
Marso kaj Jupitero.

Astm o (Med.). Malsano, karakterizata 
de malfacila spirado.

Astro. Ĉiela korpo : suno, planedo, 
leometo. Komparu : Stelo.

Astrologo. Persono, kiu sin okupas 
per la astrologio.

Astro iogio . Arto antaŭdiri faktojn el 
la situacio de la steloj.

Astronom o. Persono, kiu sin okupas 
per la astronomio.

Astronomio. Scienco pri la astroj.
-At. Finiĝo de la pasiva participo de 1’ 

estanta tempo : amata, balate.
A ta k i. -  1. Sin ĵeti kontraŭ iu por 

batali : ataki malamikon. - 2 Fig. : ataki per 
parolado, malsano atakas organon. A tako . 
Ago de tiu, kiu atakas. A tak em a. lnklina 
ataki. Atakanto. Ilomo, kiu atakas.

A tavism o. lleredado de malproksimaj 
antaŭuloj.

Ateism o. Doktrino, neanta la ekziston 
de Dio.

Ateisto. Persono, kiu neas la ekziston 
de Dio.
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Atenei. - l .  Krime ataki reganton aŭ 

alian eminentan personon : atenci iun, 
alenci lcontraŭ iu. - 2 Fig. : atenci les liber- 
econ, rajtojn =  provi limigi, provi for- 
preni. A tenco. Ago de tiu, kiu atencas.

Atendi. - l .  Besti, ĝis iu venos, ĝis io 
okazos : atendi aniilcon, atendi la subiron de 
la suno. - 2. Esperi : atendi hclpon. - 3. Esti 
preta, niinaci, estineevitebla : La tagmanĝo 
atendas nin. La krimulon atendas la elczekuto. 
A tendo . Stato de tiu, kiu atendas. A tend- 
eĵo. Cambro, salono por atendi : atendejo 
de stacidomo, de kuracisto.

Atenta. Kies aŭda, vida sento, spirito 
estas turnita ai io : atenta lernanto, atenla 
speletatoro. A te n ti. -  l .  Havi la aŭdan, 
vidan senton, spiriton, turnitan al io : 
atenti lecionon. - 2. Sekvi, obci : atenti kon- 
silon, argumentojn. A ten to . Anima stato de 
tiu, kiu atentas. S e n a te n ta . Kiu nc atentas.

Atesti. - 1. Doni sciigojn pri fakto aii 
afero, por konlirmi aŭ kontraiiparoli diron 
de akuzito : atesti en juĝejo. - 2. Pruvi, 
montri : La liistoriaj monumehtoj atestas, lcc 
la antikva Egipto posedis altan civilizacion. 
A testo . - 1 . Vortoj de tiu, kiu atestas.
- 2. Atestanta dokumento : supera (profe- 
sora) esperanta alesto. A te s ta n to . Persono, 
kiu atestas.

Atingi. Sukcesi tuŝi, voniĝis, sin etendi 
ĝis : atingi la plafonon per etendita mano; 
atingi celon; atingi urbon antaŭ la nokto; 
atingiaĝon de dudckjaroj. A tin g eb la . Kiu 
povas esti atingita : neatingebla perfektcco.

Atlaso. - I. Kolekto de geograliaj 
kar.toj; kolekto de desegnaĵoj aŭ pentr- 
aĵoj, ilustrantaj specialan temon : allaso 
geograjia, historia, analomia, botanilca. - II. 
Glata brila silka ŝtofo kun nerimarkebla 
transversaj fadenoj. - III. Filo de Jupi- 
tero; giganto, kiu portis sur siaj ŝultroi la 
ĉielon.

Atleto. - l .  Luktisto. - 2. Ilomo tre 
forta.

A tm osfero. Aero, gasoj, ĉirkaŭantaj la 
teran globon aŭ alian astron. A tm osfera . 
De atmosfero : atmosferaj gasoj.

Atomo. La plej malgranda, nedividebla 
parto de materio. Komparu : M olekulo.

Atom ism o. Filozofia sistemo, klarig- 
anta la formiĝon de 1’ universo, kiel 
kuniĝon de atomoj.

Atonio (Med.). Malforteco de muskolo, 
de organo.

Atribui. Opinii, ke io estas ies ago, 
eco : atribui al iu meriton, pelcon, agon.

AŬTODIDAKTO
Atributo (Gram.). Adjektivo aŭ sub- 

stantivo, kiu kun verbo formaspredikaton: 
La rozo estas ruĝa. Kiamaniere vi Jariĝis 
Esperantistot La popolo proklamis lin reĝo. 
A tr ib u ta . De atributo, havanta karakteron 
de atributo : atributa vorto.

Atriplo (Bot.). Vegetaĵo lierba el la 
familio de 1’ kenopodiacoj (Atriplex).

Atrofio (Med.). Patologia malgrasiĝo, . 
malgrandiĝo de muskolo, de organo. 
A trofii. Patoiogie malgrasiĝi, malgrandiĝi.

Atuto. Supera koloro en la kartludoj.
Aŭ. -1 . Esceptanta konjunkcio : Venki 

aŭ mortil Prenu frakon aŭ redingolon. 
-2 . Alivorte; tio estas; nomata alie : 
Unuigitaj Ŝtatoj aŭ Usono.

Aŭdi. Percepti per la orelo: aŭdi bruon, 
muzikon. A ŭdado. Kapablo aŭdi : ■ La 
aŭdado gvidas la blindulon. A ŭda. De 1’ 
aŭdado, kiu koncernas la aŭdadon : aŭda 
sento, aŭda organo. Komparu : A ŭ s k u lti .

Aŭdienco. Oficiala akcepto de regn- 
estro aŭ altrangulo, por aŭskulti petojn.

Aŭditorio. Ĉambrego por publikaj, uni- 
versilataj lecionoj.

Aŭguro. Antikva roma antaŭdiristo.
Aŭkeio. Publika vendo al persono, kiu 

proponas la plej altan pagon.
Aŭrantiaeoj (Bo't.). Familio de dukotile- 

donaj vegetaĵoj : oranĝo, citrono.
Aŭreolo. Lumacirklo, per kiu lapentr- 

istoj ordinare ĉirkaŭas la kapon de la 
sanktuloj; glorkrono. Koinparu : N im bo.

Aŭskuiti. Uzi sian aŭdan senton; atenti 
por aŭili : Ĉiuj alcnte aŭskultis, sed la bruo 
estis tiel granda, lce oni aŭdis preslcaŭ ncniorc 
A ŭ s k u lta n to . Persono, kiu aŭskultas 
Koniparu : A ŭdi.

Aŭspieioj. Protekto, partopreno : La 
rondo estis fondita sub la aŭspicioj de la 
tutmonda ligo de instruisloj.

Aŭtentika. Originala, nefalsita, vera : 
aŭtentika verko, dokumenlo, subskribo. A ŭ ten - 
tik eco . Eco de tio, kio estas aŭtentika :
La akuzito neis la aŭtenlikecon de l’ dolcu- 
mento.

A ŭtobiografio. Priskribo de la propra 
vivo.

Aŭtohtona. Kies antaŭuloj loĝis en la 
lando jam de antikvaj tempoj : aŭloĥlona 
popolo.

Aŭtodidakto. Persono, kiu lernas sen 
instruanto.
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Aŭtografo. Io skribita per la propra 
mano de aiitoro, de eminenta persono. 
Aŭtograta. Skribita per la propra mano 
de aŭtoro, de eminenta persono.

Aŭtografio. Reproduktado de aŭto- 
grafoj per la litografio.

Aŭtokrato. Absoluta reganto. Aŭto- 
krata. lteganta absolute.

Aŭtokratio. Aŭtokrata sistemo de reg- 
ado.

Aŭtomato. -1 . Aparato, movata de 
risorto (precipe imitanta vivantan est- 
aĵon). -2. Aparato, kiu elĵetas per sia 
niekanismo diversajn objektojn (bombon- 
ojn, poŝtkartojn, fervojajn biletojn), post 
kiam oni enmetis moneron de difinita 
grandeco. - 3. Persono sen volo, sen 
energio. Aŭtomata. Aganta per si mem, 
sen ekstera kaŭzo, mekanika : La batado 
de la koro estas aŭtomala, Aŭtomate. lin 
aŭtomata maniero, kiel aŭtomato.

Aŭtomobilo. Veturilo, kaleŝo, movata 
de motoro.

Aŭtonomio. Sistemo de regado de 
provinco, sendependa de lacenlra regist- 
aro. Aŭtonomia. Posedanta aŭtonomion, 
bazita sur aŭtonomio : aŭtonomia provinco, 
aŭtonomia administrado.

Aŭtoro. Verkisto : aŭtoro de poemo, de 
scienca verlco, de opero.

Aŭtoritato. Povo, spirita influo, bazila 
sur respekto al iu, sur ies saĝo, virtoj : 
palra aŭloritalo, aŭtorilato de scienculo, de 
ĉefo. Afrtoritata. De aŭtoritato, posed- 
anta autoritaton : aŭtorilata opinio.

Aŭtuno. La tria sezono de la jaro, 
inter la somero kaj vintro, t. e. inter la 
dua tagnoktegaleco kaj la plej mallonga 
tago de 1’ jaro. Aŭtuna. De aŭtuno, 
okazanta en aŭtuno : aŭtuna vento. Aŭtune. 
Dum aŭtuno.

Avo. Patro de patro, patro de patrino.
Avanso. Progreso en rango, en ofico : 

doni avanson, ricevi avanson. Avansi. Progresi 
en rango, en ofico.

Avara. Karakterizata de ekstrema de- 
ziro kolekti riĉaĵojn, ne volonte elspez- 
anta. Avari. Ne volonte, ne multe doni : 
avari laŭdojn, Itelpon. Avareco. Eco de tiu, 
kiu estas avara. Avarulo. Persono avara. 
Komparu : Avida, ŝparema.

Avelo (Bot.). Arbeto el la familio de 
la kupuliferoj kun manĝeblaj nuksoj (Co- 
rylus avellana).

Aveno (Bot.). Greno, uzata kiel paŝtaĵo 
por la ĉevaloj (Avena).

Aventuro. Rimarkinda, eksterordinara 
okazo en ies vivo; kuraĝa danĝcra entre- 
preno. Aventuristo. Persono, havanta 
inklinon al aventuroj.

Averti. Antaŭsciigi pri minacanta dan- 
ĝero, malfeliĉo, malbono, por ke oni ĝin 
evitu : avcrti iun pri proksimiĵanta fulmo- 
tondro. Averto. Vortoj de tiu, kiu avertas.

Avida. Forte deziranta posedi ion : 
avida de ijloro, avida de mono. Avide. En 
avida maniero. Avideco. Eco de tiu, kiu 
estas avida. Komparu : Avara, ŝparema.

Avizo. Presita sciigo pri estonta fakto : 
avizo pri baldaŭa apero de verleo. Avizi. 
Sciigi pri estonta faklo: Komparu : Afiŝo, 
anonoo, prospekto, reklamo.

Azeno (Zool.). Longorela kvarpiedulo 
el la gento de 1’ ĉevaloj : malsaĵa kaj 
obslina lciel azeno (Asinus).

Aziio. Rifuĝejo.
Azoto (Hem.). N. llemia elemento, sen- 

odora, senkolora gaso, ei kiu konsistas 
kvar kvinonoj de la atmosfera aero; ĝi 
ne brulas, ne subtenas la bruladon, ne 
taŭgas por la spirado.

Babili. Paroli pri negravaj aferoj, paroli 
inulte kaj precipe por la sola plezuro de 
parolado. Babilo. Vortoj de tiu, kiu babi- 
las. Iiabilema. Kiu amas babili. Babilulo. 
Persono babilema.

Babordo. Maldekstra flanko de ŝipo 
(se oni turnas la vizagon al la antaŭa 
parto).

Bacilo. Bakterio, havanta formon de 
bastoneto : bacilo de la olero.

Bagatelo. Negranda objekto, negrava 
afero.

Bajoneto. Pinta balalilo, kiun oni 
almetas al la pafiloj : Talleyrand diradis : 
- Oni povas ĉion fari per la bajonctoj, sed 
oni ne povas sidiĝi sur ili».
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Baki. Sekigi kaj malmoligi per la 
varmego : balci panon, brikojn, potojn. Bak- 
Isto. Homo, kies metio estas baki panon, 
bulkojn, k. t. p. Bakaĵo. Pano, bulkoj, 
k. t. p.

Bakterio. Malsupera vegeta organismo, 
videbla nur per mikroskopo kaj kaŭzanta 
diversajn malsanojn, fermentadon, putr- 
adon.

Balo. Kunveno kun dancoj.
Balai. Forigi polvon, malpuraĵojn per 

ilo, farita el vergoj aŭ haregoj : balai 
polvon, balai ĉambron, balaipolvon cl ĉambro. 
Balailo. llo por balai. Balaaĵo. Malpuraĵo, 
kiun oni forigas per balaado.

Balado. Epika versaĵo, kies temo estas 
ĉerpita el legendo.

Balanei. Nerapide kaj egale movisupren 
kaj returnen : knabojsin balancas sur tabulo; 
ondoj balancas ŝipon; oni jese balancas la 
kapon. Balanciĝi. Nerapide kaj egale moviĝi 
supren kaj returnen : ŝipo balanciĝas sur 
maro. Balancilo. Ilo por balanci (tabulo, 
pendigita sur ŝnuro, tabulo sur ŝtipo). 
Komparu : Svingi, skui, ŝanceli.

Balasto. Pezaj objektoj (ŝtonoj, sablo), 
per kiuj oni ŝargas ŝipojn, aerostatojn por 
konservi la egalpezon.

Balbuti. Paroli neklare, baltante kaj 
ripetante silabojn. Balbuto. Vortoj, parol- 
maniero de tiu, kiu balbutas.

Baldakeno. Kovrilo, tegmento, portata 
sur stangoj super la kapo de ĉefa pastro 
aŭ civila altrangulo dum soleno.

Baldaŭ. Post mallonga tempo : Li 
baldaŭ vcnos. Baldaŭa. Kiu baldaŭ okazos : 
Gis baldaŭa revido!

Baleno (Zool.). Grandega mambesto, 
vivanta en la maro (Ba(aeaa). Balenosto 
Kornaj lamenoj en la buŝego dc la balenoji

Baleto. Teatra danco; spektaklo, kies 
temo estas esprimata per dancoi kai 
mimiko.

Balisto. Antikva milita maŝino, por 
ĵetado de ŝtonoj, lancoj, k. t. p.

B alistiko -1 . Parto de la meĥaniko 
pri la movoj de ĵetitaj korpoj. -2 . Milita 
scienco pri la movoj de kugloj, pri la 
eksplodo de bomboj, k. t. p.

Balkono. Ekstera, horizonlala ebeno 
cl tabuloj, ŝtonplatoj ĉe la superaj etaĝoj, 
ĉirkauita de balustrado kaj komunikiĝ- 
anta kun la interno de 1’ domo. Komparu : 
Teraso, verando.

16 BANKROTI

Balono. - 1. Sferforma malplena korpo.
-2. Vitra sferforma vazo. -3. Aerostato.

Baloti. - l .  Voĉdoni per globetoj. -2 .
Vocdoni pri kandidatoj.

B alustrado. Vico de kolonetoj aŭ 
palisetoj, kunigitaj supre per horizontalaj 
traboj, servanta kiel barilo ĉe altaroj, 
stuparoj, balkonoj, terasoj. Komparu : 
Barilo, bariero.

Balzam o. - 1. Bonodora rezina subs- 
tanco de vegetaĵoj. - 2. Tio, kio kvietigas 
dolorojn, ĉagrenojn : La konsolo estas 
balzamo por doloranta koro.

Balzamino (Bot.). Vegelaĵo el la sam- 
noma familio, kun belaj floroj (Impatiens 
balsamina).

Bambuo (Bot,). Grandega herba vegetaĵo 
el la familio de 1'graminacoj, kies trunko 
estas uzata por konstruaĵoj, mebloj (Bam- 
busa).

Bani. Meti korpon en akvon, fluidaĵon 
kaj tie gin lavi : bani infanon, sin bani. 
Baneĵo. Loko, ĉambro, kie oni banas aŭ 
sin banas. Banujo. Vazo (marmora, leda, 
ligna), en kiu oni banas aŭ sin banas’ 
Pluvbano. Bano, en kiu la akvo falas de 
supre en multenombraj gutoj, kvazaŭ 
pluvo. Vaporbano. Bano en la akva vaporo.

Banala. Ofte, de ĉiuj uzata, kaj tial 
neoriginala, neeleganta, neinteresa : banala 
vcrfbanala vesto, banala spritajo. Banaleco. 
Eco ue lio, kio estas banala. Komparu : 
Triviala, vulgara.

Banano (Bot.). Frukto de 1’ bananarbo, 
Bananarbo. Tropika arbo el la samnoma 
familio (Musa paradisiaca).

Bando. Aro de rabistoj, vaguloj, fri- 
ponoj.

Bandaĝo. Longa tola rubando, per kiu 
oni kovras, ĉirkaŭvolvas kaj senmovigas 
vunditan membron. Bandaĝi. Meti ban- 
daĝon.

Banderolo. Papera rubando, anslataŭ- 
anta kovcrton : Mi sendas al vi la gazeton 
en rekomendita banderolo.

Bandito. ltabisto.
Banko. Institucio, privata aŭ ŝlata, por 

monaj operacioj : pruntoj, kambioj, ĉekoj 
k. t. p. Banka bileto. Papera mono.

Bankiero. Posedanto de privata banko.
Bankroti. Ĉesi pagi siajn komcrcajn 

ŝuldojn kaj lasi deklari oliciale pri tio. 
Bankroto. Slato de tiu, kiu bankrotas. 
Bankrotinto. Persono, kiu bankrotis.
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Banto. Ŝnuro, arkforme fleksita, kies 
esktremoj estas interligitaj, lasante liberan 
spacon inter si. Komparu : Nodo, maŝo.

Bapti. Doni la sakramenton de 1' bapto. 
Bapto. Sakramento, kiu forigas la primi- 
tivan pekon de niaj prapatroj ; la baptanto 
(pastro aŭ alia persono) aspergas la 
baptaton kaj donas al li nomon. Baptano. 
Persono, kiu partoprenas la ceremonion 
de la bapto kaj akompanas la baptalan 
infanon. Baptopatro. Persono, kiu prezent- 
as infanon al bapto, tenas ĝin sur siaj 
manoj dum la ceremonio kaj sciigas al la 
pastro la nomon, etektitan por la baptato.

Bari. Meli ion sur vojo, por malhelpi 
la trairon : bari al iu la vojon, bari riveron, 
bari la fluon de rivero. Baro. Tio, kio baras, 
malhelpo. Barilo. Vico de lignaj palisoj 
aŭ stangoj, flksitaj en la tero kaj, kunigitaj 
transverse; muro, kradaro, aparliganta de 
vojo ĝardenon, korlon, konstruaĵon. Cir- 
kaŭbaro. Barilo, ĉirkaŭantadeĉiuj flankoj. 
Plektobarilo. Barilo elarbetoj, kies branĉ- 
oj kunplektiĝas. Komparu : Balustrado, 
bariero.

Barako. Simpla, pro.vizora konstruaĵo 
por soldatoj, laboristoj, malsanuloj. Iiom- 
paru : Budo.

Barakti. Kontraŭstari, peni sin liberigi 
per vivegaj movoj de la membroj : La 
kaptito furioze baraktis. Barakto. r0, 
movoj de tiu, kiu baraktas.

Barbo. llaroj, kreskantaj sur la men 
tono kaj vangoj. Senbarba. Ne havanta 
barbon.

Barbara. Karakterizata de sovaĝaj 
moroj, inanko de civilizacio, krueleco. 
Barbaro. Homo barbara. Barbareoo. Eco 
de tiu, kiu estas barbara.

Barbarismo. Esprimo, kontraŭa al la 
spirito de lingvo, precipe ĉerpita el alia 
lingvo.

Barbiro. Ilomo, kies profesio estas 
razi, tondi kaj kombi la harojn.

Barĉo. Supo el betoj.
Barelo. Vazo el lignaj tabuletoj, kunig- 

Haj per ringoj, kun du fundoj. Barelisto. 
Metnsto, kiu faras barelojn.' Komparu :

Bario (llcm.). Ba. lleinia elemento el la 
8rupo de termetaloj.

Bariero, Transversa trabo, baranta 
vojon. Komparu : Barilo.

Barikado. Baro, rapide konstruita sur 
strato el veturiloj, pavimaj ŝtonoj k. t. p. 
Barikadi. Bari per barikado, forte bari : 
barikadi pordon.

Baritono. Malalta vira voĉo inter la 
baso kaj tenoro.

Barko. Sirnpla, nekovrita ŝipo.
Barometro. Inslrumento por mezuri 

la premon de la atmosfero.
Barono. Nomo de nobela terposedanto 

de malpli alta rango, ol princo kaj grafo.
Baso. La plej malalta vira voĉo.
Baseno. - 1. Granda vazo por akvo. 

X 2. Sendanĝera loko en haveno por gardi 
ŝipojn de maraj ventegoj.

Basko. Malsupra pendanta parto de 
redingoto, de frako.

Basto. Interna parto de la ŝelo de 1’ 
arboj.

Bastardo. lnfano naskita ekster edziĝo. 
Bastarda. Naskita ekster edziĝo.

Bastiono. Aldona fortikaĵo el tero kaj 
masonaĵo, konstruita ekstere de ĉefa 
fortikaĵo.

Bastono. Longa maldika ligna peco, 
kiun oni portas en la mano kaj sur kiu 
oni sin apogas. Lambastono. Bastono kun 
transversa ligna peco supre, sur kiu sin 
apogas la lamuloj.

Baŝliko. Speco de kapuĉo kun longaj 
ekstremoj, kiujn oni ligas ĉirkaŭ la kolo.

Bati. Trafl per rapida forta movo do 
mano aŭ de objekto, tenata en la mano : 
bati ĉevalon. Mortbati. Mortigi per batoj, 
Rebati. Itespondi baton, atakon per bato, 
atako : rebati atakanton, rebati arguinenlon. 
Bato. Movo de tiu, kiu batas. Komparu. 
Frapi.

Batali. - l .  Malamike uzi siajn lizikajn 
fortojn kontraŭ iu; peni venki iun korpe 
(sin defendante aŭ atakante kontraŭulon): 
batali kontraŭ la malamilcoj de l’ patrujo.
- 2. Peni per la spiritaj fortoj forigi 
malhelpon : batali por ideo. Batalo. Ago 
de tiu, ltiu batalas; agoj de du batalantaj 
armeoj. Batalema. Kiu amas batali, kiu 
havas inklinon al batalo. Batalilo. llo por 
batali, armilo.

Bataliono. Taĉmento de infanterio, 
parto de infanteria regimento.

Baterio. - 1. Artileria taĉmento kun la 
ilaro : Franca baterio havas ses lcanonojn.
- 2. Elektra baterio : kolekto de boteloj 
de Leyde.

KABE. 2



ISATlSTO 18 — BIENO

Batisto. Tre maldika kaj densa teksaĵo 
el plej delikataj specoj de lino. B a tis ta . 
E l batisto : batista ĉemizo.

Bazo. - l .  Malsupro, malsupra parto; 
bazo de monto, de piedestalo, de trian- 
gulo. - 2. (llem.). Substanco, kiu kun acido 
formas salon. - 3. Ĝefa, esenca principo : 
La intcrnacieco estas la bazo de Esperanto. 
B azi. Doni, kiel bazon, konstrui sur io; 
oazita sur mensogo. Komparu: F u n d a m e n to .

Bazaro. - 1. Placo, kie oni vendas 
komercaĵojn. - 2. Loko, okupita per plej 
diversaj butikoj. - 3. Cefa, granda 
komerca cenlro.

Baziliko. Cefa preĝejo.
Bazilisko. - l  (Zool.). Amerika lacerto 

(Basiliscus ameriĉanus). - 2. Fabela drako, 
kies rigardo mortigas.

Bedo. Longa kaj mallarĝa peco dc tero, 
kic oni kulturas florojn, legomojn, k. t. p.

Bedaŭri. - l  (Netr.). Esti nekontenla, 
senti ĉagrenon, ke oni faris ion aŭ ne 
faris : fl/i bedaiiras, ke mi skribis la lctcron. 
- 2 (Tr.). Senti ĉagrenon pro ies malsuk- 
ceso : bedaŭri iun, bedaŭri ies morton. 
B e d aŭ ro . Sento de tiu, kiu bedaŭras. 
B e d a ŭ rin d e . Estas malfeliĉo, ke; oni devas 
bedaŭri, ke : Bedaŭrinde oni rapide forgesas 
la mortintojn. Komparu : D om aĝo.

Beko. Pinta longa parto de la buŝo de 1’ 
birdoj. B eki. Bati, piki pcr beko.

Bekeŝo. Hungara vesto : longa, vasta 
surtuto kun rigida kolumo.

Bela. Kiu tre plaĉas : bela virino, bcla 
ago. B e lega . Tre bela. B ele ta . Bela kaj 
delikata, aminda. B elig i. Fari ion bela. 
B eliĝ i. Fariĝi bela. Bele. En liela mani- 
ero. Beleoo. Eco de tio, kio estas bela.

Beladono (Bot.). Venena vegetaĵo el la 
familio de 1’ solanacoj, uzata en la rnedi- 
cino (Atropa belladonna).

B eletristiko. Nescienca, ncteknika 
literaturo; bela literaturo : romanoj, 
versaĵoj, noveloj, k. t. p.

Beni. Solene alvoki la favoron de Dio, 
solene diri bondezirojn : La pastro benas la 
preiĵantojn. Beni la gefianĉojn. Beno. - 1 
Ago, vortoj de tiu, kiu benas. - 2. Favoro 
de Dio : Bonaj infanoj estas vera beno de 
Dio.

Benefieo. Teatra spektaklo, kiesprofito 
estas destinita ne por la direkcio, sed por 
unu el la artistoj, aŭ por filantropia celo.

Benko. Longa tabulo, apogita ĉe la 
ekstremoj, por sidi.

Benzino. Senkolora, facile ekbruligebla 
fluidaĵo, produktata el kruda petrolo kaj 
uzata por forigo de makuloj, por motoroj 
(aŭlomobiloj).

Benzolo (llem.). G0Hg. Fluida kompo- 
naĵo de karbono kaj hidrogeno, produktata 
el la pcĉo de ŝlonkarbo kaj uzata por 
forigo de makuloj, por fabrikado dc ani- 
iinaj farboj, k. t. p.

Bero. Mola, sukplena fruklo, kiu 
anslataŭ kerno havas grajnojn : ribo, groso, 
frago.Beraro. Kolekto deberoj surkomuna 
trunketo. V inbero . Bero, el kiu oni 
produktas vinon. S ek v in b e ro . Sekigita 
vinbero.

B erberiso. Arbeto el la samnoma 
familio kun flavaj floroj kaj ruĝaj beroj 
(Berberis).

Berilo. Speco de smeraldo de koloro de 
la mara akvo.

Berilio (llem.). Be. llemia elemento, 
blanka malfacile fandcbla metalo.

Besto. Vivanta cstaĵo, posedanta la 
kapablon senti kaj sin movi : La regno de 
la bcstoj lcaj la regno de la vcgetaĵoj. B e sta . 
I)e besto, havanta karakteron de besto : 
besta organismo, besta apetilo.

Beto (bot.). Legomo el la familio de 
kenopodiacoj, el kiu oni produktas suk- 
cron (Beta).

Betulo (Bot.). Arbo el la samnoma 
familio : ĝia ŝelo kaj ligno estas uzataj 
por multaj objektoj (Betula).

Betulaeoj (Bot.). Familio de flukotile- 
donaj senpetalaj vegetaĵoj : betulo, alno.

Bezoni. - l .  Ne posedi ion necesan : 
bczoni monon. - 2. Esti cn stato, en kiu io 
estas necesa : bezoni fari ion. Bezono.
-1 . Manko de io necesa. - 2. Stato de tiu, 
kiu bezimas ion : esli cn bezono. - 3. Tjo, 
kion oni bezonas : havi moderajn bezonojn.

Biblio. I.a sankta skribaĵo; la malnova 
kaj la nova lestamenlo.

Bibliografio. Tabelo aŭ priskribo de 
eldonitaj libroj.

Biblioteko. - l .  Kolekto de libroj.
- 2. Ŝranko por libroj. - 3. Cambro, 
konstruaĵo por konservado de libroj.

Bieiklo. Durada veloeipedo, kies antaŭa 
rado estas multe pli granda, ol la posta. 
B tc ik lis to . Sportisto, uzanta biciklon. 
B ic ik le tc  Durada velocipedo kun egale 
grandaj radoj.

Bieno. Tera, kampara propraĵo. B ien- 
ulo. Posed • de bieno.
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Biero. Fermenta tririkaĵo, produklata 
el lupolo kaj diversaj grcnoj, preeipe el 
hordeo,

Bifsteko. Bostita peco de fileo.
Bigamio. Krinio de viro, kiu cdziĝas 

dnafoje, kiam ankoraŭ vivas lia unua edz- 
ino, aŭ de virino, kiu edziniĝas, kiam anko- 
raŭ vivas ŝia unua edzo.

Bigota. Tro fervora en la plenumo de 
religiaj ceremonioj. B igotu lo . Bigota per- 
sono. B igoteco . Eco de tiu, kiu estas 
bigota.

Bilaneo. Tabelo de aktivoj kaj pasivoj 
de komerca firmp.

Bilardo. Ludo, kiun oni ludas per 
eburaj globoj, puŝataj perlongaj bastonoj, 
sur tablo, kovrita per vcrda drapo.

Bildo. lo prezentanta la formon kaj 
liguron; rebrilo cn akvo, en spegulo.

Bileto. Papera folielo kun surskribo 
pri la rajto dc cniro, de partopreno : 
fcrvoja, teatra bilelo, lolcria bileto, banlca 
bileto. Komparu : K a rto .

Biliono. Mil milionoj (franca sistemo).
Bindi. Kunkudri la foliojn de libro kaj 

Surmeti kartonan kovrilon. 'B in d a jo . 
Korvilo de libro. B ind isto . Persono, kies 
metio cstas bindi.

Biografio. Priskribo de ies vivo.
Biologio. Scienco pri la vivantaj 

estaĵoj.
Birdo. Varmsangaverlebrulo, posedanta 

flugilojn kaj plumojn : korlaj birdoj (lcolco, 
ansero, anaso); migrantaj birdoj (cikonioj, 
ulaŭdoj)-, rabaj birdoj (aglo, alccipitro). B ird - 
t im ig ilo . Objekto por fortimigi birdojn.

Bireto. Malpeza kvarangula aŭ ronda 
ĉapo, portata de pastroj kaj profesoroj.

Bis. Ankoraŭ unu fojon, duan fojon! 
Ms, bis! — kriis ĉiuj post la ĉarma kanto.

Biskvito. Pano, bulko aŭ kuko, tranĉita 
en maldikajn pecojn kaj sekigita aŭ bakita 
duan fojou. P a n b isk v ito . Biskvito el pano 
por soldatoj, marisloj.

B ism uto (Ĥem.). Bi. Ĥemia elemento, 
grize blanka metalo.

Bistro. Nigre-bruna farbo, farata el 
fulgo.

Bisturio. Malgranda ĥirorgia tranĉilo.
Bitumo. Tera peĉo.
Bivako. llalto, ripozo de soldatoj sen 

tendoj, sub liberaĉielo. B iv ak i. Halti por 
ripozo,- pasigi nokton sub libera ĉielo.

s ■ t ' 1

Bianka. Kiu liavas la koloron de lalakto, 
de la neĝo : blanka papero, blanlca raso. 
B lan k ig i. Fariion blanka. B lank igejo . Ejo, 
fabriko, kie oni blankigas teksaĵojn.

Blasfemi. Ofendi, insulti Dion, reli- 
gion. B lasfem o. Vortoj de tiu, kiu blasfem- 
as. B lasfem an to . Pcrsono, kiu blasfemas.

Blato (ZooL). Tlejma inseklo el la vico 
de 1’ rekteflugilaj (Btatta).

Blazono. Simbola signo de nobela fami- 
lio, de regno, de urbo. Komparu : In s ig n o .

Bleki. Aŭdigi sian voĉon (pri diversaj 
bestoj) : blekas ĉcvaloj, bovoj, lc. i .p .B le k o .  
Voĉo de diversaj bestoj.

Blendo (Ĥem.). Hemia natura kompo- 
naĵo de sulfuro kun zinko.

Biinda. Kiu.ne vidas, ne posedas la 
vidkapablon. B linduto . Ilomo blinda. 
B iinde. Kiel blindulo, konlide, senkritike: 
blinde obei, blinde kredi. B lin d ig i. lgi iun 
blinda; malklarigila vidsenton; senigi jc 
prudento : l.a variolo blindigas multc da 
malsanuloj. Tro forta lumo blindigas la 
okulojn. t.a amo blindigas. B lindeco . Stalo 
de tiu, kiu estas blinda.

Bloko. Granda peza peco de fero, ligno, 
marmoro. B loki. Bari per blokoj; bari la 
eniron kaj eliron en urbon, havenon, 
Blokado. Barado de eniro kaj eliro en 
urbon, havenon.

Blonda. Ilclkolora (pri haroj). B londulo . 
Persono, kiu havas biondajn harojn.

Blovi. Movi la aeron : La vento blovas. 
Oni blovas, por elcflamigibruletantajn lcarbojn. 
B lovilo. Ilo por blovi, ekz. por faciligi 
ekbruligon dc fajro. F o rb lo v i. Forporti 
Der blovo. T rab lo v o . Blovo, kiu penetras 
en ĉambron tra fenestro aŭ pordo, precipe 
kiam de kontraŭa flanko estas malfermita 
alia fenestro aŭ pordo.

Blua. Kiu havas la koloron de la sen- 
nuba ĉielo. B luo. Blua koloro. B lu e ta . Kun 
blua nuanco; posedanta koloron, similan 
al la bluo. B lu ig i. Fari ion blua. B lu igaĵo . 
Substanco, per kiu oni bluigas (ekz. 
tolaĵon).

Bluzo. Simpla vcsto por Ia supera parto 
de 1’ korpo, porlata de kamparanoj, 
artistoj, lernantoj. Komparu : B u rn u so , 
m a n te lo , k ite lo .

Bo-. Rrefikso, montranta personon, kun 
kiu oni parenciĝis per edziĝo : B o p a tro  
=  patro de edzo aŭ de edzino.

Boao. - l .  Grandegaserpento. - 2. Longa 
i, kiun la viriŭoj portas

:olo.
peco de :
ĉifKKLla k
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Boato. Malgranda malpeza, nekovrita 
ŝipeto kun remiloj kaj veloj.

Bobeno. Gilindro, ordinare ligna, sur 
kiu oni volvas fadenojn.

Boji. - l .  Krii, kiel hundo. - 2. Malĝen- 
tila esprimo pri parolaj atakoj : La hundo 
bojas, la karavano preterpasas.

Bojkoti. Rifuzi, eesi labori por iu, vendi 
al iu, aĉeti de iu, entute havi rilatojn kun 
iu, pro malsameco de politikaj, sociaj 
opinioj.Bojkoto. Ago de tiu, kiu bojkotas.

Boksi. Sporte batali per pugnoj. Boks- 
isto. Sportisto, kiu boksas.

Boli. - Vaporiĝi en la tuta maso : La 
akvo bolas ĉe la temperaturo de 100 gradoj. 
~ 2. Esti 'tre ekseitita, incitita : boli de 
kolero. Lapopolo, preta ribeli, bolas. Boligi. 
Varmigi akvon, fluidaĵon, por ke ĝi bolu.

Bolto. Fera najlo, kun larĝa kapo ĉe 
unu ekstremo kaj kun ŝraubo ĉe la alia. 
Bolti. Itunigi per boltoj.

Bombo. Fera globo, kesto, plenigita 
per pulvo, kiu eksplodas, falinte teren aŭ 
renkontinte solidan korpon.

Bombardi. Pati per kanonoj kontraŭ 
fortikaĵo. Bom bardado. Pafado pcr kanon- 
oj kontraŭ fortikaĵo. Bom bardilo. Kanono 
por bombardado.

Bombinatoro (Zool.). Speco de bufo.
Bombono. Malgranda sukeraĵo.
Bona. - l .  Dealta, supera kvalito : taŭga, 

konforma al celo, utila : bona drapo, oratoro, 
konsilo. -2. Feliĉa, prospera, sukcesa : 
bona novajo, bona jaro, bonan iagon\ -3. 
Favora, indulga, delikata, plenumanta 
siajn devojn, ne deziranta malutili : bona 
homo, bona patrioto. Bone. - 1 .  En bona 
maniero. -2. Konsentite : Bone, mi venos. 
Boneco. Eco de tio, kio estas bona. Bonulo. 
Ilomo bona, simpla. Bonvoli. Esti liel 
bona, afable konsenti, ne rifuzi : Bonvolu 
akcepti mian proponon. Malbonigi. Fari ion 
malbona : Troa uzado malbonigas ĉiun apa- 
raton. Mflnko de singardemo malbonigas eĉ plej 
sukcesan entreprenon. La sukceso malbonigas 
la homojn. Plibonigi. Fari ion pli bona per 
forigo de la mankoj : plibonigi aparaton, 
stilon. Rebonigi. Fari ree bona ion difekt- 
itan : rebonigi rompitan veloeipcdon.

Bori. Fari truon, enigante kaj turnante 
akrepintan ilon : bori tabulon, bori truon, 
bori truon cn labulo. Borilo. Akrepinta fera 
bastoneto kun akra spirala rando.

Borakso (Ĥem.). Na2B4O7. Natribibo- 
rato. Blanka kristala substanco, uzata en la 
medicino kaj industrio.

Bordo. -1. Ekstremo de supraĵo : bordo 
de tablo, de ŝipo. -2. Tero, limiganta akv- 
ujon : bordo de maro, de rivero, de lago. 
Albordiĝi. Atingi bordon en ŝipo, boato. 
Komparu : Rando.

Borderi. - l .  Faldi kaj alkudri randon 
de vesto : borderi manikon. -2. Ĉirkaŭi, 
limigi : Stonoj bordcras trotuaron.

Borso. Ejo, kie estas farataj financoj 
operacioj, vendado kaj aĉetado de akcioj, 
obligacioj, k. t. p., kaj notata ilia kurso.

Bosko. Arbareto.
Bostono. Kartludo, de la nomo de 1’ 

urbo Bostono en Ameriko.
Boto. Leda alta piedvesto (ĝis la genuo, 

eĉ pli alten). Botisto. Metiisto, kiu faras 
botojn.

Botaniko. Scienco pri la vegetaĵoj,. 
B otanika. Kiu rilatas la botanikon : bota- 
niktt ĝardeno. B otanikisto . Scienculo, kiu 
sin okupas per la botaniko.

Botelo. Longa, ordinare vitravazo kun 
mallarĝa malferma parto, por fluidaĵoj.

Bovo. Ilejma kornbesto : la viro.j estas 
uzataj kicl jungbrutoj, la inoj Ĥveras 
lakton. Bovino. Ino de bovo. Bovido. Ido 
de bovo. Bovajo, bovidajo. Bova, bovida 
viando.

Braeeleto. Ornamaĵo, kiun oni portas 
ĉirkaŭ la mano (ĉe antikvaj nacioj kaj 
sovaĝuloj ankaŭ ĉirkaŭ la piedoj).

Brako (Anal.). Parlo de la homa korpo, 
de la ŝultro ĝis la kubuto.

Bramo (Zool.). Manĝebla fiŝo el la 
familio de I’ karpoj (Abramis brama).

Bramano. Hinda pastro de alta rango.
Brano. Ŝeloj de greno, apartigitaj per 

la muelado.
Branĉo. Parto de arbo, kreskanta el 

Ia trunko. B ranĉeto. Malgranda branĉo; 
branĉo, kreskanta ne el la trunko, sed el 
alia branĉo. Komparu : Vergo.

Brando. Alkohola trinkaĵo, produktata 
el greno, terpomoj. B randfarado. Fabrik- 
ado de brando. Brandfarejo. Fabriko de 
brando. B randfaristo . Specialisto en la 
fabrikado de brando.

Branko. Organo de la spirado de 1’ 
liŝoj.

Brasi. Turni velon al la ventb.
Brasiko (Bot.). Legomo el la familio 

de 1’ krnciferoj (Brassica oleracea).
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Brava. Kuraĝa, sentima, taŭga. Brave. 
lione, tre bone! (aproba eltkrio). B ravulo. 
Persono brava.

Breeo. Larĝa fendo en muro, en ŝton- 
ego; kavaĵo, malakraĵo de tranĉa rando.

Breto. Horizontala tabulo, sur kiu oni 
metas diversajn objektojn : breto de biblio- 
teko, de ŝranko.

Brevo. Papa dekreto en malpli gravaj 
aferoj.

Breviero. Latina libro por la katolikaj 
pastroj, enhavanta preĝojn, psalmojn por 
ĉiu tago de 1’ jaro.

Brido. Rimena ilo, metata sur la kapon 
de ĉevalo aŭ alia rajdbesto, pei' kiu oni 
ĝin kondukas. Bridi. -1 . Surineti bridon. 
-2. Haltigi, kvietigi : bridi la koleron. 
Senbridigi. -1 . Demeti bridon : senbridigi 
ĉevaion. -2. Doni liberon, ne limigi : sen- 
bridigi fantazion, pasiojn.

Brigado. Taĉmento de soldatoj, kon- 
sistanta el du regimentoj.

Briko. -1. liakita peco de argilo de 
regula formo (ortangula paralelepipedo), 
uzata por la masonado. -2. lo liavanta la 
formon de briko : brilco de sapo. B riketo. 
Malgranda briko el kunpremitaj pecetoj 
kaj pulvoro de karbo.

Brili. Hele lumi, kiel la poluritaĵ su- 
praĵoj : La oro brilas. B rila. -1. Tiu, kiu 
briias. -2. Eieganta, luksa, bonega : brila 
festeno, brila stilo. Brilo. llela lumo de 
polurita supraĵo. Brileto. Tremanta ne- 
forta brilo. Rebrilo. Brilo, lurao de spe- 
gula supraĵo : La luno rebrilas de la lago. 
Senbrila . Ne havanta brilon.

Brilianto. Polurita diamanto.
Broeo. Ornamaĵo el oro aŭ arĝento kaj 

multekostaj ŝtonoj kun pinglo : La broĉo 
eslas juvelo, portata dc virinoj. Komparu : 
Agrato, buko, pinglo.

Brodi. Fari per la kudrado desegnaĵojn, 
literojn sur tolo, drapo, k. t. p. : brodi 
monogramon sur nazluko.

Brogi. Trempi en bolanta fluidaĵo; 
brulvundi per bolanta fluidaĵo : Oni brogas 
kokidon por ĝin senplumigi.

Brokanti. Aĉeti kaj revendi; trompe 
komerci; trompi.

Bromo (Ĥem.). lir. Ĥemia clemento, 
malhele ruĝa peza fluidaĵo de malagrabla 
odoro. Giaj komponaĵoj kun metaloj (bro- 
midojĵ estas uzataj en la fotografarto 
(bromido de arĝento), kaj en la medicino 
(bromido de kaiio, k. t. p.).

Bronko. Ĉiu el la du tuboj por spirado, 
en kiujn dividiĝas la traĥeo.

Bronkito. lnflamo de la bronkoj.
Bronzo. Kunfandaĵo de kupro kaj stano. 

Bronza. -l.Faritael bronzo : bronzastatuo. 
-2. llavanta la koloron de bronzo : bronza 
vizaĝo. Bronzi. Kovri per maldika tavolo 
de bronzo.

Broso. Ilo, konsistanta el haregoj, ŭks- 
itai en tabuleto, por forigi polvon, ordigi 
harojn, purigi dentojn, k. t. p. Brosi. 
Purigi, ordigi pei' broso : Brosi harojn, 
brosi tapiŝon. Brosisto. Metiisto, kiu faras 
brosojn.

Broŝuro. Maldika, nebindita libro. 
B roŝuri. Kunkudri la foliojn de libro.

Brovo. Arkforma vico de haroj super 
la okulo : sulkigi la brovojn.

Bruo. Miksaĵo de diversaj fortaj sonoj : 
La bruo de la slratoj de granda urbo. B rua. 
Laiite sonanta : brua kunveno. B rui. Fari 
bruon.

Bruli. -1. Esti konsumata de fajro : 
La seka ligno rapide brulas. -2. Esti forte 
ekscitita : bruli de deziro, bruli de pasio. 
Brulo. Stato de tio, kio brulas : bralo de 
urbo, dearbaro. Bruligi. Konsumi per fajro : 
bruligi lignon, petrolon. E kbruligi. Igi ion 
brulanta : la fajron, la lignon. B rulaĵo. 
Substanco uzata por bruligado : karbo, 
ligno. B ru le ti. Bruli malforte kaj sen 
llamo : Fajro bruletas sub la cindro. Brul- 
vundo. Vundo, lezo, kaŭzita de fajro aŭ 
de varmega korpo. B rulstam pi. Fari sur 
io signon per varmega fero.

Bruna. Nigreruĝa, malhele kaŝtana. 
Bruno. Bruna koloro. B runigi. Fari ion 
bruna : La suno brunigas la haŭton. B runeta . 
llavanta brunan nuancon. Sunbruno. Bru- 
na koloro de la haŭto, kaŭzita de la sunaj 
radioj.

Brusto. Parto de la homa kaj besta 
korpo de la kolo ĝis la ventro. B rusta . 
De brusto : brusta malsano. Komparu : 
Busto, to rso , talio.

Bruto. - l .  Ilejma kvarpieda besto : 
ĉevalo, bovo, porko, ŝafo. -2. Malsaĝa, mal- 
delikata homo.B ru ta . De bruto; similanta 
bruton, senprudenta, maidelikata. Brut- 
aro. Kolekto de samspecaj brutoj : ŝafaro. 
B rutig i. Fari iun bruta : La sklaveco brut- 
igas la homojn. B rutiĝ i. Fariĝi bruta.

Bubo. Seneduka knabo. Bubaĵo. Ŝerco, 
petolaĵo de' bubo.

Bubalo (Zool.). Sovaĝa bovo (Bubalus).
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Buĉi. Mortigi bruton por manĝado. 
B uĉejo. Ejo, kie oni buĉas. B uĉisto . Homo, 
kies profesio estas buĉi.

Budo. Nezorge farita simpla konstruaĵo 
el labuloj. Komparu : B a rak o .

Budĝeto. -1 . Projekto pri enspezoj kaj 
elspezoj por tuta jaro : La parlamento 
akceptas aŭ ne akceptas la budĵcton, prezent- 
itan de la ministraro. -2. La tuto de la 
enspezoj kaj elspezoj de ŝtato, familio, 
persono : Oni dcvas zorgi pri la egalpczo de 
sia budĝeto.

Bufo (Zool.). Ranosimila amlibio (Bzi/b).
Bufedo. Tablo, ŝranko kun manĝaĵoj 

en restoracio, stacidomo, teatro; ĉambro, 
en kiu estas ĉi tiu tablo.

Buko. Metala kadreto kun movebla 
pinglo por kunigi partojn de vesto : bulco 
de zono. B u k i. Kunigi per buko : buki 
zonon. Komparu : A grafo , b roĉo , p ing lo .

Bukedo. Fasko de deŝiritaj kunligitaj 
floroj.

Buklo. Kuniĝo de ringforme kurbiĝintaj 
liaroj.

Bukso (Bot.). Arbo ĉiam verda el la 
familio de 1’eŭforbiacoj (Buxus scmpcrvi- 
rens).

Bulo. Neregule globforma maso : neĝa 
bulo, pasta bulo, panbulo.

Bulbo (Bol.). -1 .  Legomo kun akra 
gusto kaj odoro, uzata kiel spicaĵo kaj 
kies radiko prezentas globforman tuberon 
kaj konsistas cl foliformaj lamenoj, ĉir- 
kauanlaj unu la alian (AUium). -2 . Glob- 
forma radiko de kelkaj vegetaĵoj, konsi- 
stanla el foliformaj lamenoj, ĉirkaŭantaj 
unu la alian.

Buljono. Supo el kuirita viaudo, ordi- 
nare bova : bovu, kokina buljono.

Bulko. Malgranda bakaĵo el tritika 
faruno.

Bulvardo. Larĝa strato, ĉirkaŭanta 
urbon; larĝa stralo kun vicb de arboi.

Burdo (Zool.). Abelo simila insekto 
(Bombus).

Burĝo. Ilomo de la meza klaso : ne 
nobelo, ne proletario. B u rĝ a ro . Burĝa 
klaso. B urĝeoo. Stato, titolo de burĝo.

Burĝono. Tubero sur vegelaĵoj, el kiu 
disvolviĝas la floroj kaj folioj. B urĝon i. 
Kovriĝi de burĝonoj.

Burleska. Ridinda per la karikatureco, 
per la kontrasto inter la graveco de la 
personoj kaj la malalteco de la stilo. 
B u rle sk o . Mallonga neserioza komedio, 
kun dancoj kaj kantoj.

Burnuso. Araba vesto : longa mantelo 
kun kapuĉo. Komparu : K ite lo .

Busprito. Oblikva masto en la anlaiid 
parto de ŝipo.

Busto. - 1. Antaŭo de la supera parto de 
la homa korpo : virina busto. - 2. Skulpt- 
aĵo, prezentanta nur la kapon kaj bruston 
de persono, sen brakoj : Busto de Homero. 
Komparu : B ru sto , to rso , ta lio .

Buŝo. Kavo de la homa vizaĝo inter la 
du makzeloj, enhavanta la langon kaj 
dentojn. Buŝa. -1. Kiu rilatas la buŝon : 
buŝaj malsanoj. - 2. Farata per la buŝo : 
buŝa respondo. B uŝe. Per la buŝo : respondi 
buŝe. B uŝego. Buŝo de la bestoj. B uŝum o. 
Aparato, metata sur la buŝegon de liund- 
oj, ĉevaloj, por malhelpi ilin mordi.

Buŝelo. Angla mezuro por sekaj ŝut- 
eblaj korpoj =  36,5 litr.

Butero. Grasa substaueo el lakto.
Butiko. Ejo, kie oni vendas komerc- 

aĵojn, ordinare ĝi rigardas la straton. 
B u tik is to . Posedanto de butiko.

Butono. Malgranda globforma aŭ disk- 
forma korpo, kovrita aŭ ne per drapo, 
tolo, servanta por kunigi, liksi partojn 
de vesto B u to n u m i. Kunigi per blitonoj. 
M a lb u to n u m i. Disigi partojn de vesto, 
eligante la butonojn el la truoj. B uton- 
t r u o .  Truo en vesto, en kiun oni enmetas 
la butonon.
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c
Caro. Rusa monarho.

Cedi. - l .  Ĉesi kontraŭstari, reiri : 
Post mallonga batalo la malamiko cedis. 
- 2. Lasi al iu ion, kion oni mem bezonas : 
cedi al iu sian seĝon. Cedo. Ago de liu, kiu 
cedas. C edem a. Facile cedanta al la volo 
de alia, facile konvinkebla, ne disput- 
ema.

Cedro (Bot.). Arbo el la grupo de 1 
koniferoj (Cedrus).

Cejano (Bot.). Herba vegctaĵo el la 
familio de 1’ kompozitoj; ĝiaj tloroj estas 
uzataj en la medicino (Ccntaurca cyanus).

Celi. - l .  Direkti pafon al la trafota 
objekto, peni trafi : celi al birdo, celi 
birdon. -2  Direkti la volon, deziron, 
agadon; peni atingi, peni plenumi :celila 
bonon de aliaj. Celo. Ĉelata objekto : celo 
de pafo, celo dc deziroj; atingi, trafi cclon. 
S en ce la . Kio estas sen klara celo, sen- 
utila: sencela diskutado. C e ltab u lo . Tabulo 
kun desegnaĵo (ordinare koncentraj cir- 
kloj), al kiu oni pafas duni ekzercoj.

Celerio (Bot.). Legomo, kulturita apio.
Celuloido. Kornforrr.a diafana mnso el 

pafkotono kaj kamforo, el kiu onifabrikas 
kombilojn, teniiojn kaj diversajn galan- 
teriaĵojn.

Celulozo. Substanco, el kiu konsistas 
la solida parto de la vegetaĵoj.

Cembro (Bot.). Arbo el la grupo de 1’ 
koniferoj (Pinus cembra).

Cemento. Substanco el pulvorigitaj 
kalkaj kaj argilaj ŝtonoj, uzata kiel 
mortero. Ĉementi. Kunigi per cemento 
kovri per cemento. Komparu : K alk o , 
s tu k o .

Cendo. Malgranda monero : centono 
de dolaro, centono dc guldeno.

Cent. Dekfoje dck (100) : cent homoj, 
cenl homojn. G en tes tro . ĉefo' d'e taĉmento, 
de cent mililistoj, laboristoj. Jaroento 
(oentjaro). Periodo de cent jaroj.

Centavo. Malgranda nioncro dc mullaj 
ftmerikaj ŝtatoj.

Centezimala. Bazita sur sistemo, en 
kiu la tuto estas dividita en cent part- 
ojn : centezimala termometro, centezimala 
grado.

Centifolio (Bot.). Speco de 1’ rozo (Posa 
centifolia).

Centigram o. Centono de gramo.
Centiiitro. Centono de litro.
Centimo. Centono de franko.
Centim etro. Centono de metro.
Centro. - 1. Punkto egaldistanca ai 

ĉiuj punktoj de cirklo : Cirklo estas kurba 
linio, kies ĉiuj punktoj estas en egala distanco 
al interna punkto, nomata centro. - 2. Meza 
punkto, meza loko : centro de tablo, ccntro 
de urbo. - 3. Modera partioen parlamento. 
C en tra . Kiu estas en centro : centra punkto, 
centra kvartalo. A lc e n tro k u ra . Aganta, 
movanta al cenlro : alcentrokura forto. 
D eo en tro k u ra . Aganta, movanta for de la 
centro. A lo en tr ig i. Kunigi, kolekti en 
komunan ccntron; cfentralizi.

Centralizi. Kunigi, kolekti en komunan 
centron, en mezan punkton : centralizi la 
forlojn, centralizi la adminislradon. C e n tra -  
lizado. Agado de tiu, kiu centralizas.

Cenzuri. Trarigardi manuskriptojn aii 
presprovaĵojn, por kontroli, ĉu ili ne 
enhavas ion kontraŭ la registaro, kontraŭ 
la eklezio. C enzuro . Cenzuranta kontrolo. 
C e n zu ris to . Persono, kies ofico cstas 
cenzuri.

Cerbo (Anat.). Grize-blanka substanco, 
formanta la centran parton de la nerva 
sistcino de 1’ liomo kaj de aliaj vertebr- 
uloj : krania cerbo, spina cerbo.

C erem onio .-l. Eksteraformode religia 
kulto, de oliciala soleno : funebra ccre- 
monio, ceremonio de kronado. -2. Ekstera 
formo dc neinlimaj rilatoj : Lasu la cere- 
moniojn kaj vcnu al ni, kiam vi volas kaj 
vestila, kiel ĉiutagc. C erem onia. - 1. Amanta 
la ceremoniojn : La Ĥinoj cslas eketreme 
ceremoniaj. -2 . Solena, pompa : cereinoiiia 
tono. -3. Neintima : ceremonia vizilo. 
C erem on ie . En eeremonia maniero : ccre- 
monie paroli : S en cerem o n ie . Simple, in- 
time.

Cerezino. Tcra vakso.
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Cerio (liem.). Ce. Jlemia elemento, mola 
griza metalo.

Certa. -1 . Ne dubanta : Mi esias certa, 
ke li venos. -2 . Senduba, nedubebla : 
certa sciigo. C erte . En certa maniero. 
C erteco . Eco de tio, kio estas certa. 
C ertig i. Fari ion certa : Mi cerligas vin, ke 
li venos. La persisto certigas nian sulcceson. 
Komparu : A serti.

Cervo (Zool.). Duhufulo kun grandaj, 
belaj kornoj (Cervus).

Cetera. Ĉiu alia; ĉiu, pri kiu oni 
ankoraŭ ne parolis : La entuziasmo daŭris 
nelonge : unuj baldaŭ pcrdis la esperon, aliaj 
tuj laciĝis, la ceteraj tute forgesis pri La 
ajero. C etere. Kroin tio, aliflanke.

Cezio (Ĥem.). Cs. Ĥernia elemento, en 
pura stato mola metalo de la grupo aikalia.

Ciano (Ĥem.). CN. Senkolora venena 
gaso; en komponaĵoj ĝi ludas rolon kvazaii 
de elemento (KCN, CNHO, k. t. p.).

Ci. Pronomo de la dua persono de la 
unumombro(familiara formo anstataŭ vi).

Cibeto. Bonodora substanco, produkt- 
ata de glando de kato, vivanta en 
Afriko kaj suda Azio. C ib e tk a to . Kato, 
produktanta cibeton (Civetta viverra).

Cidonio (Bot.). Frukto de 1’ cidoniarbo. 
C idoniarbo . Arbo el !a familio de 1’ pom- 
acoj (Cidonia vulgaris).

Cidro. Vino el fruktoj, precipe el 
pomoj.

Cifero. Signo por skribi nombrojn : La 
arabaj ciferoj cstas nun uzataj de eiuj civiliz- 
itaj popoloj. C iferp lato . Disko de horloĝo 
kun ciferoj, montrantaj la horojn.

Cigaro. Longa kunvolvaĵo de tabakaj 
folioj, por fumi : havana cigaro. C ig arin g o . 
Tubeto, en kiun oni enmetas cigaron, 
por fumi. C igaru jo . Ujo, en kiu oniportas 
cigarojn.

Cigaredo. Tabako, envolvita en tre 
maldika papero.

Cigno (Zool.). Granda, blanka naĝbirdo 
el la familio de 1’ lamenbekaj kun tre 
longa kolo : kanto de cigno =  lasta verko 
antaŭ la morto, antaŭ ĉesigo de 1’ verkado 
(Cygnus).

Cikado (Zool.). insekto el la familio de 1’ 
egalllugilaj (Cicada).

Cikatro. Postesigno sur homa aŭ besta 
korpo, resaniĝinta de vundo aŭ ulcero. 
C ik a tr iĝ i. Fermiĝi, kovriĝi per cikatro : 
vundo cikatriĝas.

Ciklo. -1  (Aslr.). Periodo, post kiu 
ripetiĝas la samaj astronomiaj 'fenomenoj : 
La luna ciklo estas periodo de 19 jaroj, post 
kiuj la fa:oj de la luno okazas en la sama 
tempo. - 2. Kolekto de literaturaĵoj, precipe 
de epopeoj, pri la sama epoko, kun 
komuna plano. - 3. Velocipedo. C ik lis to . 
Velocipedisto.

Ciklono. Uragano en tropikaj landoj, 
kiu antaŭeniras, rapidege turniĝante. 
Komparu : T rom bo.

Ciklopo. Mitologia giganto kun okulo 
en ia mezo de la frunto.

Cikonio (Zool.). Birdo migranta el la 
familio de la longpiedaj (Ciconia).

Cikorio (Bot.). Ilerba vegetaĵo el la 
familio de 1’kompozitoj, kies radiko estas 
uzata kiet surogato de 1’ kafo (Cichorium 
intybus).

Cikuto (Bot.). Venena vegetaĵo el la 
familio de 1’ umbeliferoj : Sokrato eslis 
lcondainnita trinki cilcuton (Cicuta virosa).

Cilindro. Korpo, limigita de du egalaj 
paraielaj rondoj kaj de kurba surfaco, 
kuniganta ilin. C ilindra. Havanta formon 
de ciiindro.

Cimo (Zool.). Parazita insekto el la 
familio dc 1’ hemiptferoj, kun malagrabla 
odoro (Cimex. Acanihia lectularia =  litcimo).

Cimbalo. Muzika instrumento, konsist- 
anta el tabulo, sur kiu estas streĉitaj 
metalaj koriloj aŭ metitaj sur korkoj 
metalaj tabuletoj, kiujn oni frapas per 
lignaj hastonetoj.

Cinabro (llcm.). HgS. Ituĝa liidrarga 
sulfido : Cinabro fabrilce produktala, cstas 
uzala, kiet farbo.

Cinamo (Bot.). Sekigita ŝelo de arho el 
la familio de I’ miristikacoj, kreskanta en 
Cejlono kaj en la tropika Az.io : ĝi estas 
uzata kiel spicaĵo (Cinnamonum).

Cindro. Itestaĵo de brulinta korpo. 
C indrig i. Fari ion cindro : La brulo cindrigis 
la lulan urbon.

Cinika. -1. Kiu rilatas la grekan anti- 
kvan lilozolian instruon, laŭ kiu povas 
esti 1'eliĉa nur tiu, kiu mal.ŝatas la kom- 
forton, artojn, k. t. p. - 2. Senhonta, 
maldeca : cinika parolado, cinika konfeso, 
Cinikeoo. Eco de tio, kio eslas cinika. 
C in ik u lo . Homo cinika.

Cipreso (Bot.). Pinglarbo el la samnoma 
familio, de bela piramida formo (Cupressus).

Ciro. Ŝmiraĵo por ŝuoj, por doni al ili 
lirilon.
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Cirko. Rondforma konstruajo kun areno 
en la niozo por spektakloj de rajdistoj, 
akrobatoj, atletoj.

Cirkelo. Geometria instrumento, kon- 
sistanta el du brakoj, luinigitaj per ĉar- 
niro, kaj uzata por mezuri liniojn, desegni 
cirkloj n.

Cirklo. Kurba fermita linio, kies ĉiuj 
punktoj estas en egala distanco de interna 
punkto, nomata centro. C irkla. Havanta 
formon de cirklo.

Cirkonstanco. Detalo, apartajo, kiu 
akompanas fakton : grava cirkonstanco. 
Tio dependos de la cirkonstancoj.
, Cirkulero. Sciigo, letero, skribita ail 
presita, dissendila al multaj personoj, pri 
la sama temo.

Cirkuli. - l .  Senhalte moviĝi, revenante 
ciam al la punkto de 1’ foriro : La sango 
cirlculas en la homa korpo. -2. Iri kaj reiri, 
veturi kaj reveturi : La publiko cirkulas 
sur la trotuaro. La kaleŝoj cirkulas sur la 
slratoj. - 3. Pasi de mano al mano : La 
mono cirkulas. - 4, Disvastiĝi : Famo cir- 
kulas.

Cirkumflekso. Akcento, metata sur 
longaj vokaloj ( A).

ĈARLATANO

Cisterno. Akvujo por pluvakvo, ordi- 
nare masonita sub la tero.

Citadelo. Fortikaĵo, gardanta urbon.
Citi. Ripeti laiivorte frazojn, fragment- 

ojn el verko de aŭtoro, kiel argumenton 
por sia propra diro. Citaĵo, c itato . Frazo, 
fragmento citita. Komparu : Mencii.

Citro. Muzika instrumento, konsistanta 
el ligna kesto kun metalaj kordoj, kiujn 
oni pinĉas, ludante.

Citrono (Bot.). Pale flava frukto, plena 
de acida suko. Ĉ itronarbo. Vegetaĵo el la 
familio de 1’aŭrantiacoj (Citrus medica).

Civila. Iiiu estas nek militisto, nek 
pastro.

Civilizi. Kvietigi lamorojn, doni kler- 
econ al barbaro : La Romanoj civilizis ia 
antikvan mondon.

Civilizacio. Stato de tio, kio estas civi- 
Iizita : La civilizacio anstalaiias iom post 
iom la barbaran stalon.

Civito. Libera lando, regno, regala de 
la reprezentantoj de la popolo. Civitano. 
Ano de civito.

Colo. Malgranda mezuro de longeco : La 
angla cŭlo = 25  mm., la germana =  27 mm.

ĉ
Ĉabrako. Kovrilo, kiun oni metas sub 

la selo de ĉevalo.
Ĉagreno. Malĝojo, kaŭzita de perdo aŭ 

de nerealiĝinta espero : ĉagreno post la 
morto de amilco. C agreni. Kaŭzi ĉagrenon : 
La novajo forte ĉagrenis nin. Cagreniĝi. Senti 
ĉagrenon.

Ĉamo (Zool.). Kaprosimila besto el la 
fumilio de 1’ antilopoj, el kies liaiito oni 
faras delikatan ledon (Rupicapra).

Cambelano. Nobelo, administranla 
loĝojon de monarĥo.

Cambro. Ĉiu el la park>j de loĝejo, 
apartigilaj unu de alia per muroj kaj 
Koniunikiĝantaj reciproke per pordoj. 
A ntaŭĉam bro. Unua ĉambro de loĝejo ĉe 
la enirpordo, ordinare sen fenestroj, kie 
oni demetas kaj lasas la paltojn, ĉapelojn, 
*• t. p, Komparu : Vestiblo.

Campano. Franca ŝaŭmanla vino, alte 
ŝatata.

Ĉano. Parto de paiilo, per sia frapo 
eksplodiganta la kartoĉon.

Ĉapo. Kapkovrilo kun nevolvita rando.
Ĉapelo. Kapkovrilo kun volvita rando.
Ĉapitro. Parto de literatura verko, 

signita per la sama vorto kun orda nu- 
mero, aii sole per la lasta : ftonumo estas 
dividata en ĉapiirojn, kiel dramo en scenojn.

Ĉar. Konjunkcio, esprimanta kaiizon.
Ĉaro. Durada veturilo : La herooj de 

lliado batalis sur ĉaroj.
Ĉarlatano. - 1. Migranta vendisto de 

kuracaj rimedoj, elŝiranta dentojn sur 
publikaj placoj, k. t. p. - 2. Troinpisto, 
trouzanta la homan kredemon, - 3. lgnor- 
anta kuracisto, pretendanta, ke li posedas 
sekretajn, ĉion resanigantajn rimedojn.
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Ĉarma. Alloganta, kaŭzanta atlmiron 
per sia beleco, amindeco : ĉarma virino, 
ĉarma voĉo. C arm o. Alloganta, kaŭzanta 
admiron beleco, amindeco. C arm i. Allogi, 
kaŭzi admiron per sia beleco, amindeco.

Ĉarniro. Aparato, konsistanta el du 
plataj metalaj pecoj, kunigitaj per komuna 
akso kaj turniĝantaj ĉirkaŭ ĝi : Ĉarniroj 
cstas uzataj ĉepordoj, fenestroj.

Ĉarpenti. Prilabori lignon por kon- 
struaĵoj; fari lignajn konstruaĵojn. Car- 
p e n tis to . Persono, kies melio estas ĉar- 
penti.

Ĉarpio. Fadenoj el malnova tolaĵo, 
uzataj iam por bandaĝi la vundojn : La 
ĉarpiojam de longe estas anstataiiita per la 
sorbema leotono.

Ĉasi. Persekuti beston, por ĝin mortigi. 
Casaĵo Besto, bestoj, kiujn oni ordinare 
ĉasas : leporoj, pcrdrikoj, kapreoloj. C asisto . 
Persono, kies profesio aŭ sporto estas 
ĉasi. C a sh u n d o . Hundo uzala por la 
ĉasado. C askorno . Korno, per kiu oni ludas 
signalojn iluni la ĉaso. S te lĉas i. Ĉasi 
freindan ĉasaĵon. S te lĉas is to . Persono, kiu 
profesie ŝtelĉasas.

Ĉasta. Libera de voluptaj dez.iroj, 
nemakulita de seksaj pekoj. Casteco. Eco 
de tiu, kiu estas ĉasta. Malĉasta. Perdinta 
la ĉastecon. Malĉastigi. Kaŭzi ies mal- 
ĉastecon. Komparu : Virga.

Ĉe. Prepozicio, per kiu eslas esprimata : 
- 1. Loko tre proksima de io, tuŝanta ion; 
ankaŭ en lasenco — en loĝejo, domo de : 
Mi renlcontis lin ĉe la pordo. La manĝantoj 
sidas ĉe tablo. Vi trovos lin ĉe mi je ia sesa 
horo. - 2. Momento, tre proksima de io : 
ĉe la tagif/o. Komparu : A pud , en.

Ĉefo. Persono, kiu komandas, admi- 
nistras, direktas : ĉefo de gvardio, ĉefo de 
ojicejo, ĉefo de lcompanio. Ceta. La plej 
grava, de unua, rango ; supera : ĉefa afero, 
ĉefa lcomando. C eianĝelo , ĉefd u k o , ĉefepis- 
k opo , ĉe fm in is tro , ĉ e fre d a k to ro , ĉefurbo .

Ĉeko. Mandato, per kiu oni povas 
repreni por si inem aŭ por alia persono 
la monon, lasitan sur sia kuranta konto 
en banko. Komparu : Asigno.

Ĉelo. Malgranda spaco, fermita de ĉiuj 
flankoj : ĉelo de monaho, ĉelo de abelejo, 
ĉelo de organismo.

Ĉemizo. Vesto, plcj ofte tola, portata 
sur la supra parto de nuda korpo.

Ĉeno. Ligilo, konsistanta el metalaj 
ringoj, kunigitaj unu kun alia : ĉeno de 
malliberdlo. C enero . Ringo de ĉeno.

Ĉerizo (Bot.). Frukto. C erizujo. Arbo . 
el la familio de 1’ amigdalacoj (Prunus 
cerasus).

Ĉerko. Kesto ligna, melala, en kiun 
oni metas kadavron, por ĝin enterigi.

Ĉerpi. - 1. Elpreni fluidaĵon per vazo, 
mano : ĉerpi akvon el puto. - 2. Preni de 
alia : ĉerpi el la monujo de l’ patro, ĉerpi 
materialon el ies verlco. E lĉ e rp i. Malplenigi 
per la ĉerpado ĝis la fundo : elĉerpi alcvon 
el la puto. La tata eldono de la verko jain 
estas elĉerpita.

Ĉesi. Ne esti plu ; ne okazi plu : Lapluvo 
ĉesis. Cesa labori. Cesigi. Ne fariplu : ĉesigi 
laboron. S enĉesa . Kiu ne ĉesas : senĉesa 
diskutado. S enĉese. Ne ĉesante : senĉese 
babili.

Ĉevalo (Zool.). Unuliufa bruto, ser- 
vanta la liomojn kiel rajd- kaj jungbesto 
(Eguus caballus).

Ĉevrono. Trabo, al kiu estas fiksitaj la 
tabuloj de tegmento.

Ĉi. Parlikulo, almetatst al montraj 
pronomoj kaj adverboj por esprimi pli 
proksiman personon aŭ objeklon : liu ĉi, 
ĉi tic.

Ĉia. Dc ĉiu eco, de ĉiu kvalito.
Ĉial. Pro ĉiu kaŭzo (maloftc uzata).
Ĉiam. En ĉiu lempo,
Ĉie. En ĉiu loko.
Ĉiel. Ĉiamaniere (malofte uzala).
Ĉielo. - l .  Sin etendanta super ni blua 

arkaĵo, apogita sur la ekstremoj de la 
horizonto. - 2. La loĝloko de Dio, de 1’ 
anĝeloj kaj sanktuloj. C ie la rk o . Sepkolora 
arko sur la ĉielo dum la pluvo (refrakto 
de la sunaj radioj en la guloj de la 
pluvo). Ĝ ieliro. Mirakla leviĝo de Jezuo 
al la ĉielo.

Ĉies. De ĉiu, apartenanta al ĉiu.
Ĉifi. Kunpremi kaj fari senordajn 

faldojn : ĉifi veston, ĉifi papcron.
Ĉifono Forŝirila peco de drapo, tolo, 

vesto, k. t. p. Ĉ ifonisto . Kolektanto de 
ĉifonoj. Ĉ ifo n v e s to . Malnova disŝirita 
vesto : ĉifonvcsto de ulmoculo.

Ĉikani. lntence fari al iu malhelpojn, 
fari malagrablaĵojn al iu por montri sian 
supcrecon. Ĉ ikano. Ago de tiu, kiu ĉikanas. 
Ĉ ikancm a. Iiavanta inklinon al ĉikanoj.
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Ĉio. Generaliga pronomo memstara 

(uzata nur sen substantivo), montranta 
objekton, prenitan laŭvole el pli granda 
nombro : Kritikulo cstas homo kiu ĉiam kaj 
ĉie kritikas ĉion. Ciopova. Kiu povas ĉion : 
Dio ĉiopova.

Ĉiom. Cia nombro, ĉia kvanto; ĉian 
nombron, kvanton (malofte uzata).

Ĉirkaŭ. - 1. Prepozicio kaj prefikso 
kun la signifo : en laspaco, kiu estas apud 
io, de ĉiuj ĝiaj flankoj : Densa popolamaso 
staris ĉirltaŭ la oratoro. La tero rondiras 
ĉirkaŭ la suno. Ĝirkaŭiri arbaron. - 2. Parti- 
kulo, esprimanta neprecize tempon, kvant- 
on : La koncerlo daŭris ĉirkaŭ 3 horojn kaj 
finiĝis ĉirltaŭ la nolttomezo. La vesto leostos 
ĉirlcaŭ 100 frankojn. C irkaŭi. - 1. Esti 
cirkaŭ io : ĝardeno ĉirkaŭas la domon. - 2, 
Meti ĉirkaŭ io : Ĉirkaŭu la melonon per 
prunoj. ĉirkaŭajo. Loko, kiu estas ĉirkaŭ 
io : la ĉirkaŭaĵo de urbo. Cirkaŭkolo. Leda, 
metala strio, ĉeno, portala ĉirkau la 
kolo; ornamaĵo portata ĉirkaŭ la kolo. 
Cirkaŭm ano. Ornamaĵo, portata ĉirkaŭ la
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mano; braceleto. Ĝ irkaŭpreni. Meti la 
manojn ĉirkaŭ io : ĉirkaŭpreni arbon, 
ĉirkaŭpreni amilcon.

Ĉiu. Generaliga pronomo, montranla 
apartan personon aŭ objekton, prenitan 
laŭvole el pli granda nombro : Ĉiu homo 
devas morti.

Ĉizi. Fari ornamaĵojn, figurojn sur 
metaloj perinstrumento kun mallarĝa 
akra rando. Cizilo. Fera instrumento kun 
mallarĝa akra rando por ĉizi. Ĉizisto. 
Persono, kies metio estas ĉizi. Komparu : 
Skulp ti.

-Ĉj. Sufikso, por formi karesajn virajn 
nomojn; oni aligas ĝin al 2 - 5 unuaj 
literoj de la nomo : patro, paĉjo; Johano, 
Joĉjo.

Ĉokolado. Substanco, konsistanta el 
kakao kaj sukero.

Ĉu. Konjunkcio, uzata antaŭ demandaj 
frazoj, en kiuj estas neniu alia demanda 
vorto : ĉu vi venos? Kiam vi venos?

D

Da. Prepozicio esprimanta kvanton, 
nombron, mezuron : multe da homoj, cenlo 
da soldatoj, tri metroj da drapo.

Daktilo. -1 (Bot.). Frukto de palmo- 
simila arbo (Phamix dactylifcra). - 2. Vers- 
mezuro, konsistanta el unu longa aŭ 
akcenlita silabo kaj du mallongaj aŭ 
neakcentitaj.

Damoj. Ludo por du personoj, lud- 
ata sur speciala tabulo; ĉiu ludanto bavas 
dek kvin soldatojn. Dam tabulo. Tabulo, 
dividita cn 64 egalajn kvadratojn, alterne 
nigrajn kaj blankajn, sur kiu oni ludas 
damojn.

Damasko. Silka multekosla ŝlofo, 
fabrikata en Damasko.

Danci. Ititme movi sian korpon ĉe sonoj 
de instrumento aŭ kanto. Danco. - 1. 
Movo de liu, kiu dancas. - 2. Maniero 
danci : kvadrilo, polko, D ancisto. Persono, 
kies metio estas danci : baleta dancislo. 
Dancado. Dancarto.

Dando. llomo tro eleganta kaj laŭmoda. 
Dandi. Konduti kiel dando.

Danĝero. Proksima ebleco de malbono, 
de malfeliĉo : esti en danĝero. Danĝero 
minacas iun, pendas super iu. Forigi, eviti 
danĝeron. D anĝera. Prezentanta, enĥavanta 
danĝeron : danĝera vojo, danĝera siiitacio, 
danĝera malsano, danĝera lioino. Danĝere. 
En danĝera maniero : danĝere malsana, 
danĝere nesingarda. Sendanĝera. - 1. Kiu 
ne prezentas danĝeron : sendanĝera vojo. 
- 2. Kiu ne estas en danĝero : En haveno 
la ŝipo eslas sendanĝera. Komparu : R isko.

Danki. - 1. Esprimi sian moralan devon 
reciproki la riccvilan bonon : danki la 
bonfaranton. Danki iun aŭ al iu; danlti pro 
io aŭ por io. - 2. Reciproki la ricevitan 
bonon : Danlci per perfido. Danko. Vortoj, 
ago de tiu, kiu dankas. Dankem o. Emo 
reciproki ricevitan bonon per bono. 
Dankem a. Karakterizata de dankemo. 
D ank’ al. Per io, per la agado de io : dank' 
al la helpo de 1' amikoj.

Dato. Precize dilinita tempo (jaro, 
monato kaj tago), en kiu okazis aŭ okazos 
iu 1'akto : dalo de naskiĝo. Dati. Meti, 
surskribi daton : dati leteron. D atreveno. 
Jubileo.
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Dativo. Kazo, kiu estas formata per la 
aldono de la prepozicio a l : Doni al lcnabo, 
aparteni al patro, simila al simio.

D aturo (Bot.). Speco de venenaj arboj 
kaj arbetoj el la familio de 1’ solanacoj 
(Datura stramonium).

Daŭri. Ekzisti pli longeol unu moment- 
on ; ne ĉesi : La sieĝo daŭris tri jarojn. La 
pluvo daŭras. D aŭro . Teinpo, dum kiu io 
daŭras : fini la laboron en la daŭro de unu 
horo. D aŭ rig i. Senhalte 1'ari, ne ĉesigi, ne 
interrompi : daŭrigi laboron. D aŭ rig o . 
Daŭrigata Iaboro, verko : La daŭrigo de 
nia artikolo aperos en la selcvonla numero.

De. -1. Prepozicio, per kiu estas esprim- 
ata : a) Posedo : domo de l' reĝo. 
b) Komenca punkto en la tempo aii spaco 
(en rekta kaj figura senco) : de la mateno 
ĝis la vespero, de Parizo ĝis Barcelono, salti 
de arbo. De lciu vi ricevis la libron? c) Kaŭzo, 
aŭtoro de ago : morli de ĉagreno. La urbo 
eslas sieĝata de la malamilcoj. d) Kvalito : 
homo de granda talento. - 2. Preiikso, 
esprimanta komencan punkton en la 
spaco, malproksimigon : deineti, desalti.

Debati. lnterŝanĝi opiniojn en scienca 
kunveno, en parlamento. Debato. Inter- 
ŝanĝo de opinioj en scienca kunveno, en 
parlamento. Komparu : D isk u ti, d isp u ti.

Debeto. - 1. Ŝuldo, ŝuldoj. - 2. Mal- 
dekstra flanko de komercaj libroj, sur kiu 
oni enskribas la ŝuldojn al la posedanto. 
D ebeti. Enskribj en la debcton : debeli ies 
lconton, debeti iun.

Debito. Facila vendado : La lcomercaĵo 
havas grandan debiton =  cstas volonte 
aĉetata.

Deei. Esti konforma, koncerne la 
manierojn kaj konduton, al la reguloj de 
la moraleco kaj bonmoreco : Vi aperas 
duone senvestigita: ĉu tio deeas? Deoa. Kiu 
decas. Deoe. En deca inaniero.

Deeembro. La dekdua, lasta monato 
de 1’ jaro.

Decidi. Posl pripenso konkludi, kion 
oni devas fari : Oni decidis aranĝi en la 
jaro 1'ĴO!) du esperantislajn lcongresojn. La 
juĝantaro decidis provicore liberigi la alcuc- 
iton. D eoidem a. Kiu facile ilecidas, kiu 
kategorie decidas : homo ne decidema =  
ŝanceliĝema.

Deeilitro. Dekono de litro.
Deeimala Kiu havas kiel bazon la 

nombron dek : decimala sistemo, decimala 
partumo.

Decimetro. Dekono de metro.

Deeifri. Legi ion, kio estas nelegeble 
skribila : devifri vorton, deĉifri leteron. 
D eĉifro . Ago de tiu, kiu deĉifras.

Dediei. -1. Donaci sian verkon al iu 
kaj fari pri tio surskribon : « Al S° M. 
respelctplene dediĉas la aŭtoro ». -2. Fervore 
uzi, fervore oferi : dediĉi sian laboron por 
la bono de aliaj; sin dediĉi al la polililco.

Dedukti. Fari konkludojn el la tuto 
pri la detaloj. D ed u k to . Ronkludo, farata 
el la tuto pri la detaloj.

Defendi. Helpi tion, kio estas atakata : 
dejendi iun lcontraŭ io', defendi per armiloj; 
defendi per vortoj. D efendo . Ago de tiu, 
kiu defendas. D efendan to . Homo, kiu 
defendas : defendanloj de sieĝata urbo.

Deficito. Tio, kio mankas, por ke ,la 
elspezoj ne superu Ia enspezojn : La 
kompanio fermis la jaron per dejicito da 
10 000 fr.

Definitiva. Konkluda, iina, decida : 
definitiva respondo. D efin itlv e . En delinitiva 
mapiero.

Degeli. Fiuidiĝi de la varmo : Sur altaj 
montoj la neĝo neniam degelas. D egelo . - 1. 
Stato de lio, kiodegelas; fluidiĝo, kaŭzita 
de la varmo. -2. Varma vetero post 
frosto : Dum la degelo la lcolo lcovras la strat- 
ojn.

Degeneri. Perdi Ia kvalitojn de laraso 
aŭ speco, pcrdi fizikan aŭ moralan va- 
loron : La krimuloj estas dcgenerintaj homoj. 
D egenero . Stato ilc tiu, kiu degeneras. 
D egenerig i. Forprcni lizikan aŭ moralan 
valoron, senigi j.e ia kvalitoj de larasoaŭ 
speco : La alkoholo degenerigas.

Degradi. Senigi iun je la rango; mal- 
altigi ies rangon : degradi oficislon, degradi 
ojiciron.

Dejori. Plenunu la servon en difinita 
tago aŭ nokto konforme al antaŭpreparita 
serva ordo : Deĵori viun trian nokton. 
D ejo ran to . Persono, kiu deĵoras.

Dek. Nombro 10. Deko. Substantiva 
formo dc dek : delc soldatoj, deko da sold- 
atoj.

Dekadenco. Komenco de ruino : deka- 
denco de literaturo, de bonmoreco.

D ekagram o. Dekgramoj.
D ekam etro. Dek metroj.
Dekano. -1. Gefo de eklezia distrikto, 

konsistanta el kelke da parohoj. - 2. Ŭefo 
de fakultato.
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Deklami. Voĉe legi aŭ diri meniore 

versaĵon aŭ alian literaturan verkon, 
speciale zorgante pri la oratora akcento; 
paroli kun emfazo. Deklam o. Ago de tiu, 
kiu deklamas.

Deklari. Oficiale, solene konigi. De- 
klaro. Oficiala, solena konigo.

Deklaracio. Oliciala, solena komunik- 
aĵo : La delclaracio de Bulonio.

Deklinacio. Gramalika ŝanĝo de 1’ subs- 
tantivoj. adjektivoj kaj pronomoj laŭ 
la kazoj kaj nombroj.

Deklivo. Supraĵo, klinita al la hori- 
zonto : deklivo de monto. Dekliva. Ivlinita 
al la horizonto. Komparu : A brupta, 
k ru ta .

Dekoracio. -1. Artistaj ornamaĵoj : 
dekopacio de domo, de ĵardeno. -2. Pentritaj 
toloj, prezentantaj domojn, arbojn, k. t. 
p. sur la scenejo. - 3. Ordeno : ricevi deko- 
racion.

Dekreto. Decido, ordono de supera 
ŝtata povo : Delereto de reĵo. D ekreti. De- 
cidi, konigi per dekreto.

Dekstra. Kiu troviĝas ĉe la flanko, 
kontraŭa al la flanko de 1’ koro. D ekstre. 
Ge la dekstra flanko. D ekstren. A1 la 
dckstra flanko. M aldekstra. Kiu troviĝas 
6e la llanko de la koro. Maldekstre. Ĉe la 
maklekstra flanko. M aldekstren. Ai la 
maldekstra flanko. M aidekstruio. Kiu uzas 
ordinare la maldekstran manon anstataŭ 
la dekstra.

Delegi. Sendi iun, kiel reprezentanton : 
delegi por la kongreso. Delegito. Persono 
delegita.

Delegaeio. Delegitaro,
Delikata. -1. Ne forta, facile malbon- 

igebla, facile rompebla : delikala sano, 
delileata instrumento, delikata vazo. - 2. Ne 
vulgara, dc alta kvalito : dclikata viando. - 
3. Scntema; evitanta ofendi aliajn per sia 
kondulo : delilcata hoino. Delikateoo. Eco 
de tio, kio estas delikata. M aldelikata. - 
1. Forta, nefacile malbonigebla. - 2. Vul- 
gara, de malalta kvalito. -3. Nesentema; 
olendanta aliajn per sia konduto. Kom- 
paru : Subtila.

Delfeno (Zool.). Speco de raba mam- 
besto vivanta en la maroj, longa ĝis 3 m. 
el la. familio de 1’ balenoj IDclphinus 
delphis).

Deliri. Senprudonte, senkonscie paroli 
sub la influo de 1’ febro, de venenoj. 
Deiiro. Stato, vortoj de tiu, kiu deliras.

Delto. - l .  Grekalite.ro, havanta formon 
de triangulo. -2. Triangula insulo inter 
maro kaj du brakoj de rivero : la dcllo de 
Nilo.

Demagogo. Politikisto, flatanta la po- 
polon, por akiri ĝian favoron.

Demandi. Postnli sciigon, informon 
pri io : demandi iun, demandi pri io. De- 
m ando. - 1. Vortoj de tiu, kiu demandas. - 
2. Problemo, temo diskutinda : Lademando 
pri la universala lingvo.

Demokrato. Parliano de politika sis- 
temo, en kiu Ia politika povo apartenas al 
la tuta popolo. D em okrata. Koncernanta 
politikan sistemon, en kiu la politika 
povo apartenas al la tuta popolo.

Demokratio. -1. Politika sistemo, en 
kiu la politika povo apartenas al la tuta 
popolo. -2. Partio de demokratoj.

Demono. Spirito de la malbono : de- 
mono tenlanto. Demona. Dedemono, havanta 
karakteron, ecojn dc demono.

Demonstrativa. - 1. Evidentepruvanta, 
klare montranta : demonstrativa atesto. -2. 
(Gram.). Montranta la personon aŭ objek- 
ton, al kiu ĝi rilatas : ĉi tiu, tiu. Demons- 
tra tiv e . En demonstrativa maniero.

Denaro. Antikva malgranda monero 
roma.

Densa. Kies croj estas proksimaj unu 
al alia : densa solvajo, densa drapo. Denseoo. 
Eco de tio, kio estas densa. Dense. En 
densa inaniero. Densigi. Fari ion densa : 
densigi la vicojn. M aldensa. Kies eroj estas 
malproksiinaj unu de alia. Densejo. Densa 
loko en arbaro. Maldensejo. Senarba loko 
en la rnezo de arbaro.

D ento.-l. Akrepintaosto en lamakzelo 
dc bestoj, por mordi kaj dispecigi la 
nutraĵon. -2. lo similanta denton : dento 
de kombilo. Denta. - 1. De dento : denta 
radiko. -2. Denthava, dentplena, provizita 
per dentoj : denla rado. Sendenta. Ne 
posedanta dentojn : sendenla maljunulo. 
T riden to . Forko kun tri dentoj : la tridenlo 
de Neptuno.

Denunei. Sekrete akuzi antaŭ la regis- 
aro. Denunco. Ago de tiu kiu denuncas. 
D enuncanto. Ilomo, kiu denuncas.

Departemento. -1. Sekcio de minis- 
trejo : departemcnto de polico. -2. Provinco 
de Francujo (administra divido) : Francujo 
konsistas cl 86 departcmentoj.

Depeŝo. Sciigo, sendita per tre rapida 
vojo, precipe per la telegrafo.

Grekalite.ro
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Deponi. Lasi ĉe iu ioti mullvaloran por 
gardado : dcponi akciojn cn banko. D epono. 
Ago de tiu, kiu deponaŝ.

Deputi. Kendi kiel rcprezentanton en 
parlamento. Deputato. Ileprezentanto en 
parlamento.

Derivi. Devenigi, kiarigi la devenon de 
vorto : Kicl oni derivas la vorton « dependi • ? 
Derivo. Devenigado de vortoj.

Des. Adverbo, uzata cn la esprimo : ju 
pli... des pli.., por inontri gradon, kiu 
aliiĝas paralele kaj depcndc de aliagrado : 
Ju pli inulte des pli bone. Ju pli mullc vi 
lcrnos, des pli multe vi scios.

D esegni. Prezenti per bildo, farita per 
krajono aŭ plumo : descgni ion sur io. 
D esegnajo . Bildo, farita per krajono aŭ 
plumo.

D eserto. Fruktoj, dolĉaj manĝaĵoj, 
donataj post manĝo.

D esinfekti. Mortigi miasmojn en loĝejo, 
vestoj, tolaĵo, k. t. p. : desinfekti loĝejon 
per formalino. D es in fek to . Mortigo de mi- 
asmoj.

Despoto. Aŭtokrata, kruela monarĥo 
aŭ ĉelo. D espo ta . De despoto, karakter- 
izanta despoton. D espo te . En despota ma- 
nicro.

Despotismo. Aŭtokrata kruela regado 
aŭ estrado.

D estini. Antaŭfiksi la uzon de io : Oni 
ne scias certe, por lcio estis destinitaj la cgiptaj 
piramidoj. La palro destinis por ĉiu filino po 
milfrankoj. D es tin o . Antaŭfiksita, antaiidi- 
linita celn, uzo. A n ta ŭ d e s tin o . Destino de 
la sorto. Komparu : D ifin i, d e te rm in i.

Detalo. Malgranda parto de tuto : lconi 
ĉiujn detalojn de laafero. D eta la . Enhavanta 
la detalojn, atenlanta la dctalojn, preciza, 
kompleta : detata analizo de verko. D etale . 
En detala maniero, precize, plene, kun 
ĉiuj detaloj : detale priskribi.

Detektivo. Ano de la sekreta polico.
Determ ini. Montri -precize devenon, 

konsiston : determini specon de vegetajo, 
determini la konsiston de la acro. Komparu : 
D estin i, d ifin i.

Detrui. Ruinigi, nuliĝi, neniigi : detrui 
urbon.

Devi. Esti necese por iu pro leĝoj, 
moralo, konveneco : Ciu devas morli. Oni 
devas obei la patron. Oni devas esti kompleza 
por la fremduloj. D evo. Neceso, depend- 
anta de leĝoj, moralo, konveneco : plen- 
umi siajn devojn. D ev ig i. Fari ion ies 
devo : devigi iun silenti. Komparu : T asko .

Devii. Sin deturni, llankiri, malprok- 
simiĝi de rekta, nalura vojo (nur en ligura 
senco) : devii de la vojo de i’ uirto; la lumo 
devias.

Devizo. - 1. Emblcmo sur standardo kun 
mallonga klariga frazo : I.a konoro lcaj la 
patrujo. -2. Mallonga frazo, enhavanta 
principon de konduto : Fucila internacia 
komprcnebleco estas nia devizo. Koinparu : 
E m blem o , m ak s im o , m oto .

Dezerto. Loko, lando sen vegetaĵoj kaj 
loĝantoj : Saharo. D eze rta . Ne posedanta 
vegetaĵojn kaj loĝantojn, malplena.D ezert-  
u lo . Ilonio loĝanta en dezerto, por eviti 
la tentojn de la mondo kaj sin dediĉi al 
la pieco; ermito.

Deziri. - l .  Voli poscdi aŭ ĝui ion : 
deziri dormi. -2. Esprimi al iu sian bonan 
volon : deziri al iu feliĉon. B ondeziro . 
Dcziro dc feliĉo por iu : Akceptu miajn 
sincerajn bondczirojn! D ezireg i. Pasie de- 
ziri.

Dio. La plej supera estaĵo, kreinto kaj 
konservanto de la mondo. D ia. - 1 .  De 
Dio : dia volo. -2. Posedanta ecojn de Dio, 
perfekta, bonega : dia voĉo. Dieoo. Eco de 
la plej supera estaĵo. D iservo . lteligia 
ccremonio, dum kiu la pastro oferas al 
Dio la korpon kaj sangon de Kristo 
sub la formo de pano kaj vino; meso. 
D ip a tr in o . L a sankta Mario, patrino de 
Kristo.

Diabeto (Med.). Sukera malsano (mal- 
sano, enkiu oni eligas sukeron en la urino).

Diablo. Malbona spirito, satano, de- 
mono. D iabla . De diablo, havanta ecojn 
de diablo.

Diademo. - l .  Reĝa krono. - 2. Surkapa 
zono porvirinoj, ornamita per mullekostaj 
ŝtonoj.

Diafana. Penetrebla por la radioj de la 
lumo, sed tra kiu oni ne povas viui 
objektojn : diafana vitro. D iafaneco . Eco de 
tio, kio estas diafana.

Diafragmo. - l .  Muskolo, kiuapartigas 
la bruston de la ventro. -2. En optikaj 
aparatoj : disketo kun truo en Ja mezo, 
por ne allasi la flankajn radiojn de la 
iu ino.

Diagnostiko. Parto de 1’ medicino, pri 
la metodoj ekkoni la malsanojn. D ia- 
g n o s tik a . De diagnostiko, koncernanta 
diagnostikon.

Diagnozi. Ekkoni ies malsanon laŭ la 
simptomoj. D iagnozo. Ekkono de malsano.
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Diagonalo (Geom.). Rekta linio, kun- 
iganta la suprojn de du kontraŭaj anguloj 
de multlatero. D iag o n a la . Ilavanta la 
direkton de diagonalo. D iag o n a le . En dia- 
gonala direltto.

Diakono. Religiulo je unu grado malpli 
alta, ol pastro.

Dialekto. Variaĵo de lingvo : Espcranlo 
nc havas dialcktoin, ĉar dc la komcnco 
dc sia ekzistado ĝi havas literaturon, lciu 
fiksas la lingvoh.

Dialektiko. Arto rczoni metode.
Dialogo. -1 . Interparolado. - 2. Litera- 

tura verko en formo de interparolado.
Diam anto. La plej multekosta kaj mal- 

mola ŝtono, konsistanta el kristaligita 
karbono.

D iam etro (Geom.). Rekta linio pasanta 
tra la centro de cirklo kaj kuniganta 
du ĝiajn punklojn. D ia m e tra . Ilavanta 
direkton de diametro.

Dianto (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la kariofilacoj, kun belaj fioroj (Dianthus).

Diapazono. Skalo de tonoj de muzika 
inslruniento aŭ de persono : La diapazono 
dc l' honia voro ampleksas du oktavojn.

Diboĉi. Nemodere trinki, manĝi, sekse 
vivi. Diboĉo. Konduto de diboĉulo. Diboĉ- 
'ffi. Fari iun diboĉanta.Diboĉulo. Persono, 
kiu diboĉas.

Didaktiko. Arto instrui.
Didelfo (ZooL). Klaso de mambestoj 

kun sako por porti Ia idojn (Didelphia).
D ie to .- l. Sindeteno kompletaaŭ parta 

'le manĝaĵoj, kaŭze de malsano. - 2. lte- 
guloj de nutrado aŭ sinnutrado : lakta 
dieto.

Difekti. Fari ion neuzebla, netaŭga 
Per rompo, fendo k. t. p. : difeltti maSinon. 
D ilek to . Malbonigo per rompo, fendo, k. 
t- p. S e n d ile k ta . Nedifektita. Komparu : 
M albonig i.

Diferenco. Malsamcco, malsamaj ecoj 
ue du objektoj, personoj aŭ ideoj : La 
diferenco inter la lingvoj sveda kaj dana 
eslas trc malgranda. Diferenca. Kiu havas 
malsamajn ecojn : diferenca de io. Dife- 
renci. Esti diferenca : diferenri de io per io. 
D iferencig i. Fari ion diferenca.

Difini. Mallonge kaj precize klarigi la 
sencon; difini la sencon de vorto. D ifino. 
Mallonga kaj preciza klarigo de la senco. 
Komparu : D estin i, d e te rm in i.

Difterito (Med.). Malsano de la gorĝo, 
karakterizata de membranoj.

Diftongo. Kuniĝo de du vokalaj sonoj 
en uiiii, en kiu lamen ambaŭ priinitivaj 
sonoj estas distingeblaj : Aŭ, eŭ estas 
diftongoj.

Digo. Akvobaro el tero, brikoj aŭ 
ŝtonoj ĉe maro aŭ rivero : En banejoj oni 
promenas sur la digo. D ig i. Bari akvon per 
digo.

Digesti. Solvi nutraĵon per specialaj 
sukoj en la stomako kaj intestoj, por ĝin 
asimili. D igesto . Funkcio de tio, kio 
digestas.' D igesteb la . Kiu povas esti di- 
gestita : La lakto estas nulraĵo facilc digest- 
ebla.

Diismo. Religia sistemo, bazita sur la 
natura kredo jc unu Dio kaj malakcept- 
anta ĉiun proklamitan kredon. Komparu : 
T eism o.

Dika. Havanta grandan dimension (ne 
en la direkto de la larĝeco kaj alleco) : 
dilta homo, dika libro. D ikeco. - 1 .  Eco de 
tio, kio estas dika. - 2. Grado de dikeco : 
La dilceco de ei tiu vitro estas 5 milimetroj. 
M ald ika . Havanta malgrandan dimension 
(ne en la direkto de larĝeco kaj alteco) : 
maldika folio.

Dikti. - 1. Legi, diri ion al persono, kiu 
tuj ĝin skribas : dikti lcteron. -2. Inspiri : 
Singardo, diktita de saĝo. D ik ta ĵo . Tio, kio 
estas diktata : La lernanto faris dek erarojn 
en la diklaĵo.

D iktatoro. Provizora ĉefo de ŝtato kun 
absoluta povo.

Dilemo. Malfacila elekto inter du eks- 
tremoj.

Diletanto. Persono, kiu ne profesie 
sin okupas per arto, scienco. Komparu : 
A m ato ro .

Diligenta. Laborema, zorgema : dili- 
genta horno, diligenta studado. D iligen to . 
Laboremo, zorgemo. D ilig en te . Laborcme, 
zorgeme. M a ld ilig en ta . Mallaborema, mal- 
zorgema.

Dimanĉo. La unua tago de la semajno, 
la festa tago, la tago de la ripozo.

Dimensio. ĉiu el la tri direktoj, en 
kiuj oni' mezuras korpojn : larĝeco, 
longeco kaj alteco.

D im inutivo. Vorto, formita el alia 
vorto, por esprimi malgrandan objekton 
de la sama speco : domo, dometo.
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Dinamo. Elektra niaŝino, kiti aliform- 

igas meĥanikan energion en energion 
elektran.

Dinamiko. Parto de la meĥaniko, pri 
la movo de la korpoj kaj pri la movantaj 
fortoj.

Dinamismo. Filozofia doktrino, laŭ 
kiu la universo kaj ĝiaj elementoj mate- 
riaj estas nenio alia, ol agantaj fortoj.

Dinamito. Eksploda substanco, konsist- 
anta el nitroglicerino kaj silikaj sub- 
stancoj (sablo).

Dinamometro. Inslrumento, servanta 
por mezuri la fortojn de la homo, ĉevalo, 
k. t. p.

Dinastio. Serio de regnestroj, apar- 
tenantaj al la sania familio kaj hered- 
antaj la tronon unu de alia : la dinaslio 
de Habsburgoj.

Dioskoreacoj (Bot.). Familio de unu- 
kotiledonaj vegetaĵoj.

Diplomo. Oficiala dokumento, per kiu 
registaraj povoj, scienca institucio, k. t. 
p., atestas ies sciencan titolon, privilegi- 
ojn, k. I. p. : diplomo de profesoro, diplomo 
pri nobeleco.Oiplomi. Doni al iu diplomon : 
Diplomita profesoro de Espcranlo.

Diplomato. - 1. Supera ŝtata oficistoj 
kies okupo estas trakli kun alilanda, 
registaroj. - 2. Persono, scianta lerte trakti 
kun aliaj ; ruzulo. Diplom ata. De diplom- 
ato, posedanta la ecojn de diplomato. 
Diplomate. En diplomata maniero.

Diplomatio. Arto trakti kun alilandaj 
registaroj.

Diri. Esprimi sian penŝon per vortoj, 
voĉe. Diro. Tio, kion oni diris : saĝa diro. 
A ntaŭdiri. Konigi lion, kio estas okazonta . 
anlaiidiri la sorlon, antaiidiri la veteron. 
K o ntraŭd iri. Esprimi per sia respondo 
kontraŭan opinion.

Direkeio. Estraro kaj ĝia oficejo.
Direkti. -1. Turpi al la celata loko, 

objekto : direkti ŝipon, paSojn, rigardon.
- 2. Konduki aferojn publikajn aŭ pri- 
vatajn, precipe per ordonoj, kontrolo k. 
t. p. : direkti ojieon, aferojn. D irekto . -1 . 
Ago de tiu, kiu direktas. - 2. Loko, flanko, 
al kiu oni direktas; vojo, linio, laŭ kiu 
oni direktas.

Direktoro. Ĉefo, direktanta oficon,. 
institucion : direktoro de banlco, de liceo.

Direktorio. - 1. Direkcio. - 2. Provi- 
olrn registaro en Francujo dum la revo- 
zacio (1793-1799).

Dis-. Prefikso, esprimanta : meton, di- 
vidon, apartigon, forigon en diversajn 
flankojn : dismeti meblojn en ĉambro, 
distranĉi panon, dissemi grenon, dispeli bird- 
ojn, disiri, disitji.

Disciplino. Absoluta obeemo de sub- 
uloj : Dum la milito cn la armeo regas la 
plej severa disciplino. D iscip lin i. Eduki, 
instrui en disciplino : disciplinitaj soldatoj.

Disenterio (Med.). Infekta malsano, 
karakterizata de sanga lakso.

Disertacio. Scienca raporto, preeipe 
prezentita al fakultato, por ricevi sciencan 
titolon.

Disko. -1. Maldika metnla rondo, uzala 
de la antikvaj Greltoj en la ĵetludoj. - 2. 
Objekto, similanta diskon : signala disho, 
disko de la luno.

Diskonti. Aĉeti aŭ vendi kambion 
antaŭ la pagtempo, deprenante la pro- 
cenlojn pagotajn. Diskonto. - l .  Aĉeto aŭ 
vendo de kambio antaŭ la pagtempo, 
kun depreno dc la pagotaj procentoj. 
- 2. Procento, pagata al la aĉetanto de ia 
kambio : La disltonto estas pli altg en Gcrman- 
ujo, ol en Anglujo.

Diskreta. Kiu scias gardi sekreton : 
La viroj estas pli diskretaj ol la virinoj. 
D iskrete. lin diskrela maniero. D iskreteco. 
Eco de tiu, kiu estas diskreta.

Diskuti. Interparoli pri speciala temo, 
interŝanĝi ideojn pri solvota demando. 
Diskuto. Parolado de tiuj, kiĥj diskutas : 
konduki diskulojn, vivplena diskuto, senorda 
diskuto. D iskutebla. Pri kiu oni povas 
diskuti; kiu ne povas esti akceptita sen 
diskutado. D iskutinda. Kiu indas diskut- 
adon. Komparu : Debati, d isputi.

Dispepsio (Med.). Malbona digestado.
Disperso. Disiĝo de la radioj de la 

iumo.
Disponi. Uzi laŭ sia bontrovo : Vi povas 

disponi mian monon kaj personon.
Disputi. Vive diskuli. Disputo. Viva 

diskuto. Komparu : Debati.
Distaneo. interspaco : distanco de ia 

urbo ĝis la rivero.
Distili. Purigi fluidajon, vaporigante 

kaj poste remalvarmigante ĝin : distili 
brandon.

Distingi. ilimarki difereneon infcer du 
objektoj, personoj aŭ ideoj : distingi la 
elparoladon de diversnaciaj Esperantistoj ■ 
distingi ion de io. D istingiĝi. Fariĝi rimork- 
ita pro eminentaj ecoj : distingiĝi per 
kuraĝo.
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D istri. - 1. Deturni la alenton : La 
muziko sur la strato distris ia lernantojn en 
la lclaso. - 2. Agrable okupi la pensojn, 
amuzi post laboroj, ĉagrenoj : Vcspera 
Itoncerlo dislris la kongresanojn post ta laboraj 
kunsidoj. D is tra jo . Tio, kio distras; aniuz- 
aĵo : spelitaklo, koncerto. D is tr ita . Ne atenla, 
ne scianta tiksi la atenton Bur unu objekto. 
Komparu : A m uzo, lud o .

D istrikto. Parto de lando, Ue urbo> 
precize limigila kaj bavnnla unu ĉefon 
(administran, polican, juĝan). D is tr ik ta . 
De distrikto, koncernanta distrikton : 
distrikta kuracisto.

Ditiram bo. Entuziasme laiida kanto 
aŭ versaĵo por ies honoro.

Divano. Ŝtata turka konsilantaro.
D iven i. Malkovri sekreton, veron, 

havante neniun bazon por molivita 
konkludo : Divenu, kiom da nultsoj mi havas 
en la mano? Komparu : K o n jek ti.

D ivergi. (Fiz.). Flankiri unu de alia : 
La sunaj radioj, trapasinlc konkavan lenson, 
divcrgas.

D iversa. IJnti el multaj, el kiuj ĉiu 
apartenas al alia speco, posedas aliajn 
ecojn (la vorto estas uzata ordinare en la 
mullenombro) : diversaj pcrsonoj, objckloj, 
ideoj. En la maro vivas divcrsaj bestoj : fiŝoj, 
amjibioj, moluskoj, lc. t. p. D iverseco . Eeo 
de linj, kiuj estas diversoj.

Dividi. - 1. Fari partojn el tulo : dividi 
en partojn; dividi 10 per 2. - 2. Iloni parton : 
dividi sian panon kun mizerulo. D iv ido . Ago 
de tiu, kiu dividas : malpaci ĉe la divido. 
D iv id eb la . ltiu povas esti dividata.

Dividendo. Parto de neta prolito por 
unuakcio.

Divizio. Tnĉmento (le soldatoj, konsist- 
anta el kelke da regimentoj (onlinare el 
Kvar).

Do. Konkluda konjunkcio : Kion do vi 
intencas furi ?

Docento. lnstruanto en universilato, 
ne posedanta litolon de profesoro.

Dogmo. Neŝanĝebla, netuŝebla religia 
aŭ lilozolia principo: La dogmoj dela Itutolika 
vklezio.

Dogo. Speco de ĝranda, forla hundo 
Kŭn mnlgrnndaj oreloj kaj sli ranta vosto.

Doĝo. Ĝefo ile ln Genova kaj Venecia 
respubliko.

Doktoro. - 1. Persono posedantala plej 
altnn sciencan titolon de fakullato. - 2. 
Kuracislo. D okto reco . Titolo de dokloro.

Doktrino. Scienca teorio, religia dogm- 
aro.

Dokumento. - 1. Skribaĵo, servanta 
kiel pruvo, kiel atesto : historia dokumento. 
- 2. lu ajn objekto, servanla kiel pruvo.

Dolaro. Arĝenta monero de Unuigitaj 
Ŝtatoj, valoranta 3 frankojn 20 centimojn.

Dolea. - l .  Havanta agrablan guston, 
kiel tiu tle la sukero aŭ mielo. - 2. Agra- 
bla por la orelo : dolĉa melodio. -3. Delikata, 
aminda : dolĉa vizaĝo. D olĉeco. Eeo de tio‘ 
kio estas dolĉa. D olĉigi. Fari ion dolĉa : 
dolĉigi teon.

Dolori. Kaŭzi tre malagrablan korpan 
senton. Vundoj doloras la malsanulon. D olora. 
Kiu doloras.

Domo. Konstruaĵo por loĝi. D om eto . 
Malgranda, simpladomo.Domano.Loĝanlo 
de domo.

Domaĝo. lledaŭrinda afcro : domaĝo 
estas aŭ domaĝe estas, ke....

Domeno. - l .  Maskarada kostumo 
(mantelo kun kapuĉo). -2 . Ludo; 28 mal- 
grandaj tabuletoj, dividitaj ĉiu en du 
partojn, surhavanlajn punktojn.

Doni. Lasi al iu la uz.on, ĝuon de sia 
objekto (ĉu provizore ĉu kiel propraĵon); 
doni al iu sian manlelon, doni la rnanon, 
doni la ptadon al kunmanĝanto. A ldoni. 
Doni ion plu krom tio, kion oni jam donis. 
E ld o n i. Publikigi kaj aranĝi la vendadon 
de literalura verko : La verlĉojn deD° Zamen- 
hofi votonte eldonas ĉiu Kŭrisfo.'T ra n sd o n i. 
Doni al iu ion, ricevitan de alia persono.

Donaei. Senpage doni kiel propraĵon : 
Por la baptolago la gepalroj donacis al ia 
Jilo librojn. D onaco. Tio, kion oni donacas.

Dorloti. Agi kun iu tro kareseme, tro 
delikate, esti tro indulga : La unuenaskita 
infano ordinare estas dorlotaia.

Dormo. Bipozo (le la korpo, dum kiu 
ĉesas la konseiaj movoj kaj agado : l.a 
dormo similas la morton. D orm i. Esli en 
stato de dormo. D orm eti. Delikate, neforte 
dormi. D orm em a. Ilavanta inklinon al la 
dornio, amanta dormi. Dormlgi. Fari iun 
dormanta : dormigi infanon en lulilo. E k- 
d o rm i. Fariĝi dormanla : Laca liomo rapide 
elcdormas. D orm oĉam bro . Cambro destinita 
por la dormado. M aldorm l. Sin detcni de 
la dormo en la tempo, en kiu oni ordinare 
dormas : nialdormi starante garde; maldormi 
ĉe la lito de malsanulo. S endorm eco . Nena- 
tura stato, kiam oni ne povas dormi : 
Sendormeco konsumas la korpon.

KABE. 3
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Dorno. Pikilo de vegetaĵoj : Nc elt:islas 
rozoj sen dornoj.

Dorso. -1 . Parto de la korpo, de la 
ŝultroj ĝis la pelvo : porti ŝarf/on sur la 
dorso. -2 . Posta parlo de objekto : dorso 
de la mano, dorso de la sef/o. D orsa. I)e 
dorso, estanla sur dorso.

Doto. Tio, kion edziniĝanta virino riccv- 
as de la gepatroj. D oti. Doni dolon : doli 
la Jilinon.

Dozo. Ivvanto de medikamento, kiun 
oni prenas por unu fojo : granda dozo, 
homeopatia dozo. Dozi. Precize dilini la 
kvanton de la prenota medikamento : La 
venenoj devas esti dozataj tre singardc.

Dragono. Soldato de malpeza kavalerio, 
kiu povas batali rajdante art piediranb',

Drako. Fabela monstra flugbcsto kun 
flaino eliranta el la buŝego,

Drakmo. Greka monero, valorantaunn 
frankon.

Drakona. Tre severa : drakonaj lef/oj.
Dramo. -1 . Teatra verko, en kiu la 

tragediaclemcnto kuniĝas kun Ia komika. 
-2. Malfeliĉo, terura okazo, katastrofo : 
familia dramo. Drama De draino, havaiita 
ccojn de dramo.

D ram aturgo. Drama verkisto.
D ram aturgio. Teorio de la dramaj 

verkoj; arto skribi dramajn verkojn.
Drapo. Ŝtofo, fabrikatael lano kaj uzala 

por vestoj. D rap a . E1 drapo : drapa Iturleno.
Drapiri. Kovri, ornami per multefalda 

ŝlofo. Drapirajo. Stofo, drapo, por kiu oni 
drapiras.

Drasta. (Med.) Forte efikanta : drasta 
laksilo.

Draŝi. Kligi per batado la grajnojn el 
spikoj. Fig, DraSi al ia la dorson =  forte 
bali. D raŝilo . Instrumcnlo por dr.iŝi, kon- 
sistanta el du baslonoj, kunigitaj per 
rimeno. D raŝm aŝin o . Maŝino por draŝi.

Drato. Metalfadeno.
Dreno. Tubo, farita ordinare el bakita 

argilo kaj uzata por dreni. Dreni. Sekigi 
malsekan grundon per subteraj tuboj, 
faritaj ordinare el bakita argilo. ,

Dresi. Inslrui beston por speciala celo : 
dresi hundon por la ĉaso; dresi ecvalon por la 
cirlto. D re s is to . Homo, kies profesio estas 
dresi,

D rinki.Malmodere trinki vinon, bieron, 
k. t. p. D rin k a d o . Ago, konduto de tiu, 
kiu drinkas. D rin k u lo . Persono, kiu havas 
la kutimon drinki. D rin k e jo . Loko, butiko, 
kic oni trinkas brandon, bieron.

Drogo. Substanco, uzata por preparado 
de medikamentoj. D ro g lsto . Drogvenuisto.

Drom edaro (Zool.). Cnuĝiba kamelo.
Droni. Perei pcr sufokiĝo en la akvo. 

D ronig i. Pereigi per sufoko en la akvo. 
S in  d ron ig i. Sin memmortigi per sufoko 
en la akvo.

Du. La nombro 2.
Dualism o. - l .  Filozofia art religia sis- 

temo, akceptanta du principojn (la korpon 
kaj la animon, la principon de la bono 
kaj malbono), ĉiam kontraŭbatalantajn 
iinu la alian. -2. Politika sistemo, en kiu 
ilu tute sendependaj ŝtatoj cslas kunig- 
itnj kaj bavas komunan regneslron : la 
aŭstrio-hungara dualismo.

Dualisto. Partiano de dualismo.
Dubi. Ne esti certa, ne scii, ĉu jes art 

ne : dubt pri ies honesteco. D ubo. Opinio de 
tiu, kiu dubas. S en d u b a . Nedubebla, certa.

Dueli. Batali en duelo. D uelo. Antaŭ- 
preparila liatalo inter du personoj por 
decidi privatan malpacon. Duelanto. liatal- 
anto en duelo.

Dueto. Muzika verko por du instru- 
mentoj aii du voĉoj : kanti, ludi dueton.

Duko. Persono, posedanta nobelan litol- 
on, kics alteco estas inter tiu de princo 
kaj de grafo. D uklando . Lando, regata 
de duko.

Dukato. Iama ora monero, valoranta 
10 ĝis 12 frankojn.

Dum. - l .  Prepozicio kun la signifo : en 
la tempo dc, en la daiiro de : dum la 
tagmanf/o, duin la lula somcro. -2. Kon- 
junkcio kun la signifo : cn la lempo kiani : 
Ihim vi dormis, li laboris. D um e. Duni tiu 
Lenipo : Oni preparas la vcsperniaiigon, ni 
duiiie babilu.

Dungi. Fari interkonsenton kun iu, 
por ccrtigi al si lian servadon por dilinita 
pŭgo : dungi lalteon. D u n g a to . Persono 
dungata.

Duplikato. Kopio, dua ckzemplero de 
akto, de dokumento : duplikato de faltluro, 
duplikato de Itambio.

Duro. Arĝenta hispana monero, valor- 
anta proksimume 5 frankojn.

Duŝo. Piuvbano,



E — 35 — EĤO

E

-E. Fleksio de adverboj : bone, unue, 
antaiic, senprolcrasle.

Ebeno. Sttpraĵo, kiun tuŝas tuta rekla 
linio, kiu liavas kun ĝi ilu komunajn 
punktojn. E bena. Ilavanla fornion de I’ 
cbeno : La supraĵoj de pirainido estas cbenaj, 
la supraĵo’ de sfero estas kurba. E benaĵo . 
Ebena ioko, ebena lando. E ben ig i. Fari 
ebena : ebenigi la vojon. Komparu : G lata, 
p la ta .

-Ebl. Sufikso, esprimanta, ke io povas 
esti farala : manĝebla, dividebla, kredeble.

Ebono. Nigra, malmoia, peza ligno : 
Ilbonon oni uzas por mebloj. bastonoj k. t. p. 
E bona. 151 ebono : ebona slcatolo.

Ebria. Estanta sub la influo de la 
alkoholo : Ne donu glavon al homo ebria. 
E brieco . Stato de tiu, kiu estas ebria : 
Ebrieco donas Jorgeson. E b riig i. Fari iun 
ebria. E b riiĝ i. Fariĝi ebria. E b riu lo . Per- 
sono ebria.

Eburo. Osto de la okuldento de ele- 
fanto. E b u ra . E1 eburo : ebura tenilo.

-Ee. Sufikso, esprimanta abslraktan 
ideon de kvalito, de stato : moleco, 
infaneco. Eco. Kvaiito : bonaj kaj malboiiaj 
ccoj.

Eĉ. Adverbo, uzata por substreki ideon, 
por esprimi : ne nur, sed krom tio, sed 
pli mulle... : Eĉ la bestoj aŭskultis, kiain 
iudis Orfeo., Oni insultis, oni eĉ balis la mal- 
felieulon.

Edifi. Instigi al la pieco, al la virto : 
La predilco cdifis ĉiujnpreĝantojn. E d ifa . Kiu 
ciiifas : edifa adinono de l’ patro.

Edikto. I.eĝo, orilono, publikigita de 
regnestro.

Eduki. Zorgi pri la cvolucio ile Ia 
dzikaj, moralnj kaj intelektaj kapabloj : 
edulci infanon, eiluki beslon. E d u k a to . Tiu, 
l'iu estas edukala. E d u k ad o . Agoj de tin, 
kiu edukas. E d u k iteo o . Eco, stato de tiu, 
l'iu estas edukita. E d u k is to . Persono, ktes 
okupo, specialo estas eduki. E d u k ejo . 
Institucio, kie oni cdukas.

Edzo. Viro laŭleĝe ligita kun virino, 
por fondi kun ŝi familion. E dzino . Virino 
laŭleĝe ligita kun viro, por fondi kun li 
familion. E dziĝo. Laŭleĝa ligo de viro 
Ifun virino, por fontli fairĵilion. E dzcco,

Stato de liu, kiu egtas edzo aŭ edzino. 
E dziĝi. Fariĝi edzo. E dzin iĝ i. Fariĝi 
edzino. Geedziĝi. Fariĝi geedza paro. 
E dzig i. Fari iun edzo : La gepatroj edzigis 
la Jilon. E ksedziĝo . Laŭleĝa rompo de la 
edziĝo.

Efekto. Impreso de arta objekto, de 
spektaklo, kiu forte altiras la atenton, 
kortuŝas : efekto de dramo, de pentraĵo, dc 
parolado.

Efektiva. Kiu vere ekzistas, ne ŝajna : 
La efektiva noinbro de Esperantistoj estas 
multe pli granda, ot tiu de l’ enslcribitaj en la 
adresaroj. E fek tiv ig i. Plenumi, realigi : 
efektivigi planon. E fe k tiv iĝ i. Plenumiĝi, 
realiĝi.

Efem era. Mallongedaŭra, rapide pas- 
anta : La beleco cstas efemera.

Efiki. Kaŭzi rezullaton : Post longa 
uzado la medikamentoj ne ejikas plu. Ekzemplo 
ejilias pli bonc ol admonoj. E fiko . Ago de 
tio, kio efikas, rezultato de la agado. 
E fik a . Kiu havas eiikon. E fikeco . Eco de 
lio, kio cTikas. S en efik a . Kiu restas sen 
eiiko.

Efl Sufikso, esprimanta pli allan, pli 
fortan gradon : pordo de ĉambro, pordego 
dc domo; varma akvo =  kies temperaturo 
esias iom pli alta, ol nia, varmega akvo =  
proksima al la bolado.

Egala. - l .  Same granda, sama, ne 
diferenca : egala nombro, cgala lalento.
- 2. Kies partoj ne diferencas iinuj de 
alia_ ■. egala voĉo, egala paŝado. E gala ĵo . Du 
egafaj grandoj, kunigitaj per la signo de 
la egaleco : A -li. E galeco . Eco tle tio, 
kio estas egala. E gali. Esti egala : Du 
grundoj, kiuj egalas trian, egalas unu la alian. 
E g a lig i. Fari ion egala : egaligi la ŝancojn. 
E galiĝ i. Fariĝi egala. E g a lv a lo ra . Havanta 
saman valoron. Komparu : A nalo g ia , 
p a ren ca , s im ita .

Egoismo. Memamo, malvirto de per- 
sono, kiu zorgas nur pri si mem; kontraŭo 
de altruismo.

Egoisto. Persono, kiu amas nur sin 
mem, kiu zorgas nur pri si mem..

Eho. Sono, klare reflektita tle malprokr 
sima supraĵo : eho de mgntof
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-Ej. Sufikso, esprimanta lokon, destinit- 
an por io : preĝejo, lernejo.

Ek-. Prefikso, esprimanta komencon de 
ago, momcnlan agon : eksalti, ekkrii.

Ekipi. Provizi per ĉio necesa, precipe 
por batalo : ekipi regimenton, ckipi ŝipon.

Eklektika. Kiu elektas el politikaĵ, 
lilozofiaj doklrinoj tion, kio ŝajnas plrj 
taŭga, plej proksima al la vero : cklekliku 
aŭtoro, eklcktika JilozoJio.

Eklektikism o. Sistemo, lilozolio eklek- 
tika : Viletoro Gousin estas la ĉefo de la 
spiritualista eklektikismo.

Eklezio. - 1. lieligia dogmaro : La 
katolilca eklezio. - 2. Anaro de religio : 
forigi el cklezio per ekskomuniko.

Eklipso (Astr.). Mallumiĝo de astro : 
kompleta, parta eklipso de la suno, de la luno.

Ekliptiko (Astr.). Orbito de la ŝajna 
rondiro de la suno ĉirkaii la tero.

Eklogo. Idilio (en la antikva poezio).
Ekonomo. Administranto de domo, de 

bieno.
Ekonomio. Sistema ordo kaj ŝparemo 

en la elspezoj, en la administrado kaj 
mastrumado de domo, de monaj aferoj. 
E konom io  p o litik a . Scienco pri la produkt- 
ado kaj dividado de la sociaj riĉajoj. 
E k o n o m iis to . Scienculo, stildanta ia 
politikan ckonomion.

Ekrano. - l .  Kadro snr piedoj kun 
tuko, starigata antaii kamenoj. - 2. Kadro 
knn blanka tnkoaii simple streĉita blanka 
tnko, sur kiun oni ĵetas luman bildon de 
objekto.

Eks-. Prelikso : iama; kiu estis, sed ne 
estas plu : eksoficiro.

Ekseeleneo. Titolo de generaloj kaj 
civilaj altranguloj: Lia ekscclenco, la ministro 
de la eksteraj aferoj.

E kseentra. - 1. Havanta malsaman 
centron : I)u cirkloj estas ekscenlraj, se. unu 
ĉirkaŭas la atian, sed ĉiu liavas apartan 
centron. - 2. Kies centro de lurnado ne 
koincidas kun la geometria centro : 
Ekscentraj aparatoj estas uzataj en la 
vapormaSinoj. E k sc e n tre . En ekscentra 
maniero. E k sc e n tre c o . Eco de tio, kio 
estas eksceutra.

Ekseeso. Tio, kio transpasas lalimojn 
de leĝeco, bonmoreco, sobreco : ekscesoj 
de tirano, elcscesoj en la manĝado kaj trinle- 
ado. ,

Ekseiti. Kaiizi vivan agadon de io : 
eksciti la nercojn, ekscili ia scivolemon.

Ekscito. Tio, kio ekscitas : La kuracislo 
ordonis al la malsanulo eviti ĉiujn ckscilojn. 
E k sc iteco . Slato de tiu, kiu estas ekscitita. 
Komparu : In c iti,  in s tig i, s tim u li.

Ekskluzive. - 1. Esceptinte ĉion alian : 
Li laboras ekskluzive por Esperanlo. - 2. Ne 
kalkulante, ne enhavante : De Januaro ĝis 
Aprilo ekskluzive — Januaro, Februaro Itaj 
Marto.

Ekskom uniki. Forigi per malbeno el 
la anaro de eklezio. E k sk o m u n ik o . Ago 
de tiu, kiu ekskomunikas : la papa 
ekskomuniko.

E kskrem ento. Digestitaj substancoj, 
eligitaj el la besta organismo.

Ekskurso. Malgranda vojaĝo, promeno 
por plezuro, por scienca celo : elsskurso 
sur montojn, botanika ekskurso.

Ekspansio. Okupo de pli vasta spaco, 
disvastiĝo : ekspansio de gaso, kolonia 
ekspansio de ŝlato,

Ekspedi. Sendi al dilinita loko : ekspcdi 
leteron, komcrcajon, anneon.

Eksperim ento. Esploro de fenoineno, 
produktata de la esploranto mcm : La 
refraklon de la radioj de la lurno oni esploras 
per eksperimcni ij. la elelipsojn de la suiio —  
per observoj.

Eksperto. 1. Homo tre sperta en io : 
Eksperto en la inodo. - 2. Specialisto elektita 
de juĝantaro por esplori aferon kaj diri 
sian opinion pri ĝi : kuracisto elcsperlo.

Ekspertizo. Esploro de eksperto.
Eksplodo. -1. Subita kaj brua foriniĝo 

de granda kvanto da gasoj : elcsplodo de 
pulno. - 2. Fig. : eksplodo de kolero, de 
ĝojo. E k sp lo d ig i. Kaŭzi eksplodon : eksplo- 
digi bombon. E ksp lo d em a. Kiu facile eks- 
plodas : Pulvo, nilroglicerino; melinito eslas 
elcsplodemaj substancoj.

Ekspluati. -1. Fari uzon de io, havi 
prolitou de io : ekspluati fabrilcon, elcspluati 
siajn kapablojn. -2 . Uzi por si la fruktojn 
de ies laboro sen sufiĉa rekompenco : 
ckspluati subulon. -3. Trouzi : ckspluati ies 
pacicncon. Ekspluato. Ago de tin, kiu eksplu- 
atas..

Eksporti. Transportien la ekstcrlandon 
la produktaĵojn de la industrio : Francujo 
cksportas mutle da vino. E k 3 p o rta . Kiu 
eksportas : cksporta koincrco. E k sp o rto . 
Ago de tiu, kiu eksportas. En Anglujo la 
importo supcras la clcsporton. E k sp o r ta n to . 
Persono, lando, kiu eksportas : La ĉcjaj 
cksportantoj dc la greiio estas : Argentino, 
Unuigitaj Ŝtatoj, Itusujo.
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E kspozicio. Kolekto de produktajoj de 
artoj aŭ de industrio, kunmetitaj en 
speciala salono aŭ konstruaĵo, por csti 
rigardataj de la publiko : ekspozicio de 
belarloj, universala ekspozicio.

Ekspresa. Porspecialacelo, tre rapida: 
ekspresa lcuriero, eksprcsa vagonaro.

Ekstazo. La plej altagrado de admiro, 
en kiu oni koncentrigas la tutan atenton 
sur unu objekto, tutc forgesante pri ĉio 
alia : ama ckslazo, rcligia ekstazo.

E kstem poralo. Ekzerco, traduko, far- 
ata en lernrjo senprepare, sen hclpo tlc 
lernoiibroj.

E kster. - l .  Loka prepozicio, esprim- 
anta, ke io estas trans la limoj deobjekto 
aŭ eslas direklata trans ĝiajn limojn : La 
balkono estas eksler la ĉambro. Iri ekster la 
urbon. - 2. Prepozicio, esprimanta: esccpte, 
se oni csceptas (en ĉi liu senco.ĝi eslas 
uzata anslataŭ krom, se la lasla povas 
naski dubon) : Elester ei tiuj reguloj, ne 
elczistas aliaj. E k s te ra . Eslania ekster io : 
eksteru tavOlo. E k s te re . En ekstera loko : 
aerumi lilajon eksterc =  ekster la loĝejo.

Ekstermi.Neniigi, detrui, plene pereigi: 
ekslermi la inaZa/nifcojn. E k s te rm o . Neniigo, 
detruo, plena pereigo.

E kstra. Okazanla ekster la kulima 
tempo aŭ nombro; aldona; eksterordi- 
nara : ekstra eldono de gazeto, ckstra vago- 
naro.

E k strak ti. Eligi, elpreni la elikajn 
su b s ta n c o jn  p e r  ku ira ilo , so lvado . E ks- 
t r a k to .  Substancoj ekstraktitaj : ckslraklo 
de viando, ekstralcto de opio.

Ekstrem a. - l .  Ilc plej alta grado : 
ekstrema danf/ero. - 2. Plrj malproksima : la 
Ekstrema Orienlo. E k stre m e . En plej alta 
grado : elcstrem’ bona. E k s tre m o . -1 . Plej 
alla grado, supro : ekstremo de senlionteco. 
-2. Plej malproksima parto, lino, supro : 
elcstremo dii ŝipo. Komparu : F in o , lim o.

Ekvaeio. Matematika egalajo, enliav- 
anta unu aŭ kelke da nekonatoj 
ax -ĵ- bzv- =  c.

Ekvatoro. Granda rondo, perpendiku- 
lara al la akso de 1’ sfero : La tera ekvatoro 
dividas la teron eu du duonsfero ii : la nordan 
kaj la sudan.

Ekvilibro. - l .  Stato de senmoveco dc 
korpo, sur kiun agas du aŭ pli multe da 
fortoj; egalpezo : ekvilibro de pesilo. -2. 
Pig. : ekvilibro de V animo, ekvilibro politika. 
Ekvilibristo . Cirka artisto, scianta kon-

servi ekvilibron de sia perso.no aŭ de 
diversaj objektoj en speciale malfacilaj 
kondiĉoj : dancisto sur ŝnuro.

Ekviiibrism o. Arto de ekvilibristo.

Ekvivalento. Egalvalora objelflo : la 
hichanika ekvivalento de la varmo. E k v iv a - 
le n ta . Egalvalora.

Ekzakta. Senerara, ĝusta eĉ en la plej 
malgrandaj detaloj (pri la kalkuloj kaj 
sciencoj) : ekzaletaj sciencoj.

Ekzam eni. -1. Fari demandojn al 
lernanto aŭ kandidato por kontroli liajn 
sciojn : eltzameni studenton. -2. Detalc 
csplori : ekzameni problemon. E kzam eno . 
Konlrolo ile scioj de lernanto afl kandidato 
per demandoj buŝaj aŭ skribaj : ekzatneno 
por supera csperanta atesto. E k zam en an to . 
Persouo, kiu ekzamenas. E kzam en ato . 
Persono, kiuu oni ekzamenas.

Ekzantem o (Med.). lluĝaj makuloj sur 
la haŭto, kiuj aperas ĉc diversaj infektoj 
liialsanoj : lifa ekzanlcmo.

Ekzegezo. Klariĝograniatika, historia, 
leĝoscienca, k. t. p. de teksto, precipe 
de la Biblio. E k zegezisto . Scicnculo speci- 
alislo en la egzegezo : Renan.

Ekzekuti. Mortigi krimulon laŭ juĝa 
verdikto. E k z e k u to . Ago de tiu, kiu 
ekzekutas. E k z e k u tis to  Persono, kies 
okupo, profesio estas ekzekuti.

Ekzemo (Med.). Haiita malsano, karak- 
terizata de erupcioj de la haŭto kaj de 
jukado.

Ekzemplo. - 1. Objeklo, vorto, frazo, 
klariganta ĝeneralan regulon, dilinon : 
gramatilca ckzemplo. - 2. lmitinda ago, per- 
sono : doni bonan, malbonan ekzemplon; 
sekvi ekzemplon. E kzem p le . Kiel ekzemplon 
(ni citu). Koinparu : M odelo.

Ekzem plero Objekto farita laŭ ĝene- 
rala lipn; tinu objekloelarode samspecaj : 
ckzemplero dc libro, de gazeto.

Ekzerei. Per ripetata kaj sislema uzado 
doni lertecou aŭ scion : ekzerci soldatojn, 
elczerci siajn piedojn, sin ckzerci. E kzeroo. 
Ago, problemo por ekzerei :iŭ sin ekzerci : 
gimnastikaj ckzercoj, tingvaj ckzereoj.

Ekzili. Eorigi el la loĝtanilo per juĝa 
dekreto aŭ per ordono de la regnestro. 
E kzilo . Forigo el la patrolando : kondamni 
al .ekzilo. E k z iiito . Persono, kondainnita 
al ekzilo, persono ekziltia.

perso.no
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Ekzisti. Esti, vivi, daŭri : Afi pensas, do 
mi ekzistas. Ekzistas urbanoj, kiaj neniam 
vidis kamparon. La mondo ekzistas jam multe 
da jarmiloj. Ekzistado. listado, vivado, 
daŭrado : rimedoj por ekzistado. Ekzistaĵo. 
Vivanta estajo,

E l.- l .  Prepozicio,per kiu estas esprim- 
a ta : a) Direkto de 1’ interno de io eksteren : 
preni pinglon el skatolo, ĉerpi el puto. b) 
Materialo, ŝtofo : ringo el oro, ĉemizo el 
tolo. c) Unu el la lcamaradoj, plej bona cl 
ĉiuj. - 2. Prefikso, per kiu estas esprim- 
ata : «) direkto de la interno de io ekste- 
ren : eiiri. 6) ŭisfina plenumo de la ago : 
ellerni, eltrinki.

Eiasta. Itiu reprenas la antaŭan formon, 
kiarn ĉesis agi la forto, ĝin ŝanĝinta : 
elasta bastono. Elasteoo. Eco de tio, kio 
estas elasta.

Eiefanto (Zool.). La plej granda kvar- 
piedulo dikliaŭta, kun longa movebla 
nazego kun lingrofonna ekslremo (Ele- 
phas).

E leganta . Bela, luksa, gusloplena, 
moda : eleganla vesto, eleganta homo. Ele- 
gan te . En eleganta maniero. Eleganteoo. 
Eco de tio, kio eslas eleganta.

Elegio. Lirika versaĵo, plena do matĝojo, 
tle sopiro. Elegia. Ilavanta ecojn de elegio : 
malĝoja : clegia tono. Elegie. En elegia 
maniero.

E lekti. - 1. Decidiĝi por unu objekto aŭ 
afero el multaj; preni unu objekton cl 
multaj : cleleti pomon, elekti vojon. -2. Doni 
sian voĉon por unu cl la kandidatoj : 
clekli deputalon. Elekto. Ago de tiu, kiu 
elektas.

E lektrizi. Elektrigi.
E lek tro . IĴnu el ia forloj de 1’ naturo, 

naskata de diversaj kaŭzoj (ekz. frotado 
de du korpoj) kaj produkianta diversajn 
fenomenojn (ekz. fulmon). E lek tra . -1 . 
Eleklrodevena : clcktra fajrero. - 2. Kiu 
rilatas la elektron : elektra maŝino. E lektr- 
ig i. Liveri elektrajn ecojn; agi pcr 
eleklro : clelitrigi feron', clekteigi malsan- 
ulon.

E lek tro fo ro . Aparato por konservi 
elektron.

Elektroiizo. Malkomponado per clektro.
E lek tro m o to ro . Aparato alifornianta 

la elcktran cncrgion en melianikan labor- 
on.

E iektrotekniko. Apliko de la eleklro 
al teknikaj celoj : lumigado, telefonoj, 
telegrafoj.

E iek tro te rap io . Kuracado per la elek- 
tro.

E lem ento . - 1. Iiorpo simpla ne mal- 
komponebla : arĝento, azoto. - 2. La kvar 
elementoj : acro, fajro, tero, akvo (laŭ la 
opinio de la anlikvaj scienculoj). -3. La 
plej simplaj gravaj konoj dc scienco : la 
elcmentoj de la Jizileo. E lem enta. Enhavanta 
elementojn de scienco : elementa lernolibro.

E levato ro . I evigilo por ŝarĝoj.
Elfo. Spiritoj de la skandinava mitolo- 

gio.
E liksiro . -1. Alkoholasolvajo de kuracaj 

rimedoj. -2 . Solvaĵo posedanta miraklajn 
ecojn : la cliksiro de lajuneco.

E lim ini. Forigi, eligi, nuligi : climini 
venenon el la organismo, climini una el la 
nckonatoj de ekvaeio, elimini nomon cl lislo. 
Eiimino. Ago de tiu, kiu eliminas.

Elipso (Geom.). Fermila kurba linio, 
liavanta la formon de platigila cirklo : 
Elipso estas fermita kurba linio, eii kiu la 
siimo de la dislancoj dc ĉiu ĝia punlcto de du 
punlctoj, nomataj folcusoj, estas konstanla. 
Elipsa. De elipso, elipsoforma : Elipsa 
fokuso, elipsa linio.

Elizeo. Lando de la postmorta vivado 
del’ lierooj, paradizo de la antikvaj Grekoj 
knj liomanoj.

Elizio. Mallongigo de la arlikolo per 
forigo de a : de l' patro anstataŭ de lapatro,

E lokven ta . Posedanta Ia talenton bele 
paroli, kortuŝi, konvinki per Ia parolado. 
Elokvente. lin elokventa m aniero. Elok- 
ven tu lo . Persono elokventa. Elokventeoo. 
Eco de liu, kiu eŝfas elokventa.

-E m . Sufikso, esprimanta inklinon, 
amon, kutimon al io : babilema, kritikema.

E m ajlo. Vitrosimila fandaĵo, per kiu 
oni kovras fajencon, metalojn. Emajla. 
E1 emajlo. Emajli. Kovri per einajlo. 
Komparu : Glazuro, Lako, Poluro.

E m ancip i. S, ndependigi, egalrujligi : 
emancipi neplenaĝan Jilon. l.a virinoj iom 
posl iom cmancipas sin. Em ancipo. Ago de 
tiu, kiu emancipas aŭ sin emancipas.

E m b ara so . Malhelpo, malfacila situa- 
cio. E m barasi. Kaŭzi embarason.

E m berizo  (Zool.). llirdo el la. vico dc 
I’ paseroj (Emberiza).

E m blem o. Figuro de objeklo aŭ de 
vivanta estaĵo, reprczenlanta moralan aŭ 
intclektan econ : La kolco estas emblemo de 
la vigleco. Emblema. Ilavanta karakteron dc 
emblemo.
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Em brazuro. Malfermajo en muro, en 
fortikaĵo, tra kiu oni pafas.

Embrio. Unua rudimento de b6sto cn 
la utero de la patrino, kiam la membroj 
ne estas ankoraŭ diferencigilaj.

Em briologio. Scienco pri la evolucio 
de embrio.

Em busko. Loko, en kiu oni sin kaŝas, 
loko, en kiu oni kaŝas taĉmenton de 
soldatoj por suprize ataki malamikon. 
E m b u sk i. Aranĝi embuskon.

Em erito. Oficisto, kiu traservis la difin- 
itan nombron dajaroj kaj ricevas pension.

Emfazo. Afeklita solena tono, solena 
akcento en la parolado : paroli kun emfazo. 
Koinparu : A plom bo, p a to so , v e rv o .

E m igracio. 'Forlaso de la patrujo por 
ekloĝi en alia lando.

Eminenco. Titolo de ia kardinaloj.
E m inenta. Rimarkinda, distinginda, 

supera per sia seio aŭ arlo : cminenta 
oratoro, diplomato.

Emoeii. Movi, tuŝi iaanimon. Em ocio. 
Movo de la animo.

Empirio. Sperto, kiel bazo de filozofio. 
E m p iria . Bazila sur sperto.

E m pirism o. Filozolio, bazila sur la 
sperto.

En. -1 . Prepozicio, per kiu estas esprim- 
ala : a) Loko, interue de kiu, kie ioestas; 
lof/i en domo, sidi cn vagono. b) Loko, 
internen de kiu, kien oni direktas ion, 
iras aii sin direktas : salli en vagonon, ĵeli 
en valizon. c) Tempo, kiam io okazas : 
ensomero. d) Maniero : en kia maniero? 
en la sckvanla manicro. - 2. Prefikso, per 
kiu estas esprimata : Loko, kie aii kien : 
enhavi =  havi en si, cnmeti, cnskribi, cntcr- 
i'ji.

Eneiklopedio. Verko, prezentanta la 
tuton de la konoj pri unu aŭ ĉiuj sciencoj 
kaj artoj, cn artikoloj grupigitaj en la 
allabeta or.lo : enciklopedio ĝcncrala, 
cnciklopnlio de la pentrarto.

Endivio (Bot.). Vegetajo el la familio 
de 1' kompozitoj, manĝata kiel salato 
(Ciclioriuin cndivia).

Endemio (Med.). Malsano, konstanle 
reganta en iu lando, regiono : kretinismo.

Energio. - 1. Forlo de la karaktero; 
fortavolo, ĉiam prela kaj knpabla al ngado; 
persisteino. - 2. (Fiz.). Kapablo plenumi 
iaboron. E n e rg ia . Posedanla energion; 
S e n e n e rg ia . Ne posedanta cncrgion. E n e r 
gie. En energia maniero.

Enigmo. - 1. Demando solvata, prezent- 
ila en malklaraj duseencaj frazoj : Edipo 
divenis la enigmon de lasfinkso. - 2. Malfacila 
problemo entutc : la enigmoj de la naturo.

Enketo. Esploro de problemo per 
ekspertoj, per specialistoj, el kiuj ĉiu 
estas demandita aparte kaj sendepende 
de 1’aliaj esprimas sian opinion : inlcrnacia 
cnketo pri la lcosto de la vivado.

Entom ologio. Scienco pri la insektoj.
Entom ologo. Scienculo, studanta la 

entomologion.
Entrepreni. Preni sur sin; decidi fari 

ion kaj ĝin komenci : enlrepreni laboron. 
E n tre p re n o . Entreprenita afero. E n tre -  
p re n is to . Persono, kies okupo estas plen- 
umo de laboroj por aliaj personoj : cnlrc- 
prenisto dc publikaj laboroj.

Entuziasm o. Granda emocio kaj ard- 
anla emo al io : paroli, labori kunentuziasmo. 
E n tu z ia sm a . Posedanla enluziasmon, 
karakterizata de enluziasmo. E n tu z ia sm - 
ig i. Plenigi per entuziasmo : Espcranto 
cntuziasmigas ĉiujn adeptoju. E n tu z ia sm iĝ i. 
Pleniĝi per cntuziasmo.

Enuo. Malagrabla impreso deneokupit- 
eco, de manko de intereso. E n u i. Senti 
enuon. E n u ig i. Kaŭz.i enuon. E n u ig a . Kiu 
kaŭzas enuon. Komparu : T edi.

Envii. Senti malĝojon, malamon pro 
bono, sukceso, feliĉo de alia persono : 
envii iun, envii ion, envii ion al iu. E nv io . 
Sento de liu, kiu envins. E n v ie m a . lnklina 
al envio. E n v iin d a . Kiu merilas envion. 
Komparu : Ja luzo .

Eparĥio. Distrikto, regata de greka 
episkopo.

Epidemio. Infekta maisano, samtempe 
atakanta multe da personoj en unu loko: 
epidemio de la holerb. E p id em ia . iiavanta 
ecojn de epidetnio. E pidem ie . En epidemia 
maniero.

Epidermo (Anat.). Ekstera tavolo de la 
haŭto.

Epigrafo. Devizo, surskribo sur kon- 
struaĵo, tonibo, literatura verko. La pariza 
Panteono havas la jeuun epigrafon : « /11 la 
grandaj homoj la dankcma palrujo ».

Epigram o. Mallouga vcrsnjo, frazo, 
espriinanta akran kritikon, mordantan 
iroriion.

Epikurism o. - 1. Doklrino de Epikuro, 
ke la feliĉo konsistas en la trankvilo de 
la animo k j cn prudenta ĝuado de la 
plezuroj de I’ vivo. - 2. Volupteco, ŝatado 
do korpaj ĝuoj.
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Epikuristo. Adcpto cie epikurismo.
Epiiepsio (Med.). Malsano, karaktc- 

rizata de la perdo de I' konscio kaj de 
konvulsioj. E piiepsiu lo . Persono malsana 
je la epilepsio.

Epiiogo. Fino de literatura verko : 
epilogo ds poemo.

Episkopo. Ĉefpastro de distrikto en la 
katolika eklezio. E piskopeco . Titolo, pos- 
teno de episkopo. Ĉ efepiskopo. Cefo de 
episkopoj de prov.inĉo, de lando.

Epistoio. Solena nomo deletero : epis- 
tolo de Sankta Johano.

Epitafo. Surskribo sur lombo.
Epiteto. Substantivo aŭ adjektivo 

aldonata al substantivo, por ĝin karakte- 
rizi : En la cpopeoj ds Homaro Atcno havas 
la epitelon « strig-okula ». Koinparu : Apo- 
zicio.

Epitomo. Resumode libro, de rakonlo.
Epizodo. - l .  Intermetita fragmento en 

parolado, poemo, romano, ne ligita kun 
la ĉefa agado. - 2. Aparta fakto, okazo : 
La epizodoj de la Dresdena kongreso.

Epizootio (Med.). Epidemia malsano de 
bestoj.

Epoko. - 1. Grava momento cn la 
historio : LaBulonia kongreso restos poreiam 
epokfaranta momento en la historio dc Esper- 
anto. - 2. Periodo, jararo : la antaŭhisloria 
epoko. Koinparu : P erio d o , s ta d io .

Epoleto. Signo sur la ŝultroj de la 
militista ŭniformo, montranta la rangon.

Epopeo. Poemo pri gravaj okazoj kaj 
heroaj agoj de unu persono aŭ de tuta 
nacio : la epopcoj de Homero.

Eposo. Poeziorakonlanta : poemo, balado,
- Er. Sufikso, esprimanta ĉiun ei la unu- 

oj, malgrandaj parloj, elementoj, el kiuj 
konsistas tuto : sablero, monero.

Erari. - 1. Perdi la vojon, foriri de la 
ĝusta vojo, iri sur malĝusta vojo : erari 
en arbaro. - 2. Havi malgustan, inalvcran 
opinion pri io, malĝuste kalkuli, malĝuste 
skribi : Eraras liuj, leiuj supozas, ke la sola 
bazo dc universala linjvo devas esti la logiko. 
Erari en kalkuto. Erari en la gramatiko. E ra ro . 
Malĝusta, malvera opinio, kalkulo: grama- 
tiku eraro. E ra r ig i. Konduki al eraro, 
trompi : La eksleraĵo erarigas. E ra r iu m o . 
Delikata lumo, kiu vagas super marĉoj, 
tombejoj kaj alia lŭkoj, kie malkompon- 
iĝas organikaj substancoj.

Eriko (Bot.). Arbeto el la samnoma 
familio, kun rozaj floroj (Erica).

Erinaeo (Zool.). Mambesto el la familio 
de 1’ insektomanĝaj, kies baŭto estas 
kovrita de pingloj (Erinaceus).

Erizipelo. Infekta malsano, karakteriz- 
ata de febro kaj inflamo de la Tiaŭto, 
precipe kaj plej ofte de la vizaĝo.

Erm eno (Zooh). Malgranda blanka 
kvarpiedulo, el la familio de 1’ musteloj, 
kun multvalora pelto (Putorius herminca).

Ermito. - 1. Piulo vivanla sola, izolite. 
- 2. Ilomo evitanta la aliajn, amanta vivi 
sola. E rm ita . liavanta ecojn de ermito : 
ermita vivo.

Erotiko. Versaĵo pri la amo. E ro tik a . 
Kiu rilatas la amon, voluplama.

Erpi. Skrapi kampon. E rp ilo . Kampa 
skrapilo.

Erupeio. Subila, rapida eliĝo : erupcio 
dc vulkano, erupcio de elczantemo.

Eseepti. Ne kunpreni, ne kunkalkuli, 
eligi el la nombro de : la morligislojn oni 
esceptis el la amnestio. E scep to . Alero escept- 
ita : « La esceptoj lconfirmas la regulojn. »

Eseneo. - 1. Densigiln solvajo : vinagra 
esenco, roza esenco. - 2. Tio, kio prezenlas 
la naturon de io; ĉefaj nepraj ecoj de io : 
laesenco de la vivo. E senca . Itavanta ecojn 
de esenco»

Eskadro. Siparo ekspedita por iuilito.
Eskadrono. Taĉmento de kavalerio, 

parto de kavaleria regimento.
Eskarpo. Ter- aii masonmuro, defend- 

anta unu flankon de kavo de fortikajo.
Eskorti. Akompani por gardi, por mal- 

hclpi forkuri ': cskorli generalon, eskorti 
arestiton. E sk o r to . Eskortanta aro.

Esperi. Atendi, kredi realiĝon de sia 
deziro : esperi hercdajon. E spero . Stato, 
sento de tiu, kiu esperas. E spereb le . Oni 
povas esperi, kredeble. M alesperi. Perdi 
esperon.

Esplori. Peni precize ekkoni, ekscii : 
esplori fenomenon, esplori nialsanulon, esplori 
alcuziton, esplori nckonalan landon. E sp lo ro . 
Ago de tiu, kiu esploras. E sp lo r is to . 
Persono, kies okupŭ estas esplori. E splor- 
em a. Kiu havas inklinon al esploroj. Kom- 
paru : L e rn i, s tu d i.

Esprim i. Montri siujn pensojn, siajn 
impresojn pcr gestoj aŭ vortoj : esprimi, 
deziron, esprimi ĝojon. E sp rim o . Gestoj, 
vortoj dc tiu, kiu csprimas.

Establi. Eondi, aranĝi : cstabli firmon. 
negocon.
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E s ti . - 1 .  Ekzisti : ;Vi pensas, do mi estas. 
-2 .  Esti servas por kunigi la a tribu lon  
kurt la subjekto : La neĝo eslas blanka. 
3. Esli servas kiel helpa verbo por formi 
la kunm elita jn  tem pojn de la aktivo kaj 
ĉiujn lem pojn de 1’ pasivo : li eslis aminta, 
Li estas amata. E s ta d o .  Stato de tio, kio 
eslas. E s ta ĵo .  Tio, kio ekzistas, vivas. 
E s ta n to ,  e s ta n te o o .  Tenipo nuna. E s t in to ,  
e s t in te o o .  Tempo pasinta. E s to n to ,  e s to n t -  
e co . Tenipo, kiu estos.

E s te t ik o . Scienco pri la belo en la 
belarto j, en la vivo. E s te t ik a .  Konforma 
al estetiko, kiu rila tasla .estetikon  -.estetika 
objekto, estetika sento. E s t e t i k e .  En- esletika 
ma niero.

E s tim i. llavi altan opinion pri ies 
m orala valoro : Oni trc ŝatas la talcnton 
de l’ ĵurnalisto N ., sed oni ne estimas lin, 
ĉar li eslas nehonesta homo. E s t im o .  
Sento, opinio de tiu, kiu estim as. E sti 
m in d a .  Kiu indas eslim on. M a le s tim i.  
Ilavi m alaltan opinion pri ies morala 
valoro : malestimi perfidulon.

E s t in g i .  Malhelpi, ĉesigi b ru ladon , 
lum adon : cstingi lumon, estingi fajron. 
E s tin g iĝ i .  Ĝesi b ru li, ĉesi lumi.

E str o . Ĉefo, superulo, kom andanto : 
regneslro, reijuuenteslro, ccntestro. E s t r a r o .  
Kuniĝo de esfroj : cslraro de firmo, de 
societo.

E s tr a d o . Levita podio kontraii spekta- 
toroj por artisto , oratoro , prezidantaro : 
Bn la csperantaj kongresoj la naciaj dclegiloj 
okiipas lokojn sur ta eslrado kun la prczidant- 
aro.

E ŝa fo d o . Podio, su r kiu oni ekzekntas 
krim ulojn.

-E t. Sufikso, esprim anta  m alalligon , 
'nalfortigon de I’ grado: rideli =  senbruc, 
delikate rid i sole per la esprim o de la 
vizaĝo.

E ta ĝ o . I ,a luto de la ĉainbroj de domo, 
su r la sam a nivelo : Hn Ameriko ekzistas 
domoj, hiuj luivas pli ot dudek elaĝojn. 
Teretaĝo. Etnĝo stir la n iv e lo  de la tero. 
I n te r e ta ĝ o .  Etaĝo in le r la leretaĝo kaj la 
unua etaĝo.

E ta to . - l .  K onlinnita  de la eslraro 
tabelo de reg istaraj konstantaj olicistoj 
kaj de ilia  sa lajro . -2 . Salafro de kons- 
fanla reg isla ra  oficislo. E t a t a .  Posedanta 
etalon (salajron),

E ten d i. 1. Fari ion rekto lin ia  : ctendi 
rubandon. - 2. Direkli ion ien. farante ĝin 
reklo lin ia  : etendi la manon ai la ĉielo.

E te ro . - 1. S ubtila  fluidaĵo, p leniganta 
laŭ  la antikvuloj la kosman spacon. 
-2 . (Fiz.) Senpeza. elasta substanco, ĉion 
penetran ta , en kies v ibrado konsistas la 
lumo, varm o, elektro, k. t. p. -3 . (Ilcm.) 
Senkolora, Ire facile vaporiĝanla fluidaĵo, 
devenanta de 1’ ago de a c id o je  alkoholo : 
Sulfura etero estas uzata Itiel rckonsciiga 
rimcdo.

E te rn a .  Kiu ne posedas en la t.empo 
kom encon, nek findn : Dio estas ctcrna. 
E te r n e c o .  Daŭrado sen komenco kaj fino; 
daflrado sen fino : Iĉio estas unu jar.o kompare 
kun la eterneco ? E t e r n ig i .  Fari ion e terna, 
fari ion neforgesebla : eternigi sian nomon.

E tik o . Scienco pri la principoj dc la 
m oralo. E t ik a .  -1 .  Kiu rila tas la etikon : 
etiltaj principoj. -2 . Konforma al la ctiko : 
etika ago.

E tik e to . -1 . Karteto, kiun oni fiksas 
su r sakoj, boteletoj k. t. p., por m onlri 
ilian enhavon, prezon. -2 . Korlega ccre- 
m oniaro; cerem oniaj m anieroj.

E tim o io g io . - 1. Parlo de la gram atiko 
pri la deveno de la vortoj. -2 . Deveno de 
vorto : Tre grandu parto de. la cspcranluj 
vortoj posedas latinan etimologion.

E tio lo g io . -1 . Medicina scienco pri la 
kaŭzoj de 1’ m alsanoj. -2 . Kaŭzo dc 
m alsano : La etiologio de la leankro estas 
nelconata.

E tn o g r a f io . Scienco pri la popoloj, 
iliaj m oroj, vivm aniero, legcndoj, k. t. p.

E tn o lo g io . Scienco pri la liomaj rasoj.

E to lo g io . -Scicnco pri la deveno de la 
moroj kaj de 1’ moralo.

E tu d o . - l  Muzika ekzerco cn formo de 
muzika vcrko : etudoj de. Chopin. -2 . liapide 
farifa pcntraĵo, desegnaĵo, sen zorgo pri 
detaloj.

E ŭ d io m e tr o  (Ilcm.). Aparato por la 
analizo kaj sintezo dc gasoj.

E ŭ d io m e tr io . Mctodo dc la analizo per 
eŭdiom etro.

E ŭ fe m is m o . Anslalaŭigo per delikata 
esprim o : respeklinda virino anstataŭ  : 
maljuna virino.

E ŭ k a r is t io .  Pakram enlo de la korpo 
kaj sango de Kristo.

E ŭ n u k o . K aslrita  viro — gardisto  de 
harem o.

E ŭ fo rb ia e o j  (Bot.). Fam ilio de dukoti- 
iedonaj unupetalaj vegetaĵoj : 'rieino.
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Evangelio. - l .  Inslruo de Jezuo Kristo. 
-2. Libro enhavantala instruon de Kristo. 
Evangelia. De evangelio, kiu rilatas la 
evangelion. E vangeliisto . Aŭtoro, kiu pri- 
skribis la vivon kaj instruon de Kristo.

Eventuala. Kiu dependas de necerta 
okazo; okazonta, farota, se alia fakto 
okazos : prepari ĉion al eventuala vojaĝo. 
E ventuale. Depende de necerta okazo : 
Skribu, cventuale telegrafu. E ventualo. Even- 
tuala fakto, okazo : timi neniun cven- 
tualon.

Evidenta. Rimarkebla per unu ekri- 
gardo; tute klara; tute senduba : cvidenta 
vero, cvidcnta mensogo. Evidente. En evi-

denta maniero. Evldenteco. Eco de tio 
kio estas evidenta.

Eviti. Peni ne esli kun, peni ne fari : 
eviti babilulojn-, evili erarojn. Evitebla. Kiu 
povas esti evitata : ncevilcbla morto.

Evolueio. Serio de intersekvaj aliform- 
iĝoj; kreskado; progresado : evotucio de 
feto, evolucio dc lingvo.

Ezofago. Tubo, kondukanta nutraĵon 
de la gorĝo ĝis la stomako.

Ezoko (Zool.). Riverfiŝo nianĝebla (Esox 
lucius).

Ezotera. Sekreta, destinita ekskluzive 
por la adeptoj de doktrino.

F

Fabo (Bot.). Vegetaĵo (legomo) el la 
samnoma familio, kun grandaj grajnoj 
(Faba).

Fabaeoj (Bot.). Familio de dukotile 
donaj multepetalaj vegetaĵoj : fabo, pizo, 
fazeolo, trifolio, akacio.

Fabelo. Rakonto pri elpensitoj, imag- 
itaj eksterordinaraj aventuroj : fabcloj de 
Andersen, de Grimm. Fabela. Nekredebla, 
elpensita. Komparu : Fablo, legendo.

Fablo. Rakonto, plej ofle en versoj, en 
kiu agas kaj parolas bestoj aŭ objckto, 
kaj per kiu oni prezentns moralan veron': 
fabloj de La Fontaine. Fablisto . Verkisto 
de fabloj. Komparu : Fabelo, legendo.

Fabriko. Ejo kun stabloj, kie oni 
grandanombre produktas komercajojn : 
fabriko de tolo. F ab rik i. Produkti eil 
fabriko. F ab rik an to . Posedanto de fa- 
briko. Fabrikado. Agoj dc tiu, kiu fab- 
rikas. Fabrikaĵo . Eabrikita objekto, fabrik- 
ita komercaĵo.

Faceto. Malgranda ebena surfaco : 
faceto de 'diamanto. Faoeti. Enri facetojn sur 
io : faceli brilianton.

Facila. Kiu povas esli farita, plenumita 
sen peno : facila laboro, facila vojo. Facile. 
En facila maniero. Facileoo. Eco de tio, 
kio estas facila. M alfacila. Kiu povas esti 
farila nur kun granila pcno : malfacila 
tasko, malfacila problemo. Malfacilajo. Mal- 
facila afero, malfacila punkto : La grama- 
tikoj de l’ naciaj lingvoj prezcntas multajn 
malfacilaĵojn, kiuj tule ne ckzislas cn Jisper- 
anlo.

Fadeno. - 1. Maldika fibro por ligi, 
kudri, teksi : kolona fadeno. -2. Maldika, 
longa cilindroforma metala peco : lclcgrafa 
fadeno.

Faetono. Malpeza luksa malfermita 
kaleŝo sen pordetoj.

Fago (Bot.). Arbo el la famiiio dc 
la kupuliferoj, uzata kiel liejtaĵo, por 
mebloj (Fagus.).

Fajeneo. Speco de argilo por fabriki 
vazojn, imilnnlajn la porcelanojn. Faĵenoa. 
E1 fajenco : fajenea tclero.

Fajfi. Produkti akrajn sonojn, blovante 
Ira funelforme kunmetitaj lipoj; pro- 
dukli sonojn similajn al la ĵus priskrib- 
ilaj : fajfi pcr la buŝo; la vento, la sago 
fajfas. Fajfilo. Malgranda, simpla instru- 
mento por fajli.

Fajli. Glatigi, tranĉi per fajlilo. Fajlilo. 
Stala instrumento, kics supraĵo estas 
malglata, provizita per malaltaj dentoj 
por glatigi, tranĉi metalojn, lignon.

Fajro. - l. Eizike-heniia fenomeno, ĉe 
kiu produktiĝas la lumo kaj varmo : 
ISrulunla ligno produltlas fajron. - 2. En- 
tuziasmo, forla ekscito, forta pasio : paroli 
liun fajro. Verŝi oleon sur fajron =  ekscili 
pasion jam tre fortan. Fajra. - 1. De fajro : 
fajra brilo. - 2. Entuziasma, pasia : fajra 
deziro. Fajrero . Tre inalgranda pario de 
brulanla korpo, apartiĝinta de ĝi; forta 
lumo, kiu prodnktiĝas ĉe renkonto rcci- 
proka de. du malinolaj korpoj aŭ de korpo 
elektrizila : ĵeli fajrcrojn; eleletra fajrcro. 
Fajru jo . Loko por bruligi fajron.
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Fako. - 1. Nefermita kesteto por kon- 
servi objeklojn, cn skribotablo, sur breto.
- 2. liranĉo teknika, scienca; specialo: 
iaduslria/<i/;o. Fakaro . Kesto kun fakoj.

Fakiro. Ilinda asketo almozulo.
Faksim ilo. 1’reciza reprodukto, kopio 

de skribo, subskribo.
Fakto. lo reale okazinta, reale ekzist- 

anta : la faletoj da la historio. Esperanto 
estas falclo, lciun oni povas ŝati aŭ ne, scd leiun 
oni ne povas nei. Fakta. ltcala, efektiva. 
Fakte. tteale, efektive.

Faktoro. Malsupera maklerislo.
Faktorio. Kontoro de komercaj agentoj 

en fremda lando.
Fakturo . llctala listo do sendilaj ko- 

mercaĵoj.
Fakuitato . Fako de universitalo : medi- 

cina, malcmalilea fakullato. F aku lta tes tro . 
Profesoro, fefo de fakultato.

Fali. - l .  Pro manko de subleno aii pro 
pcrdo dc la egalpez.o rapide moviĝi de 
supre malsupren : lali dc tcgmcnto; la ncĝo 
falas. - 2. Morti, perei : fali en batalo. Falo. 
Movo de tio, kio falas. Akvoialo. Akvoj 
de rivero, dc lago, k. t. p., falanlaj'de 
alta loko : la Niagara alcvofalo. Faleti. Perdi 
la egalpez.on, farinte malĝuŝtan paŝon : 
faleli je ŝlono.

Falango. - 1. Macedonia laĉmento dc 
lancistoj. - 2. Militista taĉmento, popol- 
amaso.

Falbalo. Krispo zonforma peco de ŝtofo, 
surkudrita sur virina vesto.

Falĉi. Dctranĉi grenon per faiĉilo : falĉi 
lcampon, falĉi grcnoit. Faloilo SLala klingo, 
liksita perpendikulare al longa ligna tenilo 
por detranĉi grenon. Falĉisto. Laborislo, 
kies specialo eslas falĉi.

Faldi. Kunmeti duoble aii kelkoble 
tolon, drapon, lleksante ĝin tien kaj retur- 
nen : fahlila ŝlofo, faldita vesto. Faldo. Fald- 
ita parto de ŝtofo : faldoj dc jupo. Mal- 
faldi. Refleksi ŝlofon por forigi la faldojn.

Falko (Zool.l. ltaba birdo, uzata por 
ĉasoj je nialgrandaj bestoj (Falco).

Falsi. Imiti, aliigi, ŝanĝi por Iroinpi : 
falsi dolciinientoii, falsi vinon. Falsaĵo. Fnls- 
ita objeklo. Falsisto. Persono, kies okupo 
estas falsi ■ falsislo de vinoj.

Famo. Nepreciza sciigo, Iniŝe komunik- 
ata de unu persono al alia : famo disvasl- 
iĝas, rondiras. Fama. Konala, populara : 
faina verlcisto.

Famiiio. - 1. Geedzoj kun siaj infanoj; 
parencaro. - 2. Grupo, aro : La holanda 
lingoo apartcnas al la germana lingva familio. 
Fam ilia. I)e familio, kiu rilatas fainilion : 
familia domo, famitia simileco. Komparu : 
Parenoo.

Fam iliara. Intima, senĝena : familiaraj 
manieroj. Fam iliareco. Eco de tio, kio 
estas familiara. Fam iliare. En familiara 
maniero.

Fanatika. Tro fervora cn politikaj aŭ 
religiaj aferoj kaj seninduiga por person- 
oj de malsama opinio : fanatika partiano. 
Fanatike . Iin fanatika maniero. Fanatik- 
eco. lico de tiu, kiu estas fanalika. Fana- 
tikulo. Persono fanatika.

Fandi. Fluidigi per la varmo : fandi 
metalon, bulcron. Fandejo. Ejo por fandi : 
fandejo de ŝlalo. Fandaĵo. Objekto, produkt- 
ita per fandado. Kunfandaĵo. Olijcklo, 
produklitii per fnndado de kelkeda melal- 
oj : La laluno estas lcunfandaĵo de lcupro lcaj 
zinlco.

Fanfaro. Mallonga muzika verko, es- 
primanta per laŭtaj sonoj triumfon, ĝojon.

Fanfaroni. Sin glori pei virtoj aŭ ecoj, 
kiujn oni ne posedas : fanfaroni kuraĝon. 
Fanfaronulo. Persono fanfaronanta.

Fantazio. Artista imagkapablo : poeta 
fantazio. Fantazia. Kreita de fantazio, ne 
reala : fantazia ralconlo. Fantaziulo. Persono 
nekonstanla, kaprica, strangulo.

Fantom o. Figuro videbla, sed nepalp- 
ebla; spirito : la Jantomo de 1' patro de 
Ilamleto. Komparu : Vizio.

Fari. Kaŭzi, ke io estu, okazu; krei, 
produkli : ,/uri lablon, fari versojn, fari 
miraklon. Dio faris la mondon el iirnio. Fariĝ i. 
Transiri en novan slaton; transiri de unu 
stato en alian : furiĝi maljuna, fariĝi Esper- 
antisto. Faro. Ago de tiu, kiu faras : Juĝu 
laŭ Jaroj, nc laii vortoj. Bonfaro. lliina faro, 
faro helpanta proksimulon. Bonfaranto. 
lloino faranla bonon, helpauta proksim- 
iilou.

Faraono. Anlikva egipta rrĝo.
Farbo. Substanco koloratila, uzata cn 

la pentrarto, tekniko k. t. p. : karmino.
Farĉo. Ilnkila kaj spicita viando, kiun 

oni metas en la internon de legomo, liŝo 
k. t. p. Farĉi. Plenigi per farĉo : farĉita 
brusilco.

Faringo (Anal.). Kavo inter la ezofago 
kaj la kavo de I’ buŝo.
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Farmi. Konliakle preni por sia uzo ics 
leron, bienon : farmi bienon. Farm igi, far- 
modoni. Kontrakte doni por ies uz.o sian 
teron, bienon. Farm anto . Persono, kiu 
farmas.

Farm acio. Scienco pri la medikamenloj 
kaj pri ilia preparado. Farm aciisto. Spe- 
cialisto en la farmacio.

Farso. Neserioza teatra verko, vulgare 
komika.

Farti. Esti en tia aii alia slalo de la 
sano : Kiel vi fartas? Farto . Slato de sano. 
Bonfarto. Bona stato de sano.

Faruno. Greno pulvorigila per mueiado. 
Faruna . E1 faruno : faruna manĝajo.

Fasado. Antaŭa parto de konstruajo.
Faseino. Faskoj de branĉoj kaj branĉ- 

eloj por konstruo de akvobaroj, redutoj.
Fasko. Multe da samspecaj kunligitaj 

objekloj; ligaĵo : Jaslco dc fojno, de greno. 
Komparu : Garbo.

Fasono. Maniero, modelo, laii kiu estas 
farita vesto : fasono de jupo, de ĉapeto.

Fasti. - 1. Sin deteni de inanĝado, ne 
lnanĝi. - 2. Sin deteni de nianĝado de' 
viando : La lcatolilcoj Jastas dum bp tagoj 
antaŭ la Pasko. Fasto. - 1, Neinanĝado, 
senvianda manĝado. - 2. Tempo de la 
fasto : Za granda faslo — la fasto antaŭ la 
1’asko.

Fatala. - 1. Tre malsukcesa, malfeliĉa : 
Lia falo estis Jatala, - ti rompis al si la 
dekstran lcruron. - 2. Neevitebla, nepre 
okazonta : la falalaj delcreloj dc l’ sorto. 
Fatalo . - l .  Malsukcesa okazo, neevitebla 
okazo. - 2. Sorto.

Fatalism o. Kredo, laii kiu ĉiuj okaz.oj 
estas neevileble antaŭdestinitaj kaj la 
sorto de 1’ liomo estas antaŭfiksita : la 
fatalismo de l’ Mahomctanoj.

.Faŭko. - l .  lluŝego de rabaj bestoj. - 2. 
Fig. : faŭlco de lunelo, dc minejo.

Favo. llaiita malsano, kiŭzata de para- 
zito (achoryon Sclioenleini) kaj karaktcrizala 
de flavaj krustoj, precipe sur la haroj 
de la kapo. Fava. - l .  I)e favo : favaj 
lcrustoj. - 2. Malsana je favo : Jdva hundo. 
Favulo. - l. Persono malsana je favo. - 2. 
lnsulta vorto.

Favora. - 1. Bonvola, prcta lielpi : 
Javora cstro. -2. Sukcesiga : favora vento. 
Favore. En favora nianiero. Favoro. 
Favora ago, favora sento. Favori. listi 
favora por iu. Favorato. Persono favorata, 
ĝuanta favoron : favorato dc princo. Mal- 
favora. Malbonvola, malsukcesiga.

Fazo. Aparta moinento de evolucio de 
fenonicno, perioile okazanta : fa:o dc la 
luno. Koinparu : Stadio.

Fazano (Zool.). Birdo kun belaj piumoj 
el la fainilio de kokbirdoj (Phasianus).

Fazeolo (Bot.). Vegetaĵo (legomo) el la 
familio de 1’ fabacoj, rampanta, grimpanta 
herbo (Phaseolus).

Febro. - l .  Nenormale alta temperaturo 
de la korpo, kaiizita de malsano : malaria, 
tifa fcbro. - 2. Pasio, ekscito : politika 
febro. Febra. Kiu havas febron. Februlo. 
Persono, havanla febron. Vundfebro. Febro, 
kaŭzita dc infeklila vundo.

Februaro. Dua, la plej mallonga monato 
de jaro.

Feĉo. Substanco, enhavanta mikroorga- 
nismojn, kaŭzanlajn fermenladon de biero, 
ŝvelon de pasto, k. t. p.

Federacio. Ligo, kuniĝo dc tule mem- 
staraj kaj sendcpendaj regnoj, societoj, 
por komuna agado en eksteraj aferoj, 
kinj koncernas ĉiujn kune.

Feino. Fantazia virinaestaĵo, posedanta 
supernaluran povon : bonaj kaj malbonaj 
feinoj.

Felo. Kruda haŭto de bestoj, kun haroj. 
Felisto . Metiisto, Kiu preparas felojn. 
Defelisto. Metiisto, kiu senfeligas bestojn. 
Komparu : H aŭto, ledo, pelto.

Feliĉo. - l .  Favoro de lasorto; favoraj 
cirkonstancoj ; sukceso : liavi feliĉon*, deziri 
al iu feliĉon. -2. Kaŭzitade ĝi kontenleco : 
Oni legas la feliĉon sur lia vizaĝo. Feliĉa. 
-1. Kiu ĝuas feliĉon : feliĉa hotno. -2 . Fa- 
vora : fetiĉaj cirkonstancoj. Feliĉigi Fari 
iun feliĉa. Feliĉe. -1 . En feliĉa maniero : 
La ŝipo feliĉe atingis la havenon. -2. Dank’ 
al feliĉa okaz.o, dank’ al Dio : Feliĉe, taj 
vcnis hetpo.

Felietono. - l .  Artikolo literatura, 
scicnca, kritika, skribita en facila, ele- 
ganta stilo kaj presata ordinare en la 
malsupro de gazcto. -2. Fragmento de 
romano, publikigata ĉiutage en jurnalo. 
Felictonisto. Jurnalisto, skribanta felie- 
tonojn.

Felto. Ŝtofo el lanoaŭ haroj, kungluitaj 
kaj premegitnj : El fcllo oni faras ĉapclojn. 
ŝuojn. Felta . E1 felto : felta ĉapelo,

Fem inism o. Emo, celado al plibonigo 
dc la situacio dc 1’ virinoj en la socio, nl 
akiro de rajloj, egalaj al tiuj cle la viroj.

Fem inisto. Adepto de la feminismo.
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Ferauro. Parto de la korpo, de la kokso 
ĝis la genuo. Fem urosto. Osto de la 
femuro, la plej granda osto de la korpo.

Fendi. Perforte apartigi, disigi laŭ- 
longe : fcndi arbon, litjnon. F endo. Mallarĝa 
laŭlohga truo. F endsto . Neprofunda fendo, 
ne trapenetranta la objekton : fendeto cn 
dento. Koinparu : K revig i, sp liti.

Fenestro. Malfermaĵo en muro por 
lumo kaj aero. F enestra. I)e fenestro : 
fenestra vitro.

Fenikoptero (Zool.l.-liirdo el la familio 
de 1’ lamenbekaj. (Phoenicopterus.)

Fenikso. -1. Fabela birdo, renaskiĝ- 
anta el la propra cindro. -2 . Persono aŭ 
objekto tre malofta, supera, unika.

Fenkolo (Bot.). Herbo el la familio de 
la umbeliferoj; ĝiaj semoj estas uzataj 
kiel spicaĵo. (Fauŭciduni.)

Fenolo. Vid. Karbolo.

Fenomeno. - l .  Ĉio, kion oni perceptas 
per la sentoj aŭ per la konscio : astrono- 
miaj, liriltaj, Jiziologiaj fenomenoj. -2. Eks- 
terordinara afero, maloftaĵo : ftcnkonti 
vin estas vcra fcnomcno. Fenom ena. Ekster- 
ordinara, malofta.

Fero (llem.). _Fe. Hemia elemento, 
peza metalo, uzata por plej diversaj vazoj, 
maŝinoj, instrumentoj. Fera. E1 fero : 
fera Slosilo.

Ferdeko. Horizontala platformo aŭ 
planko, sin etendanta de unu llanko de 
ŝipo al la alia, el tabuloj subtenataj de 
traboj.

Fermi. -1. Kaŭzi, ke ne estu eniro : 
fenni pordon, fermi ĉambron, fcnni iun en 
ĉambro. -2 . Cesigi: fermi kunsidon, kongrc- 
son. Fermo. Ago de tiu, kiu fermas. Mal- 
fermi. - l .  Kaŭz.i, ke estu cniro, liberigi 
eniron : malfcrmi olculojn, pordon, ĉambron. 
■2. Komenci : malfermi balon, lcongreson. 
M alfermaĵo. Loko de eniro. Komparu : 
olosi.

Ferm ento. Organika subslanco, kaŭz- 
anta malkomponiĝon de aliaj organikaj 
substancoj, ne malkomponiĝante mem. 
Ferm enti. Malkomponiĝi sub la influo de 
fermenlo : Fcnnentanta allcoholo farif/as vina- 
gro. Ferm entado. Fenomeno de la mal- 
kotnponiĝo sub la infliio de fermenlo : 
fcrincnlado allcoliola, vinagra,

Fervoro. Granda aktiveco, inspirita de 
la kredo, amo, sindonemo : fcrvoro dc 
servislo, dc propagandisto. F ervora. Kiu 
posedas fervoron : fervora adcpto. Fervore. 
En fervora maniero.

Festo. Senlabora tago, por rememorigi 
gravan fakton religian aŭ politikan : Pasko, 
ia fcsto dc la /4 Julio cn Francujo. F esti. 
Soleni feston, ne labori. Komparu : Soleno.

Festeno. Solena, luksa tag-, vesper- 
manĝo : edziĝa festeno. F esten i. Partopreni 
en festeno.

Festono. Ornamaĵo en formo de duon- 
krono el floroj, verdaĵo, koloraj teksaĵoj.

Feto (Med.). Ido en la utero de I’ 
patrino, kiam ĝiaj membroj jam estas 
diferencigitaj. Komparu : Embrio.

Fetieo. - l .  Objekto respektegata de 
sovaĝuloj, kiel diaĵo. -2. Afero, persono, 
tre ŝatata kaj respektala.

Fetieism o. Kulto de fetiĉoj.
Fezo. Malalta simpla turka ĉapo el ruĝa 

aŭ blanka drapo kun nigra peniko.
Fi. Interjekcio, esprimanta abomenon : 

Fi, lcia malbona odoro !
Fiakro. Publika luebla veturilo, kaleŝo. 

Fiakristo. Vcturigisto de fiakro.
Fianĉo. Persono, kiu faris solenan pro- 

meson edziĝi. Fianĉiĝi. Fariĝi lianĉo : 
fianĉiĝi lcun fraŭlino. F ianĉiĝo. Solena 
promeŝo cdziĝi. Fianĉino. Virino, kiu ak- 
ceptis solenan promeson de viro, ke li 
edziĝos kun ŝi. Fianĉin iĝi. Fariĝi fianĉino. 
Fianĉiniĝo. Akcepto de solena promeso 
edziĝi. Gefianĉoj. Fianĉo kun lianĉino.

Fiasko. Kompleta malsukccso : la spclc- 
taklo faris Jiaskon.

Fibro. Maldika fadeno, kiu kun sam- 
specaj fadenoj, paralele kunmctilaj en 
faskoj, forinas korpon de bestoj kaj vege- 
taĵoj : muskolaj Jibroj, lignaj Jibroj.

Fidi. Esti cerla, trankvila, ke iu bone 
plenumos laboron, komision, kiun oni 
donis al li : Vi povas plene Jidi al l i : li ĉion 
aranĝos nc malpli bone, ol vi mcm. F ido. 
Sento de tiu, kiu (idas. F idinda. Kiu 
indas lidon : Jidinda advolcalo. Memfido. 
Fido je si mem. Komparu : Konfidi.

Fidela. - l .  Iionscience plenumanta 
sian dcvon : Jidela scrvisto. - 2. Ne periida : 
Jidela cd:o. -3. Vera, preciza, laŭvorta, 
ne diferencanta de la originalo : fidela 
lcopio, fidela traduko. F idele. En lidela 
maniero. F id eleco . Eco de tin, kiu estas 
fidela.

Fiera. -1 . Konscianta siajn verajn 
meritojn kaj virtojn : Jiera pro sukccso. 
-2 . Trotaksanta siajn virtojn kaj meritojn 
kaj malŝatanta atiajn personpjn : fiera
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superulo. Flere. En fiera maniero. F iereco . 
Eco de tiu, kiu estas liera. F ie ru lo . 
Persono liera.

Figo (IJot.). Frukto de 1’ figarbo. Fig- 
arb o . Arbo aŭ arbeto el la famllio de I' 
moracoj. (Ficus, ficus carica.)

Figuro. -1. Objekto prezentanta, re- 
produktanta korpon : figuro marmora de 
poeto. -2 . Ekstera formo de korpo; as- 
pekto : /fia stranga figuro! -3. (Geom.). 
Kuniĝo de linioj, punktoj kaj surfacoj : 
kubo, sfcro. - 4. Vorto, esprimo, uzita en 
alia signifo, ol ordinare, por doni pli da 
vivo al la slilo : metaforo, alegorio. 
Figura. Uzita, kiel figuro : figura esprimo. 
F ig u re . En ligura maniero. Komparu : 
Formo.

Fiksi. Senmovigi, alligi; fari ion neŝanĝ- 
ebla, konstanta : filcsi pentraĵon sur muro; 
Jiksi regulon; fiksi okulojn sur io.

Fiktiva. Nereala, ŝajna, malvera; neek- 
zistanta : Eii la listo estas multe da fiktivaj 
inembroj. Fiklivaj leontoj de bilanco.

Filo. Ido de vira sekso rilate al la 
gepatroj : Kaino estis filo de Adamo kaj Eva. 
F ilig i. Adopti. Bofilo. Edzo de filino.

Filantropo. Persono, kiu amas la hom- 
ojn kaj z.orgas pri ilia bono: bonfaranto.

Filantropio. Amo al la homaro kaj 
zorgo pri ĝia bono.

Filatelo. Scioj pri la poŝtaj markoj. 
F ila te lis to . Specialislo en la lilatelo; 
kolekfanto dr, poŝlaj markoj.

Filharm onio. Instilucio, por akceli la 
progresojn dc 1’ muzikarto kaj ĝian popu- 
larigon.

Filio. Institucio, dependanla de alia 
(ĉefa, inetropola) inslitucio kaj ansta- 
taŭanta ĝin en alia loko : banlca filio; filio 
de socielo.

Filigrano. Tre delikata teksaĵo el oraj 
aŭ arĝentaj fadenoj.

Filiko (Bot.). Familio kriptogama, 
plejparte multjaraj lierboj kun belaj 
grandaj folioj; en la karba epoko ili 
formis tutajn arbarojn. (Filix.)

Filistro. - l .  Kiu ne estas studento de 
universitalo (esprimo de I’ germanaj stu- 
dentoj). - 2. Persono, kiun interesas nur 
la ĉiutagaj, hcjmaj aferoj. indiferenta por 
ĝeneraiaj, altaj, noblaj aferoj.

F iloksero (Zool.). Insekto, detruanta 
a vinberejoĵn. (Phylloxera vcistatrbr,.)

Filologo. Scienculo, kiu studas Jingv- 
ojn : La fratoj Grimm estis famaj germanaj 
filologoj.

Filologio. Lingvoscienco.
Filozofo. Scienculo, studanta la tilozo- 

fion.
Filozofio. Scicnco pri la esenco dc la 

naturo; scienco de 1’ sciencoj.
Fiitro. Aparato por purigi duidaĵojn, 

gutigante ilin tra sorba papcro. tolo, k. 
t. p. : La filtro de Pasteur. F i l tr i .  Purigi 
per (iltro.

Fino. Lasta spaca aŭ tcmpa limo de 
afero aŭ de ago; ekstremo : fino de urbo, 
fino de monato, fino de paroiado. F in i. Alkon- 
duki al lino. F in iĝ i. Veni al fino. Kom- 
paru : E k strem o , lim o.

F in alo .'(Muz.). Lasta parto de muzika 
verko.

Financoj. Monaj aferoj; elspezoj kaj 
enspczoj : financoj de ŝtato. F in an o a . Kiu 
rilatas linancojn : financa ministro. F inano- 
isto . Spccialisto en monaj aleroj, kon- 
dukanta grandajn monajn aferojn.

Fingro. Ekslrema movebla parlo de 
niano aŭ de piedo : La homa mano havas 
kvin Jiiujrojn : la plej granda cstas dika flngro, 
ĝin sekvas monlra, lohga, ringa kaj malgranda 
fingro. F in g rin g o . Melala ĉapeleto, kinn 
oni metas sur la longan fingron de la 
dekstra mano dum la kudrado.

Firm a. -1. Forte fiksita kaj konsistantn 
el forlc knnigitaj eroj : firma muro. - 2. 
Neŝanĝebla, ncŝancelebla : firma volo, 
jirmti decido. F irm e . En lirma maniero. 
Firm eco . Eco dc lio, kio cslas lirma : 
firmeco de konslruaĵo, firmcco de karaktero. 
Komparu : F o rtik a , m as iv a , so lida.

Firmo. -1. Nomo dc negoco : Esperanto 
Verlag, Moeller und Borel. - 2. Negoco, 
komerca domo : granda, malnova, fidinda 
firmo.

Firm am ento. Giela arkaĵo.
Fisko. Ŝtala trcz.orejo. Fiska. Kiu riiatas 

ŝtatau trezorejon.
Fistulo. Kanalo kondukanta kaj pro- 

duktanta puson.
Fiŝo (Zool). Loĝanta cn la akvo ver- 

tebra besto, kiu spiras per brankoj kaj 
sin movas per naĝiloj : ezolto, ŝarko. 
F iŝis to . Persono, kiu profesie edukas, 
kaptas aŭ vendas tiŝojn : Fiŝeduklsto, 
f iŝk a p tis to , f iŝv en d is to . F iŝh o k o . iloko 
por kapti fiŝojp.
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Fiziko. Scienco pri la fenomenoj de la 
naturo, en kiuj ne aliiĝas lh interna 
slrukluro de la korpoj. F iz ik a . Kiu rilatas 
la lizikon aŭ ĝiajn fenomenojn; inateria : 
fizilca lcyo, fizilca strukluro. F iz ik is to . 
Scienculo studanta la fizikon.

Fiziologio. Scienco pri la fenomenoj 
de la vivo de 1’ bestoj, pri la funkcioj de 
la besla organismo. F izio logiisto . Scien- 
culo, studanta la fiziologion.

Fizionom io. Trajtoj de la vizaĝo, 
aspekto de la vizaĝo; aspekto : fizionomio 
sincera, malgaja. Malbona transkripcio ofte 
tute ŝanĵas la fizionomion de internacia vorlo.

Fjordo. Mnllarĝa longa golfo kun 
ŝtonegaj, krutaj bordoj : la fjordoj de 
Norvcgujo.

Flago. Peco de kolora tolo aŭ de alia 
ŝtofo sur bastono por ornami domojn, 
balkonojn dum festaj, solena„ tagoj, por 
fari signalojn : naeia flago, admirala flago. 
Komparu : S ta n d a rd o .

Flagri. Esti rapide movata de. vento 
tien kaj returnen (esprimo uzata pri 
flamo).

Flamo. - 1. Brulantaj kaj hele lumantnj 
gasoj, leviĝantaj de korpo, konsuinata de 
fajro. - 2. Pasio, entuziasmo : flanio de 
kolero. Flama. - 1. Brulanta kun flamoj. 
- 2. Pasia : flama deziro. Flami. - 1. Eligi 
flamojn, bruli kun flamoj : flamanta 
ligno. - 2. Esti regata de pasio : flami por 
virino. E k flam i. Komenci llami, fariĝi 
flamanta. Flamigi. Fari iou flamanta : 
flamigi fajron per blovaclo. F lam em a . Kiu 
facile llamas, pasia : flamema substanco, 
flamcma liomo.

Fiano. Plata bakaĵo de pasto.
Fianelo. Malpeza ŝtofo el delikata lano. 

F lan e la . E1 flanelo.
Flanko. Ĉiu parto aŭ surfaco dc 

objekto, eĝster la supra kaj malsupra : 
antaiia, posta, dekstra, maldclestra flanlco de 
domo, dc skatolo. Flanka. - 1. Estanta ĉe 
flanko, okupanta fiankun : flanlca lcons- 
truajo. - 2. Ne ĉefa.ne grava : flanlca 
demundo. F.lanke. Ce llanko, apud. 
F la n k e n . Al fianko. Flankiri. Iri al flanko, 
malproksimiĝi, foriri de rekta vojo.

Flari. Uzi la scnton, kiu rekonas kaj 
distingas la odorojn : flari rozon, flari 
bonodoron.

Flati. I.aŭdi, por akiri ies favoron : La 
korleganoj Jlatas ta princon. Flatema. Kiu 
havas inklinor) llali, Flatuio. Persono 
flfUema,

Flava. Ilavanta la koloron de Iaeitrono, 
dc velkinta folio.

Flegi. Zorgi kaj kontentigi ĉiujn 
bezonojn de malsanulo. F le g is tin o . Virino, 
kies metio estas flegi. Komparu : V arti.

Flegmo. Karaklero indiferenla, nesent- 
ema por cmocioj, malrapidema; indife- 
renteco, nesentemo : paroli kun fljgmo. 
F leg m a. Karaklerizata de llegmo : flegma 
homo, flegmaj vortoj. F ieg m e. En llegma 
maniero, kun flegmo. F leg m u lo . Persono 
fiegma.

Fleksi. - l .  Kurbigi, arkformigi : 
fleksi branĉon, - 2. Venki, obeigi, humiligi: 
flelcsi obstinon, Jieron. F lek siĝ i. Fariĝi 
fleksila. F lek se b la . Kiu povas esti fteksita : 
La fero cstas fletcscbla, la ŝtono nc estas 
flelcsebla.

Fleksio. Gramatika finiĝo, kiu ŝanĝiĝas 
en la deklinacio kaj konjugacio : « i » 
estas la flelesio de 1' injinitivo.

Fliki. Surkud ri sur truita vesto pecojn 
de drapo, tolo, k. t. p. : Jliki malnovan 
ĉemizon. F lik a ĵo . Peco de drapo, tolo, 
k. t. p., surkudrita sur truita vesto : La 
jalco de la almozulo estis plena de■ divcrskoloraj 
Jiilcaĵoj.

Flirti. - 1. Dclikate moviĝi en la aero 
tien kaj returnen; llugi ĉirkaŭ io tien knj 
returnen : La flagojflirtas, movatajde vento. 
La papilioj flirlas ĉirlcaŭ la Jloroj. -2. Amin- 
duini : Ne ĉiam amas tiu, lciu flirtas. F lir to . 
Movoj de tio, kio llirtas; agoj, vorloj 
ile tiu, kiu flirtas. F lir te m a . Kiu facile 
flirlas, kiu havas inklinon al flirto.

Floko. Mal granda peco de ŝtofo, 
moviĝanla en la aero kaj ne tuj falanta 
teren : flokoj de lano, dc neĵo.

Fiori. - 1. Produkti, naski fiorojn; esti 
kovrita de lloroj : La arboj floras en la 
printcmpo. - 2. Esti en prospera stato : 
Fiuu, lcrcsku kaj Jloru via societo! F lo ro . 
Kolora parto de vegetaĵo, enhavanla la 
reproduklnjn organojn : La rozo cstas la 
reĵinod' lafloroj. F lo ra d o . Stato, tempo, 
kiam la vegetaĵo lloras. E k flo r i. Kovriĝi 
de fioroj, komenci llori : Post la noleta 
pluvo elefloris ĉiuj arboj lcaj arbetoj de nia 
ĵardeno.

Floreno. Aŭŝtria monero, valoranta du 
frankojn.

Floso. Trabaro por surnkva transporto 
de la ligno, el kin ĝi konsistas. F losi. 
Transporti per floso. Flosisto. Persono, 
kies profesjo eslas ĝonduki flosojn,
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Flui. Ĝe malforta kuniĝo de la ero.j 
moviĝi malsupren : La akvo Jtuas en la 
rivero. La vino Jluas tra Iruo en la barelo. 
F lu o . Movo dc tio, kio lluas : La fluo de 
almofalo estas tre rapida. F lu a . - l .  Kiu 
fluas. - 2. Facila, senhalta : flua parolado. 
F lu e . En flua maniero. S en flu a . Nc .posed- 
anta fluon : La akvo de lagelo eslas senflua„ 
A lfluo. Leviĝo de la akvo de 1’ maro kaj 
ĝia fluo al la borilo. F o rflu o . Malleviĝo 
de la mara akvo ka.j ĝia fluo for de la 
bordo. S uperflu o . Troo. S u p erflu a . Troa, 
ne necesa.

Flugi. Sin movi en la aero per speciala.j 
membroj, kiujn posedas la birdoj kaj 
insektoj : La birdoj povas flugi antaŭen, 
rondflugi lcaj flugpeiidi.Flugo. Movoj de tio, 
kio flugas. F lu g ilo . Membro de insektoj 
kaj birdoj, per kiu ili sin movas en la 
aero.

Fluida. Kies eroj facile moviĝas unu 
apud alia kaj sur alia : La akvo, benzino, 
biero estas korpoj fluidaj. F lu id a jo . Fluida 
korpo : La fiziko distingas solidaĵojn, gasojn 
kaj Jluidaĵojn. F lu id ig i. Eari iun fluida : 
fluidigi glacion. F lu id iĝ i. Fariĝi fluida.

Fluoro (Uem.). Fl. Ileinia elemento, 
verdete fl.ava gaso, malkomponanla la 
akvon kaj formanta komponajojn kun 
ĉiuj elementoj, ekster la oksigeno.

Fluto. Muzika blovinstrumento, kon- 
sistanta el ligna Iruila tulio kun klavoj, 
kiun oni tenas horizontale kaj en kiun 
oni fajfblovas tra llanka truo. F lu tis to . 
Muzikisto, kiu ludas fluton.

Foiro. Granda bazaro, aranĝata periode 
en anlatifiksitnj lagoj.

Fojo. Vorto, kiu kunigita kur. nombra 
vorto, esprimas kvanton, ripeton : 
unufojon ati unufoje; du fojojn aii dufoje, 
k. I . p. Mi legis la artilcolon du fojojn, lcuj 
mi ne Isomprenis ĝin. F o je . lam (en la 
pasinla tempo). Ia fo je . En kelkaj 
momentoj, de tempo al tenipo. Ĉ iun fojon. 
En ĉiu aparta fojo. P e r  u n u  fojo. Ne 
prokraslante, ne liallante, per imii sola 
ago : Per iutu fojo trahaki ŝtipon.

Fojno. Faiĉila kaj sekigita lierbo, uzata 
kiel paŝtajo.

Foko (Zool.). Marhumlo (Phoca vitilina).
Fokuso. Punkto de optika sistemo, kie 

kuniĝas la radioj de la lumo.
Folio (Bot.). - 1. Kreskanta sur la 

trunko aii branĉoj plata, ordinare verda 
parto de vegetaĵoj : La folioj du la paltnoj 
estas tre longaj kaj mallarĝaj. - 2. Plata 
ebena objekto : papera folio, kupra folio.

F o lia ro . La tutaĵo de la folioj de arbo : 
La foliaro de cipreso formas piramidon. 
T rifo lio  (Bot.). Ilerbo el la familio de 1’ 
fabacoj, uzata kiel paŝtaĵo (Trifolium).

Fondi. Krei kaj aranĝi, institucion : 
fondi societon. F ondo . Ago de tiu, kiu 
fondas.

Fonetiko. Parlo de la gramatiko pri la 
sonoj de la lingvo. F o n e tik a . - 1. Kiu 
rilalas la fonetikon : fonetika teorio. - 2. 
Konforma al la fonetiko: jonelika orlograjio. 
F o n e tik e . En fonetika maniero.

Fonografo. Aparalo, kiu notas kaj 
reproduktas sonojn : la fonogrofo dc Edison.

Fonom etro (Fiz.). Aparalo por mezuri 
la intensecon de sonoj.

Fonto. - l .  Loko, kie akvo ati aiia 
fluidaĵo eliĝas el la tero : fonlo de Irinkebla 
alevo, fonlo de petrolo. -2. Katizo, punkto 
de deveno; loko, kie oni prenas.nkiras 
ion : fonto de malĝojo", fonto por aeetoj, 
fonto por scienca verko.

Fontano. -1 . Akvo aŭ alia fluidaĵo 
ŝprucanta supren el la tero : fonlanoj de 
pctrolo. -2 . Aparato ŝpruciganta la akvon 
alten per la pezlorto : La fontanojn oni 
konstruas ordinare sur placoj aŭ en ĝardenoj.

For. - 1. Interjekcio. esprimanta males- 
liman ordonon eliri, malproksimiĝi, 
tlankiri : For, sendanlca Jilo 1 -2. Prepozicio 
(forde) esprimanla : esti malproksime de 
io, nialproksimiĝi de io : l.i estas for dc 
tie ei. I.i veturas for de lie ei. - 3. Preflkso, 
havanta la saman sencon, kiel la prepozi- 
cio : foresti, forporti, forpeli.

Forgesi. - l .  Perdi la tnemoron pro io, 
ne plu metnori pri io : forgesi ies noinon, 
forgesi gramatikan regulon. -2. Ne fari ion 
pro forgeso; lasi, preterlasi pro forgeso : 
Jbrgesi hejme la gantojn; forgcsi noinon en 
la listo. F o rgeso . Perdo de la inemoro pri 
io, manko de la memoro pri io. Forges- 
e m a . Iiiu facile forgesas, kiu havas 
malbonan niemoron. F orgesem o . lico de 
liu, kiu estas forgesema.

Forĝi. Doni dez.iratan formon al fero 
per la fajro kaj martelo : Forĝu feron, 
dum ĝi estas varmega. Forĝejo. Loko, kie 
oni forĝas. F o rĝ is to . Homo, kies metio 
estas forĝi. K un fo rĝ i. Kunigi per forĝado. 
F orĝ eb la . Kiu povas esli forĝata : forĝebla 
melalo.

Forko. Tenilo kun ilu, tri, kvar longaj 
dentoj ĉe la ekstremo, per kiuoni trapikas 
pecojn de manĝaĵo, por porli ilin al la 
buŝo. F o rk e g o . Longa bastono kun du, 
tri, kvar longaj lignaj ati metalaj dentoj 
ĉe unu ekstremo por pajlo, fojno, k. t. p.
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Formo. - 1. Vazo, keslo, en kiun oni 
verŝas faiiditan metalon, nietas paston, 
k.t. p., por ricevi objekton, reproduktantan 
la geoniclrian aspekton de tiu ĉi vazo, 
kesto : formo por kukaĵo; formo por arĝenta 
kandelingo. -2. Eksterajo, ekstera aspckto, 
geometria aspekto : formo de skalolo. 
F o rm i. - 1. Doni formon; fari lati modclo : 
formi polon elargilo. -2 . Esti la materialo, 
el kiu io kousistas : La vaporoj formas 
nebulojn. F o rm iĝ i. Ricevi fonnon : La tera 
globo formiĝis dum multe dajarcenloj. F o rm a . 
Ilavanla laformon de : rondforma, ondfornia, 
pirfonna, ŝipforma. A lilo rm iĝ i. Ricevi alian 
formon, aliiĝi : La socio aliformiĝas evolucie 
kaj revolucie. R eform i. Aliformigi, plibonigi 
per ŝanĝoj : reformi la ŝtaton. Komparu : 
F ig u ro .

Form aeio. Tavoloj de la lero, formilaj 
en unu gcologia cpoko.

Form ala. Laŭforma, laŭleĝa, laiire- 
gula; koncernanta nur la formon, ne la 
esencon de 1’ afero : formala konlralito; 
formala demando dum kunsido. F o rm a la ĵo . 
Formala afero : formalaĵoj de proceso.

F orm ato. Eormo kaj grandeco de 
presajo : formalo de i  « Fundamcnla Krcs- 
lomatio

Form iko (Zuol.). Insekto, vivanta cn 
societoj, cl la vico de la himcnopteroj 
(Formica).

Form ulo. - 1. (lencrale aplikebla, es- 
primita per signoj, rezulLato de algebra 
kalkulo; sciencaleĝo, mallonge esprimita 
per signoj : formulo de la falado d: i  lcorpoj.
■ 2. (ienerale uzalaj vortoj por akto, 
petskribo : formulo de ĵuro. F o rm u li. 
Mallongc. precize esprimi : Lertc formtili 
ia deeidotan demandon cslas la plej bona 
maniero mallongigi la disputojn.

Forno. Masonita aii metala fnjrujo por 
"Uiri, baki, por fandi metalojn kaj por 
aliaj industriaj celoj : forno de kuirejo, de 
metalfandejo. Komparu : Kameno.

Forta. -1 . Kapnbla venki kontraŭ- 
staron, levi pezan korpon : forta luktisto, 
forla brako. -2. Malfacile rompebla, for- 
lika : forta Stofo. -3. Encrgia : forta volo. 
‘ Grandn, de alta grado : forla luso, 
Jorlp pluvo. F o r to .  - 1 .  Kapablo vcnki 
koiilrafislaron, levigrandan pez.on; aganla 
kauz.o : forto de liomo; fortoj d- 'u naturo : 
elelstro. -2. Enorgio : forto de milo. -3. 
urado : forto de febro. F o rtig i Eari ion 
orta : Jorliga dieto. F o rtu lo . Ilomo tre 

lo rla . P e r to rto , su p e rfo rto . Devigo per 
lorto. P e r fo r t i ,  s u p e rfo r ti . Devigi per 
forlo.

Fortepiano. Granda muzika instru- 
menl.o sur tri piedoj, kun kordoj kaj 
klavoj.

Fortika. Malfacile disŝirebla, malfacile 
rompebla, malfacile difektebla : fortika 
drapo, fortika muro. F o r tik ig l. E ari ion 
fortika. F o r t ik a ĵo . Eortikigita loko, kun 
garnizono, pordefendi la landon de invado 
de malamikoj : La fortikajojn oni konstruas 
precipe proksime de la landlimoj. Komparu : 
F irm a , m as iv a , so lida .

Forumo. - l .  Placo en laanl.ikva Romo 
por diskutoj pri publikaj aferoj. - 2. Eoko, 
kie oni traktas publikajn aferojn : La 
afero, longe lcaŝata, Jine venis sur la publikan 
forumon.

Fosi. Fari truojn en la tero, malfirmigi 
la leron per fera tranĉanta plato kun 
longa ligna tenilo : fosi teron, fosi truon, 
fosi pulon. Fosiio . lnstrumento por fosi : 
fera tranĉanta plato kunlongaligna tenilo.

Fosforo (Ĥem.j. P. Ĥemia elemento, 
senkolora mola subslanco, faeile ekbrulig: 
ebla, uzata por fabriki alumetojn.

Fosto. Trabo, servanta kiel subteno.
Fotografi. Fari bildojn de objektoj aŭ 

personoj per la ĥemia agado de la lumo 
sur impreseblan platon kun iielpo de 
speciala aparato, noinata malluma kamero. 
F o to g ra fa jo . Rildo farita per fotografado. 
F o to g ra fis to . Persono, kies profesio estas 
fotograli.

Frago (Bol.). Frukto (bero) de I' fragujo. 
F ra g u jo . Ilcrbo el la familio dc 1’ rozaeoj; 
ĝiaj fruktoj estas manĝataj kiel deserto 
kaj' kontitajo. (Fragaria vcsca).

F ragm en to . - 1 ■ Peco de rompita 
objekto : fragmcnlo dc polo. -2 . Eltirajo, 
parto de literalura verko : Krcslomatio 
ordinare enhavas multajn fragincntojn.

Frajo.Ovoj de liŝoj,de ranoj -.Lakaviaro 
estas frajo de sturgoj. Fraji. Meti ovojn.

Frako. Vira ceremonia vesto ku.n 
mallarĝaj baskoj. F ra k u lo . Persono, port- 
anta frakon : Frakuloj estas malmultaj en 
niaj kongresoj. .

Frakasi. - l .  Dispecigi, tuie rompi kun 
liruo : fralcasi vilron. -2. Venki, kaŭzante 
grandaĵn perdojn al malamikoj : frakasi 
malamikan anneon.

Frakcio - l .  (Mat.). Parlo de unuo, 
parto : frakcio ordinara, decimala. - 2. Partio, 
precipe parlamenta.

4KABK.
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Frakseno (Bot.). Arbo el la familio de I’ 
oleacoj; ĝia ligno estas uzala por mebloj 
(Fraxinus).

Fram asono. Ano de la religie-mistika 
societo, kies celo estas morala perfekliĝo 
sur la bazo de ĝenerala egaleco kaj frat- 
eco.

Frambo (Bot.). Frukto (bero) de I’ 
frambujo. F ra m b u jo . Arbeto el la familio 
de I’ rozacoj; ĝiaj fruktoj estas uzataj por 
konfitaĵoj, por siropo (Bubus Idaeus).

Frandi. Kun plezuro, kun ĝuo manĝi, 
gustumi ion bongustan : La infanoj frandis 
peceton dc forZo. F ra n d e m a . Ifavanta inklin- 
on al frandado, amanta delikatajn, bon- 
gustajn manĝojn. F ra n d a ĵo .  Oelikata, 
bongusta manĝo.

Frangolo (Bot.). Arbeto el la familio 
de I’ ramnacoj; ĝiaj beroj kaj ŝelo estas 
uzata kiel laksiga rirnedo (Bhamnus fran- 
gula).

Fraĝo. Ornamo, konsistanta el dense 
kunmetitaj mallongaj fadenoj, libere pend- 
antaj ĉe rando de vesto, de meblo.

Franko. Franca monero, valoranta 
80 fenigojn, 25 kopekojn.

Frapi. - 1. Bati kaj produkti mallongan 
s.onon; bati por atentigi per la produktata 
&ono; bati : frapi pardan. - 2. Atentigi, 
mirigi : Lia stranga Itonduto frapis ĉiujn. 
F ra p o , Jrap ad o . Ago, agoj de tiu, kiu 
frapas.

Frato. Vira ido de la sanra patro aii 
patrino : Abelo kaj Kaino cstis fratoj. F ra t-  
in o . Virina ido de la sarria patro aii patr- 
ino. F ra te c o . liilato inter fratoj; rilato 
kvazait inter fratoj, anrikeco. F ra tiĝ i. 
Fariĝi kvazaŭ fratoj, intime amikiĝi. 
B ofrato . Edzo de fratino; frato de edzo, 
frato de edzino, edzo de bofratino (edzo 
de fratino de edzino). K u n fra to . Kolego, 
kamarado.

Fraŭlo. Viro senedzina, ne edzigita. 
F ra ŭ lin o . Virino senedza, ne edzinigita. 
F ra ŭ la . Senedza. F ra ŭ le c o . Senedzeco.

Frazo. - l .  Ideo, esprimita per vortoj; 
kolekto de vortoj, havanta kompletan 
sigbifon : La ĉefaj partoj ds la frazo cstas 
la subjekto kajla predilcato. - 2. Paroloj sen 
signifo; belaj vorloj, sed ne esprimirntaj 
la veran opir.ion de la parolanto : Grandaj 
frazoj, malgrandaj agoj !

Fregato. Trimasta milita velŝipo; mal- 
peza kirasa ŝipo kun unu baterio : La 
fregatojn anstataŭas nun la lcrozŝipoj.

Frem da. Venanta el alia loko aŭ lando; 
nekonata. Fremdulo. Homo nekonata, 
alilandulo. Fremdlando. Ciu lando ekster 
la palrujo, eksterlando.

Freneza. Kiu perdis la prudenton, la 
memkonscion : frencza homo, freneza ago. 
F ren ezu lo . Homo freneza. F re n ez iĝ i. Far- 
iĝi freneza : freneziĉ/i dc timo. F re n ez ig i. 
Fari iun freneza : La aikoholo frenezigas.

Fresko. Pentrajo, farita sur ĵus stuk- 
ita muro.

Freŝa. - l .  Ĵus farita, antaŭ nelonge 
farita : freŝa pano, freŝa numero de gazeto. 
- 2. Ne eluzita, ne malbonigita, ne nial- 
koinponiĝinta : freŝa veslo, freŝa Jiŝo. 
F re ŝeo o . Eco de tio, kio estas freŝa. 
R efreŝig i. Fari ion ree freŝa : rcfreŝigi 
bulkon.

Fringo (Zool.). Birdo el la vico dc 1’ 
paseroj (Fringilla coelebs).

Fringelo (Zool.). Ilirdo el la vico de 
la paseroj. (Fringilla spinus).

Fripono. Ituza trompisto, nebonesta 
liomo. F rip o n i. Plenumi agojn de fripono. 
F rip o n a ĵo . Ago de fi ipono.

Friso. Surmura ornamaĵo inter la 
arliitravo kaj kornico.

Friti. Prepari manĝajon kun graso per 
la varmego de forno (ckstere) : frititaj 
terpomoj. Komparu : B aki, k u ir i ,  ro s ti . .

Frivola. Ne serioza, Iravanta inklinon 
al vantaj aferoj, senpripensa, ŝenkonsi- 
dera : frivota homo, frivoia ŭgo. F riv o le . 
En frivola maniero. F rivo leo o . Eco de lio, 
kio estas frivola : la frivoleco de la virina 
lcarakterŭ.

Frizi. Arte konibi liarojn, fararrte krisp- 
ojn, buklojn.Frizisto. Ilonro, kiesprofesio 
estas'frizi, konibi harojn.

From aĝo. Manĝajo, produktata cl 
fermentinta kazeo : svisa, holanda fromaĝo.

Fronto. Antaŭa parto de konstruajo, 
dc militista taĉmento.

Frontono. Triangula ornanraĵo super 
la kornico de fronto.

Frosto. Malvarmo de tia grado, ke ĝi 
glaciigas la akvon : La tropikaj landoj ne 
konas la froslon.

Froti. Movi tien kaj relurnen, premante 
unu korpon sur-alia : froti pargeton per 
vakso. Komparu : G rati. sk ra p i ,  v iŝ i.

Frua. Okazanta en tempo proksima. al 
la komenca momento : frua mateno, frua 
printcmpo, fruamorto.Frue. En fmatenrpo. 
M aifrua . Okazantaen tempo ntalproksima.
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de la komenca momento, de la interkon- 
sentita ĝusta momento : malfrua vizito. 
M a llru i. Veni malfrue, okazi m alfrue: 
Alcurata lioino ncniain malfruas. La horloĝo 
malfruas kvin minutojn. T ro tru a . Okazanta 
tro frue : trofrua decido. F ru m a te n e . En 
frua mateno.

Frugilego (Zool.). Birdo el la familio 
de 1’ korvoj (Corvus frugilegus).

Frukto. - 1. Produktaĵo de 1’ vegetaĵoj, 
sekvanla la floron kaj enliavanla la 
semon : pomo, oranĝo, pruno. - 2. Rezult- 
ato : frukto de laboro. F ru k to d o n a , fru k to -  
p o r ta . Donanta multe da fruktoj : frukto- 
dona tero, fruklodona arbo', fruktodona 
laboro. S e n f ru k ta . Ne havanta, ne donanta 
fruktojn.

Frunto. Supra parto de 1’ vizaĝo, de la 
harlimo ĝis la brovoj : Alta frunlo montras 
ofte grandan inlcligentccon. Sulkigi lafrunton.

Ftizo (Med.).Tuberkulozo,precipetuber- 
kulozo de la pulmoj. F tizu lo . Ilomo mal- 
sana je la tuberkulozo de la pnlmoj.

Fugo. Muzika verko, en kiu temo ludita 
de unu instrumento estas ripetata de 
aliaj : La fugoj de Bach.

Fuksino. Anilina ruĝa farbo.
Fulardo. - l .  Malpeza silka ŝtofo por 

vestoj, kravatoj, k. t. p. - 2. Koltuko.
Fulgo. Nigra densa substanco de la 

karbono, ne komplete forbrulinta. La fulgo 
amasiĝas cn la kamenluboj. Nigra kicl fulgo.

Fulmo. Grandega fajrero, produktata 
de la eleklro de la nuboj : Fulmo lumigis 
la maUuman ĉielon. F u lm o to n d ro . Granda 
pluvo, akompanata do vento, fnlmoj kaj 
tondroj : Lafulmotondroj cstas oftajsoinere. 
Kotnparu :V entego . F u lm as. Apcras fulmoj, 
fulmoj lumigas : Fulmas, sed oni ne aŭdas 
la tondrojn.

Fumo. Miksaĵo de gaso, vaporo kaj 
subtilaj solidaj subslancoj, leviĝar.taj de 
brulanta korpo : Fuinolcviĝas dc la kamcn- 
tubo. F u m i. Enspiri kaj elspiri la furnon de 
Ia tabako : fiinii. cigaron. <)ni pelas ne fuini. 
Fumiĝi. Eligi fumou : Brulanta ligno fum- 
iĝas. F u m aji. Saluri per fumo por fari 
konservebla : fumaji ŝinkon, Jiŝon.

Fundo. - l .  Ln plej malalla parto de 
kavo, solida parto sub granda nmaso da 
akvo : fundo dc valo, de rivcro. - 2. Malsupra 
plato de vazo, de barelo. - 3. Parto ple.j 
malproksima de la eniro -.fundode ĉambro. 
'  Kio estas kaŝita en la animo : Dio 
vidas la fundojn de l’ koroj. - 5. La plej

alta grado de malsukceso : Lafundo de l’ 
inizero. S u rfu n d a jo . Solidaj substancoj, 
falintaj sur la fuiidon el solvajo, el miks- 
aĵo de solidoj kaj fluidoj : ŝlimo.

Fundam ento. - 1. Subtera masonaĵo, 
sur kiu oni konstruas : la fundamento de 
domo. - 2. Esenco, eefa principo, bazo : 
La fundamento de Esperanto. F u n d a m e n ta .
- l .  De fundainento, kiu apartenas al 
fundamento : fandamenta ŝtono. - 2. Cefa, 
grava : fundamenta vero. Komparu : Bazo.

Funebro. - l .  Malĝojo, kaiizita de la 
morto, de granda maifeliĉo : familia fune- 
bro, nacia funebro. - 2. Eksteraj signoj de 
funebro : porti funebron= porti funebrajn 
vestojn. - 3. Tempo de la funrbro : La 
funebro daiiras unujaron. F u n e b ra . - 1 . Kiu 
rilatas la funebron : funebra ceremonio.
- 2. Malĝoja : funebra mieno. F u n e b r i. 
Malĝoji pro la morto, pro granda malfe- 
liĉo; plori ion :funcbri la morton da la patro.

Funelo. Vazo supre larĝa, mallarĝiĝanta 
en tubon, por transverŝi fluidaĵojn.

Fungo (Bot.). Kriptogama vegetaĵo sen 
klorofilo; multaj el ili estas manĝeblaj, 
inultaj venenaj, kaiizas malsanojn de 
I’ honioj, bestoj kaj vegetaĵoj, detruas la 
lignon, k. t. p. (Fungus).

Funkeio, -1 . Agado dum la plenumo 
de sia specialo, de sia lasko : funkcio de 
episkopo. - 2. Agado de organo, de maŝino : 
La pcnso estas funlccio dv la cerbo. F u n k c ii . 
Plenumi sian funkcion : La maŝino fanhcias 
bone : Komparu : D evo, kom isio , ta s k o .

Funto. Mezuro de la pezo (en diversaj 
landoj malsama) : La germana funlo pezas 
500 gramojn.

Furaĝo. Nutraĵo por brutoj.
Furio. Diino de venĝo.
Furiozo. Granda, mjlialtigata kolero. 

F u rio z a . Kiu estas en ia stato de furiozo. 
F urioz i. Esti cn la stato de furiozo.

Furunko. Malgranda dolora tumoro de 
la haiito, kaŭzita de inflamo de la sub- 
liaŭla histo.

Fusteno. Ŝtofo el liuo kaj kotono, kun 
unu malglata flanko.

Fuŝi. Malbone fari ion : fuŝi veston. 
F u ŝu lo . Persono, kiu fuŝas.

Futo. Mezuro de la longeco (en diversaj 
landoj malsama) : La angla futo egalas 30 
centimetrojn.
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Gabio. Cilindra korbo sen fundo, uzata 
por rapida aranĝo de reduloj.

Gado (Zool.). Speco de ostfiŝo, ĉefa 
nutraĵo de la norduloj (Gudus).

Gaja. Ekscitita de agrablaj sentoj kaj 
montranta sian kontentecon per gestoj, 
rido : gaja homo, gaja junularo. Gaje. En 
gaja maniero. Gajeoo. Stato de tiu, kiu 
estas gaja. Gajigi. Fari iun gaja : La 
ralconto gajigis ĉiujn. Malgaja. Ekscitita de 
malagrablaj sentoj. Malgajeeo. Stato de 
'tiu, kiu estas malgaja. Malgajigi. Fari iun 
malgaja. Komparu : Goja.

Gajlo. Tumoro sur la folioj de 1’ kverko, 
kaŭzita de piko de vespo : El gajloj oni 
fabrikas inlcon.

Gajni. Akiri ion aii bonan rezultaton 
en io, sukcesi en io, kio tute aii granda- 
jiarte dependas de sorto : gajni en kartludo, 
en loterio; gajni batalon. Malgajni. Perdi 
ion, malsukcesi cn io, kio tute aŭ parte 
dependas de sorto : malgajni velon. Kom- 
paru : Profiti.

Galo. Sekrecio de la bepato : maldolea, 
verdeflava digesta suko.

G alanterio. Malgrandaj luksaj objektoj 
por ornamo de loĝcjo, de vesto : statuetoj, 
speguloj.

Galantino. Vianda manĝajo, ornamita 
per la propra gelateno.

Galeno.Mineralo,konsistantael plumbo, 
sulfuro kaj arĝento.

Galero. Komerca aii milita ŝipo de la 
mezaj jarcentoj. En Francujo iam la 
remistoj de galeroj estis krimuloj, ligitaj 
al la bordoj per ĉenoj : galeroj =  pun- 
laboro, malfacila, teda laboro.

Galerio. -1. Teatra balkono kun benkoj 
por la spektatoroj. - 2. Longa, mallarĝa 
salono kun kolonoj; ionga, mailarĝa 
subteraĵo : galerio de mincjo. - 3. Kolekto 
de objektoj de arto, de kuriozaĵoj : galerio 
de pentraĵoj.

Galiumo (Hem.). Ga. Ilemia elemento, 
malofta metalo, parenca kun zinko.

Galono. Densa rubando el arĝento, oro, 
por ornamo de vesto, de kurteno ; galonoj 
de ojieira uniformo.

Galopo. La plej rapida kuro de 1’ ĉe- 
valo; tre rapida kuro. Galopi. Tre rapide 
kuri. Galope. En galopa kuro; tre rapide.-

Galoŝo. Piedvesto, plej ofte kauĉukn, 
kiun oni metas sur la ŝuon por gardi la 
piedon de la malsekeco.

Galvana (Fiz.). Kiu rilatas Ia elektron, 
devenantan de liemiaj fenomenoj.

Galvanism o (Fiz.). Elektraj fenomenoj, 
devenantaj de liemiaj fenomenoj.

G alvanom etro (Fiz.). Aparato por 
mezuri la forton de la galvana fluo per 
la devio do magneta vergeto.

G alvanoplastiko. Apliko de la galvana 
fluo por kovri objektojn per maldika 
tavolo dc metalo, antaiie solvita.

Gamo. Serio de muzikaj notoj, ordigilaj 
en la natura vico de 1’ tonoj : Ĉiuj gamoj 
ricevas la nomon de la komenea noto.

Gamaŝo. Ves.to, kiu kovras la malsupron 
de la kruro kaj la supron de la ŝuo.

Ganglio. Nerva nodo.
G angreno. - l .  Detruo, morto de 

membro aŭ organo, kaiizita de lezo de la 
nutrado, de la baklerioj : La gangreno eslas 
ofta en la militaj hospitaloj duin la mililiro.
- 2. Malvirteco : morala gangreno.

Ganto. Vesto de ,la mano : ledaj, lanaj 
ganloj. Jeti la ganton — inviti al balalo. 
Levi la ganlon =  akcepti la inviton al 
batalo.

G arantii. - 1. 1’reni sur sin la respond- 
econ : garanlii por komercaĵo, por arestito, 
por prunlo. - 2. Firmeaserti : Li garantias, 
lie morgaŭ estos bela vetero. Garantio. 
Itespondeco de tiu, kiu garantias; garan- 
lianta objekto : pruntgarantio.

Garbo. Fasko de greno : trililca garbo. 
Garbejo. Konstruaĵo por greno, fojno, 
pajlo.

Gardi. Zorgi pri ies sendanĝereco : 
gardi personon, lconstruaĵon, postenon; sin 
gardi. Gardisto. Homo, kies okupo estas 
gardi. Gardejo. Gardista posteno. Gardo- 
staranto. Gardisto dum la plenumado de 
sia funkeio. Antaŭgardi. Neebligi la 
danĝeron antaŭ ĝia apero : La valccino 
antaŭgardas. de la variolo. La asekuro
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anlaŭgardas de la perdoj. A n ta ŭ g a rd a . Kiu 
antaŭgardas : antaŭgarda valecino. S in g ard - 
em a. Zorgema pri sia sendanĝereco.

Gardenio (Bot.). Vegetaĵo ei la familio 
de 1’ rubiacoj (Gardenia).

Gapgari. Lavi la bŭŝon, la gorĝon per 
fluidaĵo, kiun oni skuas en ili per 
elspirata aero : gargari la gorĝon per borika 
dcido.

Garni. Ornaini veston per puntoj, 
galonoj; ornatni inanĝŭĵon per legomoj,- 
arte dismetitaj. Garnaĵo. Garnanta ob- 
jekto : kollcto kun garnaĵo.

Garnizono.Militistaro, gardanta urbon, 
fortikaĵon.

Garolo (Zool.). Birdo el la familio de l’ 
korvoj (Garrulus glandarius).

Gaso(Fiz.). Korpo, Itiu ne havas propran 
formon kaj kies eroj havas la emon sin 
malproksiinigi unu de alia : aero, lumiga 
gaso.

Gasometro. Instrumento por mezuri 
la kvanton de produktita aŭ konsumita 
gaso.

Gasto. - l .  Vizitanto aŭ amiko; 
akceptata en la hejmo aŭ ĉe la  tablo de 
alia : Gaslo en la domo — Dio en la domo 
(pola proverbo). - 2. Loĝanto en hotclo, 
vizilanto en restoracio. G asti. Hesti kiel 
gasto, loĝi kiel gasto : gasti tatan tagon. 
ŝ a a ta m a . Volonte, afable akceptanta 
gastojn : gastama lioino, gastama lando. 
G astig i. Akcepti, loĝigi kiel gaston. 
G astejo . Ejo, kie oni gastigas por pago; 
siinpla, senkomlorta ejo, kie oni povas 
loĝi kaj manĝi por pago.

G astronom o. Specialisto cn la knir- 
arlo; amanto de lnksaj, delikataj inanĝoj.

Gastronomio. Kuirarto.
Gavoto. Iama franca danco.
Gazo. Travidebla, malpeza ŝtofo silka, 

lina.
Gazelo (Zool.j. Remaĉulo el la familio 

de 1’ antilopoj (Antilopc dorcas).
Gazeto. Pcriode apcranta presaĵo de 

konstanta formato kun aktualaĵoj, litera- 
thraĵoj ; gazeto ĉiulaga, semajna, dusemajna 
aŭ duonmonata,monatd, dumonata. G aze ta ro . 
Tutaĵo de la gazetoj dc urbo, de lando; 
liBeraturo de la gazetoj : Lagacfiaro amike 
akceptis la aperon de nia revuo.

Ge-. Prefikso por dcrivi nomojn esprim- 
anlfijn ainliaŭ seksojn kune, procipe 
edzigan paron : gepatroj =  patro kaj 
patrino; geonkloj .-= onklo kaj onklino, 
gefianĉoj =  lianĉo kaj lianĉino.

Geheno. Infero (Riblia esprimo).
Gelateno. Besta gluo, produktata el la 

histo.j.
Gemo. Polurita mullekosta ŝtono.
Geneiano (BoL). Herba vegetaĵo el la 

samnoma familio (Gentiana).
Genealogio. Tabelo de la deveno kaj 

parenceco de la meinbroj de gento : Ofte 
oni prezentas la genealogion en forino de 
arbo gcncalogia arbo.

Generaeio. Tutaĵo de 1’ homoj sam- 
lempe vjvantaj : La ■ nuntempa gencracio 
malamas la militon.

Generalo. - 1. Supera militisla ĉefo, 
komandantaarmeon, korpuson de armeo. 
- 2. Ĝefo : generalo de la jezuitoj.

Genezo. - 1. La unua librodeia Biblio 
pri la komenco de la mondo. - 2. lleveno.

Genio. - 1. Diaĵo, laŭ la opinio dc la 
antikvuloj, protektanta ĉiun homon : 
bona, matbona genio. - 2. La plej alta 
grado de homaj kapabloj, precipe kreanta 
kapablo en la sciencoj kaj artoj : Por krei 
lingvon internacidn neeesa eslis la genio de 
Zamenhof. G enia. Kiu posedas genion : 
genia homo, gcnia verho. G eniulo. Hoir.o 
genia.

Genitivo (Gram.). Dua kazo de la 
deklinacio, formal.a cn Esperanto per la 
prepozicio de. kaj esprimanta posedon, 
kvaliton, k. t. p. : libro de 1’palro, hoino 
de grandaj kapabloj.

Genoto (Zool.). Rabobesto el la 
familio de 1’ ursoj, kun bela pelto 
(Genetta).

Gento. - 1. Posteularo de unu praan- 
taŭulo, kune vivanta kaj komandata de 
unu ĉefo; subdivido. de nacio : sovaĝaj 
genloj de Afriko; la gento de Judo. - 2. 
Subdivido de faniilio (enlanatursciencoj): 
tipo, klasd, vico, familio, gento, speco.

Genuo (Anat.). Parto de la korpo, kie la 
femuro kuniĝas kun la kruro. G enui. Stari 
sur la genuoj : geniii antdŭ allaro. E k g en u i, 
genuflek si. Stariĝi sur la genuoj.

Geodezio. Scienco pri la mezurado de 
la surfaco de la tero.

Geognozio. Scienco pri la strukturo 
de la tcra ŝelo kaj pri ĝiaj ŝtonegoj.

Geografo. Scienculo, studanta la geo- 
gralion; specialisto en la geografio.

Geografio. Scienco pri la tero, kiel 
parto de la universo kaj loĝloko de la 
honio : geografio matematika, ficika kaj 
politika.
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Geologo. Scienculo studanta la geolo- 
gion; specialisto en la geologio.

Geologio. Scienco pri la evolucio kaj 
strukturo de Itt tero, de la momento de 
la malmoliĝo de la lera ŝelo ĝis la nuna 
tempo.

Geometro. Scienculo, studanta la 
geometrion; speeialisto en la geometrio.

Geometrio. Malematika scienco pri la 
figuroj, pri la mezurado de ilia surfaco 
kaj volumeno.

Geranio (Bot.). Vegetaĵo (arbetoj, 
herboj) el la familio de 1’ gcraniacoj kun 
belaj floroj (Geranium).

G eraniaeoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj multepetalaj vegetajoj : geranio.

G erundio (Gram.). Formo de la latina 
konjugacio, havanta sencon ile suhstan- 
tivo, devenanta de verho : ars scribcndi 
— la arto de 1’ skribado.

Gesto. Movo de la korpo, precipe de la 
mano kaj brako, akompananta la parol- 
adon aŭ ĝin anstataŭanla : nea,jesa gesto; 
gesto de miro. G esti. Fari gestojn.

Giganto. Grandegulo, grandega ob- 
jekto : lioino giganto, monto giganlo. Gi- 
g a n ta ,  Grandega.

Gildo. Divido, kategorio, korporacio de 
la komercistoj : En Rusujo la komercistoj 
estas dividataj en du gilaojn; al la umia 
apartenas la posedantoj de grandaj lcomercaj 
Jirmoj, la bankieroj, k. t. p.

Gilotino. Aparato por senkapigo de 1' 
kondamnitoj al la morto. G ilo tin i. 
Senkapigi per giiotino.

Gimnastiko. Ekzercado de la fortoj 
kaj de la lerteco per movoj de la korpo : La 
gimnustiko ludas gravan rolon en la edakado 
de, l' junuloj. G im n as tik a . Kiu rilatas al la 
gimnasliko : gimnastileaj ekzercoj. Gim- 
n a s tik i . Ekzerci per la gimnastiko : 
gimnastilci la braltojn. G im n astik e jo . lijo por 
la gimnastiko. G im n a s tik is to . Specialisto 
en la gimnasliko.

Gimnazio. Mezgrada lernejo, liceo. 
G im naziano . Lernanto en gimnazio.

Gineo. Angla ora monero, neekzistarita 
plu, valoranta 21 ŝilingojn.

Gipso (liem.). Sulfato de kalko. Gipsi. 
Ŝmiri per gipso, aldoni gipson al solvaĵo, 
Surŝuti per gipso : gipsi kamenon; gipsi 
vinon; gipsi lcampon.

Girlando. Kunjilektaĵo dc lioroj kaj 
folioj en lormo de ŝnuro,

Gitaro. Muzika instrumento kun ses 
kordoj, kiun oni ludas, pinĉante la 
kordojn per la fingroj.

Giaeio. Akvo aŭ alia fiuidaĵo solidigita 
de la Irosto. G laciajo. Sukeraĵo, konsist- 
anta el gtaciigita kremo kun aŭ sen 
aldonoj : krerna, ĉokolada glaciajo. G laciig i. 
Solidigi per la malvarmo : La frosto 
glaciigis la lagon. G laciiĝi. -  1. Fariĝi 
glacio : la Meza Maro neniam glaciiĝas. - 2 . 
Senti grandan malvarmon : En la suno 
hodiaŭ estas tre varme, kuj en la ombro oni 
glaciiĝas. G lac ie jo . Konslanta granda 
amaso de glacio sur monloj.

Gladi. Glatigi per varmega metalo : 
gladi tolaĵon, veston. G ladilo . Instrumento 
por gladi. G lad is tin o . Virino, kies profesio 
estas gladi.

G ladiatoro. Luktisto en la cirkoj de 
la antikva Romo : Cezaro, salutas vin la 
mortontoj, t, e. la gladiatoroj.

Glano (Bot.). Frukto de 1’ kverko,
Giando. Organo, kies funkcio estas 

produkti sekrecion : hepato, salivaj glandoj.
Glaso. Vitra vazo por trinki : Mc:e 

granda glaso enhavas ‘20U leub. centimetrojn.
Glata. Kies partoj ne superstaras unu 

alian, sur kiu oni povas libere konduki 
la inanon : glata papero, glata tolo. G latig i, 
Fari ion glata : glatigi lignon per rabotilo, 
per fajlilo. M alg la ta . Kies partoj super- 
staras unu alian : Fustcno estas malglala 
ŝtofo. Komparu : E bena, p la ta .

Glavo. Longa hakarmilo kun unulranea 
aŭ dutranĉa klingo. Koinparu : R a p iro , 
sa b ro , spado.

Glazuro. Itnpide nialmoliĝanta fandaĵo, 
solvaĵo, per kiu oni kovras diversajn 
objektojn por fnri ilin pli fortikaj (ne 
penetreblaj por la aero, akvo) aŭ pli 
glataj, brilantaj. G lazu ri. Kovri per 
glazuro : glazurita poto. Komparu : E m ajlo , 
lak o , p o lu ro .

Glicerino (lleni.). C3H8O3. Densn, dolĉa 
fiuidaĵo, solvebla en akvo. Gi estas 
ekstraktata el grasoj kaj u/.ata por ŝmiri 
la haŭlon, por fabriki dinamiton, por 
konservi fruktojn, k. t. p.

Glieirizo (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’ fabacoj; el ĝia dolĉa radiko oni 
ckstraktas sukon, kiu estas uzata kiel 
medikainento konlraŭ In tuso, por dolĉigi 
medikamentojn, bieron (Glycyrrhiza).

Glikozo (Ĥem.). Vinbera sukero.
Glirno. Diafana liiineralo, uzata anstataŭ 

fenestra vitro.
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Gliptoteko. Muzeo de statuoj kaj skulpt- 

aĵoj.
Gliti. - l .  Facile moviĝi sur glala 

supraĵo : Ŝlono glitas sur glacio. - 2. Perdi 
la egalpezon sur glata supraĵo : gliti lcaj 
fali sur kola vojo. Glitiga. Kin igas iun 
gliti : glitiga trotuaro. G litkuri. Gliti sur 
glacio por amuzo, por sporto. Glitilo. 
Ligna aŭ metala planilo kun ŝtala klingo, 
stir kiu oni glitas. G litveturilo . Veturilo 
sen radoj por gliti sur la neĝo aŭ glacio.

Globo. Objekto sferforma : La tero ne 
eslus perfekta globo, kvankam oni nomas ĝin 
terglobo. Komparu : Kuglo.

Gloro. La plej alta opinio de la plimulto 
pri la meritoj, virtoj, talento : La gloro 
venas ofte nur post la morto de verlcisto. Glori. 
Honori per gloro : Estu glorata la nomo de 
Dio! Malgloro. La plej malalta opinio pri 
la morala aŭ intelekta valoro : akiri mat- 
gloron per friponaĵoj. G lorkrono. Luma 
cirklo, per kiu la pentristoj ordinare 
ĉirkaŭas la kapojn de 1’ sanktuloj ; 
aŭreolo.

GIoso. Klarigo de la senco de vorto per 
surmarĝena noto; komentario. Glosaro. 
Vortaro de arĥaikaj aŭ specialaj vortoj, 
uzitaj de aŭtoro.

GIuo. Densa fluida substanco, uzata 
por lirmc kunigi du objektojn : guino 
araba. Glui. Kunigi per gluo. Alglui. Glui 
malgrandan objekton je granda : alglui 
poŝtmarkon. K unglui. Glui du objektojn 
proksimume same grandajn : kunglui du 
paperajn foliojn. M alglui. Liberigi objekton, 
kunigitan kun alia objekto per gluo : 
malglui poŝtan markon.

Gluti. Per la movoj de la muskoloj de 
la gorĝo transporli el la buŝo en la ezo- 
fagon kaj stomakon : gtuti manĝaĵon, 
pilolon.

Gnomo. Fabela estaĵo, gardanta tre- 
zorojn en la interno de la tero.

Gnomono. Sunliorloĝo, kompe.so.
Gobio (Zool.). Speco de riverliŝo. (Go- 

bio).
Goeleto. Malgranda dumasta velŝipo.
Golfo. Parto de maro, de oceano, 

eniĝinta en kontinenton : la Biskaja gotjo.
Gondolo. Longa, plata sipeto, uzata 

precipc en Venecio. Gondolisto. Itemisto 
de gondolo.

Gonoreo (Med.). Inflamo de la muka 
membrano de la uretro aŭ de unu el la 
najbttraj organoj, kun pusa sekrecio.

Gorĝo. Interna parto de la kolo, la kavo 
post la buŝo.

Gorilo (Zool.). La plej granda simio, el 
la familio de 1’ homosimilaj (Gorilla).

Gotika (Aifiitekt.). Karakterizata de 
akrepintaj arkaĵoj : Notre-Dame de Paris 
estas gotika koiistruaĵo.

Graeia. Posedanta harmonian struk- 
turon, barmoniajn proporciojn : gracia 
knabino. Gracieco. Eco de tio, kio estas 
gracia. M algracia. Posedanta senharmo- 
niajn proporciojn.

Grado. - 1. Ciu el la 360 partoj de la 
cirklo : Grado — (10 minut. - 2. Divido de 
la termometra skalo : 10 gradoj super la 
nulo. - 3. Mczuro de eco : gradoj de komparo; 
la plej alta grado de kolero. Gradigi. Dividi 
en gradojn; dismeti, ordigi laŭ grado : 
gradigitcrmometron, gradigitaj legaĵoj. Grade. 
Laŭ grado.

Grafo. Persono posedanta nobelan ti- 
tolon, kies alteco estas inter tiu de princo 
kaj barono. Grallando. Provinco, regata 
de grafo.

Grafiko. Reproduktado de objektoj per 
linioj kaj figuroj : La alfabeto de Esperanto 
plej bone konservas la grafikon kaj la fone- 
tikon de l' internaciaj vortoj.

Grafito. Grize-nigra, mola speco de kar- 
bono, uzata precipe por la fabrikado de 
krajonoj.

Grafologo. Specialisto en la grafologio.
Grafologio. Arto ekkoni la karakteron 

de persono per la esploro de lia skribo.
Grajno. - 1. Malgranda seka frukto aŭ 

semo, precipe de greno : grajno de tritiko, 
de pipro. - 2. Objekto, similanta grajnon : 
hajla grajno. Komparti : Greno, kerno, 
semo.

Graki. Eligi sonojn, kiel la korniko.
Gramo. Pezunuo de la metra sistemo : 

pezo de unu kuba centimetro de distilita 
akvo, ĉe Ia temperaturo de ĝia plej granda 
denseco.

Gramatiko. Scienco, instruanta korekte 
skribi kaj paroli; verko, enhavanta regul- 
ojn de la gramatiko. G ram atika. Kiu rilat- 
as la gramatikon : gramatika regulo.

Graminacoj (Bot.). Familio de unu- 
kotiledonaj vegetaĵoj : tritiko,sekalo, hordeo, 
aveno, maizo,

Granato (llot.). Frukto de 1’ granat- 
urbo. G ranatujo. Arbo el Itt familio do 
1’ mirtacoj (JPuniea granatum).



GRASDA — 56 GROTO

G randa. - l .  Kiu okupas mnlle da 
spaco; kies dimensioj superas la ordinar- 
ajn : granda tloino, granda inonto. - 2. De 
alta grado, forta, glora, supera : granda 
kuraĝo, grandnvento, granda verkislo. Grancl- 
ig i. ' Fari ion granda. G randiĝ i. Fariĝi 
granda, kreski. P lig ra n d ig i. Fari ion pli 
granda. P lig ra n d iĝ i. Fariĝi pli granda. 
G randeco. Eco dc tio, kio estas granda. 
G ran d an im a . Kies moralaj ecoj superas 
tiiijn de ordinaraj hoinoj : Grandanima 
hotno ne eslas venĝema. T ro g ra n d ig i. Preter- 
pasi la ĝustan gradon; troi : l.a raporlo 
trograndigiŝ la danĝeron. M a lg ra n d a . - 1 .  Kiu 
okupas malmulte da spaco; kies dimensioj 
nialsuperas la ordinarajn : malgrunda 
skatolo. - 2. I)e malalta grailo. Malgrandigi. 
Fari ion malgranda. P lim a lg ra n d ig i. Fari 
ion pli malgranda. G ran d eg a . Tre granda, 
kolosa, giganta. G ran d eg u lo . Ilom o, kies 
kresko multe superas la ordinaran ; koloso, 
giganto. M a lg ran d eg a . Tre malgranda; kies 
grandeco multe malsuperas la ordinaran. 
M alg ran d eg u lo . Homo, kies kresko multe 
malsupefas la ordinaran; pigmeo. Po- 
g ra n d e . En grandaj kvantoj : vendi po- 
grande. P o m a lg ra n d e . En malgrandaj 
kvantoj : vendi pomalgrande.

G randioza. Faranta forlan impreson 
per sia grandeco : grandioza kongreso.

Granito. Tre malmola ŝtonego, kon- 
sistanta el feldspato, glimo kaj kvarco, 
kaj uzata por paviinoj, konstruaĵoj. Gra- 
n ita . El granito : granita muro.

Graso. Facile ŝmirebla kaj fandebla 
substanco de la korpo de T bestoj. Grasa. 
Konsistanta el graso; liavanta multc da 
graso, dika : grasa hislo; grasa liomo, grasn 
porko. G rasig i. F a ri ion grasa : grasigi an- 
seron. G rasiĝ i. Fariĝi grasa : Negrasiĝas liu, 
kiu multe laboras. K om paru  : I .a rd o , sebo.

Grati. Movi ien kaj returnen akran, 
pintan objekton, ungon sur la supraĵo de 
alia objekto : grati al iu lavizaĝon; grati la 
julcantan hatilon. Komparu : F ro ti .  sk ra p i, 
v iŝi.

G ratuli. Esprimi sian kontentecon, 
diri komplimentojn al iu pro lia sukceso : 
gratuli ian; gratuli pro io. Gratulo: Vorloj 
de tiu, kiu gratulas. Komparu : Bondeziri.

G rava. llavanta grandan influon, 
grandajn sekvojn : grava persono; grava 
demando, grava malsano. IĴnueco eslas la plej 
grava bazo de la interiiacia lingvo. Grave. 
En grava maniero. G raveoo. Eco de tio, 
kio estas grava. Komparu : Serioza.

G raveda. Portanta idon en la utero : 
graveda virino. G raved ig i. Fari inon gra- 
veda. G ravediĝ i. Fariĝi graveda.

G ravuri. Fari desegnaĵojn sur ligno, 
mclalo, marinoro per speciala ŝtala inst- 
rmnento. G rav u ra jo . Gravnrita desegnaĵo. 
G rav u rilo . Ŝtala akrepinta iusti umenlo 
por gravuri. G ra v u ris to . llomo. kies profe- 
sio estas gravuri.

Grenado. Malgranda kava globo, plen- 
igita per pulvo, kun ntcĉo, kiun oni ĵetas 
per la niano aii kanono, por ke ĝi eksplodu 
meze de la malamikoj.

Greno. Vegctaĵo, el kies grajnoj oni 
faras panon; ĝiaj grajnoj : tritiko, sekalo, 
aveno, liordeo. G renejo . I\jo, kie oni kon- 
servas draŝitan grenon. Komparu : G rajno. 
k e rn o , sem o.

Grio. Grcno, inuclita cn grandnjn erojn 
kaj liberigita de I’ ŝeloj : trilika, hordea 
grio. Komparu : Kaŭo.

Grifo. Fabela beslo kun leona korpo, 
kun kapo kaj flugiloj de aglo.

Grifelo. Ardeza krajono.
Grilo (Zool.). Insekto el la familio de 

la rektoflugilaj, vivanta en fendoj kaj 
poroj, faranla bruon per la frotado de la 
llugiloj (Grjltus).

Grimaeo. Neordinara, nenatura micno : 
griinaco de malkontenteco. G rim aci. Fari 
grimacojn.

Grimpi. Malfacile, knn granda peno 
supreniri, sin helpanle per ta manoj kaj 
piedoj : grimpi sur inonton, grimpi sur arbon, 
Komparu : R am pi.

Grineo. Malagrabla sono, produktata 
ĉe frotado de du malmolaj korpoj : grinco 
de fero sur vitro. Grinci. Fari grincon. 
G rincig i. Fari ion gTlncanta : grincigi la 
dentojn.

Gripo (Med.). Febra epidemia malŝano, 
karakterizata de febro, de doloroj en ĉiuj 
membroj, de naz.kataro kaj tuso; influ- 
enco.

Griza. ITavanta koloron, kiu estas miks- 
aĵo de blanka kaj nigra : grizaj liaroj. 
Nokte eiuj katoj estas grizaj. G rizh ara . 
liavanta harojn, grizajn de la maljuneco.

Grogo. Trinkaĵo cEvarmega akvo kun 
alkoholo, rumo.

Groso (Bot.). Frukto (bero) de 1’ 
grosujo. G rosujo . Arbcto el la familio de 
I’ saksifragacoj kun glataj aii lanugaj 
beroj (Itibes grossularia).

Groŝo. Malgranda monero : Vc valori ee 
uint groŝon.

Groto. Kaverno en ŝtonego, artefarita 
kavcrno.
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Groteska. Ridinda per sia nenatureco : 
groteska vesto.

Gruo (ZooL). Migranla birdo el la vico 
de I’ longpiedaj (Grus cinereus).

Grumo. Juna lakeo', akompananta la 
ŝinjoron dum ĉevala promenado.

Grumbii. Murmuri por monlri sian 
malkontenlecon.

Grundo. Tero rilate al ĝia taŭgeco por 
la kreskado de I’ vegctajoj.

Grunti. Fari sonon kiel la porko. 
Grupo. Kunmetaĵo de samspccajobjekt-

oĵ; aro de parsodoj, havantaj la samajn 
opiniojn, celojn : folograjia grupo, politika 
grupo. G rup ig i. Kunigi, ordigi en grupon.

Gruzo. Dispccetigitaj ŝtonoj, bri koj de
rompita nmro.

Guano. Sterko de maraj bir'doj de la
Suda Ameriko.

Gubernio. Adminislracia parlLo de
lando : Polujo estis dividita en 10
niojn.

Gudro. Densa fiuida substanco, reslaĵo, 
de la distilado de ligno, de karbo. G udri. 
Ŝmiri per gudro : Oni gudras la ŝnurojn por 
gardi ilin de la malsekeco.

Gufo (Zool.). Nokta rabobirdo cl la 
familio de 1’ strigoj (Babo inaximus).

Guldeno. Aŭstria monero, valoranla 
2 frankojn.

Gumo. Gluanta suko de arboj : araba 
gumo, elasta gumo. G um i. Siniri per gumo, 
aldoni gumon : guini la randon de koverlo, 
gumi akvon.

G um iguto. Sekigila rezina suko de 
arbo, kreskanta en Hindujo, uzata kiel 
llava farbo.

Gurdo. Mnlgranda orgeno, ludata per 
turnilo.

G u sto .-i. Sento, ekscilata en spetialaj 
nervoj de la lango per la manĝado : sala 
gusto, acida gusto. - 2. Estetika kapablo : 
artista gusto. B o n g u s ta . Posedanta bonan, 
agrablan guston : bongusta frukto. Sen- 
g u s ta . Ne posedanta guston : sengusla 
viando. G ustu m i. Provi la guston : gustumi 
supon.

Guto. Malgranda sfera ^ro de fluidaĵo : 
Eĉ guto inalgranda konstaiitefrapanle traboras 
la monlon granilan. Guti. F;;li, flui en gutoj : 
Post pluvo la akvo gutas de la folioj de l’ 
arboj. G u tado . Falado, fiuado de gutoj.

Gutaperko. Simila al kaŭĉuko, mal- 
moliĝinla suko de hinda arbo.

Guverni. Eiluki, inslrui fremdari infan- 
on, kunvivante kun ĝi. G u v ern isto . Viro, 
kies profesio estas guverni. G u v ern is tin o . 
Virino, kies profesio estas guverni.

Gvardio. Plej bonaj, speciale elektitaj 
taĉmenloj de arineo, precipe tiuj, kies 
tasko estas gardi ia reĝon.

Gvidi. Akompani, konduki iun, por 
montri al li la vojon, la vidindaĵojn : 
gvidi sur montoj, gvidi cn muzco. G v id an to . 
Pcrsono, kiu gvidas. G vid isto . Persono, 
kics profesio cstas gvidi. G vid lib ro . Libro 
kun informoj por la vojaĝantoj : Tulmonde 
estas konataj la gvidlibroj dc Bacdcker. Kom- 
parn  : K o n d u k i.

Ĝ

ĉardeno. Loko, ordinare ĉirkaŭliarita, 
kie oni kulturas krcskaĵojn por plezuro 
aŭ pridito : legoma ĝardeno, frukla ĝaraetio. 
Ĝardena : De ĝardeno, kreskanta en 
ĝardeno : ’ ĝardena pordo, ĝardena frukt- 
urbo. Ĝ ard en isto . Homo, kiu zorgas pri 
ĝardeno.

ĉem i. Esprimi sian doloron per plendaj 
sonnj : La vundito ĝemas. Ĝemo. Sonoj de 
tiu, kiu ĝenias.

Ĝeni. Malhelpi agi, malhelpi paroli per 
moralaj motivoj : Lia ĉeesto ĝenas min.

S in  ĝreni. Esti cnibarasata, honti ion fari. 
Senĝena. Senceremon;a : senĝena vizito.

ĉen era la . Kiu rilatas tuton, ĉiujn; kiu 
ampteksis ĉiujn.apartenasal ĉiuj -.ĝenerala 
kunve.no, ĝencrala opinio. G en era lig i. Eari 
ionĝenerala : ĝenrraligi rejulon. Komparu :
K o m u n a , u n iv e rsa la .

Ĝentiia. Obcanta la regulojn de la 
konvencco, bonmaniera : ĝentila homo, 
ĝenlila ago, Gentile. En ĝentila maniero. 
ŝe n tileo o . Eco de tio, kio estas ĝentila :

kunve.no
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La afabieco cstas eco kunnaskita, la ĝenlileco 
akirita.

Ĝermo. - 1. Ve ;eta.)o ĵus elkreskinta el 
la semo. - 2. Unua sladio, komenco, 
deveno : la ĝermo de la afero. Germi. 
Komenci kreski : La tritiko jam ĝermas.

Ĝi. Pronomo de la tria persono, uzata 
kiam oni parolas pri objektoj, ideoj, aŭ pri 
infanoj kaj bestoj, kies sekŝo ne estas 
konata. Gia. I)e ĝi, apartenanta al ĝi : 
Esperanto kaj ĝia historio.

ĉibo. Kurbaĵodela dorso. Ĝiba. Ilavanta 
ĝibon : unuĝiba, duĝiba kamelo. Gibulo. 
Persono bavanta ĝibon.

ĉino. Junipera brando.
Ĝirafo. (Zoob). Duhufa remaĉulo kun 

tre longa kolo kaj kun la antaiiaj piedoj 
pli longaj, ol la postaj (Camelopardalis 
i/iraffa).

ĉiro. Surskribo sur la posta llanko de 
kambio, transdonantaĝin al triapersono; 
surskribo, garantianla kambion.Giri. Fari 
ĝiron. Giranto. Persono, kiu ĝiras.

/

Ĝis. - 1. Prepozicio esprimanta, ke ago, 
movo atingas punkton en la spaco aŭ 
tempo : grimpi ĝis la supro de monto, de la 
mateno ĝis la vespero. - 2. Prefikso kun 
la sama seflco : ĝisiri, ĝisvivi.

Ĝoji. Havi agrablan senton. kaŭzitan de 
la poscdo de bono reala aŭ imagata : ĝoji 
pro la sukceso. Gojo. Agrabla sento. kaŭzita 
de la posedo de bono reala aŭ imagata. 
Gojigi. Fari iun ĝoja : La bona novaĵo ĝojigis 
eiujn. Malĝoji. Havi malagrablan senton, 
kaŭzitan de malfeliĉo : Kiu ne malĝojos post 
la inorto de bona amiko'.' M alĝojigi. Fari 
iun malĝoja : La maldiligenteco de la filo 
malĝojigas la gepatrojn. Koniparu : Gaja.

ĉui. Havi plezuron de io : ĝui freŝan 
aeron, ĝui la vivon. Guo. Sento de tiu, kiu 
ĝuas. Guamo. Amo de ĝuoj, inklino al ĝuoj.

Ĝusta. Konforma al la leĝoj, reguloj, 
scienco, celoj : ĝusta espriino, ĝusta procedo, 
ĝusla. ago. fiusteco. Eco de tio, kio estas 
ĝusla. Gustatem pe. En ĝusta teinpo. Kom- 
paru : Ju s ta , p rava.

Ha. lnterjekcio, imitanta la ridon : 
Laŭte sonis la rido : ha, ha, ha!

Hajduko -1. Soldato de la liungara 
piedistaro. -2. Lakeo en bungara kos- 
tumo.

Hajlo. Glaciiĝinta pluvo, falanta en 
grajnoj. Hajlas. Hajlo falas.Hajlero. Grajno 
de hajlo.

Haki. T ranĉi per batoj de nkra» peza 
ilo : haki arbon, haki viandon', halci per 
glavo. Hakilo. Ilo por haki : hakilo de 
ĉarpentisto.

Halo. Konstruaĵo sen muroj, konsist- 
anta nur el tegmento sur kolonoj, kie oni 
vendas komercaĵojn.

Haladzo. Malbonodora venena gaso, 
eliĝanta el brulanta korpo : memmortigo 
per haladzo. Haladzi Eligi haladzon.

Halebardo. Lanco kun hakilo.
Halti. Ĉesi iri, ĉesi paroli, ĉesi agi : 

Post delchora marŝo la regimento lialtis. 
Dum la dormo la funkcioj de V organismo ne 
hattas. La oratoro hallis, inlerrompita de 
granda bruo. Halto, Ago, stato de tio, kio

lialtis. Senhalta . Kiu nc haltas : Dum la 
tria kongreso oni aranĝis senhaltan vetur- 
adon tra Londono. Haltigi. Kaiizi halton; 
malhelpi iri, paroli, agi : haltigi preter- 
pasanton; haltigi parolanton. H altigilo. 
Aparato por haltigi veturilojn.

Haltero. Aparato por gimnastikaj ek- 
zercoj, konsistanta el du feraj aŭ lignaj 
globoj kunigitaj per mallonga teniio.

Halucinacio. Sintroinpo, konsistanta 
en vidado aŭ aŭdado de neekzitantaj 
objektoj : Halucinaciojn havas nur fcbruloj 
kaj psike malsanaj.

Hamako. Ŝnura reto aŭ tola tuko, 
jiendigata horizontale, uzata kiel iito.

Hamstro (Zool.). Ilesto el la familio 
de 1’ musoj (Cricetus frumentarius).

Hanzo. Potenca komerca asocio de 
kelkdeko da urboj en la mezaj jarcentoj.

Haro. Fadcnforma elasta elkreskaĵo de 
la besta kaj homa korpo, pli aŭ malpli 
dense kovranta kelkajn ĝiajn partojn : 
blondaj, grizaj haroj. Harligo. Kunplekt- 
itaj kapharoj de I’ virino : I.a virinoj 
portas la harojn Ordinare en unu aŭ du harlig-
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oj. S e n h a ra . Ne havanta harojn; perdinta 
harojn : Senhara, lciel la genuo. S en h a ra jo . 
Parto de la kapo, perdinta la harojn : 
brili, kiel scnhuraĵo. S en h a ru lo . Ilom o, 
perdinta kapharojn. S en h ariĝ i. Perdi la 
kapharojn : La viroj senhariĝas pli ofte, ol 
la virinoj. K o lh a ra ro . Longaj haroj, pen- 
dantaj de la kolo de bestoj : La leonino ne 
posedas kolhararon. L ip h a ro j. Haroj sur la 
supra lipo de 1’ viroj. V a n g h a ro j. Ilaroj 
siir la vangoj de 1’ viroj. O k u ih aro j. 
Ilaroj, elkreskantaj el la rarido de 1’ pal- 
pehro.

Hardi. -1 . Fari la feron pli fortika, 
brulvarmigante ĝin kaj poste malvarm- 
igante en akvo. -2. Fari iun nesentema 
por moralaj aŭ lizikaj kontraŭaĵoj; fortigi 
la karakteron : hardita per bataloj, per 
malfelivoj.

Haremo. Aparta loĝejo por virinoj ee 
la mahometanoj.

Haringo (Zool.). Mara ostfiŝo (Clupea 
harcngus).

Harmonio. -1 . Agrabla por la orelo 
sinsekvo de tonoj : inuzika harmonio. 
-2 . Konfonneco de ia parloj de tuto : 
harmonio de 1' universo. -3 . Paco, inter- 
konsento : En nia societo regas plena harmo- 
nio. H a rm o n ie . En harmonia maniero. 
H a rm o n ia . Karakterizata de harmonio.

Harm oniko. Muzika instrumento kun 
blovilo, movata per la dekstra mano, kaj 
kun klavaro, ludata per la maldekstra.

Harm oniumo. Mu/.ika insl.rumento kun 
blovilo, klavoj kaj pedaloj, imitanta la 
gonojn de 1’ orgeno.

Harpo. Triangula muzika instrumento, 
staranta snr unu piedo, kun kordoj de 
malsama longeco, kiujn oni pinĉas per 
la lingroj de ambaii manoj. H a rp is to . 
Harpa ludisto.

Harpuno. Sagforma lanco kun longa 
ŝnuro por la fiŝkaptado dc grandaj fiŝoj, 
balenoj.

Haŭbizo. Granda mallonga kanono.
Haŭto. Membrano. kovranta la korpon 

dePhomo kaj demullaj be,toj. S en h aŭ t-  
igi. Forigi de io la. liaŭton : sehhaŭtigi 
angilon.

Havi. Longedaŭre leni cn sia dispono, 
en si objekton malerian aŭ nematerian, 
senton, econ : havi doinon, havi konfidon, 
havi kapdoloron, havi tridele jarojn. H avo , 
Tio, kion oni liavas, proprajo : Ja pli da 
havo, des pli da amikoj. E n h av i. Havi en 
si i La tria volumo cnhavas diujn komediojn

da Ŝekspir. La preĝejo povas enliavi inil 
personojn. E n h a v o . Objektoj enhavataj : 
enhavo de libro. Komparu : P osed i.

Haveno. Golfeto de rivero aŭ de maro, 
kie la  ŝipoj povas sendanĝere resti, ĵetinte 
ankron.

Hazardo. -1 . Ludo, kies rezullalo 
dependas de okazo, de feliĉo, kaj ne de 
la lerteco de 1’ partoprenantoj kaj kies 
ĉefa celo estas gajni monon : ruleto. 
-2 . Okazo, sendependa de niaj penoj, de 
nia volo : llazardo eslas malbona gardo. 
H aza rd a . llazila snr hazardo : hazarda 
ludo, hazarda solvo de problemo. Komparu : 
A kciden to , okazo.

He. Interjekcio por alvoki, por turni la 
atenton.

Hedero (Bot.). Arbeto el la familfo de 
la araliacoj, grimpanta, plantata por 
ornamo (Hedera hclix).

Hejmo. Loko, loĝcjo, kie oni vivas 
konstante, kic oni estas ĉe si : La 
migruloj kaj vaguloj ne posedas hejmon. 
H ejm e. En la liejmo : Cu la sinjorino estas 
liejmc? H e jm en . En la hejmon, al la 
hejino : Ni .iru hcjmcn.

Hejti. B ruligi lignon, karbon, por 
plialtigi la temperaturon de ĉambro, 
loĝcjo : liejli kamenon per briketoj, liejti 
dambron.

Hekatombo. -1 . Ofero el cent bovoj 
en la antikva Grekujo. - 2. Mortigo de 
granda nombro da liomoj : La modernaj 
bataloj cstas veraj hekatomboj.

H eksam etro. Verso, konsistanta el 
ses eroj (daktiloj kaj spondeoj) kaj 
uzata en la epopeoj : En la heksametro de 
Valieiuic nur la. anlaiilasta ero eslas spondeo.

Hektaro. Kvadrala liektometro : llek- 
taro estas uzata, kiel mezuro de grandaj 
surfacoj.

Hektografo. Aparato por multfoja 
kopiado do skribajoj aŭ desegnaĵoj, 
faritaj per speciala inko; la kopianta 
substanco estas miksaĵo de gelalc.no kun 
glicerino. H e k to g ra f i. Fari kopiojn pcr 
hektografo : heletografita raporto.

H ektogram o. Cent gramoj.
Hektolitro. Cent lilroj.
Hektometro. Cent melroj.
Hela. -1 . I Mrte lumanta : hela fajro, 

hela tago. ■ 2. Havanta multc da blanko, 
malforte kolorita : hela bluo. Malhela. 

I Malfortc lumanla; havanta nialmuite da

gelalc.no
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blanko, lo rte  kolorita : malhela nokto; 
malhela ruyo. H e lec o . Eco de tio, kio cstas 
hela. Komparu : B r i l a ,K la r a .

H e leb o ro  (Bot.). llc rbo  cl la fainilio 
de 1’ ranunkoJacoj, p lan ta la  por o rn a n io ; 
ĝia radiko estas venena (Helleborus).

He ’.en a  Antikve greka : la helcna arto. 
H e le n ig i. Fari ion greka; doni al io 
grekan karakleron : l.a venlcoj de Alelc- 
saiulro Granda helenegis multajn orientajn 
liopolojn. H e le n is to .  Specialisto en la greka 
lingvo, en la greka h isto rio .

H e len ism o . La an tikva  greka civi- 
lizaeio.

H elio  (iicm .). llem ia elem ento, gaso 
trovata  en gasoj, ck strak ta ta j el kelkaj 
maloftaj m ineralaj.

H elico . Ŝraŭbform a linio, ŝraŭbform a 
movilo : helico de ŝipo.

H eliko  (Zool.). Molusko kun sp ira la  
konko (IIelix).

H elpi. Faciligi ies taskon, laboron, 
p renan tc  su r sin parton  dn ĝi : helpi 
amilcon, hclpi laboron. H e lp o . Ago de tiu, 
kiti lielpas : Ne rifuzu al nii vian multva- 
loran lielpon. H e lp a .  Kiu helpas : internacia 
helpa lingvo. H e lp e m a . Kiu volontc helpas. 
M a ih e lp i .  Malfaeiligi, m alrapidigi ies tas- 
kon, laboron per kon traŭa j agoj : ilruo 
malhelpas aŭdi paroladon. M a lh e lp o . Ago 
de tiu, kiu m alhelpas. K unhelpo. llelpo 
cn kom una alero.

H e m ik ra n io  (Mcd.). Doloro de unu 
flanko de la kapo.

H e m ip te ro j (Zool.). Vico de insektoj, 
kies antaŭaj llugiloj havas malm olan haz- 
an parton : 'cimo (llcmiplcra).

H e m o ro jd o j (Med.). Svelo de vejnoj de 
la rek ta  intesto.

H e p a to  (Anat.). Granda glando, pro- 
d u k tan ta  la galon.

H e ra ld ik o . Scienco p ri la  hlazonoj.
H e rb o  (Bot.). Vegetajo kun unuobla  

trunketo , kiu neniam  ligniĝas. — P a ŝ la jo  
de m ultaj bestoj : hcrbomanljantaj bestoj; 
malbonaj herboj —  herboj m alutilaj en la 
te rk u ltu rado . H e rb e jo . Loko, kie kreskas 
herbo.

H e rb a r io .  Kolekto de sekigiloj veget- 
aĵoj (por in struaj celoj).

H e red i. Ricevi, konform e al la leĝo, 
propraĵon de m o rlin ta  parenco : licredi 
de amerilca onklo. H e re d o . Tio, kion oni 
heredas : riĉa lieredo. S e n h e re d ig i .  Seiligi 
iun de heredo : senheredigi malobean Jilon.

H e rez o . Doktrino, kon traŭa  al la reli- 
giaj doginoj, precipe en la  katolika ek- 
lezio : la herezo de lius. H e re z u lo . llom o, 
kiu proklam as, kredas herezou : En la 
inezuj jarcentoj oni bruligadis. la herezulojn.

H e rm a fro d ito .  Duseksa eslaĵo.
H e rm e tik a . Perfekte, nepenetreble fer- 

m ila . H e rm e t ik e .  Kn h e n m tik a  m aniero.
H e rn io  (Med.). liliĝo de in testo  sub la 

h aŭ lo n  tr a  la, m em brano, gin kovranta.
H eroo . -1 . Ilomo distingiĝanta p e r la 

grandeeo <le I’ anim o, per eksterord inar- 
aj faroj : inilila heroo, heroo de siiuloncmo. 
- 2. Ĝefa persono de lite ra lu ra  verko : 
heroo de roinano. H e ro a . l)c heroo, karakte- 
rizanta lieroon : heroa ago. H e ro a ĵo . 
Ileroa ago : la licroaĵoj de Aliilo. H e ro e c o . 
Eco de lieroo.

H ero ld o . Militisto, kics rolo estasanonci 
treg rav a jn  faktojn : proklam on de m ilito, 
kronsolenon k. t. p.

H e te ro g e n a . De m alsam a naturo , de 
m alsam a deveno.

H e tm a n o . Generalo de kozakoj.
H ia c in to  (iiot.). Rulba vegetaĵo el la 

familio de 1’liliacoj kun diverskoloraj, 
bonodoraj floroj (llvacinllius).

H ib rid o . Estaĵo devenanta de <lu m al- 
sam aj specoj, de du rasoj : niulo. H ib r id a .  
Devenanta <le du inalsam aj specoj, de <lu 
ra so j.

H id ro . -1 . (Zool.). Speco de polipo 
(Hydra). -2 .  (Mit.). Eabela m onstro kun 
naŭ kapoj.

H id ra rg o  (llem .). Hg. Ilemia elcm ento, 
arĝentosim ila fluida m etalo, uzata por la 
term om etro j, barom elro j, por fabrikado 
de sppguloj, k, t. p. •

H id ro fo b io  (Med.). Timo de 1' akvo, 
karak terizan la  la rab ia jn  liom ojn; rabio. 
H id ro fo b ia .  T im ailla la akvan, rabia.

H id ro g e n o  (llem.). II. ilemia elem ento, 
la plej m alpeza gaso, senkolora, facile 
b riilan ta ; en kom binaĵo kun la oksigeno 
ĝi formas Itj akvon.

H id ro m e tr io .  Scienco pri la akvo.
H id ro p a tio  (Med.). Kuracado per la 

akvo.
H id ro p so  (Med.). Eliĝo <le la fluidaj 

partoj de I’ sango el la vazoj en la hislojn 
aŭ kavojn dc 1’ korpo, scn iiillamo.

H id ro sk o p o . Instrum enlo  p o rm alk o v ri 
sub teran  akvon.
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H id ro s ta tik o . Parto de la fiziko pri la 
ekvilibro de la fluidoj.

H id ro te rap io  (Med.). Kuracado per la 
akvo.

H ieno (Zool.). Nokta raba mambesto 
(Ilyaena). '

H ierarĥ io . Gradigo en la oficoj, pos- 
tenoj eklcziaj, militistaj au civilaj : La 
kardinalaj okupds la plej ŭltan rangon, post 
la papo, en la lcatolika hierarhio.

H ieraŭ . En la tago pasinta, la plej 
proksima al la hodiaŭa. Hieraŭa. Okazinta 
iiieraŭ. A n ta ŭ h ie ra ŭ . .Du tagojn antart 
la hodiaŭa.

H ieroglifo . - l .  Skribaj signoj de la 
antikvaj Egiptanoj. -a . Tute nelegebla 
skribo.

H igieno. Scienco pri la konservado de 
la sano, H ig iena . De iiigieno : konforma 
al la higieno : higicna tralclato; higiena vivo.

H ig ro m etro . Instrumento por mezuri 
la malsekecon de 1’ aero.

H ig rom etrio . Scienco pri ia mezurado 
de la malsekeco de la aero.

H im enop tero j (Zool.). Vico de insekt- 
oj, kies antaŭaj kaj poŝtaj membranaj 
flugiloj estas kunigitaj kaj dumJa tlugado 
agas kvazaŭ unu paro : abeloj (Hymenopt'crd).

H im no. Kanto gloranta Dion; kanto de 
admiro,. espriino de admiro.

H iperbolo. -1 . (Mat.). Kurba linio, kies 
distancoj de du fiksitaj punktoj prezentas 
konstantan diferencon. - 2. Stila liguro, 
per kiu oni trograndigas por pliforligi la 
impreson : Kiam sonas iia polenca voĉo, la 
muPoj tremas.

H ip ertro fio  (Mcd.). Nenormala grand- 
iĝo, evotucio de histo aŭ organo : hiper- 
trofio de la lcoro.

H ipnoto. Speco de donno, kaŭzita per 
artaj procedoj, en kiu la dormanto perdas 
Ia propran volon kaj obeas aŭtomate al 
ia volo de la dormiganto. Hipnota. Kiu 
rilatas tahipnoton : liipnola dormo, hipnotaj 
procedoj. H ip n o tig i. Dormigi per hipnotaj 
procedoj. H ip n o tig a n to . Persono, kiu 
llipnotigas. H ip n o tig a to . Persono, kiun 
oni hipnotigas. H ip n o tig is to . Persono, 
kies specialo estas hipnotigi.

H ipodrom o. Loko por rajdado, por 
ĉevalaj vetkuroj.

H ipoĥondrio . Malgaja stilto de la aiii- 
mo kun senkaŭza timo pri la sano. 
H ip o ĥ o n d riu lo . ilomo, suferanta la hipo- 
hondrion,

H ipokriti. Ŝajnigi neposedatan virton, 
esli nesincera. H ip o k rita . Kiu ŝajnigas 
neposedatan virton; nesincera. H ip o k rite . 
lin hipokrita maniero. H ip o k riteco . Eco 
de tiu, kiu estas hipokrita. H ip o k ritu lo . 
Homo hipokrita.

H ipopotam o (Zool.). Granda dikliaŭta 
mambesto, vivanta en la riveroj kaj lagoj 
de Afriko (Hippopotamus).

H ipoteko. Jura institucio, garantianta 
la. rojtojn de la posedanto de nemovebia 
havo kaj de ĝiaj kreditoroj.

H ipo tenuzo  (Geom.). Latero kontraŭa 
al la orto de ortŭngula triangulo : La 
kvadrato de la hipotenazo egalas la sumon 
de la kvadratoj .de la da aliaj laleroj.
. H ipotezo. Tezo kredebla, sed nepruv- 
ebla por klarigi fenomenojn, kiujn la 
seienco ne povas ankoraŭ ckzakte klarigi.

H irta . ltekte staranta (pri la haroj).
H irudo (Zool.). Parazita ringvermo 

ŝangsuea (Hirudo).
H irundo  (ZooL). Migranta birdo el la 

vico de 1’ paseroj (Uirundo).
H iskiam o (Bot.). Venena vegetaĵo el 

la familio de 1' solanacoj, uzata kiet 
narkota riniedo (IIyosciamus nigeij.

H isopo (Bot.). Mielporta vegetaĵo el la  
familio de 1’ labiacoj, uzata en la medicino 
(Uyssopus officinalis),

H isterio  (Med.). Nerva malsano, karak- 
terizata de patologiaj simptomoj de la 
inlelekto, sentemo kaj movoj, sen analo- 
miaj ŝanĝoj. H is te ria . De histerio, karak- 
terizata de histerio, devenanta de hislerio: 
histeria simplomo, histeria virino, histeriaago.

H istorio . ltakonto pri gravaj memor- 
indaj faktoj : La historio de la me:aj jar- 
centoj. H is to r ia . -1 . Kiu rilatas historion; 
pri historio : liisloria verko. -2. Efektiva, 
notita de la historio : historia faklo. -3 . 
I’ri kiu oni posedas fidindajn sciigojn : 
historiaj lempoj. H is to r iis to . Verkisto tiis- 
loria, specialisto en la historio : Hcrodoto.

H istriko  (ZooL). Mambesto el la vico 
de I’ inordanlaj, kies haŭto estas kovrita 
de lonĝaj pingloj (Hystrix).

H istriono . Arlekeno, amuzanta la pn- 
blikon per vulgaraj komikaĵoj.

Ho. interjekciode la miro, de I’ ĉagreno. 
Ilo, ho, ho, kia ĉapelo! Ho ve, li mortis.

Hobojo. Muzika ligna biovinstrumcnto 
kun duobla langeto kaj klavoj. H oĥojisto . 
Hoboja ludisto.
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Hodiaŭ. En la tago, kiu estas nun : 
Hodiaŭ por mono, morgaŭ senpage. H od iaŭa . 
Okazanta, estanta hodiaŭ : hodiaŭa leunsido. 
H odiaŭo . Hodiaŭa tago.

Hoko. Kurbigita fera peco, per kiu oni 
ion altiras, aŭ sur kiu oni ion pendigas. 
F iŝh o k o . Iloko por fiŝkapti. P o rd h o k o . 
Hoko, sur kiu estas pendigita kaj sur kiu 
turniĝas pordo.

Holdo. Interno de ŝipo de la fundo ĝis 
la ferdeko.

Homo. Supera mambeslo, karakterizala 
de vertikala teniĝo, alta inteligenteco kaj 
parolkapablo. H om aro . La bonia genlo : 
bonfaranlo de la homaro. H om am a. Ainanta 
la homojn, zorganta pri ilia felieo : 
homama persono, homama ago. S enhom a. 
Neloĝata de homoj : senlioma insulo.

Hom eopatio (Med.). Kuraca metodo, 
aplikanta tre' malgrandajn dozojn de 
rimedoj, kinj en granda dozo kaŭzus 
malsanon, analogian al la kuracata. 
H o m eo p atia . Kiu rilatas la homeopation; 
tre malgranda (pri la kvanto) : homeopatia 
kuracado; homcopulia lcvanto.

H om eopato. Kuracisto adepto de I' 
homeopatio.

Hom ogena. Kies ĉiuj partoj liavas 
saman naturon, konsiston.

H o m o lo g ia .-i (llem.). Kies strukturo 
havas la saman liemian formulon kaj la 
samajn hemiajn ecojn : La homologiaj 
acidoj : C’'H4"O*. -2 . (Biol.). Samforina, 
samstruktura, sed servanta al diversaj 
celoj fiziologiaj ĉe malsamaj bestoj aii 
vegetajoj : La piedoj de l' lcvarpiedulo lcaj 
la naĝilo de V Jiŝo estas organoj homologiaj.

Hom onimo. Vorto, kiu havaŝ la saman 
formon (ortograflon) kun alia, sed mal- 
saman sencon : diamanto (brilianto) kaj 
diamanto (amanta Dion).

Honesta. Itespeklanta fremdan propr- 
ajon, ne trompanta : lionesta trovinto de 
pcrdita monujo; lionesla leomcrcisto. H oneste . 
En honesta maniero. H onesteco . Eco de 
tiu, kiu estas honesta. M alh o n esta . Ne 
respektanta fremdan propraĵon, tromp- 
anta. M alh o n esta ĵo . Malhonesta ago.

Honoro. -1. Keputacio, estimo, bazita 
sur neriproĉindeco de ies karaktero, agoj. 
-2. Signo, pruvo de alta estimo, ŝato. 
H onori. Doni al iu pruvon de alta estimo, 
de ŝato : honori iun per elekto, honori 
leunvenon pcr sia ĉeesto. H onora . Bazita sur 
honoro : honora ojico.

Honorario. Sumo unufoje pagata por 
laboro,, servo en t. n. liberaj profesioj : 
honorariodekuracisto,deadvokato. Komparn : 
S ala jro .

Honto. Malgrabla sento, kaŭzita de la 
konscio pri malhonesta, malbona ago, 
pri maldeca ago aŭ slato : ruĝiĝi de honlo. 
H o n ti. Senti lionton. H o n tig i. Fari iun 
hontanta : La vorloj de la instruisto hontigis 
ta maldiligentan knabon. H o n tin d a . Kiu 
indas honton : hontinta ago. S e n h o n ta . Ne 
sentanta. honlon : senhonla liomo, senhontai 
vorloj. Hontema. Kiu facile hontas : hontema 
knabino.

Horo. 24-ono de lago; momento de 1’ 
tago : Kioma lioro estas? Malfrua lioro. 
Ciuhore. En ĉiu lioro.

Hordeo (Bot.). Vegelaĵo el la familio 
de 1’ graminacoj, kies grajnoj estas uzataj 
kiel paŝtaĵo, por produktado dc pano, 
biero (Hordeum).

Horizonto. Parlo de la tera surfaco, 
videbla al observanto; la limo de tiu ĉi 
parto, la loko, kie la tero ŝajnas kuniĝi 
kun la ĉielo : vasta horizonto; aperi sur la 
horizonto.

Horizontala. Paralela al la surfaco de 
la senmova akvo : horizonlala cbenaĵo, 
linio.

Horloĝo. Instrumento por mezuri la 
tempon kaj montri la horojn : poŝhorloĝo, 
murhorloĝo, turhorloĝo, velehorloĝo. H or- 
toĝ isto . Fabrikanto, rebonigisto dc 1’ hor- 
loĝoj.

Horoskopo. Antaŭdiro de 1’ astrologo 
pri la estonta sorto de infano laŭ la stalo 
de la ĉielo en la momcnto de ĝia naskiĝo; 
anlaŭdiro.

Hortensio (Bol.). Arbeto el la familio 
de I’ saksifragacoj kun bela floroj (Ilvdran- 
gea hortcnsium).

Hortulano (Zool.). Birdo el la vico dc 
la paseroj (Emberiza hortuland).

Hospitalo. Malsanulejo.
Hostio. Oblato, kiun la pastro sanktigas 

dum la meso kaj disdonas kiel komunion.
Hotelo. Meblita domo, kie fremdtlloj 

loĝas por dilinita pago, ordinare dum 
mallonga tempo. H o te lm as tro . Posedanto, 
administranto de hoteio.

Hufo. Korna ekstremo de 1’ piedoj de 
multnj bestoj : liufo de ĉevalo, de bovo. 
U n u h u lu lo . Kies liufo ne estas fendita : 
La ĉevalo estas unuhufulo, la bovo — duhufulo. 
H ulofero . Arkforma fera peco, kiun oni 
najlasal la piedoj de la ĉevaloj.



HUMO —  63 — IBISO

Humo. Tero miksita kun malkompon- 
iĝintaj vcĝctaĵoj.

Humana. Posedanla la noblajn ecojn 
de 1’ homo, kompatema, bonfaranta, help- 
ema : humariapersono, hamanaago. H u m an e . 
En humana maniero. H u m aneco . Eco de 
tio, kio estas humana. H u m an ig i. Fari 
ion humana : humanigi sovaĝulon.

Humanismo. Doktrino, akceptanta la 
antikvaj n greke-romanajn ŝciencojn, artojn 
kaj lilcraturon, kiel la plej bonan rinjed- 
on, edukantan kaj perfektigantan la 
hoinan inteleklon.

H um anisto. Specialisto en la klasikaj 
lingvoj kaj literaturoj.

Humero (Anat.). Osto de la brako.
Humila. Opinianta sian situacion mal- 

alta kaj monlranta tion per siaj manieroj 
kaj konduto : liumila scrvisto. H um ile . 
En liumila maniero. H u m ilig i. Fari iun

humila. H um ileco . Eco de tiu, kiu estas 
humila. M a lh u m ila . Havanta tro allan 
opinion pri si mem kaj montranta tion 
per sia konduto; aroganta. M alhum ileco . 
Eco de tiu , kiu estas malhumila. Komparu : 
M odesta .

Humoro. Stato de la animo : bona 
humoro, gaja humoro. H u m o ra jo . Gajiga 
neserioza literalura verko : « La libro dc t' 
humoraĵo, » de Lengycl.

Hundo (Zooh). Ilejma kvarpieda besto, 
karakterizata.de la fideleco al la homo, 
alta inleligenteco kaj llarsento : ĉashundo, 
gardohundo, ĉambrohundo (Canis domesticus).

Hura. Interjekcio de ĝoja aklamo; inilita 
ekkrio anlaŭ atako.

Husaro. Soidato de malpeza kavalerio, 
havanta uniformon, similan a lla  hungara.

Huzo (Zooh). Mara fiŝo el la familio de 
la sturgoj (Acipenser liuso).

Ĥ

Ĥam eleono (Zool.). Kolorŝanĝa lacerto. 
(Chamaelco).

Ĥaoso. - l .  Primitiva stato de la uni- 
verso, laŭ la greka mitologio, kiam ĉiuj 
elementoj estis intermiksitaj. - 2 .  Sen- 
ordo : ĥaoso en diskuto. H aosa. Senorda. 
H aose. En ĥaosa maniero.

Ĥemio. Scienco pri la simplaj korpoj, 
iliaj komponaĵoj kaj pri la fenomenoj, en 
kiuj ŝangiĝas la interna strukturo de la 
korpoj. Ĥemia. Kiu rilatas la heinion : 
hemia fenomcno. Ĥemiaĵo. Ilemia produkt- 
aĵo.

Ĥimero. -1 . Monstro de la greka mito- 
logio kun tri kapoj kaj serpenta vosto. - 
2. lo nerealigebla : Mullaj nomas la ideon

de la internacia lingvo himero. Ĥ im era . 
Nerealigebla : himera projclelo.

Ĥirurgo. Kuracisto. specialisto en la 
ĥirurgio.

Ĥirurgio. Parto de la medicino, kurac- 
anta per la operacioj.

Ĥolero. Epidemia, tre danĝera malsano, 
karakterizata de vomado, laksado kaj 
fortaj doloroj de I’ intestoj.

Ĥoro. Aro de personoj kunkantanlaj. 
Ĥorejo. Loko en la preĝejo, kie estas la 
orgeno kaj kie kantas la preĝeja ĥoro.. 
Ĥoristo. Ano de ĥoro.

Ĥromotipio. Presado per koloroj.

I. Finiĝo de la aktiva inliriitivo : fari, 
esti,

Ia. Adjektiva pronomo, esprimanta 
neditinitan kvaliton, nedifinitajn ecojn : 
ia slranga ĵargono.

I

lal. Pro ia kaiizo (malofle u/.ata).
lam . lin iu tempo : Iam ni estis amileoj. 

Iam a. Kiu estis iam : iama ojiciro.
Ibiso (Zooh). Birdo et la vico de t '  

longkruraj (Ibis).

karakterizata.de
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-Id. Sufikso por derivi nomojn kun la 

signifo : infano, filo, naskito : bovido, 
reĝido, Napolconido. Ido . lnfano, lilo, nask- 
ito, posteulo.

Ideo. -1. Imago pri lio, kion oni ne- 
povas senti : ideo de la bono. -2. Opinio, 
por kiu oni cstas preta batali; alta celo : 
morli por ideo. S am id ean o . Ilavanta la 
saman altan celon, la samajn ideojn : La 
Esperantistoj sin nonias ordinare samideanoj.

Ideala. Perfekta cn la plej alta grado, 
en neatingebla graclo : ideata beleco. Idealo .
- 1. lo ideala : La artisto devas celi la 
idcalon. -2 . I.a plej aita nobla celo : la 
idealoj de la hoinaro. Id ea lig i. Vari ion 
idealo, prezenti kiel idealon; tro alte 
taksi : La penlrislo ofte idcaliijas siun mo- 
delon.

Idealism o. -1. Celado al la perfekleco 
sen zorgoj pri la reala vivo. -2 . Filozofia 
doktrino, laii kin la objektoj de la mondo 
ekzistas nur en nioj senloj.

Idealisto. - l .  Iiomo, kiu eelas al la 
perfekteco, ne zorgante pri la reala vivo. 
-2. Adepto de la lilozolia doklrino de la 
idealismo.

Identa. Tute saina : identa projeltlo. 
Id e n te . lin identa maniero. Id en teco . lico 
de tio, kio estas identa. Id e n tig i. Fari ion 
identa, opinii identa, prezcnti kicl identa : 
Eĉ en la demokrataj regnoj oni ne devas 
identiiji la regislaron Itiin la popolo.

Ideografio. Skribo, uzanta anslataŭ 
literoj signojn, prezentantajn ia ideojn 
kaj objektojn : la hina sltribo.

Idiiio. - 1. Versnĵo prezentanta la vivon 
cn la kaniparo, la vivon kaj amon de 
la paŝtistoj. - 2. Naiva amo : La idilio de 
Paiilo Itaj Virjinio.

Idiomo. Lingvo, dialekto.
Idioto. - 1. llomo ne posedanta inteli- 

gentecon kaŭze de cerbaj iezoj. - 2. Ilomo 
tule nc inteligenta, tre malsaĝa.

Idiotismo. Nelogika esprimo, uzala en 
unu lingvo kaj ne ekzistanla en aliaj : 
IĴn Esperanto oni devas eviti idiotismojn, Itiuj 
ne eslas internacie lcompreneblaj.

Idoio. - 1. Statuo, prezentanta estaĵon 
-aŭ objeklon, honoratan kiel dio. - 2. 
Objekto de adoro : Ŝi estas lia idolo. ido l- 
ano , ido listo . Adepto de iu ajn religio, 
ckster la kristana, hebrca kaj inaliomct- 
ana.

Ie. lin iu loko : ,Ui jani vidis vin ic, sed 
leie, mi ne meinoras.

Iel. Iamaniere : Pcni iel lclarigi la aferon.

Ies. i’e iu, apartenanta al iu : En la 
antaŭĉambro restis ies ĉapelo.

- Ig. Sufikso, por derivi vortojn kun la 
senco : .fari ion ia; kaŭzi, ke io estu ia : 
blankigi, pendigi, edzigi.

Ignam o (BoL). Grimpanla vegetaĵo 
pl la familio de 1’ dioskoreacoj, kies radiko 
estas uzala por nutraĵo en la tropikaj 
landoj (Dioscorea).

Ignori. Ne scii : Li ignoras, Itio okazis. 
Ig n o ra n to . llomo neklera : Kiom da ignor- 
antoj disltulas pri la internacia lingvo!

iĝ Sufikso, por derivi vorlojn kun la 
neŭtra seneo : esti farata io, esti farala 
iu : blankiĝi, turniĝi, cdziĝi.

Ihtiokolo. Gluo, fabrikata el la naĝve- 
ziko de kelkaj iiŝoj (sturgo).

- II. Sufikso por derivi nomojn de 
objektoj, kiuj estas uzataj por plenumi 
agon, esprimitan de la radiko : londilo, 
haltilo. ito . Instrumento, aparato, maŝino.

Ili. Pronomo de la tria persono de 1' 
multenombro.

Iiumini. Luinigi per simetrie dismet- 
itaj lumoj okaze de festo, de soleno ; 
iluiniiii urbon. I lu m in o . lluminanta lumigo.

Ilum inacio. llumino.
I lu s tr i . Klarigi, ornami tekston per 

desfegnaĵoj : ilustrita rcvuo. I lu s tra jo . llustr- 
"anta desegnaĵo. i iu s t r i s to .  Desegnisto, 
faranta ilustraĵojn.

Iiuzio. - 1. Senttrompo, konsistanta en 
vidado aŭ aŭdado de objektoj alie, ol ili 
estas efektive. - 2. lo nereala, himere. 
Ilu z ia . Bazita sur senttrompo, sur eraro.

Imagi. Spirite vidi ion : Iniagu nian 
ĝojon! Im ago . Spirita vido. Im ag a . Kiu 
riiatas imagon.

Imiti. Fari aŭ periifari same, kiel faras 
iu alia : imiti sian instruislon, iiniliverkiston, 
Im ita ĵo . Objekto imilita : imitaĵo de poemo, 
imitaĵo de oro.

Im perfekto (Gram.). Formo de la 
pasinta tempo, esprimanta agon aŭ staton 
longedaiiran, ripetatan aŭsamtempan kun 
alia pasinta tempo.

Im perio. Grancia, grava regno, regata 
de estro, posedanta la plej altan titolon : 
la Ronia imperio, la Gcrmana impcrio. Im pe- 
r ia . Apartenanta al imperio : imperia lcrono. 
Im p e rie s tro . Begnestro de iniperio : ta 
imperiestro Francisko Jozefo.

Im perialo. Loko por veturantoj sur la 
tegmento de vagono.



imperialismo — 65 — INDULGI
Imperialismo. Emo al la fondo de 

imperio kaj al la regado de la mondo. 
Im perialisto . Adepto de la imperialismo.

Impertinenta. Parolanta aŭ kondut- 
anta malrespekte, tnalĝenlile : impertinenta 
persono, impertinenta lono. Im pertinen te . 
lin impertinen ta maniero. Impertinenteoo» 
lico de tio, kio estas impertinenta.

Impliki. - l .  Malliberigi, malhelpi la 
movojn de io, senorde volvante ĉirkaŭ ĝi 
fadenojn : La kato implikis siajn piedojn 
en volvaĵo de leotono. -2. Malfaciligi, korn- 
pliki la solvon per senordaj procedoj : 
impliki la kallculojn; impliki iun en inalag- 
rablan aferon.

Imponi. Kaŭzi respekton, admiron : 
Lia persisto' imponas al ĉiuj.

Importi. Venigi koinercaĵojn de ckster- 
lando : Anglujo importas la grenon de diversaj 
landoj.

Imposto. Pago de la regnanoj por la 
liczonoj de 1’ regno aŭ urbo : direletaj kaj 
nedirelctaj impostoj. Limimposto. Pago por 
eksterlandaj komercaĵoj ĉe la trapaso dc 
la 1 andtimo. Lim impostejo. Ejo kie oni 
revizas la pakaĵojn de la vojaĝantoj kaj 
ia importatajn komercaĵojn kaj akceptas 
la pagon por ili.

Impotenta. Perdinta la viran seksan 
forton.

Impreso. Influoje la sentoj, je la koro, 
Je la spirito : La parolado faris grandan 
impreson. Im presi. Fari impreson. Kom- 
paru : Efekto.

Impresario. Entreprenisto de cirkaj, 
tealraj spektakloj, de koncertoj.

Improvizi. - 1. Deklami versaĵon ĵus 
senprepare verkitan; diri senprepare 
paroladon. - 2. Fari ion senprepare : 
improvisi lagmanĝon por neatenditaj gastoj.

Impulso. Eorlo, motivo, kiu igas nin 
ion fari.

Imputi. Atribui ion mallaŭdindan : 
imputi al iu anonimon.

Imuna. Ŝirinila kontraii infekta mal- 
sano.Im uneco. Ecodetiu, kiuestasimuna. 
Im unigi. Fari iun imuna : inumigi kontraii 
lu variolo pcr valrcino.

- In. Sutikso porderivide la viraj nomoj 
tiujn dc la alia sekso : patro, patrino', 
kolombo, kolombino.

Inaŭguracio. Solena malfermo, solena 
kŭmenco : inaŭguracio de cstablajo.

KABE

Ineenso. Aroma rezino, bruligata dum 
religiaj ceremonioj. incensi. Honori per 
incenso : inccnsi altaron.

Ineiti. Eksciti ies koleron per agoj, 
malagrablaj al li : inciti hundon, forprenante 
de ĝi oston.

- Ind. Sufikso por derivi vortojn kun la 
senco : kiu meritas, meritanta : leginda, 
konfidinda, mirinda.

Indekso. Tabelo, redaktita en alfabeta 
orilo.

Indieno. Delikata mullkolora katuno.
Indiferenta. - 1. Kiu prezentas neniun 

motivon por prefero, pri kiu oni ne 
zorgas : Kion vi faros, tio estas por mi 
indiferenla. - 2. Por kiu io estas indife- 
renta; kiu ne interesiĝas pri io : lionto 
indiferenla por la belartoj. Indiferenteco, 
Eco de tiu, kiu estas indiferenta. Kom- 
paru : Apatia.

Indigo. Blua farbo. produktata el sam- 
noma arbo.

Indigni. Senti koleron kaj inalestimoti 
pro nejusta, nenobla ago. Indigno. Sento 
de tiu, kiu indignas : csprimi indignon. 
Indignigi. Kaŭzi ies indignon.

Indiĝeno. Kies antaŭuloj loĝas la landon 
de tempo nememorebla : LaEŭropanoj eks- 
tennis mullajn indiĝenojn dc Amcriko.

Indikativo (Grani.). Modo de la verboj, 
per kiu oni esprimas agon aŭ staton en 
maniero certa, absoluta.

Indiumo (Ĥem.). In. Arĝente blanka 
metalo.

Individuo. - 1. Unuopa estaĵo, persono 
rilate al la speco, aro, al kiu ĝi apartenas. 
- 2. Persono nekonata, pri kiu oniparolas 
senrespekte : Kiu venis? lu suspektinda 
individuo. Ind iv idua. Persona, apartenanta 
al individuo, karakterizanta individuon : 
individua opinio. Ind iv idue. En individua 
maniero. Individueco. Eco, karakterizanta 
individuon.

Indukcio. - 1. Filozolia innniero dc 
rezonado, faranta ĝeneralajn konkludojn 
el apartaj faktoj. - 2. Prodtikto de elektra 
fluo per magneto aŭ per alia elektra fluo. 
indukcia . Bazita sur indukcio, devenanta 
de indukcio.

Indulgenco. Absolvo kompletaaŭ parta 
de la pekoj per la katolika eklezio.

Indulgi. Agi nesevere kontraŭ ies 
pekoj, eraroj : La gepatroj ofle tro indulgas 
sinjn infanojn. Indulgo. Agmaniero de tiu, 
kiu indulgas. Indulge. En indulga maniero. 
Indulgem a. Kiu havas lainklinon indulgi.

5
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Industrio . Produktado de riĉaĵoj per 
ferkulturo, per fabrikado de komercaĵoj 
el krudaj substancoj. In d u s tr ia .  - 1 . Kiu 
rilatas la industrion, de la industrio : 
industria ekspozicio, - 2. Kun (loranta 
industrio : Anglujo estas industria lando.

In e rta . Senmova, neagema : iner'a 
lcadavro, inerla liomo. I n e r te .  lin inerla 
maniero. In e rtec o . - 1. Eco de tio, kio 
estas inerta. - 2 (Fiz.). (ienerala eco de la 
korpoj konservi sian staton de la seumov- 
eco aii inovo.

Infano. - 1. Iloma estaĵo rilate al siaj 
gepatroj. - 2. Hoina estaĵo de juna aĝo 
(ĝis la deka, dek kvina jaro). In fa n a . - 1, 
De infano : infana pref/o. -2 . Por infano : 
infana ĉapelo. - 3. Karakterizanta infanon : 
infana ago. In fa n e . En inlana maniero. 
In faneco . Infana aĝo en la plej frua 
infaneco. In fan a jo . Infana ago.

Infanterio . Pieda militistaro.
Infekti. Transdoni la ĝermoil de Inal-. 

sano : infekti per la tuŝo, infekli per la puso. 
In fe k ta . Kiu transdonas la infcktantan 
ĝermon : infeleta malsano.

Infero. - 1. Loko, kie la pekuloj su- 
feras eternan punon post la morto. - 2. 
Loko de granda sufero, de granda senordo: 
Ci tiu domo estas infero/ In fe ra . - 1 . Kitl 
apartenas al la infero : La inferaj pordoj.
- 2. Karakterizala de malamo, malico : 
infera ruzo.

Infinitivo (Gram.). Modo, esprimanta 
vcrban ideon en ĝenerala, nedilinita 
maniero : bati, donni. Agrable estas ripozi 
post la laboro. Li proinesis silenti.

Infiamo. Malsana fenomeno, okazanta 
en la lioma kaj besta organismo kaj 
karakterizata de ŝvelo. ruĝeco, doloro kaj 
altiĝo de la temperaturo.

Influi. Havi efikon je la volo de alia 
persono : Bona ekzcmplo influas pli forle 
ol admono. In fluo . Eliko je la volo.

Influeneo. Epidemia malsano, karak- 
terizata de febro, de doloroj en ĉnij mem- 
broj, de nazkataro kaj tuso ; gripo^

Inform i. Doni sciigojn, klarigojn : 
informi pri la kondiĉoj dc la ekzameno. 
Inform o Sciigo, klarigo. In fo rm iĝ t. Peti, 
postuli informojn.

Infuzi. Meti substancon en varman 
fluidaĵon por ekstrakti elĝi sukon : infuzi 
teon. In fu za jo . Solyaĵo, medikamento, 
preparita per la infuzado.

-Ing. Sulikso porderivi vortojn, esprim- 
antajn objekton, en kiun oni enigas, 
fiksas ekstremon de alia objekto : Enpluin- 
ingo oni filcsas plumon por sliribi, en cigar- 
ingo cigaron por fumi.

Ingveno (Anat,). Parto de la korpo 
jnter la supro de la femuro kaj la mal- 
supro de la ventro.

Inĝeniero. Ilomo, kiu kun Ia lielpo de 
la aplikita matematiko kondukas kaj 
direktas la konstruon dc la pontoj, vojoj, 
maŝinoj, fortikaĵoj k. t. p.

Inieiati. Unua proponi kaj fari ion.
Inieiativo. Iniciato, iniciatkapablo : 

liomo sen iniciativo.
Inieiatoro. Iniciatintp.
Injekti. Enkonduki per speciala instru- 

mento fluidaĵon sub la haŭton aŭ en 
kavon de la korpo : injekli morfinon. 
In je k tilo . Instrumento kun akrepinta, tre 
maldika fintubo, por injekti.

Inko. Kolora fluidaĵo por skribi : niara 
inko, ruĝa inlto, kopia inlco. In k u jo . Mal- 
granda vazo por la inko.

Inklino. Emo, natura celado de la 
karaktero al io : inklino' al la krimo. 
In k lin a . Kiu havas inklinon. In k lin ig i. 
Fari iun inklina. In k lin iĝ i. Fariĝi inklina.

Inkluzive. Kalkulante ankaŭ : de la 
lundo ĝis la merkredo inkluzive — lundc, 
marde kaj inerkredc.

Inkognito. Konscrvo de sekreto pri 
sia nomo kaj situacio : Inkognito duin lu 
vojaĝoj liberigas la rrĝojn de lacigaj kaj 
enuigaj festenoj. In k o g n ite . Konservante 
sekreton pri sia notno kaj situacio : 
vojaĝi inkognite.

Inkubo. Teruranta fantomo de la
sonĝo.

Inkvizicio. Pastra tribunalo de la
mezaj jarcentoj por juĝi kaj puni la
herezulojn.

Inkvizitoro. Membro de la inkvizicio.
Inokuli. Enkondnki en la organismon 

ĝermon de infekta malsano per tranĉo 
aŭ piko, por imunigi : inokuli variolon, 
inokuli rabion.

Insekto (Zool.). Granda klaso de artro- 
podoj sespiedaj (pli ol 200,1)00 specoj) : 
inuŝO, abclo.

Insidi. Per ruzo kaj Irompo sekrete 
malutili, peni mal;:*:1: ; insidi kontraii. la 
virlo de virino. In s id o . Ago de tiu, kiu
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insidas. In sida . liazita sur insido. In sid e . 
En insida manicro. In sidem a. Uavanta 
inklinon al insido.

Insigno. Blazono; signo de povo, de 
ofico : reĝa lerono.

Insisti. Firme resti ĉe sia opinio kaj 
postuli de aliaj agojn konformajn al ĝi; 
ne cedi al la'opinio <le aliaj : insisti pri 
la graveco dc la unueco en la intcrnacia 
lingvo. Komparu : O bstin i, p e rs is ti.

Inspekti. Kontroli la laboron de ofic- 
istoj, laboristoj. Komparu : K o n tro li, 
rev iz i.

Inspektoro. Supera oficisto, kies funk- 
cio estas kontroli.

Inspiri. Naskigi penson, planon : inspiri 
al iu temon por literatura verko. Komparu :
S u g esti.

Instali. - 1. Solene enkonduki en olicon, 
okupon : inslali direktoron. -2. Meti cn la 
ĝusta loko kaj dofinitive aranĝi por la 
agado : instali maŝinon. In s ta lo . Ago de 
tiu, kiu instalas.

Instanco. Grado de la juĝa povo : 
apclacio al supera instanco.

Instigi. Morale puŝi al ago : La Jlama 
deziro proksimigi ta momenton de ta fiiiu 
venito instigas eiujn Esperantistojn al , la 
laboro por nia ideo. In s tig o . Ago de tiu, 
kiu instigas. Komparu : E k sc iti , s tim u li.

Instinkto . Interna, senkonsidera ini- 
pulso por ago : la inslinkto de l’ besloj. 
I n s t in k te .  Per instinkto.

Institucio. Publika aŭ privata fondaĵo, 
organizaĵo : juraj institucioj.

Institu to . Nomode diversaj institucioj, 
precipe lernrjnj : instiluto de inĝenicroj; 
franca instituto =  (rnnco. akademiaro

Instru i. Konigi al iu sciencon, doni 
lecionojn : instrui infanon; instrui matc- 
matikon; instrui al infano la gramalikon. 
In s tru a .  Kiu instruas : La craroj de aliaj 
personoj malofle estas instruaj por ni. Ins- 
t ru a d o . Agoj de tiu, kiu instruas.

Instrukeio . Ordonoj kaj informoj, 
luu kiuj io devas esti farita : doni ins- 
trultcion al ambusadoro, ut sendilo,

Instrum ento . llo, servanta kicl lielpo 
?n la artoj, sciencoj, nietioj : muzika 
instrumento, mateniatika, serurista. n p a ra to , 
maŝino.

Insulo. Tero, de ĉiuj fiankoj ĉirkaŭila 
de la akvo : Korsiko cslas insulo. In su lan o . 
Eoĝanto de insulo ; La Angloj estas insulanoj. 
luvitaro. Kolekto de najbaraj insuloj; 
arhipelago La Filipina intularo. D uonin-

sulo. Tero, de kelke da llaukoj ĉirkaŭita 
de la akvo, kaj de unu kunigita kun la 
kontinento : la Balleana duoninsulo.

Insulti. Diri al iu ofendajn, maldecajn 
vortojn : For dc ĉi tie fripono, porko! 
In su lto . Vortoj de tiu, kiu insultas.

-Int. Finiĝo de I’ aktiva participo de 
la pasinta lempo : farinta, Jininte.

Integrala. Neapartigebla, nedividebla, 
tuta, kompleta : integrala parto de tuto.

Intelekto. Kapablo pensi ; La bestoj ne 
posedas intelekton. In te le k ta . Kiu rilatas 
la intelekton.

Inteligenta. Posedanta spiritajn kapa- 
blojn. In te lig e n te c o . Eco de tiu, kiu estas 
inteligenta.

Intenei. Fiksi siajn pensojn surio, por 
ĝin fari. In te n c o . Stato de i’ animo de 
tiu, kiu intencas : Ne sufiĉas bonaj intencoj. 
Komparu : P la n o , p ro je k to .

Intendanto. Persono administranta 
domon, bienon : tntendanto de princa 
palaco.

Intensa. Kondukata kun streĉitaj 
fortoj : inlensa laboro, intensa terkulturado. 
In te n se . En intensa maniero. In ten seco . 
Eco de tio, kio estas intensa.

In ter. - 1. Prepozicio ,por esprimi : 
havante de unu fianko unti objekton kaj 
de alia alian, sed restante ekster ĉiu 
aparte; en la nombfo de : La tablo sfaras 
inter la pordo lcaj fenestro. Venis cent 
personoj, inter ili dek inlanoj. - 2. Prefikso 
por esprimi : reciproke, unu je alia : 
interparoli, interkonsenti.

In terd ik to . Papa malpermeso al pastro 
plenumi liajn funkciojn.

Interesi. Veki la scivolon; esti grav. 
por iu : La lingvistikaj demandoj interesas 
multajn Esperantistojn. In te re s o . Eliko de 
tio, kio interesas : intereso de libro; 
inlercso de leganto. In te re s a . Kiu interesas ; 
interesa romano. In te re s iĝ i. Ilavi scivolon 
por io : interesiĝi je la botaniko.

Interjekcio. Vorto, uzata kiel ekkrio 
kaj esprimanta sentojn : ah! ho ve!

In term iti. llalti kaj rekomenciĝi en 
egalaj interlempoj. In te rm i ta .  Kiu inler- 
mitas : intermila febro, intermita fontano. 
In te rm ite . En intertnitnnta maniero.

In terna. - 1. Cirkaŭita de la limoj, dc 
la surfaeoj de fermita spaco; estanta en 
fermita spaco : interna lcorto, interna 
malsano. - 2. Morala, spirita, idea : la 
interna senco de la esperanlisino. - 3. Kon- 
cernanta la landon mem, ne ĝiajn rilatojn
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kun aliaj landoj : ministro dc la internaj 
aferoj. In terno. lnterna spaco : interno de 
la ŝipo. In terna jo . Objeklo, eslanta en la 
interno : La /coro, pulmoj, intestoj estas 
internajoj dc la hoina korpo.

Interpelacio. Demando, farita de 
deputato en parlamento al ministro, por 
ricevi klarigon pri agoj de la registaro.

Interpreti. Traduki al fremdulo ion el 
lingvo, kiun li.ne komprenas ; La Esperant- 
istoj ĉie bonege interpretas al la samideanoj. 
in te rp re tis to . Ilomo, kies profesio estas 
interpreti.

Interpunkeio. Signo, por kiu oni 
apartigas du frazojn aii du vortojn de 
frazo : punlclo, lcomo.

Intervjuo. Interparolo de ĵurnalisto 
kun. eminenta persono, por ekscii la 
detalojn de ĝia vivo, ĝiajn opiniojn.

Intesto. Digesta kanalo de la lioma 
kaj besta organismo : maldilca kaj dilca 
intesto.

Intima. - l .  Al kiu oni povas ĉion 
konlidi, por kiu oni ne havas sekretojn : 
intima ainilco. - 2. Kiun oni povas konfidi 
nur al bona amiko, sekreta : inlima inter- 
parolo. In tim e. En intiina maniero. In ti- 
meco. Eco de tio, kio estas intima.

Intrigi. ltuze, sekrete agi por utili al 
si kaj malutili al aliaj. in trig o . - l .  Ago de 
tiu, kiu intrigas : Dum la parlamentaj 
elelctoj ĉie regas intrigoj lcaj kalumnioj. - 2. 
impliko de la cirkonstancoj, prezentanta 
la bazon de dramo, de romano. Intrigema. 
Ilavanta inklinon al intrigoj. Intriganto. 
ilomo, kiu intrigas.

Invadi. Eniri en fremdan landon kun 
armiloj por ĝin konkiri. Invado. Ago de 
tiu, kiu invadas : La invadoj de l' barbaroj 
detruis la Roman Imperion.

Invalido, Soldato, hoino, ne kapabla 
plu servi pro la maljuna aĝo aŭ kripleco. 
In valida . Ne kapabla plu servi pro la 
maljuna aĝo aii kripleco. Invalideco. 
Stato de tiu, kiu estas invalida.

Inventaro. Tabslo de objektoj, apar- 
tenantaj al persono, al institucio : 
invenlaro de bieno, de fubriko.

Inversa. Kontraŭa ai la ordinara, al 
la reala direkto de I’ objektoj : La spegulo 
donas inversan bildon de la objelctoj.

Investi. Solene enkonduki en plenum- 
otan oficon.

Investituro. Uajto de la reĝoj en la 
mezaj jarcentoj elekti kaj investi la

episkopojn : La papo Gregoro VII lcaj la 
imperiestro Henriko IV alcre batalis pro la 
invcslituro.

Inviti. (ientile peti iun veni : inviti al 
tagmanĝo, al edziĝa festeno. In v ito , Ago, 
vortoj de tiu, kiu invitas,

Io. Objekto, afero, ideo nedilinita : Io 
falis de la tegmento. lo malhelpas min dormi.

Iom. la nombro, ia kvanto; ian nom- 
bron, kvanton : Trinki iom da teo.

Iri. - 1. Sin movi per la piedoj : iri sur 
la strato. - 2. Moviĝi : horloĝo, maŝino iras. . 
- 3. Progresi, esti en stato : La afero iras 
bone. A ntaŭiri. Iri antati io, esti sekvata 
de io : La avangardo antaŭiras la armeon. 
Deiri. lri de io kaj flankiĝi de ĝi : Deiri de 
la vojo. Foriri. Iri for de io kaj ĝin forlasi : 
Foriri de la urbo. E k iri. Komenci la iradon : 
Post trihora ripozo la taĉmento elciris. E liri. 
Iri el io kaj veni eksteren : Eliri ct la 
ĉambro. E niri. lri en ion kaj veni inter- 
nen : Eniri en la preĝejon. E niro. - 1 . Ago 
de tiu, kiu eniras. - 2. Loko, tra kiu oni 
eniras : La lcavo havas du enirojn. Rondiri. 
lri ĉirkaŭ io, farante rondon, cirklon, 
regulan fermitan linion : La teraglobo tur- 
niĝas ĉirkaŭ sia alcso kaj rondiras ĉirlcaŭ la 
suno. Subiri. lri kaj veni sub ion; iri kaj 
veni sub la horizonton : Subiri tegmenton. 
La suno ĉiutage leviĝas lcaj subiras. Suriri. 
lri kaj veni sur ion : Suriri tegmcnton. 
T rairi. lri tra io kaj atingi ĝian ekstremon : 
trairi ĝardenoti. T ransiri. lri trans ion kaj 
atingi ĝian alian flankon : transiri riveron. 
irilo . Longa bastono kun flanka breteto 
(piedingo), por marŝi super la tero.

Irido (Bot.) IJnukotiledona vegetaĵo 
(Iris).

Iridio (Ĥem.). lr. Griza, tre malmola 
kaj fortika metalo, trovata kun plateno en 
kelkaj mineraloj, uzata por produktado 
de modelaj mezuriloj, por pintoj de ŝtalaj 
instrumentoj, k. t. p.

Iriso. Itonda membrano de la okulo, kun 
truo en la cenlro : Oni nomas la lcoloron de 
la olculoj laŭ la koloro de ilia iriso.

Ironio. Moka parolmaniero, kies espri- 
moj havas kontraŭan sencon al tio, kion 
oni volas diri. Ironia. Bazita sur ironio. 
Ironie. En ironia maniero.

- Is. Finiĝo de la pasinta tcmpo de 1’ 
aktivo.

Islamo. Mahometana religio.
- Ist. Sufikso por derivi nomojn de 

la personoj, kies konstanta okupo, profe-
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sio, metio, specialo estas tio, kion esprimas 
la radiko : forĝisto, tclegrafisto, dcntisto.

Istmo. Mallarĝa tero, kuniganta du kon- 
tinentojn : Panamo.

- It. Finiĝo de la pasiva participo de 
la pasinta tempo : skribita, kaŝite.

lu . - l .  Pronomo persona nedifinita,
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uzata kiam oni parolas pri unu el multaj 
personoj sendepende de ĝia kvalito : l'u 
venis. - 2. Adjektiva pronomo nedifinita 
kun la snma signifo : iujpersonoj, iuj bestoj, 
iuj tabloj.

Izoli. Apartigi; malhelpi interrilatojn : 
izoli leprulon. Izolilo. Aparato por iz.oli 
elektrigitajn objektojn.

J

J . Finiĝo de la multenombro : patroj, 
bonaj, kellcaj, ĉiuj.

Ja . Jesanta konjunkcio : estas fakto, 
ekzistas neniu dubo : Vijascias.

Ja g u a ro  (Zool.). Raba mambesto el la 
familio de 1’ katoj (Felis onca).

Jah to . Malpeza eleganta promenŝipo.
Jako . Mallonga vesto, kovranta la 

supran parton de la korpo, sen baskoj.
Jam . Antaŭ la nuna momento; antaŭ 

pli aŭ malpli longa tenipo; de pli aŭ mal- 
pli longa tempo : Mijamdiris tion alvi. La 
verko jam estas preta.

Jam bo. Versmezuro, konsistanta el du 
silaboj : la unua mallonga, la dua longa, 
aŭ la unua neakcentita, la dua akcentita.

Jan iearo . Soldato de la iama turka 
gvardio, konsistanta el junuloj, rabitaj 
en fremdaj landoj kaj perforte konvertitaj 
al la islamo.

Januaro . Unuamonatode la jaro.
Ja ro . Tempo, dum kiu la tero faras 

sian rondiron ĉirkaŭ la suno =  365 kaj 
Unu kvarono da tago. Centjaro, jaroento. 
- 1. Cento da jaroj. - 2. Numerita cenljara 
periodo, kalkulita de la jaro de 1’ naskiĝo 
de Jezuo Kristo : Esperanto estis kreita en la 
XIX jarcento. Ciujare . En fiu jaro. Tarko- 
lek to . Kolekto de ĉiuj numeroj degazeto, 
aperintaj dum unu jaro. Jarlibro. Verko, 
enhavanta resumon de I’ faktoj, okazintaj 
dum unu jaro, statistikajn sciigojn, k. t. p. 
Superjaro. Jaro enhavanta 366 tagojn.

Jasm eno  (Bot.). Arheto ei !:■ familio 
de I’ oleacoj, kun belaj bonodornj floroj 
(Jasminium).

Je . Prepozicio, kun nedlfinita signifo, 
uzata en la okazoj, kiam la senco dc

. frazo ne montras klare, kiun prepozi- 
cion oni devas uzi : preni iun per la mano

je la ŝultro, malsana je la stomako, je la tna 
lioro, abunda je ornamajoj.

Jen . Vorto, uzata por montri ion prok- 
siman en la spaeo aŭ en la tempo : Jen 
la libro, kiun vi serĉas. Jen kion mi diros 
al vi. Jen... jen. Montras rapidan ŝanĝon de 
stato : unue... tuj poste... : La infano jen 
ploras,jen ridas. Jeno. Ĉi tio; tio, kio sek- 
vas : Mi volas koinuniki al vi la jenon.

Je s . Parlikulo, uzatapor montri, ke onl 
konsentas, aŭ ke la parolanto esta prava : 
Cu vi venos hodiaŭ? Jes, mi venos. Jesa. 
Konsentanta, aprobanta : jesa respondo, 
Jesi. Respondi jese, konfirmi.

Jezu ito  . - l .  Membro de la religia so- 
cieto, fondita de Lojola. - 2, Homo ruza, 
hipokrita.

Jodo (Hem.). I. Hemia elemento, 
malhele griza solida substanco kun me- 
tala brilo; ĝi estas uzata en la medicino, 
fotografado.

Ju ...des. Konj unkcio, poresprimi ideon, 
paralele kun kies varioj alia ideo varias 
eu sama grado : Ju pli multe la drinkulo 
trinkas, des pli forte li soifas.

Jubileo. Datreveno de grava fakto (or- 
dinare dudek kvina, kvindeka, centa) : La 
25-jara jubileo de IĴsperanto.

Judaism o. Religio de la Hebreoj.
Jufto . Rova nepenetrebla ledo, ŝmirita 

de la intcrna flanko per gudro.
Jugo. l .  Transversa ligna peco, me- 

tata sur la kolo de jungbovoj. - 2. Trans- 
versa lanco, ligita al du aliaj, vertikale 
liksitaj en la tero, sub kiu la antikvaj 
Romanoj devigis trairi la venkitajn mala- 
mikojn. - 3. Sklavalaboro, sklaveco.

Jug lando  (Bot.). Nukso de 1’juglandujo. 
Juglandujo. Arbo el la samnoma familio, 
kun multvalora ligno kaj oleoriĉaj manĝ- 
eblaj nuksoj (Juglans regia).
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Juĝi. Esplori, ĉu iu estas kulpa aŭ sen- 
kulpa, prava aii malprava : juf/i krimulon. 
Ju ĝ o . Ago de tiu, kiu jnĝas : juf/o de Dio, 
la lasta juf/o. Ju ĝ is to . Homo, oficisto, kies 
okupo estas juĝi. Ju ĝ e jo . Domo, ĉambro, 
kie oni juĝas. •

J u k i . Kaŭzi malagrablan senton en la 
haŭto, kvazaii de multenombraj delikataj 
pikoj : grati la jukantan vangon.

Ju lio . Sepa monatode ia jaro.
J u n a . Kiu ankoraŭ nelonge vivas : juna 

virino. Ju n e c o . - 1 . Eco, stato de tiu, kiu 
estas juna. - 2. Tempo, dum kiu oni estas 
juna : La juneco ne longe daŭras. Ju n u lo . 
Jnnil lionio. Janulino. Juna virino. Ju n ig i. 
Fari iun juna : La amo junigas. M aljuna . 
Kiu jam longe vivas : maljuna avo. M aljun- 
eoo. - 1. Stato de tiu, kiu estas maljuna. 
-2. Tempo, dum kiu oni estas maljuna : 
Ln la maljuneco oni estas singardema. M aljun- 
u lo . Maljuna hoirio : griza mdljunulo. 
M a lju n u lin d . Maljuna virino. M alju n ig i. 
Eari iun maljuna : La ĉagrenoj maljunigas. 
M alju n iĝ i. Fariĝi maljuna : Post la morlo 
dc sia edzino li tute maljuniĝis. Komparu : 
N ova.

Ju n g i . Alligi bruton al la tjrola, 
veturigota objekto : jungi ĉevalon al ve- 
lurilo.

Ju n io . Sesa monato de i' jaro.
Ju n ip e ro  (Bot._). Arbeto aŭ arbo el la 

familio de 1’ koniferoj, ĉiam verda; ĝiaj 
beroj estas uzataj por brando, en la po- 
pola medicino (Juniperus).

Ju n k o  (Bot.). Unukoliledona vegetaĵo, 
uzata por matoj, korboj (Spartium junceum).

Ju p o . Virina vesto, kovranta la nialsu- 
pran parton de la korpo, de la zono ĝis la 
piedoj. S ub jupo . Jupo, portata subla eks- 
tera jupo.

J u ro . Leĝoscienco. Ju r is to . Specialisto 
en la leĝaj kaj juĝaj aferoj.

J u s ta .  Kiu kondamnas la kuipan kaj 
prokiamas prava la senkulpan : justa juf/o. 
J u s te . En justa maniero. Ju s teo o . Eco de 
tio, kio estas justa. M aljusta . Kiu kon- 
damnas la  senkulpan kaj senkulpigas la 
ktilpan. M alju s te . En maljusta maniero. 
M alju s ta ĵo . Maljusta ago. Komparu : 
G usta, p ra v a .

Ju to . Ŝtofo el hinda kanabo.
Ju v e lo . Malgranda, luksa objekto kun 

multekoslaj ŝtonoj, portata por ornamo : 
broĉo. Ju v e lis to . Homo, kies profesio 
estas fari juvelojn. Ju v e lu jo . Skatolo por 
juveloj.

Ja k e to . - l .  Surtuto kun iinu vico de 
butonoj. -2. Maliongaekstera virina vesto, 
malvaste ĉirkaiianta la talion.

J a iu z a . Sentanta moiamon, malĝojon 
pro timo, ke oni senigos lin de lia bono, 
sukceso; amanta kun maltrankvilo, ke ia 
amata persono preferas iun alian : jaluza 
pri sia gloro; jaluza, kiel Otelo. ĵa lu z e . 
En jaluzn maniero. Ĵaluzo. Sento de tiu, 
kiu estas ĵaluza : La jaluzo estas veru tur- 
menlo. Koinparu : E nvio .

J a rg o n o . Kripligita lingvo, konsistanta 
el aliigitaj vortoj de unu aii de kelke da 
lingvoj,

Ja ŭ d o . Kvina tago dc la semajno (se Ia 
dimanĉo ostas la unua).

J e t i .  V ivcge formovi de si tra la aero : 
ĵeti ŝtonon sur tegmenton. Ĵ e tk u b o . Mal-

granda kubo, kies ĉiu flanko havas 1 gis 
6 punklojn, por jetadi cn ludo.

Jo k eo . Homn, kies profesio cstas rajdi 
en la ĉevalaj velkuroj.

Jo n g li, Lerte ĵeti en la aeron diversajn 
objektojn, kiujn oni reĵetas kaptinte ilin. 
Ĵo n g lis to . Cirka artisto, kiu ĵonglas.

Ju ri. Alvoki dion aŭ,ion sanktan, kiel 
alcstanton, ke oni diras la veron : juri 
per la noino de V patrino. Ĵu ro . Vortdj de 
tiu, kiu ĵuras. ĵurpromeso. Solcna pro- 
meso kun ĵuro, ke oni faros ion aŭ ne 
faros : ĵurpromeso de inonalio; jurpromeso 
ne drinki plu. ĵurrompo. Neplenumo de 
ĵuro.

Ju rn a lo . Giutaga gaz.elo. Ĵurnalisto. 
Kunlaboianto dc ĵiirnalo.

J u s . Antaii trc malionga tempo : klijus 
legis.
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K

Kabalo. Mislera instruo de la antikvaj 
Hebreoj, miksaĵo de religio, filozofio kaj 
magio.

Kabano. Simpla dometo (ile I’ kampar- 
anoj, sur la montoj).

Kabineto. Ĉambro, destinita al spirita 
laboro : kabinelo dc direktoro, dc ministro, 
dc kuracislo.

Kablo. Fasko dc metalaj fadenoj, 
kovrilaj per izoliloj : telegrafa, telefona 
kublo.

Kabrioleto. Malpeza unuĉevala kaleŝo.
Kaeo. Kuirita grio.
Kadavro. Korpo dc mortinta homo aŭ 

liesto : La kadavroj kovris la tutan kampon 
de la batalo.

Kadeneo. Takto, ritmo en la muziko, 
en la versoj.

Kadeto. Junulo, studanta cn oficira 
lernejo.

Kadmio (Ĥem). Gd. Ĥemia elcmento, 
blanka metalo, trovata en mineraloj kun 
zinko.

Kadro. Lignaj, metalaj pecoj, ĉirkaŭ- 
antaj pentraĵon, fenestron : Ofte la kadro 
valoras pli multe, ol la pentraĵo. E n k a d rig i. 
Meti en kadron, ĉirkaŭi per kadro : cnkadr- 
igi portrcton.

Kaduka. Malforta, mal^anema de la 
maljuneco : Itaduka maljunUlo. K adukeco . 
Eco, stato dc tio, kio estas kaduka. 
K ad u k u lo . Kaduka liomo. K ad u k u le jo . 
Donio por kadukuloj.

Kafo. Grajnoj del’ kafarbo kaj trinkaĵo, 
preparita ei tiaj grajnoj. K afarbo  (Bot.). 
Araba arbn ei ia familio de I’ rubiacoj, 
transplanlita Brazilujon, Cejlonon k. t. p., 
kies fruktoj enhavas po du grajnoj 

- (CoJJea arabica), K afejo. Loko, kie oni 
trinkas kafon, tenn, bieron, k. t. p., legas
gazelojn,

Kaftano. Longa turka veslo.
Kaĝo. Skatolo, kesto el metala reto, el 

kradoj, por enfermi birdojn, sovaĝajn 
bestpjn : leono en haĝo.

Kahelo. 1’lato el bakita kaj glazurila 
argilo. uzata por kamenoj.

Kaj. Konjunkcio, ligaiita aŭ kontraŭ- 
metanta du vortojn aŭ frazojn : Sluclisto, 
lia Jilo kaj azeno. Mi laboras, lcaj li dormas.

Kajo. Apudborda strato, trotuaro; vojo 
inter la akvo kaj domoj.

Kajero. Kelke da falditaj kaj kunku- 
dritaj paperaj folioj : kajeroj de lernanto; 
eldonaĵo, aperanta en leajeroj.

Kajuto. Ĉambreto de ŝipo : kajuto de la 
kapilano, de pasaĝero.

Kakao. Grnjnoj de la kakaujo, el kinj 
oni faras la ĉokoladon. K ak au jo  (Bot.). 
Arbo el la familio de I’ malvacoj, kresk- 
anta en la Gentra Anieriko (Tlieobroina 
Cacao).

Kakatuo (Zool.). Speco de papago 
(Cacatua).

Kakto (liot.). Amerika vegetaĵo el la 
samnonta familio kun neregule dikiĝintaj 
verdaj trunketoj kaj dornosimilaj folioj, 
kun belaj floroj (Caclus).

Kalo. Dikiĝinla kaj malmoliĝinta haŭto : 
lialoj sur la manfingroj de la laborisloj; kalgj 
sur la piedjingroj.

Kalandri. Glatigi lavitan kaj sekigitan 
tolaĵon, premante ĝin p'er rulcilindroj. 
K alan d rilo . Maŝino por kalandri.

Kalcio (Ĥem). Ca. Ilemia elemcnto, 
llava melalo; ĝia kombinaĵo kun oksi- 
geno — kalko estas uzata kiel mortero.

Kaldrono. Granda metala vazo, en kiu 
oni boligas, kuiras.

Kalejdoskopo. Optika ludaparato, don 
anta simetriajn bildojn, senĉese ŝanĝiĝ- 
antajn.

Kalendaro.Sistemo de 1’ tempkalkulado: 
Ĉiuj civilizitaj popoloj akccptis jatn de longe 
la Gregorian kalendaron, per kiu la papo 
Grcgorio X III anstataŭigis en la jaro 1582 la 
Julian kalendaron.

Kalendulo (Bot.) Vegetaĵo el la familio 
de l’ kompozitoj, kun Lielnj floroj (Calen- 
dulaj,

Kaleŝo. Kovrita luksa veturilo por 
personoj.
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Kalio (Ĥom). K. Ilemia elemenlo, alka- 

lia mineralo; ĝiaj saloj : kalinitrato (sal- 
petro); kalibromido uzata en la medicino 
k. t. p.

Kalfatri. Ŝtopi fendojn de ŝipo per 
stupo kaj gudro.

Kalibro. Diametro de cilindra, de sfera 
objekto : katibro de pafilo, de kuglo, kanono 
de granda kalibro.

Kalifo. Regnestro de Arabujo post la 
morto de Mahometo.

Kaliko. Trinkvazo pli larĝa supre, sur 
piedo.

Kalikoto. Glata, densa kotona teksaĵo, 
similanta la tolon.

Kalko (liem.). Kalcioksido, substanco 
uzata kiel mortero. Komparu : Cemento, 
m ortero , stuko.

Kalkano. 1’osta parto de la lioma piedo : 
la kalkano de Ahilo. K alkanum o. Posta 
parto de la ŝuo sub la plando.

Kalkuli. - 1. Serĉi la nombron de 
objektoj : kalkuli sian monon; kallsuli lavoĉojn 
por kaj kontraŭ la propono. - 2. Fari mate- 
matikan operacion : kalltuli la jaran pro- 
Jiton, konante la sunion kaj la procenton. 
Kalkulo. Procedo, operacio, per kiii oni 
kalkulas. Kalkulem a. Kiu havas inklinon al 
la kalkuloj ; ne malavara. Alkalkuli. Aldoni 
per la kalkulo : alkalkali la poŝtajn spezojn. 
D ekalkuli. Depreni per la kalkulo : 
dekalkuli ta rabaton. K alkulebla, Kin povas 
esti kalkulita : La steloj de la serena ĉielo 
ŝajnas nekalkuleblaj.

Kalomelo (Ilem.). Hg.,Gl.>. Hidrargoklo- 
rido, blanka pulvoro, irzata kiel laksiga 
rimedo, kontraŭ la siflliso.

Kalsono. Tola, kalikota pantalono, port- 
ata sub la jupo, sub la pantalono.

Kalumnii. Komuniki mensogajn sciig- 
ojn, malutilajn por ies honoro ait reputa- 
Cio. Kalum nio. Vortoj de tiu, kiu kalu- 
mnias. Kalum niulo. Homo, kiu kalumnias.

Kamarado. Kunulo, kolego, samide- 
ano.

Kambio. Dokumento pri prunto, skrib- 
ita sur speciala stampita papero.

Kameo. Juvela ŝtono kun konveksa 
skulptaĵo.

Kamelo (Zool.). Remaĉanta mambesto 
kun unu aŭ du ĝiboj de la dorso (Camelus).

Kamelio (Bot.). Arbeto el la familio de 
la ternostremiacoj, kun belaj floroj (Camel- 
li«).

Kameno. Masonita aŭ metala fajrujo 
por hejti. Kam entubo. Tubo, tra kiu eliĝas 
la funio de la kameno. K am entubisto . 
Homo, kies okupo estas purigi la kamen- 
tubojn. Komparu : Forno.

Kamero. Senfenestra ĉambro.
Kamerlingo. Kardinalo, administranta 

la katolikan eklezion duin la elektado de 
nova papo.

Kamforo. Blankaaroma substanco, tre 
facile vaporiĝanta, ekstraktata el sam- 
nomaarbokaj uzata eri la medicino, piro- 
tekniko, konlraii tineoj.

Kamizolo. Vesto de la supra parto de 
la korpo, ordinare trikita el la.no, kun 
manikoj, portata sur aŭ sub la ĉemizo. 
Komparu : Veŝto.

Kamloto. Vulgaralana teksaĵp.
Kamomilo (Bot.l. Herbo el la familio 

de 1’ kompozitoj, kies floroj estas uzataj 
en la medicino (Chamomilla).

Kampo. Ebena tera areo, precipe kul- 
turebla leraareo : tritika kampo, latmpo de 
batalo. K am paro. Aro de knltureblaj 
kainpoj (kiel la malo de la urbo). Kainpar- 
ano. Loĝantode kamparo, neinstruita ter- 
kul turisto.

Kano(Bot-). Alta herbo el la familio de 
la graminacoj, kies sekigitaj trunketoj 
estas tre fortikaj, flekseblaj kaj uzataj, 
kiel bastonoj, por mebloj (Pliragmites).

Kanabo (Bot.). llerbo el la familio de 
la kanabacoj, el kies fadenoj oni faras 
leksaĵojn. (Cannabis saliva).

Kanabaeoj (Bot.). Familio de dukoti- 
ledonaj senpetalaj vegetaĵoj : Itanabo.

Kanabeno (Zool.). Birdo el la vico de 
I’ paseroj (Fringilla linota).

Kanajlo. Senhonora, senhonesta liomo.
Kanalo. Artefarita akva defluejo : urbaj 

kanaloj por la malpurajojla Sueza kanalo.
Kanalizi. Konstrui kanalojn, provizi 

per kanaloj : kanalizi urbon.
Kanapo. Longa apogseĝo por kelke da 

personoj.
Kanario (ZooL). Kantanta ldrdo el la 

vico de I’ paseroj (Passer canarius).
Kanastro. Speco de forta tabako.
Kaneelario. Oficeja ĉambro, en kiu 

oni akceptas la klientojn, donas kaj 
prenas dokumenlojn k. t. p.

Kaneeliero. Plej alta ŝtata olicisto : 
lianceliero de la Germana imperio.
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Kando. Purigita, kristaligita diafana 

sukero.
Kandelo. Vaksa, stearina lumigilo kun 

llieĉo. K andelingo. lngo por fiksi kan- 
delon.

Kandelabro. Luksa kandelingo knn 
kelke da brakoj.

Kandidato. Deziranta ricevi vakantan 
oflcon. postenon kaj komunikanta pri sia 
deziro : kandidato je parlamerilo. K andidati. 
Kiel kandidato klopodi ricevi oficon, 
postenon. Komparu : Aspiranto.

Kaneli. Fari neprofundan mallarĝan 
sulkon sur metalo, ligno. m uro. Kanelo. 
Neprofunda mallarĝa sulko sur metalo, 
ligno, muro.

Kanguro v (Zool.). Speco de saltanta 
sakbesto (Macropus).

Kanibalo. Hommanĝanta homo.
Kanibalismo. lfommanĝado : La kani- 

balisino clecistas ankoraii intcr sovaĵaj popoloj 
de Afrilco.

Kankro (Zool.). Speco de krustuloj 
(Astacus).

Kanono. firanda pulvopafilo, muntita 
sur speciala veturilo, sur ŝipo k. t. p. : 
sief/a, kampa kanono. Kanoni. Pali per 
kariono. Kanonado. Pafado per kanonoj.

Kanono. Eklezia leĝo.
Kanoniko. Supera pastro de la katolika 

eklezio,
Kanonizi.Soleneproklami iun sanktulo.
Kanti. -1. Eligi voĉe melodiajn sonojn aii 

vortojn : lcanli operan arion. -2. filori per 
kanto : Kantu diino koleron de la Pcleido 
Aliilo. K anto. Tio, kion oni kantas. K ant- 
ado. Kantarto.

Kantarido (Zool.). Insekto de aŭre- 
verda koloro; sekigita kaj pulvorigita 
ĝi estas uzata en la medicino por vezik- 
plastroj (Lytta vcsicatoria).

Kantato. Poezia verko kun muziko por 
glori iun.

Kantino. Malgranda butiko, kie oni 
vendas trinkaĵojn kaj manĝaĵojn al sol- 
datoj, laboristoj, lernantoj.

Kantono. Svisa distrikto, posedanta 
propran registaron kaj prezentanta sen- 
dependan federacian regnon.

Kantoro. Preĝeja ĉcfa kantisto.
Kanvaso. Maldensa, retsimila teksaĵo, 

sur kiu oni brodas,

Kapo. - l .  Supra parto de la homa 
korpo kaj antaŭa de la besta, enhavanta 
la cerbon kaj la organojn de la superaj 
sentoj. -2. Supra, kapforma parto de 
objekto : kapo de pinglo. -3. Inteligenteco, 
spiritĉeesto : havi bonan lcapon, perdi la 
kapon. K apturniĝo. Sento de manko de la 
egalpezo en la spaco, kiam al ni ŝajnas, 
ke ĉiuj objektoj turniĝas ĉirkaŭ ni.

Kapabla. Kiu povas ion fari; kiu havas 
la ecojn, fortojn necesajn por ion fari. 
Kabablo. Forto, eco necesa por ion fari : 
lcapablo por la matcmatiko. M alkapabla. Kiu 
tute ne posedas kapablon : malkapabla 
administranlo.

Kapitulaei. Sin konfesi venkita kaj 
transdoni la fortikaĵon, urbon al la mal- 
amiko. Kapitulaco. Ago de tiu, kiu kapi- 
tulacas.

Kapelo. Malgranda preĝejo aŭ parto de 
preĝejo, posedanta altaron kaj prezent- 
anta apartan tuton.

Kapelo. Orkcstro. K apelestro. fiefo, 
direktanta kapelon.

Kaperi. Kapti malamikan ŝipon. Kaper- 
ŝipo. Sipo por kapti malamikajn ŝipojn.

Kapitalo. Mona sumo, donanta renton. 
K apitalisto. Persono, posedanta kapitalon; 
riĉa homo.

Kapitano. -1. Oflciro, ĉefo de parto de 
regimento. -2. Sipestro.

Kapitelo. Skulptita plivastigita supro 
de kolono.

Kapitolo. Antikva citadelo de ltomo.
Kapono. Kastrila grasigita koko.
Kaporo (Bot.). Arbeto el la familio de 

la kaporacoj, kies burĝonoj estas kon- 
servataj en vinagro kaj uzataj kiel spicaĵo 
(Capparis spinosa}.

Kaporacoj (Bot.). Familio de iluko- 
tiledonaj vegetaĝoj : kaporo.

Kaporalo. Supera infanteria suboficiro.
Kapoto. Mantelo kun kapuĉo.
Kapro (Zool.). Duhufa kvarpiedulo 

kun malgranda barbo (Capra).
Kapreolo (Zool.). Mambesto el la fa- 

milio de I' cervoj (Cervus capreolus).
Kaprico. Subita senkonsidera deziro; 

subita senmotiva ŝanĝo de opinio : infana 
kaprico. Kaprioe. En kaprica tnaniero. 
Kaprioa. Kiu havas kapricojn.

Kaprikorno. Stelaro de 1’ zodiako, kie 
la suno estas la 22-an de decembro.
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K aprifo liaco j (Bot.). Familio de duko- 
tiledonaj unupetalaj vcgelaĵoj : lonicero, 
sambuko, viburno.

K apstano . Levilo, konsistartta el ver- 
tikala cilindro, ĉirkaŭ kiu volviĝas ŝnuro : 
La kapstano estas uzata por elliri ankrojn.

K apsulo. Kovraĵo por malbongustaj 
medikamentoj : oblata, gelatena kapsulo.

K apti. - l .  Alingi ion forkurantan; 
atingi kaj lirnie teni ion forkurantan : 
kapti leporon. -2. Preni ion per rapida 
movo : Li kaptis la ĉapelon de la tablo liaj 
forlcuris. Kaptilo. Aparato por kapti : bird- 
kaplilo. M ilitk a p tito . Jlilita nialliberulo. 
Kaptaĵo. 'fio, kion oni kaptis, akiro.

K apueeno. Katolika monaĥo, aparten- 
anta al almozpetanta socielo de Sankta 
Francisko kaj portanta veston de cinama 
koloro kun pinta kapuĉo.

K apueo. Kapvesto,alkudrita al mantelo.
K ara. -1. Amata : Mia kara Patrino! 

-2. De aita prezo, kiu innlte kostas : leara 
loijejo. K a ru lo . Persono amata. M a lk a ra . De 
malalta prezo.

K arabeno . Mallonga milita pulvopafilo.
K arafo . Vitra larĝbaza vazo por akvo, 

vino.
K arak te ro . Individuaj ecoj, trajloj de 

animo : nobla karalctero.
K arak te r iz i. Montri, difini la ĉefajn 

individuajn ecojn : La kaŝitaj pensoj plej 
bone lcarakterieas la liomon. K a ra k te r iz a . 
Kiu karakterizas : karakterizaj trajtoj.

K aram boli. En la bilarda ludo tuŝiper 
siaglobo la du aliajn. K aram bo lo . Ago de 
tiu, kiu karambolas.

K aram elo . Sukero fandita kaj parte 
malkomponila per la fajro.

K araso  (Zool.). Manĝebla (iŝo. vivanta 
en la senflua akvo, el la familio de 1’ 
karpoj (Carassius vulgaris).

K arato . - l .  Unuo de la pezo de I’ perloj 
kaj diamantoj =  20 centigram. - 2. Pro- 
porcio de la oro en miksaĵo : La pura oro 
estas oro de Pi karatoj.

K aravano . Aro de kunvojaĝantaj pil- 
grimantoj, komercistoj, kun iliaj ŝarĝ- 
bestoj.

K arbo. Nigra malmola substanco, kon- 
sistanta el karbono preskaŭ pnra, uzata 
por hej li.

K arbo lo  (llem.). C61I3OII. Senkolora 
kristala substanco kun akra, malagrabla 
odoro, uzata kiel desinfekta rimedo.

K arbono  (Ĥem.). C. llemia elemento, 
el kiu konsistas karbo, fulgo, gratito, 
diamanto kaj kiun enhavas ĉiuj vivantaj 
estaĵoj (bestoj, vegetgĵoj).

K arbunko lo  (Med.). lnfekta malsano, 
karaklerizata de abscesoj de la haŭto.

K areero . Ĉambro por arestitoj por 
mallonga tempo.

K ardo (Bot.). Malbona herbo el la fa- 
milio de I’ kompozPoj (Carduus).

K ardelo  (Zool.). llirdc el la vico de 
la paseroj (Fringilla carduelis).

K ardinalo . Plej altapastro postla napo.
Karesi. Delikate, ame tuŝi : La patrino 

karesas la infanon. K areso . Ago de tiu, 
kiu karesas. K aresa . Kiti karesas : karesa 
tuŝo, karesa vorto. K a rese . En karesa 
maniero. K arese m a . Kiu havas inklinon 
al la karesoj.

Kariero. Okupo, profesio, eleklita por 
la tuta vivo.

K arikaturo. Desegnaĵo, pentraĵo, rid- 
. indiganta iun per komika troigo : palitilca

kariliaturo.
Kariofilo (Bot.). Arbo el la familio de 

la mirtacoj, kies sekigitaj burĝonoj estas 
uzataj kiel spicaĵo kaj por produklado de 
aroma oleo (Caryophyllus aromaticus.)

K ariolo. Malpeza durada homveturilo.
K arm ezino . Malhela, ruĝo.
Karmino. Iluĝa farbo, produklata el 

jii koĉenilo.
K arno. Muskoloj de vivanta estaĵo : La 

sago trapenetris ĝis la karno. Komparn : 
V iando .

K arnavalo . Tempo, destin itapor amuz- 
aĵoj, de la festo de 1’ Tri Itegoj ĝis la 
Cindromerkredo.

K aroo. Unu el la kvar koloroj de la 
ludkartoj, markita per malgrandaj ruĝaj 
kvadratoj.

K arobo (Bot.). Frukto de karobarbo. 
K aro b a rb o . Arbo cl la familio de la fab- 
acoj (Ceratonia siliqua).

K aro to  (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la uiubeliferoj, kun manĝebla radiko (l)au- 
cus carota).

K arpo (Zool.). Speco de manĝebla river- 
llŝo (Cyprinus carpio).

K arpeno (Bot.). Arbo cl la familio de 
i la kupuliferoj, kies ligno estas iizat.i por 
| mebloj (Carpinus bctulus).
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Karto. Dika papera folio aŭ folieto kun 
desegnaĵo aŭ surskribo : vizitkarto. poŝt- 
karto, ludlcarto, geografia lcarto. Komparu :
Bileto.

Kartavi. Elparoii r per la gorĝo : Mullaj 
Francoĵ kartavas.

Kartelo. Interkonsenlo de induslriistoj 
de la sama fako por gardi siajn interesojn.

Kartilago (Anat.). Ilisto blanka, mal- 
mola kaj elasta, kiu kovras la ekstremojn 
dc 1’ ostoj.

Kartografio. Arto fari la geogralia.jn 
karlojn.

Kartoĉo. Kanona pafajo, korisistanfa el 
kugloj, pecoj de plumbo k. t. p.

Kartono. Dika papcro, kiun oni uzas 
por skatoloj, bindaĵoj, k. t. p.

Kartuŝo. Kartona aŭ metala cilindro’ 
enhavanta la pafaĵon de pulvopafilo> 
de pistoleto, k. t. p.

Karuselo. - 1. Iamaj rajdludoj de 1’ 
kavaliroj; rondrajdado. - 2. Granda ligna 
disko, turniĝanta ĉirkaŭ vertikala akso, 
kun lienkoj kaj ĉevaloj por rondvetnrado.

Kaso. Kesto, ĉambro, en kiu oni kon- 
servas la monon; loko, kie oni akceptas 
kaj pagas monon. Kasisto. Olicisto, kiu 
pagas kaj akceptas monon en kaso.

Kasacio. Leĝa nuligo : kasacio dc vcrdikto, 
de testamenlo.

Kaserolo. Metala, ordinarc kupra, kuir- 
vazo kun tenilo. Komparu : Poto.

\  Kasko. Metala kapkovraĵo de soldatoj.
Kaskado. Malgranda akvofalo.
Kasto. Fermita popola klaso, el kiu oni 

ne povas transiri en alian klason, uek 
edziĝi kun ano de alia klaso : La lcastoj 
ekzistas ankoraŭ en Ilindujo.

Kastelo. Fortikigita loĝloko. Kastel- 
mastro. Administranto de kastelo.

Kastoro (ZooL). Mambesto kun bela 
pelto, vivanta en societoj kaj konstruanta 
loĝejojn tCaslor fiber).

Kastri. Forigi la seksan glnndon : lcas- 
trita eevalo. K astrito  llomo kastrita  : La 
kaslritoj lcantas soprane.

Kaŝi. Forigi de ies okuloj, de ies scio; 
fari * netrovehla, sekrela : lcaŝi. objclcton, 
lcaŝi penson. Kaŝo. Ago de tiu, kiu kaŝas. 
Kaŝem a. Kiu liavas inklinon al kaŝado, al 
sekretoj. Kaŝejo. Loko, kie oni kaŝas aŭ 
sin kaŝas. M alkaŝi. Konigi sekreton, kon- 
fesi.

Kaŝaioto (Zool.). Mambeslo el la vico 
de 1’ balenflŝoj (Phjrsclcr macrocephalus).

Kaŝtano. Frukto de kaŝtanujo. K aŝtan- 
ujo. Arbo el la familio de 1’ kupuliferoj 
(Caslanea vesca).

Kato (ZooL). Hejmigita raba mambeslo 
(Felis domestica).

Katafalko. Podio kun ŝtnpoj, sur kiu 
oni metas la ĉerkon kun la mortinto.

Katakombo. Sublera tombejo.
Kata!epsio(Med.). Nerva pa tologia slato, 

karakterizata de kompleta rigideco de la 
korpo, perdo de la sentcmo knj de mem- 
volaj movoj. K atalepsia. Kiu rilatas la 
katalepsion : lcatalepsia dormo. Katale- 
psiulo. Ilomo, kiu havns la katalepsion.

Katalogo. Tabelo de objektoj de kolek- 
to, de biblioteko : katalogo de mazeo. Kata- 
logi. Fari kataiogon, noti en katalogo : 
lcatalogi sian bibliotekon.

Kataplasmo. Kuiritaj varmaj semoj, 
branoj k. t. p., kiujn oni surmetas en 
saketo sur la korpon, por rapidigi la 
maturiĝon de 1’ furunkoj, abseesoj.

Kataro. Inflamo de muka membrano : 
kataro de 1’ nazo, kataro de l’ stomako.

K atarakto . Akvofalo, kaskado : La kata- 
rakloj de Nilo.

K atarakto (Med.). Malklariĝo de la 
okula lenso, kaŭzanta blindecon.

Katastrofo. Subita malfeliĉa akci- 
denlo : fervoja lcatastrofo.

Katedro. Podio por profesoro.
K atedralo. Ĉefa episkopa preĝejo.
Kategorio. Klaso de samspecaj ob- 

jektoj aŭ ideoj. Kategoria. Senkondiĉa, 
llrina, decida : kategoria respondo. Kate- 
gorie. En kategoria maniero.

Katehism o. Populara lernolibro, kon- 
sistanta el demandoj kaj respondoj, pre- 
cipe tiel redaktita lernolibro de religio.

Katenoj. fieno por malliberigi krimul- 
on. K ateni. Malliberigi per katenoj, sur- 
mcti katenojn : lcateni mortiginton.

Katolicismo. Kalolika religio.
Katolika. Apartenanta al la krislana 

eklezio, kies ĉefo estas la papo : lcatolika 
dogmo, lcatolika preĝejo. K atoliko. Homo de 
la katolika religio. Katolikeco. Hco de tiu, 
kiu estas katolika.

Katuno. Malpeza kotona teksaĵo kun 
surpresitaj desegnaĵoj.
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Kaŭeio. Monsumo garantianta la plen- 
umon de interkonsento, de kontraklo.

Kaŭeuko. Klasta substanco, konsistanla 
el malmoliĝinta suko de kelkaj ainerikaj 
arboj kaj lianoj : £1 kaŭĉuko onifaras lcaloŝ- 
ojn.

Kaŭri. Sidi sur la kalkanoj.
Kaŭterizi (Med.l. Brulvundi por kurac' 

aj celoj per fajroaŭ per hemiaj rimedoj.
Kaŭzo. Tio, kio faris, ke io ekzistas aŭ 

okazas; tio, de kio io devenas kaj sen kio 
ĝi ne ekzistus; kialo : kaŭzo de milito, de 
malsano. K a ŭ z i.  Esti la kaŭzo de io : lcaŭzi 
malordon.

Kavo. Malplenaĵo en solida korpo, en la 
interno de korpo aŭ de organo ; kavo en 
tero, lcavo de l’ koro.

Kavalerio. Milita rajdistaro.
Kavaliro. En la mezaj jarcentoj — ano 

de la militista nobelaro, ricevinta la titol- 
on en speciala solena ceremonio : migranla 
kavaliro.

Kavalkado. Aro de personoj, kune 
rajdantaj por plezuro.

Kaverno. Profunda kavo sub la tero : 
La antaŭhistoriaj homoj loftis en kavernoj.
Komparu : G ro to .

Kaviaro. Frandaĵo, konsistanta el saiita 
sturga frajo.

Kazo. Unu el la formoj de la deklinacio 
de la substantivoj, pronomoj aŭ adjek- 
tivoj : nominativo, akuzativo. La latina 
lingvo posedis ses kazojn. Komparu : O kazo .

Kazeo. Densa, solidiĝinta parto de 
lakto, el kiu oni faras la fromaĝon. K a z e iĝ i. 
Fariĝi kazeo.

Kazeino. Albumina parto de la lakto.
Kazem ato. Arkaĵa subteraĵo de cita- 

delo, kie oni lenas la eksplodemajn sub- 
stancojn, malliberulojn.

Kazerno. Konstruaĵo, destinila por 
loĝejo de la soidatoj.

Kazino. Konstruaĵo por publikaj kun- 
venoj kaj amuzaĵoj, precipe en la kurac- 
lokoj.

K. c. Kaj ceteraj.
Ke. Konjunkcio de : - 1. Komplementaj 

frazoj : scii, diri, esperi, ke iu venos. - 2. 
Girkonstancaj frazoj : tial ke (kaŭzo), 
por ke (celo), <te( ke (maniero), lcondiĉe Ite.

Keglo. Ligna koloneto, kiun oni penas 
renversi per ligna globo : ludi lceglojn.

Kelo. Subtera spaco, en kiu oni gardas 
kaj konservas vinon, nutraĵon,

Keike. Nedifinita nombro (pli ol unu, 
malpli ol dek) : Venis kelke da gastoj. 
K e lk a .  Nedifinila pronomo, esprimanta 
parton el tuto : kelkaj homoj kredas, ke 
la vero viain venkas.

Kelnero. Servisto, kiu alportas la 
manĝaĵojn kaj trinkaĵojn en la restora- 
cioj, kafejoj.

Keno. liezinoriĉa ligno.
Kenopodiacoj (liot.). Familio de duko- 

tiledonaj senpetaloj vegetaĵoj : beto, spinaco.
Kepo. Militista ĉapo, mallarĝiĝanta 

supren, kun larĝa horizontala ŝirmilo.
Kero. Ilnu el la kvar koloroj de la 

ludkartoj, markita per malgrandaj ruĝaj 
ko roj.

Kerno. Tre malmola partoen la interno 
de fruktoj : la kerno depruno. Komparu : 
G ra jn o , g re n o .  sem o .

Kerubo. - 1. Anĝelo de la plej alta 
ĉiela lioro. -2. Carma infa'no.

Kesto. Kvarangula, ordinare ligna ujo : 
kesto por karbo. P o ŝ ta  k e s to .  Kesto, en 
kiun oni ĵetas la leterojn, destinitajn por 
la poŝto. T ir k e s to .  Tirebla kesto de tablo, 
komodo, k. t. p.

Kia. Demanda kaj relativa adjektiva 
pronomo de I’ kvalito : Kian drapon vi 
deziras, dikan aŭ maldikan? Kia ago, tia 
pago.

Kial. Pro kia I <aŭzo : Kial vi ne venis?
Kiam. En kiu tempo : Kiain vi finos vian 

laboron? Kiam oni dormgs, oni ne pekas.
Kie. En kiu loko : Kievi pashjos la somer- 

on? Jiikolti tie, kie oni ne semis.
Kiel. - l .  Kiamaniere : Kielvi klarigas al 

la lernantoj la uzadon de •< si »? Kiel vi agos, 
tiel oni reagos. - 2. En kia grado : Kiel alta 
eslas la monto?

Kies. De kiu, apartenanta al kiu : Kies 
verkon vi legas nun? Kies panon oni manĝas, 
li.es agojn oni laiidas.

Kilo. Ĉefa trabo de ŝipo, okupanta ĝian 
tutan longon.

Kilogram o. Mil gramoj. K ilo g ra m o m e -  
t r o .  U n u o , esprimnnta la laboron, necesan 
por levi unu kilogramon al la alteco de 
i i nu metro.

Kilolitro. Mil litroj.
Kilom etro. Mil metroj.
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Klarneto. Muzikaligna blovinstrumento 
kun beko kaj klavoj. Klarnetisto. Klarneta 
ludisto.

Klaso. Grupo de vivantaj estaĵoj aŭ 
objekloj, arigitaj laŭ la rango, naturo : 
klaso de lernejo, de socio, de vagonaro, dc 
bestoj aŭ vegetaĵoj.

Klasifiki. Grupigi laŭ klasoj : klasijiki 
la sciencojn. Klasifiko. Grupigo laii klasoj.

Klasika. -1. Konforma al la maniero 
de la antikvaj grekaj kaj latinaj aŭtoroj 
kaj artistoj : la klasika lcaj la romantika 
literaturo. -2 Anlikva greka kaj latina 
(lingvo) : la klasikaj lingvoj.-3. Tre bona, 
modela, imitinda : klasilca stilo. Klasike. 
En klasika maniero. Klasikeco. Eco de 
tio, kio estas klasika. Klasikulo. Klasika 
aŭtoro.

Klavo. Tabuleto aŭ bulono, kiun oni 
premas aŭ frapas por ludi instrumenton : 
klavo de fortepiano, lclavo de slcribmaŝino. 
Klavaro. Vico, vicoj de klavoj de instru- 
mento.

Klemato (Bot.). Volverampanta arbeto 
el la familio de 1’ ranunkulacoj (Clematis 
vitalba).

Klera. Instruila, kiu konas la sciencojn. 
Klereco. Eco de tiu, kiu estas klera. 
Klerulo. Klera bomo. Klerigi. Fari iun 
klera. Kleriĝi. Fariĝi klera. Malklera. 
Tute neklera.

Klerikala. Partiano de la pastraro kaj 
de ĝia supereco.

Kliento. -1. Konstanta aĉetanto, mend- 
anto : lcomerca ktiento. -2. Persono, kiu 
konlidas siajn aferojn al advokato, sian 
sanon al kuracisto : kliento de advokato, 
kliento de kuracisto. Klientaro. Tulaĵo de 
klientoj.

Klimato. Tutaĵo de la atmosferaj kaj 
veteraj kondiĉoj de lando aŭ regiono, 
precipe la temperaturo kaj malsekeco : 
inilda, akra klimato.

Klini. Fleksi malsupren : lclini la kapon, 
sin lclini.

Klingo. Metala akra parto de tranĉilo, 
de glavo : La glavo konsistas el lclingo kaj 
tenilo.

Kliniko. llospitala sekcio, malsanulejo 
por la medicinaj esploroj kaj studoj.

Klistero. Laksiga lavaĵo, injektata en 
la rektan inteston. Klisteri. lnjekti klis- 
teron. Klisterilo. lnstrumento por klisteri.

KINEMATOGRAFO

Kinematografo. Projekcia aparato, 
ĵetanta sur ekranon moviĝantajn bildojn.

Kinino. Senkolora kristala substanco 
ekstraktata el la ŝelo de la samnoma 
arbo kaj uzata kontraŭ la febro.

Kio. Demanda kaj relativa pronomo 
por objektoj, aferoj, ideoj : Kio falis de 
la tegmento? Kio olcazis? Kedonu tion, lcion 
vi prenis.

Kiom. Kia nombro, kia kvanto; kian 
nombron, kvanton : Kiom da gastoj venos? 
Kiom da lingvoj vi parolas? Kiom da lcapoj, 
tiom da eapoj.

Kiraso. Armaĵo ' natura aŭ artefarita, 
kovranta kaj ŝirmanta la korpon : kiraso 
de soldato, de Sipo, de testudo.

Kirli. Rondturni fluidaĵon per baston- 
eto : lcirli ovojn, acidan lalcton. Kirlo. 
Rondturno : akvolcirlo, ventolcirlo. Klrlilo. 
Rastoneto, instrumento por kirli.

Kirŝo. Brando, farata el ĉerizoj kaj 
merizoj.

Kiso. Delikata tuŝo per lipoj, kiel 
esprimo de la amo aŭ respekto. Kisi. 
Deiikate luŝi per la lipoj, por esprimi la 
amon aŭ respekton : lcisi iun, lcisi manon, lcisi 
iun jc la tnano. Kisado. Ripetitaj kisoj.

Kitelo. Vasta longa tola vesto por la 
viroj. Komparu : Bluzo, burnuso, man- 
telo.

Kiu. - l .  Pronomo persona, demanda 
kaj rolativa: Kiu venis? Salutu ĉiujn, lciujn 
vi renlcontos. - 2. Adjektiva pronomo, de- 
manda kaj relativa : En lciu urbo vi loĝas? 
Mi toĝas en Madrido. Kiun lcordon vi tuŝos, 
tiu clcsonos.

Klaĉi. Paroli malbone pri iu kun la 
inlenco malutili al lia reputacio.

Klafto. Mezuro de la longeco =  1,93 m.
Klaki Fari sekan mallongan sonon, 

kiel ekzemple brubatante la manojn.
Klapo. Ligna, metala aŭ leda kovraĵo 

por enlasi internen fluidajon, gason kaj 
inalhelpi ĝin eliĝi, aŭ por ellasi ĝin.kaj 
malhelpi eniĝi : lclapo de vapormaŝino.

Klara. -1. Pura kaj travidebla : klara 
akvo. -2 . Facile komprenebla : lclara 
esprimo. Klare. En klara mani ro. Klareco. 
Eco de tio, kio estas klara : klareeo de 
vino, de frazo. Klarigi. Fari ion klara : 
lclarigi fluidaĵon, proponon. Klariĝi. Fariĝi 
klara. Klarigebla. Kiu povas esti klarigita. 
Malklara. - 1. Malpura kaj netravidebla. 
- 2. Malfacile komprenebla.
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Kliŝo. - 1. Fotograiia negativo, fiksita 
sur vitro, por fari kopiojn. -2. Metala 
plato, sur kiu estas reproduktita lapresota 
bildo. k liŝ i. Fari kliŝon.

Kloako. Kavo por nlalpuraĵoj kaj eks- 
krementoj.

Klopodi. Peni sukcesigi, realigi entre- 
prenon : lclopoiii por fondi societon; klopodi 
ĉe la registaro. Klopodo. Ago de tiu, kiu 
klopodas.

Kloro(ilem.). Ch. iiemia elemento, gaso 
verdete-flava kun forte sufoka odoro, 
uzata por blankigi teksaĵojn, por desin- 
fekto.

Kiorofilo. Verda substanco de la ĉeloj 
de 1’folioj kaj herboj, asimilantakarbonon.

Klorozo (Med.). Malsano de la sango de 
maturiĝantaj knabinoj, karakterizata de 
paleco de Ia haŭto kaj de manko de 1’ 
fortoj.

Kloŝo.V azo, plej ofte vitra, por kovri 
diversajn objektojn : horloĝon, fromaĝon, 
k. t. p.

Klubo. - 1. Societo por amuzo, por 
sporto : lclubo dc ŝakludantoj. - 2. Polilika 
societo. Klubano. Membro de klubo.

Kluki. Eligi sonojn kiel la kokinoj.
Kluzo. Akvobaro surkanalo, rivero por 

konservi la nivelon de la akvo kaj faciligi 
la navigadon.

Knabo. lnfano de la vira sekso; junulo. 
Knabino. lufano de la virina sekso; 
junulino.

Knari. Eligi sonon, kiel tiu de rado, 
kies akso ne eslas ŝmirita per graso.

Knedi. Premi kaj miksi en homogenan 
mason : kncdipaston, lcnedi argilon. Knedujo. 
Vazo, en kiu oni knedas.

Knuto. Vipo por kondamnitoj en Itus- 
ujo.

Koakso. Hejtoksidita porhava karbo.
Koalicio. Ligo deregnoj, de partioj por 

komuna agado.
Kobalto (llem.). Co. lleinia elemento, 

blanka ruĝeta metalo kun forta brilo, j 
uzata por la produktado de farboj.

Koboldo. Fabela estaĵo — spirito de la 
montoj, gardanta iliajn trezorojn.

Koeenilo (Zool.). Insekto el la vico de 
la egalfiugilaj, el kiu oni ekstraktas la 
karminon (Goccus cacti).

Kodo. Leĝaro : civila Itodo, komerca kodo.
Kodicilo. Aldono kompletigo de testa- 

menlo.

-  KOLEGIO

Koefieiento. Nombroi, metita antaŭ 
algebra kvanto kaj ĝin niultipiikanta : 
2ab.

Kofro. Fermebla vojaĝa kesto. Kompa- 
ru  : Valizo.

Koheri. Kuniĝi, altiri unu alian (mo- 
lekuloj).

Koineidi. Okazi en la sama tempo : La 
organiza komilato zorgis, kc la spccialistaj 
kunvenoj ne koincidu.

Kojno. - l .  Ligna aii metala peco, dika 
ĉe unu ekstremo, iom postiom maldikiĝ- 
anta, kun akra rando ĉe laalia ekstremo, 
uzata por fendi. - 2. Kojnforma objekto.

Koko (Zool.). Korta. birdo kun bongusla 
viando; la inoj metas bongustajn ovojn 
(Gallus domesticus).

Kokardo. Fantazia banto el rubando, 
el tuko, portata kiel ornamo.

Kokcinelo (Zool.). Insekto el la vico de 
la koleopteroj kun duonsfera korpo 
(Goccinclla).

Koketi. Peni plaĉi, allogi, precipe pcr- 
sonon de alia sekso, per sia cksteraĵo kaj 
konduto : Vanc ŝi kokctis la malvarman 
junulon. Koketa. Kiu koketas. Kokcte. En 
koketa nianiero. Koketeoo. Eco de tiu, 
kiu estas koketa.

Kokluŝo (Med.). Infekta mnlsano de I’ 
infanoj, karakterizata de konvulsia tuso.

Kokono (Zool.). Larvo de silka raŭpo 
kaj de aliaj insektoj, ĉirkaŭvolvita per 
la propraj fadenoj.

Kokoso (liot.). Grandega nukso de 
la kokosarbo. Kokosarbo. Alta arbo el la 
familio de 1’ palmoj (Ĉocos nucifera).

Kokso (Anat.). Parto de 1’ korpo, kie 
la 1'emuro kuniĝas kun la trunko.

Kolo (Anat.). - l .  Parto de la korpo, 
kuniganta la kapon kun la trunko : La 
iĵirafo liavas trc longan lcolon. - 2. Longa, 
mallarĝa kolsimila parto de objekto : la 
lcolo de botelo. Kolumo. Parlo de vesto, 
ĉirkaŭanta la kolon : koliimo de ĉcmizo, de 
surluto.

Kolbaso. llesta intesto, plenigita per 
bakita, spicita viando. Kolbaseto. Mallonga 
kaj mallarĝa kolbaso.

Kolego. Kune studanta, kunc lalior- 
anta : kolego de licco, ile univcrsitato, de ofico. 
Koleg^e. Kiel kolego, amike.

Kolegio.-1. Aro de personoj samrangaj, 
kune plenumantaj ollcon : kolcgio de 
kardinaloj. - 2. Supera lernejo : la kolegioj 

I de Kembriĝo.
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Kolekti. Kunigi. kunmel.i apartajn 
objektojn, farante iiin sia propaĵo : 
koleleti florojn, monon. K o le k ta n to . Homo, 
kiu kolektas. Kolektisto. Homo, ki'es 
profesio estas kolekti: lcolelctisto de imposloj. 
K olek tiĝ i. Kuniĝi, kunevi. K olek to . Aro 
de kolektitaj objektoj : lcolekto dc antilcvaj 
morieroj. J a rk o le k to . Aro de ĉiuj numeroj 
de gazeto dum unu jaro : jarkolekto de 
« Esperanlisto ».

Kolektiva. - 1. Farita de multaj per- 
sonoj : kotelctiva laboro. - 2. Konsistanta el 
multaj objektoj : lcolelctiva nomo.

Koieopteroj (ZooL). lnsektoj, formantaj 
specialan vicon, karakterizatan de lamal- 
moleco de la antanaj llugiloj, kovrantaj la 
postajn kaj ne taŭgaj por la tlugado.

Kolero. Sento de forta nekontenteco, 
montrata per vortoj aŭ faroj. K oleri. Hsti 
en kolero. K o lera . Kin koleras. K olere  
Kun kolero. K o le rem a . Kiu facile koleras- 
K olerem o . Eco de tiu, kiu estas kolerema, 
K olerig i. Fari iun kolera, kaŭzi ies koleron

Kolerika. Kolerema : lcolerika tempcra- 
menlo. Kolerikulo. liomo kolerika.

Kolibro (ZooL). La piej malgranda el la 
birdoj, kun brilaj multkoloraj plumoj 
(Trochilus).

Koliko. Spasma doloro de 1’ intestoj.
Kolimbo (Zool.). Speco de naĝbirdo 

(Colymbus).
Kolizio. ltenkonto de kontraŭaj cir- 

konstancoj, motivoj : lcolizio intcr la 
honoro lcaj limo. ■

Kolodio. Solvajo <lc pafkotono en ctero; 
senkolora densa fluidaĵo, uzata en la 
medicino por kunglui fendetojn, vund- 
etojn de la liaŭto.

Kolofono. Kezino uzata por froti la 
arĉojn.

Kolombo (ZooL). Speco de hejma 
birdo (Columbus).

Kolono. Vertikale kaj libere staranta 
ligna, ŝlona aŭ fera sulitcno tle parto de 
konstruaĵo. Kolonaro. Vico de kolonoj.

Kolonelo. Ĉefo de regimento.
Kolonio. I.oĝloko, lando okupata de 

ŝtato aŭ de ĝiaj loĝantoj ekster la limoj 
de I’ p a tru jo  : germanaj lcolonioj en Afriko. 
Koloniano. Loĝanlo de kolonio.

Koloro. lmpreso, kiun faras sur la 
okulon lumantaj objektoj sendepende de 
ilia formo : la sep koloroj de la eielarko. 
K olorl, Liveri koloron : La lierbo verde 
Jcoloras la leampojn. Kolora. Havanta ko- 
loron : rozlcolora. M u ltk o lo ra . Kosedanta

kelke da koloroj, multe da koloroj : 
multliolora birdo, tako. Komparu : F arb o .

Koloraturo. Artista ornamado de la 
kanto per triloj.

Koloso. Grandega objekto ati perSono : 
La Bodosa lcoloso estis staluo de Apolono.

Kolporti. Vendi, disportante la ko- 
mereajojn. K o lp o rtis to . Vendisto, disport- 
anta siajn komercaĵojn.

Kolubro (Zool.). Speco de nedanĝ:ra 
serpento (Colubeij.

Kolzo (Bot.). Vegetaĵo (legomo) cl _la 
familio de I’ kruciferoj, uzata ktel paŝtaĵo 
(Brassica napus oleifcra).

Komo. Interpunkcia signo, havanta la 
formon dc vertikata kurlia streketo, por 
apartigi partojn de frazo aŭ du frazojn 
uiiu de a lia . P u n k to k o m o . Interpunkcia 
siguo, konsislanta el punkto ktin komo 
sub ĝi.

Komandi. Militiste ordoni, estri milit- 
istan taĉmenton. K o m an d o . Ago, vorloj 
de tiu, kiu komandas; mallonga militista 
ordono. K o m an d an to . Militista ĉefo : 
liomandanto de citadelo.

Komandoro. - 1. Kavaliro de ordeno : 
lcomandoro de la franca ieĝio. - 2. Gefo de 
kavaliroj.

Kombi. Purigi kaj ordigi la harojn per 
spcciala ilo, provizita je longaj, maidikaj 
dentoj. K om bilo . llo provizita je longaj 
kaj maldikaj dentoj por purigi kaj ordigi 
la haroj n : eburu, korna, metala kombito.

Kombini. Kunmeti, ordigi objektojn 
att ideojn, por ke ili formu akordan tuton, 
por ke ili ebligu fari konkludojn.

Komedio. - 1. Scena verko, prezent- 
anta en amuza kaj satira maniero. la 
morojn kaj malvfjlojn de individuoj kaj 
de socio : la komedioj de Moliire. - 2. Sajn- 
igo, hipokriteco : Pcijidulo, ludanta komedion 
de lojaleco. K om edia . I)e komedio, kiu 
rilatas komedion : koinedia aktoro, koincdia 
vcrlcisto. K om ed ian to . Kiu ludas komedion 
(en iigura senco), nesincera, hipokrita.

Komenei. Fari la unuan parton de io, 
fari la unuan paŝon : komenci laboron, 
komcnciparoli. K om enco . Unua parto, uima 
apero, punkto de eliro : lcomcnco de spck- 
taklo, komenco dc la mondo, komenco de vojo. 
K om ence. En la komenco. K o m enciĝ i. 
llavi lakomencon, komenci esti : La nolcto 
komenciĝas ne luj post La subiro de la suno.
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K o n dam no . Ago de tiu, kiu kondamnas. 
K o n d am n ito . llomo, kiun oni juĝe kon- 
damnis : kondamnito at la ekzilo.

Kondieo. - 1. Reciproka rajto kaj devo 
de interkonsentanlaj personoj, bazo dc 
interkonsento : kondico de kontrakto\ je 
kiu kondiĉo? - 2. Tio, kio estas necesa, 
por ke io ekzistu, okazu : La oksigeno estas 
kondiĉo de la vivo. - 3. Stato de aferoj, 
cirkonstanco : Ne facile estas labori en tiaj 
kondiĉoj. K ondiĉa. Dependanta de kondiĉo : 
kondiĉa promeso. K ondiĉe k e . En la okazo 
se : Mi venos, kondiĉe Le vi venos. Sen- 
ko n d iĉe . Sen iu ajn kondiĉo.

Kondolenei. Esprimi sian ĉagrenon 
pro ies malfeliĉo, perdo : kondolenci la vidv- 
inon. K ondolenco. Kondolencantaj vortoj.

Kondoro (Zool.). Raba birdoel la fami_ 
lio de I’ vulturoj (Sarcoramphus gryplius)

Konduki. - 1. Doni la direklon al 
iranto : konduki blindulon, tenante lin je la 
mano\ konduki bruton at la bazaro. La pasio 
kondukasat krimoj. - 2. Adminislri, direkti : 
konduki entreprenon. A lk o n d u k i. Konduki 
al io kaj ĝin atingi : alkonduki al la urbo. 
D ek o n d u k i. Konduki de io kaj llankigi 
de ĝi : dekonduki de la vojo,. F o rk o n d u k i. 
Konduki for de io kaj ĝin forlasi : 
forkonduki de la patrujo. E n k o n d u k i. - 1. 
Konduki ien kaj veni inlernen : enkonduki 
en la ĉambron. - 2. Uzi, apliki ion novan; 
proponi ion novan por la uzado : enkon- 
duki novan vorton. K u n k o n d u k i. Konduki 
kun io, kun si : kunkonduki sian filon. 
T ra k o n d u k i. Konduki tra io kaj atingi 
ĝian ekstremon : trakonduki tra la urbo. 
K o n d u k an to . Ilomo, kiu kondukas. Kon- 
d u k ilo . Rimeno, ŝnuro por konduki brut- 
ojn : brido kun longaj kondukiloj. Komparu : 
G vidi.

Konduktoro. Ofieisto, kontrolanta bi- 
letojn en vagono, omnibuso : fervoja kon- 
duktoro.

Konduti. Agi konforme aŭ nekonforme 
al la reguloj de la bonmoreco, konveneco: 
La knabino kondutis neriproĉinde dum la tuta 
servado. K on d u to . Maniero de la agado 
(konforma aŭ nekonforina al la reguloj 
de bonmoreco kaj konveneco). Bonkon- 
d u ta . De bona kondnto. Komparu : Agi, 
fa ri, p ro ced i.

Konfederacio. Unuiĝo de kelke da 
ŝtatoj, kiuj havas komunan registaron, 
sed konservas sian sendependecon : Svis- 
ujo estas konfederacio de dudek du ŝtatoj.

Konfekcio. Vestoj, fabrike produktataj 
ne laŭ mezuro.

Konferenco. Kunsido por interkon - 
siliĝi pri gravaj aferoj : lconferenco dc 
diplomatoj.

Konfesi. - l .  Malkaŝi siajn pekojn : 
La pastro absolvis la konfesinton. - 2. Malkaŝe 
diri : .Ut devas konfesi, ke mi tute ne amas 
lin. Konfeso. Ago, vortoj de tiu, kiu 
konfesas.

Konfidi. - l .  Esti certa pri la honest- 
eco, kompetenteco de iu : Konjidu, sed vidu. 
- 2. Doni, lasi ion al la zorgoj, lideleco de 
iu  : Forveturante, la gepatroj konjidis la 
infanon al la vartistino. Konfido. Senlo de 
tiu, kiu konlidas. Konfidato. Homo al 
kiu oni 'konlidas siajn sekrelojn : konjid- 
ato de la mastro. Konfidema. Kiu facilc 
konfidas; kredema. Komparu : F id i.

Konfidencio. Sciigo, kiun oni komu- 
nikas al iu, konlidante al lia diskreteco. 
K onfidencia . Komunikata kun konlido al 
ies diskreteco : konjidencia letero. Konfi- 
dencie . En konlidencia maniero : diri ion 
konjidencie.

Konfirmi. - l. Proklami la vcrecon de 
io; jesi : konjirmi la novajon. -2. En la kato- 
lika kaj protestanta kulto : solene ripeli 
la. benon de la bapto. K onfirm o. Ago de 
tiu, kiu kontirmas; soleno, en kiu oni 
konlirmas. K o nfirm o to  Jiinulo, kiu sin 
preparas al la soleno de la konlirmp.

Konfiski. - l. Forprcni kiel punon por 
la. ŝtata trezorejo : konjiski bienojn de. ribel- 
anlo. - 2. Forpreni objekton malpermes- 
itan, ne konforman al la reguloj : konjiski 
at la lernanto malpermesitan libron; konjiski 
nefreŝan viandon en la bazaro.

Konfiti. Kuiri fruktojri kun sukero, por 
ilin konservi en la densa siropo. K onfit- 
a jo . K onlitita j fru k to j.

Konflikto. Malkonsento, malpaco, kaŭz- 
ita de kontraŭeco de deziroj. de opinioj : 
konjliklo inter du regnoj', konjlikto kun la pro- 
pra konscienco.

Konforma. I)e sama karaktero, bone 
akordiĝanta kun io : Stilo konforma at.la 
temo. K onfo rm e. En maniero konforma 
al io. Konformigi. Fari ion konforma al 
io. Konformiĝi. Fariĝi konlorma al io.

Konfuzi. Kaŭzi perdon de la trankvil- 
eco. de la memcerteco de iu, per subita 
malkovro de lia kulpo : La juĉ/islo tute 
konluzis la krimulon per siaj demandoj. Kon- 
fuzo. Stato, sento de tiu, kiu estas konfuz- 
ita. K onfuziĝ i. Fariĝi konfuzita : S t tute 
konfuziĉ/is, vidante la penetreman rigardon de 
la edzo. Komparu : K o n ste rn i.
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K o n g lo m e r a to . - 1. Kungluaĵo, kon- 
s istan ta  el nalure  kuniĝintaj diversaj ŝlon- 
egoj. -2 . Objekto, konsistanta el kunigitaj 
ne sam specaj, ne unuform aj partoj.

K o n g r e g a e io . - 1. Religia kunfrataro . 
- 2. Komisio de kard inalo j, al kiuj lap ap o  
konfidas aferojn de la eklezio.

K o n g r e s o . Kuniĝo de personoj, kun- 
venintaj de diversaj urboj aŭ landoj por 
d isku ti kom unajn aferojn, sciencajn de- 
m andojn : internacia lcongreso de lcuracistoj.

K o n ifer o j (Bol.). Pinglarboj : granda 
klaso de nudseinaj arboj kaj arbeto j plej- 
parte kun pinglosim ilaj ĉ iam verdaj fo lio j: 
abio, pino.

K o n ja k o . Speco de brando el ferm ent- 
in ta  vina suko, fabrikata en la sam nom a 
franca urbo.

K o n ĵe k ti. Fari konkludojn, ne suliĉe 
certa jn  pro m anko de bazo. K o n je k to .  
Konkludo, opinio de tiu , kiu konjektas. 
K o n je k te b la .  Kiun oni povas konjekti. 
Komparu : D iv e n i,  s u p o z i, s u s p e k t i .

K o n ju g i. Ŝanĝi la liniĝon de verbo laŭ 
la tem poj, nom broj, personoj, modoj, 
formoj (aktiva, pasival. K o n ju g o . Paradi- 
gmo, tabelo, laŭ kiu oni konjugas : En la 
latina, franca lingvo elczislas kvar konjugoj.

K o n ju g a c io . Konjugo.
K o n ju n k e io . Vorto neŝanĝebla, kun- 

iganta vortojn aŭ frazoju : kaj, se, ke.
K o n k o . - 1. Malmola kovraĵo, ĉirkaŭ- 

an ta  kelkajn specojn de m oluskoj. - 2. 
Objekto, havanta la formon de konko : la 
konko de la orelo.

K o n k a v a . Sfere kava : Konkava olculvitro 
korektas la miopecon.

K o n k ir i. Akiri per n iilito ; aligi al sia 
lando per m ilito, a lm ilili : l.a Roinanoj lcon- 
kiris la lutan antilcvan mondon.

K o n k lu d i. Eormi sian opinfon, kiel 
rezultaton de sia rezonado aŭ sin bazante 
su r agoj aŭ vorloj de alia persono : lcon- 
kludi de io, el io. K o n k lu d o . Opinio de tiu, 
kiu konkludas. K o n k iu d e . Kiel konkludo.

K o n k r e ta . Perceptebla per la se n to j; 
neim agata, reala. K o n k r e te .  En konkreta 
m aniero.

K o n k u r i. Peni superi alian, kiu kondu- 
kas saman komercan aferon aii liavas la 
sainan celon (vakanta lokĉ. premio) : 
konlturi kan iu. K o n k u ro .  Agoj de liu , kiu 
konkuras : lojala konkuro. K o n k u r a n to .  
Persono, kiu konkuras.

K o n k u r so . Batalo in le r konknrantoj laŭ 
dilinitaj reguloj, kies rezultato  estas juĝ-

ata de speciale elektitaj personoj. K o n - 
k u r s a .  De konkurso, bazita su r konkurso : 
konkursaj kondiĉoj, konkursa ekzameno.

K o n se io . - 1. Plena regado de siaj sen- 
toj : Kiam oni svenas, oni perdas la konscion. 
- 2 .1 n te rn a  sento, scio de sia in te rna  
mondo : Neniaj mehanilcaj teorioj sulccesas 
klarigi la konscion. K o n sc ii.  Havi la kon- 
scion. K o n sc ia .  Havanta la konscion, ne 
in stink ta  : konscia homo, lconscia ago. K o n s -  
c ie . En konscia m aniero, kun konscio. 
R e k o n s c iiĝ i .  Iteakiri la konscion : relcon- 
seiiĝi de sveno.

K o n se ie n e o . Konscio pri la praveco aŭ 
m alpraveco de la propraj faroj : la ripro- 
ĉoj de la konscienco; pura konscienco.

K o n s e k v e n e a . Akordiĝanta logike kun 
la antaŭaj pensoj aŭ fa ro j; plene konfor- 
m iganta siajn farojn al siaj principoj. 
K o n s e k v e n c e .  En konsekvenca m aniero.

K o n se n ti. Havi la sam an opinion, 
akcepti proponon : konsenti kun rezonado; 
konsenti fa r i ion. K o n s e n to . Esprimo de la 
sam a opinio, akcepto dc propono. K o n - 
s e n te m a .  Kiu facile konsentas. M a lk o n - 
s e n to .  Diferenco de opinioj, rifuzo al pro- 
pono. I n te r k o n s e n t i .  Reciproke konsenti 
dum traktado de afero. Komparu : P r o -  
m e s i .

K o n s e r v i.  Zorgi, ke io ne perdiĝu, ne 
m alboniĝu : lconservi dokumenton; konservi 
fruklojn en provizejo; konscrvi sekreton.

K o n se r v a tiv a . Celanta konservi la 
nunan slaton de la a fe ro j; kontraŭa al 
ŝanĝoj kaj reform oj. K o n s e rv a t iv u lo .  Homo 
konservativa.

K o n se r v a to r io . Supera muz.ika lern- 
ejo.

K o n sid e r i. Alenle esplori en la spirito  
ĉinflanke : Konsiderinte la cirkonslancojn. oni 
prokrastis la projelcton. K o n s id e r o .  Pensoj 
de tiu, kiu konsideras.

K o n sili. Esprim i sian opinion al alia 
persono, kion ĝi devas fari : Mi konsilas 
al vt: faru ,kion  vivolas. K o n s i liĝ i.  Inlerpa- 
roli kun iu, por peti lian konsilon.

K o n s is t i . Esti kunnietita  el partoj ; havi 
kiel p a rto jn , k ie le ro jn  : La verko lconsistas 
el kvin volumoj.

K o n s is to r io . Eklezia estraro  por la 
adm inistraj kaj juĝaj aferoj.

K o n so li. TranRviligi la sp iriton  on do- 
loro aŭ m alfeliĉo kaj doni al ĝi novan 
esperon. K o n so lo . Konsolantaj v o rto j. 
N e k o n s o le b la .  Kin ne povas esti konsol- 
ita  : nckonsolcbla doloro.

i
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Konsonanto. Sono, kiu povas esti elpa- 
rolita nur kun vokalo : b, k, r.

Konspiri. Sekrete kunagi en politika 
afero : konspiri kontraŭ la registaro. Kons- 
piro. Ago de tiuj, kiuj konspiras. Kom- 
paru : Komploto.

K onstanta. - 1. Senĉesa, ofta: konstanta 
pluvo. - 2. Neŝanĝebla, ĉiam sama (pri la 
karaktero) : konstanta liomo. Konstante. 
En konstanta maniero, senĉese : konstante 
ripeli lasamon. Konstanteco. Eco de tio, kio 
estas konstanta : konstanteco en ta amo.

Konstati. Rimarki ion, kiel senduban 
fakton : La kuracisto povis nur konstati la 
morton. K onstato. Ago de tiu, kiu kons- 
tatas.

Konstelacio. Grupo de sletoj, prezent- 
anta ian tiguron kaj liavanta specialan 
nomon : la konstelacio dc la granda Ursino.

Konsterni. Subite mirigi kaj timigi 
iun, farante lin nekapablaagi, paroli. Kom- 
paru : Konfuzi.

Konstitucio. Ŝtata sislemo de la tan- 
doj, regataj de la reprezentantoj <le la 
popolo. K onstitucia. I)e la konstitncio, 
posedanta konstitucion : konstitucia leĝo, 
konstitucia reĝtando.

K onstrui. Kunmeti ta partojn de tuto 
en ĝusta loko kaj ordo : konslrui. domon, 
ponton, frazon. K onstruo. Ago dc tiu, kiu 
konstruas : La konstruo daŭris kvar jarojn. 
Konstruaĵo. Objekto konstruita, domo.

Konsulo. Reprezentanto de lando ĉe 
fremda rcgistaro, ŝirmanla la aferojn dc 
siaj samlandanoj. Konsulejo. Olicejo de 
konsulo.

Konsutti. Pemandi la opinion, pcti kon- 
silon de spccialisto : konsulti kuraciston, 
advokaton.

Konsumi. Plene formanĝi, plene mal- 
aperigi, detrui : konsumi la provizojn, kon- 
sumi la fortojn. La fajro konsumis la tutan 
domon. Konsumo. Ago de tiu, kiu kon- 
suinas. Konsumiĝi. Fariĝi konsumita : La 
sano rapidc konsumiĝas de ĉiuj trouzoj.

Konto. Kalkulo de persono aŭ afero en 
la ĉefa komerca libro : enskribi sumon en 
ies konto.

Kon.takto. Stato de objektoj, kiuj tuŝas 
unu alian : elektra kontakto; malsano komu- 
nikata per kontakto.

K ontanta. Pagata tuj pcr preta mono. 
K ontante. Pagante per preta mono.

Kontenta. Kies stato akordiĝas kun la 
deziroj: ne havanta pluajn dezirojn : kon- 
tenta de la servisto, kontenla de si mem. Kon-

tenteco. Stato de liu, kiu estas kontenla. 
K ontentig i. Fari iun kontenta : Ekzislas 
homoj, kiujn nenio konteniigas. K ontentiga. 
Kiu kontentigas. K ontentige. En kon- 
tentiga maniero.

Kontinento. Granda teritorio, kiun oni 
povas trapasi, ne transirante la marori : 
Amerikon oni. no'mas la nova konlinento.

Kontingento. Parto, nombro, kiun 
ĉiu devas liveri : kontingento de rekrutoj.

Kontinueeo. Ne interrompata intcrligo 
de partoj, de periodoj : kontinueco de la 
spino; kontinueco de lingvo.

Kontoro. Kancelario de negoco, de fa- 
briko.

K ontrabando. Sekreta importado dc 
malpermesitaj objektoj aŭ de komercaĵoj, 
por kiuj oni devas pagi limimposton. Kon- 
traband isto . Ilomo, kiu sin okupas per la 
kontrabando.

K ontrabaso. La plej granda arĉa ins- 
trumenio, posedanta la plej malaltan 
tonon kaj uzata precipe por la akoin- 
pano.

K ontrakto. Komcrca interkonsento, 
laŭleĝe farita. Kontrakti. Fari konlrakton; 
preni per kontrakto : kontrakti liveradon 
por la armeo. Kontraktanto. Persono, kiu 
faras kontrakton.

K ontrapunkto. Teorio de la muzika 
komponado, donanta regulojn por harmo- 
nia kunmetado de voĉoj en melodio.

Kontrasto. Kompleta malsameco, kon- 
traŭeco de du apudmetitaj objektoj aŭ 
ideoj : La kontrasto de la ombrokaj de la lumo. 
K ontrasti. Prezenti kontraston, esti en 
kontrasto kun io : La ruĝaj Jloroj bele 

■ kontrastis la verdan herbejon.
Kontraŭ. 1. Prepozicio, per kiu estas 

esprimata : n) Loko, kie eslas iinu persono 
aŭ objekto, apartigilapcr libcrainterspaco 
de alia persono, objeklo, kies vizaĝo, 
antaŭa flanko estas turnila al la unua 
persono, objekto : Kontraŭ la preĝejo cslas 
lahospitalo. Listaris kontraŭ nii, ne deturnante 
siajn okulojn.de miaj. b) Persono, objekto, 
al kiu estas direktala malamika ago, 
batalo : sendi regimcntojn kontraŭ malamiko, 
paroti kontraŭ projekto, naĝi kontraŭ Jluo. 
2. - Prelikso, kun la sama senco, kiel la 
prepozicio : konlraŭmeti, kontraŭbulali, 
lcontraŭslari. Kontraŭa. Kiu estas kontraii : 
kontraŭa Jlanko, kontraŭa direkto, kontraŭa 
propono. K ontraŭe. En kontr.aŭa maniero. 
K ontraŭulo . Ilomo, kiu kon,r;iŭbatalas 
iun, kiu apartcnas al kontraŭa parl.io : 
politika kontraŭulo.

okulojn.de
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Kontribucio. Sumo, pagata de venkita 
lando al la venkinto, kiel repago de la 
militaj elspezoj. Komparu : T rib u to .

Kontroli. Esplori, ĉu io estas tia, kia 
ĝi devas esti : lcontroli kalkulon, lconlroli la 
biletojn en teatro. K o n tro lo . Ago de t.iu, 
kiu kontrolas : ĉiutaga lcontrolo de kaso. 
K o n tro lis to . Itomo, kies okupo estas 
kontroli : fervoja leontrolisto. Komparu : 
In sp e k ti , rev iz i.

Konturo. Linio, prezentanta la eksteran 
limon de objekto; desegnaĵo, prezentanla 
nur la eksterajn liniojn de objekto.

Kontuzi. Lezi la korpon, difekti la 
histojn, ne vundante la eksteran kovraĵon 
(la liaŭton) : La kuglo rcsaltis dc la muro 
kaj kontuzis la picdonde la soldato. K on tu zo . 
Konluzanta lezo.

Konuso (Geom.). Geomelria iiguro, kiu 
formiĝas, kiam ortapgula triangulo 
turniĝas ĉirkaŭ unu el la lateroj de la 
orla angnlo. K o n u sa . Kiu liavas la formon 
de konuso.

Konvalo (iiol.). Vegetaĵo el la fatnilio 
de I’ liliacoj kun bonodoraj■ sonorilformaj 
lloroj (Convallaria).

Konveksa. Kurba kaj rondigita 
eksteren (pri surfacoj) : La konvelcsaj 
speguloj malgrandigas la objektojn.

Konveni. Esti konldrma al la moroj, 
al ia siluacio, al la reguloj : Done edukita 
koino ĉiam scigs, kio konvenas kaj kio ne 
konvenas. K o n v en a . Kiu konvenas : 
konvena vorto. K onveneco . Eco de tio, kio 
estas konvena : la reguloj de La konveneco. 
M a lk o n v en a . Kontraŭa al la moroj, al la 
situacio, al la reguloj. Komparu : Deoi.

Konvencio. Interkonsento, kontrakto, 
precipe inter regnoj : lileratura konvencio, 
gardanla la aŭtorajn rajtojn.

Konverĝi (Fiz.). Celi al lasamapunkto:. 
La sunaj radioj, trapasinle lconvclcsan lenson, 
lconverĝas al ĝia folcuso.

Konversaeio. Intcrparolado por pasigi 
Ja tempon, por lerni lingvon.

Konverti. igi iun ŝanĝi la religion, la 
partion, konvinkinto lin pri la supereco 
de la nova : konverti al la kristanismo. 
K o n v e rtiĝ i. Fariĝi konverlita.

Konvinki. Igi iun kredi, opinii per 
suliĉaj pruvoj aŭ argumentoj : i \  c fncile 
estas knnvinki hoinon obstinan. K on v in k ljĵi. 
rariĝi konvinkita. Koinparu : P e rsv a d i.

Konvolvulo (llolA. Volverampanla 
lierbo el la familio de 1’ konvolvuiacoj 
(Convolvulus).

Konvolvulaeoj (Bot.). Familio de 
dukotiledonaj unupetalaj vegetaĵoj : 
lconvolvulo.

Konvulsio (Med.). Subita kaj kontraii- 
vola streĉo de muskoloj aŭ membroj, 
kun vivegaj neregulaj movoj kaj kun 
perdo de la konscio : La konvulsioj estas 
oflaj ĉe la infanoj. Konrparu : S pastno , 
te ta n o .

Kopeko. Rusa rnonero, valoranta 
2,5 centimojn (precize — 2,66).

Kopio. Reprodukto de skribaĵo, de 
pentraĵo : Ofte ont trompas naivulojn, 
vcndante lcopiojn anstalaŭ originaloj. K opii. 
Fari kopion. K opilib ro . Libro, cn kiu oni 
kopias leterojn.

Koro. - 1. Gefa, centra organo de la 
cirkulado de la sango : La homa koro 
lconsistas el lcvar kavoj. - 2. Centro dc la 
sentimentoj : bona, nobla koro. -3. Centro, 
ĉefa punkio ; .Parico cslas la koro de 
Francujo. K ora . Amika, sincera : kora 
alccepto, lcora salulo. K o ro . lin kora 
maniero. K o rtu ŝ i. Tuŝi la sentimentojn : 
kortuŝanla sceno.

Koralo. Kalka kovraĵo, formiĝanta sur 
la korpo de samnonia mara besto, el kiu 
oni produktas juvelojn : La maro apud 
Sicilio eslas riĉa je lcoraloj. K o ra la . - 1. E1 
kornio : lcorala juvelo, korala insulo.-2. Ile 
ia koloro de koralo, ruĝa : koralaj lipoj.

Korano. Sankta libro, enbavanta la 
religian leĝon de Mabometo.

Korbo. Portebla Ujo el salikaj vergoj, 
el metalfadenoj.

Kordo. Fadeno et bestaj intestoj, el 
metalo por nuizika instrumenlo : La 
lcordojn de la violono oni frotas per arĉo, la 
kordojn de la forlepiano oni frapas per 
marleletoj. K o rd a . Havanla kordojn : 
lcorda instrumcnto.

Kordono. Vico de militistaj postenoj 
por gardi linion, por malhelpi penetron 
de epidemio.

Korekti. Anstataŭigi craran vorton, 
literon, sonon, nombron per ĝusta : 
korekli skriberaron, korelcti elparoladon, 
korekti lcallculon. K orelcto. Ago, n o to d e t iu ,  
kiu korektas : ,/a pli klare eslas skribita la 
inaiiuskripto, des pti. niahnultaj estus lu korekt- 
oj en Itt presprovaĵo. K o re k tis to , H om o, 
kies okupo estas korekti la preŝerarojn.

Korelativa. liavanta reciprokan riiaton 
al alia.
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Korespondi. Interŝanĝi leterojn : La 

Esperantistoj tre multe leorespondas. Kores- 
pondanto. Persono, kiu korespondas. 
Korespondado. lnterŝanĝado de Ieteroj.

Koridoro. Trairejo, kuniganta ĉam- 
brojn de loĝejo, partojn dedomo.

Korifeo. Homo eminenta en la sciencoj 
aŭ artoj.

Korko. Pecode ligno, de vitro, per kiu 
oni ŝtopas botelon. Korki. Ŝtopi botclon 
per korko. K orktirilo . Instrumento, per 
kiu oni eltiras korkojn el boteloj.

Korno. Malmola pinta elkreskajo sur 
la kapo de kelkaj remaĉantaj bestoj : El 
la lcornoĵ oni fabrikas leombilojn, butonojn 
k. t. p. Caskorno. Instrumento de ĉasistoj 
por doni signalojn. U nukorna, dukorna. 
llavanta unu, du kornojn : La rinocero aŭ 
nazleornulo estas besto unuleorna.

Korneo(Anat.).Travideblaantaŭa mem- 
brano de 1’ okulo.

Korneto. Malgranda trumpeto kun 
butonoj — la ĉefa blovinstrumento de 
orkestro.

Kornieo. Arbitektura ornamajo, reliefo 
sur muro sub tegmento, sub plafono.

Korniko (Zool.). Griza birdo el la 
familio de I’ korvoj (Corvus cornix).

Korolo (Bot.). Diverskoloraj folietoj 
(petaloj) de 1’ floro, kovranlaj ĝiajn 
seksajn organojn (stamenojn kaj pistilojn).

Korpo. - 1. Maleria parto de 1’ liomoj 
kaj bestoj. - 2. Organika aŭ neorganika 
substanco : Ciuj leorpoj liavas dimensiojn leaj 
pezon. Korpa. De korpo; kiu rilatas la 
korpon : leorpa puno. Korpigi. Fari ion 
korphava; prezenti en korpa formo : Kion 
la poeto lcanlas, tion korpigas la sleulptisto. 
Korpijji. Preni, akcepti forinon de korpo : 
Dio lcorpiĝis en ta personode Krislo.

Korporacio. Societo de samprofesi- 
anoj, posedanta Ia rajtojn de leĝapersono.

Korpuso. Parto de armeo, havanta 
ĉiujn specojn de la afniiloj kaj militistoj 
kaj apartan ĉefon.

Korsajo. Supra parto de la virina 
Vesto, kovranta la buston.

Korsaro. Mara rabisto.
Korseto. Laĉebla virina vesto kun 

balenostoj por subteni la buston.
Korto. Spaco, supre libera, ĉirkaŭita 

de konstruajo; eirkaŭbarita spaco antaŭ 
konstruajo. Kortego. Cirkaŭantaro de

regnestro, de princo : Kortegano. Persono, 
apartenanla al kortego.

Korupti. Akiri ies favoron en kontraŭ- 
leĝa afero per mono aŭ donaco : lcorupti 
juĝiston.

Korvo (Zool.) Nigra raba birdo el la 
vico de 1’ paseroj (Corvus).

Korveto. Trimasta milita ŝipo, pli 
malgranda ol la fregato.

Kosmo. Tutmondo, universo.
Kosmetiko. Arto plibeligi la korpon 

kaj konservi ĝian freŝecon.
Kosmogonio. Scienco pri la deveno 

de la universo.
Kosmografio. Sciencopri la strukturo 

de la universo, pri la movoj de la astroj.
Kosmologio. Scienco pri la leĝoj, 

regantaj la universon.
Kosmopolito. Givitano de la tuta 

mondo; liomo, ŝatanta pli alte la bonon 
de la homaro, ol tiun de sia patrujo.

Kosto. Sumo necesa por fari, akiri 
ion : La lcosloj de la konstruo. Kosti. - 1. 
Bezoni monon, laboron, penon, oferon 
por esli farita : La publilcigo leoslis mil 
franleojn. La leonfeso lcostis al li inulte.
- 2. Esti vendata je la prezo de : La 
volumo leostas du franleojn. M ultekosta. liiu 
multe kostas; kara, altpreza. Komparu : 
Prezo, valoro. La lconstruo de la domo lcoslis 
milionon da franlcoj leaj oni volas vendi ĝin 
je la prezo de 1,200,000 J'r., sed ĝia valoro 
ne atingas eĉ duonon de la lasta sumo, ĉar la 
loĝejoj estas ne komfortaj kaj inalselcaj.

Kostumo. Vesto propra al cirkons- 
tancoj, al nacieco : festa kostumo, naeia 
leoslumo. Komparu : Livreo, uniform o.

Koto. Polvo, tero de stratoj, de vojoj, 
miksita kun akvo.

Kotiledono (BoL). Embrio de lapiimi- 
tiva folio en la semo de I’ vegetajoj 
(Cotiledo).

Kotizi. Pagi sian parton en komunan 
kason, por komuna eelo. Kotizaĵo. Sumo 
kotizata : La lcotizaĵo en la esperanlistaj 
soeieloj ne estas alta.

Kotleto. Rostita vianda ripopeco : 
bovida lcotleto.

Kotono. Longa, delikata lanugo, kiu 
ĉirkaŭvolvas la grajnojn de la samnoma 
arbeto kaj el kiu oni fabrikas tolosimilan 
ŝtofon, drapon. Kotona. E1 kotono. Koto- 
nujo. Arbeto el la familio de 1’ malvacoj 
(Gossypium).
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Koturno (Zool.). Birdo el la vico de la 

kokoj (Coturnix).
Kovi. Maturigi la embriojn en la ovoj, 

varmigante ilin per la propra korpo.
Koverto. Faldita papera folio, en kiun 

oni metas leteron kaj sur kiu oni skribas 
la adreson.

Kovri. Meti objekton aii objcktojn sur 
alia, por kaŝi, konservi, ornami la lastan : 
kovri la kapon per tuko; kovri toinbon per 
floroj. Kovrilo, kovraĵo. Objekto uzata 
por kovri. M alkovri. -1 . Forpreni objckt- 
on, kovrantan alian objeklon : Salutanle 
sur la slrato, oni malkovras la kapon. - 2. 
Trovi ion, kio estis kaŝita, nekonata : 
mallcovri. Amerilcon, mallcovri selcreton. Kom- 
paru : Elpensi.

Kozako. Loĝanto de la sud-oriento de 
ltusujo, servanta en la rusa kavalerio.

Krabo (Zool.). Dekpieda kruslulo, viv- 
anta cn la konkoj de moluskoj (Caneer. 
pagurus).

Krabro (Zool.). Speco dc vespo. (Vespa 
crabro).

Kraĉi. Eligi per rapida elspiro tion, kio 
estas en la luiŝo : lcraĉi salivon, kraĉisangon. 
K raĉajo. Tio, kion oni kraĉas. Kraĉujo. 
Vazo, en kiun oni kraĉas.

Krado. Aro rle paralelaj stangoj, kunig- 
itaj per aliaj, pcrpendikularaj al ili, ser- 
vanta kicl forta baro : lcrado en fcnestro de 
mallibcrejo; krado de ĉirlcaŭbaro. K radrostilo. 
Rostilo en la forino de fera krado.

Krajono. Maldika peccto de grafito, ile 
kolorita kreto, liksita en ligna bastoneto, 
por skribi, desegni.

Kraki. Eligi sekan bruon dum krevado, 
dum rompiĝado : Rompiĝanta branĉo lcra- 
kas. Sekaj folioj lcralcas sub la piedoj de la 
pasantoj. K raketi. Eligi sonon, kiel la salo, 
ĵetita en la fajron. Komparu : K nari.

Krakeno. Seka kuko. Komparu : Kringo.
Krampo. Fera kurbigita peco kun akraj 

pinloj por forte kunigi, fiksi : Itunigi du 
trabojn per krampoj.

Krano. Turnebla aparato ĉe tuboj, ĉe 
vazoj por fermi aŭ malfermi la eltluon de 
fluidajo.

Kranio (Anal..). Ostaskatolo, kiu entenas 
la cerbon de la vertebruloj.

Kratago (Bot.). Arbo el la familio de 
la rozacoj, kies ligno estas uzata de 1’ 
tornistoj (Crataegus).

Kratero. Malfermaĵo de vulkano.

KRESK

Kravato. Silka, lana peco, per kiu oni 
ĉirkaŭligas la kolon, la kolumon.

Krei. F ari objekton, estaĵon el nenio; 
Dio kreis la mondon. K reinto. Tiu, kiu 
kreis : Dio, Kreinto de l’ mondo. Kreajo, 
Objeklo, estaĵo kreita.

Kredi. Opinii vera, prava; esti kon- 
vinkita pri la vereco, praveco : Ne kredu 
al mensogulo. Kredi je Dio. Kredo. Opinio, 
sento dc tiu, kiu kredas : finna krcdo, 
naiva kredo. K redebla. Kiun oni povas 
kredi. K redinda. Kiu meritas kredon. 
Kredem a. Kili facile kredas: Homo kredema 
estas oftc trompata. Kredem o. Eco de tiu, 
kiu facile kredas.

Kredito. - l. Konlido, ĝualade komerc- 
isto pri akurateco en la pagado de ŝuldoj.
- 2. Pruntedonado en kontanta mono aŭ 
rajligo prokrasti la pagon por ricevita 
komercaĵo. - 3. Parto de konto, kie oni 
enskribas sub ies nomo la sumojn, kiuj 
al li ŝuldas la komercisto. Jam longe antaŭ 
la banliroto, N. tute perdis la kredilon. Havi 
krediton de cenl mil franlcoj en la regna 
banlco. Aĉeli, vendi je lcredito. Enslcribi en ies 
kredito.

Kreditoro. Persono, al kiu oni ŝuldas.
Krejeero. Aŭstria moneio, valoranta 

2 cenlimojn.
Kremo. -.1. Grasa parto de la laklo, 

kiu en vazo leviĝas al la supraĵo : Kafo 
kun kreino. - 2. Plej bona, plej eminenla 
parto de aro de personoj : la kremo de so- 
cieto. Senkrem igi. Depreni la kremon de 
lakto : senkremigita lakto.

Kreno (Bot..). Herbo cl la familio de I’ 
kruciferoj; ĝia radiko eslas uzata kiel 
spicaĵo (Coclilearia armoracia).

Kreolo. Ido de Eŭropanoj, naskita en 
Ilindujo aŭ en la hispanaj kaj portugalaj 
kolonioj de Ameriko.

Kreozoto. Senkolora, olea fluidaĵo, 
ekslraktata per distilado el gudro kaj 
uzata kiel antisepsa rimedo, kontraŭ la 
ftizo.

Krepo. Maldensa silka, lana teksaĵo 
kun sulkigita supraĵo : La nigra krepo 
estas signo de funebro.

Krepusko. Nehela lumo antaŭ la lev- 
iĝo de la suno kaj post ĝia subiro.

Kreso (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la kruciferoj, rimedo kontraŭ la puloj 
(Lepidium).

Kreski. - l. Aperi, ekzisti (pri la 
vegetaĵoj) : Eiila deeerto lcreslcas nenio. - 2. 
Fariĝi pli alta, pli granda (pri la veget-
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fi.joj kaj bestoj) : La malbonaj herboj kreskas 
rapide. - 3. Pligrandiĝi, fariĝi pli multe- 
nombra : sbcieto lcreshas. K resk o . - 1. Stato 
<le tio, kio kreskas. - 2. Alteco de estaĵo, 
kiel rezultato de la kreskado : infanoj de 
sama krcsko. K resk a ĵo . Vegetaĵo. A ltk re sk a . 
De alta kresko : altkreska viro.

Kresto.Elkreskaĵo, similanta kombilon’ 
sur la kapo de la koko kaj de kelkaj alia' 
birdoj.

K restom atio. Sisteme ordigita kolekto 
el plej bonaj aiitoroj, por la studado de 
lingvo aŭ de literaturo; legolibro.

Kreto. Delikata, blanka karbonato de 
kalko, uzata por skribi sur nigra tabulo.

Kreteno. Spirita kaj lizika kriplulo; 
idioto, homo tre (nalsaĝa.

Krevi. Subite disiĝi, fendiĝi de interna 
forto : bombo krevas. K re v ig i. Fari, ke io 
krevu : krevigi ŝtonon pcr pulvo. Komparu :
F e n d i, sp lit i .

Krii. Eligi siibilajn laŭtajn sonojn per 
la voĉo : lcrii de doloro, krii helpon. K rio . 
Laiita subita sono de la voĉo. K riem a. 
Kiu havas inklinon al la kriado : kriema 
virino.

Kribri. Apartigi de sublilaj partoj dc 
seka korpo la grandajn, aŭ de la solidnj 
la fluidajn per speciala truita instrumenlo, 
noinata K rib rilo .

Krimo. ĉiu ago kontraŭ grava morala, 
religia art civila leĝo : moriif/o. K rim i. 
Plenumi krinion. K rim a. - 1 Kiilpa je 
(krimo : krima homo. - 2. Kiu rilatas krim- 
on : krima ago. K rim u lo . lfomo kritna.

Kriminala. Koncernanta la juron pri 
ia krimoj : kriminala proeeso.

Kringo. Ringforma kuko. Komparu •
K ra k e n o .

Kripla. Perdinta unu art kelke da 
membroj; perdinta la kapablon uzi unu 
aŭ kelke da membroj : surda, lama. K rip lig i. 
Fari iun kripla : I.a pafvundo lcripligis la 
soldaton. K rip lu lo . Ilomo kripla.

Kripto. Subterajo de preĝejo, kie orii 
iam enterigadis la mortintojn.

K riptogam oj (Dot.). Sensemaj veget- 
aĵoj : fungoj, likenoj, muskoj.

Krispo. - 1. Faldoj de la peritoneo, 
kiuj liksas la ilivcrsajn partojn de la 
intestoj. - 2. Ob.jekto kun inulta.j faliloj, 
similanla krispon : Oni portis Itolumojn- 
krispojn en la XV kaj XVI jarcento. K risp a . 
Havanta multe da krispoj, konsistanta 
el multaj krispoj.

Kristo. La Filo de Dio. K ria tan o . Ano 
de la eklezio de Kristo : katoliko, protes- 
tanlo. K ris tn a s k o . Tago de ld naskiĝo de 
Kristo.

Kristalo. - 1. Ero de mineralo en la 
formo de regulaaŭ simetria poliedro. - 2. 
Tre pura senkolora vitro. K ris ta lig i. 
Sanĝi en kristalon : krislaligi el solvaĵo. 
K ris ta liĝ i. Fariĝi kristalo.

Kriterio. Gerta konlidinda propreco, 
per kiu oni povas distingi veron de mal- 
vero.

Kritiki. - l .  Esplori verkon de scienco, 
literaturo aŭ arto, por montri ĝiajn bon- 
aĵojn kaj inalbonaĵojn. - 2. Severe juĝi, 
niallaŭdi: Ncnio konlcntigaS lin, — li ĉion kri- 
tikas. K ritik o . Ago, artikolode tiu, kiu kri- 
tikas : severa, favora, alera lcritiko. K r i t ik -  
is to . Homo, kies specialo, okupo cstas 
kritiki : tealra kritikislo.

Krizo. - l .  Ŝanĝo en bonon aŭ malbon- 
on, okazanta suliite duni malsano. 2. 
Danĝera, decida hiomento de afero : 
financa lcrieo. K riza . De kriz.o; danĝera : 
lcriza momento.

Krizalido (Zool.). Formo de insekto 
antaii la elkresko de ĝiaj llugiloj. Koin- 
paru : L a rv o , ko k o n o , ra ŭ p o .

Krokodilo (ZooL). Granda kvarpieda 
rampulo, vivanta en varmegnj landoj 
(Crocodilus).

Krom. Prepozicio, kun la senco : - 1. Ne 
nur... sed ankaii... : Krom la samurlianoj 
venis mullaj eksterlandaj gastoj. -2 . Ekster, 
se oni esceptas : Fc/ŭs 'ciuj, kroin la patro,

Kromo (llem.). Cr. Ileniia elemento, 
grizeta metalo; ĝiaj kombinaĵoj kun aliaj 
metaioj cstas uzataj en la industrio.

K rom ata (Fiz.). -1 . Koncernanta la 
kolorojn : leromata aberacio. -2 (Muz.). 
Konsistanla el notoj kun intervalo de 
duontono : kromata gatno.'

Krono. -1. Kunplektaĵo de lloroj kaj 
folioj en la formo de cirklo : Iluin la 
promenado la linabinoj ornninis la liapojn per 
lcronoj.-2. Surkapa ornamaĵo kiin inulte- 
kostaj ŝtonoj, kiun la reĝoj surmetas dum 
solenaj okaz.oj, kiel signoii de sia rango. 
K ron i. - l.Meti kronon surla  kapon : kroni 
la knpon per Jloroj. -2. Unuafoje solene 
surmeti la reĝan kronori kiel signon de la 
reĝa povo : Napoleono estis kronita kiei 
imperieslro en la jaro tSOk. G lo rk rono . 
Nimbo.

Kroniko. -1 . Simplaj, laŭjaraj notoJ 
pri faktoj, okazanlaj en regno, komun*
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urao, familio. - 2. Artikolo en gazeto pri la 
lastaj novaĵoj : politika lcroniko.

Kronologio. Scienco pri la liistoriaj 
datoj.

K ronom etro. Tre preciza horloĝo : 
aslronoinia leronomelro.

Kropo. -1 . Po.ŝo, prezentanta ŝvelon 
de la koia parto de 1’ ezofago de la 
grajnomanĝantaj hirdoj. -2 . Tumor.o de 
la tiroida (surlaringa) glando de 1’ liomo.

Krozi. Veturi kaj reveturi por kontroli 
la naviĝadon. Krozŝipo. Milila ŝipo por 
krozi.

Kruco. Figuro aii korpo, konsistanta 
el du reklaj partoj, formantaj kvar rekt- 
ajn angulojn : desegni krucon sur papero', 
la kruco de Kristit; la signo de la kruco duin 
la preĝado. Kruci. Kunuieli du objektojn, 
formanle el ili krucon : kruci la bralcojn. 
Kruciĝi. Sinrenkonti reciproke, forinante 
krucon : vojoj, linioj krueiĝas. Krucumi. 
Najli al krueo por ekzekuti : Kristo cstis 
krucumila. Vojkruco. Loko, kie la vojoj 
kruciĝas.

Krueifikso. Kruco kun liguro de kruc- 
urnita Kristo.

Kruĉo. Vazo por Huidaĵoj, kun larĝa 
ventro kaj pli mallarĝa koio kun orelo : 
telcruĉo, kafolcruĉo.

Kruda. -1 . En natura slato : Isruda 
fero. - 2. Needukita, neĝentila : Itruda 
kamparano. Krudeco. Eco de tio, kio estas 
kruila. Krude. En kruda maniero. Kom- 
paru : Maldelikata.

Kruela. Inklina lurmenti vivantajn 
estaĵojn : kruela beslo, kruela tirano. Krueie. 
En kruela maniero : krucle mortigi; kruele 
dotoranta vundo. Krueleco. Eco de tiu, kiu 
estas kruela.

Krupo (Med.). Iufektamalsano,karakte- 
rizata, de memhranoj en la laringo kaj 
de simptomoj de sufoko.

Kruro (Anat.). Parto de la malsupra 
ckstreina membro, de la genuo ĝis la 
picdo.

Krusto. Malmoliĝi n ta kovraĵo de korpo : 
Itrusto de pano, Itruslo dr vundo. Krustuloj 
(Zool.), Klaso de artropodoj, kovritaj de 
krusto : konkoj (Crustaeea).

Kruta. Forle klinila al horizonto; 
havanta direkton, proksimaii al la verti- 
kala : krula monto. Komparu : Abrupta,
dekliva.

Ksilofono. Muz.ika instrumento, kon- 
sistanta el pnraielaj lignaj trabetoj de 
neegala longeco, kiujn dni frapas per du 
lignaj bastonetoj.

Ksiiografi. Fari desegnaĵojn sur ligno 
per speciala ŝlala instrnmento, por repro- 
dukti ilin per la presado. Ksilografo. 
Homo, kies specialo estas ksilograii.

Ksilografio. Arto ksilografl.
K. t. p. Kaj tiel plu.
Kubo. - 1. Figuro, korpo kun ses egalaj 

kvadrataj surfacoj. - 2. Tria potenco : 
estas la lcubo de a. Kuba. Kiu liavas formon, 
valoron de kubo : lcuba sltatolo, Isuba 
potenco.

Kubuto (Anat.). Parto ilc la supra 
ekstrema membro, kie la humero kuniĝas 
kun la brako : sin apogi sur la kubutoj.

Kudri - l .  Kunigi per fadeno, traigante 
ĝin tra tolo, drapo k. t. p. per speciala 
instrumento, nomata kudrilo : La virinoj 
volonle lcudras. -2. Produkti per la kudr- 
ado : lcudri veston. Kudrilo. Maigfarida 
ŝtala jnaldika instrumento kun akra pinto 
ĉe unu ekstremo kaj Iruo ĉe la alia, por 
kudri. Kudristino. Virjno, kies profesio. 
estas kudri. Kudrejo. Ejo, kic oni kudras.

Kufo. Simpla kovrajo de la kapo de 
virinoj.

Kuglo. Pluniba globo, per kiu oni 
ŝarĝas la pulvopatiiojn.

Kuiri. Prepari nutrajon per la fajro, 
precipe boligi fluidan nutraĵon aii soliilan 
cn fiuiila : kuiri viandon, lcuiri supon. 
Kuirejo. Loko, kie oni kuiras. Kuiristo. 
Homo, kies profesioestas kuiri. Kuiristino. 
Virino, kies profesio estas kuiri. Kom- 
paru : Baki, friti, rosti.

Kuko. Bakaĵo el delikata pasto kun 
sukero. Kukejo. Loko, kie oni faras kij 
vendas kukojn, konfitaĵojn, k. t. p.

Kukolo (Zool.). Birdo rimarkinda per 
tio, ke la ino metas siajn ovojn en la 
nestoj de aliaj birdoj (Cuculus).

Kukumo (Bot.). Vegetaĵo el ia familio 
de I’ kukurbacoj, uzata kiel manĝaĵo, tre 
populara en Germanujo, Polujo, Kusujo 
(Cucumis sntiviis).

Kukurbo (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’ kukurbacoj kun grandaj fruktoj (ĝis 
100 kg.) (Cucurbita).

Kukurbaeoj (Bot.). Familio de duko- 
tiledonaj mullcpetalaj vegetaĵoj : kukurbo, 
kulcurno, niciono.

Kulo (Zool.l, Insekto el la familio dela 
duflugilaj, sin nutranta per la sango de 
bestoj (CuZct).

Kulero. Ilo kuu tenilo, porĉerpi, manĝi 
fluidaĵojn : telculero; kulero da incdikainento.
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Kuliso. Pentrita movebla flanka pario 
sur la scenejo : post la kulisoj =  k&ŝe.

Kulpa. Plenuminta krimon, malbonan 
faron, eraron : La kuracisto ne estis leulpa 
pri la niorto de la malsanulo aŭ ke 
la malsanulo mortis. Kulpulo. llomo kulpa. 
K ulpo . Malrespekto de leĝo aii devo de 
tiu, kiu estas kulpa. K ulp ig i. Proklami 
iun kulpa : kulpigi iun pri io. K u lp ig ito . 
Persono kuipigita, precipe juĝe kulpigita. 
S en k u lp a . Ne kulpa. S en k u lp ig i. Proklami 
iun senkulpa.

Kulto. Alta respekto al Dio, al forteama- 
taj,ŝatataj personoj; religio; religiaj cere- 
monioj : la katolika kulto. Li sentas verŭn 
kulton al sia edzino.

Kulturi. - l .  Plenumi lalaborojn, kiuj 
faras la teron fruktodona : kulluri kampon. 
-2 . Civilizi : kulturita nacio. K u ltu ro . 
Civilizacio.

Kumino (Bol.). Vegetaĵo el la fainilio 
de 1’ umbeliferoj, kies semoj estas uzalaj 
kiel spicaĵo (Carum carvi).

K un.-i. Prepozicio, per kiu estas esprim- 
ata : a) Akompano, samtempeco : Iru kun 
mi. Mi venis kun ciuj aliaj. b) Maniero : 
akcepti iun kun matfermitaj brakoj. - 2. Pre- 
fikso, esprimanta akompanon, samtemp- 
econ; agon per kiu el du aŭ kelke da 
objektoj oni faras unu : kunveni, kunkudri, 
kunigi. K u n e . En la sama tempo, akom- 
panante unu alian : Ni kune faru la 
laboron.

Kuniklo (Zool.). Mambesto cl la familio 
de la leporoj (Lepus cuniculus).

Kupo. Malgrandavazo, kiun onialmctas 
al la liaŭto, maldensiginte la aeron per 
bruligo de alkoholo, por kaŭzi lokan 
sangalfluon : La kupoj estas preskaŭ nc 
uzataj en la moderna medicino.

Kupeo. Parto de vagono, apartigita de 
la aliaj, kun aparta pordo : kupeo por ta 
fumantoj, kupeo por la sinjorinoj.

Kupolo. Duongloba supro de kons- 
truaĵo. •

Kupono. Dokumento ĉe akcioj aŭ 
obligacioj, post prezento de kiu oni 
ricevas la procentojn.

Kupro (llem.). Gu. Ilemia elemento, 
brune ruĝa peza metalo. uzata por plej 
diversaj objektoj : tuboj, moneroj, en 
kunfandaĵoj kun stano (bronzo) kun zinko 
(latuno).

Kupuliferoj (Bot.). Familio de dukoti- 
ledonaj senpetalaj vegetaĵoj : fago,kverko, 
kaŝtano.

Kuri. Bapide sin movi per la piedoj : 
La homo ne kuras tiel rapide, kiet ta ĉevalo. 
A lk u ri. Kuri al io kaj ĝin atingi : alkuri al 
ta urbo. F o rk u r i .  Kuri for de io kaj ĝin 
forlasi : forkuri el la mattiberejo.

Kuraei. Fari tion, kio estas necesa 
por resanigi malsanulon : Oni ne devas 
kuraci sote per medikamentoj. K u ra c a to . 
Persono, kiun oni kuracas. K u ra c is to . 
llomo, kies profesio estas kuraci.

Kuraĝa. Ne pcrdanta la trankvilon, ne 
limanla dum danĝero : kuraĝa soldato, 
kuraĝa hirurgo. K u raĝ o . Stato de anirno 
dc tiu, kiu eslas kuraĝa. K u raĝ i. llavi la 
kuraĝon : La knabo ne kuraĝis peti ta patron. 
K u raĝ ig i. Inspiri al iu kuraĝon, fari iun 
kuraĝa : La aplaŭdoj kuraĝigis ta timeman 
oratoron. K uraĝ iĝ i. Fariĝi kuraĝa : Post ta 
unua venko ta junaj soldatoj kuraĝiĝis. 
K u raĝ u lo . Hoino kuraĝa. Kuraĝe. En 
kuraĝa maniero : « Kuraĝe! » — ekkriis la 
generalo. M a lk u raĝ a . Maltrankvila, timanla 
dum danĝcro. S e n k u ra ĝ a . Nekuraĝa. 
S e n k u ra ĝ ig i. Scnigi iun de kuraĝo. R eku- 
raĝ ig i. Inspiri kuraĝon al persono, kiu 
ĝin perdis; ree fari iun kuraĝa.

K uratoro. Persono jure nomita, por 
gardi la havon de neplenaĝa orfo, de iu 
nc posedanta la personajn rajtojn : kura- 
loro de infano, de idioto.

Kurba. Nerekla kaj ne konsislanta. el 
rektaj partoj : La linio povas csti rekla 
(La ptej matlonga vojo inter du punlctoj), kurba 
aŭ rompita. K urb eco . Eco de tio, kio estas 
kurba. K u rb ig i. l ari ion kurba. : La aĝo 
kurbigas. K u rb iĝ i. Fariĝi kurba.

Kurio. - l .  Ĉiu el la klasoj, en kiujn 
estis dividitaj la eminentaj gentoj de la 
antikva Bomo. - 2. Papa kortego kaj 
kolegio de la kardinaloj.

Kuriero. Ilomo, kies okupo estas porli 
korespondaĵojn.

Kurioza. Interesa per sia maloftcco, 
eksterordinareco.

Kurso. - l .  Meza valoro de akcioj, 
kambioj, eksterlanda mono, nolala ĉiutage 
en la, borso : atta, malalta kurso; lcurso 
leviĝas, falas. - 2. Sistema instruo de 
scienco, arlo, metio : kurso de la itala 
tingvo, kurso de ta naĝarto.

Kursivo. Klinitaj preslileroj, simil- 
antaj la skribliterojn : Ciuj ekzemploj en 
nia vortaro estas presilaj per ta kursivo. 
K u rs iv a . llavanta la forinon dc 1’ kursivo. 
K u rsiv e . Per kursivo.

K urtaĝo. Pago al makleristo.
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Kurteno. Pendanta tuko por ŝirmi de 
la lumo, por kaŝi ion : litkurteno, pordo- 
lcurteno.

Kuseno. Sako, plenigita per moiaj 
objektoj (anseraj plumoj, haregoj k. t. p .): 
lcapkuseno, litkuseno.

Kuŝi. Resti horizontale sur sia plej 
granda supraĵo : kuŝi en lilo, kuŝi sur 
kanapo, sur la tero. K uŝejo . Loko, kie oni 
kuŝas. K uŝig i. Meti ion liel, ke ĝi kuŝu : 
kuŝigi infanon en lulilo. K uŝiĝ i. Fariĝi 
kuŝanta : kuŝiĝi sur pajlo.

Kutimo. Emo, inklino, akirita per ofta 
ripetado aii uzado : Interrompi la lcon- 
traŭulon dum la diskulo estas malbona 
kutimo. K u tim i. Akiri kutimon : La ĉevalo 
jam preskaŭ lcutimis ne manĝi, sed bedaŭrihde 
ĝi mortis. K u tim a . Bazita sur kutimo, 
ordinara. K u tim ig i. Kaŭzi ies kutimon : 
kutimigi infanon al alcurateco.

Kutro. Rapida unumasta ŝipo.
Kuvo. Granda vaz.o por diversaj hejmaj 

uzoj : lavkuvo, bankuvo.
Kuzo. Filo de frato aŭ de fratino de 

unu el la gepatroj. K uzino . Filino de 
1'rato aŭ de fratino dc unu el lagepatroj.

Kvadranto (Geom.). Kvarono de rorido.
Kvadrato. - l .  Ortangula kvarongulo, 

kies ĉiuj flankoj estas egalaj. -2. Dua 
potenco : a 2 estas la kvadrato de a. Kva- 
drata. Kiu havas la formon de kvadrato; 
de la dua potenco : kvadrata folio, kvudrata 
elcvacio.

Kvadraturo (Geoin.). Desegno de kva- 
drato, egalsurlaca kun donita figuro.

Kvadrigo. Ĉaro de la antikvaj Ro- 
manoj, al kiu oni jungis kvar ĉevalojn : 
blankĉevala kvadrigo de Iriumfanto.

Kvadrilo. Franca danco, internacie 
konata, eu kiu du vicoj, konsistantaj el 
paroj, dancas unu kontraŭ la alia : La 
lcvadrilo konsistas cl ses Jiguroj.

Kvadriliono . Milo da trilionoj : 
1,000,000,000,000,000.

Kvaki. Eligi sonojn, kiel tiu de I’ 
ranoj.

Kvakero. Ano de protestanta sekto, 
karaklerizata de sobrnj moroj, disvastigita 
en Anglujo kaj Ameriko.

Kvalifiki. Determini, al kia kalogorio 
devas io aŭ iu aparteni : kvalifiki en la 
gvardion.

Kvalito. -1  Tio, kio faras, ke persono 
aii objekto estas tia, kaj ne alia : posedi

ĉiujn kvalitojn de bona oratoro. - 2. Grado 
de eco : lolo de plej alla kvalito.

Kvankam Ceda konjunkcio =  malgraŭ 
tio, ke : Kvankam ŝi estas riĉa, ŝi vestas sin 
tre simpte.

Kvanto. Eco, dank’ al kiu objekto 
povas esti kalkulita, mezurita; grandeco, 
nombro : La lcvanto de la idolistoj estas 
granda en Afriko. La kvalito estas pli grava, 
ol la kvanto.

Kvar. Dufoje d u ; 4 : La lcvar sezonoj. 
K v a ra . Kiu okupas lokon, signitan per la 
nombro kvar; kiu sekvas tri : lcvara vico, 
lcvara volumo. K varfo je . Kvar fojojn. 
Kvarobla. Kvarfoje pli granda : levarobla 
prezo. K v a ro b lig i. Fari ion kvarfoje pli 
granda : kvarobligi la ainplckson de revuo. 
K v aro b liĝ i. Fariĝi kvarfoje pli granda: 
Dnm unu jaro la kvanto de l’ societanoj 
kvarobtiĝis. K v a ro n o . Ciu el la kvar egalaj 
partoj, en kiujn estas dividita tuto : 
kvarono da horo =  15 minutoj. K varo p e . 
Kune kvar (pri personoj) : promeni kvar- 
ope.

Kvaranteno. Restado pli aii malpli 
longa, kiun devas fari en izolita loko la 
personoj kaj bestoj, venantaj de infektita 
iando : kvaranteno lcontraŭ la pesto.

Kvarco (llein.). Mineralo, konsistanta 
el pura siliko.

Kvarto. Tono, kvara de la baza.
Kvartalo. Parto de urbo : La Latina 

lcvartalo en Parizo estas loĝata de studentoj.
K varteto. - 1. Muzika verko por kvar 

voĉoj aŭ por kvar instrumentoj. -2. Per- 
sonoj, kiuj ludas tian Verkon.

Kvasto. Ornamaĵo de mebloj, de vestoj, 
en formo de ronda peniko.

Kvazaŭ. Prepozicio kun la senco : kiel 
se : Li parolas levazaŭ pastro =  kiel se li 
estus pastro.

Kvestoro. Oticisto de la trezorejo en la 
anlikva llomo.

Kverko (Bot.j. Arbo el la familio de 
la kupuliferoj: ĝia ligno, tre fortika, estas 
uzata por mebloj, plankoj (Quercus).

Kvieta. Nekolercmo, nefacile incitebla, 
nepasia, pacema : kvieta lcaraletero, lcvieta 
besto. K vieto . K vie teco . Stato de tio, kio 
estas kvieta. K v ie tig i. Fari iun kvieta : 
kvietigi homon, sovaĝan beston, doloron. 
K v ie tiĝ i. Fariĝi kvieta. K v ie tig is to . llomo, 
kies specialo estas kvietigi la sovaĝajn 
bestojn. Komparu : M ilda, t r a n k v i la ,  
s e re n a .
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Kvin. Kvar plus unu; 5 : La kvin Jingroj 
de La mano.

Kvinto. Tono, kvina de la baza.
Kvinteseneo. Esenco de esenco; plej 

koncize esprimita esenco de afero.
Kvintiliono. Miliono da trilionoj : 

1,000,000,000,000,000,000.

Kvita. Nenion ŝuldanta al iu, fininta la 
kalkulojn kun iu sen ŝuldo : Mi ŝuldas al 
vi ankoraii 100 frankojn; post unu monato 
nii pagos ilin kaj ni estos kvitaj. K v itiĝ i. 
Fini la kalkuiojn kun iu sen ŝuldo : 
kvitiĝi kun iu.

Kvitanco. Ricevatesto. K v ita n c i. Doni, 
skribi kvitancon.

La, T. Artikolo difinita, uzata kiani 
oniparolas pri konataj personoj, objektoj, 
afcroj.

Labiatoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj, unupetalaj vegetaĵoj : mcnto, salvio.

Labirinto. Konstruaĵo, konsistanta el 
granda nombro da. ĉanibroj, liel dismet- 
ita.ĵ, ke tre rnalfacile ĉstas trovi la eliron; 
loko, el kiu malfacile estas trovi eliron : 
La antikva kvartato de nia urbo estas vera 
labirinto.

Labori. Streĉi siajn korpajn aii spirit- 
ajn fortojn por atingi celon, por plenumi 
ion : labori en fabriko, tabori en ojicejo. 
L aboro . Ago de tiu, kiu laboras : DoLea 
estas la ripozo post la Laboro. L ab o ran to . 
Ilomo, kiu laboras. Laboristo. Hoino, kiu 
sin dungas por laboro. L aborejo . Loko, 
kie oni laboras. L ab o rem a. Kiu amas 
labori. M allaborem a. Kiu ne amas labori, 
nialdiligenta. K u n lab o ri. Plenumi koniun- 
an laboron kun aliaj personoj : kunLabori 
en gazeto. Punlaboro. Laboro, kiun plen- 
umas kondamnito, kiel punon : punlaboro 
en la minejoj.

Laca. Perdinta de la laboro aii inal- 
dormo la fortojn kaj la deziron labori : 
laca de La drasado, de La mar.ŝado, de la 
nokta diboĉo. L acig i. Fari iun laca. La 
rapida Laboro baldaŭ lacigas. L aciĝ i. Fariĝi 
laca : laciĝi de kurado. Laceco. Stato de 
tiu, kiu estas laca. N elacigeb la . Kiu ne 
Iaciĝas : nelacigebla propagandisLo.

Laeerto (Zool.). Rampulo, kies longa 
korpo estas kovrita de kornaj skvamoj 
(Lacerto). \

Laeo. Ŝnuro el linaj, kotonaj, silkaj 
fadenoj, kiun oni traigas tra specialaj 
truoj por kuntiri korseton, ŝuon k. t. p. 
Laĉi. Kuntiri, ligi per laĉo.

Lado. Metalo en folioj, precipe stanita 
fera folio.

Lafo. Fandita, varmega substanco, eliĝ- 
anta el ia vulkanoj.

Lago. Granda akvujo, ĉirkaiiita de la 
lero : la (ieneva Lago. Lageto. Malgranda 
akvujo de.senllua akvo, ĉirkaŭita de la 
tero : Lageto en gardeno.

Laguno. Apudborda neprofunda parto 
<le maro kun niultaj insuletoj, formanta 
kvazaii lagon : La Lagunoj de Venecio.

Laiko. -1. lloino, kiu ne apartenas al 
la pastraro. -2. Ilomo nekompetenta, 
nespccialisto. Laika. De laiko, kiu kon- 
cernas laikon : laika edukado.

Lako. Tcrebinla. aŭ alkohola solvaĵo de 
rezino, uzata por gardi objektojn de la 
malsekeco kaj fari ilin briiantaj. Laki. 
Kovri per lako. Laktolo. Lakita lolo, Kom- 
paru : Emajlo, glazuro, poluro.

Lakeo. - l .  Ilejma servislo ĉe riĉuloj, 
plej ofte portanta specialan livreon. -2. 
llom o  tro  liumila, sen memestimo.

Lakmuso. Blua farbo ruĝiĝanta de I’ 
acidoj kaj ree bluiĝanta de 1’ alkalioj.

Lakona. Konciza. Lakonc. En lakona 
maniero. Lakonismo. Maniero paroli kon- 
cize.

Lakso. Ofta cligado de nenormalc 
fiuidaj ekskrementoj. L aksi. Ofte eligi 
nenormale fiuidajn ekskrementojn. L ak- 
s ig i. Kaŭzi lakson de iu. Laksiga. Kaiizanta 
lakson : La ricina oteo eslas la plej populara 
laksiga rimedo.

Lakto. Blanka fluidaĵo. produktata de 
la inoj de 1’ mambestoj por nŭtri la 
idojn : la bovina lalcto. L a k ta . El lakto, 
konsistanta el lakto : lakta maugajo, lakta 
dieto.

Laktuko (BoL). Vegetaĵo (salato) el la 
farnilio de I’ kompozitoj (Lacluca).

Lamo (ZooL). Beinaĉulo el la familio 
de 1’ kameloj (Auchenia Lama).



LAMA 93 LAŬNTENISO

Lama. Mallielpnta.en la paŝado kafize 
de kripleco <le piedo : Antuŭ unu jaro li 
falis de la tcgmcnto kaj de liu tempo li estas 
lama. L am ulo . Homo lama. L am i. Esti 
lama, iri kiel lama. L am ig i. Fari iun 
lama : La kanona kuglo lamigis la soldaton. 
L am b asto n o . Bastono, sur kiu sin apogas 
la lamulo.

Lamao. Pastro dc lliidho ĉe la Mongoloj 
kaj Tibetanoj.

Lam aism o. BuiUia sekto ĉe laMongoloj 
kaj Tibelanoj.

Lameno. Plata, tre maldika peco.
Lampo. Vazo kun meĉo kaj bruligebla 

lluidaĵo, por lumigi : petrola lampo.
Lano. Molaj, krispaj liaroj de kelkaj 

bestoj, precipe de la ŝafoj. L an a . El lano : 
lana teksaĵo.

Lanco. Batalilo, konsistanla el ligna 
stango kun akra pinto.

Laneeto. Ambaiiakra kunmelcbla ĥirur- 
gia tranĉilo.

Lando. Granda limigila parto de la tero, 
prezeiitanla apartan tuton laii In loĝantaro 
aŭ laŭ la politika vidpunkto : En niaj kon- 
gresoj partoprenas reprecentantoj de preslcav 
ĉiuj landoj. A lilando, E k s te r la n d o . F rem d - 
lan d o . Ne nia lando. A lilan d a . E k s te r-  
landa, F re m d la n d a . I)e alialando, v e n a n ta  
de alia lando : fremdlanda gasto, alilanda 
lcomercaĵo. H e jm lando . Patrujo. A liland -, 
E k s te r la n d -, F re m d la n d a n o . L oganto, civi- 
tano de alia lantlo. S am lan d an o . I.oĝanto, 
civitano de la sama lando. Komparu : 
R egno , ŝ ta to .

Lango. Muskula organo en la bu.ŝo, 
por manĝi kaj paroli.

Lantano (llem.). La. Ilemia' elemenlo, 
malofta metalo.

Lanterno. Skatolo kun travidelilaj 
parioj, en kiun oni m etas Inniigantan 
nbj.ekton (kaiulelon, lanipon) por gin 
gartli de la venlo.

Lanugo. Delikataj maldikaj plumoj de 
jnnaj birdoj.

Lapiso. Nitralo <lc nrĝcnlo, uzata cn la 
medicino : La Lapison oni nomas anlcaŭ 
inferu ŝtono.

Lardo. Graso, formanta tavolon sur la 
,I' lI'ld de bestoj, precipe dc pot.ioj. L ard i. 
I rapiki viandon per pecoj de liirdo. Kom- 
parn : G raso , sebo.

Larĝa. Granda en la transversa di- 
rekto : larfĵa strato, larĝa rivero. L arĝeco. 
Eco de tio, kio eslas larĝa. L aiilarĝe . 
rransverse. L arĝ ig i. Fari ion larĝa. Pli-

la rĝ ig i. Fari ion pli larĝa. L arĝ iĝ i. Fariĝi 
larĝa. P lila rĝ iĝ i. Fariĝi pli larĝa. M alla rĝ a . 
Malgranda en la transversa direkto.

Lariko (Bot.). Arbo el ia familio de 1’ 
koniferoj, la sola perdauta eiuvinlre la 
pinglojn; ĝia ligno estas uzata por ŝipoj, 
subakvaj konstruaĵoj (Larix).

Laringo (Anat.). Supera parto de la 
spira kanalo, organo de la voĉo.

Larmo. Guto de akvosimila fluidaĵo, 
kiun eligas ploranta okulo. L a rm i. Plorj,, 
verŝi larmojn.

Larvo (Zool.). Forino de insekto post 
ĝia eliro el la ovo. Komparu : K okono. 
Rattpo.

Lasi. -1. Ne leni plu, ne preni kun si : 
i«si (« bastonon cn la antaŭvambro: lasi la 
ombrelon lcaj preni la baslonon. -2 . Ne mal- 
lielpi, ne kontraŭstari, permesi : Lasu nin 
paroli. E llas i. Lasi ion eliri : ellasi beston 
et la lcaĝo. E n la s i. Lasi iun eniri : enlasi 
hundon en la vambron. P o s tla s i. Lasi post 
si. P re te r la s i. Lasi iun preteriri; ne preni 
pasante. T ra la s i. Lasi iun trairi.

Lasta. Kiu venas post ĉiuj aliaj : lasta 
cn la vico, lasta gasto, lastajaro. A n ta ŭ la s ta . 
Kiu venas antaŭ la lasta : En Esperanto la 
alccento eslas viain sur la antaŭlasta silabo. 
L astfo je . Laslan fojon.

Lato. 1 ̂ onga, mallarĝa kaj maldikapeco 
dc ligno, uzata en la konstruado.

Latero (Gcom.). Flanko de angulo.
Latina. Anfikva romana (precipe pri la 

lingvo) : La lalina gramalilco estas tre mal- 
facila.

Latinism o. Esprimo propra al la latina 
lingvo : « Mi scias ilin esti bravajn », an- 
stataii : Mi scias, ke ili cstas bravaj. I

Latuno. Flavn metalo, miksaĵo de ku- 
pro kaj zinko.

Laŭ. Prepoz.icio kun lasenco : kortforme 
al : laii opinio, taŭ modelo.

Laŭbo. Malgranda simpla ĝardcna 
konslruaĵo, ordinare kovrita de vegelaĵoj.

Laŭdi. Esprimi aproban, favoran opi- 
nion pri io : latidi hoinon, latidi agon. 
L aŭdo . Vortoj de fiu, kiu laŭdas. L aŭ- 
d in d a . Kin mcritas laŭdon : laŭdinda 
modeslcco. M alla ttd i. Esprimi malaproban 
opinion. M altaŭdo . Vortoj de tiu, kiu 
mallaŭdas.

Laŭnteniso. Ludo de du aŭ kvar per- 
sonoj per pilko, kiun oni traĵetas trans 
rcton.
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Laŭro. - l .  (Bot.).Arbo kun ĉiamverd- 
aj folioj, el la samnoma familio (Laurus 
nobilis). -2. Simbolo de triumfo, de suk- 
ceso.

Laureato. Kiu ricevis laŭran kronon, 
kiel signon de venko; venkinto eri kon- 
kurso.

Laŭta. Facile, malproksime aŭdebla : 
laŭta voĉo, laŭta parolado. L aŭ te . En laŭta 
maniero. L aŭ teco . Eco de tio kio eslas 
laŭta. L a ŭ tig i. p iila ŭ tig i . Fari ion laŭta, 
pli laŭta. M alla tita . Malfacile, apenaŭ aiid- 
ebla. M a lla ŭ te . En mallaŭta maniero.

Lavi. Purigi per akvo : lavi lolaĵon, lavi 
glason, sin lavi. L a v is tin o . Virino, kies 
profesio estas lavi tolaĵon. L av e jo . Loko, 
kie oni Iavas lolaĵon.

Lavango. Granda amaso . da neĝo, 
glitfalanta de monto.

Lavendo (Bot.). Arbeto el la familio 
de I lipofloroj, kies floroj estas uzataj 
cn la fabrikado de parfumoj (Lavandula).

Lazuro. Blua koloro de la ĉielo, de la 
maro. L azu ra . Havanta la koloron de la 
ĉielo.

Leeiono. Tio, kion la instruisto instruas 
al la lernanto : Espcranto en dek lecionoj. 
Preni lccionojn, doni lecionojn.

Ledo. Tanita felo : El ledo oni faras 
monujojn, bindaĵojn lc. I. p. Leda. El ledo : 
leda paperujo. Komparu : Felo, haŭto' 
p e lto .

Legi. Rigardi ion, kio estas skribita 
aŭ prnsita kaj elparoli ĝin voĉe aŭ spirite : 
tngi libron, vore legi. L egado . Ago de till, 
kiu legas. L eg an to . Persono, kiu legas’ 
L egisto . Homo. kies okupo estas laŭte 
legi al aliaj : legisto de blinda. matjunulo. 
L egem a. Kiii ainas legi : legerna infano. 
T ra le g i. Legi ion de la konienco ĝis la 
fino. L egebla . Kiu povas esti legata, facilc 
legata : legebla letero. L eg inda . Kiti merit- 
as esti legata : leginda verlco.

Legato. Papa amliasadoro.
Legendo. -1. liakonto el la vivo de 

sanktulo. -2. Historia rakonto, en kiu la 
faktoj estas interniiksitaj kun nekredebl- 
aj, miraklaj elpensaĵoj. Koinparu : F ablo  
fabelo . ’

Legio. Militista taĉmento ĉe Romanoj 
konsistanta el ĉirkaŭ 6,000 soldatoj.

Legitimi. Pnivi la sainecon de per- 
sono, la aŭtentikecon de dokumento : sin 
legilimi per la pasporto.

Legomo. Vegetaĵo, uzata por manĝi : 
brasilco, terpotnoj.

Leĝo. - l .  Deviga regulo porlaregnan- 
oj, proklamita de la ŝtato : severa leĝo 
kontraŭ la mortigo. -2. Nepra kondiĉo, 
nepra sekvo, devenanta de la naturo de 
la objekto : la leĝoj de la naturo. Leĝa. 
Koncernanta leĝon. L eĝ fo rta . Deviga, kiel 
leĝo : leĝforta decido. L eĝdoni. Redakti 
kaj proklami leĝojn. Leĝoscienco. Scienco 
pri la leĝoj. Komparu : Ju ro , ra jto .

Leki. T uŝi per la lango : La hundo lekas 
la manon de sia sinjoro. La infano lekas 
boinbonon.

Lekanto (Bot.). Multjara lierbo el la 
familio de 1’ kompozitoj kun malgrandaj 
floroj (Bellis perennis).

Leksikono. Vortaro.
Lenso. Rondforma optika vitro.
Lento (Bol.l. Vegetaĵo el la familio de 

la fabacoj, kics semoj estas manĝeblaj 
(Ervum lcns).

Lentugo. Flavruĝa makulo de la liaŭto 
de 1’ vizaĝo aŭ de lamanoj.

Leono (Zool.). Granda raba besto el la 
familio de 1’ katoj, la reĝo <le la bestoj 
(Fetis leo).

Leontodo (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de I’ konipozitoj (Leontodon).

Leopardo (Zool.). Afrika raba besto <le 
la familio de I’ katoj, kun nigraj makuloj 
(Felis par.dus).

Leporo (Zool.). Mambesto manĝebla el 
la vico ile I’ mordantoj (Lepus).

Lepro (Med.). Infekta liaŭta malsano, 
kaŭzata de la bacilo de Hansen kaj karak- 
terizata de progresantaj ulceroj aŭ de 
ncsenteiiio kaj gangreno de la membroj. 
L ep ru lo . Ilomo, malsana je la lepro.

Lerni. Akiri sciojn en scicnco, ar.to, 
metio k. t. p. : lerni la arihnelikon, terni la 
penlrarton, trrni glilkuri. L e rn a n to . Tiu, 
kiu lernas : lernanlo eil la lieeo. L ern e io . 
I.oko, kic oni lcrnas. L ern o lib ro . Libro 
por la lernantoj.

Lerta. Posedanta la kapablon rapide 
kaj facile uzi siajn meinbrojn, la spiritajn 
fortojn, por atingi lacelon : lerta dancanto, 
lerta salto, lerta verkisto. Lerte. En lerla 
maniero. L erteco . Eco de tiu, kiu estas 
lerta. M a tte rta . Malfacile, malrapide 
uzanta siajn membrojn, siajn spiritajn 
fortojn por atingi la celon. M a lle rte . En 
mallerta maniero.

Lesivo. Aikalia akvo, solvaĵo de sodo 
aŭ de potaso, por lavi tolaĵon.
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Letargio. Profunda, longedaŭradormo, 
tute similanta la morton; ŝajna morto.

Letero. Skribita komunikaĵo : Leteroju 
oni sendas nun preskaŭ eksliluzive per la poŝto. 
L e te ra . Komunikata per letero : letera 
innito. L e te re . Per letero.

Leŭkoeito. Blanka globeto de la sango.
Leŭtenanto. Oficiro, unu rangon pli 

malsupera, ol la kapitano.
Levi. - l .  Movi, transmeti supren : 

levi manon, levi liurtenon. - 2. Meli rekte 
tion, kio estis klinita: lcvila leapon. L ev ilo . 
Instrumento, maŝino, por levi. L eviĝ i. 
Moviĝi, transmetiĝi supren. M allevi. Movi, 
transmeti malsupren.

Levido. Ano dc lagento de Levi.
Levkojo (Bot.). Vegetaĵo el la familio 

de I’ krucileroj kun belaj, bonodoraj lloroj 
(Mattliiola).

LezoiMetl.). Patologiadifektodeorgano: 
vundo, kontueo, ostrompo. L ez i. Difekti 
organon.

Li. Vira pronomo de la tria persono de 
de 1’ ununombro : Lu palro diris — li diris.

Liano (Bot.). Tropika volverampanta 
vegetaĵo.

Libelo (Zool.). Inseklo el la vico de I’ 
rektollugilaj (Libel.lula).

Libera, - l .  Kiu povus, agi laii sia voio: 
l.ibera civitano. - 2. Neokupila : lihe.ni lioro, 
libera lolto. Vespere mi riiiin eslns libera. - 3. 
nesubmelita a.i : libern de sorpoj. L ibereco. 
Stŭlo de tiu, kiu-eslas libera. L iberig i. 

J.llrl dltcra : liberii/i sklavon. L iberiĝ i.
1'ariĝi libera : liberiiji de leiln ijasto. L iber- 
tem po. S erio  da. tagoj, deslinilaj por la 
ripoz.o de lernantoj, de olicistoj : somera 
libertempo. K oniparu  : F o rp e rm eso . L iber- 
p ensu to . ilomo seridependa en la religiaj 
deinandoj. M allibera. Kiu ne povas agi laii 
sia volo. M allibereco . Stato de tin, kin 
estas niallibera. M alliberejo . Dorno, kie 
estas enŝlosilaj personoj, kondamnilnj al 
a perdo de la libereco. M alliberu lo .

I ersono, restanla en malliberejo laii 
verdikto.

Liberala. Favoraal la polilika liliereco 
kaj sendepcndcco de I a opiuioj.

Liberalismo. Liberala doktrino.
Libro. Mullaj folioj de paper , kunig- 

\.ĵ’«l en ,,ni1 tulon : presita libro, kolnerca 
iibro. L ib re jo . Butiko, kie oni vendas 
\brojn. L ib ris to . Ilomo, kin vendas libr- 

0,1 II• L ib ro ten ad o . Enskribado de kalkuloj 
hn komercajn librojn. L ib ro ten is to . 
opeciabsto en la librotenado.

Lieeo. Mezgrada lernejo, gimnazio.
Lieno (Anat.). Granda glando en la 

ventro, maldekstre de Ja stomako.
Lifto. Levilo por personoj kaj por iliaj 

pakaĵoj : Ciuj bonaj hoteloj posedas lifton.
Ligi. - l. Kunigi kaj fiksi per ŝnuro : 

ligi vergojn, ligi beston. - 2. Kunigi : 
Komuna laboro ligas la homojn.

Ligo. Societo, asocio, nnuiĝo. Ligano. 
Membro dc ligo. A llig i. Ligi al io : alligi 
kaprinon al arbo. Interligi. Ligi unu kun 
alia, reciproke ligi. M allig i. Liberigi de la 
liganta ŝnuro.

Ligno. Malmola substanco, el kiu kon- 
sistas latrunko kaj la branĉoj de 1’arboj 
kaj arbetoj. Ligna. El ligno : ligna skatolo. 
Lignaĵisto. Metiisto, kiu faras tablojn, 
benkojn el ligno.

Likeno (Bot.). Vegetaĵo kriptogama, 
kreskanta sur ŝtonegoj, arboj, muroj 
(Lichen).

Likvidi. Beguligi la kontojn, ĉesigante 
komercan aferon.

Likvoro. Trinkaĵo el alkoholo, aromaj 
vegelaĵoj kaj sukero : la likvoro « char- 
treuse ».

Lilio (Bot..). Mulljara bulba lierbo el la 
familio (lc 1’ liliacoj (Lilium).

Liliaeoj (Bot.). Familio de unukotile- 
donaj vcgelaĵoj.: asparago, konvalo, bulbo, 
poreo, ajlo.

Limo. Linio, apirliganta dn najbarajn 
teritoriojn, landojn : limo dc vilaĝo, land- 
limo. Limigi. Fari limon de io : Oriente la 
landon Liinigas rivero. S en lim a . Ne posed- 
anta limon, tre granda. Templimo. Tenipo, 
momento, antaŭ kiu io devas esti farita : 
lempliino de kambio, templimo de konkurso. 
Koinparu : E k stre m o , fino.

Limako (Zool.). Molusko kun malgranda 
konko, kaŝita en ĝia haŭlo (Limax).

Limfo. F, aveta aii senkolora fiuidaĵo, 
konsistanta el la fluida substanco de la 
sango kaj el leŭkocitoj, cirkulanta en la 
liistoj.

Limonado. Trinkaĵo el akvo, citrono 
kaj sukero.

Lino (Botd. Unujara lierba vegetaĵo el 
la fainilio de I' linacoj, el kies fadenoj 
oni faras teksaĵojn kaj el kies semoj oni 
eksl.rakt.as oleon (Linum).

Linacoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj multepetalaj vegetajoj : lino.
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Lingvo.Tutajo de la vortoj kaj esprimoj, 
uzataj de unu nacio por kompreuiĝo : la 
angla tingvo. L ingva . De Iingvo, koncern- 
anta lingvon. L in g v is to . Specialisto en la 
lingvo-scienco. M u ltlin g v u lo . liomo, kon- 
anla multajn lingvojn; poliglolo.

Lingvistiko. Lingvoscienco. .
Linio. - l .  (Geom.). Postesigno de 

punkto sin movanta en la. spaco; limo de 
suprajo : rekta, kurba, rompita linio. - 2. 
Vico de vortoj. skribitaj aŭ presitaj en 
sa m a  direkto : Ciu pai/o de la verko liavas 00 
liniojn. L in ii. Fari liniojn, desegni liniojn 
sur io : linii paperan folion. In te rlin io . 
Interspaco inter du najbaraj linioj. Kom- 
p a ru  : S tre k o .

Linko (Zool.). Raba besto el la familio 
de 1’ katoj (Lynx).

Lipo. Movebla rando de la buŝo : supra 
kaj malsupra lipo. L ip h a ro j. lla ro j s u r  la  
supra Iipo de plenaĝnj viroj.

L iro .-l. Antikvakelkkordainstrumento.
- 2. Emblemo de la poezio : rompi sian 
liron =  ĉesi skribi vcrsojn.

Liriko. Poezio, kanlanta la sentojn, 
pentranta la eksteran mondon laŭ la 
personaj impresoj kaj sentoj de la poeto : 
odo, himno. L ir ik a . Koncernanta lalirikon, 
apartenanta al la liriko : lirilca versaĵo.

Listo. Nomaro, en kiu la nomoj estas 
skribitaj unu sub alia; nomaro : listo de 
kandidatoj. Komparu : R e g is tro , tab e lo .

Lito. Mebio por kuŝi aŭ dormi : ligna, 
metala lito', hotelo kun cent liloj. L ita ĵo . 
Tio, kion oni metas sur lalito. L ito k o v rilo  
Tio, per kio oni kovras liton, per kio sin 
kovras persono, kuŝanta eii lito. Litotuko. 
Granda tuko, per kiu oni kovras lu 
uiatracon.

Litanio. - 1 . Preĝo, konsistanta el 
longa serio de mallongaj alvokoj al Dio, 
Dipalrino, al la sankluloj. - 2. I.onga kaj 
teda noinado : Oni legis cn la kunsido lutnn 
litanion de projektoj.

Litargiro (llem.). Plumboksido, flava 
pulvoro, uzuta en la fabrikado de I’ vitro:

Litero. Giu el lasignoj, kiujn oni uzas 
en la skribado kaj presado, por esprimi 
la sonojn de la lingvo : Multaj lingvoj 
posedas supersignitajn lilerojn.

Literaturo. - 1. Skribitaj verkoj, kiel 
pentraĵo de la spirita vivo kaj kulturo de 
la nacio : la antilsva greka literaturo. - 2. 
Tutaĵo de la verkoj pii iu temo : la litera- 
iuro pri Napoleono.

Litio (Ĥem.). Li. Ĥemia elemento, la 
plej malpeza el la metaloj.

Litografi. Skribi, fari desegnaĵojn 
sur ŝtona plato kaj reprodukti ilin sur 
papero per la presado.Litogratisto. llomo, 
kies profesio estas litograli.

Litologio. Scienco pri la ŝtonoj kaj 
ŝtOnegoj.

Litro. Knba deciiitro, unuo de la mezuro 
de 1’ iluidaĵoj kaj seltaj substancoj.

Liturgio. Ordo de la religiaj ceremo- 
nioj kaj preĝoj, difinita de la eklezio.

Liuto. Korda instrumento kun longa 
kolo kaj duongloba korpo.

Liveri. Doni, porti en ies posedon, por 
ies uzo : liveri al iu dokumentojn, liveri 
viandon al armeo. L iv e ra n to . liomo, kiu 
liveras komercaĵojn laŭ interkonsentitaj 
kondiĉoj.

Livreo. Speciala vesto de la servistoj 
de 1’ riĉuloj, en restoraeioj. Komparu : 
K ostu m o , un ifo rm o.

Lodo. Malgranda pezilo =  5 gram.
Logi. - 1. Peni altiri per karesa voko, 

per io bongusta : logi hundon, togi muson 
per lardo', logi knabon per dolea rigardo. - 2. 
Aitiri, esti interesa, esti dezirinda : La 
lconcerto tute ne logas niin. D elogi. Logi al 
inalbona faro : delogi ies edzinon. Komparu : 
T en ti.

Logiko. Scienco pri la. ĝusta rezonado 
kaj konkludado. L o g ik a . Konforfna al la 
logiko. L ogike . En logika maniero.

Logogrifo. Proldemo, en kiu el inter- 
miksitaj silaboj oni devas kunmeti la 
vortojn, al kiuj ili apartcnas.

Loĝi. ltesl.i konstante en unu loko : 
loĝi en eambro, en domo, en urbo, en litndo. 
i.o ĝ an to . Ilomo, kiu loĝas : Prancujo havas 
!t!t milionojn da loĝanloj. Loĝejo. - 1 . Loko, 
kie oni loĝas, - 2. Aro da ĉambroj, 
prezentanta unu tulon kaj loĝala de nnii 
familio. L oĝigi. Doni al iu loĝejon, loki 
iun en loĝejo. Loĝiĝi. Preni loĝejon, sin 
loki en loĝejo. T ran slo ĝ iĝ i. Preni alian 
loĝejon, sin loki en nlia loĝejo.

Loĝio. I.oko por kelke da personoj en 
tea lra  ĉanibrego, kvazaii ĉnnibreto kun 
flankaj parioj.

Lojala. Eidela al la estro, al la leĝoj : 
lojala subtilo, lojala ago. Lojaleco. Eco de 
tio, kio estas lojal.i. L ojale. En lojnla 
maniero.

Lojto (Zool.). Eiŝo inanĝebla el la vico 
de I’ ostllŝoj (Lota vulgaris).
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Loko. Parto de la spaco, okupita de 
objekto aŭ destinita por ĝi : loko en la 
teatro, loko sur la tablo. Loki. Meli en loko, 
trovi por io lokon: loki lceston en la ĉambro. 
Loka. Apartenantaal loko, ne transpasanta 
la. limojn de loko : lolca esperantista movado. 
Disloki. Meti en kelke da lokoj : dislolii 
meblojn en la ĉambro. T ransloki. Meti en 
alian lokon.

Lokalizi. - 1. Fiksi en unu loko. mal- 
helpi ion trapasi la limojn de la loko : 
lokalizi brulon. - 2. Determini la lokon : 
La kuracista csploro lokalizis la lezon en la 
deltstra pulmo.

Lokomobilo. Vapora maŝino, trans- 
portebla per radoj.

Lokomotivo. Vapora maŝino, por tiri 
vagonojn sur fervojo.

Lolo (Bot.). Malbona herbo el la familio 
de 1’ graminacoj (Loiiam).

Longa. - 1. Granda en la direkto, 
perpendikulara al la transversa : La bas- 
tono estas longa, mallarĝa peco de ligno. 
La strato estas mil metrojn longa. - 2. Multe 
daŭranta : longa parolado, longa vespero. 
Longeco. - l .  Dimensio en la direkto, 
perpendikulara al la transversa : La long- 
eeo de ta trabo superas G metrojn. La trabo 
bavas 6 metrojn da longcco. - 2. Eco de tio, 
kio estas longa : La longeco nc estas ornamo 
de parolado. Longe. Longan tempon; multe 
da tempo : La kunsido daŭris longe. De 
longe. De longa tempo : Jam dc longe li 
ne lof/as en nia urbo. Longedaŭra. Kiu 
daŭras longe. Longforma. Kies longeco 
mnlte superas la larĝecon : longforma 
skatolo. Longigi, plilongigi. Fari ion 
longa, pli longa. M allonga. Malgranda en 
la direkto, perpendikulara al la trans- 
versa; daŭranta malmulte ila tempo. 
Mallongeco. Eco de tio, kio estas mal- 
longa.

Lonieero (liot.). Arbetoel la familio de 
la kaprifoliacoj, uzata por bastonoj, pipaj 
tuboj (Lonicera).

Lorno. Optika instrumento, konsistanta 
el longa tubo kun optikaj vitroj ĉe ambaŭ 
ekslremoj, pligrandiganla kaj pliprok- 
simiganta la objekton : la lorno de Galileo. 
Lorneto. Optika instrumento, konsistanta 
el du malgrandaj lornoj, uzata en la 
teatroj k. t. p.

Loto. Objekto (osta kubo, bileto kun 
numero k. t. p.), per kiu oni konsultas la 
sorton. Loti. Konsulti la sorton pei' loto.

Loterio. Ludo, kies partoprenantoj 
aĉetas numeritnjn biietojn kaj akiras la 
rajton al la gajno, montrota de loto.

KABE.

Lui. Preni objekton por siauzo, pagante 
interkonsentitan sumon por difinita tem- 
po : lui ĉambron por unu monato. L uanto. 
Persono, kiu luas. Luebla. Kiu povas 
esti luita. Ludoni. Doni objekton por ies 
uzo, ricevante interkonsentitan sumon por 
difinita tempo. Luprezo. Prezo, por kiu 
oni luas aŭ ludonas.

Lueerno. Pendanta lampo, kovrita 
per sferforma kloŝo.

Ludi. Sin okupi por sia propra plezuro 
aŭ por plezuro de aliaj, por pasigi la 
tempon : ludi keglojn, ludi kartojn, ludi 
muzilcan instrumenton, ludi rolon en tealro. 
Ludo. Okupo por propra plezuro, por 
pasigi la tempon. L udanto. Persono, kiu 
iudas. Ludem a. Kiu amas ludojn, kiu 
bavas inklinon al ludoj. Komparu : Amuzi, 
d is t r i .

Lukso. Malŝparemo en la elspezoj por 
la vestoj, manĝo k. t. p. : kortega lukso. 
L uksa. Bazita sur lukso, montranta 
lukson : luksa loĝejo. Lukse. En luksa 
maniero.

Lukti. Batali sen armiloj, laŭ difinitaj 
reguloj, por renversi la kontraŭulon. 
L uktisto . Ilomo, kics profesio estas ftikti.

Luli. Balanci infanon, por ĝin dormigi. 
Lulilo. Lito por luli.

Lumo. Tio, kio faras la objektojn 
videblaj : la lumo de la suno, la taga lumo. 
Lumi. Eligi lumon : La luno lumas malpli 
hele ol ta suno. Lum a. Kiu lumas. Mallumo. 
Plena manko de lumo : En la kaverno regis 
mallumo. Lum igi. Fari ion lumanta, liveri 
al io lumon : lumigi ĉambron per kandelo. 
E klum igi. Ekbruligi objekton, aparaton 
lumigontan . eklumigi gasan lanternon.

Lumbo (Anat.). Parto de la korpo 
inter la dorso kaj la malsupra ekstrema 
membro.

Lumbriko (Zool.). Artropodo el la 
klaso de 1’ ringvermoj, vivanta en la tero 
(Lumbricus terrestris).

Luno. Planedo satelito de la tero, rond- 
iranta ĉirkaŭ ĝi.

Lunatiko. Persono, kiu dum la dormo 
iras kaj agas, kvazaŭ konscia.

Lundo. Dua tago de la semajno, unua 
tago post la dimanĉo : festi la lundon — 
ne labori lunde, kvazaŭ daŭrigante la 
dimanĉan feston.

Lupo (Zool.). ltaba mambesto el la 
familio de 1’ hundoj (Canis lupus).

7
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Mantelo. Vasta vesto, ordinaro sen 
manikoj, kiun oni portas sur la aliaj vestoj. 
Komparu : Bluzo, burnuso, kitelo.

Mantilo. Punta kovraĵo de la kapo kaj 
ŝultroj, kiun portas la hispanaj virinoj.

Manufakturo. Fabriko, kie oni pro- 
duktas komercaĵojn el krudaj materiaioj : 
manufakturo de tolo.

Manuskripto. Skribaĵo destinata esti 
legata de multe da personoj, esti presita : 
antikva manuskripto; inanuskriplo slcribita pcr 
plumo, per rhaŝino.

Maro. Granda akvujo de sala akvo : la 
Norda Maro. M ara. De maro : inara bordo, 
mara akvo. A pudm ara. Kiu estas apud 
maro : apudmara banloko. M aristo. Homo, 
servanta sur ŝipo. Markolo. Mallarĝa akv- 
ujo, kuniganta du marojn : la Gibraltara 
Markolo.

Marasmo. Ekstrema malgraseco kaj 
perdo de 1’ fortoj, kaŭzita de malsano aŭ 
maljuneco : maljunula marasmo.

Marcipano. Kuko el pistilaj migdaloj 
kaj sukero.

Marĉo. Akvujo de senflua densa akvo 
kun malseka, mola fundo, konsistarita 
plejparte el malkomponiĝintaj vegetaĵoj.

Mareandi. Disputi pri la prezo, por 
rioevi pli profitajn kondiĉojn : Oni ne 
marĉandas ĉe ni, la prezoj estas fiksitaj !

Mardo. Tria tago de la semajno : La 
dinianĉon sekvas la lundo kaj inardo.

Margarino. Artefarita butero el besta 
graso : Ofte oni falsas la buteron, aldon- 
ante al ĝi margarinon.

Marĝeno. Apudranda libera parto de 
paĝo (de libro aŭ de kajero).

Marini. Konservi ert vinagro kun spic- 
aĵoj : marini haringojn. M arinaĵo. Marinita 
manĝajo.

Marioneto. - l .  Pupo kun movebtaj 
membroj, movata perŝnuroj aŭ risortoj. - 
2. Persono sen karaktero, sen propra volo.

Marko. Germana monero, valoranta 
1 fr. 23 cent.

Marko. - l. Signo, montranta la posed- 
anton de la signita objekto : marko sur 
tolaĵo, komerca marko. - 2. Objekto kun 
speciala signo ■.ludmarko, poŝtmarko. M arki. 
Meti markon sur io : marki sian pakaĵon.

Markizo. Pranca nobelo, inter la duko 
kaj princo.

Marmelado. Fruktoj kuiritaj kun 
sukero en densan substancon.

Marmoro. Malmola ka'1'ka ŝtono polur- 
ebla, el kiu oni faras plankojn, monu- 
mentojn, ŝtupojn, k. t. p. M arm ora. E1 
marmoro : murmora statuo.

Marmoto(Zool.ĵ. Mambesto el la familio 
de 1’ sciuroj (Arctomys marmota).

Marokeno. Delikata ŝafa aŭ kapra 
kolorita ledo.

Marŝi. Iri per egalaj militistaj paŝoj. 
Marŝo. - 1. Regula militista iro. - 2. Melodio, 
laŭ kiu oni rnarŝas.

Marŝalo. Generalo de la plej alta 
rango; kortegano de altarango.

Marto. Tria monato de 1’ jaro.
Martelo Fera ilo kun ligna tenilo, por 

enigi najlojn, forĝi feron, k. t. p. M arteli. 
Bati per martelo.

Martiro. -1. Ilomo, kiu suferis terurajn 
tnrmentojn pro sia religia kredo: kristanaj 
martiroj.-2. Ilomo, suferanta turmentojn : 
malsanulo martiro.

Maso(Fiz.). Kvanto da materio de korpo.
Masaĝo. Premado, frotado de diversaj 

partoj de la korpo por kuracaj celoj. 
Masaĝi. Fari masaĝon. Masaĝisto, Homo, 
kies profesio estas masaĝi.

Masiva. Konsistnnta el senintermanka 
substanco, sen inalplenaĵoj : masiva bra- 
eeleto. Kom paru : F irm a, fortika , solida.

Masko. Artefarita vizaĝo el pentrita 
kartono, per kiu oni kovras sian vizaĝon, 
por fariĝi nerekonebla : la maskoj de la 
karnavalo. M aski. - 1. Surmeti maskon : 
sin maski. - 2. Kaŝi sub trompa ŝajno : 
inaski siajninteneojn. Senmaskigi. -1 . Demeti 
maskon : sin senmaskigi. - 2. Montri la 
veran karakleron de iu, kiu sin maskis : 
senmaskigi perfidulon.

Masoni. Konstrui ei brikoj, ŝtonoj, 
kunigante ilin per mortero : masoni 
muron, masoni doinon. M asonisto. Ilomo, 
kies profesio estas masoni. Komparu : 
Stuki.

Masto. Longa ligna peco, sur kiu oni 
pendigas la velojn. Unu-, du-, trim asta. 
Poscdnnta unu, du, trimastojn.

Mastiko. Substanco sOlida, por ŝtopi 
Iruojn, kunigi objektojn. M astiki. Stopi, 
kunigi per mastiko : mastilci fcnestran 
vitron.

Mastodonto (ZooL). Amerika grandega 
elefanto de la diluvia epoko (Mastodon 
giganteus).

Mastro. Posedanlo kaj Cefo de domo, 
de loĝejo, de gastejo : La afabla mastro
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regalis la gaslojn ĝis la mateno. M astrino. 
Mastro virino. M astrum i. Administri, 
direkti kiel mastro : maslruini ensia liejino.

Maŝo. Spaco inter lafadenoj, ŝnuroj de 
reto.

Maŝino. Aparato, ilo anstataŭanta aii 
faciliganta lamanan laboron : vapormaŝino, 
maŝino por kudrado, skribmaŝino. M aŝin- 
isto. Ilomo,direktanta maŝinon. Komparu : 
A parato, instrum ento .

Mato. Vulgara kovrajo el pajlo, junko, 
basto.

Matadoro. -1. Ilomo, kies tasko estas 
mortigi la bovon en la bovbatalo. -2. 
Homo eminenta kaj inllua, ludanta ĉefan 
rolon en afero : matadoro de la tuta lcom- 
ptoto.

Matematiko. Scienco pri la kvantoj, 
kiuj povas esti mezurataj aii kalkulataj. 
M atem atika. De matematiko, kiu kon- 
cernas la matematikon : matematiha pro- 
blemo. M atem atik isto . llomo, kies specialo 
estas la matematiko.

Mateno. Parto de la tago de la leviĝo 
de I’ suno ĝis.la tagmezo.

Materio (Fiz.). Tio, kies ekzistadon oni 
ekkonas per la kvin sentoj; tio, el kio 
konsistas launiveiso. M ateria. E1 materio, 
koncernanta la materion : la materiaj 
objekloj lcaj la ideoj.

Materialo. Objeklo, objektoj, el kiuj 
per laboro oni povas produkti, verki ion : 
materialo por raporto,

Materialismo. -1 . Scienca teorio, laŭ 
kiu en la universo ekzistas nenio ekster 
materio. - 2. Gelado en la vivo nur al 
persona profito kaj utilo. M aterialisto . 
Adepto, partiano de la materialismo.

Matraeo. Granda kuseno, plenigita per 
haregoj, per mara herbo, aŭ provizitaper 
risortoj, sur kiu oni dormas.

Matrico. Formo por reprodukti koin- 
postajon.

Matrikulo. Dokumento numerila,atest- 
anta ke la posedanto estas enskribita cn 
la liston de 1’anoj deinstitucio (liospitalo, 
universilato) : studenta matrikulo.

Matura. - l.  Atinginta la celo. , la limon 
de sia evolucio : malura frukto, matura 
homo. -2 . Perfekte, suliĉe esplorita, 
provita : malura projekto. M ature. En 
matura maniero. M atureco. Eco de tio, 
kio estas matura. M aturigi. Fari ion 
matura : maturigi legomojn per varmigado. 
M aturiĝi. Fariĝi matura.

Maŭzoleo. Tombo en formo de luksa 
konstruaĵo.

Meblo. Movebla objekto por praktika 
uzo en ĉambro, en loĝejo : ŝranko, seĝo. 
Mebli. Provizi per mebloj : mebli sian 
loĝejon. Meblisto. Homo, kiu faras, vendas 
meblojn.

Meeo. Ŝnuro, rubando el kotono aŭ el 
alia sorba stofo, kiun oni metas en lamp- 
on, en la centron de kandelo, por trans- 
porti la bruligatan substancon al la 
llamo.

Medalo. Malgranila metala disko, kun 
surskribo, portreto aŭ simbolaj signoj, 
farita por honori faman homon, laŭreaton, 
aŭ kiel memoraĵo pri grava fakto.

Medaliono. Juvelo ronda aŭ ovala, en 
kiu oni portas fotografaĵon, harojn de 
amata persono.

Medio. Loko de ago, de fenomeno; 
eksteraj cirkonstancoj de 1’ vivo.

Medieino. Kuracarto. Medicina. De 
medicino, kiu koncernas la medicinon : 
medicina fakullato.

Medikamento. Kuraca rimedo.
Mediti. Koncentrigi la pensojn sur io, 

profunde pensi. M editem a. Kiu liavas 
inklinon al meditado.

Mediumo. Persono, povanta, laŭ la 
kredo de 1’ spiritistoj, esti peranto inter 
la homoj kaj spiritoj.

Meduzo. -1. (Zool.). Speco de polipo 
(Medusa). -2. (Mit.). Monstra virino de la 
greka mitologio, kun serpentoj anstataŭ 
haroj kaj kun kupraj ĉevalaj hufoj.

Medolo. Mola kaj grasa subslanco en 
la interno de 1’ ostoj.

Mehaniko. Parto de la iizikopri la mov- 
ado kaj la egalpezo. Mehanika. -1. Kiu 
koncernas la mehanikon : melianika 
demando. -2. Senpensa, aŭtomata : meha- 
nilta laboro. M ehanike. En mehanika 
maniero. M ehanikisto. Specialisto en la 
mehaniko.

Mehanismo. -1. lnterna aranĝo de 
rnaŝino aŭ aparato, kiu ĝin movas aŭ 
produktas laboron : la mehanismo de 
horloĝo. -2. Tutaĵo de la rimedoj, necesaj 
por ago aŭ funkcio : la melianismo de la 
digeslado.

Mejlo. Mezuro de 1’ interspacoj sur la 
supraĵo : La germana mejlo — 7 V20 m., la 
angla =  I 600 m.
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Melo (Zool.). Raba m am besto el la 
fam ilio de 1' m usleloj (Ifcies taxus).

M ela n k o lio . Spirita m alsano, karakte- 
rizata de konstanta malĝojeco, apatio, 
inklino al la m em m ortigo. M e la n k o lia .  
Malĝoja. M e la n k o lie .  En m elankolia 
m aniero.

M elaso . B runa siropa substaneo el la 
restajo ĵ de rafinita  sukero.

M e le a g r o  (Zool.). Granda korta birdo 
el la vico de I’ kokoj (Mcleagris).

M eliso (Bot.). M ultjara herbo el la 
familio de 1’ fabacoj (Melissa officinalis).

M elki. E lprem i la lakton el la manioj 
de b ru to  : mclki bovinŭn.

M elo d io . Intersekvo de tonoj, agrablaj 
por la orelo. M elo d ia . llarm onia , plena 
de melodio : melodia kanto de la najtingalo. 
M e lo d ie . En m elodia m aniero. M e lo d iec o . 
Eco de tio, kio estas m elodia.

M e lo d ram o . Populara dram o kun kan- 
toj kaj muziko.

M elono (Bot.). Sukplena granda frukto 
de herba vegetaĵo el ia familio de 1’ 
kŭkurbacoj (Cucumis melo). A k v o m e lo n o . 
Cucumis citrullus.

M em . Pronoino, a ldonata  al substan ti- 
voj aii pronom oj, m onlras insiste, kun 
subslreko , personon aii aferon-: personc, 
ne iu alia, ne io alia  : Tion diris la dirck- 
toro mcm. M e m m o r t ig o .  Mortigo de si 
mem. M e m s ta ra .  S taran ta , aganta inem, 
sen helpo d"e aliaj.

M em b ro . - 1 .  Movebla parto de la 
korpo, kunigita kun ĝi per artiko  : mano, 
kruro. -2 .  Ano de socicto, partio  : Nia 
societo havas 500 membrojn - 3. Necesa 
parto . ero de tu to  : mcmbro <fe arilmetika 
progresio.

H e m b r a n o  (Anat.). llislo , pa rto  de 
organo, havanta la formon de m aldika 
folio : la muka membrano de slomako.

M em o ri.K onserv ien  la sp irito  laideo jn , 
antaŭe ak irita jn  : mcmori falcton, memori 
vorton. M em o ro . S p irita  konservo de ideoj, 
an taŭe a k ir i ta j ; kapablo m e m o ri: lernanlo, 
posedanta bonan mcmoron. M e m o re b la .  Kiu 
povas esti m em orata : ne mcmorcbla, 
malsimpla rcgulo. M e m o r in d a .  Kiu m eritas 
esti m em o ra ta : memorinda fakto . B e m e m o r i.  
Refreŝigi en sia  sp irito  la m em oron pri 
io : rememori lamortintan paZron. R e m e m o r -  
ig i .  Refreŝigi en ies sp irito  la m em oron 
pri io : remomorigi ion al iti.

M en cii. Diri kelke da vortoj p ri io, 
paro lan te  pri a lia  temo : La oratoro longc

parolis pri siaj meritoj, kaj eĉ ne menciis la 
kunlaborantojn. M eno io . Vortoj de tiu , kiu 
m encias : honora mencioen konkurso. Kom- 
paru : Citi.

M endi. Postuli. ke oni faru , a lportu . 
liveru ion, kio ne estas tuj havebla : mendi 
surtuton ĉe tajloro, mendi kotleton en resto- 
racio, mcndi libron en biblioteko. M en d o . 
Ago de tiu , kiu m endas. M e n d a n to . Per- 
sono, kiu m endas.

M e n so g i. Diri tion, pri kio oni ŝcias, 
ke ĝi estas m alvera, aŭ nei tion, p ri kio 
on isc ias, ke ĝi estas vera.M ensogo. Vortoj 
de liu, kiu mensogas. M e n s o g a . B azitasu r 
mensogo : mcnsoga vorto. M e n s o g e m a . Kiu 
liavas inklinon mensogi. M e n s o g e m o . 
Inklino mensogi. M e n s o g u lo . Ilomo, kiu 
am as m ensogi, kiu ofte mensogas.

M e n s tru a e io .-P e r io d a  sangfluo el la 
seksaj organoj de 1’ virinoj.

M ento  (Bot.). lle rb a  vegetaĵo el la fanii- 
lio de I’ labiatoj, enhavanta arom an eteran 
oleon (Mcnlha).

M en to n o . Parto  de la vizaĝo sub  la 
m alsupra  lipo.

M en to ro . Gvidanto, konsilanto de ju n - 
ulo.

M enuo. Listo dc m angajoj, el kiuj kon- 
sistas luksa tag- aŭ verpernianĝo.

M erid ian o . Granda cirklo de la terglobo, 
trapasan ta  la polusojn.

M erin o so . llispanaŝafo  kun tred e lik a ta  
lano.

M eriti. Dank' al siaj agoj aŭ ecoj ak iri 
la ra jton  je  io, csti inda je  io : ineriti 
honoron, meriti laŭdon, meritiatenlon. M e r ito . 
Ago, eco, dan k ’ al kiu o n iineritas ion : la 
meritoj de la morlinto.

M erizo  (llot.). Arbo el la familio de 1’ 
rozacoj (sovaĝa ĉerizo) (Prunus avium).

M erk re d o . Kvara, nieza tago de la se- 
m ajno.

M erlo (Zool.). Birdo el la vico de I’ 
paseroj (Turdus merula).

M e rlan g o  (Zool.). Mara fiŝo el la familio 
de 1’ gadoj (Gadus merlangus).

M eso. Diservo, dum  kiu la pastro oferas 
al Dio la sangon kaj karnon de K risto en 
la formo de pano kaj vino.

M esp ilo  (Bot.). Arbeto el la familio de 
la pomacoj kun manĝeblaj fruktoj (Mespi- 
lus).
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M estizo. Ido de i’ gepatroj, el kiuj unu 
estas blanka kaj la alia indiana.

Meti. Doni difinitan lokon al objekto; 
kuŝigi, sidigi, starigi : meti libron sur 
tablo, meti ŝlosilon en seruron, meti infanon 
en liton. D em eti. Meli flanken; metiflanken 
tion, kion oni havis sur s i : demeti ĉapelon.

M etafiziko. Filozolio pri la esenco, 
kaŭzoj kaj leĝoj de la materia kaj spirita 
mondo, neesploreblaj per la metodoj de 
la pozitivaj sciencoj.

Metaforo. Stila figuro, bazita sur la 
simileco de la objektoj aŭ ideoj : ŝtona 
koro. Metafora. Bazita sur metaforo : 
metafora esprimo. M etafo re . En metafora 
maniero. Komparu : Alegorio.

Metalo. Ĥemia elemento, posedanta 
specialan brilon, bone kondukanta la 
varmon kaj elektron, fandebla kaj forĝ- 
ebla:/ero, oro. M etala . De metalo, el ine- 
talo : melala brilo, metala skatolo. M e ta lfa - 
deno . Maldika longa cilindroforma metala 
peco; drato.

Metalurgio. Industrio, produktanta me- 
talojn kaj metalajn objektojn.

M etamorfozo. Aliformiĝo: metamorfozo 
de larvo en insckton, mitologia melamorfozo.

M etem psikozo. Transmigrado dc 1’ 
animoj post la morto el unu korpo en 
alian : La anlikvaj Egiptanoj leredis je la 
metempsilcozo.

Meteoro. Nelongedaŭra fenomeno en 
la atmosfero : neĝo, Iiajlo, ĉielarko.

M eteorologio. Scienco pri la almos- 
feraj fenoinenoj kaj pri la vetero.

Metio. Manlabora profesio. M etiisto .
, Manlabora profesiisto : tajloro, ĉarpentisto. 

K om paru  : O kupo, ofico, specialo .
Metodo. Maniero atingi la celon laŭ 

difinil.a plano : scienca metodo, metodo de 
edulcado.

Metro. Internacia mezuro de la longeco, 
egala al la 10,000,000-ono de la kvarono 
de 1’ tera ineridiano.

Metriko. Scienco pri la ritmo kaj elc- 
mentoj de 1’ versoj.

Metronomo. Instrumcnto,. ineznranta 
la rapidecon de la plenuinado de muzikaj 
verkoj.

Metropolo. Lnndo, urlio, riiate al siaj 
kolonioj : La Anglujo estis iam la mctropolo 
de Unuigilaj Slatoj.

Mevo (Zool.). Uirdo el la vico dc 1’ 
naĝantaj; gi vivas ĉc la bordoj de 1’ maroj 
kaj riveroj (Larus}.

Mezo. Loko, momento, egaldistanca de 
du ekstremoj, de du limoj : mezo de 
ĉambro, mezo de tago. M eza - 1 .  Kiu estas 
en la mezo : meza strato. - 2. Ne supera., 
ne malsupera : meza kvalito. M eze. - 1 .  Ne 
supere : meze bona. - 2 .  M eze de. En la 
mezo de: ntcze de la ĉambro. M ezaj ja rc e n to j. 
Epoko inter la falo de ia Okcidenta Roma 
Regno kaj la malkovro de Ameriko. 
M eznoinbro  Nombro, montranta la plej 
oftan-kvanton de okazoj : La meznombro 
de la vizitantoj de l’ ekspozicio ne superis 
1000 personojn. T agm ezo . La horo 12 de la 
tago. N oktom ezo. La lioro 12 dc la nokto. 
Komparu : C entro .

Mezalianeo. Edziĝo kun persono de 
malpli alta klaso.

Mezuri. Determini ia grandecon de io, 
ĝin komparante kun objekto de difinita 
grandeco : mezuri drapon, mezuri kampon, 
mezuri tempon. M eznro . Ago de liu, kiu 
mezuras : La surlulo eslas tro longa, ĉar la 
mezuro estis malzorge farita. M ezurilo . 
Objekto, per kiu oni inezuras : metro, 
funlo, litro. T e rm e z u ris to . Ilomo, kies 
profesio estas mezuri la teron (kampojn, 
vojojn, k. t. p.).

Mi. Prononio de la unua persono de 1’ 
ununombro.

Miasmo. Malsanigaj vaporaĵoj; malsan- 
igaj substancoj, bakterioj en la aero.

Miaŭi. Eligi sonon kiel la kato : La kalo 
miaŭas, la liundo bojas,

Mielo. Dolĉa suko, kiun la abeioj suĉas 
el la iloroj. M ielkuko . Kuko, farita el 
faruno kaj mielo.

Mieno. Esprimo de la vizaĝo : gaja 
mieno, leolera mieno.

Migdalo (Bot.). Fruktodel’ migdalarbo. 
M igdala rbo . Arbo el la familio de 1’ 
amigdalncoj; ĝiaj fruktoj enhavas grasan 
oleon, uzatan en la medicino kaj ili mem 
estas uzataj en sukeraĵoj (Amygdalus com- 
munis).

Migri. Iri de unu loko al alia malprok- 
sima, ne havi konstanlan loĝlokon : 
migrantaj birdoj, migrantaj popoloj. E n m ig r- 
a n to . Homo, kiu transloĝiĝas en fremdan 
landon. E lm ig ra n to . Ilomo, forlasanta 
siati patrujon por transloĝiĝi en frenulam 
landon. Koinparu : V agi.

Mikrobo. Bakterio, kaŭzanta malsanon.
Mikrofono. Elektra aparalo, plilaŭtig- 

ganta malfortajn sonojn.
Mikrometro. inslrumcnto por mezuri 

tre inalgrandajn objektojn.
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M ik ro sk o p o . Optika instrumento, pli- 
grandiganta observatan objekton, tro 
malgrandan por esti vidata per nearmita 
okulo. M ikroskopa. -1 .  Farata per la 
mikroskopo : milcroslcopa esploro. -2. Tre 
malgranda, videbla nur per la mikroskopo: 
mikroskopa estaĵo.

Miksi. - l .  intermeti kelke da objektoj 
aŭ iliajn erojn : miksi kartojn, milesi akvon 
kun vino. -2. Preni, kompreni, rekoni unu 
objekton anstataŭ alia : Oni iafoje milcsas 
la vortojn : «flegi » kaj « varti », lcvankam 
ilia senco estas tute malsama. La fraloj Petro 
lcaj Johano estas iiel similaj, ke oni ofle 
miksas ilitC M iksado. Agoj de tiu, kiu 
niiksas. Miksajo. Io konsistanta el miks- 
itaj objektoj : miksaĵo de akvo kaj vinagro. 
Alm iksi. Aligi per mikso : almilesi krelon 
al sukero.

Mil. 1000; dekfoje cent : mil soldatoj. 
Jaruiilo, miljaro. Milo da jaroj.

M ilda. Neekscitanta la sentojn, agrabla: 
milda vetero. Mildigi. Fari ion milda : 
mildigi akran guston de medikamento. Kom- 
paru : K vieta, tran k v ila , serena.

Milio (Bot.). Ilerba vegelaĵo ellafamilio 
de I’ graminacoj kun malgrandaj rondaj 
grajnoj (Panicum miliaceum).

Miliardo. 1,000,000,000; mil milionoj.
M ilieio. Nekonstanta militistaro el civil- 

anoj, alvokataj al la armiloj nur dum la 
milito.

Miligramo. Milono de gramo.
Milimetro. Milono de metro, dekono de 

centimetro.
Miliono. 1,000,000; mil miloj.
Militi. Batali per armitaj manoj kontraŭ 

fremda popolo aŭ kontraŭ malamika partio 
de 1’ propra popolo : La antilcvaj Grelcoj 
longe mililis kontraŭ la Persoj. Milito. 
Batalado de militanto. Milita. Kiu kon- 
cernas la militon. M ilitisto. Homo, kies 
profesio estas militi, soldato. M ilitistaro. 
Armeo. M ilitestro . Cefo de armeo. Milit- 
kaptito. Ilomo, malliberigitademalamikoj 
dum milito.

Milvo (Zool.). Itaba birdo el la familio 
de 1’ falkoj (Milvus).

Mimiko. Arto prezenti siajn pensojn 
kaj sentojn per la esprimo de la vizago, 
per gestoj kaj movoj dela korpo. Mimika. 
Esprimanta per la mimiko : mimika 
lingvo. Mimike. En mimika maniero, per 
mimiko. M im ikisto. Homo, kies specialo 
estas la mimiko.

Mimozo (Bot.). Brazilia vegetaĵo kun 
tre sentemaj folioj (Mimosa).

Mino. Subteraĵo, en kiu estas metita 
eksploda substanco. Minejo. Subtera loko, 
kie oni elfosas metalojn, karbon, k. t. p., 
aranĝante minojn.

Minaei. Per gestoj aŭ vortoj konigi al 
iu, ke oni volas fari al li malbonon, lin 
puni : La patro minacis la malobean knabon 
pcr bastono. -2. Esti proksima, esti kred- 
ebla (pri malfeliĉo, malsukceso) : La 
vetero cslas nelconstanta, minacas nin fulmo- 
tondro. Minaoo. Ago, vortoj de tiu, kiu 
minacas.

Minareto. Turo de mahometana tem- 
plo, de kies balkono oni alvokas la 
Turkojn al la preĝado.

M in era lo . Korpo, troviĝanta en la tero 
aŭ sur ĝia supraĵo, produktita nek de 
besta nek de vegeta organismo : fero, 
kreto. M inerala. E1 mineralo, kiu koncernas 
mineralon : minerala regno.

Mineralogio. Scienco pri la mineraloj. 
M ineralogiisto. Specialisto en la minera- 
logio.

M in ia tu ro . - 1. Malgranda akvarela 
portreto sur eburo, sur pergameno. - 2. 
Malgranda objokto, kiu eslas kvazaŭ 
reproduklo de granda je pli malgranda 
skaht.

M in im u m o . Plej malalta atingebla 
grado : minimumo de necesa mono. Mini- 
m um a. De plej malalta atingebla grado.

Ministro. Alta ŝtata oficisto, administr- 
anla unu el la sekcioj de la ŝtataj 
aferoj : ministro de la elcsteraj aferoj. 
M inistraro . Ministroj, kuneadministrantaj 
ŝlaton.

M inio (llem.). Miksaĵo de plumboksido 
kun plumbhipoksido; fiave-ruĝa pulvoro, 
uzata kiel farbo.

M inuso . Matematika signo, montranta 
negativan kvanton; matematika signo ile 
la substrahado (deprenado).

Minuto. -1. Sesdekono de la boro. - 2. 
Sesdekono de la grado (mezuro de 1’ 
anguloj).

M iogalo  (Zool). Mambesto el la vico 
de 1’ insektomangaj (Mjogale).

M iopa. Kiu vidas nur de proksitne, 
ĉar lia okulo havas tro grandan optikan 
forton. Miopeco. Stato de tiu, kiu estas 
miopa. Miopulo. llomo niiopa.

M iozoto  (Bot.). Vegetaĵo, nomata en la 
popola lingvo : « ne forgesu min », kresk- 
anta apud marĉoj, riveretoj (Mgosolis).
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Miri. Havi la senton, la impreson, kiun 
kaŭzas io neatendita, stranĝa, eksteror- 
dinara, nova : Mi miras, ke vi ne respondis 
mian leteron. M iro . Senlo, impreso de 
tiu, kiu miras. M irin d a . Kiu indas mir- 
on. M irig i. Kaflzi ies miron.

Mirabelo. Malgranda, flava pruno.
Miraklo. Supernatura fakto, fenomeno, 

kontrafla al la leĝoj dePnaturo. M irak la . 
Supernatura, kontraŭa al la leĝoj de 1’ 
naturo, eksterordinara. M irak le . En mira- 
kla maniero, per miraklo.

Mirho. Malmoliĝinta rezino de kelkaj 
arabaj kaj afrikaj arboj, uzata en la 
fabrikado de 1’ parfumoj.

Miriado. Granda, neditinita nombro : 
miriadoj da steloj.

M iriametro. Dek mil inetroj.
Miriapodoj (Zool.). Klasodeartropodoj, 

lties korpo konsistas el Ire multenombraj 
segmentoj (Myriapoda).

M iristikaeoj (Bot.). Familio de duko- 
tiledonaj multepetalaj vegetaĵoj : muskalo.

M irm ekofago (Zool.). Sendenta mam- 
besto de la Suda Anieriko, sin nutranta 
per forniikoj (Myrmccophaga).

M irmeleono (Zool.). Insekto el la vico 
de 1’ retoll ngilaj (Myrmeleon fonnicarius).

Mirto (Bot.). Arbeto kaj arbo el la 
familio de t’ mirtacoj, kun bonodoraj 
brilaj folioj (Myrtus communis).

Mirtaeoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj multepetalaj vegetaĵoj : mirto.

Mirtelo (Bot.). Malalta arbeto el la 
familio de 1’ vakciniacoj kun nigraj 
bongustaj beroj (Vaccinium myrtillus).

Misalo. Meslibro.
Misio. - 1. Komisio, por disvastigi la 

kristanismon kaj civilizacion inter sovaĝ- 
uloj. - 2. Grava komisio.

Mistero. Faklo, dogmo, kiu ne povas 
esti esplorita, komprenita de la homa 
intelekto : la misteroj dc la naluro. M istera . 
Entcnanta misteron.

Mistifiki. T rotizi ies kredemon, por 
lin moki. M istilik o . Ago de tiu, kiu 
inistilikas.

Mistiko. lteligia medito, aondukanta 
ĝis la ekstazo kaj havanta kiel celon 
ekkoni la misterojn de l)io kaj de la 
postmorta vivo. M istik a . Kiu koncernas 
la mistikon, bazita sur la mistiko.

Mito. Fabela rakonto pri antikvaj dioj 
de idolanoj.

Mitotogio. Scienco pri la mitoj.
Mitro. Kovraĵo de la kapo de 1’ epis- 

kopoj porsolenaj okazoj.
Mitulo (Zool.). Speco de manĝebla 

molusko (Mytilus edulis).
Mizero. Stato inda de kompato per 

ekstrema malriĉeco aŭ malfeliĉo. M izera. 
Kiu estas en inizero. M izere. En mizera 
maniero. M izerulo . Homo mizera.

Mnemoniko. Arto helpi la memoron 
kaj ĝin perfektigi.

Mobilizi. Fari militistaron batalpreta. 
M obilizo. Ago de tiu, kiu mobilizas.

Modo. -1 .  Nedaiiramoro pri la societaj 
rilatoj, pri la maniero sin vesti : ĉapelo 
laŭ la lasta modo. La modo postulas, ke oni 
ne venu al balo pli frue, ol ĉiuj jam estas 
tie. - 2. (Gram.). Maniero, en kiu la verbo 
esprimas agon afl staton : indikativo, 
icondiĉa modo, u-modo.

Modelo. - l .  Objekto, kiun oni repro- 
duktas per imitado : modelo de brodaĵo, 
modelo dc maŝino, modelo de pentristo. - 2. 
lo perfekta : modelo de honestcco. M odela. 
Imitinda, perfekta : modela konduto. 
M odeli. Fari modelon el argilo, gipso 
k. t. p. Komparu : E kzem plo .

Modera. Ne tro granda, ne tro postui- 
ema, ne ekstrema : modera manĝado, 
modera prezo, modera poiitika partio. 
M odere. En modera maniero. M odereoo. 
Eco de tio, kio estas modera. M oderig i. 
Fari ion modera : moderigi ies fervoron.

Moderna. Nuntempa, de nia epoko : 
moderna poezio.

Modesta. Ilavanta malaltan opinion 
pri siaj scioj, virtoj, meritoj, k. t. p. : Vere 
granda homo estas ĉiam modesta. Modesteoo. 
Eco de tiu, kiu estas modesta. Malmo- 
d e s ta . ltavanta tro altan opinion pri si 
mem. M alm odesteoo . Eco de tiu, kiu estas 
malmodesta. Komparu : Humila.

Modifi. Aliigi ion, ne ŝanĝante ĝian 
esencon : modiji projekton.

Moduli. Laŭtigi kaj mallaflligi la 
voĉon, nuanci.

Moki. Ridindigi per malŝata ŝerco : 
molci eĉ la plej sanktajn aferojn. Moko. 
Vortoj de tiu, kiu mokas. Mokajo. 
Mokanta ŝerco. Mokulo. Homo, kiuhavas 
la inklinon moki. Mokema. Havanta la

' inklinon moki.
Mola. Facile cedanta al premo : mola 

argilo, mola koro. Moleoo. Eco de tio, kio 
estas mola. Molaĵo. Mola objekto, mola 
parto de objekto : molaĵo de pano. Moligi.
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Fari ion mola. Moliĝi. Fariĝi mola. 
Malmola. Malfacile cedanta al premo aŭ 
tute ne cedanta al premo. Maimoligi. Fari 
ion malmola. Maimoliĝi. Fariĝi malmola.

Molekulo. Plej malgranda ero de ĥemia 
korpo, povanta ekzisti kaj havanta la 
ecojn de la tulo. Iiomparu : Atomo.

Molibdeno (liem.). Mo. Ilemia ele- 
mento, brila blanka metalo, facile romp- 
ebla.

Molusko (Zool.). Molkorpa besto; tipo 
<le bestoj, pli simplaj o'l la artropodo.j : 
heliko, liinako.

Momento. Tre mallonga tempo : 
Atendu unu momenton! V

Mono. Stampita metalo aŭ papero, kiel 
pagrimedo. Mona. Kiu koncernas la 
monon : monaj aferoj. Monero. Aparta 
mona peeo : ora monero. Monujo. Sako, 
saketo por mono.

Monado. Laŭ Leibniz, sensubstanca 
eslaĵo, el kiuj konsistas la universo.

Monaho. Homo, upartenanta al religia 
societo, ĵurpromesinta seksan purecon 
kaj pian servon al Dio : dominileano, fran- 
ciskano. Monahejo. Domo de monalioj. 
M onahino. Virino, apartenanta al religia 
societo, ĵurpromesinta seksan purecon 
kaj pian servon al l)io. M onahinejo. Domo 
de monaĥinoj.

Monarho. Sedenpenda regnestro : 
imperiestro, ref/o, princo. M onarhisto. 
Partiano de nelimigita povo de regnestro.

Monato. Dekduono de la jaro :januaro, 
aprilo.

Mondo. - l. Tutaĵo de lio, kio ekzistas, 
universo. - 2. La tero, kiel loĝloko de 1’ 
homoj.

Monedo (Zool.). Malgranda birdo el la 
familio de 1’ korvoj (Corvus monedula).

Monitoro. Malalta batalŝipo, forte 
ŝirmila per kirasoj.

Monogramo. Figuro, arte kunmetita 
el la komencaj literoj de 1’ nonto kaj 
antaŭnomo.

Monoklo. Okulvitro por unu okulo.
Monologo. Sceno, en kiu aktoro estas 

sola kaj parolas al si mem.
Monomanio. Spirita malsano, en kiu 

unu ideo plene absorbas la intelekton.
Monopolo. - l .  Privilegio, donanta al 

unu persono aŭ kompanio ekskluzivan 
rajton vendi aŭ fabriki ion. - 2. Eksklu- 
ziva rajlo.

Monoteismo. Kredoje unu sola Dio.
Monoteisto. Kredanto je unu Dio.
Monstro. Estaĵo,de lanaskiĝodiferenca 

de la aliaj estaĵoj de la sama speeo; 
estaĵo tre malbela. M onstra. De monstro, 
tre malbela.

Monto. Natura altaĵo de la tero : 
SuercsZo. Monteto. Natura malgranda 
altaĵo de I’ tero. Montano. Loĝanto de 
montoj. Montaro. Aro de montoj, prezent- 
anta unu tuton kaj havanta komunan 
nomon : Alpoj. In term onto . Mallarĝa kaj 
profunda valo inter montoj aŭ ŝtonegoj : 
Termopiloj.

Montri. Fari ion videbla por la okuloj : 
montri sian novan ĉapelon, montri al iu la 
vojon, montri kuraf/on. M ontriĝi. Fariĝi 
videbla por la okuloj, fariĝi klara : 
Baldaŭ montrif/is, kiu estas prava.

Monumento. Verko de la arĥitekturo 
aŭ skulptarto, por transdonial la posteuloj 
memoron pri granda homo, pri glora ago.

Mopso (Zool.). Speco de ĉambra hundo 
kun granda kapo kaj mallonga korpo.

Moro. Ĝenerala maniero de popolo, 
lando, provinco agi kaj konduti en la so- 
cieta vivo : La civilizacio nobligas la morojn.

Moraeoj (Bot.). Familio de dukolile- 
donaj senpetalaj vegetaĵoj tjigarbo, moruso.

Morala. Konforma, akordiĝanta kun la 
bonaj moroj, devoj kaj virtoj. Morale. En 
morala maniero. Moraleco. Eco de tio, 
kio estas morala. Komparu : Etiko.

Morbilo (j) (Med.). Infekta malsano de 
infanoj, karakterizata de febro kaj de 
ruĝaj makuloj de la haiito, prccipe de I’ 
vizaĝo.

Mordi. Niri, vundi per la dentoj : 
mordi panon. La hundo ne mordas sian 
sinjoron. Mordema. Kiu amas mordi : 
mordema hundo.

Morfino. Alkaloido de I’ opio, kvietig- 
anta la dolorojn kaj dormiganta, uzata 
prccipe por subhaŭtaj injektoj.

Morgaŭ. En Ia plej proksima lagoposl 
la nuna. Postm orgaŭ. Post du tagoj.

Morĥelo (Bot.). Manĝelda fungo el la 
familiode 1’sakfungoj (Morchella).

Morti. ĉesi vivi, perdi la vivon : Ĉiuj 
homoj mortas. Morto. Perdo de la vivo. 
M ortinto. Ilomo, kiu mortis : Pri la inort- 
intoj diru bonon aŭ nenion (lalina proverbo). 
M ortema. Kiu dcvas inorli pli aŭ malpli 
baldaŭ, kiu ne posedas la senmortecon : 
La dioj kaj la mortemaj homoj. M ortulo.
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Mortema homo : Ĉi liu mondn de la mortuloj. 
M ortig i. Senigi iun je la vivo : mortigi 
sovarjan beston. S en m o rta . Kiu neniatn 
mortas : senmorta Dio. S enm orteoo . Eco de 
tio, kio estas senmorta.

Mortero. Miksaĵo de kalko kun sablo, 
per kiu oni kunigasla brikojn. Komparu : 
C em ento , s tu k o .

Moruo (Zool.). Mara fiŝo el la familio 
de I’ gadoj (Gadus morrbua).

Moruso (Bot.). Arbo el la familio de I’ 
moracoj; la folioj de la blanka moruso 
estas uzataj por nutri la silkajn raiipojn 
(Morus alba).

Mosko. Aroma' substanco, ekstraktata 
el surventraj glandoj de duhufulo, vivanta 
en la Meza Azio.

Moskeo. Mahometana templo.
Moskito (Zool.). Malgranda dullugila 

insekto, turmentanta la homojn kaj best- 
ojn per etaj pikoj.

Mosto. Nefermentintavino, sukoelprem- 
ita el la vinberoj.

Moŝto. Honora titolo, uzebla por ĉiuj 
rangoj : Via sinjora moŝto, lia reĝa moito.

Moto F razo, cil.ita el ia aŭtoro kaj 
metita antau verko aŭ artikolo por esprimi 
ĝian ĉefan ideon. Komparu : Aforismo, 
maksimo, proverbo, sentenoo.

Motivo. Kaŭzo de ago, de konduto : 
lcolerisen motivo. M otivi. Prezenti motivojn, 
klarigi per motivoj : nejnolivila postulo.

Motoro. Maŝino, per kiu iu ajn forto 
produktas menanikan laboron : gasa moloro, 
elelclra motoro.

Movi. Transigi korpon en alian lokon ; 
ŝanĝi la lokon de korpo rilate al korpo 
liksita : movi veturilon. Movo. Ago de tiu, 
kiu movas. Moviĝi. Ŝangi la lokon de la 
propra korpo rilate al korpo fiksita. 
M oviĝem a. Kiu volonte, facile moviĝas : 
movifjema besto. Senmova. Kiu tute ne 
moviĝas.

Mozaiko. Speco de pentrajo, farita el 
kunmetitaj diverskoloraj ŝtonoj, lignaj 
pecoj, k. t. p.

Mucida. Havantala malagraolan guston 
kaj oiloron, kiun la nutrajoj ricevas en 
malseka aŭ neaerumata loko.

Mueli. Pecetigi, pulvorigi la grenon 
por fari farunon. M uelejo. Loko, kie oni 
muelas. Muelisto. Ilomo, kies profesio 
cstas mueli.

Mufo. Cilindroforme kunkudrita pelta 
peco por varmigi la manojn.

Muĝi. Eligi tre fortan kaj akran tonon, 
kiel la ventego, maraj ondoj, k. t. p.

Muko. Densa, glua fluidaĵo, produktata 
de la samnomaj membranoj de la besta 
kaj homa organismo.

Mulo (Znol,). Ido de azeno kaj ĉevalino 
(Eqaus miilus).

Multe. Granda nombro, granda kvanto : 
mulle da bomoj, multe da akvo. M u lta , m u lta j, 
Granda kvanto de samspecaj objektoj. 
diferencantaj per siaj ecoj : Multaj bestoj 
poscdas voston. P lim u lto . Pli granda parto; 
partio posedanta pli grandan kvanton da 
voĉoj : La plimiilto voĉdonis lcontraŭ la 
projelctoj. M ultob lig i. Pligrandigi, aldon- 
ante multfoje la saman kvanton. M alm u lte . 
Malgranda nombro, malgranda kvanto.

Multipliki. Multobligi: multiplilci 6 per3.
Mumio. Kadavro, konservita per la 

enbalzamigo : cgipta mumio.
Munieio. Militaj provizoj, precipe la 

pulvo kaj kugloj.
Munti. Kunmeti maŝinon sur la loko, 

kie ĝi devas funkcii. M u n tis to . Ilomo, 
kies profesio cstas munli.

Muro. Masonaĵo, servanta kiel flanko 
de domo, por apartigi aŭ dividi teran 
spacon.

Murmuro. Malklara bruo de multe da 
personoj, kiu.j parolas samtempe; sono, 
montranta malkontentecon. M u rm u ri. 
Eligi murmuron. M u rm u re ti . Paroli 
mallaŭle, por ne esti aŭdata; eligi mal- 
laŭtan malklaran sonon : murmureti al ies 
orcloi La folioj* shaalaj de delilcata vcnto, 
murmuretas.

Muso (Zool.). Malgranda mambesto el 
la vico dc 1’ mordantaj (Mus).

Musko (Bot.). Granda klaso de 1’ krip- 
togamoj kun trunketoj kaj folioj (Muscus).

Muskato (Bot.). Arbo el la familio de 
la mirislikacoj, el kics nnksoj kaj floroj 
oni ekstraktas bonodoran oleon (Mjristica 
fragrans).

Muskedo. Peza pafilo, kiun oniapogis 
dum la pafado sur forko.

Muskolo. Organo, konsistanta el karnaj 
fibroj kaj plenumanta la movojn de 1’ 
bestoj.

Muslino, Plej malpeza teksaĵo, kotona, 
lana.
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M ustardo . Spicaĵo el sinapo kaj vi- 
nagro.

M ustelo (Zool.). Raba mambesto (norno 
de la familio) (Mustela).

Muŝo (Zool.). Insekto el la vico de 1’ 
duflugilaj, grandanombre vivanta en la 
loĝejoj, staloj. (Musca; la plej konata 
speco — musca tlomestica =  hejma muŝo).

M uta. - 1. Kiu ne posedas la parolka- 
pablon : surda kaj mula de la naskiĝo. -2. 
Kiu ne povas paroli de emocio : muta de 
teruro. M utig i. Fari iun muta. M utiĝi. 
Fariĝi muta. M u tu lo . Homo muta.

M utualism o. Sistemo, celanta forigi 
laprolitojn de 1’ perantoj kaj entrepren- 
istoj per kompanioj de 1’ konsumantoj.

Muzo. Ĉiu el Ia naŭ grekaj diinoj de 
la sciencoj aŭ artoj : Uranio estis la muzo 
de l’ astronomio.

Muzeo. Granda kolekto de sciencaj aŭ 
artaj objektoj.

M uziko. Arto kombini la sonojn en 
maniero, agrabla por la orelo. M uzika. De 
muziko, kiu rilatas la muzikon : muzika 
iustrumenlo. M uz ik em a . Kiu amas la 
muzikon. M uzik isto . Homo, kies profesio 
estas la muziko.

N

N. Fleksio de 1’ akuzativo : patron, 
bonajn, min.

Naeio. Aro de homoj, loĝantaj la saman 
teritorion kaj havantaj komnnan devenon 
kaj lingvon. N acia. De nacio, kiu kon- 
cernas nacion : nacia lcaralctero, nacia tinr/vo. 
Nacieco. Eco, ecoj karakterizantaj nacion. 
In te rn a c ia . Komuna por kelke da nacioj, 
por multaj nacioj : internacia juro.

Nadiro (Astr.). Punkto de la ĉiela sfero, 
kiun trafus rekta linio, pasanta de la 
punkto, kie ni estas, tra la centro de la 
tero.

Nafto. Kruda petrolo, trovata en Kaŭ- 
kazo kaj Ameriko.

Naftalino (llem.). Solida karbonhidrato 
de forta odoro, uzata kontraŭ la tineoj.

Naĝi. Sin movi antaŭen sur aŭ en akvo, 
en fluidaĵo.

N aiva. Kredema kaj malkaŝema, kiel 
infano. Naive. En naiva maniero. Naivulo. 
Homo naiva.

N ajado. Greka diino de la akvoj.
N ajbaro . Homo, nacio, loĝanta apude : 

La Hispanoj kaj Portugaloj estas najbaroj. 
Najbaro, loĝanla en apuda bieno. Najbaro, 
loĝanla en apuda ĉambro. Najbara. Loganta, 
estanta apude : najbara lando.

Najlo. Akrepinta fera aŭ ligna maklika 
peco, per kiu oni fiksas aŭ  sur kiu oni 
pendigasobjektojn. Najli. Fiksi per najlo. 
N ajlo tirilo . Ilo, por eltiri najlojn.

N ajtingalo  (Zool.). Kantobirdo el la 
familio de 1’ turdoj (Luscinia).

Nankeno. Kotona flava teksaĵo.
Napo (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 

la kruciferoj, kulturata en ĝardenoj (manĝ- 
aĵo) kaj kampoj (paŝtaĵo) (Brassica napus).

Nareiso (Bot.). Bulba vegetaĵo el la 
familio de 1’ amarilidacoj kun belaj 
bonodoraj blankaj floroj (Narcissus).

Narkoti. Fari nesentema, dormigi per 
medikamentoj : sin narlcoti per la morfino. 
N a rk o ta ĵo . Narkotanta medikamcnto.

Narvalo (Zool.). Mara mambesto el la 
familio de 1’ delfenoj, kun tre longa 
(2-3 m.) dento de la supera makzelo. 
(Monodon monoceros).

Naso. Ilo por fiŝkapto, konsistanta el 
konusforme kunplektitaj vergoj.

N aski. - 1. Produkti idon : La geedzoj 
naskis lcvin infanojn. - 2. Kaŭzi : naski 
disputojn, naslci malpacon. N ask iĝ i. Veni en 
la mondon (pri ido) : Zamenhof naslciĝis en 
la jaro 1859.

N atro (Ĥem.). NallO. Ilidratode natrio, 
tre forta alkalio, multe uzata por indus- 
triaj celoj.

N atrio  (Iiem.). Na. Ilemia elemento, 
alkalia metalo; al ĝiaj saloj aparlenas 
natriklorido.

N aturo. - l .  Tutaĵode la objektoj, kiuj 
efektive ekzistas : La tri regnoj de lanaturo : 
la bestoj, la vegelaĵoj lcaj la mineraloj. - 2. 
Kunnaskitaj ecoj, esencaj ecoj de estaĵo : 
la homu naturo. N a tu ra . Kreita de la na- 
turo, normala, ne artefarita : nalura floro. 
N a tu re . En natura maniero.
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Naturalismo. - 1. Filozofia doktrino, 
abribuanta al la naturo la esencon de ĉia 
ekzisto. - 2. Realismo en la arto kun 
prefero pentri la fizikan kaj moralan 
malbelon.

Naŭ. 9.
Naŭzo. Malagrabla sento de 1’ vomonto. 

Naŭzi. Kaŭzi naŭzon.
Navo. Meza parto de templo. Komparu : ; 

T ransepto.
Navigi. Veturi, vojaĝi sur akvo. Navig- 

ado. Veturado, vojaĝado. sur akvo.
Navigaeio. Navigado.
Nazo (Anat.). Superstaranta parto de : 

la vizaĝo inter la buŝo kaj la 1'runto; 
flarorgano. N aztuko. Malgranda tuko por 
viŝi la nazori. Nazumo. Okulvitroj, kiujn 
risorto tenas sur la nnzo.

Ne. Partikulo, esprimanta foreston, 
mankon de ago, de eco : ne ami, ne bona.

Nebulo. Densaj, videblaj vaporoj super 
la tero.

Neeesa. Kiun oni absolute bezonas : 
La aero estas necesa por eiu vivanta cstaĵo. : 
Neoeso. Absoluta bezono. Neoesejo. Loko, 
kie oni kakas kaj pisas.

Negativa. Prezentanta rezultaton, kiun 
oni ricevas, deprenante kvanton pli 
grandan ilc malpli granda : 5 — 7 =  — 2;, 
— 2 estas nombro ncgativa.

Negliĝo. llejma vesto, kiun oni portas : 
post la leviĝo kaj antaŭ kuŝiĝo.

Negoeo. Afero, entrepreno, kies celo 
estas mona profito. Komparu : Komerco.

Neĝo. Glaciiĝintaj akvaj vaporoj, fal-; 
antaj teren. Nejji. Fali (pri la neĝo) : La ' 
tutan nokton nejĵis.

Nek. Konjunkcio knn la senco : kaj nc : 
Li ne kantas nek ludas.

Nekrologo. Artikolo kun sciigo priĵus 
mortinta persono kaj mallonga priskribo 
de ĝia vivo.

Nektaro. Trinkaĵo de 1’ dioj; tre , 
bongusta trinkaĵo.

Nenia. Nea adjektiva pronomo de 1’ 
kvalito : Kian vinon vi deiiras : blankan aŭ 
ruĝan? Dankon, nenian.

Nenial. Pro neniu kaŭzo.
Neniam. En neniu tempo.
Nenie. En neniu loko : Nenie oni inalen- 

manf/as tiel abunde, kiel en Anglujo.
Neniel. En’ nenia maniero.
Nenies. De neniu, apartenanta al neniu: 

obci nenies konsilojn.

Nenio. Nea substantivo pronomo por 
objektoj, aferoj, ideoj : Li manf/is nenion. 
Nenio povas konsoli la palrinon post la morlo 
de la filo.

Neniom. Nenianombro, nenia kvanto; 
nenian nombron, nenian kvanton (malofte 
uzata).

Neniu. Nea prdnomo persona substan- 
tiva : Kiu venis? Neniu venis.- 2. Nea adjek- 
tiva pronomo : Neniun helpanton plu mi de- 
ziras.

Neologismo. Nova vorto aŭ esprimo.
Nepo. Filo iefilo aŭ de filino. Nepino. 

Filino de filo aŭ de filino.
Nepotismo. Trouzo de sia povo, por 

doni oficojn al siaj samfamilianoj.
Nepre. En maniero neevitebla, absolute 

necesa : Por vivi oni nepre devas manf/i.
Nervo (Anat.). Blanka fadenforma 

organo, servanta kiel kondnkilo por la 
sentemo kaj movado de 1’ bestoj. N erva. 
De nervo, lioncernanta la nervojn : nerva 
malsano.

Nesto. Konstruaĵo, kiun faras la birdoj. 
kelkaj insektoj kaj fiŝoj.por tie loĝi, nieti 
la ovojn kaj kovi la idojn.

Neto. Delinitive redaktita skribaĵo sen 
korektoj kaj makuloj. Malneto. Skribaĵo 
ne definitive redaktita kun korektoj kaj 
makuloj.

Neŭralgio. Forla doloro de nervo.
Neŭtra (Gram.). Nek aktiva, nek pasiva; 

nek vira, nek virina : neiitra verbo, neŭ- 
tra sekso.

Neŭtrala. - 1. Ne partoprenanta en 
batalo, on disputo de du partioj : resti 
neŭtrala.-2 (llem.). Nek acida, nek alkalin : 
neŭtrala solvaĵo.

Nevo. Filo de frato aŭ de fratino. Nev- 
Ino. Filino dc.frato aŭ de fratino.

Ni. Pronomo de la unua persono de 
la multenombro.

Niĉo. Kavaĵo en muro por statuo, por 
lito. Komparu : Alkovo.

Nigra. Ilavanta la plej malhclan kolor- 
on, la koloron de la fulgo. Nigro. La ni- 
gra koloro. Nigreco. Eco de tio, kio estas 
nigra. N igrigi. Fari ion nigra : nigrigi gri- 
zajn harojn, N igriĝi. Fariĝi nigra.

Nihilismo. Doktrino, neanla ĉiun kred- 
on kaj celanta detrui la ekzistantajn 
leĝojn kaj ordon.

Nihilisto. Adepto de.la nihilismo.
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Nikelo (Ĥem.) Ni. Hetnia elemento, 
melalo tre similanta la arĝenton kaj 
uzata por kuirvazoj, moneroj, k. t. p.

Nikotino. Alkaloido de la tabako.
Nikso. Spirito de 1’ akvoj.
Nimbo. Aŭreolo.
Nimfo. Duondiino eterne juna : nimfo 

de l' arbaroj, de la montoj.
Nivelo. Alteco de horizontala ebeno : 

1000 metrojn supcr la nivelo de la oceano. 
N iveli. Ebenigi iaŭ dezirata nivelo. N ivel- 
iio . Instrumento por deterinini, ĉu sur- 
faco estas ebena kaj horizontala.

Nizo (Zool.). Raba birdo et la familio 
d.e I' falkoj (Nisus cominunis).

-N j. Sulikso por dcrivi virinajn kares- 
ajn nomojn : Anjo, onklinjo.

Nobelo. Homo, kiu per la naskiĝo aŭ 
per favoro de la regnestro ĝuas specialajn 
privilegiojn ati nur posedas honoran titol- 
on, distihgantan lin de la aliaj klasoj. 
N obeleoo. Eco de tiu, kiu estas nobelo. 
N obelaro . Klaso de la nobeloj. N obela. Po- 
sedanta nobelecon. N obelig i. Fari, pro- 
klami iun nobela.

Nobla. Distingiĝanta per siaj altaj mo- 
ralaj kvalitoj : nobla /coro.Nobleco. Eco de 
tio, kio estas nobla. Noble. En nobla ma- 
niero.

Nodo. Duobla kunkruciĝo de du kun- 
ligitaj fndenoj, ŝnuroj. Komparu : B an to .

Nokto. T empo, dum kiu la suno estas 
sub la horizonto; tempo de la subiro ĝis 
la leviĝo de lasuno. N o k ta . Denokto, kiu 
koncernas nokton. N o k te . Dum la noklo. 
N oktom ezo. lloro 12 vespere. T a g n o k te g a l-  
eco. Tempo de la jaro, kiam la tagoj kaj 
noktoj estas egaldaŭraj.

Noktuo(ZooL). Raba birdo el la familio 
de 1’ strigoj (Athenc noctua).

Nomo. Vorlo, uzata por distingi objekt- 
on aŭ personon de aliaj objektoj aŭ per- 
sonoj : Adamo donis nomojn al ĉiuj besloj. 
N om i. - l .  Determini per nomo : li estas 
nomata Petro. - 2. Doni nomon : La gepa- 
troj nomis sian Jilinon Margareto. N om aro . 
Tabelo de nomoj : nomaro de la membroj 
de societo. S am nom a. Havanta la saman 
nomon.

Nomado. Ilomo, popolo, ne havanta 
konstantan loĝlokon : la nomadoj de Afriko.

Nombro. Unuo aŭ dilinita kvanto da 
unuoj : Dudek du estas para nombro, tridelc 

. Icvin — nepara. M u lten o m b ro . Gramatika

formo, monlranta pli ol unu objekton : 
patroj. U n u n o m b ro . Gramatika lormo, 
montranta unu objekton : palro.

Nominala. - 1. Posedanta nur la no- 
mon, sed ne la rajtojn : nominala ĉefo. - 
2. Surskribita sur monero kaj ofte dife- 
renca de la efektiva valoro : nominala va- 
loro.

Nominativo. Unua kazo de la deklina- 
cio, montranta la subjekton de frazo kaj 
la atributon en tiel nomata nominativo 
de I’ ldareco (nominativo apud akuza- 
tivo) : La patro amas la filon. Fari vitron 
ncrompebla.

Nordo. - 1. Parto de la liorizonto, kiu 
estas post ni, kiam ni tagmezc rigardas la 
sunon. - 2. Parlo de la tera globo, de 
lando, direktita al la nordo. N o rd a . De 
nordo : nordu vento, norda gasto. N o rd e . En 
la nordo.

Normo. Ordinara, laŭregula stato : de- 
klinif/i dc la normo.

Normala. Kofonuaal la nornio.
Nostalgio. Melankolio, kaŭzita de sopiro 

revidi la patrolandon.
Noti. Skribi mallongan resumon, por 

ne forgesi. Noto. Mallonga resumo, porne 
forgesi. N o tlib ro . Malgranda poŝlibro, en 
kiu oni. enskribas notojn. Komparu :
Signo.

Notario. Ŝtata oficisto, kiu konservas 
kaj redaktas akl.ojn, kontraktojn, atestas 
la aŭtentikecon, k. t. p.

Nova. Ĵns farita, ĵns aperinta, ankoraŭ 
ne uzita, malmulte uzita, antaŭe ne kon- 
ata : nova vesto, nova libro, nova kontinento. 
N ovajo . Nova objekto, nova sciigo : Kara 
amiko, jam de longe mi ne havis novajojn dc 
vi. Noveoo. Eeo de tio, kio estas nova : La 
noveco de la afero devigas nin esti siiujar.daj. 
M alnova. Antaii longe farita, aperinta; 
multc uzita; de longe konŭta : malnova 
ĉapclo, malnova verko, malnova mondo. Kom- 
paru : Ju n a , freŝa .

Novelo. Mallonga lileratura verko, skiz- 
anta per karakterizaj trajtoj fakton de la 
vivo,<econ de karaktero : « Diversaĵoj .  de 
Lallemant lcaj Bcau estas koleklo de noveloj 
tradukitaj el la franca lingvo.

Novembro. 11-a, antaulasta monato de 
la jaro.

Novico. - 1. Persono, restanta en mo- 
naĥejo, por pasiĝi tie la tempon de la 
provo. - 2. llomo ankoraŭ nesperta en 
profesio, en okupo. N oviceoo. Stato de tiu, 
kiu estas novico.
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Nu. Interjekcio, antaŭiranta surprizan 
konkludon : Nu, kion vi dirospri lio'!

Nuanco. Malgranda, apenaii sentebla 
diferenco inter aferoj de la sama speco : 
nuanco de koloro, nuanco de esprimo. Nuanoi. 
Esprimi per nuancoj. Komparu : Moduli.

Nubo. Akva vaporo, formanta videblajn 
amasojn en la supraj tavoloj de la aero.

Nuda. Novestita, nekovrita : nuda liomo, 
nuda muro, nuda vero. Nudeoo. Eco de tio, 
kio estas nuda. Nudpieda. Sen ŝuoj kaj 
ŝtrumpoj.

Nuko (Anat.). Posta parto de la kolo.
Nukso (Bot.). Frukto kun malmola 

lignosimila kovraĵo.
Nulo. - l .  Gifero, kiu dekobligas la va- 

loron de ĉiu alia cifero, se ĝi estas lokita 
dekstre de la lasta. - 2. Io senvalora: liomo 
nulo. Nuligi. Fari, deklari ion senvalora : 
nuligi kontrakton.

Numero. Gifero, nombro, kiu montras 
la lokon, la vicon de objeklo inler aliaj

objektoj : numero de domo. Num eri. Meti, 
surskribi numcron : numeri la paĝojn dc lca- 
jero. .

Numido (Zool.). Birdo el la familio de 
la kokoj (Numida meleagris).

Numismatiko. Scienco pri la antikvaj 
moneroj kaj medaloj.

Nun. En tiu ĉi tempo, momento; en lai 
estanta tcinpo, momento. Nuna. Kiu okaz- 
as nun.

Nuncio. Ambasadoro de papo.
Nur. - 1. Nenio, neniu plu, ne pli muP- 

te : Feais nur tri personoj. La libro kostas 
nur du frankojn. - 2. Ne pli frue ol : Lat 
lclero atingos lin nur morgaŭ.

Nutci. Doni, liveri al vivanta estaĵo» 
tion, kion ĝi bezonas por daŭrigi sian 
ekz.istadon : nutri per viando. Nia frukto- 
dona lando nutras multenombran loĝantaron.. 
N utraĵo . Tio, kio nutras : La terpomoj es- - 
tas bongusla nutrajo.

o
0. Fleksio de la substantivo kaj de la 

vortoj, uzataj en substanliva formo : 
lablo, dudelco, Itialo.

Oazo. Fruktodona tero en dezerto.
Obei. 1’lenumi la volon, ordonon de alia 

persono : obei la patron, obei la eefon, obei 
ics konsilon. Otaeo. Plenumo de ies volo, de 
ies ordono. Obeema. Volonte, facile obe- 
anta.

Obelisko. Egipta monumento cn formo 
de kvarangula kolono kun malgranda 
piramido sur la supro.

Objekto - l .  Ĉio, kio estas videbla, 
sefftebla. -2. Tio, kio okupas la spiriton : 
objeltto de studo. Komparu. Afero.

Obĵektiva. Bazita sur senpartia esploro, 
ne influita de individuaj gustoj aŭ opi- 
nioj : objektiva krililco. Objektiveco. Eco 
de tio, kio estas objektiva. Obiektive. En 
objektiva maniero.

- Obl. Sufikso, por derivi nombrajn no- 
mojn, kelkfoje pli grandajn ol la radika : 
triobla, kvaroble.

Oblato. Malgranda disko, bakita el 
faruno kun akvo.

Obligacio. Kredita papero, donata dt- 
ŝtatoaŭ privatakompanio, kiel dokumento, 
pri ŝuldo.

Oblikva. Flankiranta, kliniĝanta de la 
horizontala aŭ vertikaia direkto : oblikva 
linio. Oblikve. lin oblikva maniero : oblikvc 
staranta kolono.

Obolo. Antiva greka monero, valoranta 
0,16 fr.

Observi. Atentc rigardi por esplori r 
observi ies agojn, observi la stelojn. Observo. 
Ago de tiu, kiu observas. Observema. Kius 
havas inldinon, kapablon por observi. 
Observejo. Loko por specialaj observoj : 
astronomia observejo.

Observatorio. Observejo.
Obstina. Tro forte, tro ekskluzive sek- 

vanta sian volon, sian opinion kontraŭ 
la volo de aliaj; ne cedeina, ne konvink- 
ebla : obstina, kiel kupro. Obstini. Tro forte,- 
tro ekskluzive sekvi sian volon, sian opi- 
nion kontraŭ la volo de aliaj. O bstine. 
En obstina maniero. Obstineco. Eco de 
tiu, kiu estas obstina. Komparu. In s is tir 
persisti.
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Oeeano. Granda akvujo de sala akvo, 
kiu kovras la pli grandan parton de la 
tera supraĵo : la Norda Glacia Oceano.

Odo. Lirika versaĵo, solene kantanta 
gravan fakton.

Odoro. Tio, kio ekscitas la flarsenton : 
odoro de peĉo, odoro de rozo. O dori. Havi, 
disvastigi odoron. B onodoro . Agrabla, bela 
odoro. B onodori. Havi, eligi agrablan, 
belan odoron. M albonodoro . Malagrabla, 
malbela odoro. M albonodori. Havi, eligi 
malagrablan, malbelan odoron.

O fendi. Montri malrespekton, males- 
timon al iu per agoj aŭ vortoj.

O feri -1 . Donaci al diaĵo ion, kiel 
signon de danko, adoro. pento : Abrahamo 
volis oferi sian Jilon Izaakon. - 2. Doni ion 
multvaloran, sin senigi de io multvalora, 
por utilo de aliaj : oferi sian tempon. Ofero. 
Dono, donaco de tiu, kiu oferas. O ferem a. 
Kiu volontc oferas. M onofero. Monaofero.

Ofieo. Okupo en publika servado : ofico 
en regna banlto. O ficisto. Homo, kiu havas 
oficon. Oficejo. Loko, kie oni plenumas 
olicon. Iiomparu : M etio, p ro fesio , speci- 
alo.

Ofieiala. Publikigita, ordonita de regist- 
aro, de rajta povo : ojiciala akto, oficiala 
gazeto. Oficiale. En ofieiala maniero.

Ofieiro. Miiitista estro, posedanta rang- 
on almenaŭ de leŭtenanto.

Ofte. Multe da fojoj unu post alia; kun 
multfojaj ripetoj : La komencantaj lisperanl- 
isloj ofle uzas ia prepozicion « je ■•. Ofta. 
Oftc okazanta. Malofte. Malmulte da fojoj. 
M alofta . Okazanta malofte. M aloftaĵo . Afe- 
ro, objekto malofta.

Ogivo. Arkaĵo konsistanta el du arkoj, 
formantaj angulon.

Ok. 8, dufoje kvar.
Okazi.Vere esli,vere fariĝi,sendepende 

de nia volo : La katastrofo olcazis anlaŭ ccnl 
jaroj.. Okazo - 1 .  Tio, kio okazas, okazis. 
- 2. Feliĉa okazo, ebliganta fari ion : ,Wi 
ne havis okazon paroli esperante kan fremd- 
uloj. O kaza. Kiu okazas, bazita sur okazo : 
okaza eltrovo.

O keidento . -1. Parto de la liorizonto, 
kie la sun.o subiras. -2. Parto de la ter- 
globo, de lando, direktita al la okcidenlo. 
O k cid en ta . Deokcidento, estanta en la okci- 
dento : okcidenta vento, okcidenta lando. 
O kcid en te . En la okcidento.

O kro (Ĥem.). Mineralo, konsistanta 
grandparte el ferhidroksido kaj uzata kiel 
farbo.

O kshofto . Mezuro de 1’fluidaĵoj (firkaŭ 
230 litr.).

O ksido (llem.). Kombinaĵo de 1’ oksi- 
geno kun elemento.

O ksigeno (llem.). llemia elemento; 
senkolora senodora gaso, ne brulanta, 
nepre necesa por la brulado kaj spirado, 
en miksaĵo kun la azoto ĝi formas la 
aeron, en komponaĵo kun la hidrogeno 
— la akvon (H2O).

O ksikoko (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’ vakciniacoj kun ruĝaj beroj, uzataj 
por konfitaĵoj, siropoj (Oxycoccuspalustris).

O ktan to  (Geom.). Okono de cirklo.
O ktavo. Muzika tono, konsistanta el 

duobla kvanto da vibroj, kompare kun 
alia tono, kaj tial perfekte harmonia kun 
ĝi-

O ktobro . Deka monato de la jaro.
O kulo. Organo de la vidsento. O kula. 

De okulo, kiu koncernas la okulon. O kul- 
isto . Okulkuracisto. O k u lh aro j. Ifaroj, 
kreskantaj ĉe la randoj de la palpebroj. 
O k u lv itro j. Optikaj vitroj por ambaŭ 
okuloj, en kadro, per kiu oni liksas ilin 
sur la nazo kaj sur la oreloj.

O kulta . Koncernantamisteran sciencon, 
fenomenon, ne klarigeblan per la konataj 
leĝoj de la naturo : La magio estas okulta 
scienco.

O kupi. Plenigi spacon aŭ lempon : I.a 
libroj okupas la tutan skribotablon. La fami- 
lio okupis du loĝiojn. La raporto okupis tri 
horojn. -2. Preni, kiel sian posedaĵon : La 
malamikoj okupis laurbon. O kupo. Tio, kio 
okupas : havi nenian okupon. Komparu : 
M etio, ofico, p ro fesio , specialo.

O kzalo (Bot.). Multjara lierbo el la 
fainiliode 1’ poligonacoj, kun aeidaj folioj, 
uzataj por supo (fiumex acetosa).

Ol. Partikulo, kuniganta la partojn de 
la komparo de I’ malegaleco : La bovo 
estas pli altn ol la kapro. La bovino havas 
aliajn kornojn, ot la bovo.

Oleo. Grasa fluidaĵo, produktata el di- 
versaj vegetaĵaj substancoj (lino, nuksoj) 
kaj el organoj de bestoj (baleno, foko). 
Olea. De oleo. Olei. Ŝmiri per oleo : olei 
maSinon.

O leacoj (BoL), Familiodedukotiledonaj 
unupetaiaj vegetaĵoj : frakseno, siringo.

O leandro  (Bot.). Vegetaĵo kun> mallarĝ- 
aj foiioj kaj grandaj ruĝaj aŭ blanltaj 
lloroj, kulturataen ĉambroj kaj oranĝerio, 
(Nerium oleander).
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Oligarĥio. Sistemo de regado, en kiu 
la povo apartenas al kelke da potencaj 
familioj.

Olivo (Bot.). Frukto de 1’ olivarbo. 
Olivarbo. Arbo el la familio de 1’ oleacoj 
(Olea europaea).

Omaro (Zool.). Granda mara kankro el 
la vico de la dekpiedaj (Homarus vulgaris).

Ombro. - 1, Malhela bildo de luihigita 
objekto : ombro de kandelo sur muro -2. 
Mallumo, malhela Iumo en loko, kiun 
netravidebla objekto ŝirmas de la lurno : 
sidi en ombro de arboj. - 3. Spirito de 
mortinto.

Ombreio, Portebla ŝirmilo kontraŭ la 
suno kaj pluvo, konsistanta el bastono 
tenilo kaj ŝtofo, streĉita sur vergoj.

Omnibuso. Kovrita publika veturilo.
-On. Sufikso por derivi nombrajn 

nomojn, kiuj prezentas parton de la 
nombro de 1’ radiko : duono, triono.t

Ondo. Leviĝo kaj malleviĝo sur la 
supraĵo de moviĝanta tluidaĵo : laondoj de 
la maro. Ondi. Leviĝi kaj malleviĝi kiel 
ondo. O ndoform a, ondolin ia. liavanta 
formon de ondo.

Oni. Personanedifinitapronomo : Vintre 
oni portas peltojn.

Onikso. Speco de agato, konsistanta el 
paralelaj helaj kaj malhelaj tavotoj.

Onkio. Frato de la patro aŭ de la 
patrino. Onklino. Fratino de la patro aŭ 
de la patrino; edzino de la onklo.

Onobriko (Bot.). Alta herboel la familio 
de 1’ fabacoj (Onobrychis sativa).

- Ont. Finiĝo de la aktiva participo de 
la tempo estonta (de 1’ tempo, kiu venos).

Ontologio. Parto de la metaliziko pri 
la ekzisto.

- Op. Sufikso por derivi nombrajn 
nomojn, kun la signifo kelke kune : Ni 
venos al vi triope.

Opalo. Speco de siliko, formanta lakte- 
blankan ŝtonon kun varikoloraj rebriloj.

Opero. llramo, en kiu la aktoroj ne 
parolas, sed kantas kun la akompano de 
orkestro. Opera. De opero, koncernanta 
operon : opera tru/io, opera spclclalclo.

Operaeio. Mehanika kuraca procedo, 
farata per la manoj aŭ instrumentoj.

Opio. Suko de diversaj specoj de 1’ 
papavo; tre forla narkola rimedo.

Opinii. Itredi ion vera, bazante sin sur 
konkludoj, kiuj sufiĉas nur al la persono, 
kiu faras ilin. Opinio. Kredo de tiu, kiu 
opinias.

Oportuna. Facile uzebla : oportuna 
tenilo. Oportuneoo. Eco de tio kio estas 
oportuna. Oportune. En oportuna ma- 
niero. Komparu : Kom forta, p rak tik a .

Opozieio. Kontraŭstaro en parlamento, 
en publika kunsido de societo aŭ kompa- 
nio kontraŭ la agoj aŭ proponoj de la 
registaro aŭ estraro.

Optativo. Gramatika formo de la verbo 
por montri volon, deziron : Feliĉa estu 
por ni la Nova Jaro I

Optiko. Parto de la fiziko pri la lumo. 
Optika. Kiu koncernas la optikon.

Optimismo. Filozofia sistemo, bazita 
sur la opinio, ke en la mondo estas pli 
multe da feliĉo, ol da malfeliĉo.

Optimisto. Adepto de la optimismo.
Oro (llem.). Au. Multvalora metalo de 

flava koloro : Ne ĉio estas oro, lcio brilas. 
Ora. E1 oro. Ori. Kovri per maldika tavolo 
de oro : orita braeeleto.

Orakolo. Respondo, kiun laŭ la opinio 
de la idolanoj la dioj donas al la de- 
mandoj, kun kiuj oni sin turnas al ili : la 
oralcolo de Delfoj.

Orangutango (Zool.). Simio el la 
familio de 1’ homosimilaj (Simia satyrus).

Oranĝo (Bot.). Frukto de 1’ oranĝujo. 
Oranĝujo. Arbo el la familio de i’ aŭran- 
tiacoj kun dolĉaj sukplenaj fruktoj (Citrum 
aurantium dulce).

Oranĝerio. Varmigejo por konservi 
oranĝarbojn dum la vintro.

Oratoro. Ilomo, kiu parolas en publika 
kunveno.

Oratorio. Muzika dramo, kies temo 
estas ĉerpita el la Biblio.

Ordo. - 1. Sistemo, laŭ kiu la objektoj 
sekvas unu alian : alfabeta ordo, lcronolo- 
gia ordo. - 2. Regula, oportuna dismeto 
de objekloj : ordo en dombro. Orda. Aranĝ- 
ita, (iismetita laŭ ordo. Ordamo. Amo de 
la ordo. Ordam a. Ainanta la ordon. Ordigi. 
Disineti, aranĝi laŭ ordo. Malordo. Manko 
dc ordo. M alordigi. Nenilgi ordon. Reord- 
igi. Dismeti laŭ la anlaŭa ordo.

Ordeno. Honora signo eii formo de 
stelo aŭ kruco sur rubando, donacata de 
papo aŭ regnestro.

KAllE. 8
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Ordinara. Ne diferencanta de la pli- 
multo; ne diferencanta de ĉiutaga : ordi- 
nard vesto, ordinara manĝo. O rdinare. En 
ordinara maniero. E k stero rd inara , Tute 
diferencanta de ordinara; malofta : ekster- 
ordinara kapablo.

Ordoni. Estre esprimi sian volon : 
ordoni al servisto, ordoni al Jilo. Ordono. 
Vortoj de tiu, kiu ordonas. Komparu :
Postuli.

Orelo (Anat.). Organo de la aŭdsento. 
Orelringo. Ringo, juvelo, pdrtata en la 
oreloj, kiel ornamo.

Orfo. Knabo, perdinta la patron aŭ 
patrinon. Oriino. Knabino, perdinta la 
patron aŭ patrinon. Orta. Perdinta la 
patron aŭ patrinon. Orfeoo. Stato de la 
infano, kiu estas orfa. Orfejo. Rifuĝejo 
por la orfoj.

Organo. - 1. Parto de la korpo do 
vivanta estaĵo, plenumanta funkcion ne- 
cesan aŭ utilan por la v.ivo : l.a oliulo estas 
la organo de la vidsento. - 2. Gazeto, repre- 
zentanta partion aŭ societon : OJiciala 
Gazeto Esperanlista estas la organo de la 
Lingva Komitato.

Organika (Ĥem.). Enbavanta, koncern- 
anta la karbonon.

Organismo. Tutaĵo de la organoj, el 
kiuj konsistas vivanta estaĵo : la lioina 
organismg.

Organizi. Aranĝi, ordigi, por ebligi 
la funkciadon : organizi societon. Orga- 
nizo. Ordigo cbliganta la funkciadon. Re- 
organizi. Denove organizi, ŝanĝi la orga- 
nizon.

Orgeno. Granda blovinstrumento, uzata 
en la preĝejoj. Orgenisto. Muzikisto, lud- 
anta la orgenon.

Orgio. Diboĉa festeno.
Oriento. - 1. Parto de la horizonto 

kie la suno leviĝas. - 2. Parto de la tera 
globo, de lando, direktita al la oriento. 
Orienta. De oriento, estanta en la oriento : 
orienta klimato, orienta stelo. Oriente. En la 
oriento.

Orienti sin. - 1. Klare ekscii, vidi, en 
kiu loko oni estas : sin orienti en fremda 
urbo. - 2. Klare kompreni la situacion 
kaj scii, kion oni devas fari: La prezidanto 
de la kunsido devas sin rapide orienli en la 
diskutata demando.

Origino. Deveno : origino de la inondo, 
origino de nacio.

Originalo. - 1. Primitiva manuskripto

rilate al kopio. - 2. Teksto rilate al la 
traduko. - 3. Persono, kies portreton oni 
faras. - 4. Persono die stranga konduto' 
diferencanta de tiu do ordinara homo. 
Originala. De originalo, ne imitita, no 
tradukita : originala verko. Originale. En 
originala maniero. Originaleco. Eco de 
tio, kio estas originala.

Oriolo (Zoob). Kantanta birdo el la 
vico de 1’paseroj (Oriolus galbula).

Orkestro. Aro de muzikisl.oj, ludantaj 
diversajn instrumentojn sub la direkto de 
unu ĉefo.

Orkidaeoj (Bot.). Familio de unukotile- 
donaj vegetaĵoj : orkideo, vanilo.

Orkideo (Hot.). Mŭltjara lierbo el la 
familio de 1’orkidaciij (Orc/iis).

Ornami. Plibeligi per aldonaj objektoj: 
ornami tablon perjloroj, ornami ĉambron per 
pentraĵoj. Ornam ajo. Ornamanta objekto.

Ornato. Supera vesto de 1’ pastroj dum 
la diservo.

Orografio. Geogralio pri la montoj.
Ornitologio Parto de lazoologio pri la 

birdoj.
Ortodoksa, Severe obeanta la princip- 

ojn de religio, de tradicio. Ortodokse. En 
ortodoksa maniero.

Ortografio. Scienco senerare skribi la 
vortojn de lingvo.

Ortopedio. Parto de la ĥirurgio pri la 
kuracado de la kripleco, pri la rektigo de 
membroj.

-Os. Finiĝo de la tempo estonla de 
1’aktivo : Morgaŭ estos bela vetero.

Oseedi. Nevole malformi la buŝon de 
laciĝo aŭ entio. Oscedo. Ago de tiu, kiu
oscedas.

Osmio (llem.). Os. llemia elemento, 
metalo, trovata en mineraloj, ordinare 
kun plateno.

Osto. Malmola, kalkhava organo de la 
lioma kaj besta organismo : ma/tzelo, ripo. 
Osta. E1 osto.

Ostro (Zool.). Manĝebia molusko el la 
klaso de I’ lamenobrankaj (Ostrea).

Ostracismo. Jŭĝo en la anlikva 
Grekujo, kondamnanta al elizilo civit- 
anon, danĝeran por la ŝtato.

-Ot. Finiĝo dc la pasiva participo de 
la estonta tempo.

Ovo. Korpo, produktata de la inoj de 
diversaj klasoj de 1’ bestoj, el kiu form-
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iĝas ido de la sama speco : ovo de birdo. 
Ovblanko, ovflavo. Blanka, flava parto 
de ovo. Ovforma. Ilavanta formon de ovo.

Ovacio. Brua, entuziasma akcepto, por 
lionori iun.

Ovalo. Figuro, liavanta formon de 
kunpremita rondo. Ovala. Ovalforma.

Ozono (Ĥem.). Polimero de 1’ oksigeno, 
diferencanta de ĝi per karakteriza odoro 
kaj per pli forta oksidiga kapablo.

P

Paeo. Uiiato inter du personoj aŭ 
landoj, karakterizata de foresto de mal- 
amikaj agoj kaj intencoj : Se vi deziras 
pacon, preparu militon. Paca. Estanta en 
stato de paco, senmilita. Pace. En paca 
maniero. Pacama. Amanta la pacon. Pac- 
igi. Fari iun paca. Paciĝf. Fariĝi paca. 
Malpaco. Itilato inter du personoj, karak- 
terizata de malamikaj agoj, interparoloj 
aŭ intencoj. Malpaca. Estanta en stato dc 
malpaco. Maipaoigi. Fari iun malpaca. 
Malpaciĝi. Fariĝi malpaca. Malpacema. 
Inklina al la malpaco.

Pacienco. Virto, dank’ al kiu oni 
trankvile portas la malbonon. Pacienca. 
Posedanta la paciencon. Pacience. En 
pacienca maniero.

Paciento. Persono, kuracata de mcdi- 
cinisto.

Pafi. Sendi per armilo, por vundi aŭ 
mortigi : pgji kuglon al lcono. Pafo. Ago de 
tiu, kiu pafas. Mortpafi. Mortigi per pafo. 
Pafisto. Jlomo, kies okupo estas pafi. 
Pafiio. Armilo por pafl, precipe pulvo- 
armilo, portata de ĉasistoj kaj soldatoj. 
Pafilego. Kanono. Pafarko. Fleksebia 
ligna aii fera arko por ĵeti sagojn.

Doni la monon, ŝuldatan por 
acetita objekto aŭ prunto : pagi tri frank- 
ojn, pagi la serviston, pagi la loĝejon. Pago. 
Ago de tiu, kiu pagas.

Pagodo. Templo, kapelo de Budho en 
Indio, Ilinujo.

Paĝo. Unu flanko de papera folio : 
" rundamenla Krestomatio »havas htid paĝojn.

Paĝio. Nobela knabo, akompananta 
princon, por lin servi kai lerni la .nilitan 
arton.

Pajlo. Trunketoj de draŝita greno. 
Paila. E1 pajlo.
, Paki. Kunmeti kaj ligi objektojn pei 
snuro; kunmeti objektojn envalizo, kolTo. 
Pakaĵo. Pakitaj objekto.j.

Pala. Havanta malmulte da ruĝo : pala 
vizaĝo. Paliĝi. Fariĝipala.

Palaco. Granda, luksa domo, Ioĝloko 
de princo, de riĉulo.

Paladio (Ĥeni.). Pd. llemia elemento, 
malpeza arĝente blanka metalo, tre mal- 
mola, uzata por precizaj fizikaj instru- 
mentoj.

Palankeno. Hina portilo por pasaĝeroj, 
kun tegmento kaj kurtenoj.

Palato (Anat.). Supra parto de la interno 
de la buŝo.

P aleografio. Arto deĉifri la antikvajn 
surskribojn k;aj manuskriptojn.

Paleontologio. Scienco pri la elfositaj 
restaĵoj de ŝtonigitaj bestoj kaj vegetaĵoj.

Paletro. Ligna aŭ porcelana plato kun 
truo por la granda lingro de la maldekstra 
mano, sur kiu la pentristoj preparas la 
farboj n.

Palinuro (Zool.). Mara dekpieda kan- 
kro, same bongusta kiel la omaro. (Pali- 
nuras guadricornis).

Paliso. Forta, pihtila malsupre, ligna 
peco, kiun oni enigas en la teron. Palisaro. 
Barilo, konsistanta el vico de palisoj.

Palisandro. Viole nigra ligno, uzeta 
por luksaj mebloj.

Palm o (Bot.). Familio de unukotiledon- 
aj vegetaĵoj, plejparte grandegaj arboj 
kun densa krono de kolosaj, ĉiam verdaj 
folioj (Palma).

Palpi. Tuŝi per la mano, por esplori ■ 
palpi la vojon en la mallumo. Palpe. En 
palpanta maniero. Palpebla. Kiu povas 
esti palpita. Palpilo. Organo de insektoj 
kaj aliaj bestoj por palpi.

Palpebro (Anat.). Movebla kovraĵo de 
la okulo : la suprd lcaj malsupra palpebro. 
Palpebrumi. ltapide ferini kaj malfermi 
la palpobrojn.
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Palto. Vesto, kiun oni portas sur la 
aliaj vestoj, kiam oni estas ekstere.

Pamfleto. Broŝuro akre satira aŭ ka- 
lumnia.

Pano. Nutraĵo bakita el faruno.
Panegira. Trolaŭde priskribanta per- 

sonon, agojnaŭ fakton. Panegiraĵo . Pane- 
gira verko.

Panelo. Tabulo, per kiuj oni kovras la 
murojn de ĉambro, anstataŭ per tapeto.

Paniko. Subita, ofte senbaza timo, 
ekreganta popolamason.

Paniklo (Bot.). Koloraj folietoj de 1’ 
floro. Komparu : Petalo.

Panoramo. -1. Granda pentraĵo sur 
la muroj de rotondo, lumigita de supre, 
kiun oni rigardas de podio, lokita en la 
centro. -2. Vasta vidaĵo de alta loko : 
la [/anoramo dc Rigi.

Pantalono. Vira vesto, kovranta la 
korpon de I’ zono ĝis la piedoj.

Panteismo. Filozolia sistemo, kiu iden- 
tigas Dion kaj la universon.

Panteisto. Adepto de la panteismo.
Pantero (Zool.). Azia leopardo.
Pantoflo. Piedvesto, ne atinganla la 

maleolojn.
Pantomimo. Senvorta spektaklo per 

gestoj.
Papo. Ĉefo de la katolika eklezio.
Papago (Zool.). Tropika birdo kuh 

multkoloraj plumoj, scianta imiti la hom- 
an voĉon (Psittacus).

Papavo (Bot.). Ilerba vegetaĵo el la 
familio de I’ papavacoj, kun manĝebla 
semo (Papaver).

Papavacoj (Bot.). Familio de duko- 
tiledonaj multepetalaj vegetaĵoj : papavo.

Papero. Maldika folio, fabrikata el 
ĉifonoj kaj diversaj vegetaĵaj substancoj, 
sur kiu oni skribas, presas, per kiu oni 
pakas. Papera. E1 papero. Paperujo. Port- 
ebla ujo por paperoj, dokumentoj : 
paperujo de ministro. Sorba papero. Papero 
por sekigi freŝan skribaĵon per sorbn dc 
la superfluo de la inko.

Papilio (Zool.). Skvamoflugila insekto 
(Papilio).

Papiruso. Folio, fabrikata el samnoma 
vegetaĵo, sur kiu skribis laantikvaj Egipt- 
anoj.

Papriko (Bol.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’ solanacoj,. uzata kiel spicaĵo (Capsi- 
cum).

Paro. Du personoj aŭ objektoj, prezent- 
antaj kune unu tuton : gcedza paro; paro 
da ganloj. P ara . Konsistanta el paroj, 
dividebla per du : Ses estas para nombro, 
kai sep ne para. Parig i. Fari paron, kunigi 
en paron : parigi du kolombojn.

Parabolo. -1 (Geom.). Sekcaĵo de la 
konuso per ebenaĵo paralela al ĝia for- 
manta linio. - 2. Alegorio, enhavanta 
gravan veron : La paraboloj de la Nova 
Testamento.

Parado. -1. Solena militista revuo.
- 2. Konduto celanta altiri sur sin laatenton 
de la publiko, montri siajn elegantajn 
vestojn k. t. p. Parada. De parado : parada 
marŝo, parada apcro en tcatro. Parade. En 
parada maniero. Parad i. Marŝi en parado, 
sin montri por parado : La regimento paradis 
antaŭ la imperiestro. Komparu : Pompo.

Paradigmo. Gramatika modela tabelo : 
En la paradigmoj de la konjugacio oni plej 
ofle uzas la vorton « ami ».

Paradizo. - l .  Gardeno, en kiu vivis 
Adamo kaj Eva. -2. Loko, kie la justuloj 
ĝuas eternan feliĉon post la morto.

Paradokso. Opinio, kiu estas kontraŭa 
al lu ĝenerala opinio kaj tial ŝajnas 
absurda, kiu tamen povas montriĝi ĝusta 
post serioza esploro.

Parafo. Mallongigita subskribo.
Parafino (Ilem.). Miksaĵo de solidaj 

hidrokarbonaj korpoj de I’ vico CnĤ n+s; 
blanka vaksosimila substanco, uzata por 
kandeloj.

Parafrazo. Klarigo, traduko pli vasta, 
ol la teksto.

Paragrafo. -1 . Malgranda parto de 
ĉapitro kun la speciala signo : §, precipe 
en kodoj, regularoj : Laŭ la paragrafo tria 
dc nia regularo. -2. La signo mcm.

Paralela. (Geom.) Paralelaj estas du 
rektaj linioj sur la sama ebeno, havantaj 
neniun komunan punkton : Ciu rando de 
libro cstas paralela al la lconlraŭa rando. 
Paralelo. Paralela linio. Paralele. En pa- 
ralela maniero.

Paralelogramo (Geom.). Kvarangulo. 
kies kontraŭaj flankoj estas paralelaj.

Paralizo. Plena perdo de memvolaj 
movoj de unu aii de nuiltaj membroj de 
la korpo. Paralizi. Kaŭzi paralizon de io : 
La vundo paralizis la brakon dc la soldato. 
Paralizito . llomo paralizita.
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Parazito. -1. Besto, vegetaĵo, vivanta 
sur alia besto aŭ vegetaĵo kaj sin nutranta 
per ĝiaj sukoj. -2. Homo nenion faranta 
kaj vivanla je la spezoj de alia, ekspluat- 
anta la laboron de aliaj.

Parcelo. Parto de tero, apartigita de 
tuta bieno. Parceli. Dividi bienon en par- 
celojn.

Pardoni. Rezigni venĝon, punon por 
ricevita maljustaĵo, ofendo : pardoni al iu 
la lculpon. Pardono. Ago, vortoj, de tiu, 
kiu pardonas. Pardonebla. Kiu povas esti 
pardonita : krimo nepardonebla, alvokanta 
la eielan venĝon.

Pareneo. Persono, havanta kun alia 
persono komunan antaŭlon : kuzo, onklino, 
nepo. Parenca. - 1 .  Havanta kun alia per- 
sono komunan antaŭulon. -2. Aparten- 
anta al la sama kategorio, simila : La 
talentoj de Orzeszlco lcaj de George Sand estas 
parencaj. Parenceco. Stato, rilato de tiuj, 
kiuj estas parencoj. Komparu : Familio.

Parentezo. Signo, per kiu oni aparti- 
gas de la teksto aldone enmetilan frazon, 
vorton : La morlinlo (malpeza estu por li la 
tero!) estis ĉiam preta helpi mizerulon. Fermi, 
malfermi la parcnlezon.

Parfumo. Iionodora substanco, solvifa 
en alkoholo. P arfum i. Verŝi parfumon 
sur ion : parfumi naztulcon.

Pargeto. Planko konsistanta el simetrie 
kunmelitaj tabuletoj.

Pario. Solida flanka limigaĵo de spaco : 
'pario de tendo, pario dc tubo.

Parko. Ĉirkaŭbarita arta arbaro por 
promeno.

Parlamento. Leĝdona reprezentanlaro 
de civitanoj. Parlam en ta . -1. De parla- 
mento. -2. Konforma al la reguloj de la 
parlamenta konveneco : parlamenla parol- 
maniero. Parlam entano . Membro dc parla- 
mento.

Parodio. Ŝerca, ridiga imito de serioza 
verko. Parodii. Fari parodion.

Paroho. Hklezia distriklo. Parohestro. 
Ĉefoile paroĥo. Paroĥano. Membro de 
parolio.

Paroksismo. Subit.a forla ntrko de 
malsano, de pasio : paroksismo de la mala- 
rio, paroksismo de kolero.

Paroli. Esprimi pensojn per vorloj : 
Puroli laŭte, elokvente. Parolo. Vorto, vort- 
c.l de tiu, kiu parolas. Parolado. Longe- 
daŭra parolo, precipe antaŭ publiko. 
Parole. Per paroloj, buŝe. Parolem a. Kiu 
amas paroli, kiu volonte parolas. Parol-

anto . Persono, kiu parolas. A ntaŭparolo. 
Parolo, ĉapitro antaŭiranta verkon kaj 
klariganta ĝian temon, programon. In ter- 
parolo. Parolo inter du aŭ kelke da per- 
sonoj. K ontraŭparo li. Paroli kontraŭ io, 
kontraŭbatali ion per argumentoj. Elpa- 
ro li. Hsprimi per aŭdeblaj sonoj, vort.oj, 
eliĝantaj el labuŝo diversmaniere, depende 
de la longeco de la vokaloj, de la nuanco 
de la konsonantoj k. t. p. : Elparolado. 
Maniero elparoli : La elparolado de divers- 
naciaj Esperantistoj cstas preskaŭ idcnta.

Parto. Io el tuto : parto deurbo. P a rtig i. 
dividi en partojn : partigi laboron. P a rta . 
De parto; koncernanla parton, ne tuton : 
parta pago de ŝuldo. Partop ren i. Esti unu 
el tiuj, kiuj kune faras ion : partopreni en 
ekskurso. P arto p ren an to . Persono, kiu 
partoprenas.

Partero. Planko de la teatra ĉambrego 
kun la seĝoj starantaj sur ĝi.

Partio. Persono aŭ aro da personoj, 
kontraŭa al alia persono aŭ aro : partioj 
antaŭ tribunalo, politikaj partioj. P a rtia . 
Apartenanta al partio, juĝanta favore por 
la sampartianoj. P artiano . Membro de 
parlio . Senpartia. Apartenanta al neniu 
partio, juĝanta ĉiujn same favore, sende- 
pende de iliaj opinioj aŭ de ilia partio. 
Senpartieco. Eco de tiu, kiu estas sen- 
partia.

Partieipo. Gramatika foririo, kunig- 
anta l!i ecojn de la verbo kaj adjektivo : 
amanta, farila.

Partikulo. Vorto, kies gramatika formo 
neniam ŝanĝiĝas : ne.

Partituro. Notoj de ĉiuj voĉoj de mu- 
zika verko, metitaj unu sub alia.

Paruo (Zool.). Birdo el la vico de 1’ 
paseroj (Parus).

Pasi. Iri de unu loko al alia, iri de unu 
momento al alia: homoj pasas sur la strato ; 
la lempo pasas. Pasan to . Persono, kiu 
pasas. Pasigi. Uzi, la tempon por io ; 
pasigi la vesperon legante-, pasigi la someron 
sur montoj. P re te rp asi. Pasi preter io : 
preterpasi amikon sur la strato, ne haltante. 
T rapasi. Pasi de la komenco ĝis la fino : 
Dum unu horo oni povas trapasi nian tutan 
lirbon. Transpasi. Pasi trans io : transpasi 
la limon.

Pasaĝero. Veturanto, kiu uzaspublikan 
rimedon por veturi (vaporŝipon, fervojon, 
omnibuson k. t. p.) : La vagono estas plena 
dc pasaĝeroj.

Pasamento. Teksaĵo, pleklaĵo el oraj, 
silkaj fadenoj, per kiu oni ornamas vest- 
ojn, meblojn.
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Pasero (Zool.). Birdo el la granda 
saninomn vico, konsistanta el kantantaj 
kaj kriantaj birdoj (Passer).

Pasio. Forta emocio, forta emo : amo, 
malamo. Pasia. Karakterizata de pasio : 
pasia liomo, pasia deziro. Pasiigi. Fari iun 
pasia : pasiiganta disputo. Pasiiĝi. Fariĝi 
pasia.

P a s iv o .- l. Formo de transitivaj verboj, 
montranta agon, ricevatan, portatan de la 
subjekto : knabo batata de la patro. - 2. 
Negativa parto de propraĵo : la pasivoj de 
komerca Jirmo. Pasiva. - 1. De pasivo, kiu 
koncernas la pasivon de la verbo : Ciuj 
pasivaj formoj estas cn Esperanto kunmetitaj.
- 2. Kiu prezentas la negativan parton de 
propraĵo. - 3. Neagema : pasiva homo'. 
Pasive. En pasiva ntaniero. Pasiveco. Eco 
de tiu, kiu estas pasiva.

Pasko. Festo de la kristana eklezio por 
rememorigo de la reviviĝo de Kristo.

Paskvilo. Broŝuro malice kalumpia.
Pasporto. Oficiala dokumento, atest- 

anta la personecon de ĝia posedanto kaj 
certiganta la rajton loĝi en iu loko aŭ 
veturi en alian lokon, sam- aŭ alilandan.

Pasto. Faruno knedita kun akvo.
Pasteeo. Hakita spicita viando aŭ tiŝo, 

bakita en kovraĵo el pasto aŭ graso.
Pastelo. Bombono en formo de disko.
Pastinako (Bot.). Vegetaĵo el la familio 

de 1’ umbeliferoj kun dolĉa radiko, uzata 
kiel spicaĵo (Pastinuca sativa).

Pastro. Homo, sanktigita por servi 
Dion kaj plenumi la ceremoniojn de 
religia kulto. Pastra. De pastro, kiu 
koncernas pastron. Pastraro. Tutajo de 
pastroj. Ĉefpastro. Estro de pastroj, epis- 
kopo.

Paŝi. Meti la piedojn alterne unu 
antaŭ la alia por sin movi sur la tero. 
Paŝo. - 1. Meto de unu piedo antaŭ la alia 
dum la irado. - 2. Spaco inter la piedoj 
dum la irado : La ĉambro estas kvin paŝojn 
longa.

Paŝti. Doni, liveri nutraĵon al brutoj : 
pŭŝti ĉevalojn sur herbejo. Paŝtejo. Loko 
(herbejo, kampo), kie oni paŝtas aŭ sin 
paŝtas. Paŝtisto. Homo, kies okupo estas 
paŝti.

Paŝtelo. Krajono el kolora kreto.
Pato. Malprofunda vazo kun tenilo, por 

friti.

Patento. Dokumento por ekskluziva 
rajlo ekspluati eltrovon. Patentl. Doni 
patenton, garantii per patento : patentita 
aparalo.

Patologio (Med.). Scienco pri kaŭzoj 
kaj simptoinoj de la malsanoj.

Patoso. Afektite solena kaj entuziasma 
parolmaniero. Komparu : Aplombo, em- 
fazo, vervo.

Patro. Viro, naskinta idon : Apenaŭ 
dudekjara li jam eslis patro. Abrahamo estis 
lapatro de Izaako. Patrino. Virino, naskinta 
idon. Bopatro. Patro de edzino rilate al 
ŝia edzo, aŭ patro de edzo rilate al 
lia edzino. Bopatrino. Patrino de edzino 
rilate al ŝia edzo, aŭ patrino de edzo 
rilate al lia edzino. Duonpatro. Dua edzo 
de patrino rilate al ŝiaj infanoj. Duon- 
patrino. Dua edzino de patro rilate al liaj 
infanoj. Gepatroj. Patro kaj patrino. 
Patreoo. Stato de tiu, kiu eslas patro. 
Patrineco. Stato de tiu, kiu estas patrino. 
Patrujo. Patrolando. Sampatrujano. Homo, 
havanta la saman patrolandon.

Patriarko. - l .  Prapatro, ĉefo de gento 
ĉe la antikvaj Hebreoj : Abrahamo, Izaako 
kaj Jakobo. - 2. Bespektinda maljunŭlo, 
ĉefo de granda familio.

Patrieio. Ano de la aristokrataro en la 
antikva Roma regno.

Patrioto. Homo, amanta sian patrujon 
kaj penanla esli utila por ĝi.

Patriotismo. Amo al la patrnjo kaj 
emo esti utila por ĝi.

Patrolo. Malgranda taĉmentode soldatoj 
aŭ policistoj, garde trairanta urbon.

Patrono. - 1. Sanktulo, protektanta 
siajn samnontulojn, urbon, landon. - 2. 
Persono eminenta, intlua, protektanta 
alian personon, institucion.

Paŭzo. Nelonga interrompo de ago : 
paŭzo dum legado, dum kantado. Paŭzi. Fari 
paŭzon.

Pavo (ZooL). Birdo et la familio de 1’ 
fazanoj, kun granda, bela vosto (Pavo 
cristatus).

Paviano (Zool.). Simio el la familio de 
la hundosimilaj (Cynocephalus).

Pavilono. Malpeza, malgranda kpns- 
truaĵo, similanta tendon.

Pavimo. Ŝtona, ligna, asfalta kovraĵo 
ite strato. Pavimi. Kovri per pavimo : En 
nia vilaĝo ne ĉiuj stratoj cstas pavimitaj.
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Peano. - 1. Kanto por la lionoro ile 
Apolono. - 2. Milita kanto; kanto de 
venko, de ĝojo.

Peco. Parto, apartigita de tuto : peco da 
pano, fera peco. P ece to . Malgranda peco, 
P e c e tig i. Rompi, dividi en pecetojn. Dis- 
pecig i. Rompi, dividi en pecojn. P otpeco . 
Peco de rompita poto. T ukpeco . Peco de 
disŝirita tuko.

Peeo. Densa olea substanco, produktata 
el rezino.

Pedagogo. lnstruisto kaj edlikisto de 
infanoj.

Pedagogio. Scienco instrui kaj eduki 
infanojn.

Pedalo. Piedmovilo de instrumento : 
pedalo de fortepiano, de orgeno, de velocipedĉ.

Pedanta. Tro precize plenumanta la 
regulojn, tro zorganta pri la detaloj kaj 
pri la formo : pedanla ĉefo, pedanta ordo. 
P e d a n to . Ilomo pedanta. P e d a n te . En 
pedanta maniero. Pedanteoo. Eco dc tiu, 
kiu estas pedanta.

Pedelo. Universitata servisto.
Pediko (Zool.). Parazita insekto senflug- 

ila (Pediculus).
Pego (Zool.). Birdo insektomanĝa kun 

longa beko kaj lango (Picus).
Pejzaĝo. -1 . Vidaĵo de lando. - 2. Penlr- 

aĵo, prezentanta tian vidaĵon.
Peki. Malobei dian ordonon, regulon 

de la nioralo, leĝon : pclci kontraŭ la tria 
dia ordono. P e k o . Ago de tiu, kiu pekas. 
P ek em a . Inklina al pekoj. P ek u lo . Homo, 
kiu ofte pekas.

Pekli. Konservi viandon, ŝutante sur 
ĝin salon, salpetron, pipron kaj premante 
ĝin per peza objekto, ekz. per ŝtono.

Peli. Eksciti al rapida kurado : peli 
brutojn sur lierbejon. E lpeli. Peli el loko 
kaj eligi el ĝi : elpeli lupon el ŝafejo. 
F o rp e li. Peli for de loko kaj forigi de ĝi.

Pelerino. Granda kolumo, pendanta ĉe 
mantelo aŭ pallo kaj kovranta la ŝultrojn 
kaj parton de la dorso.

Pelikano (Zool.). Granda birdo el la 
familio de 1’ rempiedaj (Pelecanu  ̂ onocra  ̂
tulus).

Pelto. Ilaroriĉa besta liaŭto, uzata kiel 
veslo : zibela pelto. P e ltis to . Metiisto, 
kudranta vestojn el pelto. Koniparu : Felo , 
h a ŭ to , ledo.

Pelvo. Portebla ronda vazo por fluidaĵo, 
lavvazo.

Peno. Enefgia ago de la korpo aŭ de 1’ 
spirito : Peno estas necesa por venlci malfacil- 
aĵon. P en i. Streĉi la korpajn aŭ spiritajn 
fortojn. P en e . Kun peno. Senpene. Sen 
peno.

Penco. Angla monero, valoranta dek 
centimojn.

Pendi. Esti fiksita ĉe sia supro tiel, ke 
la malsupra parto estas libera : pentraĵo 
pcndas sur la muro; fruktoj pendas sur arbo. 
P en d ig i. Fiksi ion ĉe ĝia supro tiel, ke la 
malsupra parto estu libera : pendigi 
manlelon sur liolco; pendigi lcrimulon. D e- 
p en d i. Esti submetita al la povo, al la 
volo de alia persono : La dccido dcpendas 
de laĉefo. D ependa. Kiu dependas. D epend- 
eco. Stato de tiu, kiu dependas. Sende- 
p en d a . Kiu ne dependas. S endependeco . 
Stato de tiu, kiu ne dependas. F lu g p en d i. 
Resti en la aero senmova sur la flugiloj : 
La akcipitroflugpendassuper lcolombo.

Pendolo. Korpo, balanciĝanta ĉirkaŭ 
fiksita punkto dank’ al sia pezo : pendolo 
de horloĝo.

Penetri. Kun peno profunde sin enigi 
internen : pcnetri cn la tendaron de malamik- 
oj; la kuglo penetris ĝis la osto. P e n e tre b la . 
Kiu povas esti penetrita : nepenetrebla tolo.

Peniko. Instrumento el haroj kun 
ligna tenilo, por kolori, por pentri.

Pensi. - 1. Uzi siajn spiritajn fortojn, 
formi en sia spirito ideojn : A/i pensas, do 
mi ekzistas. - 2. Opinii : Kion vi pensas pri 
miaprojeklo?P en so . Tio, kion oni pensas : 
La pcnsoj kaj la vortoj. E lp e n si. Krei ion per 
sia pensado : elpensi aparaton.

Pensio. Salajro, ĝis la morto ricevata de 
eksiĝinto, kiu servis difinitan nombron 
da jaroj : Pension oni ricevas en diversaj 
landoj post 25-, 30-, 3b-jara servado. P en siu lo . 
Homo, kiu ricevas pension.

Pensiono. Ĉambro, loĝejo, luata kuri 
la manĝo.

Penti. Bedaŭri, ke oni pekis. P e n to . 
Bedaŭro, ke oni pekis. P e n to ia r i. Nuligi 
sian pekon per bonaj faroj.

Pentam etro. Verso, konsistantael kvin 
eroj, uzata de la antikvaj grekaj kaj 
romanaj poetoj.

Pentekosto. Festo kvindek tagojn post 
la Pasko.

Pentri. Kolore reprodukti estaĵojn. 
objektojn sur papero, sur tolo : penlri 
portreton, pentri pejzaĝon. P e n tra d o . Pentr- 
arto. P e n tr is to . Homo, kies arto estas 
pentri. P e n tra jo . Pentrita bildo. P e n tr .
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in d a . Meritanta esta pentrita (pri scenoj 
kaj vidaĵoj) : pentrinda lando.

Peonio (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
1’ ranunkulacoj (Pseonia).

Pepi. Eligi delikatan, mallaŭtan sonon, 
kiel la Birdoj.

Pepsino. Fermento de la digesta suko 
de 1’ stomako.

Peptono. Albumino, kiu fariĝis asimil- 
ebla sub la influo de acida solvaĵo de 
pepsino.

Per. Prepozicio por esprimi instru- 
menton, rimedon, manieron, membron, 
organon, personon, kiun oni uzas por 
fari ion : bati per bastono, tranĉi per tond- 
ilo, amuzi per kanto, levi per mano, vidi pcr 
okuloj, scndi per servislo. S en p ere . Rekte, 
mem, ne per aliaj : veturi senpere Parizon, 
sciigi senperc al ĉefo. P e ra n to . llomo, per 
kiu oni aranĝas aferojn kun alia persono : 
agento.

Percepti. Konscie senli. P e rc e p to . 
Konscia sento.

Pereo (Zool.). Manĝebla (iŝo et la vico 
de la ostfiŝoj (Accrina cernua).

Perdi. Per akcidento ĉesi havi objekton 
aŭ bonon, kiun oni posedis : perdi mon- 
ujon, perdi sanon. P e rd iĝ i. Esti perdita, ne 
atinginte la celon : La letero perdiĝis cn la 
poŝto. P e rd o . Sefiiĝo per akcidento de tio, 
kiun oni posedis : perdo de naztuko, perdo 
de la vidsento.

Perdriko (Zool.). Birdo el la vico de la 
kokoj, kun delikata viando (Perdix cinerea).

Perei. -1 . Perdi la vivon per akcidenta 
morto : perei cn batalo. - 2. Esti detruita 
per akcidento : La ŝipo pereis de venlego. 
P ereo . - l .  Perdo de la vivo per akcidenta 
morto. - 2. Detruiĝo per akcidento. P ere ig i. 
Kaŭzi pereon. P e re ig a . Kiu pereigas : 
pereiga falo.

Perfek ta. Posedanta ĉiujn necesajn 
kvalitojn en plej alta grado, sen mankoj : 
perfekta lcantisto, perfekta verlco. P e r te k te . 
En perfekta maniero : perfcktc ludi. 
P erfek tec o . Eco de tio, kio estas perfekta. 
P e rfe k tig i  Fari ion pcrfekta : La ekzcrcoj 
perfektigas. P e rfe k tiĝ i. Fariĝi perfekta : 
perfektiĝi en pafado. P e rfe k tig e b la . Kiu 
povas esti perfektigita.

Perfekto. Gramatika formo de la verbo, 
montranta fakton plenumitan, unufojan 
agon.

Perfidi. -1 . Ruze transdoni en la 
povon de malamikoj; foriasi en danĝero : 
La taĉmento perfidis sian ĉefon lcaj transiris

al la malamiko. -2. Rompi, trouzi la konfid- 
on : perfidi la edzinon. -3. Sciigi tion, kio 
devis resti sekreta : perfidi ies sekreton. 
P erfid o . Ago de tiu, kiu perfidas. P erfid a . 
De perfido, kiu perfidas. P erfid u lo . Homo, 
kiu perfidas.

Pergam eno. Ŝafa ledo, sur kiu oni 
skribas gravajn aktojn aŭ diplomojn.

Periferio. Ekstera parto de ebeno, 
ĉirkaŭita de kurba linio.

P erigeo (Astr.). Punkto de la orbito de 
planedo, en kiu ĝi estas plej proksime de 
la l.ero.

Perim etro. - 1 (Geom ). Sumo de la 
lateroj de multangulo. - 2 (Med.). Instru- 
mento, por mezuri la vidkampon.

P e r io d o .- l (Mat.). Tutaĵo de I’ ciferoj, 
kiuj ripetiĝas senfine en decimala frakcio. 
-2. Vico de jaroj, dividoĵo de tempo, 
karakterizata de riniarkindaj fa.kt.oj, ecoj : 
la pcriodo de la krucmilitoj. P erio d a . Kiu 
ripetiĝas posl. difinita tcmpo : perioda 
febro, perioda eldonaĵo. P erio d e . En perioda 
maniero. Komparu : Fazo, epoko , s ta d io .

Peristilo. Galerio, ĉirkaŭanta korton.
Peritoneo (Anat.). Membrano, kiu 

kovras kaj kunigas la intestojn.
Perko (Zool.). Fiŝo manĝebla el la vico 

de la ostliŝoj (Perea fiuviatilis).
Perlo. - l .  Malgranda, ronda, brilanta, 

blanka korpo, formiĝanta en la interno 
de 1’ konko de osl.ro kaj de aliaj moluskoj. 
-2 . Objekto, persono perfekta : Tia cdzo 
estas vera perlo. P e r la . El perlo, de la 
koloro de perlo.

Perlam oto. lllanka perlosimila sub- 
stanco, kovranta la internon de la konko 
de kelkaj moluskoj, uzata por malgrand- 
aj galaiiteriaj objektoj. P e r la m o ta . E1 
perlamoto.

Perm esi. Esprimi la konsenton, doni 
la rajton, ke oni farti aŭ ne faru ion : La 
palro permesis nl la Jilo glitkuri. La inslru- 
islo permesis al la infanoj nc lerni la vcrs- 
aĵon. P erm eso . Vortoj de tiu, kiu permesas. 
P e rm e se b la . Kiu povas esti permesita. 
M alp erm esi. Esprimi la malkonsenton, 
rifuzi larajton, keoni faru aŭ nefaru ion. 
F o rp e rm eso . Permeso forlasi por difmita 
tempo laservon, oficon. Komparu : L iber- 
tem po .

Perono. Ekstera larĝa ŝtuparo el kelke 
da ŝtupoj.

Perpendikulara. Perpcndikulara rekta 
linio estas linio, kiu kun alia rekta linio
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formas du egalajn angulojn. P e rp e n d ik u -  
la ro . Perpendikulara linio. P e rp e n d ik u - 
la re . En perpendikulara direkto.

Persekuti. - 1. Kuri postiu kun mala- 
mika intenco por lin kapti : Hundo perse- 
kutas leporon. - 2. Konstante fari maljustaĵ- 
ojn al iu, por lin turmenti : Nerono 
persekutis la lcristanojn. P e rse k u to . Ago de 
tiu, kiu persekutas.

P ersiko (Bot.). Frukto de 1’ persikarbo. 
P e rs ik a rb o . Arbo el la familio de 1’ amig- 
dalacoj (Pcrsica).

P ersisti. Daŭrigi sian laboron, celadon 
malgraŭ malfacilaĵoj. P e rs is to . Ago de 
tiu, kiu persistas. P e r s is ta .  Kiu persistas. 
Komparu : In s is t i ,  o b s tin i, paoienca.

Persono. Aparla lioma individuo kun 
ĝiaj karakterizaj ecoj. P e rso n a . De per- 
sono, karaktcrizanta personon. P e rso n e . 
Mem, senpere : persone danki iun.

Perspektivo. -1 . Aspeklo, kiun pre- 
zentas, rilate al la punkto, de kiu oni 
rigardas, pli kaj pli malproksimaj objektoj 
de vidaĵo.-2. Arto reprodukti sur desegn- 
aĵo aŭ pentraĵo pli kaj pli inalproksim- 
ajn objektojn tiel, kiel oni vidas ilinen la 
naturo. -3. Espero aŭ timo pri afcro 
verŝajna, kvankam ankoraŭ malproksima : 
N. promesis viziti nin kun siaj delc infanoj; 

'bela perspelilivo I
Persvadi. Alkonduki iun al decido, ke 

li faru, aŭ ne faru ion : Longe. oni persva- 
dis lin, ke li ne edziĝu, sed vane. Komparu :
A dm oni, k o n v in k i.

Peruko. Kovraĵo de kapo, el Iiaroj, 
imitanta la naturan hararon knj uzata, 
por maski la senharaĵon : Oni porlis iam 
perukon, lcicl ornamon. P e ru k is to . Homo, 
kies profesio estas fari perukojn.

P esi. Determini la pezon de objekto 
per komparo kun unuo de la pezo : pesi 
komercaĵon. P esilo . Instrumento por pesi.

P esim ism o. Filozofia sistemo, bazita 
sur la opinio, ke en la mondo estas pli 
mulle da malfeliĉo, ol da feliĉo, kiu estas 
nur iluzio.

P esim isto . Adepto de la pesimismo.
Pesto (Med.). Epidemia, tre infekta 

kaj mortiga inalsano, karakto' izata de 
inllamo de la ingvenaj glandoj kaj de 
febro. P e s tu lo . llomo malsanaje lapesto.

Peti. Sin turni kun ĝenlilaj aŭ humilnj 
vortoj al iu, por ricevi ion. P e to . Vortoj 
de tiu, kiu petas : La pelo de ĉcfo estas 
ordono. P e teg i. Insiste kaj tre humile peli. 
P e tsk r ib o . Peto, skribe redaktita al estro. 
A lm ozpeti. Peti almozon.

Petalo (Bot.). Folieto de la korolo de 
floro. Komparu : P a n ik lo .

Petardo. Malforta eksplodilo, faranta 
bruon kaj uzata precipe, kiel signalo aŭ 
ludo.

Petoli. Agi, paroli ŝerce, senkonsidere, 
kiel itifano. P eto lo . Ŝerca, senkonsidera 
ago, kiel tiu de infano. P e to le m a . Amanta 
peloli. Petolulo. Homo, kiu amas petoli.

Petrolo. Miksaĵo de fluidaj hidrokar- 
bonoj, oleosimila lluidaĵo, uzata por lumig- 
ado kaj hejtado.

Petrom izo (Zool.). Fiŝosimila manĝebla 
senskvama vertebrulo el la klaso de la 
rondbuŝaj (Petromyson).

P etroselo (Bot.). Vegetaĵo (legomo) el 
la familio de 1’ umbeliferoj (Pctroselenum 
sativum).

Pezo. Emo de la korpoj proksimiĝi al 
la centro de la tero, kiu sin montras per 
la falo aŭ per la premo sur la subten- 
antan objekton : La internacia unuo dc la 
pezo eslas la kilogramo. P ez i. llavi pezon : 
La libro pezas duonon da kilogramo. Peza. 
Kiu pezas, kiu multe pezas. E galpezo. 
Senmoveco de korpo, je kiu agas du aŭ 
pli multe da fortoj.

Pezeto. Hispana monero, valoranta 
1 frankon.

Pfenigo. Germana monero, valoranta 
1,25 centimojn.

Pia. Havanta respekton al Dio kaj 
religiaj aferoj. P ie . En pia maniero. Pieco . 
Eco de tiu, kiu estas pia. P iu lo . llomo 
pia. M alpia. Malrespeklanta liion kaj la 
religiajn aferojn. M alpieco. Eco de tin, kiu 
e s ta s  m alp ia . M a lp iu lo . Ilomo malpia.

Piano. Malgranda fortepiano, kiesKord- 
oj havas vertikalan direkton.

P iastro . Monero de diversnj landoj : 
£<i turlca piastro valoras 25 centim., la liispana 
10 frank.

Pieeo (Bot.). Arbo el la grupo de 1’ 
koniferoj (Picea).

Piedo. Malsupra parto de la malsupra 
ekstrema membro, de la maleoloj ĝis la 
ekstremo de la fingroj. P ie d ir i . Iri per 
la piedoj (ne veturi) : Ĉiuj lokoj en la 
omnibuso estis okupitaj kaj ni devis piediri. 
P ie d ira n to . llomo, kiu piediras. D upieda . 
Havanta du piedojn : dupieda besio. 
P ie d b a ti . Bati per la piedoj : La ĉevalo 
piedbalas per la postaj piedoj. P ie d f ra p i. 
Fari bruon, frapante per lapiedoj lateron, 
la plankon. P ied p rem i. Premi per la 
piedoj. P ied in g o . Speco de ringo pendanta
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sur rimeno ĉe la selo, sur kiu la rajdanto 
apogas sian piedon. Tripiedo. Seĝo, tablo 
kun tri piedoj.

Piedestalo. Bazo de kolono, de monu- 
mento aŭ de statuo.

Pietismo. Granda respekto al iu kun 
kredo je la perlekteco kaj netuŝebleco de 
liaj verkoj : pictismo al la naciaj bardoj.

Pigo (Zool.). Birdo el la familio de la 
korvoj (Pica).

Pigmeo. -l. Ano de mitologia popolo 
de tre malgranda kresko. - 2. Tre mal- 
granda homo.

Pigmento. Koloranta subslanco de la 
organismo de vegetaĵoj aŭ de bestoj.

Piki. -1 Penetrigi korpon per pintita 
objekto : piki Jingron per kudrilo; la abclo 
pikas. -2. Eksciii la sentojn : pikanta 
manĝo, pikanta novelo de Boccacio. P ik ilo . 
-1 . Ilo por piki. - 2. Organo de I’ insekloj 
por piki.

Pikedo. - l .  Malgranda taĉmento de 
soldatoj, garde starantaj sur posteno. 
- 2. Kartludo.

Pilastro. Kvadrata kolono, duoneenig- 
ita en muron, kiel subteno aŭ ornamo.

Pilgrimi. Vojaĝi kun religia celo ai 
sankta loko : pilgrimi Palestinon. P ilgrim - 
anto. Pilgrimanta liomo.

Piiko. Sfera objekto el elasta ŝtofo, 
por ludi : ta pilkoj de la ieniso. Piedpilko. 
Granda pilko, kiun oni puŝas per la piedo.

Pilolo. Medikamento en formo de mal- 
granda globo.

Piloto. Homo, kiu donas direkton al 
ŝipo.

Pino (Bot.). Arbo ei la grupo de 1’ 
koniferoj, kies ligno estas multe uzata de 
la ĉarpentistoj, lignaĵistoj (Pinus).

Pinakoteko. Muzeo de 1’artoj.
Pinĉi. Kunpremi kaj teni per du fing- 

roj : pinĉi la vangon de infano.
Pinglo. Akrepinta peco de maldika 

drato, por kroĉi, liksi partojn de vesto : 
pinglo, duobla pinglo (por virinaj haroj), 
amerika aŭ sendanĝera pingto. Komparu :
Agrafo, broĉo, buko.

Pinio (Bot.). Speco de 1’ pino (Pinus 
pinea).

Pinto. Maldika ekstremo, pli kaj pli 
mallarĝiĝanta al la, supro : Pinto de turo, 
de monlo, delanco. P in ti. Fari laekstremon 
de io pli kaj pli mallarĝa al la supro : 
pinti krajonon.

Pioeo. Fera ilo, havanta po unu pinto 
ĉe ambaŭ ekstremoj kaj lignan tenilon, 
por fosi malmolan teron. Pioĉi. Fosi per 
pioĉo.

Pioniro. - l .  Soklato, konstruanta voj- 
ojn, pontojn, redutojn. - 2. Koloniano, 
hakanta virgajn arbarojn, por prepari 
kultureblan leron. -3. Ilomo, liberiganta 
la vojon por nova ideo.

Pipo. Tubforma ilo pli larĝa ĉe unu 
ekstremo, en tiu oni metas tabakon por 
fumi.

Pipro (Bot.). Sekigita frukto de 1’ pipr- 
ujo. Piprujo . Vegetaĵo el la samnoma 
familio, kies sekaj fruktoj estas uzataj 
kiel spicaĵo. Pip ri. Spici per pipro.

Pipso. Malsano de la lango de 1’ 
birdoj.

Piro (Bot.). Frukto de 1’ pirarbo. 
Pirarbo . Arbo el la familio de I’ pomacoj, 
kulturala pro la fruktoj kaj ligno (Pyrus 
communis).

Piramido. -1 (Geom.). Solida figuro, 
kies bazo estas multangulo kaj kies llankoj 
estas trianguloj, kies pintoj kuniĝas en 
unu punkto, nomata la pinto de la pira- 
mido. - 2. Egipta monumenlo, havanta la 
formon de piramido.

Pirato. Mara rabisto.
Pirito (Ĥem.). Natura kombinaĵo de 

sulfuro kaj metalo.
Pirolo (Zool.). Birdo el la familio de la 

fringoj (Pyrrhula rubricilla).
Pirotekniko. Arto prepari artajn fajr- 

ajojn. P iro tekn ik isto . Homo, kies specialo 
estas prepari artajn fajraĵojn.

Pirozo (Med.). Bruliganta doloro en la 
ezofago ĉe malsanoj de la stomako.

Pisti. Pecetigi, disbatanle en speciala 
vazo : pisti pipron. P istilo . Peza metala 
peco, per kiu oni pistas. Pistujo. Vazo en 
kiu oni pistas.

Pistako (liot.). Frukto de 1’pistakarbo, 
uzata por kukoj. P istak arb o . Arbo el la 
fainilio de Panakardiacoj (Pistacia vera).

Pistilo (Bot.). Virina seksa organo de 
la floroj.

Pistolo. Malgranda pafarmilo, kiun oni 
portas ĉe la zono, kun forte fleksita 
kapo.

Piŝto. Solida cilindro, kiu moviĝas en 
malplena cilindro de pumpilo aŭ dc 
vapormaŝino.

Pizo (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la fabacoj IPisum).
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Placo. Vasta, libera loko en urbo, 
ĉirkaŭita de konstruaĵoj : Parizo posedas 
mulle da belaj placoj.

Plaei. Kaiizi agrablan senton, emocion : 
persono. ago, spcktaklo, kiu plaĉas.

Plado. Malprofunda, vasta vazo, sur 
kiu oni inetas kaj disportas manĝaĵojn. 
Pladeto. Telereto, sur kiu oni metas 
glason, tason. Komparu : Pleto.

Plafono. II orizontala aŭ kurba supraĵo 
kontraŭ la planko de ĉambro,

Plagiato. Malpropra arta aŭ literatura 
verko, prezentita de iu kvazaŭ propra.

Plano. - l .  Desegnaĵo de konstruaĵo 
aŭ de loko, montranta la situacion kaj 
reciprokajn rilatojn de ĝiaj partoj : plano 
de tealro, plano de urbo. - 2. Antaŭe detale 
pripensita maniero efektivigi entrepre- 
non : plano de propagando. Komparu : 
Intenco, projekto.

Plando. Malsupra, surtera parto de la 
piedo, de la ŝuo.

Planedo (Astr.). Astro, rondiranta 
ĉirkaŭ la suno.

Planimetrio. Parto de la geometrio 
pri la figuroj snr la ebeno.

Planko. Malsupra parto de la ĉambro, 
sur kiu oni paŝas kaj kiu apartigas unu 
etaĝon de alia.

Planti. Meti vegctaĵon en la teron, por 
ke ĝi kresku, tiksinte sian radikojn. 
Plantejo. Loko, kie oni plantas.

Plantago (Bot.). Multjara herbo el la 
samnoma familio (Plantago).

Plastiko. Arto reprodukti el molaj 
substancoj (argilo, vakso) aŭ el malmolaj 
(marmoro) la naturajn formojn de objek- 
toj aŭ personoj. Plastika. Kiu koncernas 
la plastikon; reliefe reproduktanta.

Plastro. Medikamento, ŝmirita sur 
tolo, kiun oni almetas al la kuracata 
meinbro.

Plata. Kies dikeco estas malgranda 
kompnre kun la larĝeco kaj longeco : 
plata Stono, plata poShorloi/o. Plato. Objekto 
kies dikeco estas malgranda, kompare 
kun la larĝeco kaj longeco { plato de 
tombo. Komparu : Ebena, glata.

Platano (Bot.). Arbo el la samnoma 
familio (Plutanus).

Plateno (Hcm.). Pt. ilemia elemento, 
nerustanta nietalo de grizete-blanka 
koloro, uzata por vazoj kaj dratoj en 
liemiaj laborejoj; saloj de I’ plateno estas 
uzataj en la fotografado.

Plaŭdo. Sono, kiun faras la akvo, 
batata per la mano, remilo. Plaŭdi. Eligi 
plaŭdon.

Plebejo. Momo de malalta klaso.
Pledi. Paroli en juĝejo, por defendi 

sin aŭ sian klienton.
Plej. Partikulo, kiu metite antaŭ la 

adjektivo aŭ adverbo, formas la super- 
lativon : plej bona, plej rapide. Malplej. En 
plej malalta grado : malplej longa, malplej 
bone.

Plekti. Kunigi fadenojn, ŝnurojn, 
multfoje krucigante ilin linu kun alia : 
plekti harojn, plelcti pajlon. Plektajo. 
Objekto, farita el plektitaj fadenoj, 
ŝnuroj : pajloplektaĝo (por purigi la ŝuojn). 
Komparu : Spini, teksi, triki.

Plena. 1. Enbavanta la tutan 
kvanlon, kiun ĝi entute povas enhavi : 
glaso, plena de alcvo. - 2. Havanta ĉiujn 
partojn, delalojn, necesajn por la tuto : 
plena vortaro. - 3. Havanta tre multe : 
plena dc eraroj. Pleneco. Eco de tio, kio 
estas plena. Plenigi. Fari ion plena : 
plenigi glason. Plenaĝa. Havanta la aĝon, 
en kiu oni posedas ĉiujn personajn 
rajtojn. Plenblovi. Fari plena per blovo; 
doni al io plenan volumenon per blovo : 
plenblovi vezikon; plenblovita velo. Plenumi. 
Fari tion, kion oni devis fari, kio estis 
necesa : plenumi oficon, plenumi deziron. 
Komparu . Kompleta, tuta.

Plendi. Esprimi per vortoj sian dolo- 
ron, malkontentecon : La malsanulo plendas 
pri kapdoloro. Infano plendas al la palrino 
kontraŭ ikamarado. Plendo. Vortoj de tiu, 
kiu plendas. Plendanto. Homo, kiu 
plendas.

Pleonasmo. Vorto aŭ esprimo, sam- 
senca kun la ĵus dirita, kaj tial superflua.

Pleto. Plata vazo, sur kiu oni portas 
telerojn, glasojn. Komparu : Plado.

Pleŭronekto (Zool.). Fiŝo el la vico de 
la bstfiŝoj, kun rondforma, plata korpo 
(Pleuronectes).-

Plezuro. Tio, kion oni vidonte vidas, 
aŭskultas, partoprenas : Grandaurbo liveras 
multajn plezurojn, kiujn ne f/uas la vilaĝanoj.

Pli. Partikulo, kiu metite antaŭ 
adjektivo aŭ adverbo formas la kompara- 
tivon : pli certa, pli kare. Malpli. En pli 
malalta grado : malpli fortika, malpli kare. 
Plim ulto. Pli granda parto, pli granda 
partio : La absoluta plimulto devas superi la 
duonon de la voĉoj. P libeligi, pligrandigi, 
plilongigi. Fari ion pli bela, pli granda, 
pli longa.
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Pliko (Med.). Malsano, karakterizata de 

neforigebla implikiĝo de la haroj, kaŭzita 
de la malpureco.

Plom bo. Substanco por plenigi truon 
en dento. P lo m b i. Plenigi per plombo.

Plori. Eligi larmojn : plori de doloro, 
de ĉagreno. P lo re ti . Eligi larm ojn'kaj 
mallaŭtajn plendajn sonojn. P io re g i. Eligi 
larmojn kaj laŭtajn, malesperajn sonojn.

Ploto (Zool.). Manĝebla (iŝo el lafamilio 
de 1’ karpoj (Leuciscus rutilus).

PIu. Partikulo, monlranta daŭrigon de 
ago aŭ stato, kaj kun nea vorto ĉesigon 
de ago aŭ stato : Cu vi intencas min moki 
plu ? Ne ploru plu.

Plugi. Per speciala ilo, tirata de bovoj 
aŭ de ĉevaloj, maltirmigi la teron, fari 
sulkojn en la tero, por ĝin prepari al la 
semado. P lu g ilo . llo por plugi.

Plumo. - l .  Tubeto kun lanugo, el kiuj 
konsistas la kovraĵo de la korpo de 1’ 
birdoj. - 2. Birda plumo kun akrepintita 
kaj laŭlonge distranĉita ekstremo, por 
skribi. - 3. Ŝtala, maldika peceto kun 
akrepintita kaj laŭlonge distraneita 
ekstremo, por skribi. P lu m in g o . Tenilo, 
en kiun oni enmetas skriboplumon. 
S en p lu m ig i. Senigi birdon je la plumoj, 
forŝirante ilin.

Plum bo (llem.). Pb. Ilemia elemento, 
bluete-griza pezametalo, uzala por kugloj.

P luskvam perfekto . Tempo de la 
verbo, montranta agon aŭ staton, finitan 
antaŭ alia ago aŭ stato, jam pasinta : 
Kiam li estis Jininla sian laboron, li foriris.

PIuŝo. Teksaĵo, similanta la veluron, 
sed kun pli longaj h a ro j . P lu ŝa . E1 pluŝo.

Plutokratio. Riĉularo.
PIuvo. Akvo de 1’ gutiĝinta atmosfera 

akva vaporo, falanta teren : Post la pluvo 
venas la bela vetero. P lu v i. Fali (pri la 
pluvo) : Nuboj kovris la ĉielon, baldaŭ 
pluvos.

Pneŭm atiko (Fiz.). Parto de la fiziko 
pri la gasoj. P n e ŭ m a tik a . Kiu koncernas 
la pneŭmatikon : pneŭmatika maŝino, pneŭ- 
matika ringo.

Po. Prepozicio, por esprimi kvanton, 
koncernantan aparte ĉiun objekton, 
personon el mullaj : La patro donis al la 
infanoj po 3 pomoj (ĉiu infano ricevis 
3 pomojn). La velocipedisto veturis po 
200 kilomelroj en ĉiu /ago (ĉiutage li veturis 
200 kilometrojn).

Podagro (Med.). Malsano, karakterizata 
de ŝvelo de artikoj de I’ piedo kaj kaŭzata 
de la trouzado de alkoholaĵoj kaj de 
spicitaj manĝaĵoj.

Podio. Malgranda levila horizontala 
ebeno el tabuloj, por pli bone vidi ĉirkaŭe, 
por esti pli facile videbla kaj aŭdebla. 
Komparu : E stra d o .

Poem o. Romano en versoj.
Poento. Ludsigno, valoranta unuon.
Poeto. Poezia verkisto.
Poezio. Arto prezenti en harmonia 

lingvo la bclon kaj altajn ideojn. Poezia . 
De poezio, havanta la ecojn de 1’ poezio.

Pokalo. Trinkvazo, supre pli larĝa, ol 
ĉe la bazo.

Polem iko. Presa disputo. P o lem ik i. 
Prese disputi.

Polieo. Stata inslilucio, gardanta la 
publikan ordon kaj sendanĝerecon. 
P olio isto , po licano . Meinbro de la polico. 
P o lio es tro . Ĝefo de la polico.

Poliedro (Geom.). Korpo, limigila 
ĉiuflanke de ebenoj, sin reciproke ren- 
kontanlaj. P o lie d ra . Havanta formon de 
poliedro.

Polifona. Konsistanta el kelke da 
malsamaj muzikaj voĉoj, ne unisona.

Poligam io. Multedzeco : La multedzeco 
eslas malpermesita en ĉiuj civilizitaj landoj.

PoIigono(Bot.). Vegetaĵo el la samnoma 
familio; cl ĝiaj semoj oni faras grion kaj 
farunon (Poligonum).

Poligonacoj (Bot.). Familio de duko- 
tiledonaj senpetalaj vegetaĵoj : poligono, 
rabarbo, okzalo.

P oligloto. Homo, parolanta multe da 
lingvoj : La lcardinalo Mezzofanti estis la 
plej fama poligloto.

Polikliniko. Lernado de la praktika 
medicino en la loĝejoj ile 1’ malsanuloj 
sub la kontrolo de 1’ profesoroj.

Polim ero. Hemia komponaĵo konsist- 
anta el la samaj elementoj kaj je la sama 
proporcio, kiel alia komponaĵo, sed kun 
alia molekula pezo,

Polipo (Zool.). Mara besto el la tipo dc 
la vegetbestoj, sin fiksantŭ ĉe senmovaj 
objekloj.

Poliso. Dokumento, atestantaasekuron.
Politeism o. Kredo je multaj dioj.
Politeisto. Kredanto je multaj dioj.
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Politekniko. Scienco pri la teknikaj 
profesioj. P olitekn ika. De politekniko, 
kiu koncernas la politeknikon : politeknika 
lernejo.

Politiko. Arto regi ŝtaton. Politika . De 
la politiko, kiu koncernas la politikon. 
P olitik isto . Ilomo, kies specialo estas la 
politiko.

Polko. Bohema kaj pola rondoclanco.
Polueio (Med.). Senvola elfluo de I’ vira 

semo dum la dormo.
Poluri. Fari ion glata kaj brilanta per 

frotado : poluri lignon, poluri ŝuojn. Kom- 
paru : Emajlo, glazuro, lako.

Poluso (Geom.). Ekstremo dc la akso 
de sfero : la polusoj de la tera globo.

Polvo. Subtilaj liberaj eroj de seka 
korpo, precipe de la tero. Polva. De polvo, 
el polvo : polva nubo.

Pomo (Bot.). Frukto de 1’ pomarbo. 
Pomarbo. Arbo el la samnoma familio 
(Pirus malus).

Pomacoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj multepetalaj vegetaĵoj : piro, pomo.

Pomado. Miksaĵo, konsistanta el 
graso, vakso kaj parfumoj aŭ medika- 
mento, per kiu oni ŝmiras la harojn aŭ la 
kuracatan membron.

Pomologo. Specialisto pri la fruktoj 
kaj kulturado de la fruktarboj.

Pompo. Lukso, celanta altiri la 
atenton. Pom pa. Luksa, por altiri la 
atenton. Komparu : Parado.

Ponardo. Akrepinta, ambaŭtranĉa 
mallonga pikarmilo.

Ponto. Vojo, konstruita el ligno, 
ŝtonoj aŭ fero super rivero, kavo, kanalo.

Pontifiko. Altranga pastro : La papo 
estas la plej alta pontijiko (pontifex maximus) 
de la lcatolika elclezio.

Pontono. Malprofunda ŝipo, surkiu oni 
metas flosponton.

Poplo (Bot.). Arbo el la familio de 1’ 
salikacoj (Populus).

Popolo. - l .  Tutaĵo de la loĝantoj de 
lando. - 2. Malaltaj klasoj : La aristoltrataro 
kaj la popolo. Popola. De popolo, por 
popolo : popola universilato. Popolaoo. 
Malestima nomo de la nekulturitaj, 
mizeraj klasoj de la popolo.

Populara. - 1. Konata kaj amata de la 
popolo : popularn homo. - 2. Facile kom- 
prenebla de la popolo, de la homoj, ne 
inulte instruitaj : populara broŝuro. Popu-

lare . En populara maniero. Populareco. 
Eco de tio, kio estas populara. Popularigi. 
Fari ionpopulara : poputarigi sciencan 
verkon.

Por. - 1. Prepozicio, per kiu estasespri- 
mata : a) celo : por plezuro. b) je la pro- 
fito dc : kolelcti monon por mizeruloj. c) ob- 
jekto de aĉeto post laverbo pagi: Lipagis 
100 frankojn por sia palto. d) Prezo de aĉeto 
aŭ vendo : aĉeti libronpor 10 frankoj, ven- 
di seĝon por 20 frankoj. c) Tempo, en la 
daŭro de kiu io estas farota : forveturi 
por tri semajoj. - 2. Konjunkcio, esprim- 
anta celon : Oni devas manĝi por vivi, ne 
vivi por manĝi. Kriu laŭte, por lce ĉiuj 
aiidu.

Poro. Malgranda libera spaco inter la 
eroj de korpo : poro de la haŭto, poro de la 
karbo.

Porcelano. Blanka substanco el bakita 
delikata argilo, diafana kaj sonora, kiel 
vitro. Porcelana. El porcelano : porcelana 
vazo.

Poreio. Kvanto de manĝaĵo, donata 
al unu persono : En la novaj restoracioj 
oni donas grandajn porciojn.

Pordo. Turnebla tabularo aŭ krado, 
fermanta la liberan spacon en muro, serv- 
antan por la eliro kaj eniro. Pordego. 
Granda pordo en ĉirkaŭbaro, ĉefa pordo 
dc ilomo. Pordisto . llomo, kies okupo estas 
gardi domon, kontrolante laenirantojn tra 
la porda.

Poreo (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la liliacoj, uzata kiel spicaĵo (Allium por- 
rum).

Porfiro. Speco de malmola marmoro 
ruĝa aŭ blanka kun alikoloraj kristaloj.

Porko (Zool.). Ilejma duhufa dikhaŭta 
besto; ĝia viando estas manĝata kiel 
rostaĵo kaj en kolbasoj, ŝinkoj, k. t. p. (Sus 
domestica).

Porti. - 1. Teni senmove aŭ movi kun 
si objekton, metitan en sian manon aŭ sur 
sian korpon : porti en la mano, sur la Itapo, 
sur la dorso en la poŝo. - 2. Suferi, toleri 
sen reago : porli malfeliĉon. Portado. Agoj 
de tiu, kiu portas. P o rtilo . llo por porli 
objektojn aŭ personojn. P o rtis to . Homo, 
kies okupo estas porti ŝarĝojn. A lporti. 
Porti al iu loko kaj ĝin atingi kun la ŝar- 
ĝo : C’u oni jam alportis la leterojnt Dis- 
porti. Porti al diversaj lokoj : disporti man- 
ĝajojn al la gastoj. T ransporti. Porti de 
unu loko en alian : transporti liton el la 
dormoĉambro en la salonon. Reporti. Porti 
objekton en la lokon, kie ĝi estisantaŭe.



PORTALO — 126 — PRECIPE

F ru k to p o rta . Kiu donas m ulte da  fruktoj, 
kiu donas bonan rezultalon : fruktoporta 
tero, fruktoporta laboro.

Portalo. Riĉe ornamita ĉefa pordego de 
templo, de palaco.

Portepeo. Rimeno, sur kiu la militistoj 
portas la glavon.

Portero. Malhela, forta angla biero.
Portiko. Galerio, malfermita de unu 

flanko kun tegmento sur kolonoj.
Portreto. Desegnaĵo aŭ pentraĵo, pre- 

zentanta personon.
Posedi. Havi ekskluzive por si, por sia 

eksluziva uzo : posedi riĉaĵon. Posedo. 
Stato de tiu, kiu posedas : Kare aleirita po- 
scdo. Poseda. Kiu posedas, koncernanta 
posedon : poseda pronomo. Posedanto. Per- 
sono, kiu posedas:domposedanlo. Komparu : 
Havi.

Post. Prepozicio esprimanta : o) Temp- 
on, momenton pli malfruan, ol alia : La 
vespermanĝo finiĝis post la noktomezo. b) Lok- 
on, pli malproksiman, ol alia : La libro 
kuŝas post la ŝranleo.

Posteno. - l .  Loko, kie soldatoj estas 
starigitaj, por gardi ion aii batali : morti 
sur la posteno. - 2. Estimata okupo, ofico : 
posteno de prezidanlo.

Postuli. Firme esprimi sian volon, por 
ke oni donu aŭ faru ion, kion oni rajtas 
havi: postuli la monon de la ŝaldanto, postuli 
obeon de servisto. Postulo. Vortoj de tiu, 
kiu postulas. Postulem a. Kiu multe postul- 
as, ne facile kontentigebla : poslulema 
ĉefo. Komparu : Ordoni.

Postulato. Filozofia tezo, sutiĉe evi- 
denta, por esti akceptita sen pruvo : La 
tri postulatoj de la Jilozofio de Kant : pri la 
libereco, pri la ekzisto de Dio kaj pri la sen- 
morteco de l’ animo.

Poŝo. Malgranda sako, alkudrita al ves- 
to kaj en kiu oni portas kun si diversajn 
malgrandajn objektojn. Poŝhorloĝo. Mal- 
granda horloĝo, kiun oni portas en poŝo 
de la veŝto.

Poŝto. Publika, ordinare ŝtata institu- 
cio por rapida transportado de leteroj, 
malgrandaj pakaĵoj kaj por veturigadode 
pasaĝeroj, en lokoj, kie ne ekzistas fervoj- 
oj. Poŝta . De poŝto, kiu koncernas poŝt- 
on. Poŝte restan te . Surskribo sur letero, 
por montri, ke ĝi estas liverotaal la adres- 
ato en la poŝta olicejo.

Poto. Argila aŭ metala vazo, en kiu 
oni kuiras. Potpeco. Fragmento de romp- 
ita poto. Komparu : Kaserolo.

Potaso (Ĥem.). K?CO3. Kruda kalikar- 
bonato, uzata en la fabrikado.de 1’ vitro, 
de 1’ sapo.

Potenea. Havanta grandan forton, flzik- 
an aŭ moralan: povanta forte efiki : po- 
tenca reĝo, potenca maŝino, potenca rimcdo. 
Potenco. -1. Grandafizika aŭ morala for- 
to; povo forte efiki. - 2. Rezultato de kelk- 
foja multobligo de kvanto per ĝi mem : 
a3 estas la tria potenco de a. Potencufo. 
Homo potenca.

Povi. Havi la necesan forton, kapablon, 
rajton fari ion : Kiu volas, povas. Povo. Ne- 
cesa forto, kapablo, rajto fari ion. Ciopo- 
va. Kiu povas ĉion : Dio ĉiopova.

Pozi. - 1. Resti senmove kun speciala 
teniĝo kaj mieno, por esti desegnata, pen- 
trata, fotografata. - 2. Ŝajnigi per sia 
mieno iun gravan : pozi jc scienculo. Pozo. 
Teniĝo kaj mieno de tiu, kiu pozas.

Pozitiva. - l .  liazita sur faktoj, esplor- 
itaj per eksperimento : pozitiva scienco.
- 2. Antaŭiratade la matematika signo +  : 
poziliva lcvanto.

P ra. Prefikso, montranta personon aŭ 
objekton, kiu ekzistis antaŭ tre longa 
lempo, kiu ekzistos post tre longa tempo, 
aŭ kiu ekzistas de tre longa tempo : 
praavo — palro de avo-, pranepo =  filo de 
nepo; pruarbaro—arbaro, ekzistanta de ncme- 
morcbla tempo.

P raktiko . -1. Apliko de la teorio al la 
realeco; efektiva plenumo, kiel malo de 
teoriaj konoj. P ra k tik a . - 1. De prakliko, 
kiu koncernas la praktikon : pralctika mal- 
facilaĵo. - 2. Konforina al la celo, facile 
uzebia : praltlika inslrumento. - 3. Scianta 
apliki la teorion en la vivo kaj ricevi 
profiton por s i : Revuloj kaj prnktikaj homoj. 
P rak tik i. Kfeklive plenumi sian profesion 
(precipe pri kuracistoj kaj advokatoj).

P ram o. Longa malprofunda ŝipo uzata 
por transveturigi pasagerojn dĉ unu bordo 
de rivero al la alia, kiuj estas kunigitaj 
per ŝnuro, sur kiu glilas la rulbloko de la 
ŝipo.

P rava. Kies opinio estas- konforma al 
la vero : Fi estas prava, mi tute konsentas 
kun ri. Praveco. Eco de tio, kio estas prava. 
Prave. En prava maniero. Komparu : 
G usta, ju sta , ra jta .

Prebendo. Bieno, la profiton de kiu 
ricevas pastro por la plenumo de sia 
ofico.

Precipe. Pli ol ĉio alia, pli ol ĉiuj 
aliaj : La kuraciston mallrankvitigis precipe

fabrikado.de
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la forlafebrode la infano. La inlcrnacian lingv- 
on bezonas prccipe la komcrcistoj kaj scieric- 
uioj.

Preciza. Gusta eĉ en malgrandaj detal- 
,oj : preciza difino, preciza horloĝo. Preoize. 
En preciza maniero. Preoizeoo. Eco de tio, 
kio estas preciza. P reoizigi. Fari ion pre- 
ciza : precizigi lasencon de vorlo. Koinparu : 
D etala, ekzakta.

Prediki. Publike konigi la verojn de 
religio : La pastro predikos morgaŭ antaŭ. 
la meso. P red iko . Parolado de tiu, kiu pre- 
dikas.

Predikato. Parto de frazo, montranta, 
kiononi diras pri la subjekto:Bn la frazo: 
• ‘ La patro amas sian Jilon » la vorto 
« patro •• estas subjelcto, la vorto « amas » estas 
prcdilcato.

Prefekto. ĉefo de adminiŝtracia dis- 
trikto.

Preferi. Pli voli, pli ami; pli ŝati : pre- 
feri supon ol viandon; preferi blondulinojn; 
preferi poczion, ol prozon. Prefero. Opinio 
de tiu, kiu preferas. Preferinda. Kiu ine- 
ritas esti preferata : Skriba respondo cstas 
preferinda. P refere. En inaniero prefer- 
inda.

Prefikso. Alikso, almetata anlaŭ la 
vorto : dis-, re-.

Preĝi. Esprimi sian peton aŭ adoron al 
Dio. Pre&o. Vortoj de tiu, kiu preĝas. 
Preĝejo. Konstruaĵo por preĝoj kaj di- 
servoj.

Prelato. Altranga pastro.
Preludo. Antaŭludo al muzika verko.
Premi. Penienigi erojn de korpo, part- 

ojn de tuto en pli malvastan spacon aŭ 
peni pliproksimigi ilin unu al alia : 
premi buteron en poton; premi la dentojn; 
premi ies manon. Prem o. Ago de tio, kio 
premas: manpremo. A lprem i. Premi al io : 
prcmi iun al muro. D isprem i. Dispecigi per 
premo. K unprem i. Prem idedu kontraŭaj 
flankoj. Prem llo. llo por premi. Prem egi. 
Tre forte premi.

Prem io. - 1. Objekto, donacata al aĉet- 
anto, abonanto ekster tio, je kio li bavas 
rajton : La abonantoj ricevis kiel premion 
belan albumon. - 2. Objekto, donacata al 
laŭreato. Prem ii. Doni premion : El la du- 
delc konkursaj verkoj oni prcmiis tri.

Prem iso. Erazo (en silogismo), el ltiu 
oni faras konkludon per rezonado.

Preni. Aligi al si, ekkapti, por teni, 
uz.i, porti : prcni pecon pcr du Jingroj, prcni 
Itnabonje la mano, preni sieĝatan urbon, preni

banon. Ĉ irkaŭpreni. Ĉirkaŭi per la brakoj. 
D epreni. Preni de io : depreni kovrilon. 
Forpreni. Preni for de io. Kunpreni. Preni 
kunsi: Kunprenu pluvombrelon. Partopreni. 
Ĉeesti en ia kunveno, havi parton en ia 
afero diskuto. Komparu : Akcepti, r icev i.

Prepari. Fari ĉion necesan, por ke io 
povu esti uzita, por ke io povu havi lok- 
on : prcpari liton por la dormo, prepari 
manĝaĵon, prepari la spiritojn por nova ideo. 
Preparo. Ago de tiu, kiu preparas. Kom- 
paru : Aranĝi, preta.

Preposto. Ĉefa pastro de preĝejo. Pre- 
postejo. Loĝejo, domo de preposto.

Prepozicio. Partikulo, esprimanta ri- 
laton inter du vortoj : en, al, por.

Prepueio (Anat.). Haŭta faldo, kovranta 
la kapeton de la vira membro.

P rerogativo. Speciala rajto, aparten- 
anta al unu aŭ al malmultaj personoj : 
prerogativo dc reĝo.

Presi. Per prcmo multfoje reprodukti 
sur folioj de papero metalajn iiterojn aŭ 
signojn kunmetitajn, ŝmiritajn per inko; 
presi artikolon, presi libron. Preso, presado. 
Multfoja reprodukto de metalaj literoj aŭ 
signoj^ kunmetitaj kaj ŝmiritaj per inko, 
sur paperaj folioj, per premo. Presa. De 
preso, kiu koncernas preson : prcsa sciigo. 
Preststo. llomo, kies profesio estas prcsi. 
Presejo. Loko, kie oni presas. P reslitero . 
Metala litero, per kiu oni presas. Pres- 
eraro. Eraro, farita dum lapresado (kom- 
postado). Presprovaĵo. Prova presaĵo, en 
kiu onikorektas la preserarojn.

Presbiteriano. Protestanto (en Angl- 
ujo), apartenanta al sekto, kiu malakcept- 
as la povon de la episkopoj.

Presbiterianism o. Religio.de la pres- 
biterianoj.

Preskaŭ. - 1. Ne multe malpli, ol : La 
parolado daŭris preslcaŭ unu horon, - 2. Ne 
tute, sed ne multe mankas : Li preskaŭ 
svenis de doloro.

Preta. Preparita por tuja uzo, apliko, 
ago : La tagmanĝo jam estas preta. Preta 
forvojaĝi. Pretigi. Fari ion preta : preligi 
liton por gasto. Preteco. Eco de tio, kio 
estas preta : la balala pretcco de armeo.

P reteksto. Ŝajna motivo, kiun oni uzas, 
por kaŝi la veran : La elcktito rifuzisakcepti 
la postenon je preteksto demankode ! tempo. 
P retek sti. Prezenti, kiel pretekston : 
pretelcsi vojaĝon.

Religio.de
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P re ten d i. Aserli, ke oni havas rajton 
je io kaj sur tio bazi sian postnlon. P re - 
ten d o . Aserto, ke oni havas rajlonje io 
kaj postulo, bazita sur ĝi.

P re te r . - 1. Prepozicio esprimanta 
lokon, llanke de kiu, apud kiu io iras, 
moviĝas kaj ĝin forlasas : pasi preter domo. 
-2. Prefikso kun la sania signifo : pre- 
terkuri, preterlasi.

P re te r ito . Formo de verbo, esprimanta 
la terhpon pasintan; faris, estis faranta, 
estis farinta.

Prezo. Monsumo, postulata aŭ propon- 
ata por vendata objekto : La kosto de la 
konstruo de l' maSino estis 100 fr., la fabrik- 
anto postulas por f/i la prezon de 200 fr., 
sed f/ia vera valoro ne saperas 50 fr .  P re z a ro . 
Listo de komercaĵoj kun ilia prezo. 
Komparu : K osto , va lo ro .

P rezen ti. - 1. Diri la nomon de nekon- 
ata persono al aliaj ĉeestantoj por ĝin 
konigi kun ili : Permesu, ke mi prezentu at 
vi mian amikon JV. - 2. Esti bildo de io, 
havi aspekton de io : Kion prezentas la 
pentraĵo ? La lando prezentas vaslan ebenaĵon.

P rez id i. Konduki la diskutojn en 
kunsido : prczidi en parlamento. P rez id o . 
Ago de tiu, kiu prezidas. P re z id a n to . -  1. 
Persono, kiu prezidas : prezidanto de kon- 
greso. - 2. Ĉefo de societo, de respubliko. 
V ioprezidan to . Helpanto kaj anstataŭanto 
de prezidanto.

P ri. Prepozicio esprimanta temon, ob- 
jekton de parolado, de ago : rakonti, skribi 
pri io; zorgi pri io.

P rim ad o n o . Ĉefa kantistino de opera 
trupo.

P rim itiv a . Apartenanta al komenca 
epoko, komenca stadio : primitivaj moroj; 
primitiva instrumento. P r im itiv e . En primi- 
tiva maniero.

P rineo . - l .  ltegnestro de ŝtato ne 
plene sendependa aŭ malgranda : laprinco 
de Monalco. - 2. Filo de reĝo. - 3. Persono, 
posedanta la plej altan nobelan titolon. 
Princino. Edzino de princo. P rin c id o . Filo 
de princo. P rin c id in o . Filino de princo. 
Princlando. Lando, regata de princo. 
Kronprinco. Iteĝa lilo, heredonlo^de la 
trono.

P rine ipo . Fundamenta, baza regulo, 
opinio : la principoj de la universala lingvo; 
homo sen principoj. P rin c ip e . En la prin- 
cipo; kio koncernas ia principon : Prin- 
cipe mi konsentas lcun vi.

P rin tem p o . La unua el la kvarsezonoj 
de 1’ jaro (21 marto - 21 junio). P rin te m p a . 
De printempo : printempa tago, printempa 
vetero.

Prioro. Ĉefo de monahejo.
P rism o (Geom.). Poliedro, kies du 

bazoj estas egalaj multanguloj, kuŝantaj 
sur paralelaj ebenoj, kaj kies flankoj estas 
paraleogramoj. P ris m a . Havanta formon 
de prismo.

Privata . Apartenanta al unu persono, 
koncernanta unu personon, hejtna, nepub- 
lika, neoficiala : privata lof/ejo,privatavivo, 
privata ojicisto. P r iv a te .  En privata ma- 
niero.

Privilegio. Speciala fajto, apartenanta 
al unu aŭ al malmultaj personoj.

P ro . Prepozicio por esprimi kaŭzon, 
motivon : pro ĵaluzo, pro grava kaŭzo.

Probabla. Supozebla, verŝajna, versi- 
mila, kredebla. P ro b a b le . En probabla 
maniero. P ro b a b leco . Eco de tio, kio 
estas probabla.

P rob lem o. - 1. Demando, solvota per 
sciencaj procedoj: jizikaproblemo,aritmetika 
problcmo. - 2. Grava, malfacile solvebla 
demando : La problemoj dc la vivo.

P ro ced i. Uzi specialajn rimedojn por 
atingi celon. P rocedo . Specialaagmaniero, 
adaptita al celo : liirurgia procedo. Kom- 
paru : A gi, fa ri, m a n ip u li.

Proeeduro. Procedo en la jŭĝftj aferoj.
Procento. - 1. Kvantode monnnuoj da 

profito, kiun donas 100 monunuoj dum 
unu jaro : La dividendo atingos en La nuna 
jaro 5 procentojn (5 - 2. Centono da
ajna kvanto : La armco perdis en La batalo 
kO procentojn dc la sotdatoj.

P roceso . Tutaĵo de juraj procedoj, por 
juĝe solvi aferon inter akuzanto kaj 
akuzato. P ro c e a i. Koodnki proceson : 
procesi iun pri kompcnso de la pcrdoj. P ro -  
cesem a. Kiu amas procesi.

P roeesio. Solena marŝo de religia 
karaktero, akompanata per kantoj kaj 
preĝoj.

P rodukti. Liveri per sia laboro krud- 
ajn substancojn kaj fruktojn delanaturo 
aŭ fari el ili objektojn, utiiajn por la 
homoj. Ameriko produlelas multc da grcno. 
La fabriko produktas bonan tolon. P ro -  
d u k ta jo . Produktitasubstanco aŭ objckto. 
P ro d u k te m a . Kiu muite produktas. R epro- 
d u k ti . - l .  itee produkti. -2. Fari.kopion, 
fari bildon de io : reprodukti per la preso. 
La pentristo reproduktas la naturon.
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Profanl. Malŝŭti sanktajn objeklojn 
kaj uzi ilin por ordinaraj celoj : profani 
sanktan vazon. Profana. Malŝatanta sankt- 
ajn aferojn, ne konanta la sekretojn de 
la kulto kaj pastraro.

Profesio. Okupo, per kiu oni akiras 
la vivrimedojn : inslruado, lcuracarto. Pro- 
fesia. De profesio, kiu koncernas pro- 
fesion : profesia sekrcto; profesia arlisto (ne 
amatoro). P rofesiisto . Homo, kiu liavas, 
profesion, kies okupo estas prolesio. 
Komparu : Metio, ofioo, speoialo.

Profesoro. Instruisto en supera lern- 
ejo : profesoro dc universito, dc akademio. 
Profesora. De profesoro, kiu koncernas 
profesoron. Profesoreco. Titolo, posteno 
de, profesoro.

Profeto. Ilomo, antaŭdiranta la estont- 
econ dank’ al la inspiro de llio. Profeti. 
Antaŭdiri laeslontecon. Profetajo. Antaii- 
diro de profeto. Profeta. De profeto; 
antaŭdiranta la estontecon.

Profilo. - l .  Trajtoj de vizaĝo, vidataj 
de flanko. - 2. Desegnaĵo de perpendikulara 
tranĉo de maŝino, ile domo.

Profilaktiko  (Med.). Sclenco pri la 
rimedoj, antaŭgardantaj kontraŭ la mal- 
sanoj. Profilaktika. Antaŭgardanta de 
malsano.

Profito. - 1. Diferenco, per kiu la 
vendprezo superas la koston; diferenco, 
per kiu la enspezoj de komerca afero 
superas la elspezojn : I.a leompanio liavis 
100,000 fr. da projilo. - 2. Sukcesa rezultato, 
utilo de ago, de labofo : La penado donis 
nenian projilon. Profiti. liavi profiton, eltiri 
profiton : projili la iccionojn dc la hisiorio. 
Profitem a. Kiu auias proliton, kiu zorgas 
nur pri la prolito. Koinparu : Otajiio, utilo.

Profunda. - 1. Kics fundo estas mal- 
proksime de la supraĵo, de la supro, de 
la bordo, de la liilio : profunda rivero, 
profUnda akvo, profunda vundo, profunda 
vulo, profunda saluto. - 2. Altidea, ne 1'acile 
penetrebla : profunda penso. - 3. Forta, 
granda : profunda donno, profunda doloro, 
Profundeco. Eco de tio, kio estas pro- 
fuoda. Profundajo. Profunda lQko : pro- 
lundajo dcmaro. Sonfundajo. Tre profunda 
loko, abismo : inoiila senfundaĵo. Malpro- 
funda. - 1. Kies fundo estas proksima de 
la supraĵo, de la bordoj; proksima de la 
supro, de la bordo, de la limo : malpro- 
funda lago, mulprofunda telero. - 2. Malalt- 
>dea, supraĵa : malprofunda ccrbg. Malpro- 
fuudajo. Malprpfundij. loko,

*  ABE.

Prognozo (Med.). Antaŭdiro de la 
kuracisto pri la daŭro kaj rezultato de 
malsano : favora, inalfavora prognozo.

Program o. - 1. Tabelo de la numeroj 
de spektaklo, de koncerto : La programo 
anoncas lcvin lcantojn lcaj unu delclamon. - 2. 
Sistema kunmeto de demandoj, prezent- 
otaj al ekzam enalo, instruo ta j en lernejo, 
solvotaj pcr esploro. - 3. Principoj kaj 
intencoj de politika partio, de ministraro.

Progresi. loni post iom akiri pli altan 
gradon, pli fortan evoluon : progresi en ta 
studado, en la servado. La scienco, malsario, 
brulo progresas. P rogreso, Jompostioma 
akiro de pli alla grado, de pli forta 
'evoluo : progresoj de lchnanto, progrcso de 
la civilizacio. P rogresem a. Kiu amas pro- 
greson : progresema estraro. P rogresulo. 
Homo, kiu amas progreson.

P rogresio  (Mat.). Vico de kvantoj, en 
kiu ĉiu niembro devenas de la antaŭa 
per la aldono de la sama kvanlo aŭ per 
ia multipliko per lasama kvanto : aritme- 
tilca progresio, geometria progresio.

Projekeio (Geom.). Bildo de korpo, 
farila sur ebeno. Projekoii. Fari pro- 
jekcion.

Projekto. - 1. Unua fedakto de pro- 
pono, de leĝo : projclcto dc nova regularo.
- 2. Desegnaĵo, planode konstruotadomo, 
maŝino, kun ĉiuj neĉesaj klarigoj pri la 
maniero, kosto k. t. p. : projeklo de ponto. 
-3 . Intenco : Kiaj estas viaj projekloj por 
la somero? P ro je k ti. Fari projekton . 
Komparu : Intenco, plano.

Proklam i. Oflciale konigi al popoio, al 
publiko : prolclami siajn principojn en 
kunveno; proklami iuti reĝo. Proklam o. 
Vortoj de tiu, kiu proklamas.

P rokrasti. Ne fari tuj, tranŝmeti la 
plenumon al alia tempo, al alia tago : 
prokrasti la elektojn ĝis la Jino dc lajaro; 
prolcrasti la penton ĝis la rnorto. P ro k rasto . 
Ne tuja plenumo, irasmeto de la plenumo 
al alia tempo, al alia tago. P rokrastem a. 
Kiu amas prokrasti. P rokrasteb la . Kiu 
povas esti prokrastita. P ro k rastin d a . Kiu 
ineritas esti prokraslita.

P roksim a. Apartigita per malgranda 
dislanco lempa aŭ spaca : proksima urbo, 
proksima tago. Prbksim e. En proksima 
distanco. Proksim eco. Eco de tio, kio 
eslas proksimu,. Proksim igi. Fari ion pro- 
ksima. Proksim iĝi. Fariĝi proksima, veni 
proksime. De proksim e. De proksima 
loko. M alproksim a. Apartigila per granda 
disjanpo spaca aŭ tempa : niaJproksiino 
lanĝo, malprgksiina epoko. P rokslm ulo. Ĉiu

9
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homn rilate al ni mem : Amu viati proksim- 
ulon, kiel vin mem. P roksim um e. Sen 
preciza kalkulo, se oni ne kalkulas 
precize t La biblioteko havas proksimume 
100 volumojn.

Prokuro. Iiajtigo donita de laposedanto 
de lirmo subskribadi en lia nomo : Nia 
suspektema eefo donas al nenia prokuron. 
P ro kuria to . Persono, kiu liavas la pro- 
kuron : prokuristo de banko.

Prokuroro. Supera juĝaoficisto, akuz- 
anta en la nomo de la ŝtato.

Proletario. Ilonio, posedanta neniun 
propraĵon, vivanta nur per sia laboro. 
Pro le ta riaro . Rlaso de la proletarioj.

Prologo. Unua parto de literatura 
verko, koniganta al la leganto la antaŭajri 
faktojn.

Promeni. Piediri, rajdi, veturi por 
plezuro. Prom eno. Ago de Liu, kiu pro- 
menas. Prom enanto . Persono, kiu pro- 
menas. Prom enejo. Loko,kieonipromenas.

Promesi. -1. Diri al iu, ke oni faros, 
kion li deziras : promesi veni; promesi 
donacon al infano. - 2. Doni motivon por 
espero : La vetero promesas longe daŭri; 
multe promesanta juna poeto. Promeso. 
Vortoj de tiu, kiu promesas. Komparu : 
Konsenti.

Promontoro. Alta roko, superstaranta 
la borilon de maro : Gibraltaro estas lcons- 
truila sur promontoro.

Pronomo. Vorto,anslataŭanta ln nomon 
de persono aŭ objekto : mi, ĝi, tiu.

Propagando. Peno disvastigi, popular- 
igi ideon , doktrinon : propagando de 
abŝlinenco. Propagandi. Fari propagandon : 
propagandi Esperanton. Propagandisto . 
ffomo, kiu sin okupas per propagarido. 
Komparu : Agiti.

Propedeŭtiko. Elementara scienco kaj 
la metodo instrui ĝin.

Proponi. Prezenti ideon, projekton 
plenumotan, objekton akcepiotan ;proponi 
al iu rekompencon por la servo; proponi 
reformojn. Propono. Vortoj, objekto de 
tiu, kiu proponas.

Proporeia (Mat.). Pligrandiĝanta aii 
plimalgrandiĝanta tiom, kiom pligrand- 
iĝas aŭ plimalgrandiĝas alia kvanto : La 
peeo kaj la volumeno estas proporciaj. Pro- 
porcio. - l .  ililato de la partoj inter si 
kaj al la tuto : laproporcioj de konstruajo. 
- 2 (Mat.). Du egalaj rilatoj, kunigitaj per 
la signo de la egaleco; 15 : 5 =  3 : I . Pro- 
porcie. En proporcia maniero.

Propra. Ekskluzive apartenanta al iu, 
ies mem : propra loĝejo. Mi ripetas al vi 
liajn proprajn vortojn! . P ropreco. Eco, 
apartenanta ekskluzive al io, karakteri- 
zanta ion : La proprecoj de la solidaj korpoj. 
Propra jo . Tio, kio apartenas ekskluzive 
al iu : La saĝulo portas leun si sian tutan 
proprajon. P roprig i al si. Fari ion sia pro- 
praĵo.'

Proskripeio. Senrajta ekzilo en la 
tempo de milito aŭ de ribelo.

Prospekto. Preŝaĵo, anoncanta la pro- 
gramon kaj planon de nova gazeto, verko, 
entrepreno. Komparu : Anonco, avizo, 
reklam o.

Prospero. Sukcesa stato, sukcesa evo- 
luo. Prosperi. Esti en sukcesa stato, suk- 
cese evolui : Nia socicto bone prosperas. 
Prospera. Kiil prosperas. M alprospero. 
Malsukcesa stato, malsukcesa evoluo : 
Plena malprospcro devigis la kompaniulojn 
likvidi la fabrikon. M alprosperi. Esti en 
malsukcesa stato, malsukcese evolui. Mal- 
prospera. Kiu malprosperas.

Prostitui. Instigi, devigi virinon al 
malĉasta vivo por mono : La fripono pros- 
lituis sian propran Jilinon. Sin p rostitu i. 
Maleaste vivi por mono.

Protagonisto. Unua, ĉefa batalanto 
por nova ideo.

Protekti. ilelpi kandidaton, aspiranton, 
ŝirmi per siarekomendo kaj influo : pro- 
tekti iun al ofico. Protekto. Ago de tiu, kiu 
protektas. Protektanto. llomo, kiu protekt- 
as. Protektato. Ilomo, kiu estas protekt- 
ata.

Protektorato. Rilato inter du ŝtatoj, 
el kiuj la pli potenca protektas en la 
eksleraj aferoj ia malfortan, kiu estas 
parte dependa dd ĝi : Tuniso estas sub la 
protelctorato de Francujo.

Protesti. Energic deklari ŝian malkon- 
senton, malaprobon : protesti kontraŭ 
arbitra agado de cstraro. Protesto. Vortoj 
de tiu, kiu protestas. P ro testan to . - l .  
liomo, kiu protestas, -2. Adepto de ia 
proteslanlismo.

Protestantismo. lieligio, aperinta en 
la xvr' jarcento, kiei protesto kontrau la 
katolika eklezio.

Protokolo. Mallonga raporto pri fakto, 
redaktita tjuj, post kiam ĝiokazis; resumo 
de diskutoj kaj decidoj de kunsido, 
redaktita en la kunsidejo : polica protokolo 
pri ŝlelo; prololtolo de kunsido.

Protoplasmo. Subtanco, el kiu kon- 
siŝtas ĉiu vivanta ĉelo.



PROTOTIPO — 131 — PUBLIKO

Prototipo. Primiliva tipo, pratipo, unua 
modelo : La skribmaŝino de Remington estas 
la prototipo de ĉinj skribmaŝinoj.

Provi. - 1. Uzi, apliki, por kontroli, fiu io 
estas taŭga : provi instrumenton, provi regu- 
lon. - 2. Penifari ion, por konvinkiĝi, ĉuoni 
povos, scios tion fari : Provu naĝi. P ro v o . 
Ago de tiu, kiu provas. P ro v in d a . Kiu 
meritas esti provata.

P roverbo. Mallonga populara frazo, 
eŝprimanta veron, observitan de la popo- 
lo : Nur tiu ne eraras, kiuneniam ion faras. 
P ro v e rb a . De proverbo; kiu estas citata 
ofte, kiel proverbo, kvazaŭ proverbo : La 
fideleco de la hundo estas proverba. Kom- 
paru : A forism o, m ak sim o , m oto , sen - 
tenco .

Provideneo. Antaŭzorga saĝo de Dio 
en la regado de 1’ mondo, en la homaj 
aferoj.

Provineo. -1. Parto de regno, admi- 
nistrata de speciala reprezentanto de la 
centra registaro : la provincoj de la antikva 
Romo. - 2. Tuta lando ekster la ĉefurbo : 
Parizo kaj la provineo. P ro v in c a . - 1. De 
la provinco : provinea oficisto. - 2. Posedanta 
provincajn trajtojn :provincamodo,provinca 
elparolado.

Provineialism o. Esprimo, uzata en 
unu provinco, ne en la tuta lando.

Provizo. Kolekto de materialoj, de 
objektoj, destinitaj por cstonta uzo : 
provizo de nutrajo. P ro v iz i. Liveri provizon, 
liveri ion necesan por estonta uzo : provizi 
leelon je vino. P ro v iz e jo . I.oko por pro- 
vizoj,

Provizora. Destinita por nelongedaŭra 
uzo kaj anstaŭota per detinitiva : provizora 
ponto, provizora regularo. P ro v iz o re . En 
provizora maniero. P ro v izo reco . Eco de tio, 
kio estas provizora.

Prozo. Ordinara literatura verko sen 
versoj. P ro za . - 1 .  De prozo, kiu koncernas 
prozon : proza verkisto, proza stilo. - 2. 
Sen noblaj sentoj, sen idealoj : proza 
vivo. P ro za jo . Proza verko.

P ro ze lito . K o n v ertito . P ro z e litism o . 
Emo fari prozelitojn.

Prozodio. Scienco pri la ritmo de la 
versoj.

Pruda. Ŝnjniganla ekstreman liont- 
cmon, sentemon en ĉio, kio koncernas la 
bonmorecon. P ru d e . En pruda maniero. 
P ru d e c o . Eco de tiu, kiu estas pruda.

Prudento. Kapablo antaŭvidi kaj eviti 
la erarojn kaj danĝerojn de la vivo. 
P ru d e n ta . Posedanta prudcnton : pru-

denta homo, prudenta ago. P ru d e n te . En 
prudenta maniero. Ŝ e n p ru d e n ta . Ne 
posedanta prudenton. Komparu : In te -  
lek to .

Prujno. Glaciiĝinta roso, glaciiĝinta 
nebulo.

Pruno (Bot,.). Frukto de 1’ prunarbo. 
P ru n a rb o . Arbo el ia familio de 1’ amigda- 
lacoj (Prunus).

Prunelo (Bot.). Arbo el la familio de 1’ 
amigdalacoj (Prunus spinosa).

Prunti. - l .  Doni ion al iu, kondiĉe ke 
oni redonos : Prunlu al mi vian librori. -2. 
Preni ion de iu, kondiĉe ke oni redonos : 
Mi pruntis de vi vian libron. P ru n te . Kiel 
prunton, kiel prunto : prunte doni, prunte 
preni. P ru n to .  - 1 . Ago de tiu, kiu pruntas : 
La prunto ofte faras malamikon el amiko. - 2. 
Objekto, mono pruntita : redoni la prunton. 
P ru n tis to . Homo, kies profesio estas 
prunti.

Pruvi. Montri per objektoj, faktoj aŭ 
rezonado, ke io estas vera : pruvi sian 
senkulpecon, pruvi geometrian teoremon. 
P ru v o . Argumento aŭ fakto, montranta, 
ke io estas vera. P ru v e b la . Kiu povas esti 
pruvita.

Psaim o. Lirike-religiaversaĵoaŭ kanto: 
La psalmoj dc Davido. P sa lm is to . Aŭtoro de 
psalmoj.

Pseŭdonim o. Adoptita nomo, per kiu 
aŭtoro subskribas siajn verkojn, ne dezir- 
ante konigi sian propran nomon : Esper- 
dnto estis la pseŭdonimo de D° Zamcnhof.

Psika. Koncernanta la animon : lapsikaj 
fenomenoj.

Psikiatro. Kuracisto de la psikaj mab 
sanoj.

Psikiatrio. Parto de la medicinopri la 
psikaj malsanoj.

Psikologo. Kiu sin okupas per la 
psikologio.

Psikologio. Parto de la filozoBo pri 
la funkcioj de la animo.

Publieisto. Literaturisto, skribanta pri 
aktualaj demandoj de la politika, socia 
aŭ ekonomia vivo.

Publiko. Pli malpli granda aro da 
personoj, kunvenintaj por difinita celo 
(promeno, spektaklo) : La ĝardeno cstis 
plena de pablilco. P u b lik a . - 1 .  De publiko, 
kiu koncernas publikon. -2 . Ĝenerala, 
koncernanta fiiujn, tutan popolon : publik- 
aj aferoj. P u b lik ig i. Konigi al la publiko, 
al fiiuj : publikigi novaĵon, publikigi verkon, 
P u b lik u lin o . Virino sin prostituanta.
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Pudelo (Zool.): Ĝambra hundo, tre 
inteligenta kaj faeile dresebla.

P udingo . Angladolĉa inanĝaĵo, prepar- 
ita el faruno kaj sekvinberoj.

P u d ro . Subtila parfumita pulvoro el 
risa amelo, uzata por blankigi la liaŭton, 
la harojn. P u d ri .  Surŝuti per pudro,

Pufo. Plenblovita objekto, blenbtovita 
fatdo de vesto.

P ugno . Mano kun fleksitaj kaj kunmet- 
itaj lingroj : bali per pugno.

P ulo  (Zool.). Parazita insekto kun fortaj 
saltpiedoj (Pulex irritans).

P ulĉinelo . Marioneto kun ĝibo sur la 
dorso kaj sur la brusto.

P ulm o (Ahat.). Organo eh la brhsto 
por la spifado.

P ulso . Bato de la arterio, kaŭzita de la 
sangfluo : palpi Id pulson.

Pulvo. Eksploda substanco, konsistanta 
el pulvorigitaj salpetro, karbo kaj sul- 
furo : Li ne eltroVis la pulvon — li ne estas 
inteligenta.

P u lvo ro . Selta sŭbstanco disigita en 
tre subtilajrt erojn : kreta pulvoro por 
puriiji ta dentojn, pulvoro de antipirinoi 
P u lv o rig i. Fari el io pulvoron : pulvorigi 
sukeron.

P u m ik o . Tre malpeZa, pororiĉa ŝtono.
P um pi. Levi la fluidojn super ilia 

nivclo per maldensigado de la aero. 
P u m p ilo . Maŝino por pumpi.

Puni. ltajte kaŭzi al iu suferon por 
malpermesita faro ktin la celo, ke oni ne 
faru tion plu : Ldverdikto punis la lcriinulon 
per malliberejo. La patro puitis la kitabon per 
vergo. P u n o . Sufero kaŭzita por malpfer- 
mesita faro, kun la eelo, ke oni nfe laru 
tion plu : morta puno, monpuno, punlaboro. 
P u n in d a . Kiu meritas punon.

P unea. Malliele ruĝa. P unoo . Punca 
koloro.

Puneo . Trinkaĵoet akvo, afako, sukefo 
kaj cilronoj.

P u n k to  - 1 (Georti.). Scnliilte malgranda 
ispaco; limo de la lihirt. -2 . Malĝfanda 
signo, 1'arita per pinto : punlttode desegnajo. 
-3 . Interpunkcia siĝno, metata en la lirto 
de la frazdj. -4 .  Loko : cenli-a punkto de 
lifbo. -5 . Paragrafo : grnm i punltto de 
reĝularo. Puftkti. Meti pUnklOjn sUr io, 
desegni punktojn suf io : punkli pdperon.

P u n k to k o m o  , d u p u n k to , m u lto p u n k to . 
Interpunkciaj signoj; : ... V id p u n k to . -1 . 
Punkto, loko, kiun oni elektas, por rigardi 
vidaĵon. - 2. Maniero rigardi aferojn : Tio 
dependas de la vidpunkto.

P u n to . Malpeza, irialdehsa teksaĵo kun 
maŝoj : puntoj de Brabanlo. P u n ta . El piml- 
oj : punta kolumo.

Pupo. Malgranda homa figuro el vakso, 
kartono, ligno, servanta kiel Iudilo por 
infanoj.

P upilo  (Anat.). Malfermaĵo de la iriso, 
tra kiu la radioj de la lumo penetras en 
la okulon : gardi ion, lciel la pupilon de sid 
okulo.

P u p itro . Klinita tabuleto, sur kiu oni 
nietas libroii, kajeron, por pli oportune 
legi.

P u ra . Libera de ĉiu alispeca substanco, 
precipe depolvo, koto, graso : pura tolajo, 
pura vino, pura oro, pura vero. -2. Ĉasta: 
pura virgulino. P u re co . Eco de Lio, kio 
estas pura. P u re . En pura maniero : pure 
vestita. P u rig i. Fari ion pura : purigi ŝuojn. 
P u riĝ i. Fariĝi pura : /.« pluailo puriĝas per 
la laboro. M a lp u ra , Miksita kmi alispeea 
substanco, ŝmirita per alispeca substanco, 
precipe per polvo, koto, gfaso : inŭlpitra 
akvii, mdlpdra ĉemizo. M alp u ra jo . Objekto 
malpura. M alpureoo. Eco de tio, kio estas 
malpura. M a lp u rig i. Fari ion malpura : 
malpurigi veston per kolo.

P u rita n o  - l .  Ano dc presbiteriana 
sekto, celanta purigi la eklezion de ĉiuj 
aldonoj, nc bazitaj surla biblio. - 2. Ilomo 
de severaj moroj.

P u ritan ism o , -1 . Doktrino de la puri- 
tahoj. -2. Severeco de la moroj.

P u rp u ro . Forte lumanta rilĝa koloro. 
P u rp u fa . De forte lumanta ruĝa koloro.

P u so  (Med.). Densa flava llubiaĵo, pro- 
duktiĝanta en la organismo diim inllamoj 
kaj konsistanta ĉefe el morlintaj blankaj 
globetoj de la sango. P u sa . E1 puso.Pusi. 
Produkti puson.

P u stu io  (Med.). Malgranda' ŝvelaĵo de 
la hŭŭlo kun puso cn la rtupro.

P uŝi. Per forta movo forigi de la loko, 
nialproksimigante de s i : puŝi velurilon; pdŝi 
personojn en uinaso. P uŝo . Ago de tiu, kiu 
puŝas. D ispuŝi. Puŝi en diversftjn flankojn, 
disigi perpuŝado. R epuŝi. Puŝi en kontraŭ» 
an direkton : repuŝi malamikojn. T rap u ŝ i. 
Puŝi tra in, traigi per puŝo. Komparu ; 
T irl, ŝovi.
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Puto. Truo elfosita en tero, kie kolekt- 
iĝas akvo el fonto.

Putoro (Zool.). Raba mambesto el la 
familio de la musteloj (Putorius).

Putro, putrado. Malkonponigo de besta 
aŭ vegetaĵa organismo, kiam ilin forlasis 
la vivo. P u tr i .  Esti en stato de putrado. 
P u tra ĵo . Putranta substanco.

R

Rabi. Superforte forpreni ies posedaj- 
on : rabi monon. Pariso rabis Helenon, la 
edzinon de Menelao. Rabo. Ago de tiu, kiu 
rabas. Rabaĵo. llabita objekto. Rabisto. 
Homo, kiu sin okupas per rabado. R aba. 
Kiu rabas : raba birdo.

Rabarbo (Bot.). Vegetajo el la familio 
de 1’ poligonacoj, kies radiko estas uzata 
kiel laksiga rimedo (fifteum officinale).

Rabato. Malaltigo de la prezo, donata 
dc la vendanto al la aĉetanto : La Jirmo 
donas al la ĉiamaj aĉetantoj iO ° da rabato.

Rabeno. Iiebrea pastro.
Rabio. Malsano,* plej ofte observata ĉe 

la liundoj, karakteriz.ata de furiozaekseito, 
kiun sekvas paralizo kaj morto. R ab ia . 
Malsana je 1’ rabio : Rabia lupo eslas elcs- 
treme danĝera.

Raboti. Glaligi, ebenigi lignon, 1'orig- 
ante la superstarantajn partojn pcr spe- 
ciala akra instrumento. R abotilo . lnstru- 
mento por raboti.

Raeio. Motivo, praviganta agon : la 
ŝlataj racioj. Raoia. liazita sur racio : 
racia decido.

Raeionalismo. Filozofia doktrino, cel- 
anla ekkoni ĉiujn sciencajn verojn pcr la 
rezonado, ne per la eksperimentado.

Raeionalisto. Adepto de la raciona- 
lisino.

Rado. Ronda ilo, lurniĝanta ĉirkaii la 
akso, kiu penetras ĝian centron : rado de 
velurilo, de horloĝo, de muclejo. D u-, tr i- ,  
kvarrada. Ilavanla du, tri, kvar radojn : 
durada velocipedo.

Radio. -1. (Geotn.). Rekta linio, kunig- 
iliita la centron de cirklo kun gia ĉi: kaiio : 
radlo dc rondo, radio de rado. - 2 (Fiz.). Rekta 
lutna linio, iranta de luinanta korpo : la 
sunaj radioj. R ad ii. Dissendi radiojn : La 
kupolo de la trinplo radias en la suiio.

Radiko. - 1 (Bot.). Parto de vegetaĵo, per 
kiu ĝi liksiĝas en la lero kaj rieevas Ta 
nutrajon. -2. Priniitiva vorto de lingvo, 
de kiu oni derivas aliajn per almetado de

aliaj radikoj aii afiksoj : La Universala 
Vortaro enhavas tri mil radikojn. E n ra d ik ig i. 
- l .  Fiksi en la tero la radikojn de veget- 
aĵo : cnradiltigi arbon. -2. Fiksi : enradikigi 
lailimon, enradikigi ideon. E lra d ik ig i. liltiri 
el la tero la  radikojn de vegetaĵo. E n ra -  
d ik iĝ i. - 1 .  Fiksiĝi en la tero per la radikoj. 
-2. Fiksiĝi.

Radikala Karakterizata de profundeco, 
subiteco kaj senindulgeco de la postulataj 
aii farataj reformoj : radilcala ministro, 
radilcala projekto. R a d ik a lu lo . Ilomo de 
radikalaj opinioj.

Radikaiismo. Emo al radikalaj re- 
formoj.

Rafano (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de 1’ kruciferoj, kun manĝebla radiko. 
(Raphanus). Rafaneto. Speco de rafano kun 
malgranda manĝebla radiko.

Rafini. Ilcmiepurigi naturajnaii fabrik- 
ajn produktaĵojn : rajini sulceron. R a fin ita . 
Subtila, delikata : rafinita gusto. R a iin e jo . 
Fabriko, kie oni rafinas. R a fin is to . Homo, 
kies profesio estas ralini.

Rajo (Zool.). Fiŝo kun plata kvarangula 
korpo (llaja).

Rajdi. Esti portata sur la dorso de 
besto : rajdi sur ĉevalo. R ajdeĵo . Loko, kie 
oni sin ekzercas en la rajdado. R a jd is to . 
Homo, kies profesio estas rajdi.

Rajto. Povo, bazitasur la leĝoj, sur la 
nioroj, fari ion aii postuli ion de aliaj : 
l.a patro luivas la rajton puni sian infanon. 
I'iu havas la rajton postuli, lce oni repagu al 
li la ŝuldon. R a jta , K o n fo n n a  al rajto : 
rajta postulo. R a jte . Konforme al rajto, 
akorde kun rajto : rajte plenĉti. R a ĵtig i. 
Doni al iu rajton : Mi rajtigas vi.n voĉdoni 
cn inia nonio. E g o ira jteco . Siato, kiam iu 
liavas rajTon samajn, kiel aliaj : Bn ĉiuj 
landoj nuii la virinoj cclas al la egiilrujteeo. 
Komparu : Ju ro , leĝo.

Raketo. Arta fajraĵo, kiu leviĝas en I 
aeron kaj tie krevas.
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Rakonti. Konigi per vor.toj fakton kun 
ĝiaj cirkonstancoj : rakonti la historion de 
sia vivo. R a k o n to . Vortoj de tiu, kiu 
rakontas.

Ramnaeoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj multepetalaj vegetaĵoj (Rhamnaceae).

Rampi. Iri, sin trenante sur la ventro : 
La serpcnto rampas. R am p u lo . Rampanta 
vertebrulo : serpento, vipuro. Komparu :
G rim p i.

Rano (Zool.). Amfibio el la vico de 1’ 
senvostaj : La rano lcvakas (Rana).

Ranca. Akirinta malagrablan guston 
kaj odoron de malkomponiĝo (pri grasoj): 
ranca butero. R ano iĝ i. Farigi 'ranca.

Rando. Akra limo de objekto : rando 
deglaso, rando de tranĉilo. Komparu : B ordo .

Rango. Grado, alteco de ofico, de pos- 
teno : oficiro de alta rango. A ltra n g a . De 
alta rango.

Ranunkolo (Bot.). Vegetaĵo el la sam- 
noma- familio (Ranunculus).

Ranunkolacoj (Bot.). Familio de duko- 
tiledonaj multepetalaj vegetajoj : anemono, 
peonio.

Rapo (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la kruciferoj, kun manĝebla radiko (Bras- 
sica rapa).

Rapida. En mallonga tempo faranta 
grandan vojon, grandan laboron : rapida 
ĉevalo, rapida kuroprapida plenumo. R ap ide . 
En rapida maniero. R ap id i. Peni fari 
grandan vojon aii laboron en mallonga 
tempo : rapidi al la stacidomo. R apideco. 
Eco de tio, kio estas rapida. R ap id ig i. 
Fari ion rapida : rapidigi Itonslruon. Mal- 
ra p id a . Faranta malgrandan vojon aŭ 
laboron en longa tempo. M alrap id e . lin 
malrapida maniero. M alrap id eco . Eco de 
tio, kio estas malrapida.

Rapiro. Mallarĝa glavo sen tranĉrando, 
por la skermo. Komparu : S ab ro , spado.

Raporti. Konigi buŝe aŭ skribe tion, 
kion oni vidis, faris, studis : raporti pri 
kunveno. R a p o rto . Buŝa aŭ skriba konigo 
de tio, kion oni vidis, faris aŭ studis : 
scienca raporto. R a p o rta n to . Homo, kiu 
raportas. R a p o rtis to . Hoino, kies profesio 
estas raporti : gazela raportisto.

Rapsodo. En la antikva Grekujo inigr- 
anta kantisto de epikaj versaĵoj, precipe 
de Homero.

Rapsodio. Muzika fantazia verko el 
popolaj melodioj.

Raso. Ĉiu el ia naturaj grupoj de 1’ 
homoj, en kiujn oni dividas la homaron

laŭ iliaj fizikaj trajtoj : La hindoeŭropaj 
popoloj apartenas at la kaŭkaza raso.

Raspi. Glatigi lignon, metalon per rasp- 
ilo. R a sp ilo . Ŝtala instrumento, kies 
supraĵo estas provizita per dentoj, pli 
altaj, ol ĉe fajlilo, ordinare triangule dis- 
metitaj, por glatigi lignon, metalojn.

Rasti. Ebenigi teron, kolekti fojnon per 
rastilo. R astiio . Terkultura kaj ĝardena 
instrumento, konsislanta el longa bastono 
kaj transversa tabuleto kun dentoj ĉc la 
malsupra ekstremo.

Rato (Zool.). Mambesto el la familio de 
la musoj (Mus rallus).

Raŭka. Malklara, mallaŭtade malvarm- 
umo aŭ kriado : raŭka voĉo, raŭlta homo. 
R aŭkeco . Eco de tio, kio estas raŭka. 
R a ŭ k ig i. Fari ion raŭka : raŭleigi la voĉon 
per lcanlado en libera aero. R a ŭ k iĝ i. Fariĝi 
raŭka : La ftizuloj facite raŭkiĝas.

Raŭpo (Zool.). Larvo de 1’ papilioj kaj 
de aliaj kvarflugilaj insektoj. Komparu : 
K okono , k riza lid o .

Ravi. Kaŭzi ies admiron : La Itanlo 
ravis ĉiujn. R a v a . Kiu ravas : rava virino. 
R a v e . En rava maniero.

Razi. Fortranĉi la harojn ĉe la haŭto : 
razi at iu la barbon, razi iun. R azilo . Tranĉ- 
ilo kun tre akra rando, por razi.

Re-.Prelikso por derivi vortojn, esprim- 
antajn venon al la loko, stato, de kiu 
oni foriris, ripeton : reveni, rediri, rcdoni, 
rebrilo, reelekto. R ee. Duan fojon, de nove.

Reakcio. Agado de politika partio, 
kiu kontraŭstaras al la progreso kaj volas 
revivigi la pasintan staton de la aferoj. 
R eak c iu lo . Partoprenanto en reakcio, 
helpanto dc reakcio.

Reala. Vere ekzistanta (nefiktiva, ne- 
imagata) : reala vivo. R eale . En reala 
manicro. R eala jo . lo reala : realaĵo-, ne 
fabclo. R ealeco. Eco de tio, kio estas reala. 
R eatig i. Fari ion reala : realigi ies revon. 
R ealiĝ i. Fariĝi reala : Ĉiuj niaj deziroj 
rcaliĝis.

Realismo. -1. Filozofia doktrino, bazita 
sur opinio, ke la realeco de la mondo ne 
dependas de niaj sentoj. -2. Gelado en la 
literaturo kaj artoj prezenti la naturon, 
kia gi estas, kun ĉio malbela kaj vulgara.

Realisto. Adcpto de realismo.
Rebuso. Problemo, en kiu oni esprimas 

vortojn aŭ frazojn per figuroj, kies nomo 
prezentas analogion kun tio, kion oni 
volas diri.
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Reeenzi. Kritiki en mallonga artikolo 
ĵus aperintan literaturan verkon, plenum- 
on de scena, muzika verko. R ecenzo. 
Mallonga kritika artikolo priĵus aperinta 
literatura verko, pri plenumo de scena, 
muzika verko. R ecenzisto . Persono, kies 
okupo estas recenzi : gazeta reeenzisto.

Recepto. -1. Skriba klarigo pri preparo 
de miksaĵo por teknika, kuireja celo. -2. 
Skriba ordono de la kuracisto, el kio kaj 
kiel devas esti preparita la medikamento.

Reeiproka. Koncernanta agon aŭ sent- 
on inter du personoj, saman de la unua 
al la dua, kiel de la dua al la unua : 
reciproka amo, reciprolcaj insultoj. R ecip roke. 
En reciproka maniero; unu alian : Ili sin 
hclpas rcciprolce. R eciprokeco . Eco de tio, 
kio estas reciproka : reciprokeeo de l’ amo.

Recitativo (Muz.). Duon-kanto, duon- 
deklamo, akompanata de inuziko.

Redakeio. -1. Aro de personOj, kiuj 
redaktas gazeton : La redalecio de nia revao 
konsistas el lcvar personoj. -2. Loĝejo, kie 
oni redaktas gazeton : la adreso de la re- 
dakcio.

Redakti. -1. Esprimi en literatura 
lingvo, esprimi en formo, akordiĝanta 
knn la celo : redakti siajn pcnsojn, redakli 
oficialan alcton. -2. Direkti publikigon ilc 
gazeto, elektante por ĝi artikolojn, korekt- 
ante knj revizante ilin. R e d a k to . Ago de 
tiu, kiii redaktas.

Redaktoro. Persono, kiu redaktas 
gazeton.

Redingoto. Longa vira vesto, kics 
baskoj plene ĉirkaŭas la korpon.

Redukti. - l  (Mat.). Proporcie mal- 
grandigi : redukli gcoinclrian figuron. - 2. 
(Ilein.). Senigije la oksigeno : rcdukti saion. 
R e d u k to . - l .  Proporcia malgrandigo. -2. 
Senigo je la oksigeno.

Reduto. Simpla fortikaĵo el tsero, ĉir- 
kaiiita per kavo.

Referato. Skriba prilaboro dc pro- 
lilemo.

R efereneo. Atesto servanta kiel reko- 
inendo : La kandidalo haiias tre boi njn refc- 
rencojn.

Refiekti (Piz.). Iteĵeti, resendi sonojn, 
lumon, varmon : Polurita metalo reflektas 
la radiojn de la luino.

Reformacio. Granda. religia niovado 
cn la xvi' jarcento, kiu diviriis la okci- 
dentan kristanan eklezion en la katolikan 
kaj protestantan.

Refrakti (Piz.). Sangi la direkton de 1’ 
radioj de la luino, kiam ili transpasas de 
unu medio en alian : La vitro pli forte 
rcfraklas la radiojn de la lumo, ol la altvo.

Refuti. Montri per argumentoj la mal- 
pravecon de ies aserto. Refuto. Vortoj de 
tiu, kiu refutas.

Regi. Plene estri, plene direkti laŭ sia 
volo : regi ŝtaton, regi sian koleronfregi sin 
mem. Elircgis plena silento. R egado. Agoj de 
tiu, kiu regas. R egan to . Ilomo, kiu regas. 
R eg ato . Regnano. R e g is ta ro . Tutajo de la 
personoj, kiiij regas ŝtaton. S u p erreg i. 
Havi superan povon, esti pli grava, pli 
multenombra : La principo de la internacieco 
superregas ĉiujn aliajn en la universala lingvo. 
In te rre g o . Tempo, dum kiu ŝtato ne po- 
sedas regnestron. Komparu : A d m in is tr i, 
d ire k ti.

Regali. - l .  Doni manĝaĵon, trinkaĵon 
al gasto : La mastrino regalis siajn gastojn 
per luksa vespermanĝo. -2. Fari plezuron al 
iu, liverante ion bonan : La artisto regalis 
nin per du eltsterprogramaj kantoj. R egalo. 
Agodc tiu, kiu regalas.

Regimento. Taĉmenlo de soldatoj, 
koinandata de komuna ĉefo knj konsist- 
anta cl kelke da batalionoj aŭ eskad- 
ronoj : Infanteria regimenlo havas kellee da 
miloj da soldaloj.

Regiono. Parto de lando, korpo, sur- 
faco, karakterizata de io speciala : polusa 
regiono, rcgiono de la koro.

Registro. - 1. Notoj pri faktoj, pri 
dokumentoj, enskribataj laŭ difinita sis- 
lemo (laii la alfabeta ordo, laŭ la fakoj, 
laŭ la datoj) : registro de la dokumentoj, 
ricevataj kaj sendataj. - 2. (Muz.). Amplekso 
do voĉo, de instrumento : la supcra rcgistro. 
Registri. Fari registron, skribi en registro: 
registri raportojn. R e g is tris to . Oficisto, kiu 
registras. R eg is tre jo . Sekcio de kancelario, 
de olicejo, kie oni registras. Komparu : 
L isto , tabelo .

Regno. - 1. Lando aŭ grupo ile landoj, 
liavanta komunan registaron kaj leĝojn : 
la Germana Regno. - 2. Ĉiu el la tri grandaj 
sekcioj de la korpoj de 1’ naturo : regno 
de la bestoj, vegetajoj kaj mineraloj. R egn- 
e s tro . Supera ĉefo de regno : reĝo,prezid- 
anto de respublika. R egnano . Ano de regno. 
S am reg n an o . Ano de la sama regno. 
Komparu : S tato .

Regoio (Zool.). Verda birdo el la vico 
de I’ paseroj (Regulus cristalus).

Regulo. Tio, kio devas gvidi la kon- 
duton, la studojn de scienco aŭ de arto : 
regulo de konveneco,gramatika regulo. R eg u la .
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Konfotma al regulo. R egu le . En regula 
ntaniero. R e g u la ro . Tutaĵo de la reguloj 
de societo : la regularo de la Lingva Komi- 
tato. R eguleco. Eco de tio, kio estas 
regula. R egulig i. Fari ion regula. Kom- 
partt : Leĝo.

Reĝo. Kronita regnestro de ŝtalo malpli 
potenca kaj vasta, ol imperio : reĝo de 
Italujo. Reĝino. Edzino de reĝo. Reĝido. 
Filo de reĝo. R eĝid ino . Filiuo de reĝo. 
R eĝi. Esti reĝo, administri ŝl.aton, kiel 
reĝo : Ludovilco XIV rcĝis 72 jarojn. Reĝeco. 
Titolo, posteno dc reĝo. R eĝolando . Lando, 
regata de reĝo.

R eĝisoro . Drama artisto, preparanta 
spektaklon en teatro, disdonanta la rolojn 
kaj direklanta la lurlon de la arfistoj.

Rejso. Portngala kaj brazilia malgranda 
monero.

R eklam o. Anonco, laŭdanta la ec.ojn 
de komercaĵo kaj rekoniendanta ĝin al la 
publiko. R ek lam i. Anonci, rekomendi per 
reklamo. Komparu : A nonco, afiŝo , avizo.

R ekom endi. Esprimi laŭdan opinion 
pri io, por altiri por gi ies favoron, por 
konvinki iun ĝin preni : rekomendi komerc- 
ajon, manĝaĝon, rekomendi serviston, ofic- 
iston. R ekom endo . Vortoj, opinio dc tiu, 
kiu rekontcndaŝ. R ekom en d in d a . Kiu 
mcritas esti rekomendata : rekomendinda 
liotelo.

R ekom peneo . Bono, douo, kittn oni 
faras al iu por servo, por liona ago, 
R ekom peno i. Fari bonon, donon al in por 
servo, por bona ago : La patro rekompencis 
la filon por la diligenta lernado.

R ekordo. La plej bona oficiaie konstat- 
ita rezultato de sporto, superanta ĉion 
konatan antaŭe : En la vctlcurado de unu 
lcilometro la velocipcdisto N. venkis eiujn 
ĝisnunajn rekordojn.

R ek ru to . Soldato, ĵus komencinta la 
militistan servadon kaj ankoraŭ ĝin ne 
konanla. R e k ru tig i. Fari iun rekruto, 
aligi al ia. militistaro. R e k ru tig o . Aligo al 
militistaro.

R ek ta  (Geom.). - 1. Prezentanta la plej 
mallongan distancon inter du punktoj : 
rekta lir.io, relcla b'astono. - 2. Kies flankoj, 
estas perpendikularaj uitit al alia ktij 
1'orinas angulon de 90 grado.j : rekta aŭ orta 
angulo. Relcte. En rekta matiiero : iri rekte 
al la urbo, rekte al la eefo. R ek teco . Eco 
de tio, kio eslas rekta. R e k tig i. Fari ion 
rekta. R e k tiĝ i. Fariĝi rekjtŭ.

R ektoro . Ĝefo de universitato.

R ekvizieio. Postulo al la loĝantoj dc 
malamika lando, ke ili liveru nulraĵon 
kaj aliajn objektojn al la arineo.

Relo. Fera aŭ ŝtala trabo, sur kiu 
ruliĝas la radoj de la lokomotivo kaj de 
la vagonoj.

R elativa. Rigardata ne en si mem, sed 
kotnpare kun aliaj similaj, rilate kun 
siinilaj : relativa valoro.

Reliefo. Skulptaĵo sur tabulo aŭ sur 
ebena stirfaco. A lta  re lie fo . Reliefo, kies 
liguroj duone superstaras la tabulon. 
M a la lta  re lie to . Rcliefo, kies iiguroj nur 
malmulte superstaras la tabulon. R eliefa.
- 1. Klare superstaranta la fonon ; klare 
sin apartiganta de la fono : reliefapenlrajo.
- 2. Arta priskribo, karakterizo, klare 
descgnanta la trajtojn dank’ al la uzado 
dc kontrastoj. R eliefe. En reliefa maniero. 
Komparu : P la s t ik a .

Religio. Kredo je Dio aŭ je dioj kaj la 
ceretnonioj, por morilri sian kulton al ili : 
kristana religio, mahometana rclŭ/ŭ). R elig ia .
- l .  De religio, kiu kortcernas reiigion : 
rcligia dogmo. - 2. Vivanta konforme nl la 
regnloj de la religio. Religieco. Eco 3e 
tiu, kiu estas religia.

Remi. Movi Sipon sur akvo, forpuŝante 
ĝin pcr speciala ligna ilo. R em ilo . Ligna 
plata ilo kun longa lertilo, per kiu oni 
movas navigantan ŝipon. forpuŝante la 
akvon. R em isto . llomo, kies profesio estas 
remi.

R em buri. Kovri ŝegon, kanapon per 
kusenoj ol lraregoj, risortoj, por fari ilin 
korrifortaj : seĝo remburila, seĝo simpla aii 
neremburila. R em b u ra jo . Tio, per kio oni 
remburas.

R em izo. Veturilejo, kaleŝejo.
R em onto. Livero de ĉevaloj por armeo.
R em paro . Tcra ainaso antaŭ kastelo 

aii alia sieĝata. loko, ŝirmanta ĝin de la 
kanonaj kugloj.

Reno (Anat.), Organo, sekreciauta la 
urinon.

R enegato . - 1. Kristano, kiu forlasis 
sian religion kaj aliĝis al la mahometan- 
isino. -2. Ilonio, kiu forlasis sinju religiajn 
aŭ politikajn opiniojn kaj akceptis kon- 
trmiajn.

R enesaneo . Lilcratura, scienca kaj 
arta movado en la xv“ kaj xvia jarcento, 
bazita plejparte sur la imitado de la 
antikveco.

R enkon ti. Kunveni kun iu, iranta en 
la kontraŭa direkto : renkonti amikon sur 
la stralo. R e n k o n to . Kunveno de du aŭ de



—  137 _RENTO

kelke da personoj, iranlaj en la kontraŭa 
direkto. R e n k o n te . Por renkonti : iri'ren- 
konte al ia.

Rento. Jara prolito de pruntita mon- 
sumo, dc dividendaj, procentnj paperoj : 
La bankiero likvidis la aferojn kaj vivas nŭn de 
la rento. R e n tu lo . Homo, kiu vivas de la 
rento.

Renversi. Per rapida movo, per puŝo 
transmeti la supran parton de objekto 
tien, kie eslis la malsupra : renversi seĝon, 
renvcrsi glason. R e n v e rs iĝ i. Fariĝi renvers- 
ita.

Repertuaeo. Listo de scenaj verkoj, 
destinitaj esti ludataj en teatro; lislo de 
roloj, kiujn artisto povas ludiaŭ kanti.

Reprezenti. Pcrsone partopreni, ansla- 
taŭante iun kaj ngantc cn lia nomo : 
La ambasodoroj rcprezentas siajn regnestrojn. 
R e p re z e n ta n to . Persono, kiu reprezentas.

Reputaeio. Publika opinio pri iu : 
ĝui bonan reputacion.

Respekti. Havi altan opinion pri ics 
morala valoro kaj montri tion pcr sia 
konduto : rcspckti ia gepatrojn. R esp ek to . 
Sento de tiu, kiu respektas. R e sp ek ta . I)e 
respekto, kiu montras respekton : respekta 
salulo. R e sp e k tin d a . Kiu llicritas res- 
pekton. M a lresp ek ti. llavi malaltan opi- 
nion pri ics morala valoro kaj niontri tion 
per sia konduto. Komparu : E stim i.

Respondi. - 1. Rediri al demando : 
respondi deinandon, respondi leteron, respondi 
al iu. - 2. Ilavi la devon preni sur sin la 
rezultatojn de sia proprn ago aŭ de ago de 
alia persono : La eefo respondas pri la sabti- 
loj. - 3. Esti proporcia, simetria je io : La 
forloj ne ĉiam respondas al la kuraĝo. La 
Jlanlcoj de la palaco bone rcspondas uiiii al la^ 
alia. R espondo . Vortoj de, tiu, kiu res- 
pondas. R espondeco . l)cvo preni sur sin 
la rczultatojn de sia propra ago aŭ de 
ago de alia persono : Granda cstas la res- 
pondeco de la milileslro. R esponda. Kiu 
respondas : responda letero, respomla ĉefo, 
"esponda parto de objcklo.

Respubliko. Ŝlato, regata de la repre- 
zentantoj de la popolo kaj ne posedanta 
ntonarlion : La Pranra Hespubliko, Svisujo. 
R e sp u b ltk a . Ue respubliko, kiu estas parti- 
ano de respubliko : respublilca registaro; 
respublika inovado. R e sp u b lik an o . Civitano 
de resjiubliko.

Resti. - 1. Daŭre esti en la saina loko 
aŭ stato, ne sanĝi la lokon aŭ staton : 
resli ilii monatojn en la eksterlando, resti 
kejme, rcsli Jidcla. - 2. Daŭrigi csli, post 
kiam tnalaperis unu aŭ kelke da partoj :

BEZEDO

Preskaŭ eiuj gastoj foriris, reslis mir la 
intimaj amikoj de la mastro. La keto matplen- 
iĝas, restis mir du bareloj da vino. R esta jo . 
Tio, kio restas.

Restoraeio. Publikaejo, kieonimanĝas 
kaj trinkas. '

Resumi. Ripeti en malmultaj vortoj 
enhavon de raporto, parolado, artikolo.

Reto. Plektajo kun grandaj interspacoj 
inter la fadenoj : relo por la fiŝlcaplado.

Retino (Anat.). Plej profunda mem- 
brano de la okula globo, enbavanta la 
nervan pparaton de la vidsento.

Retoro. Profesoro inslrijanta elokvenle 
paroli.

Retoriko. Arto elokvente paroli.
Retorto. Vil.ra aŭ metala vazo sfcr- 

forma kun longa lleksita kolo, por distili 
lluidajojn.

Retroaktiva. Ilavanta valoron, elikon 
por la tempo, antaŭa al ĝia apero : 
rctroaktivaletjo. R e tro a k tiv e . En retroaktiva 
manicro.

Retrospektiva. Rigardanta al la tempo 
pasinta; prezentanta la tempon pasinlan : 
retrospelctiva elespoiicio.

Reŭm atism o (Med.). Malsano, karak- 
terizata de dolora inflamo de la artikoj 
aŭ muskoloj.

Revi. Imagition, kion oni fortedeziras: 
revi pri belaedco. R evo. Pensoj de tiu, kiu 
revas. R evulo . ilomo, kiu amas revi, kiu 
ofle revas. S enrev iĝ i. Konvinkiĝi, ke oni 
eraris, revante pri io, konlidante al io : 
senreviĝi posl malsukceso.

Revizi. Kontroli ion l.ute pretan, por 
trovi erarojn kaj fari ŝanĝojn, se tio estos 
necesa : revici regularon. Revizo. Ago de 
tiu, kiu revizas. Komparu : InSpekti, kon- 
tro li.

Revolueio. Subita superforta ŝango de 
la sislemo de 1’ politika regado.

Revoivero. Mallonga pafarmilo, per 
kiu oni povas pali kelke da fojoj, ne 
feŝarĝante ĝin.

Revuo. - i .  Inspekto de armeo. - 2. 
Artikolo, notanta. la ĉefajn okazojn aŭ 
verkojn aktualajn : bibliograjia reviio, 
politika revuo. - 3. Gazeto,aperantaperinde 
ĉiusemajne, dusemitjne, ĉiuinonate.

Rezedo (Bot.). Vegetaĵo el la ŝamnoma 
familio, kun bonodoraj floroj (Reseda 
odorata).
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Rezervi. Konservi por alia tempo, por 
alia uzo : rezcrvi monon por eksterordinaraj 
okazoj. R ezerv a  arm eo . Militistaro, ansta- 
taŭanta en okazo de neceso la efektivan 
armeon. R e zerv is to . Soldato de rezerva 
armeo.

Rezigni. Forlasi esperon aŭ deziron 
neefektivigeblan kaj akcepti la staton de 
la aferoj, kiu ne povas esti ŝangita : rĉzigni 
la kronon. R ezigno. Decido, stato de tiu, 
kiu rezignas.

Rezignaeio. Rezigno.
Rezino. Densa, glua fluida substanco, 

facile ekbruligebla, defluanta de kelkaj 
arboj (pino, abio). R ezina . Dc rezino, el 
rezino.

Rezoni. Fari logikajn konkludojn en 
diskuto. R ezonado . Farado de logikaj kon- 
kludoj en diskuto.

Rezulti. Esti la logika sekvo : Ll la 
rezonado rezultas, ke... R e z u lto . Logika 
sekvo.

Rezultato. Tio, kio eslas kaŭzita de 
agado; sekvo, frukto de agado : rezultato 
de laboro, de esploro.

Ribo (Bot.). Arbeto cl la familio de 
la saksifragacoj kun bongustaj beroj 
(Ribcs.)

Ribeli. Rifuzi obei la estraron, la re- 
gistaron kaj pcni superforte forigi aii 
ŝanĝi ĝin. R ibelo . Agoj de tiu, dc tiuj, 
kiuj ribelas. R ib e la n to . Ilom o, kiu ribel- 
as. R ibelig i. Instigi iun al ribelo.

Ricevi. Fariĝi posedanto dc io, kio estis 
donita, sendita, k. t. p. : ricevi monon de 
patro, ricevi leteron de amiko. R icevo. Ago 
de tiu, kiu ricevas : Sciigu at mi la ricev- 
on de mia sendaĵo. Ricevebla. Kiu povas 
esti ricevita. Komparu : A k cep ti, p ren i.

Ricino (Bot.). Vegetaĵo el la familio de 
la eŭforbiacoj, kies grajnoj enhavas laksi- 
gan oleon. (Ricinus communis).

Riĉa. - l .  Posedanta multe da propraĵo : 
rjĉa bienulo, riĉa banlciero. - 2. Ilavanta 
multe da io : haroriĉa bruto. R iĉa jo . Granda 
propraĵo : La avarulo kolektas riĉaĵojn sen 
utilo por iu ajn. R iĉeco. Eco, stato de tiu, 
kiu estas riĉa : La riĉeco ne estas sinoni- 
mo de la feliĉo. R iĉig i. Fari iun riĉa. Riĉ- 
iĝ i. Fariĝi riĉa. R iĉulo . Homo riĉa. M al- 
riĉa . Ne posedantaaŭ posedanta malmulte 
da propraĵo. M alriĉeco. Eco, stato de tiu, 
kiu estas malriĉa. M alriĉ ig i. Fari iun 
malriĉa. M alriĉ iĝ i. Fariĝi malriĉa. M alri- 
ĉu lo . Homo malriĉa.

Ridi. - 1. Montri subitatt gajecon per la 
esprimo de la vizaĝo kaj per samtempaj 
rapidaj, mallongaj sonoraj elspiroj : ridi, 
kiel petotanta infano. - 2. Esprimi sian mal- 
ŝaton pri iu aŭ pri io per rido kaj mokoj : 
ridi naivuton, ridi ies naivecon. R ido . Ago de 
tiu, kiu ridas. R id e ti. Senbrue, delikate 
ridi sole per la esprimo de la vizaĝo : La 
patrino ridetas, rigardante ladormantan infan- 
onz R id in d a . Kiu merilas ridon : ridinda 
matsaĝulo, ridinda ĉapcto.

Rifo. Subakva ŝtonego, kies supro pres- 
kaŭ atingas la nivelon de la maro.

Rifuĝi. Sin kaŝi en iu loko, por esti 
sendangera : rifuĝi dc la danĝcroj de la . 
vivo en monahejon' ri.fuĝi en la eksterlandon 
dum revolucio. R ifuĝejo . Loko, kie oni 
rifuĝas.

Rifuzi. Ne konsenti : rifuzi at iu, rifuzi 
atpcto, rifuzi fari. R ifuzo. Ago, vortoj de 
tiu, kiu rifuzas.

Rigardi. Uzi la vidsenton : Mi longe ri- 
gardis la vojon, sed mi vidis neniun, ĉar estis 
tro matlume. R ig ard o . Ago de tiu, kiu 
rigardas. E k rig a rd i. Turni Ia okulojn al 
io, por rigardi : ekrigardi la veninton. T ra -  
r ig a rd i .  Rigardi de la komenco ĝis la 
tino : trarigardi libron. Komparu : V idi.

Rigida. Netleksebla, malfacile fleks- 
ebla : rigida de ta frosto, rigida nuko. Amel- 
ita toto fariĝas rigida. R ig ide. En rigida 
maniero. R igideco. Eco <Ic tio, kio cstas 
rigida. R igid iĝ i. Fariĝi rigida.

Rigli. 1 Cermi per riglilo. R iglilo . Fera 
peco, movebla intcr du krampoj, por fer- 
mi pordon aii fenestron.

Rigora. Senindulgc severa : «ri,/ora 
estro. Rigore. lin rigora maniero. R igor- 
eoo. Eco ile tiu, kiu estas rigora.

Rikolti. Detranĉi kaj kolekti grenon. 
Rikoito. Detranĉo kaj koleklo de greno. 
R ik o ltilo . A rk lo rm a tranĉilo kun mal- 
longa ligna tenilo, por detranĉi grenon.

Rilato - 1. (Mat.). Nombro, montranta, 
kiom unu kvanto estas pli granda, ol 
alia : La rilato de 6 al 3 estas 2. - 2. Ma- 
niero, en kiu du aii pli multe da personoj 
reciproke kondulas unu al alia, reciproke 
agas uiiii kun alia : ainikaj rilatoj, komerc- 
aj rilatoj. R ila ti. Esti en rilato, iiavi rilat- 
on. Komparu : K onoern i.

Rimo. Samsona liniĝo ile du versoj (la 
vokalo de la antaiilasla silabo kaj la lasta 
Silabo) : sento, vento; voko, lolco. R im i. z 
Fari rimojn : rimi du versojn. Senrima. Ne 
havanta rimojn, verkita sen rimoj : senri- 
ma versaĵo.
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Rimarki. Ekvidi, ekaŭdi, observante : 
rimarki eraron. R im ark o . -  1. Ago de tiu, 
kiu rimarkas : ĝusta rimarko. - 2. Tio, 
kion oni rimarkis : La redaktoro legis la 
manuslcripton kaj sendis al la aŭtoro siajn 
rimarkojn. R im a rk e b la . Kiu povas esti ri- 
markita. R im a rk in d a . Kiu meritas esti 
rimarkita : rimarkinda lerteco.

Rimedo. Tio, kio servas atingi celon : 
La devizo de la Jezuitoj cstis : la cclo pravigas 
la rimedojn.

Rimeno. Longa, maliarĝa leda strio. 
R im en a . De rimeno, el riineno.

Ringo. Girklo el malmoia materialo : 
ora ringo sur Jingro, orelringo, maiiringo 
(braceleto). R ingego . Granda ringo, ĉir- 
kaŭanta barelon, radon. R ingfo rm a. Rav- 
anta formon de ringo.

Rinoeero (Zool.). Trihufa dikbaiita 
mambesto kun unu aŭ du kornoj sur la 
nazo (Iihinoceros').

Ripo (Anat.). Arkforma flanka osto de la 
boma kaj besla korpo.

Ripari. Rebonigi. R ip a ro . Rebonigo. 
R ip a re b la . Rebonigebla.

Ripeti. Ree diri aŭ fari, kion oni mem 
aŭ alia persono diris aŭ faris: ripeti demand- 
on, ripeti eraron. R ipeto . Ago, vortoj de 
tiu, kiu ripetas.

Ripozi. ltesti, farante rnenion. por re- 
freŝigi la fortojn, lacajn de laboro : 
ripozi post kurado, ripozi post kantado. 
Ripozo. Stato de tiu, kiu ripozas. Ripoz- 
ig i. Doni ripozon : ripozigi la cerbon.

Riproei. Mallaŭdi iun, por lin hontigi : 
riproĉi ian; riproei ion al iu. R iproĉo . Vor- 
loj de tiu, liiu riproĉas. R iproo inda. Me- 
ritanta riproĉojn : ncriproĉinda konduto.

Riski. Submeti al danĝero : riski sian 
vivon enbatalo. R isko . Submeto al danĝero. 
R iskem a. Kiu facile riskas, kiu havas 
inklinon al risko : riskcma generalo.

Rismo. 500 folioj : rismo da papero.
Risorto. Fleksita aŭ kunvolvita metala 

peco, emanta refleksiĝi aŭ malvolviĝi 
da.uk’ al sia elasteeo : risorto de horloĝO, 
risorto de kanapo, risorlo de kaleŝo. R it o rta . 
E1 risortoj : risorta matraco.

Rito. Religia ceremoniaro. R ita . Dcrilo, 
konforma al rito.

Ritmo. Haruionia, perioda sinsekvo de 
longaj kaj mallongaj, dc akcentilaj kaj 
neakcentitaj silaboj cn versoj. R itm a . Po- 
sedanta ritmon. R itm e . En ritma maniero.

Rivero. Grandaakvujo de fluanta akvo : 
Nilo, Sekvano.

Rivereneo. Kliniĝo, movo de la korpo 
por sal uti : La vcninto riverencis la patr- 
inon.

Rizo (Bot.). Vegelaĵo el la familio de 
la graminacoj, kiin manĝeblaj grajnoj 
(Oryza).

Robo. Vesto longa kaj vasta, kiun port- 
as la advokatoj, profesoroj dum la plen- 
umo de sia funkcio.

Rodo. Akvujo, naturaaŭ artefarita, ŝir- 
mita kontraŭ ia ventoj, kie la ŝipoj povas 
ĵeti ankron.

Rodio (llcm.) Rh. lleinia elemento, 
malpeza metalo, trovata en platenaj mi- 
naĵo j.

Rojalismo. Politika.doktrino de la par- 
tianoj de la reĝa povo, de reĝa dinastio.

Rojalisto. Partiano de la reĝa povo, de 
reĝa dinastio.

Roko. Grandega ŝtono super aŭ sub la 
supraĵo de la tero. R oka . E1 roko.

Rokoko. Arĥitektura stilo de la xvm" 
jarcento, karakterizata de kapricaj, ondo- 
liniaj formoj kaj multenombraj ornamaĵoj, 
fantaziaj kaj strangaj.

Rolo. - 1. Parto de teatra verko, kiun 
ludas aparta aktoro : rolo de amanto, rolo 
de reĝino. - 2. Agado, posteno : ludi gravan 
rolon enentrepreno.

Romano. Literatura verko, pentranta 
la homan vivon kaj bavanta ordinare kiel 
temon amon de du personoj.

Romanco. Muzika verko kun kortuŝ 
anta temo.

Romantiko. Literatura doklrino de la 
fino de 1’ xvni" kaj de la komenco de la 
xix" jarcento, kies adeptoj liberiĝis de la 
stilo, de la maniero verki de 1’ klasikaj 
aŭtoroj kaj zorgis pli pri la ideoj de siaj 
verkoj,ol pri perfekta formo. R o m an tik a . 
De romantiko; fantazia, revplena. R om an- 
tik u lo . Adepto dela romantiko.

Rombo (Geom.). Egalflankakvarangulo.
Rompi. Apartigi subite kaj superforte 

per fleksado aŭ batoj parlojn de malmo- 
la korpo : rompi. baslonon, rompi vazon. 
R om po. Ago de tiu, kiu rompns. R om piĝi. 
Fariĝi rompita : La poto rompiĝis. Rom p- 
eb la . Kiu povas esti rompita : rompebla 
kiel vitro. In te rro m p i. Roinpi la konti- 
nnecon : interrompi ies vortojn, interrompi 
iun, interrompi elektran Jluon. In te rro m p o . 
Ago de tiu, kiu interrompas. Kompartj : 
Ŝiri.
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Rondo - 1. (Mat.). Ebeno, limigita de 
cirklo. - 2. jirkaŭo de tia ebeno, cirklo. 
-  3. Aro de homoj, societo : amika rondo. 
R onda . Ilavanta form.on de rondo. R o n - 
deco. Uco de tio, kio estas ronda. R ond ig l. 
Fari ion ronda. R o n d iri. Iri de unu. loko 
al alia, de unu persono al alia, de tiu al 
tria, k. t. p., por fine reveni al la unua.

Ronki. Dum la dortno brue en- kaj el- 
spiri. R onko . Sono, kifin faras la ronk- 
anto.

Roso. Malgrandaj gutoj de vaporo, lluid- 
iĝinta nokte sur la supraĵo de herbo, de 
floroj k. t. p. R osa. De roso, el roso.

Rosm aro (Zool.). Mara raba mambesto 
kun du longaj elstarantaj dentoj. (Trichc- 
cluis rosmarus).

Rosm areno (Bot.). Arbeto ĉiam verda 
el la familio de 1’ labialoj, kun pale bluaj 
bonodoraj lloroj (Rosmarinus ofjicinalis).

Rosti. Prepari manĝaĵon per lavarmego 
en forno (en ĝia fermita spaco) : rosti kolc- 
idon. R o sta ĵo . liostita viando. Komparu : 
B ak i, k u ir i, friti.

Rostro. Longigita tubforma nazo aii- 
buŝo (de elefanto, deinsckto),

Roto. Taĉniento de soldatoj, parto de 
bataliono.

Rotondo. llonda konstruaĵo kun ku- 
polo.

Rozo (Bot.). Arbeto el ia samnoma fatni- 
lio kun belaj bonodoraj lloroj (Rosa).

Rozaeoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj multcpetalaj vegetaĵoj.

Rozario. Vico de malgrandaj truitaj 
globetoj, kunigitaj per ŝnuro, por kalkuli 
la diritajn preĝojn.

Rubo. Restaĵoj de ruinigita konstruaĵo.
Rubando. Longa, mallarĝa teksaĵo el 

silko, lano, uzata precipe, kiel ornamo. 
Koniparu : S trio .

Rubeno. Mullvalora ŝtono de ruĝa ko- 
loro.

Rubiacoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj unupetalaj vegetgĵoj : lcafarbo.

Rubidio (llem.). Ilemia elemento, alka- 
lia arĝente blanka metalo, analogia kun 
la kalio.

Rublo. Rusa monero, valoranta 2,66 fr.
Rubriko. Sekcio, fako de notlibro, de 

gazeto, enhavanta samspecajri objektojn : 
Via sciigo taŭgas nur por la rubrilco de la 
anoitcoj.

Rubuso (Bot.). Vegetajo el la familio de 
la rozacoj (Riibus fruticosus).

Rudimento. - l .  Komencaj, clementar- 
aj konoj de soienco aŭ arto : la rudimen- 
toj dc la gramalilco. - 2. Organo, kiu fariĝis 
nenecesa por organismo kaj atrofiis de la 
nefunkciado : la vosta osto de l’ homo. R u- 
d im e n ta . De rudimento, havanta la ecojn 
de rudimento : rudimenta membro.

Ruĝa. Havanta la koloron de la sango. 
R uĝo. Ruĝa koloro. R uĝig i. Fari ion ruĝa. 
R uĝiĝ i. Fariĝi ruĝa : ruĝiĝi de la liolito. 
Ruĝeoo. Eco de tio, kio etas ruĝa. F lav - 
ru ĝ a . Ifavanta koloron mezan inter la 
llava kaj ruĝa : flavruĝaj liaroj.

Ruino. Disfalinta, detruita, rompita 
konstruaĵo. R u in ig i. Fari ion ruino, de- 
trui, pereigi. R u in iĝ i. Fariĝi ruino.

Rukti. Kun bruo eligi gasojn el la sto- 
mako. Rukto. Eligo degasoj el la stomako 
kun bruo.

Ruli. Sur ebeno niovi objekton ĝin tur- 
nante ĉirkaŭ ĝi mem : ruli sur la tero fcr- 
an Lubon. R u liĝ i. Moviĝi, turniĝante ĉir- 
kaŭ si mem. Rulfafi. Fali ruliĝante : rui- 
fali de monlo. Komparu : T u rn i.

Rulado (Muz.). Gamo, rapide kantata 
sur la sama silabo.

Rumo. Alkohola trinkaĵo, produktata 
el sukera kano.

Rusto. Ruĝa, oranĝe-flava substanco, 
kovranta per miildika tavolo feron, rest- 
antan en malseka aero. R u s ti. Kovriĝi 
de rusto : La plugilo iic rustas dum la 
laboro.

Ruŝo. Vesta ornamaĵo el dense faldita 
tulo.

Ruto (Rot.). Herlia vegetaĵo el la sam- 
noma familio, kun forta odoro (Rula gra- 
veolens).

Rutenio illein.). Ru. Ileniia elemento, 
malpeza blanka metalo de la platena 
grupo.

Rutino. Seio, akirita pli per la prakti- 
ko, ol per teoriaj studoj. R u tin u lo . tlonio,1 
posedanta rutinon.

Ruza. Scianla uzi rimedojn por atingi 
la celoti, ne rimarkil.e de aliaj :ruinhomo, 
rn:a ago. R uzo. Ago, rimedo, por atingi la 
celon, ne rimarkite de aliaj : milita rtizo. 
R uzi. Uzi ruzon. R uzulo . Ilomo ruza. S u 
p e rru z i. Venki ruzon per ruzo.
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s
Sabato. Sepa tago de la semajno.
Sablo. Speco de tero, konsistanta el tre

malgrandaj grajnoj, ne kunigitaj unu 
kun alia : sabto de la dezerlo. Sabla. l)e 
sablo, el sablo. Sablajo. Sabla malpro- 
1'undaĵo en maro, cn rivero. Sablero. 
Grajno de sablo.

Sabro. Longa hakarmilo Itun unutranea 
arkforma klingo. Komparu : Glavo, 
rapiro, spado.

Safiro. Malhele blua multvalora ŝtono.
Safrano (Bot.). Vegetajo el la familio 

de 1’ iridacoj; ĝiaj floroj estas uzataj kiel 
spicaĵo (Crocus satieus).

Sago. Stangeto, pintita ĉe unu ekstremo 
kaj kun plumoj ĉe la alia, kiun oni ĵetas 
per la pafarko : rapide, rclcle, kicl saijo. 
Sagujo. Ujo por sagoj. Sagforma. llavanta 
formon de sago.

Sagaca. Posedanta penetreman spirit- 
on. Sagace. lin sagtlca maniero. Sagaoeco. 
Eco de tiu, kiu estas sagaca.

Saguo. Faruno el la rnedolo de hinda 
palmo.

Saĝa. Posedanta subtilan spiriton, 
havanta la kapablon juĝi la aferojn tiaj, 
kiaj ili estas : siiiĵa lioino, saĝa konsilo. 
Saĝo. Kapablo juĝi la aferojn tiaj, kiaj ili 
estas. Saĝulo. Iloino, karakterizata de 
granda saĝo : Solcrato. Malsaĝa. Posedantu 
malfortan spiritan kapablon. Malsaĝo. 
Malforta spirita kapablo.

Sako. Ujo el du l.olaj pecoj, kunkudritaj 
malsupre kaj ĉe la llankoj, kuj libera. 
supre : salco por ijreno, salco da lerpomoj, 
Sakforma. Ilavanta. formon de sako.

Sakro (Anat.). liaza osto de la vertebra 
spino.

Sakramento. Solena religia ceremonio 
de la kristana rito, donacanla per videbla 
signo la nevideblan dian favoron : oaplo, 
lconfirmo.

Sakrilegio. Malrespekta ago kontraŭ 
sanktigil.a persoho, objekto aii loko.

Sakristio. Loko en preĝejo, kie oni 
konservas la objektojn kaj vestojn por la 
diservo kaj kie la.pa.stro sin vestasantaŭ 
la diservo. Sakristiano, Servigto, kiu 
zorgas prj sakristjo

Saksifragaeoj (liot). Familio de 
dukotiledonaj multepetalaj vegetaĵoj : 
ribo.

Salo. - 1. (llem.). Komponaĵo de nietalo 
kaj acido. - 2. Klorato de 1’ natrio, kiun 
oni uzas por spici la manĝaĵojn. Sali. Spici 
per salo, ineti salon : sali supon. T rosali. 
Meti tro multe da salo : trosali terpomojn.

Salajro. Sumo, periode pagala por 
servo, laboro : monata salajro de servisto, 
jara salajro de ofieisto. Komparu : Hono- 
rario .

Salamandro (Zool.). Anifibio el la vico 
de la voslhavaj (Salamandra).

Salato. Manĝaĵo, konsistanta el verdaj 
herboj aŭ legomoj, spicitaj per salo, 
vinagro kaj olivoleo.

Saldo. Diferenco en kalkulo inter la 
kredito kaj debeto, inter la enspezoj kaj 
elspezoj.

Saliko (Bot.). Arbo aŭ arbeto el la 
samnoma familio; la ŝelo estas uzata por 
!a tanado, ia vergoj por korboj (Sali.r).

Salikaeoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj senpetalaj vegetaĵoj : saliko, poplo.

Salivo. Akvosimila, iom muka fluidaĵo. 
de la buŝo, por malsekigi kaj digesti la 
manĝaĵojn.

Salmo (Zool.). Speco de rivera ostliŝo 
(Salmo).

Salono. Ĉambro por akcepli gastojn 
kaj vizitantojn.

Salpetro (Ilem,). KNO3 Kaliazotato, 
senkolora salo kun speciŭla malvarmiga 
gustu, uzata por la produktado de la 
azotika acido, en miksaĵo kun sulfuro 
(pulvo) k. t. p.

Salti. Itapide sin movi, sUbite levante 
ambaŭ piedojn dc la loko, kie oni staras, 
kaj ree sin Stariganle sur ili. Salto. Movo 
de Liu, kiu saltas.

Saluto. Ekstera signo de ĝentileco, 
kiun oni esprinias per vortoj aŭ movoj 
al persono, kiun oni renkonlas, al kiu oni 
skribas :saluto per ĉapelo. Bonan tagon, kara 
amiko! Mifinus mian leteron per respelctplena 
saluto al Viaedzino. Saluti. Fari salirton.

Salvo. Samtempa pafo de mujte da 
putvopaftloj,
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Salvio (Bot.). Herba vegetaĵo el la 
familio de la labiatoj, uzata en la rnedi- 
cino por gargaraĵoj (Salvia officinalis).

Sam a. Havanta egalajn, similajn ecojn : 
La filo tute similas la patron : sama nazo, 
samaj olculoj. Sam e. En la sama maniero. 
S am n o m a. Havanta la saman nomon. 
S am tem p a . Okazanta en la sama tempo. 
S am speca . Apartenanta al ia sama speco. 
M alsam a. Tute alia, havanta kontraŭajn 
ecoj n.

Sam buko (Bot.). Arbeto el la familio 
de 1’ kaprifoliacoj, kies floroj estas uzataj 
en la medicino kiel ŝvitiga rimedo 
(Sambucus).

Sam ovaro. Aparato, uzata de 1’ llusoj 
por boligi akvon por teo.

Sano. Stato de organismo, en kiu ĉiuj 
organoj normale funkcias : La sano estas 
la plej granda trezoro. S an a . Iiavanta 

. sanon : sana homo, sana organo, saria ineinbro. 
R esan ig i. Redoni al iu sanon, efike kuraci. 
R e san iĝ i. Fariĝi ree sana : rcsaniĝi de 
skarlatino. R e san ig eb ia . Kiu povas esti 
resanigita. M alsano. Stato de organismo, 
en kiu unu aŭ kelke da organoj funkcias 
nenormale : kapdoloro, tifo. M alsana. 
Havanta malsanon : malsana jc febro. 
M alsan iĝ i. Fariĝi malsana : inatsaniĝi de 

, malvarmumo. R e m a lsan iĝ i. Itee fariĝi 
malsana je tio, de kio oniĵus resaniĝis :
remalsaniĝi je tifo. K om paru  : F a r to .

Sandalo. Piedvesto, konsistanta el 
simpla plando, ligata al la jŭedo pcr 
ŝnuroj.

Sandro (Zool.). Manĝebla ostfiŝo el la 
familio de 1’ perkoj (Lucioperca sandra).

Sango. Ruĝa vivsuko, fluanta en la 
arterioj kaj vejnoj de la vertebruloj. 
S an g a . I)e sango, el sango : sanga makulo. 
S an g i. Eligi sangon : sanganta vundo; sangi 
et ta nazo.

Sangvina. Vivega, sentema : sangtiina 
karaktero. S a n g v in u io . Sangvina homo.

Sankcio. Konlinno de regnestro, de 
aŭtoritato. S anko ii. Fari sankcion : sankcii 
verdilston.

Sankta. Perfekte pura en la moroj kaj 
spirito, inda de la plej alta rekompenco 
en lapostmorta vivo : sankta homo, sankta 
vivo. S a n k tig i. Fari, proklami iun sankta. 
S an k teco . Eco de tio, kio estas sankta. 
S an k te jo . Loko por sanktaj aferoj : 
templo.

Sanskrito. Antikva' hinda lingvo, la 
plej malnova konata lingvo hindo-eŭropa. 
S a n s k r i ta .  De sanskrito, skribita en la 
sanskrito : sansltrita manuskripto.

Santalo (Bot.) Arbo el la samnoma 
familio, kun bonodora ligno (Santalum 
album).

Sapo. Miksaĵo de graso kun alkalio, 
uzata por lavi tolaĵon, korpon. Sapi. 
Kovri lavatan objekton per la ŝaŭmo de 
sapo.

Sardino (Zool.). Malgranda fiŝo el la 
familio de 1’ haringoj, konservata en 
olivoleo (Clupea pilchardus).

Sarki. Purigi de maibonaj herboj : 
sarki ĝardenon.

Sarkasm o. Akra moko, mordanta 
ironio. S ark aam a . De sarkasmo, bazita 
sur sarkasmo : sarlcasina diro. S a rk asm e . 
En sarkasma maniero.

Sarkofago. Luksa, granda ŝtona ĉerko.
Sata. Kies apetito aŭ deziro estas plene 

kontentigita : sata de manĝo, sata de 
plezuroj. S a tig i. Fari iun sata : La viando 
satigas pli rapidc, ol la legomoj. N esa tig eb la . 
Kiu ne povas esti satigita : nesatigebla 
avidcco. M alsa ta . Sentanta la deziron, la 
bezonon manĝi. M alsa ti. Senti la deziron, 
la bezonon manĝi. M alsato . Stato de tiu, 
kiu malsatas.

Satano. Diablo. S a ta n a . Dc satano, 
havanta ecojn de satano : satana ruzg.

Satelito. - 1 (Astr.). Malgranda planedo, 
rondiranta alian planedon. - 2. Nedisiĝa 
kunulo.

Satiro. Proza aŭ poezia verko, ridanta 
lahomajn malvirtnjn kaj mankojn. S a tira . 
Mokanta la honiajn malvirtojn kaj mank- 
ojn. S a tir is to . Verkisto de satiroj.

Satiruso. - 1. Arbara duondio de la 
greka milologio. - 2. Ilomo cinika kaj 
voluptema.

Satrapo. - 1. Estro de provinco en la 
antikva Persujo. - 2. Granda sinjoro, liera 
kaj despota.

Saturi (llem.). Densigi ĝis la plej alta 
grado solvaĵon, pligrandigantc la kvanlon 
de la solvita substanco : saturita acido.

Saŭeo. Fluida spicaĵo de manĝaĵo : 
tomata saŭco. S aŭcu jo . Vazo por saŭcO.

Savi. Liberigi iun de granda danĝero : 
savi dronanton; savi la vivon ul dronanto. 
La kuracisto savis la malsanulon de la morto. 
Savo. Ago dc tiu, kiu savas.

Sceno. - 1. Parto de akto, en kiu ludas 
la samaj personoj : La unua akto de 
« llainlelo » konsistas el 5 scenoj. - 2. 
Eksterordinara, emocia okazo. - 3. Akraj,
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vivegaj riproĉoj : La edzino faris scenon al 
la edzo. S cen e jo . Loko en la teatro, kie la 
aktoroj ludas.

Seeptro. Komanda bastono, simbolo 
de la reĝa povo.

Scii. - 1. Koni certe kaj precize : La 
homo scias, kc li morlos, sed li nc krcdas 
je tio. - 2. Esti instruita, ekzercita, lerta 
en io : scii naĝi. Scio. Tio, kion oni scias : 
l.a homa scio ne estas senlima. Sciig i. Fari 
iun scianta pri io, fari ion sciata de iu : 
sciigi iun pri novaĵo, sciigi novaĵon al iu. 
Sciigo . Tio, kion oni sciigas : En nia revuo 
oni presas la sciigojn dc la lasta horo sur la 
unuapaĝo. E k so ii. Komenci scii, akiriscion 
pri io nova, nekonata : La patrino eksciis 
pri la morlo de l’ filo nur post unu monato. 
A n taŭ sc iig i. Sciigi pri io okazonta.

Seieneo. - 1. Tutaĵo de scioj, bazitaj 
sur Studoj : la progresoj de la scienco. - 2. 
Tutaĵo de scioj, sisteine ordigitaj, pri iu 
objekto : la matemdtiko. S c ienca . De 
scienco, koncernanta sciencon, bazita sŭr 
scienco : scienca leĝo, scienca metodo. 
S cience. En scienca maniero.

Seiuro (Zool.). Malgranda mambesto el 
la familio dc la mordantoj (Sciurus vul- 
garis}.

Se. Kondiĉa konjunkcio : La ckskurso 
komenciĝos morgaŭ, se estos bona vclero. Li 
estus bona orutoro, se li havus pli klaran 
voĉon.

Sebo. Pli malmola kaj pli malfacile 
fandebla parlo dc la besta graso.

Sed. Konjunkcio por espriini kon- 
traiiajn, diferencajn ideojn : Li povas, sed 
li nc volas. Venis nc la ĉefo, sed lia sekre- 
tario.

Segi. Tranĉi lignon per speciala ilo, 
konsistanta el ŝtala dentliava rubando. 
Segiio. Ŝtala dentliava rubando por tranĉi 
liguon.

Segm ento (Geoin.). Parto de rondo 
inter arko kaj rekta linio, kuniganta 
ĝiajn ekstremojn.

Seĝo. Meblo por sidi por iinii persono. 
A pogseĝo. Seĝo knn dorso kaj brakoj, 
por sidi sin apoganle.

Seka. - 1. Ne enliavanta aii enliavanta 
maliniilte da akvo, da siiko : se/ca tcro, 
sclca ligno, seka rostaĵo. - 2. Senornama : 
sclca stilo. -3 . Malviinna, neĝenlila. : seltii 
tono. S eke . En seka m an icro  : se/ce ra/co/i/i, 
Se/ce respondi. Sekeco. Eco de tio, kio esl.as 
Seka. S ek ig i. Fari ion seka. M alseka .

Enhavanta multe da akvo : malseka aero, 
malseka tolaĵo. M a lsek ig i. Fari ion 
malseka : malsekigi malmolan panon.

Sekalo (Bol,.). Vegetaĵo el la familio de 
la graminacoj, uzata por faruno (Secale 
cerealc).

Sekei. Distranĉi lioman aŭ bestan 
korpon, por esplori ĝian strukturon. 
Sekco. Ago de tiu, kiu sekcas. S ekcisto . 
Homo, kies okupo estas sekci.

Sekeio. Parto de institucio, dc societo : 
sekcio de hospitalo.

Sekrecio. Substanco, necesa por la 
organismo kaj produktata de ĝi mem el 
la propra sango : salivo, galo.

Sekreto. Sciigo, scio, kiun oni kaŝas 
de iu : sekreto de la ŝtato, seltreto de la 
naturo; konservi sekreton. S e k re ta . Kaŝita, 
konata ne de ĉiuj. S e k re te . En sekreta 
inaniero.

Sekretario. Ilomo, kies okupo estas 
skribi la lelerojn, protokolojn de fa 
kunsidoj de societo aŭ plenumi laskribajn 
aferojn de privata persono. S e k re ta rie jo . 
boko, kie oni plenumŭs la skribajn aferojn 
kaj konservas la dokumentojn de societo.

Sekso. -1 . Karakterizaj ecoj de la viro 
kaj de la ino, diferenco inter Ia viro kaj 
virino : vira sckso, virina ŝelcso. - 2. Tutaĵo 
de 1’ individuoj, apartenantaj al la sama 
sekso : la forta selrso =  la viroj; la 
malforta, la bela sekso — la virinoj. S eksa . 
Koncernanta sekson : selcsa malsano. U nu-, 
d u se k sa . Havanla unu, du seksojn : 
ditseksa vegetaĵo.

Seksto (Muz.). Muzika interspaco de 
ses tonoj.

Sekto. Religia anaro, forlasinta orto- 
doksan ĉefan eklezion : la sekto de anabap- 
listoj.

Sektoro (Geom.). Parto de rondo inter 
arko kaj ilu radioj.

Sekularizi. Fari ree laika ion aŭ inn, 
apartenantan al. la pastraro : sekularizi 
pastrun bienon. S ek u la rizo . Ago de liu, kiu 
sekularizas.

Sekundo. Sesdekono de minuto.
Sekundanto. Rajligito de duelantopor 

interkonsenti pri la kondiĉoj de la duelo 
kaj esli ĝia atestanto.

Sekvi. -1. Iri, kuri post iu : La hundo 
sekvas sian sinjoron. - 2. Okazi post io : 
La tri icrskuoj rupidc sckvis iinii la aliah,- 
3. Okazi post io kaj esti kaŭzita de ĝi. 
S ekvo . Tio, kio sekvas : ta sekvoj de mal- 
sukcesamilito. S e k v a n ta ro . Arode personoj,
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kiuj sekvas, akofripanas iun : sekvantaro 
de refjo. Sekve. Do. Komparu : Konsek- 
venco. rezulto .

Selo. Reiriburita sidejo, kiun oni ligas 
al la dorso de rajdbesto por komforte 
sidi. Seli. Meti selon sur la dorson de 
rajdbesto : seli ĉevalon. Selisto. Metiisto, 
kiu faras selojn.

Selakto. Fluidaĵo, apartigita.de kazeig- 
ita lakto.

Seleno (Hern.). Se. Heniia elemento, 
simila al la sulfuro.

Semo. Grajno aŭ parto de frukto, de 
floro, kiu servas por reprodukti la veget- 
aĵon. Semi. Jeti semojn sur kulturitan 
teron : seini tritikon, senii kampon. Semado. 
Procedo de tiu, kiu seinas. Komparu : 
Grajno, greno, kerno.

Semaforo. Aparato por optikaj signaloj 
sur la maro, sur la fervojoj.

'Semajno. Periodo de sep tagoj, sek- 
vantaj unu la alian : La jaro havas 52 sem- 
ajnojn. Ciusemajna, sem ajna. Aperanta unu 
fojon en ĉiu semajno : semajna gazeto.

Seminario. Lernejo, instruanta junul- 
ojn al Ja pastreco. Sem inariano. Lernanto 
de seminario.

Sen. - l .  Prepozicio, espriinanta forest- 
on, escepton, mankon (ne havante, ne 
akompanate) : La generalo venis sen adju- 
tanto. Sen mono, sen ĉapeto. -2. Pretikso hav- 
anla la saman signifon, kiel la prepozicio : 
sencela, scnsenca, senigi, scnvestigi.

Senato. Supera ĉambrego de parla- 
niento : La angla senalo havas la nomon : la 
ĉainbrego de ta lordoj. Senatano. Membro 
de senato.

Senco. Tio, kion esprimas vorto aŭ 
frazo; tio, kio montras, kiel oni kompren- 
as vorton aii frazon : radika aii propra senco 
de vorto, figura senco. Sensenca. Kiu liavas 
neniun sencon, malsaĝa : sensensa diro. 
Sensencajo. lo sensenca. Dusenca. llavanta 
ilu sencojn, kiu povas eUi komprenata en 
du sencoj : Diamanto eslas dusenca vorto.

Sendi. Ordoni, kaiizi, ke iu iru, ke io 
estu portita de unu loko en alian : sendi 
la kairistinon en la bazaron; sendi leleron al 
ainiko. Sendo. Ago de tiu, kiu sendas. 
Sendajo. Sendata objeklo : Mi ricevis la 
sendaĵori. Sendito. llomo, kiun oni sendis 
kun komisio. Dissendi. Sendi en multajn 
lokojn, al multaj personoj : dissendi cirku- 
leron. Resendi. Sendi ion al la loko aŭ 
persono, de kiu ĝi estis sendita : Li resend- 
is la Iptergn, ne malferininle ŭin,

Sensacio. Granda impreso : La novaĵo 
kaŭzis sensacion en la tuta urbo. Sensacia. 
(|e sensacio, kaŭzanta sensacion.

Senti. Ricevi impreson de ekstera ob- 
jekto per specialaorgano :seziZtodoron, waZ- 
varinon. Sento. - 1. Kapablo senl.i : la kvin 
sentoj de la hoino -2. Tio, kion oni sentas : 
malagrabla sento. Sentem a. Kiu havas facile 
impreseblajn sentojn. Sentebla. Kiu povas 
esti sentata, rimarkata. A ntaŭsenti. Ne- 
klare senti, imagi tion, kio devas okazi : 
antaŭsenti fulinotondron.

Sentenco. Mallonga frazo, enhavanta 
belan moralan ideon, profundan veron de 
la vivo : sentenco de Seneko. Komparu : 
Aforismo, m aksim o, m oto, proverbo.

Sentimentala. Havanta tro senteman 
spiriton : sentimentala hoino, sentimentala 
verko.

Sep. Ses plus unu; 7 : La sep tagoj de la 
seinajno.

Sepalo (Bot.). Verda folieto de la eks- 
tera kovraĵo de 1’ floro.

Sepio (ZooL). Dekpieda molusko,posed- 
anta vezikon kun fluidaĵo, uzata kiel 
farbo (Sepia officinalis).

Septembro. Naŭa monalo de 1’ jaro.
Septeto (Muz.). Muzika verko por sep 

homaj voĉoj aŭ por sep instrumentoj.
Serafo. Anĝelo de la plej altarango.
Serajlo. - 1. Palaco de laturka sultano. 

-2. Parlo de turka palaco, kie loĝas la 
virinoj.

Serĉi. Peni trovi : serĉi la perditan naz- 
tukon; serĉi bonan espriinon por Jidele traduki 
la tekston. Serĉo. serĉado. Ago, agoj de tiu, 
kiu serĉns. Traserĉi. Serĉi detale, precipe 
por Irovi ion kontraŭleĝan : traserĉi la 
logejon de politika krimulo.

Serena. -1. Belvetera, sennuba : serend 
ĉielo. -2. Ne ĉagrenita, kvieta : serena 
vizaĝo. Sereneco. Eco de tio, kio estas 
serena. Komparu : K vieta, m ilda, tran k - 
vila.

Serenado. Muzika verko aŭ kanto, 
plenumata nokte, en libera aero sub la 
fenestroj de iu, por esprimi siau amon aŭ 
respekton.

Serĝento. Malsupera infanteria sub- 
oliciro.

Serio. Seninterrompa vico dc sam- 
specaj objektoj, de nombroj : serio de spel^ 
taliloj, serio d.e loteriaj bileloj,

apartigita.de
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Serioza. - 1. Pripensanta antaŭ la agoj : 
serioza viro. - 2. Ne ŝercema, ne ŝerca : Mi 
ne deziras aiislculti viajnspritaĵojn, inipostulas 
seriozan, respondon! S erioze. En serioza 
matiiero. Seriozeoo. lico de tio, kio estas 
serioza. Koinparn : G rav a .

Serpento (Zool.). Rampulo kun tre 
longa, cilindroforma korpo, kovrita. de 
skvamoj, sen piedoj. S e rp e n ti. Sin movi, 
kiel serpento- La rivereto serpentas sur la 
herbejo.

Seruro. Risorta aparato por fermi pord- 
on, keston. S e ru ris to . Metislo, kiu faras 
serurojn.

Servi. -1. Labori por iu laŭ liaj ordon- 
oj : servi, lciel pordislo; servi, leicl oflcisto. 
-2 . listi ulila por iu aŭ poi' io : servi la 
patrujon per siaj agoj. - 3. Esli uzata por 
io : La ŝipo servnspor la navigado. S e rv em a. 
Kiu volonte servas. S e rv is to . llomo, kies 
okupo estas labori por iu laŭ liaj ordonoj, 
precipe en lia bejmo : pordisto, laleeo. S ervo , 
se rv a d o . Ago, agoj, okupo de tiu, kiu 
servas : milila servado, Diservo.

Servuto. Mallibera servado de la kam- 
paranoj, kiuj en la mezaj jarcentoj restis 
kvazaŭ posedaĵo de la mastro : l.a servuto 
estis miligila cn Jiiislando en la jaro 1861. 
S e rv u tu io . Ilomo, plenuinanta la servut- 
on.

Ses. 6; kvin plus unu.
Severa. -1 . Ne pardonanta la kulpojn 

knj kiel eble plcj forte punanta ilin : 
severa juĝislo, severa vcrdilelo. -2. Akra, ne 
milda : severa vintro, severa lelimalo. -3. 
Akra, neĝentila : sevcra admono. S e v e re  
En severa maniero. Severeoo . Eco de tio, 
kio estas severa.

Sevrugo (Zool.). Manĝebla liŝo el la 
familio de 1’ sturgoj (Acipenser slellatus).

Sezono. Parto de la jaro, karakterizata 
despecialaj Lrajtoj (temperaturo, okupoj) : 
vinlro, ĉassezono, bansezono.

Sfero. - 1 (Geom.). Figuro, kies kurba 
surfaco estas en ĉiuj punkloj egaldistanca 
de unu interna punkto, nomata centio : 
La tera globo liavas la formon de lcunprcmita 
sfero. -2. Medio de agado, de inlluo : 
sfcro de politilca influo. S fe ra . - l .  liavanta 
la formon de la sfero : sfera korpo. - 2. 
Koncernanta fenomenon, kaŭzitan dc la 
sfera formo : sfera aberacio. D uonsfero . 
Duono ile sfero : Ĉiu granda rondo dividas la 
sferon en du duonsferojn. S fereoo. Sfera 
formo : La sfe reco dc la tero ne estis lconata 
de la anlikvuloj.

KABK

Sfinkso -1 . Fabela besto de la antikvaj 
Egiptanoj, kun leona korpo kaj virina 
brusto kaj kapo. -2 . Persono, kiun oni 
ne povas kompreni : Li estas vera sfinkso ; 
ĉitijn liajn agojn ĉirkaŭas mistero.

Sfinktero (Anat.). Ringforma muskolo 
fermanta eniron : sjinktero de la vezilco.

Si. Resenda pronomo.de la tria persono, 
uzata en komplementoj, kiam ili rilatas la 
subjekton de I’ frazo : mi lavas min; vi lavas 
vin; li, ŝi, ĝi, ili lavas sin. Sia. Poseda 
pronomo de la tria persono, uzata en 
komplementoj, kiain ili rilatas la sub- 
jekton de 1’ frazo : Venis la reĝo lcun siaj 
lcorleganoj.

Sibii. Eli gi sonon, konsistanlan el lon- 
gedaŭra s . : Laserpento siblas. S iblo. Sono. 
konŝistanta el longedaŭra s.

Sidi. Resti scnmova sur la postaĵo de 
la korpo : sidi sar seĝo, sidi ĉe la lablo. 
Sidig i. Mcti iun senmove sur la postaĵo de 
lia korpo : sidigi infanon sur benko. S idiĝi. 
Sin meti senmove sur la postaĵo de sia 
korpo : Sidif/u, nii petas. K u n sid i. Parto- 
preni kun aliaĵ personoj en komuna 
diskutado kaj konsiliĝo : Kunsidis ĉiuj 
membroj de la komitato. K un sid o . Komuna 
diskutado kaj konsiliĝado dc membroj <lc 
socicto, de juĝantaro k. t. p. : La kunsido 
de la cstraro cslis publika.

Sieĝi. Ĉ irkaŭi fortikajon per militistaj 
fortoj por gin prcni. Sieĝo. Agoj de tiu, 
kiu sieĝas. La sieĝo de Trojo. S ieĝ an to . Mi- 
litisto, kiu sieĝas. Sieĝato . Militisto, loĝ- 
anto de urbo, kiun oni sieĝas.

Sifiliso (Med.)., Seksa malsano,'infekta 
kaj heredata. Sifilisa . I)e sifiliso, koncern- 
anta sililison, kaŭzita de sililiso : sifilisa 
ulcero.

Sifono. -1. Kurbigita tubo kun neegal- 
aj branĉoj, uzata por trŭnsverŝi fluidojn. 
- 2. Botelo kun tia tubo porgasaj akvoj.

Sigelo. Signo, farata sur inola subs- 
tanco, por likse ferini koverton, por pruvi 
aŭtentikecon de dokumento. Sigeli. Fari 
sigelon, fermi per sigelo : sigcli kovcrton. 
S igelilo . Peco de ŝtoho, de metalo aŭ de 
alia malmola substanco, sur kiu estas 
gravurita signo aŭ surskribo, por sigeli. 
S lg e lv ak so . Hubstanco, farata el ŝelako, 
rezino kaj, vakso, uzata por sigeloj. Koin- 
paru : Stampo.

Signo. Linio, liguro, gesto, movo, liav- 
anta specialan signifon, koniganta pens- 
on : Fari signon ĉe la paragrafo, lcie oni 
inlerrompis la legadon. Iiiterpunlcciaj signoj : 
punlcto, icomo, signo de elclcrio, de dcmando.

1 0
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Per la signo de la mano la militestro ordonis 
la atakon. S ign i. Fari signon. P o stes ig n o . 
Signo, lasita dc io, kio pasis : postesigno 
de katastrofo. P ied sig n o . Signo, lasita de 
piedo sur la tero : piedsigno de lupo. Kom- 
paru : N oto.

S ignalo  Interkonsentita signo, por 
komuniki de malproksime averton. ordon- 
o n , novaĵon : fervoja signalo. S ignali. 
Fari signalon.

Signifo. Senco, graveco : signifodevorto: 
Niaj kongresoj havas grandan signifon por 
nia aferco.

Silabo. Aparta vokalo, aŭ vokalo kun 
unu aŭ kun kelke da konsonantoj, kiu 
povas esti elparolita per utui eligo de la 
voĉo : La vorlo <• kardtnalo » konsistas el la 
silaboj : kar di na lo. S ilabi. Legi, paroli, 
dividante la vortojnen silabojn.

Silenti. Ne paroli, ne eligi sonojn, ne 
fari bruon : Ciuj silentis, aŭskultante la 
rakonton de Eneo. S ilen to . Stato de tio, kio 
silentas : la silento dc la publilco, la silento 
de la naluro. S ile n ta . Kiu silenlas, sen- 
vorla : silenla plendo. S ile n te m a . Kiuainas 
silenti, S ilen tig i. Fari, ke iu silentu, 
devigi iun siienti : silentigi la lernanlojn. 
S ilen tiĝ i, e k s ile n ti. Cesi paroli^ ĉesi fari 
bruon.

Silieio (llem.). Si. Ilemia elemento, 
havanta aspekton de malhele griza pul- 
voro, de plumbe grizaj lamenoj a(i de 
travideblaj krislaloj ; ĝin enhavas liiiille- 
nombraj kombinaĵoj, formantaj la ŝelon 
de la tero.

Siliko (Ilem.). Natura kombinaĵo de 1’ 
silicio.

Silikvo (Bot.). Dunesta fruklo, konsisl- 
anta el du fruktofolioj kaj enliavanla du 
vicojn de semoj : silikvode sinapo.

Silko. - l .  Ŝpinaĵo, produktata de la 
insekto, nomata silka raŭpo. - 2. Teksaĵo 
el silko. S ilk a . E1 silko : silka lulco. Kom- 
paru : A tlaso .

S ilogism o. Logika konkludo el dufraz- 
oj, farata el la iinua per la lielpo de la 
dua : La vegetajoj ne povas sin libera movi; 
la kverko estas vegetaĵo, do la kverko ne povas 
sin libere mojii.

Silueto. Desegnaĵo, prezenlanta la om- 
bron de la descgnata persono aŭ objeklo 
kaj unuforme nigra inter la konturoj.

S ilu ro  (Zool.). La plej granda rivera 
liŝo (Silurus glanis).

Silvio (Zoal.). Kantanta bfrdo el la vico 
de 1’ paseroj tf>ylvia).

Sim bolo. Figuro, signo, objekto, hav- 
anta interkonsentitan signifon : Lahitndo 
estas la simbolo dc la Jideleco. Komparu : 
D evizo , em blem o.

Sim boliko. Scienco pri la simboloj <le 
religio, de popolo : la egipta simboliko.

S im etrio . Harmonia rilato ile la partoj 
de 1’ tuto koncerne la grandecon, formon 
kaj nombron : La simetrio de la homa lcorpo 
ne estas perfekta. S im e tria . Posedanta 
simetrion ; simetria meblo. S im e trie . En 
simetria maniero.

Sim fonio. Granda muzika verko por 
plena orkestro, konsistanta ordinare ei 
kvar partoj; alegro, andanto, menueto 
kaj finalo.

Sim io (ZooL). Vcrtebrulo, apartenanla 
al i i i .  plej idla vico de 1’ inambestoj, plej 
proksinia al la honio (priinates).

Sim ila. Posedanta lian saman naturon, 
ecojn, aspekton : La dormo eslas simila al 
la inorlo. La homo estas siinila al la simio. 
Sim ileco . Eco de tio, kio estas simila : 
La simileco de I' fratoj estas ofte granda. 
Sim ili. Esti simila. Kolliparu : A nalogia. 
id e n ta , p a re n c a .

S im patio . Iteciproka inklino de du 
personoj, liazita sur siinileco <le ilinj 
gustoj, opinioj. S im p atia . Naskanta sim- 
pation : simpatia persono, simpalia vizaĝo. 
s im p a ti i .  Senti simpation al iu : simpalii 
kun iu. s im p a tie . En simpatia maniero, 
kun simpatio.

S im pla . - l .  Nc kunmetita, aŭ konsist- 
anla el homonimaj elementoj : La fcro, 
lcupro, oro estas simplaj korpoj. Simplaj 
tempoj. - 2. Konsistanta ei malmuitaj 
partoj, nc ornamita : simpla konslruajo, 
simpla veslo. - 3. Facile komprenebla, 
facile solvebla : simpla afero, simpla pro- 
blemo. - i .  Ne ruza, naiva : simpla homo. 
- 5. Sen rango, de malalla rango, simpla 
soldato, simpla ojicislo. S im ple. En simpla 
maniero. Sim pleco . Eeo de lio, kio estas 
simpla. S im plig i, p liB im pligi. F a ri ion 
simpla, fari ion pli simpla. s im p lu lo . 
Simpla hoino. M alsim pla . Kunmelita, 
konsistanta el dlversaj elementoj, el 
multuj partoj; malfacila : malsimpla tempo, 
malsimpla mehanismo, malsimpla probleino.

S im ptom o. Fenomeno, lnontranta nuil- 
sanon aŭ lezon ; La febro estas siinplomo de 
muUaj malsanoj.

S inagogo . Ilebrea tcmplo.
S inapo  (Bot.). Herba vegetajo el la 

familio de 1’ kruciferoj; cl ĝinj semoj oni 
faras mustardon (Siriapis nigra).
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Sincera. Aganta kaj parolanla sen 
Ŝajnigo, akorde kun siaj opinioj : sincera 
homo, sincera bondeziro. S incere . En sincera 
inaniero. S incereco . Eco ile tio, kio estas 
sincera.

Sindiko. - 1. Persono, rajtigita zorgi 
pri la aferoj de la korporacio, kies membro 
ĝi estas. - 2. Persono, elektita de la kre- 
ditoroj de bankrotinto, por zorgi pri iliaj 
aleroj.

Sindikato. Grupiĝo por defendo de 
komunaj ekonomiaj interesoj : sindilcato 
de fabrikantoj.

Sinedrio. Tribunalo de la antikvaj 
Hebreoj.

Singulto. Sono, kaŭzita de rapida kun- 
tiriĝo de la diafragmo kaj trapaso de la 
aero tra la laringo. S in g u lti. Eligi sin- 
gultojn.

Sinjoro, - 1. Posedanto rilate al la 
servistoj : La sinjoro lcaj la taleeo. - 2. Su- 
pera ĉelo : la Sinjoro — l)io. - 3. Titolo de 
ia ĝeutiieco de la personoj de 1’ vira 
sekso. s in jo r in o . - l .  Posedanlino rilate 
al la sorvistoj, - 2. Titolo de 1’ ĝentileco 
de la  personoj de la virina sekso. S in jo ra . 
De sinjoro, kurakterizanta sinjoron.

Sinkopo (Med.). Subita sveno.
Sinodo. Kongreso de episkopoj kaj 

pastroj, por decidi aferojn ekleziajn.
Sinonim o. Vorto, liavanta signifon tre 

proksiman de alia vorto : estiini, respelcti. 
S in o n im a. Estanta sinonimo, koncernanla 
sinonimon : sinonima esprimo.

Sinoptika. Ebliganla ĉirkaŭpreni per 
unti rigardo divorsajn partojn de tuto : 
sinoptilcaj labeloj de scicnco.

Sintakso. - 1. Pario de la gramatiko 
pri la konslruo de 1’ frazoj kaj pri la 
reciproka rilato de 1’ vortoj en la frazoj.
- 2. Lernolibro de la sintakso : La esperanta 
sintakso de Fruictier. S in ta k sa . De sintakso, 
koncernanta sintakson : sintaksa regulo.

Sintezo. Eilozoiia motodo, iransiranta 
de la ideoj simplaj al la ĝeneralaj, de la 
elementoj al la tuto. S in teza . De sintezo, 
bazila sui' la sintezo. S in teze . En si-leza 
maniero.

Sireno. - 1. Ce la antikvaj Grekoj mara 
uimfo, duone virino, duone liŝo, alloganta 
la navigantojn per ĉarnia kanln, por 
cntiri ilin poste en la maran senfundnĵon.
- 2. Senkora koketulino.

Siringo (liui.). Vegetajo el ia familio de 
la oleacoj, kun belaj, bouodoraj floroj 
(Syringa).

Siropo. Densasolvaĵo desukero, kuirita 
en akvo, aii de la suko de fruktoj, kuiritaj 
kun sukero.

Sistem o. - 1. Kolekto de la principoj 
de procedo, direktantaj la plenumon laŭ 
plano, antaŭe pripensita : fiiozofia sislemo.
- 2. Tulo, konstruita konforme al sis- 
tcmo : sistemo planeda, sistemo nerva. S is- 
te m a . Bazita sur sistemo. S istem e. Kun 
sistemo. Komparu : M etodo.

Sitelo. - 1. ltondfornia vazo ligna, lada 
kun movebla tenilo, por porti fluidaĵojn.
- 2. Gia enhavo (mezuro) : sitelo da akvo.

Situaeio. - 1. Maniero, en kiu io okupas 
lokon rilate al ia objektoj ĝin ĉirkaŭant- 
aj : penlrinda sitaaeio de urbo. - 2. Tutaĵo 
de la kondiĉoj aŭ cirkonstancoj, en kiuj 
iu ostas, vivas : brilanta situacio, lcoinilea 
situacio.

Skabio (Med.). liaŭta malsano, karak- 
terizala dc veziketoj de 1’ haŭto kaj de 
forta jukado.

Skalo. - l .  Linio, dividita cu egalaj.n 
partojn aŭ nombro, esprimantaj la mal- 
grandigon de plano, de geogralia karto : 
La slcato de la desegnaĵo estas 1 : 1  000. - 2. 
Amplekso de voĉo : slcalo de la lenoro, de 
la violono. - 3. Serio de dividoj de fizika 
instrumento : laskalo de termometro.

Skalpo. liaŭto de la kranio, fortranĉita 
kun la haroj, kiun la lndianoj portas kiel 
militan trofeon.

Skandalo. Ago kaŭzanta publikan 
indignon : Li forlasis la edzinon posl dude-lc- 
jara komuna vivo; lcia slcandalo! S k an d a la . 
Jlavanta la ecojn de skandalo : skandala 
konduto.

Skandio (Hm). Sc. Hemia elemento, 
malofta metalo.

Skapolo (Anat.). Larĝa, triangula, plata 
osto de la posta parto de 1’ ŝultro.

Skarabo (ZooL). Insekto koleoplero.
Skarifiki. Fari tranĉojn sur la homa 

haiilo por knracaj celoj. Skaritikilo. Jnstru- 
mcnto por skarifiki.

Skarlato. Sange ruĝa koloro. S k a r la ta . 
Sange ruĝa.

Skarlatino (Med.j. Infekta febra mal- 
sano, karakterizata de skarlataj makuioj 
de la haiito kaj de la mukaj membranoj.

Skarpo. Larĝa longa rubandp, portata 
kiel ornamo de vestoj, por subteni vund- 
itan antaŭbrakon k. t. p.

Skato Zool.). Familio de transversp- 
buŝaj iiŝoj
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Skatolo. Ujo kartona, lada, iigna kun 
maldikaj parioj : slcalolo por papero.

Skeleto. - 1. Tutaĵo de la ostoj de 
besto : La lioma skeleto tre similas la skeleton 
de la simio. - 2. Trabaro de konŝtruaĵo, de 
ŝipo, plano de verko. - 3. llomo tre mal- 
grasa.

Skemo. Simpligita figuro, prezentanta 
ne la formon, sed la proporciojn de 
objekto. Skem a. Koncernanta skemon, 
prezentanta skemon : skema desegnaĵo.

Skeptika. Dubanta pri ĉio, malfacile 
kredanta : skcplilsa homo, slccptika spiririto. 
Skeptike . En skeptika maniero. Skeptik- 
ulo. Iiomo, skeptika.

Skereo. Muzika verko gaja, ŝercema.
Skermi. Batali per tranĉarmiloj. Sker- 

mo. Batalo per tranĉarmiloj.
Skismo. Forlaso de eklezio kaj fondo 

de nova.
Skizo. - l .  Desegnaĵo, konsistanta el. 

matmultaj karakterizaj linioj, rapide far- 
itaj. - 2. Literatura verko, ne prezentanta 
plene la temon, sed per kelkc da artistaj 
trajtoj faranta impreson de estetika tuto. 
- 3. Plano, projekto. Slcizi. Fari skizon.

Sklavo. - l .  Ilomo sen personaj rajtoj, 
apartenanta kiel objekto aŭ posedaĵo al 
alia homo, kiu lin aĉetis aii kaptis. - 2. 
Hoino, plene regata de io : sklavo dc sia 
pasio. Sklava. Estanta sklavo, de sklavo : 
sklava edzo, sklava kutimo. Sklavigi. Fari 
iun sklavo. Skiaveco. Stato de tiu, kiu 
estas sklavo.

Skolastiko. Filozofio de la mezaj jar- 
centoj, karakterizata de blindakredo al la 
aŭtoritato de Aristotelo, de emo al la 
dialektiko kaj al esploro de subtilaĵoj. 
Skolastika. De skolastiko, kiu koncernas 
la skolastikon.

Skolopo (Zool.). Birdo et la vico de la 
longkruraj (Scolopav rusticola).

Skolopendro (Zool.). Artropodo el la 
klaso de 1’ miriapodoj (Scolopcndra).

Skombro (Zool.). Magranda manĝelda 
ostliŝo (Scombcr).

Skorbuto (Med.). 'Epidemia malsano 
kaŭzata de la manko de fre.ŝa nutraĵo kaj 
karakterizata de sangado de la dentkarno 
kaj de hemoragioj de 1’ haŭto.

Skorio. Vitrosiinila substanco sur la 
surfaco de fandita minmetalo.

Skorpio (Zool.). Artropodo el la klaso 
de 1’ araneosimilaj, proksima al la rivera 
kankro (Scorpio).

Skrapi. Forigi parlojn de la supraĵo de 
korpo, gralanleĝin. Skrapilo . Instrumento 
por skrapi. Komparu : F ro ti, g ra ti, viŝi.

Skribi. Esprimi siajn pensojn per 
ĝenerale interkonsentitaj signoj, iiteroj : 
skribi vorton, skribi leteron, skribi romanon. 
Skribo. - l .  Ago de tiu, kiu skribas : 
rapida skribo. - 2. Maniero skribi : bela, 
legcbla skribo. - 3. Tio, kion oni skribis : 
la Sankta Skribo. Skribisto . Homo, kies 
profesio estas skribi, trausskribi. P ri- 
sk rib i. Prezenti, karakterizi ion, skribante, 
parolante pri ĝi : priskribi avenluron. 
Subskribi. Skribi sian nomon sub io, kiel 
ĝia aŭtoro, aŭ por esprimi sian aprobon, 
konsenton. S ursk rib i. Skribri sur io ĝian 
nomon, destinon.

Skrofolo (Med.). Malsano de tuber- 
kulozaj infanoj, karaktorizala de ŝv-elo de 
la limfaj glandoj, inflamo de la okuloj, 
arlikoj kaj ostoj.

Skrupulo. - l .  Maltrankviliganta dubo 
en la aleroj de la konscienco : La infano 
estis ticl malsana, ke la slcrupuioj nc permcsis 
at la patrino admoni ĝin. - 2. Granda pre- 
cizeco en la faroj- Skrupula . Karakterizata 
de skrupulo : slcrupula horno, skrupula 
csploro. Skrupule . En skrupula maniero, 
kun skrupulo.

Skui. Per fortaj inovoj tien kaj re- 
turnen tremigi ion : s/tui arbon por faligi 
frulctojn. Skuo. Ago de tiu, kiu skuas. 
Komparu : Balanoi, svingi, ŝanceli.

Skulpti. Fari el solidaj substancoj 
llgurojn, imitantajn homojn, bestojn : 
skulpti marmoron, skulplislaluon. Skulptado. 
Skulptarto. Skulptajo . Skulptita figuro, 
Skulptisto . Artisto, kiu skulptas. Komparu: 
Cizi.

Skuno. Rapida, malpeza velŝipo.
Skurĝo. Vipo kun mallonga tcnilo kaj 

mallonga, dika rimeno. Skurĝi. Bati per 
skurĝo.

Skvamo. - l.Malmolaj, maldikaj platoj, 
kovrantaj la korpon de nmltaj (iŝoj kaj 
rampnloj. - 2. Objekto, similanta skvam- 
on : slcarlatinaj skvamoj dc la haŭto.

Smeraldo. Multekosta ŝtono de bela 
verda koloro.

Smirgo. Minerala substanco, uzata por 
polliri metalojn. Sm irga papero. Papero, 
sur kiu estas algluita smirgo. Sm irgi. 
Poluri per smirgo.

Sobra. Modere trinkanta kaj manĝanta. 
Sobre. En sobra maniero, kun sobreco. 
Sobreco. Eco de tiu, kiu estas sobra. 
M alsobra. Malmodere trinkanta kaj manĝ-
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anta. Malsobre. En malsobra maniero, 
kun malsobreco. Malsobreoo. Eco de tiu, 
kiu estas malsobra.

Soeio. Kuniĝo de liomoj aŭ de bestoj, 
vivantaj sub komunaj leĝoj. Sooia. Oe 
soeio, koncernata socion.

S o c ia la . Socia.

S o e ia lism o . Socia doktrino, postulanta 
nuligon de la privata propraĵo kaj trans- 
donon de la iloj de la produktado al la 
socio.

S o e ia lis to . Adepto dc la socialismo.
S oe ie to . Kuniĝo de multe da personoj 

por komuna celo : Li trc agrable parolas 
en lasocieto. Societo de velocipedistoj. Sooieta. 
De societo, koncernanta societon : societa 
regularo, societa moro. Komparu : Asocio, 
kompanio, ligo, unuiĝo.

S oe io logo . Scienculo, sin okupanta per 
la sociologio.

S o c io lo g io . Scienco pri la fenoinenoj 
kaj leĝoj de la socia vivo.

Sodo (liem.). Na2CO3. Natria salo de la 
karbonika acido, trovata en la naturo en 
mineralaj 1'ontoj (Karlsbado); senkolora 
salo alkalia, facile solvebla en la akvo 
kaj uzata en la fabrikado de sapoj kaj por 
multaj teknikaj celoj.

S ofo . Kanapo kun apogdorso kaj du 
apogflankoj.

S o fism o . Erara, trompanta konkludo, 
bazila sur rezonado ŝajne ĝusta : Kion ini 
nc perdis, lio apartenas al m i; mi ne pcrdis 
vian monujon, do via inonujo aparlenas al mi.

S o fis to . Filozofo cn la antikva Grek- 
ujo, instruanta al la junuloj la arton 
pruvi plej diversajn tezojn, eĉ tute kon- 
traŭajn unu al alia.

S o if i.  - 1. Senti deziron, bezonon trinki : 
Oni forlc soifas dum la vannego. - 2. Forte 
deziri : soiji laboron. Soifo. - 1. Deziro, 
bezono trinki. - 2. Fortadcziro. Sangsoifa. 
Kruela, sovaĝa : sangsoifa bcsto.

S o jlo . -1 . Transversa ŝtono aŭ trabo ĉe 
la bazo de l a , malfermaĵo de poido.
- 2. Komenco : Ce la sojlo de t' vivo.

S o k lo . llazo de muro, de kolono, dc 
statuo.

Sola . Ne akompanata de aliaj; ne help- 
ala de aliaj; sen iu ajn alia; unu kaj 
neniu plu : veni sola, labori sola. Li sola 
estas kutpa. Sole. Nur, sen iu ajn alia.

S o la n a e o j (llot.). Fainilio de dukotile- 
'lonaj unupetalaj vegetaĵoj : hiskiamo, bela- 
dono, tomato.

S o ld a to . Militisto. S o ld a te jo . Domo, 
loĝejo de soldatoj. S erv o so ld a to . Soldato, 
servanta kiel lakeo ĉe oficiro.

S o lee ism o . Eraro kontraŭ Ia sintakso: 
Estas nCcese, lie li venus.

Solena . Ilonorata per publikaj ceremo- 
nioj, aranĝata kun pompo : solena festo, 
solena aŭdienco. Soleno. Festo, ceremonio, 
aranĝita kun pompo. Soleneco. Ecode tio, 
kio estas solena. Soleni. Ifonoriper pomp- 
aj cereinonioj.

S o lid a  (Fiz.). - l .  Kies molekuloj esl.as 
fikse kunigitaj unu kun alia : La naturo 
konsistas el lakorpoj solidaj, fluidaj kaj gasaj. 
-2 . Serioza, konfidinda : solida argumento, 
solidafirmo. Solideco. Eco de tio, kio estas 
solida. Solide. En solida maniero.

S o lid a ra . Prenanta sur sin respond- 
econ por la agoj de alia persono : solidara 
kun la samideanoj. S o lid a re . En solidara 
manicro. S o lidareco . Eco de tio, kio estas 
solidara.

S o lis to . Artisto (muzikisto, kantisto, 
dancisto) plenumanta parton de muzika aŭ 
baleta verko, destinitan por unu persono, 
akompanate de aliaj artistoj.

S o lite ro  (Zool.). Kubanda vermo, viv- 
anta en la intestoj de 1’ homo (Taenia 
sotium).

S o lv i. -1. Fluidigi solidan substancon, 
miksante ĝin kun tluidajo : solvi salon en 
alcvo. -2. Trovi rimedon, respondon : solvi 
problemon, solvi malfacilaĵon. Solvo. Ago, 
efiko de fio, kio solvas. Solvebla. Kiu 
povas esti solvita : solvebla metalo, nesolv- 
cbla problemo. S o lv iĝ i. Fariĝi solvita.

S om e ro . La dua el Ia kvar sezonoj de 
la jaro. (21 junio-22 septembro). Somera. 
De somero, koncernanta someron : so- 
uiera vclero. Somere. Dum somero, en 
somero.

S o m n a m b u lo . Ilomo, malsana je la 
somnambulismo.

S o m n a m b u lis m o . Patologia stato, dum 
kiu oni iras kaj agas en ladormo, kvazaŭ 
konscie.

Sono. Tio, kion oni aŭdas : sonoj de' 
voiio, de instrumento. Soni. Eligi, fari 
sonojn : La voeo de la najtingalo sonaŝ 
agrable. B e lsona . Kiu bele sonas, agrabla 
por la orelo : belsona lingvo.

S ona to  (Muz.). Muzika verko, konsist- 
anta el alegro, andanto kaj finalo.

S ond i. E sp lo r ila  profundecon de akvo. 
Sondilo. Instrum ento  por sondi.
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Soneto. Lirika vefsaĵo, konsistanta el 
14 versoj, dividitaj en du verskvarojn, knj 
du verstriojn.

Sonĝo. Pensoj knj bildoj del’ dormanto. 
Sonĝi. Pensi kaj vidi bildojn dum la 
dormo.

Sonoro. Tono daiire sonanta posl la 
ĉeso.de ĝia kaŭzo : sonoro dc fera disko, 
frapita per martelo. S onori. Eligi sonoron. 
Sonorig i. Frapi, luŝi sonorantan korpon, 
poi' ke ĝi eligu lonojn. S onorilo . Metala 
duonsfera instrumento por sonorigi. Sono- 
rile jo . Tnro kun sonoritoj. S onorig is to . 
llomo, kies okupo estas sonorigi : sonor- 
igisto de preĝejo. Komparu : Sono, ton o .

Sopiri. -1. Senti bedaŭron pri io per- 
dita kaj fortan deziron ĝin reakiri : sopiri 
al la trankvilo, sopiri al la patrolando. 
-2  Esprimi sian bedaŭron pri io perdita 
kaj forlan deziron ĝin reakiri per forta 
longa enspiro, akompnnatadeplenda tono : 
La malasanulo jen ĝemis, jen sopiris. Sopiro . 
Senlo, enspiro de tiu, kiu sopiras. Sopire. 
Kun gopiro : sopire rigardi.

Soprano. Alta vofo de virino aŭ de 
juna knabo.

Sorbi. Entiri fliiidaĵon en la buŜon, en 
la porojn : Oni ucas spceialan paperon por 
Sorbi la inkon. Sorba. Kiu sorbas : sorba 
papero.

Sorei. -1. Per satana povo bavi snper- 
naturan efiko.n je io : sorĉi iun besto. 
-2. Ravi, inspiri pasion, ĉarmi : f.abelulino 
sorĉis ĉiujn per sia ĉarma rideto. Sorĉo. Ago 
de tiu, kiu sorĉas. Sorĉa. Kiu sorĉas. 
S o rĉ isto . Ilomo, liavanta sorĉan povon. 
S o rĉ is tin o . - 1 .  Virino. havanla sorĉan 
povon. -2. Maljuna, malbela virino.

Soriko (Zool.). Malgranda mambesto el 
la vico de la insektomanĝaj (Sorex vu.1- 
garis).

Sorpo (Rot.). Vegetaĵo el la familio de 
la pomacoj (Sorbus).

Sorto. Povo, kiu decidas kaj direktasde 
antaiie, kio devas okazi : Neniu povas evili 
la sorlon.

Sortim ento. Kolekto de komercaĵoj de 
la sama speco : sortimento dc kolumoj.

Sovaĝa. Vivanta, restanta en lia stato, 
en kia ĝin kreis la naturo;ne civilizila, 
ne kulturita, nc hejmigita : sovaĝa besto, 
sovaĝa popolo, sovaĝa tero. Sovaĝeoo. Eco 
dc tio, kio estas sovaĝa. Sovaĝulo . Sovaĝa 
lionio : La sovaĝuloj de Afriko.

Spaco. -1. Tio, en kio laŭ niaimagado, 
troviĝas ĉiuj korpoj : La spaco cstas 
senlima. -2. Giaparto tridimensia, okupata

de korpo : La ŝranko okupas multe da spaco 
en mia ĉambro. In te rsp ao o . Spaco interdu 
objektoj, distanco : interspaco intcr du 
urboj.

Spado. Mallarĝa, rekta, akrepinta glavo: 
spado de ŝtala oficisto. Komparn : Rapiro, 
sab ro .

Spaliro. - 1. Vico de arbo.j aŭarbetoj, 
formanta kvazaŭ parion. - 2. Vico de liom- 
oj, starigitaj laŭlonge de strato, de vojo,

Spasm o (Med.). Aŭtomafa, longedaŭra 
streĉo de muskolo. Komparu : K onvulsio . 
te ta n o .

Spato. ilenerala nomo de mullaj mine- 
raloj de lamena strukturo (multaj karbo- 
nikaj, kelkaj silikaloj k. t. p.).

Speeo. Aro de estaĵoj aŭ objektoj, 
posedantaj komunan karakterizan Irajton; 
subdivido de gento : la homa spcco.

Speeiala. Destinita por unu aparta 
celo : speciala vesto, speciala procedo, speciala 
iiistruinentn. S peoiale. En speciala maniero. 
S peoialo . Scienco, arto, laboro, per kiu 
oni sin speciale okupas : La kuracarto estas 
nun dividita en multajn specialojn. Speoial- 
isto . llomo, sin okupanta speciale per 
arto, scieneo, k. t. p. : specialisto en la 
dervcturado. Komparu : M etio, ofico, pro- 
fesio.

Speeimeno. Peco de ŝtofo, malgranda 
kvanto de komercaĵo, montrala, senilata 
al la aĉetontoj.

Spegulo. Polurita surfnco, refleklanta 
la radiojn de la lumo kaj donanla bild- 
ojn de I’ objektoj.

Spektaklo. Tio, kion oni ludns, monlr- 
as en teatro, en cirko.

Spektro (Fiz.). Rildo dc luma radio, 
disigita en kolorojn per vitra prismo.

Spekuli. Fari komercajn aferojn, esper- 
ante protiton, bazitan sur cirkonstancoj, 
nc dependantaj de la entreprcnanto : 
spekuli je la greno. S pek u lo . Ago ile tiu, 
kiu spekulas.

Spekulaeio. Spekulo, spekulado.
Spekulativa (Filoz.). Razita sur pure 

leoria esploro, sur rezonado : spckuldtiva 
kuj empiria filocofio.

Sperm o. Vira fruktiga fluidajo.
Sperm aeeto. Rlanka grasa subslnnco, 

trovata cn la kranio do la kaŝaloto.
S perta. Posedanta konojn akirita.jn per 

longa prakliko ka.j observo : spcrta gcne- 
riilo, sperla kiirncislo. S p erto . Konoj, 
akiritaj per longa prakliko kaj observo.
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Spezo. Pago aŭ akcepto (le mono : 
elspezo kaj enspezo. Spezi. Pagi aŭ akcepti 
monon : clspezi kaj enspezi.

Spiei. Aldoni al la manĝaĵoj kaj trink- 
ajoj vegetaĵajn substnncojn, arolnajn kaj 
akregustnjn por furi ilin pli bongustaj. 
S pioaĵo . Tio, per kio oni spicas : kariojilo, 
masleato.

Spiko (Bot.). Supra parto de grena 
kreskaĵo, enhavanta la grajnojn.

Spinp (Anat.). Vertebra kolono.
Spinaco (Bot.). Ilerba vegetaĵo manĝ- 

ebla el la familio de I’ kenopodiacoj (Spi- 
nacia oleracea).

Spiono. Ilotno, kies okupoeslas sekrele 
observi ies agojn. Spioni. Sekrete observi 
ies agojn : spioni la malaniikan armeon.

Spiri. Enpreni aeron kaj eligi ĝin, post 
kiam ĝi refreŝigis ia sangon : enspiri lcaj 
clspiri. S p iro . Ago, agoj de tiu, kiu 
spiras.

Spiralo (Geom.). Kurba, nefermita linio, 
kiu pli ktij pli malproksimiĝas de sia 
komenca punkto, romlirante ĝin. S p ira la . 
Ilavanta la formon de spiralo.

Spirito. - 1. Nemateria parto de la 
hotno : alla spirito. -2. Nemateria super- 
natura estaĵo : la spirito dc la malbono. 
S p irita . l)e spirito, koncernanta spiriton.

Spiritism o. Kredo je la eblcco huvi 
rilatojn kun la animoj de 1’ mortintoj kaj 
la procedoj por alvoki la animojn kaj 
interrilati kun ili.

Spiritisto. liomo, kiu sin okupas per 
la spiritism'0.

Spiritualism o. Filozofia doktrino asert- 
anta,' ke ekzistas nur la spiritaj estaĵoj, 
kaj la tu ta  materia mondo estas ntkr pro- 
diiktaĵo tle la sentoj kaj pensoj.

Spite. Prepozicio kun la senco : inlence 
kontraŭ la volo de uliaj : Por inciti la 
•liivcrnistoii, la Itnabo sin banis spite lia mal- 
permeso. Komparu : M algraŭ .

Spleno. Patologia stato de la atdtno, 
karakterizata de konstanta enuo kaj indi- 
forenteco nl ĉio.

Splito. Maldika peco de fendita ligno. 
S p liti. Fentli lignon en maldiknjn pecojn. 
Kompartl : Fencli, k rev ig i.

Spondeo. Dusilaba vermezuro, konsist- 
anla el du longaj silaboj aii el unua akcent- 
ita kaj dua neakcentila.

Spongo. Substnnco malpeza, facile 
kunpremebla, pororiĉa, forte sorbanta.la

fluidaĵojn : lavi per sponr/o. Sponga. De 
spongo, el spongo.

Sporo (Bot.). Reprodukta organo de ia 
sensemaj vegetaĵoj.

Sporada. Renkontata, observata tie ĉi 
kaj tie en apartaj okazoj : sporada malsano.

Sporto. Fizikaj amuzoj, celantaj nesole 
plezuron, sed ankaŭ disvolvon de korpa 
lerteco : rajdado, glitlcurado.

Sprita. -1. Posedanta la kapablon 
Irovi kaj esprimi similecon de diferencaj 
objektoj; eltrovema, iniciatema : sprita 
ŝerculo, sprita organizanto. -2. Montranta 
spritecon : sprita vizaf/o, sprita reSpondo. 
S p rite . En sprita maniero. S p riteco . Eco 
de tiu, kiu estas sprita. S p ritu lo . Homo 
sprita.

Sprono. Ŝtala duoncirklo kun pikilo, 
kiun la rajdanto fiksas ĉe la kalkanumo 
kaj per kiu li instigas la ĉevalon.

Sproto (Zool.). Mara manĝebla liŝelo el 
la familio tle 1’ liaringoj (Clupea sprattus).

Stabo. Superaj oficiroj kaj oiicistoj, 
apartenantaj al la komandantaro de gran- 
da militisla laĉmento. s ta b a .  Do stabo, 
koncernanta stabon : staba ojiciro.

Stablo. Tablo por metia laboro : stablo 
de seruristo.

Staeio. Loko, kie haltas la vagonaroj, 
tramoj k. t. p., por preni aii lasi la pŭsa- 
ĝerojti. s ta c id o m o . Stacia domo. kie la 
pasaĝeroj atendas la. forveturon aii alve- 
turon de la vagonaroj.

Stadio. Grado. parto, kiare distingebla 
deevoluo. Komparu : F a z o .e p o k o .p e r io d o .

Stalo. Konstruaĵo, servanla kiel loĝejo 
por bru toj : eevala stalo.

Stalagm ito. Kalka konusforma pinlo 
foTmiĝŭnta sur la fundo de kavernoj 
dank’ al la konstanla gutado de la akvo.

Stalaktito. Kalka konusforma pinto 
formiĝanta sur ia arkaĵo de kaverno, 
dank’ al la konstanta gutado de akvo.

Stam eno (Bot.). Vira seksa organo de 
la floroj.

Stam po. Signo, gravurita sur ligno aii 
kupro, kiiin on i presns sur letero. koverto, 
dokumento. s ta m p i. Signi per stampo. 
S tam pilo . InstrUmenlo por stanipi : Kom- 
paru : Sigelo.

Stano (Ĥem.). Sn. Demia elemento, 
arĝente blanka metalo, uzata en kunfand- 
aĵoj, por vazoj, k. I. p. S tan i. Kovri per 
maldika tttvolo de fandita stano : slani 
kupran kaserelon.
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Staneo. Okversa strofo.
Standardo.Flago. portatakielmilitista, 

religia, partia simbolo : regimenta standardo, 
ruĵa standardo. .

Stango. Longa, tre maldika arba trun- 
ko : lupulo sur stangoj.

S tari. Resti senmova vertikale sur la 
piecloj. S ta r ig i. Mcti ion tiamaniere, ke ĝi 
Staru. S ta r iĝ i. Fariĝi staranta. K o n tra ŭ -  
s ta r i .  Esti kontraŭa al io : kontraŭstari 
projekton. S u p e rs ta r i . Iiavi la supron 
supe.r io : La turo superstaras la nubojn. 
M e m sta ra . Aganta, vivanta sen lielpo de 
aliaj. M em stare . En memstara maniero. 
M em stareeo . Eco de.tio, kio estas mems- 
tara.

Stato. iianiero esti : slato dc la aferoj, 
stato de la animo.

Statiko . Parto de la mehaniko pri ia 
egalpezo cle la korpoj.

S tatistiko. Notado, kolektado de fakl.oj, 
kiuj povas esti kalkulitaj : statistiko de 
akcidentoj fervojaj. S ta t is t ik a . De statis- 
tiko, bazita sur statistiko : slatistika 
metodo.

Statuo. Figuro ŝtona, metala, ligna, 
prezentanta homon aŭ beston.

S taturo . Alteco de la lioma korpo : 
liomo de bela statnpo.

Stearino (llent.). Senkolora, senodora 
substanco, el kiu konsistas grandparle 
preskaŭ ĉiuj grasoj, uzala por kandeloj.

Stebi. Kunkudri kelke da teksaĵoj tia- 
maniere, ke la kudrilo ĉiufoje trapikas 
ftiujn.

Stelo. -1. (Astr.). Memlumanta ĉiela 
korpo, fiksita astro. -2 . Astro (ekster la 
suno kaj luno). -3, Objekto, similanta 
stelon : la perda stelo. S te la ro . Grupo de 
fiksitaj astroj, prezentanta iun liguron 
knj havanta spftcialan nomon : la Oranda 
Ursino.

Stenografii. Per specialiaj simpligitaj 
signoj, anstataŭantaj la literojn kaj silab- 
ojn, skribi same rapide, kiel oni parolas. 
S ten o g ra iio . Arto steriografii. S ten o g ra- 
fiis to . Homo, kies specialo estas steno- 
grafii.

S tenografo. Stenografiisto.
Stepo. Grandasurfaco de tero, sur kiu 

kreskas nur sovaĝaj herbaj vegetaĵoj.
S tereografio  (Geom.). Parlo de geo- 

metrio pri la projekcioj de la solidnj 
korpoj sur la ebeno.

S tereom etrio  (Geoui.). Parto de lageo- 
inetrio pri la solidaj korpoj.

S tereoskopo. Optika instrumento, en 
kiu du bildoj ebenaj, surmetitaj unu sur 
la alia, per duokula vidado ŝajnas solida 
korpo.

S tereotipo. Plato kun nemoveblaj 
presliteroj, kiŭn oni uzas por presi kelke 
da eldonoj de la sama verko aŭ tre mul- 
tenombrajn ekzemplerojn de gazeto. S te- 
reo tip i. Prepari stereotipon el ordinara 
kompostaĵo : stereotipi kompostajon.

Sterko. - l .  Brutaj ekskrementoj, miks- 
itaj kun la pajlo, sur kiu ili kuŝis, uzataj 
por frnktodonigi la teron. -2. Substanco, 
uzata por fruktodonigi la teron. S te rk i. 
Fruktodonigi per sterko.

Steriedo (Zool.). Manĝebla fiŝo el la 
familio de 1’ sturgoj; ĝi liveras la plej 
bonan kaviaron (Acipcnscr ruthenus).

Sterlingo. Angla monero, valoranta 
ĉirkaŭ 25 1T.

Sterni. Mel.i tukon tianianere, ke ĝi 
kovru kiel eble plej grandan supraĵon : 
slerni tukon sur lablo, sur lilo.

Stertoro , ltaŭka sono, eligata el la 
brusto kaŭze de malfaeila spirado : ster- 
toro dc agonianto. S te r to r i .  Eligi stertoron.

Stilo. - l .  Maniero skribi, esprimi sinjn 
pensojn : simpla slilo, peza stilo. -2. Tntaĵo 
de la trajtoj de belarto kaj preeipe de 
la arliitektnrOj karakterizanla artislon, 
epokon. popolon, kin csta.s la aŭtoro de 
ĝiaj verkoj : ta baroka slilo.

Stilistiko. Scienco pri la literalurastilo.
Stimuli. Ekscitiies aktivecon, fervoron. 

Komparu : In s t ig i .
Stipo (Bot.). Herba vegetaĵo el la familio 

de 1’ graminacoj (Stipa).
Stipendio. Mona sunio, donala ĉiujare 

al ncriĉn lernanto, por ebligi al li la stud- 
adon..

Stoika. Plene reganta sin mem kaj 
trankvile suferanta ĉagrenojn, dolorojn 
kaj malsukfteson. stoiko. llomo stoika. 
S to ik e . En stoika maniero.

Stolo. Longa strio, pendanta de ĉirkaŭ 
la kolo de 1’ pastroj ĝis la genuoj, plilarĝ- 
igila ĉe la ekstremoj.

Stom ako (Anat.). Granda sakforma 
organo dc la digestado.

Strabi. Direkli unu okulon flanke de 
la rigardala objoklo. Straba. Kiu strabas : 
straba olculo, slraba homo. S tra b u lo . Straba 
homo.

S tranga. Diferenca de aliaj samspecaj 
kaj per l.io kaŭzanta miron. S tra n g a jo , lo
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stranga. S tra n g e . En stranga manicro. 
S tra n g e c o . Eco de tio, kio estas stranga. 
s tr a n g u to .  Stranga liomo.

Strato. Vojo cn urbo kun vico de domoj 
ĉe ĉiu llanko.

Strategio. Arto fari planon de milito 
kaj konduki la armeon ĝis la renkonto 
kun la malamiko. S tra te g iis to . Specialisto 
en la strategio.

Streei. - l .  Eorte tiri elastan korpon 
kaj leni ĝin en plilongigita stato : streĉi 
kordon, slreei risorton, streĉi horloĝon. -2. 
En alta grado uzi siajn korpajn aŭ spirit- 
ajn forlojn : streĉi muskolon, streĉi atenton. 
S treĉeco . Stato de tio, ldo estas streĉita. 
M alstrefii. Liberigi tion, kio estis streĉita.

Streko. Linio, farita per unu movo de 
plumo, de krajono. S tre k i. Fari strekon. 
S u b s tre k i. Fari strekon sub vorlo, sub 
frazo, por turni la atenlon de la leganto. 
T ra s tre k i .  Eari strekon tra vorto, tra frazo, 
kiun oni deziras nuligi.

Strio. Longa mallarĝa peco kun para- 
lelaj randoj : strio de lero. S tr ii .  Fari 
striojn. Komparu : R u b an d o .

Strigo (Zool.). Nokta rababirdo (Strix).
Strigli. Purigi la harojn de 1’ ĉevaloj 

kaj dc aliaj hejmaj bestoj per speciala 
instrumento, konsistanta el paralelaj fcraj 
kombilosimilaj klingoj. S trig lilo . lnstru- 
mento por strigli.

Striko. Interrompo de laboro dc labor- 
istoj, oticistoj kaj rifuzo rekomenci ĝin, 
se oni ne kontentigos iliajn postulojn. 
S tr ik i .  Ne tabori kaŭzc de striko.

Striknino. Alkaloido de maldolĉagusto, 
forta veneno, kaiizant.a tetanajn spasmojn, 
uzata en la medicino kaj por veneni 
nialutilajn bestojn (ratojn).

Strofo. Kunigo de kelke da versoj en 
unu rilman tuton : trioleto, stanco.

Stroneio (Ĥem.). Sr. Ĥemia elemento, 
flave(a metalo dc la alkalie-fera grupo.

Strukturo. Maniero, en kiu la partoj 
de unu tuto estas kunmetitaj : slrukturo de 
la honia korpo, slrukturo de Esperanto.

Struto (Zool.). Granda birdo el la vico 
de 1’ kurantaj (Struthio camelus.)

Studi. -1. Seience esplori : studi la struk- 
turon de la universo. -2. Sin dediĉi al 
scienco : studila mateinalikon. S tudo . Okupo 
de tiu, kiu studas. s tu d a n to .  Kiu studas.

Studento. Leruanto en uupera lernejo : 
studento de universitato,

SUĈI

Stufi. Rosti tiamaniere, ke la viando 
saturiĝu de la propra vaporo.

Stuki. Kovri muron per miksaĵo de 
kalko kaj sablo. Komparu : M aaoni.

Stum po. Parto de membro aŭ de alia 
objekto, restanta sendifekta, post kiam 
la aliaj partoj estas detruitaj : slumpo de 
amputita mano.

Stupo. Implikitaj kanabaj aŭ linaj 
fadenoj, uzalaj por ŝtopi.

Sturgo (Zool,). Speco de fiŝo (Acipenser 
sturio).

Sturno (Zool.). Birdo el la vico de 1’ 
paseroj, facile lernanta kanti kaj paroli 
(Sturnus vulgaris).

Sub. - l .  Prepozio per kiu estas esprim- 
ata : a) Loko, kiu estas pli malalte ol alia 
loko; kiu estas kovrita de alia objekto : 
sub tablo, sub tegmento. b) Direkto al loko, 
kiu eŝtas pli malalte ol alia : Muso kuras 
sub la liton. -2 . a) Prefikso kun la sama 
senco, kiel laprepozicio : subskribi, submeti, 
subtegmento, subteni. b) Prelikso por esprimi 
liomon de malpli alta rango : suboficiro, 
subulo.

Subita. Okazanta rapide, neatendite : 
subita morlo. S u b ite . En subita maniero. 
S ubiteco . Eco de tio, kio estas subita.

Subjekto (Gram.). Objekto aŭ persono, 
pri kiu oni ion diras en la frazo.

Subjektiva. Bazita sur la individuaj 
opinioj kaj gustoj : subjektiva kritiko. 
S u b je k tiv e . En subjektiva maniero. Sub- 
jek tiv eco . Eco de tio, kio eslas subjektiva.

Sublim ato. - l . Substanco vaporigita kaj 
kolektila en la solida stato. - 2. llgCL. 
lliklorido de hidrargo.

Substanco. Ĝiu speco de materio : 
solida substanco.

Substantivo (Gram.). Vorto, prezent- 
anta la noinon de persono, objekto aŭ 
ideo.

Subtiia. -1. Iionsistanta el delikataj, 
malgrandaj eroj : subtila pulvoro. - 2. 
Rimarkanta aŭ esprimanta la plej delikat- 
ajn nuancojn kaj diferencojn : subtila 
spirito. S u b tile . En subtila maniero. S ub- 
tileco . Eco de tio, kio estas subtila. Kom- 
paru : D elik a ta .

Subveneio. Mona helpo, precipe tiu de 
ŝtato al pnblika institucio.

Suei -1 . Teni en la buŝo manieton kaj 
eltiri el ĝi lakton. - 2. liltiri fluidaĵon, su- 
kon el objekto, tenata en la buŝo : l.aabela
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.suĉas la mielon el floroj. S uĉin fano . lnfano, 
kiu sin nutras per la suĉado : Komparu : 
Sorb i.

Sudo. -1 . Parto <le la horizonlo, kiu 
estas antaŭ ni, kiani ni lagmeze rigardas 
la sunon. -2. Parlo de la tera globo, de 
lando, direktita al la sudo. S uda. l)e su- 
do : suda klimato, suda frukto. Sude. En la 
sudo.

Suferi. Senli doloron lizikan aŭ inora- 
lan : La agonianto terure suferis. Sufero. 
Sento de tiu, kiu suferas.

Sufiea. Estantaen tia kvanto, kiaestas 
necesa : sufiĉa kapitalp, sufiĉa kompetenteco. 
S ufiĉ i. Esti en tia kvanto, kia estas nece- 
sa : Mil frankoj plenc sufiĉos por la vojaĝo. 
Sufiĉe. En sutiĉa kvanto; tiom, kiom estas 
necese.

Sufikso (Gram.). Aiikso, almelala post 
la radiko : ul, ec.

Sufloro. Persono mallaŭte, neriinark- 
eble diranta la vortojn de la rolo al 
aktoro. S u flo r i. Mallaute, nerimarkeble 
diri ion al persono, kiu devas ĝin mcm 
diri, sed forgesis; ŝteldiri : La Itnabo 
sufloris la versojn al la kolego.

Sufoki. Mortigi pei' manko de la aero : 
sufoki premegante la leolon. S ufoka . Kiu 
sufokas : sufoltaj gasoj. S u fok iĝ i. Morti de 
manko de la aero.

Sufragano. Episkopo, ne posedanla 
dioeezon kaj ĥelpanta alian episkopon.

Sugesto. -T. Intluo jepersonohipnotig- 
ita, iganta ĝin pensi kaj voli, kiondeziras 
la hipnotiganto. -2. Inspiro. S u g ea ta . I)e 
sugesto, koncernanta sugestori : sugesta 
metodo. S u g esti. Kaŭzi sugeston.

Suko. Fluidaĵoen la histoj de la besloj 
kaj vegetaĵoj : citrona suko, suko de viando.

Sukceno. Malmola flava, diafana rezina 
substanco, cl kiu oni faras diversajn 
malgrandajn objektojn.precipe buŝtubet- 
ojn de pipoj.

Sukceso. Feliĉa, bona rczultato de 
entrepreno : sukccso en agado, sukceso de 
aktoro. S u k ces i. Havi, atingi feliĉan, bonan 
rezultaton : sukcesi en la vivo. S ukcesa . 
Kiu sukcesas : sukcesa batalo. S uk cese . En 
sukcesa mauiero.

Sukero. Blankadolĉasubstanco, fabrik- 
ata el diversaj vegetaĵoj, precipe el la 
betoj kaj sukerkanoj. S u k e r i. Dolĉigi 
per sukero : sulceri tcoii, sukeri kompoton. 
S u k era ĵo . Dolĉa frandaĵo : kuko, konfilajo. 
S u k era ĵe jo . Loko, kie oni faras, vendas 
sukeraĵojn.

Suifuro (Ĥem.). S. Ifemia elemento, 
solida flava substanco, trovata en la 
naturo cn kombinaĵoj kun metaloj, uzata 
por la fabrikado de alumedoj, de l’ pulvo 
k. t. p.

Sufko I jongforma kavaĵo : sulko de la 
frunto; sulko, farita per plugilo. S u lk ig i. 
Fari sulkon, sulkojn : sulkigi la frunton.

Sultano, Mahometana aŭtokrata regn- 
estro : tiirka sultdno.

Sumo -1 (Mat.). Ilezultato de la adi- 
cio; nonihro, havanla tioin da nniioj, kiom 
da iinuoj liavas ĉiuj adiciitaj nombroj :La 
samo de !i Imj !> estas /4. -2. Kvanlo da 
niono: elspezi grandiuisumon. Sum ig i. Adicii.

Suno (Astr.). Centra, plej granda astro 
de la mondo, en kiu ni loĝas : la lumo 
de la suno. S u n a . De suno, koncernanta 
sunon : suna radio, suna sistemo. S unom - 
b relo . Ombrelo, ŝirmanta de la suno.

Supo. Kuirita fluida mnnĝaĵo, kiun oni 
manĝas per kulero : lerpoina supo, buljono. 
S upujo . Vazo, en kiu oni portas supon el 
la kuirejo.

Super. - l .  Prepozicio, per kiu estas 
esprimata : a) Loko, kiu estas pli alte ol 
alia loko aŭ objekto, de kiu ĝi estas apart- 
igita per libera interspaco : Labirdo Jtugas 
super la arbo. b) Pli alta. grado, rango, 
forto : La gencralo eslus super ta kolonelo. - 
2. Prelikso, havanta la saman signifon : 
supcrnalura, superregi, superruzi, superfiua. 
S u p eri. Esti super io. S u p era . Kiu estas 
super io : supera ofieiro, superu matematiko.

Superlativo. Gramatika formo de la 
adje kti vo aŭ adverbo, csprimanta la plej 
altan gradon de cco : la plej bona, plej 
perfekte.

Superstiĉo. Kredo pri mistera, super- 
natura povo de objektoj kaj cirkonstanc- 
oj : liino de la nombro 13. S u p e rs itiĉa . 
Itavanta superstiĉojn.

Supozi. Akcepli ion vera, ebla, ne 
poscdante pruvojn : Mi supozas, lie la vetero 
estos bela. Supozo. Penso, opinio de tiu, 
kiu supozas. Kornparu : Diveni, k o n je k ti , 
su a p e k ti.

Supre. En alta loko ĉe la ckstremo, 
kontraŭa al la hazo : supre sur la monto. 
S u p ra . Estanta supre : supra parto de 
ŝtuparo. S u p ro . Supra ekstremo, supra 
parlo : supro de monto. S u p re n . En supran 
lokon, al supraloko. M alsu p re . ICn malalta 
loko, proksime de la bazo. M a lsu p ra . 
listanta maisupre. M a lsu p ren . En malsu- 
pran lokon, al malsupra loko. Supraĵo. 
Supra, ekstera parto de objekto : La leubo
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havas 6 ebcnajn sapraĵojn. S u p ra ĵe . Sur la 
supraĵo, ne profunde, ne procize : supr- 
aĵe lerni. S u p ra ĵa . Estanta sui' la suprajo, 
ne profunda, ne preciza.

Sur. - 1. Prepozicio por esprimi : a) 
Lokon, kiu estas pli alle ol alia loko, kin 
kovras alian lokon : Libro kuŝas sur tublo. 
Pcntraĵo pendas sur muro. 6) Direkton al 
tia loko : Jeti ĉapelon snr Isomodon. - 2. 
Prelikso kun la saina senco : surskribi, 
sarmeti, surpaŝi.

Surda. Tute neposedanta aŭ poseilanla 
tremalfortan Rapablon aŭili : La maljunaloj 
ofte cstas surdaj. S u rd eco . Stalo de tiu, kiu 
estas surda. S u rd ig i. Fari iun surda : La 
injluenco surdigis la knabon. S u rd iĝ i. Fnriĝi 
surda. S u rd u lo . llomo surda.

Surfaeo (Geom.). Postesigno ile moviĝ- 
anla linio; tiguro liavanta du dimensiojn: 
la larĝecon kaj longecon; ekstfera flanko, 
limo, supraĵo <le korpo.

Surogato. Substanco, objekto, simil- 
anta en sinj ĉefaj ecoj pli multekostan pro- 
duktaĵon kaj uzata anstataŭ ĝi : La lcverlmj 
ijlanoj estas surogolo de la kafo.

Surprizi. -1 ., Renkonti, al.ingi subite 
kaj neatendite : La taĉmento surprizis la 
malamikon apud la arbaro. -2. Mirigi pcr 
sia ncatenditeco : La novaĵo surprizis ĉiujn.

S u rp r iz o . Tienkonto, novaĵo neatendita. 
S u rp rize . En surprizanta maniero.

Surtu to . Longa vira vesto, kies bastoj 
plene ĉirkaŭas la korpon.

Suspekti. Supozi, ke iu estas kulpa : 
ŝuspekti iiin pri ŝtelo. S u sp e k to . (jpinio de 
tiu, kiu suspcktas. S u sp e k te m a . Kiu facile 
suspektas. S u sp e k tin d a . Merilantasuspekt- 
on : suspektinda silento. Komparu : D iven i, 
k o n je k ti , supozi.

Sutano. Pastra robo, bulonumata je la 
antaiia flnnko.

Svarm i, Amase sin movi en ĉinjn 
flankOjn : La popolamaso svarmis sur la 
placo.

Svati. Proponi iun por eiiziĝo kaj agi 
por aranĝi la edziĝon : svati Jozefon al 
Mario. S v a tis to . Persono, kies okupo estas 
svati.

Sveni. Perdi la konscion kaj la kapa- 
blon movi siajn membrojn : La malsanulo 
'svenis, rigardante la preparojn al la operacio. 
S veno . Perdo de la konscio kaj de la 
kapablo movi siajn membrojn.

Svingi. Rapide movi objekton en aero 
tien kaj returnen : svingi ta naztulcon por 
adiaŭo, la hundo svingas la voston. Svingo . 
Ago de tiu, kiu svingas. Komparu : Ba- 
lano i, sk u i, ŝanceli.

J ŝ
Ŝafo (ZooL). Ilejinn duliufulo, edukatn 

pro viando kaj lano (Oris).
Ŝaho. 1'ersa regneslro.
Ŝajni. - l .  Havi aspekton, erarigantan 

pri la realoj ecoj : ignoranto, kiu ŝajnas 
scicnculo. -2. Ne esti sciata certe, esli 
supozatn : Ŝajnas al mi, ke morgaŭ pluvos. 
S ajna . Kiu ŝajnas : ŝajna ftdeleco. Sajne. 
En ŝajna maniero. Ŝajno. Aspekto, intpre- 
so, erariganta. pri la realaj ccoj. Ŝajnigl. 
1‘reni aspekton, erariganlan pri la realaj 
ec.oj : ŝajnigi amon.

Ŝakoj. 32 fignroj, per kiuj oni lndas 
samnoman ltidon siir tabulo, dividita en 
64 egalajn kvadratojn.

Ŝakalo (Zool.). Italia mambesto el la 
familio dc I’ hundoj (Ciinis aureus).

Ŝakto. Kvarangula kavo, kondukanta 
en minejon.

Ŝalo. Granda lana, silka tuko, kiun la 
virinoj portas sur la ŝultroj.

Ŝalmo. Simpla blovinstrumento de la 
paŝtistoj.

Ŝalupo. Vnumasta ŝipeto, servanta 
grandan ŝipon.

Ŝamo. Delikata antilopa ledo de hele 
flava koloro.

Ŝaneo. Probableco de sukceso : Via 
Itandidato havas neniun ŝancon esli elcktila.

Ŝanceli. Forte movi objekton lien kaj 
returnen por ĝin renversi : Samsono 
ckŝancells la kolonon kaj la tula Itoiislriiaĵo 
falis. Ŝanceliĝ i. - 1 . Moviĝi tien kaj reiur- 
nen kaj esti minacata de la dangero fali : 
Dmn ventego ĉiuj ŝancelif/as sar la ferdelto. 
La konstruaĵo ŝanceliĝis de la lerlreino - 2. 
Ne scii, ne' esti certa, ĉu oni devas fari 
ion aŭ ne : longe ŝanccliĝi antaŭ decido.
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S a n c e liĝ e m a . Ĉiam ŝanceliĝanta antaŭ 
decido, ne decidema. Komparu : B alanci, 
sk u i, sv in g i.

Ŝanĝi. Anstataŭ unu objekto preni 
alian, aliigi : ŝanĝi veston, ŝanĝi loĝejon. La 
uniformo tute ŝanĝis la aspelcton de lajunulo. 
In te rŝ a n ĝ i. Preni objekton de iu kaj doni 
por ĝi alian egalvaloran kaj reciproke : 
La vilaĝano interŝanĝis leun amilco ĉapelon je 
ĉapo. S anĝeb la . Kiu povas esti ŝanĝata : 
skribmaŝino lcun ŝanĝebla alfabeto.

Ŝ ankro (Med.). infekta ulcero de la 
seksaj organoj.

Ŝarado. Enigmo, en kiu oni devas di- 
veni vorton, posedante dilinon de ĉiu ĝia 
silabo' aŭ de grupoj de ĝiaj silaboj, pre- 
zentantaj plenan vorton.

Ŝargi. Ŝarĝi paiilon.
Ŝarĝi. -1 . Meti sur io pezajn korpojn 

portotajn : ŝarĝi ĉevalon, vetarilon, ŝipon. - 
2. Aleti en pafilon pulvon, kuglojn. Sarĝo. 
Objekto per kiu oni ŝarĝas.

Ŝarko (Zool.). Raba mara fiŝo el la vico 
de la transversobuŝaj (Squalus).

Ŝati. iiavi altan opinion pri ies kapa- 
liloj, vaioro : ŝati ies talenton. Sato . Opinio 
de tiu, kiu ŝatas. M alŝati. Havi malaltan 
opinion pri ies kapabloj, valoro. M alŝato . 
Opinio de tiu, kiu malŝatas.

Ŝaŭm o. lilanka substanco, konsistanta 
el kuniĝintaj veziketoj de fluidaĵo, forte 
skuata : la ŝaŭmo de la ondoj. S aura i. Eligi 
ŝaŭmon : Saŭmanta biero.

Ŝelo. Natura kovraĵo de arboj, ovoj, 
f ru k to j . S enŝe lig i. Senigi ion de la ŝelo : 
senŝeligi pomon.

Ŝelko. Duobla elasta rubando, metata 
sur la ŝultroj por porti la pantalonojn.

Ŝerei. Diri ion por ridigi; paroli ne 
serioze. S erco . Vortoj de tiu, kiu ŝercas. 
Serca. Kiu ŝercas : ŝerca vorto. Serce. En 
ŝerca maniero, kun ŝerco.

Ŝi. Virina pronomo de la tria persono 
de 1’ ununotnbro : La patrino venis — ŝi 
venis.

Ŝildo. Ŝirntilo kontraŭ laglavoj, lancoj, 
kugloj.

Ŝilingo. Angla monero, valoranta 1,2 fr.
Ŝimo. Fungoj, kovrantaj la supraĵon 

de putrantaj organikaj substancoj. Ŝim i. 
Kovriĝi de ŝimo.

Ŝindo. Ligna tabuleto, uzata por kovri 
la tegmentojn.

—  456 — ŜPINI

Ŝinko. Salita porka femuro. Ŝ inka. De 
ŝinko, el ŝinko.

Ŝipo. Akvoveturilo .: velŝipo, vaporŝipo, 
lcomerca ŝipo, balalŝipo, lcirasa ŝipo. Ŝ iparo . 
- l .  Aro de ŝipoj, kolektiĝintaj por kune 
navigi. -2. Tutaĵo de la ŝipoj de lando : 
Anglujo posedas la plej grandan ŝiparon. 
Ŝipano. llomo, servanta sur ŝipo. Ŝ ip estro . 
Ĉefo de la ŝipanoj.

Ŝiri. Perforte apartigi partojn de mal- 
mola korpo per tirado : ŝiri paperon, ŝiri 
fadenon. D e ŝ ir i , d is ŝ i r i ,  fo rŝ ir i ,  e lŝ ir i. 
Komparu : R om pi.

Ŝirm i. Kovri, defendi de io malbona : 
La ombrelo ŝirmas nin de ta pluvo. La 
remparo ŝirmas la soldatojn de la leugloj. La 
palrino ŝirmas la elulon de la danĝero. 
Ŝ irm ilo . Objekto por ŝirnii : lampo-ŝirmilo.

Ŝlimo. Tera substanco, kovranta la 
fundon de la senfluaj akvujoj.

Ŝlosi. Fermi per seruro : ŝlosi pordon, 
ŝlosi ĉambron, ŝlosi iun en ĉambro. Ŝ losilo. 
Fera peco por ŝlosi knj inalŝlosi seruron. 
M alŝlosi. Malfermi seruron.

Ŝmaei. Manĝi aŭ kisi kun bruo.
Ŝmiri. Kovri per maldika tavolo de 

grasa substanco : ŝmiri panon per butero, 
ŝmiri akson de rado. Ŝmirajo. Graso, per 
kiu oni ŝmiras.

Ŝnuro. Kunplektitaj linaj, kotonaj 
fadenoj, uzataj por ligi diversajn objekl- 
ojn, pakaĵojn.

Ŝovi. Puŝi objekton, glitigante ĝin sur 
la surfaco, sur kiu ĝi kuŝas : ŝovi pakajon 
sur la planko. Komparu : P u ŝ i, t i r i .

Ŝoveli. Forigi, transŝuti grenon, karbon 
ile unu loko en alian per speciala ilo. 
Ŝovelilo. ilo por ŝoveli, konsislanta el 
larĝa plata aŭ iom kava ekstremo kaj 
longa tenilo. , ,

Ŝovinismo. Troigita patriotismo.
Ŝpari. -1 . Elspezi, uzi nur tiom, kioin 

estas nepre necese kaj tiamaniere kolekti 
provizon : ŝpari monon por la maljuneco. 
-2. Konservi, malmulte uzante : Sparu 
viajn Jortojnl Ŝ p a rem a . Kiu amas ŝpari. 
Ŝ p ark aso . Kaso, kie oni lasas la ŝparitan 
monon, por ricevi procentojn. M alŝp ari. 
Elspezi multe kaj senkonsidere. Konipa- 
ru : A v ara , a v id a .

Ŝpico fZool.). Speco de malgranda 
ĉambra liundo.

Ŝpini. Tiri fibrojn el (ibra amaso' kaj 
t.ordi ilin en fadenojn. Ŝptnalo . Fibra
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amaso, el kiu oni tiras fibrojn kaj tordas 
ilin i n fadenojn. Ŝ pin ilo . Ligna bastoneto 
kun akraj pintoj, per kiu oni lurnas la 
ŝpinaĵon. Ŝ p in isto . Hoino, kies metio 
estas ŝpini. 'Komparu : P le k ti ,  te k s i,  t r ik i

Ŝpruci. Vivege eliĝi en fluo aŭ en 
gutoj: La sango ŝprucas ci la vundo. Ŝ p ruc ig i. 
Vivege eligi lluidaĵon en lluo a ii. en 
gutoj : ŝpruĉigi alcvon surflorojn. Ŝ p ru c ig ilo . 
lnstrumento por ŝprucigi : ĝardena Spruc- 
igilo.

Ŝranko. Alta meblo kun unu aii du 
pordoj, kun bretoj, hokoj kaj tirkestoj 
por la tolaĵo, vestoj.

Ŝ rapnelo. Kanona pafaĵo, plenigita 
per malgrandaj kugloj kaj eksplodanta 
post la pafo.

Ŝraŭbo. Metala, ligna peco, cilindra aŭ 
konusa, spirale kanelita por kunigi, liksi. 
Ŝ raŭ b i. Turni ŝraŭbon. Ŝ raŭ b ilo . lnslru- 
menlo por turni la ŝraŭbojn.

Ŝtalo. Purigita fero, fandita kun 
malgranda kvanto de karbo : Jlelssebla, lcicl 
la ŝtalo. Ŝtala. E1 ŝtalo : ŝlala tondito.

Ŝtato. Unuiĝo de popolo sub la sama 
sistemo de regado. Ŝtata. De ŝtato, 
koncernanta ŝtaton : ŝtata revolucio. 
Komparu : R egno.

Ŝteli Preni sekrete aŭ superforte ies 
proprajon. Ŝteio. Ago de tiu, kiu ŝteias. 
Ŝ te lis to . llomo, kiu profesie ŝtelas. Ŝtel- 
d ir i, ŝ te lir i . Diri, iri tiel, ke oni restu 
nerimarkita : La atalcantoj ŝteliris al la 
remparo.

Ŝtipo. Mallonga, larĝa peco de dehakila 
arbo. Koinparu : T rab o .

Ŝtofo. Teksaĵo, el kiu oni faras 
vestojn : drapo, silka ŝtofo; eleganta kaj 

■ Jortika ŝtofo. S ubŝto fo . Teksaĵo, kiun oni 
alkudras sub la ŝtofo de vesto : somera
jako sen subŝtofo.

Ŝtono.1; Malmola minerala maso. ordi- 
nare negranda kaj movebla. Ŝ tona. E1 
ŝtono, el ŝtonoj : ŝtona muro. Ŝ tonego. 
Granda nemovebla ŝtono : la ŝtonegoj de 
monto. Ŝ to n m o rtig i. Mortigi per ŝtonoj.

Ŝtopi. Fermi truon, plenigante ĝin per 
ia substanco : ŝtopi fendon en barelo. 
Ŝtopilo . Objekto, per kiu oni ŝtopas.

S trum po. Sakforma vesto, kovranta la 
piedon ĝis la genuo aŭ eĉ plialte. Ŝ tru m p - 
eto . Mallonga ŝtrumpo, ne atinganta Ja 
genuon.

Ŝtupo. Giu el la transversaj ŝtonoj aŭ 
traboj, metitaj unu post kaj super alia 
por supreniri, kaj malsupreniri. S tu p a ro . 
Suprenirejo el ŝtupoj.

Ŝuo. Malalta leda piedvesto ĝis super 
la maleoloj. Ŝuisto. llomo, kies metio estas 
fari ŝuojn.

Ŝuldi. llavi Ia devon pagi la pruntitan 
monon : Li ŝuldas al ini J00 fr .  Ŝuldo. 
Mono, kiun oni ŝuldas. Ŝ u ld a n to . Kiu 
ŝuldas.

Ŝultro  (Anat.). Parto de la lioma korpo 
inter la kolo kaj la supro de la brako.

Ŝuti. Jeti substancon, konsistantan el 
malmolaj, nekunigitaj eroj : ŝuti greiion en 
sakon, ŝuti sablon sur teron, ŝuti salon en 
supon. D isŝu ti. Ŝuti en diversajn llank- 
ojn : semante, disŝuti grenon sur kampo. 
S u p e rŝu ti . - 1. Tre abunde ŝuti, kovri 
per ŝutado : superŝuti kadavron per tero. - 
2. Tre abunde doni : superŝuti per donacoj, 
ŝuperŝuli per riproĉoj.

Ŝveli. Plivastiĝi, pligrandiĝi koncerne 
la volumenon : La vundita meinbro ŝvelis 
de la inflamo. Ŝvelo . Stato de tio, kio 
ŝvelas.

Ŝvito. Akvosimila fluidajo, eliĝanta 
tra la poroj del’ haŭto. Ŝ v iti. Eligi ŝviton, 
kovriĝi de ŝvito : ŝviti de la varmego.
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Tabako. Sĵekigitaj folioj de lasamnoma 
vegetaĵo, el kiu oni faras eigarojn, 
cigaredojn. Tabakujo. Skatolo, saketo por 
tabako.

Tabano (Zool.). Insekto el la vico de I’ 
duflugilaj; ĝi pikas la homojn kaj bestojn 
(Tabanus bovinus).

Tabelo. Metode grupigitaj nombroj, 
nomoj, bildoj sur unu folio : kronologia 
tabelo, labelo de enhavo, logarilinaj tabeloj. 
Kornparu : Listo, reg istro .

Tablo. Meblo, konsistanta el plato sur 
unu aii sur kelkc da piedoj (ordinare sur 
kvar) : ligna tablo, marmora tablo. Tablo- 
tuko . Tuko por kovri tablon.

Tabulo. Peco de ligno, laŭlonge scgita, 
plata kaj suliĉe larga : La parioj de la 
ŝraitlco konsistas el tabuloj. Damlabulo, 
ŝaktabulo, desegnolabulo.

Tabureto. Seĝo sen dorso kaj sen 
brakoj.

Taemento. Aro de soldatoj, parto de 
regimento.

Tafto. Tre maldika silka ŝl.ofo, teksila 
kiel la tolo.

Tago. - 1. Tempo, dum kiu la tero 
plenumas sian turnon ĉirkaii la akso; 
lempo de leviĝo de la suno ĝis la plej 
proksima levigo : La semajno liavas sep 
tagojn. - 2. Tempo de la leviĝo ĝis la 
subiro de 1’ suno : hela, lciel latago. Taga. 
Okazanta, farata dum la tago : tagalaboro. 
Tage. Dum la tago : Tage estas pli varme, 
ol nokte. Ĉiutaga. Okazanta, aperanta 
ĉiutage : ĉiutaga gazeto.

Tajloro. Metiisto, kiu kudras vestojn.
Taksi. Diri, determini la valoron de 

objekto : La bieno estis talcsita je 10,000 fr. 
Takso. Deterniino, deklaro de la valoro 
de objekto.

Taksuso (Bot.). Arbo el la klaso de 1’ 
koniferoj (Taxas).

Takto. - l  (Muz.). Divido de melodio en 
mallongajn, egaldaŭrajn partojn, konsist- 
antajn el tonoj, regule sekvantaj unu 
alian. - 2. Arto konvene agi kaj paroli 
kun aliaj pcrsonoj, konforme al la 
ci.konstancoj. T ak ta . Posedanta takton, 
oazila sur takto. T akte. En takta inaniero, 
kun takto.

Taktiko. - 1. Arlo dismeti la armeon 
en la loko de la batalo. - 2. Maniero, 
metodo atingi la celo.n.

Talento. Eksterordinara spirita kapa- 
lllo : talcnto por la muziko. T alenta. 
Posedanta talenton, talentplena : talenla 
viro.

Talero. Arĝenta germana monero, 
valoranta 3 markojn.

Talio. Zono de la homa korpo super 
la koksoj : virino lcun bela talio. Komparu : 
Brusto, busto, torso.

Talismano. Objekto, poscdanta niira- 
klaii povon alporti feliĉon, gardi de 
malboiio la personon, ĝin portantan.

Taliumo (llein.). Tl. llemia elemento, 
griza, niola metalo, trovata en piritoj.

Talko (tlein.). Verdete blankamineralo, 
kun perla brilo, grasa ĉe la pnlpndn, 
uzala kiel pudro, por ŝmiri maŝinojn 
k. t. p.

Talmudo. Kolekto dc religiaj kn.j 
juraj hebreaj libroj, verkilaj de la rabcnoj 
en la ni" jarcento.

Talpo (Zool.). Malgranda niambesto el 
la vico de I’ insektomanĝaj, kun veluro- 
siinila pelto (Talpa europea’).

Tamburo. Muzika inslrumento, konsis- 
tanta el ligna cilindro, kies fundoj estas 
formitaj el streĉitnj ledoj, kiujn oni 
batns per bastonetoj. T am buri. Ludi 
tamburon. Tam buristo . Homo, kies oktipo 
estas Iudi tamburon.

Tamburino. Malgranda tamburo kun 
sonoriletoj, kiun oni batas per la mano.

Tamen. Konjunkcio por esprimi forlan 
kontraŭecon de du ideoj : Kvankam ĉiuj 
protestis per laŭtaj krioj, tamen la oratoro 
daŭrigis sian paroladon.

Tamtamo. Ĥina instrumento niuzika, 
konsistanla el metala disko, vertikale 
pendigita, kiun oni balas per bastoneto.

Tani. Eari lcdojn el feloj, liananle ilin 
en solvaĵo de speciala substanco, 
produktata cl la ŝelo dc kverko, de 
kastanarbo. Tanejo. I.oko, fabriko, kic 
oni tanas la felojn. Tanisto. llomo, kies 
metio estas tani.
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Tandemo. - l .  Kabriolelo kun du 
ĉevalo.j, juiigitaj unu antaŭ la alia. - 2. 
Durada velocipedo por du personoj.

Tanino (Ĥern.). Ekstrakto el pulvorigita 
ŝelo de I’ kverko, de 1’ kastanarbo; 
kristala pulvoro uzata en la medicino, en 
la ledfabrikado.

Tantalo (llem.). Ta. llemia elemenlo, 
malofte trovata griza inelalo, uzata por 
elektraj lampoj.

Tantiem o. Dilinita procento de la 
profito, kiel rekoinpenco por la kun- 
laborantoj de industria aŭ komerca 
entrepreno,

Tapeto. Papero, teksaĵo, ledo, per kiu 
oni kovras la muroju de ĉambroj. T ap eti. 
Kovri per tapeto.

Tapiŝo. Teksita, brodita tuko por 
kovri la plankon.

Taro. Pezo de la keslo, sako k. t. p., 
en kiu estas cnpakita koinercaĵo.

Tarantelo. itapida itala danco.
Tarantulo (ZooL). Arlropodo el la 

faniilio de 1' dupulmaj araneoj; ĝiaj pikoj 
estas iafoje mortigaj (Tarantula).

Tarifo. Tabelo de pagoj impostaj, 
fervojaj.

Taroko. Karlludo kun 78 kartoj intcr 
tri personoj.

Tartaro (llem.). Kalia salo de la 
samnoinu. acido; malmola ŝelo formiĝanta 
sur la parioj de I’ vazoj, enhavantaj junan 
vinon, sur la dentoj.

Tasko. Laboro, ordonila, donita de 
alia persono; laboro farota : IJiim alcraj 
dislcutoj ne facila estas la laslco de la prezi- 
danto. Komparu : Devo, funkoio, komisio,

Taso. - l .  Malalta larĝa. inalgranda 
vazo por trinki, ordinare porcelana aŭ 
fajenca. - 2. Gia enhavo : trinki tason da' 
kaĵo.

Tatui. Fari sur la haflto neforigeblajn 
kolorajn desegnaĵojn : Nur sovajjaj papoloj 
tatuas sian lcorpon. T a tu o , ta tu a d o . Ago, 
agoj dc tiu, kiu tatuas. Tatuajo. Dcse- 
gnajo, larita pcr la tatuado.

Taŭgi Itsli uzebla, esti bona por io : 
Ne ĉittj frulitoj taiigas por la nuiiij/udii. 
Taŭgeoo. Eco rie tio, kio taŭgas. T aŭga. 
Kiu taŭgas. Sentaŭga. Kiu ne taŭgas. 
Sentaŭgulo. Ilomo, kiu taiigas por nenio .

Tavolo. Tutaĵo de eroj de substanco, 
kuŝantaj unu apud alia en la sama alteeo, 
rilate al la aliaj eroj, kuŝantaj supre kaj

sube : La profundaj tanoloj de. la tero. Sur 
la stralo lcuŝas dilca laoolo de nejjo.

Teo (Bot.). Sekigitaj folioj de I’ tcarbo 
kaj la trinkaĵo, preparata ei ili. T earb o . 
Arbo aŭ arbeto el la familio de 1’ terno- 
stremiacoj (Tea chinensis).

Teatro. Loko, konstruaĵo, kieoni donas 
dramajn, operajn spektaklojn. T e a tra . De 
teatro, koncernanta teatron. T e a tra ĵo . 
Teatra spektaklo.

Tedi. Fariĝi malagrabla, kaŭzi nekon- 
tentecon per sia ofteco aŭ longedaŭreco : 
La senĉesaj pluvoj ledis la vojaf/antojn. T eda . 
Kiu tedas. Koinparu : E n u ig i.

Tegi. Kovri de ĉiuj flankoj per sakforma 
tuko : tegi lcusenon.

Tegm ento. Supra parto de la kons- 
truaĵo, ĝin kovranta. S u b te g m e n to . Loko, 
loĝejo sub la tegmento.

Tegolo. Plata, maldika briko, uzata 
por kovri la tegmenlojn.

Teism o. Iteligia doktrino, bazita sur 
la kredo je unii persona Dio. Komparu : 
D iism o.

Teisto. Adepto de la teismo.
Tekniko. Tutaĵo de la melodoj kaj 

procedoj por plenumi verkon de arto, 
industrio aŭ metio. T e k n ik a . I)e tekniko, 
koncernanta teknikon. T e k n ik is to . Spe- 
cialisto en tekniko.

Teknologio. Scienco pri la metodoj 
fari produktaĵojn el krudaj substancoj : 
hemia telcnalogio.

Teksi. Rektangule kruci fadenojn, 
seninterrompe unu apud alia : telcsi tulcon 
el lanaj fadcnoj. T ek sis to . Hoino, kies 
metio estas ieksi. T ek sa jo . Objekto, 
farita per la teksado : sillca telcsajo. Kom- 
paru : P le k ti , ŝp in i, t r ik i .

Teksto. - 1. Propraj vortoj de aŭtoro, 
de akto, rilnte al la komentarioj, tra- 
dukoj, ilustrajoj : cili telcston de Demosteno.
- 2. Kragmento de la Biblio, kiel temo 
de prediko.

Telefono. Aparato por transporti je 
granda interspaco la sonojn de la homa 
voeo, lonojn k. t. p. per la elektra lluo. 
T elefon i. - 1. Uzi' telefonon : Zin Varsovio 
la abonaitloj tclcfonas dudck fojojn ĉiutiufe.
- 2. Komuniki pcr la telefono : lelcfoni 
novajon.

Telegrafo. Aparalo optika aŭ elek; 
tromagneta por seudi per interkonsentitnj 
signoj sciigojn je granda interspacd. 
Telegrafi. - i. Ŭzi la telegrafon. - 2.
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Komuniki per telegrafo. T eleg ra fe  Per 
la telegrafo. T eleg ra fis to . Olicisto de 
telegrafo.

Telegpdmo. Komunikaĵo, sendata per 
telegrafo.

Telepatio. Kapablo vidi personojn, 
ricevi impresojn je interspaco superna- 
tura, materie neebla.

Telero. Plata, malprofunda vazo, ordi- 
nare porcelana aii fajenca, el kiuj oni 
manĝas : suplelero.

Teleskopo. Optika instrumento por 
observi la astrojn.

Teluro (llem.). Te. llemia elemento, 
bluete blanka metalo, trovata kun la oro, 
arĝento kaj plumbo.

Temo. Tio, pri kio oni parolas, skribas : 
temo de parolado, temo de disertacio.
Tempo. - l .  Daiiro kaĵ sinsekvo de 
okazoj : Cio oka:as eri La teinpo kaj spaco. - 2. 
Difinita. mezurita daŭro : Kiom da tempo 
vi restos en la urbo? - 3. Epoko, periodo, 
sezono : en !a leinpo de lafranca revolucio, 
en la tempo de la rikolto. - 4. Disponebla 
tempo : Mi ne liavas tempon liodiaii. - 5. 
Konvena, ĝustat tempo : Jamvenis La tempo 
komenci la Laboron. In te r te m p o . Tompo 
inter du okazoj. B ib e rte m p o . Serio da 
tagoj, destinitaj por la ripozo de lern- 
antoj, oficistoj. S a m te m p a . Okazanta en 
la sama tempo, en la  sama momento : du 
samtempaj pafoj. S a m te m p e . En la sama 
tempo. A n ta te m ŭ p a . Okazanta, farata 
antaŭ la konvena lempo, tro frua : 
antaŭtempa akuŝo. A n ta ŭ te m p e , Autaŭ la 
konvena tempo, tro frue.

Temperamento. Tutajo de la psikolo- 
giaj kaj liziologiaj ecoj de individuo, de 
kiuj dependas ĝia reago je !a impulsoj : 
pasia temperamento.

Temperaturo. Grado de la varino : 
alta temperaturo.

Tempio (Anat.). Flanka parto de Ia 
kapo, inter la frunto, okulo, orelo kaj 
vango.

Templo. Loko, konstruaĵo, kie oni 
adoras Dion, diojn.

Teni. - 1. Havi en la mano, en la 
manoj kaj ne ellasi : tcni bastonon, teni 
bovon je la kornoj. - 2. Havi en sia povo, 
ne ellasi : teni lerimulon en maltiberejo. - 3. 
Konservi en senŝanĝa situacio : teni relcle 
la kapon. T enflo . Parto de instrumento, de 
vazo, je kiu oni ilin tenas : tenilo de glavo 
tenilo de lcorbo. D e ten i. Teni flanke de io, 
ne aliasi, ne permesi fari ion : deteni iun

de krirno. S u b te n i. - 1. Teni de sube, por 
ke io ne faiu : subteni lamantan maljunulon.
- 2. Helpi : subteni ies agadon.

Tendo. Ŝirmilo kontraŭ la pluvo, neĝo, 
malvarmo, konsistanta el parioj el dika 
tolo, (iksitaj sur stangoj. T en d o ro . Aro de 
tendoj,' en kiuj loĝas la soldatoj dum 
militiro.

Tendeno. - l .  Ekslremo de muskolo, 
kuniganta ĝin kun osto. - 2. Ŝnuro, kun- 
iganta la ekstremojn de la pafarko.

Tendeneo. Emo al dilinita celo, pre- 
cipe emo popularigi iun ideon en litera- 
tura verko : morata tendenco. T en d en ca . 
Ilavanta tendencon : tendenca romano.

Tendro. Vagono, sekvanta la lokomo- 
tivon kaj portanta hejtajon kaj akvon.

Tenio (Zool.). ltubanda vermo (Taenia).
Tenoro. Plej alta vira voĉo. T en o ris to . 

Kantisto, posedanta la tenoron.
Tenti. Instigi, altiri al malbona faro : 

la diablo tenlanto.T e n to .lnstigo almalbona 
faro. Komparu : L ogi.

Teokratio. Politika regado en la nomo 
de Dio, plenumata de pastroj.

Teologio. Scienco pri Dio kaj pri la 
religio. T eolog ia . De teologio, koncernanta 
teologion.

Teologo. Specialisto en la teologio.
Teoremo. Scienca aserto, kiu devas 

esti pruvila : geometria teoremo.
Teorio. - 1. ltonoj spekulativaj, ne 

bazitaj sur la efektiva plenumo : la teorio 
de la incdicino. - 2. Tutaĵo de konoj, klar- 
igantaj komplete grupon de fenomenoj, 
de faktoj : la teorio de la magnetismo. 
T eoria . De teorio, bazita sur teorio. 
T eorie . En leoria maniero. T eo riu lo  
Specialisto en teorio.

Tero. - 1. (Astr.), Planedo, sur kiu ni 
loĝas : La tero rondiras cipkaŭ lu suno - 2. 
Solida ekstera tavolo de ĉi tiu planedo : 
kuŝi sur la tero; ta tero lcaj la maro. - 3. 
Subslanco, el kiu konsistas ĉi tiu tavolo : 
sabla argila lero. Tera. De tero, fcl tero, 
koncernanta teron : tera globo tera poio. 
E n te rig i. Meti en la teron; meti kadavron, 
ĉerkon en la teron, entombigi. E lte rig i. 
Eligi el la tero. Teretafjo. Etaĝo sur la 
nivelo de la tero. T erk o lo . Tera strio inter 
du maroj, kuniganta du kontinentojn .La 
Panama terlcolo kunigas la du Amerikojn. 
Terpomo (Bot.). Manĝebla tubero. sur la  
radikoj de vegetajo de la familio de 1’ 
solanacoj (Solanum tuberosum).
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Terapeŭtiko (Med.). Parlo de la medi- 
cino pri la kuracado de la malsanoj.

Terapio. Kuracado.
Teraso. - 1. Ebena altaĵo, abrupte 

limigita kvaz.aii ŝtupo. - 2. Vasta balkono 
sur niasonaĵo aŭ sur kolonoj; ebeua 
tegmento kun balustrado. Komparu :
B alkono , v e ra n d o .

Tereeto. Muzika verko por tri voĉoj ait 
tri instrumentoj.

Tercio. Muzika tono en interspaco de 
du tonoj.

Terebinto (llem.). Flaveta, diafana re- 
zino de pinglarboj. Distilita terebinto 
estas uzata en la medecino, en la fabrik- 
ado de lakoj k. t. p.

Teritorio. Parto de lando, regiono, 
dependanta de ŝtato, de urbo.

Term ino. Vorto, esprimo, speciala al 
scienco, arto, metio : teknika tcrmino. 
T erm in a ro . Tutaĵo de la terminoj de 
scienco, arlo, metio.

Termito (Zool.). Tropika insekto, viv- 
anta en societoj simile al la formikoj 
(7'ermes).

T erm om etro. Instrumento por mezuri 
la temperaturon.

Terni. Ĝe ekscito de la (larnervoj 
rapide kaj brue elspiri aeron. T erno . Ago 
de liu, kiu ternas.

Ternostrem iaeoj (Bot ). Familio de du- 
kotiledonaj vegetaĵoj : lcametio, learbo.

Teruro. Tre forta limo. T e ru r i. Tre 
forle timigi. T e ru ra . Kiu teruras. T eru r-  
a jo . Teruranta okazo, vidaĵo.

Testam ento. Akto, en kiu oni deklaras 
sian volon pri la divido de sia poscdaĵo 
post la morto.

Testiko (Anat.). Sperma glando de la 
viroj kaj bostviroj.

Testudo (Zool.). ltampulo, kies korpo 
estas enfermita en korna kiraso kun truoj 
por la kapo, piedoj kaj vosto (Tcstudo).

Tetano (Med.). Tre forta spasmo de mus- 
koloj. Kompnru : K onvu lsio .

Tetro (Zool.). Birdo (niimo de V familio) 
el la viro de I’ kokoj (Tetrao).

Tetrao (Zool.). Birdo el la familio de 
1 tetroj (Tetrao bonasia).

Tezo. Scienca aserto, publike diskutala 
kaj defendala.

Tia. - 1. Montra adjektiva prononio de 
la kvalito : Tia viro mortis! - 2. itelativa

1 adjektiva pronomo de I’ kvalito : Ĝu vi 
deziras ruĝan aii blankan vinon? Donu 
tian, lcian vi mem trinkas.

Tial. Pro tia kaŭzo.
Tiam. En tiu tempo, en tiu okazo. 
Tiaro. Papa mitro, konsistanta el tri

kronoj.
Tibio (Anat.). Longa dika osto inler la 

genuo kaj piedo.
Tie. En tiu loko : La lulan vespcron li 

pasigas en ia drinkejo, tie vi trovos lin. 
Itilcolti tie, kie oni ne semis.

Tiel. - 1. Tiamaniere : Tielvi konlenligos 
ĉiujn. - 2. En lia grado : Lapatro estas tiel 
alta, kiel la Jilo.

Ties. De tiu, aparlenanla al tiu : Kies 
panon oni manĝas, ties agojn oni laŭdas.

Tifo (Med.). Nomode tri infektaj febraj 
I malsanoj : ekzanlcma tifo.

Tigro (Zool.). Kaba besto el la familio 
de 1’ katoj, kun nigraj trc«sversaj strioj 
(Felis tigris).

Tikli. Eksciti al rido per delikataj kaj 
ripetataj tuŝoj de la haiito, precipe de la 
akselo. T ik lo . Ago de tiu, kiu tiklas.

Tilio (Bot.). Arbo el la samnoma 
familio; ĝia ligno estas uzata por mebloj, 
tirkestoj (Tilia parvifolia).

Tiliaeoj (Bot.). Familio de dukotite- 
donaj multepetalaj vegetaĵoj : tilio.

Timo. Malagrabla sento, kaŭz.ila de 
efeldiva ail imagata minacanta danĝero 
aŭ malfeliĉo kun senkonscia emo ĝin 
eviti. T im i. Havi timon : ii/ni la maron, 
timi malsanon. T im em a. Kiu facile tiinas. 
T im ig i. Fari iun timanta, kaŭzi ies limon. 
T im iga. Kiu timigas. T im in d a . Merit.anta 
timou : timinda malsano. T im ig ilo . Objeklo 
por timigi : timigilo por birdoj. F o rtim ig i. 
Forpeli pcr timigo : fortimigi paseron. 
S en tim a . Kiu ne timas. Komparu : 
M a ltra n k v ila .

Timiano (Bot.). Vegetaĵo el la familio 
de la labiatoj, uzata kiel incenso (Thjinus).

Timono. Longa ligna peco, ĉe kies 
antbaŭ flankoj oni jungas la ĉevalojn al 
veturilo.

Tino. Granda nekovrita cilindroforma 
ligria vazo por fluidaĵoj. Komparu : B arelo .

Tindro. Spongosintila, facileekflamanta 
substanco.

Tineo (Zool.). Inseklo cl la vico de 1’ 
papilioj : ĝiaj larvoj detruas pcltojh, 
drapojn, grujnojn (Tinea)

KAHE. 11
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Tinko. (Zool.). Manĝebla fiŝo el la 
familio de 1’ karpoj : (Tinca vulgaris).

Tinkturo. - 1. Fluida substanco por 
koloriĝi ŝtofojn, trempante ilin en ĝi.
- 2. Densa solvaĵo de medikamento en 
alkoholo aŭ etero. T in k tu r i .  Kolorigi 
ŝtofojn. T in k tu r is to . Homo, kies. profesio 
estas tinkturi.

Tinti. Eligi sonon sonorantan kaj trem- 
antan : La sprortoj lintas. T in tilo . Instru- 
mento por tinti.

Tio. Montra kaj relativa pronomo sub- 
stantiva por objektoj, aferoj, ideoj : Mctu 
tion sur la tabto. Kion? Tion, leion mi mon- 
tras al vi.

Tiom. Tia nombro, tia kvanto; tian 
nombron, kvanton : Tiom da soldatoj percis 
en la batalo! Li elspezas tiom da mono, kiom 
li enspezas.

Tipo. Ideala modelo (objekto aŭ per- 
sono), kuniganta en si en tre alta grado la 
esencajn trajtojn de ĉiuj objektoj aŭ 
personoj de la sama speco : lajapana tipo. 
T ipa. - 1. Estanta tipo : tipa drinkulo. - 2. 
Karakterizanta tipon : tipaj ecoj de la 
Angloj.

Tiri. 1> er streĉo de la fortoj movi 
objekton al si : La ĉevaloj liras la veturilon. 
T iro . Ago de tiu, kiu tiras. A ltiri. Tiri al 
io. E ltir i . Tiri el io, el interno de io : 
eltiri la glavon el la ingo. K u n tir i .  Tiri 
kune de du, de kelke da flankoj : lcuntiri 
pakajon per ŝnuro. R e tir i. Tiri al direklo 
kontraŭa je la antaŭa movo : retiri la 
etenditan manon. Koinparu : T ren i.

Tirano. -1 . Absoluta, kruela regnestro.
- 2. Kruela kaj absoluta homo. T ira n a . 
Kruela kaj absoluta. T iraneoo . Eco de tiu, 
kiu estas tirana.

Titano. Fortega grandegulo.
Titolo. - 1. Surskribo sur libro, sur 

ĉapitro, montranta en unu, en kelke da 
vortoj ĝian enliavon : la lilolo de romano.
- 2. Honora olico, honora posteno : alccepti 
la titolon de prezidanto. T ito li. - 1. Doni 
titolon : Kiel vi titolos vian novan verkon? - 2. 
Nomi per la titolo : Ne forgesu dum la 
aŭdienco ĉiarn titoli la ĉefon generalo !

Tiu. Montra kaj relativa adjektiva pro- 
nomo : Sidiĝu sur liu seĝo. Sidiĝu sur liu 
seĝo, kiu staras ĉe la pordo.

Tosto. Paroladeto dum festeno kun 
propono trinki por ies sano, por la sukceso 
de entrepreno. T osti. Diri toston : Oni 
tostis ĝis la matenruĝo.

Togo. I .onga vasta vesto de la. antikvaj 
llomanoj, kovranta en drapiraĵoj la mal- 
dekstran brakon kaj lasanta la dekstran 
libera.

Tolo. Ŝtofo el lino aŭ el kanabo. 
T olaĵo . Diversaj objektoj, farataj ordinare 
el tolo : ĉemizoj, kalesonoj, kolunioj, litotulcoj, 
buŝtukoj. L ak to lo . Tolo, kovrita per lako.

Toleri. Permesi, ne malhelpi ion mala- 
grablan por si, ion kontraŭan al siaj 
principoj, kvankam oni povus tion fari, 
se oni dezirus : toleri la lcapricojn de sia 
infano, toleri ĉiujn religiojn en sia rcgno. 
T ole rem a. Kiu facile toleras : lolercma 
ĉefo. T elerem o . Eco de homo tolerema. 
T o le reb la . Kiu povas esti tolerata : tolerebla 
eraro.

Tomato (Bot.). Vegetajo manĝebla el la 
familiO de 1’ solanacoj (Solanurn lycoper- 
sicum).

Tombo. Kavo en la tero, kie oni metas 
la homajn kadavrojn, la ĉerko.jn kun la  » 
homaj kadavroj. T om bejo . Loko, kie oni 
1'aras tombojn. T om b is to . ilo u io , kiu en- 
terigas la homajn kadavrojn. E n to m b ig i. 
Meti en tombon.

Tom bako. Eandaĵo cl kupro kaj zinko, 
similanta oron.

Tombolo. Publika amuzo kun loterio.
Tono. - 1. Pura, muzika sono : La lonoj 

de la fortepiano, la lonoj dc la hoina voĉo.
■ 2. Maniero paroli por esprimi sian 
senton : kolera tono. U n u to n a . E nuiga , 
teda per la manko de ŝanĝo : unulona ra- 
lconto. Komparu : Sono, sonoro .

Tondi. Fortranĉi.harojn, lanon, herbon 
k. t. p. per speciala instrumento, nomata 
tondilo. T ondilo . Instrumento konsistanta 
el du ŝtalaj krucitaj brakoj kun interna 
tranĉa rando.

Tondro. Granda ruliĝanta bruo, akom- 
pananta la fulmon. Tondri. Eari la liruon 
de tondro : Hodiaŭ tondris multfoje. Ekton- 
ilris la voĉo de la kolonelo. Fulmotondro. 
Vcntego kun fulinoj kaj tondroj.

Tonsuro. Senhara rondcto sur la supro 
de la kapo de la katolikaj pastroj, farata 
per razado de la haroj.

Topazo. Multvalora flava ŝtono.
Topografio. Detala priskribo de ltt 

situacio de loko, dc ĝia surfaco kun ĝiaj 
akvoj, arboj, vojoj, konstruaĵoj.

Toreo. Simpla lumigilo, konsistanta el 
lignamallonga baslono, ŝmirita per rezino. 
per peĉo.
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Tordi. Turni korpon per ĝiaj ekstremoj 
en kontraŭaj direktoj : tordi ŝnuron.Tordo. 
Ago de tiu, kiu tordas.

Toreadoro. Hi.spana cirka batalanto 
kontraŭ la bovoj.

Torento. Rapidega fluo.
Torfo. Elfosebla substanco, konsistanta 

el karbigitaj vegetaĵoj, miksitaj kun tero.
Torio (liem.). Th. Ilemia elemento, 

malofta metalo.
Torni. Turni sur speciala stablo lignan, 

metalan pecon ĉirkaŭ ĝia akso kaj rondigi 
per akra, instrumento : torni lignon, lorni 
globon cl ligno.

Tornistro. Leda ujo, portata sur la 
dorso, de la soldatoj, lernantoj.

Torpedo. Subakva eksploda aparato, 
kiun oni ĵetas de batalŝipoj.

Torso. Skulptaĵo, prezentanta nur la 
superan parton de la lioina korpo, sen la 
kapo kaj brakoj. Komparu : Brusto, 
busto, talio.

Torto. Granda rondforma kuko.
Torturo. - 1. Kruela turmento, per 

kiu oni iam devigis la akuzitojn fari 
konfesojn. - 2. Kruela turmcnto : Fervoja 
vojaĝo dum varmego estas vera torturo. 
T ortu ri. Kruele turmenti.

Tra. - l .  Prepozicio por esprimi movon, 
agon de unu ekstremo ĝis alia : veturi tra 
la tula urbo. - 2. Prelikso kun la sama 
senco : travcturi urbon, tralegi libron.

Trabo. Longa kvadratforma ligna pepo 
de arbo laŭlonge segita. Komparu : Ŝtipo.

Tradieio. -1. liuŝa komuniko de opi- 
nioj, doktrinoj, ritoj, moroj de unu gene- 
racio al alia : La tradicio ligas la jarcentojn. 
-2. Opinioj, doktrinoj k. t. p., tiamaniere 
komunikitaj. Tradicia. De tradicio, bazita 
sur tradicio : tradicia festo.

Traduki. Esprimi vortojn, frazojn 
k. t. p. de unu lingvo per samsencaj vortoj, 
frazoj de alia lingvo : tradulci. esperante 
francan novelon. T raduko. -1 . Laboro de 
tiu, kiu tradukas : La tradulco daŭris tri 
monatojn. -2. Verko rezultato de la tra- 
duko : La traduko aperis saintcmpe kun la 
originalo.

Trafi. Atingi per ĵetita objekto : trafi 
per lcuglo. M altrafi. Ne atingi per ĵetita 
objekto : maltrafi leporon.

Tragedio. - l .  Teatra verko de altidea 
enliavo, prezentanta homojn de granda 
karaktero, kiuj batalas por uobla celo kaj 
pereas en ĉi tiu batalo : La tragedioj de

Ŝekspiro. -2. Malfel.iĉo, terura okazo, ka- 
tastrofo : fainilia tragedio. T ragedia. -1 . De 
tragedio : tragedia spelclaklo. -2. Ekscitanta 
kompaton per sia malfeliĉo : tragedia niorto.

Tragikomedio. -1. Tragedio, kiu en- 
havas ankaŭ komikajn scenojr. kaj ne 
tiniĝas per la morto de la lieroo. -2. Miks- 
aĵo de afcroj seriozaj kaj komikaj.

Traheo (Anat.). Tubo de la spiraaparato 
inler la laringo kaj labronkoj.

Trajto. - l .  Linio de la vizaĝo : belaj 
trajtoj, severaj trajtoj. -2. Eco de karak- 
tero : Kompleta forgeso pri si nieiu cslas la 
ĉefa trajlo de lia lcaraktero.

Trakti. Priparoli kun iu la kondiĉojn 
de afero por veni al interkonsento : trakti 
kuil la venkinlo pri la paco; trakti lcun la 
domposedanto pri la luo de loĝejo. T rak tado . 
Agoj, vortoj de tiu, kiu traktas.

Traktato. -1. Grava scienca raporto. 
-2. Skrihita interkonsento inter ilu ŝtatoj : 
lcomerca traktato intcr Germanujo kaj Rusujo.

Tramo. Omnibuso, veturanta sur reloj. 
Tram relo. Konkava relo, sur kiu veturas 
la tramo. Tram vojo. Ilela vojo por tramo : 
La tramvojoj lcunigas eiujn gravajn punlctojn 
de nia urbo.

Tranei. Dividi partojn de solida korpo 
per inslrumento kun tre maldika rando : 
tranĉi panon. Tranĉo, tranĉado. Ago, agoj 
de tiu, kiu tranĉas. D etranĉi, fortranoi. 
Apartigi, forigi per tranĉo : fortranĉi 
ekstremon de baslono. C irkaŭtranĉi. Tranĉi 
ĉirkaŭe, fortranĉi la ĉirkaŭon. Tranĉilo. 
Ŝtala instrumento kun akra rando : forlcoj 
lcaj tranĉiloj. A m baŭtranĉa. Havanta kling- 
on, kies ambaŭ randoj estas akraj.

Traneeo. Kavo, elfosita en la tero por 
ŝirini la atakantojn.

Trankvila. Iistanta en stato de certeco 
kaj sen timo pri tio, kio okazos : esti 
tranlcvila pri la sukceso. T rankvilo . Stato dc 
tiu, kiu estas trankvila. T rankvilig i. Fari 
iun trankvila : La vorloj de- la kuracislo 
tranlcviligis la inalsanulon. T rankviliĝ i. 
Fariĝi trankvila : La alcuzato tranlcviliĝis, 
aŭdinte la verdikton. M altrankvila . Estanta 
en stato de necerteco kaj timo pri tio, kio 
okazos. M altrankvilo . Stato de tiu, kiu 
estas maltrankvila. M altrankvilig i. Fari 
iun maltrankvila, kaŭzi ies maltrankvilon. 
M altrankviliĝ i. Farigi maltrankvila. Kom- 
paru : Kvieta, m ilda, serena.

Trans. -1 . Prepozicio por esprimi 
lokon, kiu estas ĉe la alia flanko de 
objekto aŭ direkton al tiu loko : La lan- 
terno staras trans la muro. Jetu la pilkon
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trans la inaron. -2. Preflkso por esprimi 
movon trans io, de unu loko en alian 
transiri, transjeti, transskribi.

Transepto  Transversa parto en kruc- 
formaj preĝejoj. Komparu : N avo.

Transitiva (Gram.). Esprimanta agon, 
kiu transiras rekle de la subjekto al 
komplemento (pri la verboj) : bali ian.

T ransversa. Ilavanta direkton, per- 
peniiikularan al la laŭlonga; laŭlarga : 
transversa strio.

Trapezo (Geom.). Kvadrarigulo kun du 
paralelaj neegalnj lateroj.

T rato. Speco de kambio, pagota ne de 
laŝuldanto (T ra tan to ), sed de alia persono 
(Tratato). Trati. Doni, subskribi traton.

Travestii. Aliigi verkon seriozan en 
ŝercan : travestii Iliadon.

Tre. En alta grado, forte : tre bona, tre 
tonrjc, tre iimi.

Trefo. Unu el, la kvar koloroj de la 
ludkartoj, markita per trifolioj.

Tremi. Esli movata tien kaj returnen 
de rapidaj, malgrandaj, prcskaŭ nerirnark- 
eblaj sknoj : tremi de teruro. La ponlo 
treinas, kiam oni veluras sur f/i. T rem o, 
Stato de tio, kio tremas : tertrcmo. F eb ro - 
tre m o . Tremo de mernbroj de persono, 
kiu havas febron.

Tremolo (Bot.). Arlm el la familio de 
la salikacoj (Popaius tremula).

Trempi. Meti en fluidaĵon por malsek- 
igi : trcmpi plumon en inko.

T reni. Tiri post si ion, kio kroĉiĝas 
a! la tero, al la surfaco, sur kiu ĝi estas 
tirata ; malfacile tiri post s i : treni lapiedojn 
de lacif/o; treni la jupon; treni la glavon. 
Trenaĵo. lo, kion oni trenas; parto de la 
jupo, trenata sur la tero.

Trezoro. -1. Amaso da kaŝita rrtono, 
da multvalornj kaŝitaj objektoj : trovi 
trezoron sub ruinoj. -2. lo tre ŝatinda, per- 
sorro tre amata : Tia sekretario estas vera 
trezoro. Mia anf/elo, mia trezoro! T rezoreĵo . 
Loko, kie oni gardas monon, multvalor- 
ajii objektojn. T rezo rls to . Oficisto, kiu 
garrlas, administras la trezorejon.

Tri. Du plus unu; 3 : La forlcpiano havas 
tri piedojn. T ria . Okupanta lokon, signilan 
pci’ la noinbro 3; kiu sekvas <lu : tria vico, 
tria horo. T rio . Tri kunigilaj personoj aŭ 
objektoj : koncerta trio. T rifo je . Tri fojojn. 
T rio b la . Tvifoje pli granda : prezo Iriobla 
kompare kun la antaiia. T riob lig i. l'ari ion 
trifoje pli granda. Triobliĉri. Fariĝi trifoje 
pli granda. T riono . Ĉiu el la tri egalaj

partoj, en kinj estas dividita t.uto : 
Iriono da dclcduo estas lcvar. T riope . Kune 
tri (pri personoj). T rid en to . Eorko kun 
tri.dento.j : lalridcnlo de Neplnno. T rip ied o , 
Seĝo, tablo kun tri piedoj. T rian g u lo  
(Geom.). Parto de ebeno, limigila de tri 
rektaj linioj, sin reciproke renkontantaj. 
T riu n u o . Dio Palro, Jezuo Kristo kaj la 
Sankta Spirito.

T ribuno . Levita horizontala ebeno el 
tabuloj por la oratoroj.

T ribuna lo . - l .  Juĝejo. -2. Juĝantaro.
T ribu to . Sumo periode pagata de unu 

lando al alia, kiel signo de dcpendeco. 
Komparu : K o n trib u c io .

T rieik lo . Trirada velocipedo.
T rig o n o m etrio . Matemalika scienco 

pri la mezurado de la trianguloj.
Triki. Fari ŝiofon, plektanle la faden- 

ojn per dratoj : triki Struihpon. T rik ilo . 
Drato por triki. K oniparu  : P le k ti , ŝp ip i, 
te k s i.

T riko to . Trikila ŝtofo, vesto.
Trilo. Muzika ornamajo, konsistanta je 

rapida ripetado de du najbaraj tonoj. 
T riii. Fari trilon.

T riliono. Miiiono da milionoj;
/ 000 000 000 000.

T rink i. Preni en la buŝpn kaj gbiti 
fluidaĵon : trinki akvon, vinoh T rin k a ĵo . 
Tio, kion oni trinkas : La akvo estas la plej 
bona trinlca/o.

T ripoj. Manĝeblaj intestoj de I’ bestoj : 
En Polujo oni manĵas la tripojn ĵatide leaj 
dimanee.

Tritiko (Bot.). Spika vegetaĵo el la 
familio de I’ graminacoj; el ĝiaj graĵnoj 
oni faras delikatan farunon (Tritirum).

T rium fo  - l .  Pontpa kaj solena eniro 
de antikva roma militestro post granda 
venko. -2. Granda sukceso kaj ĝojo pro 
ĝi; granda venko. T riu m fi. Akiri granaan 
sukceson, grandan venkon kaj ĝoji pro 
ĝi. T riu m ia . De trinmlo, koncernanta 
triumfon : triumfaj krioj, triumfa ĉaro. 
T riu m fe . Kun triumfo.

T riv ia la . Maldelikata, vnlgara (pri vort- 
oj aŭ pri komluto) : triviala spritaĵo. Kom- 
paru : B anala .

Tro. -1 . Adverbo knu la signifo : en 
pli alta grada, ol tio devns e s ti: Iro longa, 
tro laiile, tro inni. -2. Prelikso kun ia sama 
senco : trouzi.

T rofeo. Milita akiro, kiel signo de la 
venko.
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T rogo. Granda ligna vazo, on kiu oni 
donas manĝaĵon al la brutoj.

T rokeo . Dusilaba versmezuro, konsist- 
anta el unu longa kaj 111111 mallonga silabo, 
aŭ el unu akcentita kaj unu neakcentita.

T rorabo Akva amaso, levita de la maro 
de tum vento kaj inovala antaŭen kun 
ĝranda bruo. Komparu : C ik lo n o .

T rorabono. Granda Irumpeto. konsist- 
anta el du partoj, kiujn oni enŝovas aŭ 
clŝovas unu el laa lia  por ŝanĝi la altecon 
de la tonoj.

T rom pi. Intence erarigi iun por sia 
prolito : trompi la aĉetanton. T ro m p o . Ago 
de tiu, kiu trompas.

T rono. -1 . Seĝo de la reĝoj por solenaj 
okazoj. -2 . Reĝa povo, reĝa titolo : perdi 
la tronon.Tronl. - l .  Sidi sur trono, reĝi : 
Dio tronas en la ĉielo. -2 . Ludi rolon de 
plej grava persono en kunveno : La 
marki:o ĉie kaj ĉiitin volis troni. D e tro n ig i .  
Forigi reĝon de la trono, senigi rcĝon de 
la trono : La sultano Abdui Hamid estis 
detronigita en la jaro 1909. >

T ropo. Stila liguro : metaforo.
T ropiko. Girklo de la tera globo, para- 

lcla at la ekvatoro je la distanco de 23" 28' 
de ĝi : suda kaj norda tropiko. T r o p ik a .  De 
tropiko, inter la tropikoj : Iropilca varmcgo, 
tropilta lando.

T roto. Kuro de la ĉevaloj kaj de 
ludkaj kvarpiednloj, meza inter la paŝo 
kaj galopo'. T r o t i .  Kuri troton.

T rotuaro . Vojo, ordinare bitumita aŭ 
kovrita per ŝtonplatoj, ĉe ambaŭ llankoj 
de strato aŭ de ŝoseo.

T rovi. -1 . Unuafoje ekvidi, akiri unuan 
scion pri io perdita aŭ nekonala : trovi la 
perdilan naztukon, trovi rimedon, trovi soivon-, 
trovi oron cn nova lando. -2 . Opinii ion ia : 
trovi la fruklon bongusla. B o n tro v o .  I.ibera, 
neinfluata opinio, ĉ.u io estas bona aŭ ne ( 
M  neiiion. konsilas al vi, agu laŭ via bon- 
trovo. E l t r o v i .  Trovi, kroi ion novan, ne- 
konatan antaue en scienco aŭ tekniko.

T ruo. Malplena, libera interspaeo en 
korpo : truo en la lero, truo en vesto, nattruo. 
T r u i .  Fari truojn en io : trai paperon.

T rudi. Devigi al io malagrabla kontraŭ 
ies volo : trudi al iu sian opinion, trudi al 
iu ledan taskon. T r u d e m a .  Kiu havas la 
inklinon trudi, sin trnili : trudema gaslo.

T rufo (Hot.). Subtera fungo, uzata kiel 
spicaĵo (Tuber).

T rulo. Ilo de la masonistoj, konsistanta 
et triangula aŭ trapezforma lado kun 
kurbigila tenilo.

T rum peto . Mitzika blovinstrumenlo, 
ordinare kupra. T r u m p e t i .  Ludi trunipet- 
on. T r u m p e t is to .  Muzikisto, ludanta trnm- 
peton.

T ru n k o . -1. Parto de arbo de la loko 
de I’ elkresko de la radikoj ĝis la loko de 
la elkresko de la branĉoj. -2 . Parto de la 
liotna korpo seti la kapo kaj sen la 
ekstremaj niembroj. -3 . Parto de solida 
geometria tiguro, reslanta post kiam oni 
fortranĉis la supron : trunko <fe pirainido. 
T r u n k e to .  Facile fleksebla trunko de 
malgrandaj vegetaĵoj : trunkelo de tritilco.

T rupo. Tutaĵo de la artistoj <le teatro : 
opera trupa.

T rusto . Grandega sindikato de fabrik- 
antoj, akaparantaj ĉinjn prodnktaĵojn de 
unu industrio, por altigi la prezon.

T ruto (Zool.). Osttiŝo manĝebla el la 
familio de I' salmoj (7'ruita fario).

T ualeto . Tutaĵo de objektoj, per kiuj 
oni sin vestas : eleganta lualeto, bala taaleto. 
Tualetejo. Cambro, kie oni sin vestas.

Tubo. Malplena cilindra korpo : lada 
tubo, vitra htbo, kamcnlubo.

T ubero. Globforma korpo sur la sur- 
faco aŭ en la interno de alia korpo : 
lubero sur la frunto,

T ub erku lo  (Med.j. Malgranda tubero, 
kreskanta en la lokoj, kie la baciloj de la 
tuberkulozo penetris en la histojn.

T u b erk u lo zo  (Meik). lnfekta malsa.no, 
kaŭzata de la bacilo de Koch kaj evo- 
luanta en diversaj organoj, precipe en la 
pulmoj.

Tufo. Kolekto de nlaldikaj, longformaj 
objektoj : tufo de herboj.

Tuj. -1 . Post tre mallonga tempo, sen- 
prokraste : Ili tuj venis post via foriro. 
Atcndii, la patro luj venos. -2 . En tre mal- 
granda interspaco de io, tre proksime 
apud io : tuj post ia ĝardeno, luj apud la 
trotuaro. T u ja .  Okazanta tuj.

Tuko. Peco de teksnĵo, ordinare rekt- 
angula, por spcciala eelo : iablotuko, 
nazluko, litotuko.

Tulo. Maldika, malpeza, diafana teksaĵo 
retosimila.

T ulipo (Bot.). Bulba vegetaĵo el la 
fnmilio de la liliacoj, kun lielaj grandaj 
floroj (Tulipa).

malsa.no
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T urao ro . (Med.). Patologiaj histoj.kres- 
kantaj en la organismo : La kankro estas 
mortiga tumoro.

T um ulto . Brua, senorda movado kaj 
kurado de honiamaso. T u m u lta . Plena de 
tumulto.

Tunelo . Subtera galerio por fervojo, 
por tramvojo : la Simplona tunclo.

T uniko . Ce la antikvuloj suba vesto 
kun mallongaj manikoj, atinganta ĝis la 
genuoj.

T uro . Tre alta, malvasta konstruaĵo : 
turo de preĉ/ejo. L u m tu ro . Turo kun 
granda lanterno por lumigi la maron.

T urbo . Infana ludilo, turnata sur la 
tero per batoj de vipo.

T u rb an o . Turka kapvesto, konsistanta 
el tuko, volvita ĉirkaŭ la kapo.

T u rb ino . Motoro, konsistanta el hori- 
zontala eado, movata de la akvo.

T u rd o  (Zool.). Ilirdo kantanta el la vico 
de 1’ paseroj (Turdus).

T u rism o . Sporto de la vojaĝoj.
T uris to . Persono, vojaĝanta por sia 

plezuro.
T u rk iso . Nediafana multekosta ŝtono, 

verdete-blua.
T u rm e n t i . Kaŭzi doloron, suferon : 

La kato turmentas la leaptitan muson. T u r- 
m en to . Ago de tiu, kiu turmentas.

T urn i. -1 . Movi objekton ĉirkaŭ ĝia 
propra akso : lurni la lcapon dekstrcn; lurni 
la pai/ojn de libro', turni radon de maSino -2.

(Fig.) : Turni la rigardon, turni la atenton, 
sin turni al iu kun peto. Turniĉji. Moviĝi 
ĉirkaŭ sia propra akso : La tero turniĝas 
ĉirlcaŭ sia akso kaj rondiras ĉirlcaŭ la suno. 
K a p tu rn o . Sento de perdo de la egalpezo. 
Komparu : T o rd i, r u l i .

Turniro. Publika vetbatalo de kavalir- 
oj en la mezaj jarcentoj.

Turto (Zool.). Migranta birdo el la 
familio de 1’ kolomboj (Turlur auritus).

Tuso. ltapida kaj brua elspiro, kaŭzita 
de' 1’ ekscito de la muka membrano de la 
spira tubo. T usi. Rapide kaj brue elspiri 
kaŭze de 1’ ekscito de la muka membrano 
de la spira.tubo : La ftizuloj mutte tusas.

Tuŝi. -1 . Almeti la fingrojn al io : Ne 
luŝu la hundon, ĝi estas fava! -2. Mencii, 
diri nemulte pri io, parolante pri aliaj 
aferoj : tuSi demandon en artikolo. - 3. Sanĝi: 
netuŝetba fundamento de Bsperanto. -4. Tuŝi 
la koron, kortuŝi : kaŭzi emocion, 
eksciti konipaton : tuŝnnla, kortuŝanla secno. 
T u ŝe ti. Tre delikate, apenaŭ senteble 
tuŝi : tuŝcti la vangon de infano.

Tuta. En ĉiuj siaj partoj, nedividita : 
manĝi tutan panon; la tuta mondo, la luta 
popolo. T u te . Plene, komplete : Mi estas 
tute trankvila. T u te  ne. Eĉ en la plej mal- 
alta grado ne : A/i fufe ne iimas. T u to . 
vbjekto, afero en ĉiuj siaj partoj, nedivid- 
ita : La tuto estas pti granda, ot ĉiu el ĝiaj 
partoj. T u teco . Abstrakta ideo de tuto : 
konsideri deinandon en ĝia luleco. T u ta ĵo . 
Ciuj kune, konsiderataj kiel nnu : La 
tutaĵon de ta ŝipoj dc lando oni nomas ŝiparo. 
Koniparu : K o m p le ta , p lena .

u
- U. - l .  Finiĝo de 1’ imperativo : lernu, 

venu. -2. Finiĝo de tiel nomata u-modo, 
uzata en frazoj, dependantaj de 1’ vortoj, 
esprimantaj ordonon, volon, peton, nece- 
son. Oni ordonis al lasoldalojfcciliestu pretaj 
antaŭ la leviĝo de T sutio. Mi min turnas al 
vi kun peto, ke vi ne rifuzu. Necese estas, lce 
vi venu.

-U j. Sutikso por derivi : - l .  Noinon dc 
1’ objekto, de 1’ vazo, servanta por porti, 
konservi la objektojn, esprimitajn de la 
radiko : papcrujo, inonujo. -2. Nomon ile I’ 
arbo, donanta la fruktojn, esprimitajn de 
la radiko : poinujo, pirujo. - 3. Nomon de 
la lando de 1’ popolo; esprimita de la 
radiko : Francujo, Turlcujo.

-Ul. Sufikso por derivi nomojn de per- 
sonoj aŭ eslaĵoj, kiuj estns karaktez.irataj 
per tio, kion esprimas la radiko : ĝibulo, 
bonulo, vertebrulo.

Ulano. Soldato de la pola malpeza 
kavalerio, portanta lancon.

U leero (Med.). Inflamo de ln haŭto aŭ 
muka mcmbrano kun loka perdo de 
substanco : ronda ulccro de la stomako.

Ulmo (Bot.). Arbo el la samnoma 
familio; ĝia ligno estas uzata por radoj 
(Ulmus effusa).

U lm acoj (Bot). Familio de dukotiledon* 
aj senpetalaj vegetaĵoj : ulmo.
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Ulno. Mezuro ile la. longeco, malsama 
en diversaj landoj : La pola ulno eslas 
576 milimctrojn longa.

U ltim ato . Neŝanĝebladecido,delinitivaj 
kondiĉoj de interkonsento, kies malak- 
cepto signifas rompon de la traktado, 
proklamon de milito.

- Um. Sulikso sen flksita signifo por 
derivi vortojn, kies rilato al la radiko ne 
povas esti esprimita per aliaj aliksoj : 
plenumi, nazuino, kolumo, krucumi.

U m beliferoj (Bot.). Familio de dukoli- 
ledona.j multepetalaj vegetaĵoj : apio, 
petrosela, karoto.

U m biliko (Anat.). Kaveto sur la cenlro 
de la ventro.

Unco. Apoteka pezilo =  30 gr.
Ungo (Anat.). Malmola elkreskaĵo ĉe la 

supro de la liomaj fingroj : purigi la ungojn. 
U ngego . Akraj ungoj de la birdoj kaj 
de multaj mambestoj.

U niform o. Serva kostnmo de militisto, 
de ŝtata olicisto. Kompa.ru : K ostum o, 
liv re o .

U nika. Sola en sia speco, ne liavanta 
alian egalan aŭsimilan : Unilca vidajo.'

U nisono (Muz.). Plenumo de la sama 
tono, de la sama mejodio samtempe per 
du voĉoj aŭ instrumentoj.

U niverso . Tutaĵo de tio, kio ekzistas; 
la tuta mondo.

U niversa la . Taŭga absolute por ĉiuj, 
porĉio; koncernantaabsolute Ciujn, ĉion : 
universala rimedo. universala genio. Kom-
paru : G enera la , k o m u n a .

U n iv ers ita to . Supera lernejo, kie oni 
instruas diversajn branĉojn delasciencoj 
kaj artoj : la fakultaloj de universilato.

Unu -1 . Nombro 1 : Ni havas unu buSon 
kaj du orelojn. -2. Nedilinita artikolo : Unu 
vidvino Itavis du Jilinojn. (Malofte uzata en 
tia senco.) U n u a . Okupanta lokon, sign- 
itan per la. nombro unu; estanta aiitaŭ 
ĉiuj kaj sekvala de ili : la unua vico cn la 
teatro. U nue. Antaŭ ĉio, en la unua loko : 
Unue mi devas diri al vi. U nuo . - 1 .  Unu 
objekto, kiel kontraŭo de pli granda 
nombro : La delcokonsislas el dek unuoj. -2. 
Kvanto, elektita kiel komuna mezuro de 
ĉiuj aliaj de la sama speco : La melro 
estas unuo de la longeco. Afonunuo, lempunuo. 
U nueoo. - Eco esti unu : La unueco estas la 
plej grava principo dc la univcrsala lingvo. - 2. 
Samtempa kaj samcela hariuonia agado : 
Ltt unueco donas forlojn. U nuig i. Kunigi 
multajn objekton en unu tuton : untiigi la

forlojn. La Unuigitaj Statoj de la Norda Ame- 
rilco. U nu iĝ i. Kuniĝi, estante multaj, en 
unu tuton : Dek societoj unuiĝis en unu ligon. 
Komparu : Asocio, k o m p an io , ligo , sooieto.

U pupo (ZooL). Krianta birdo el la vico 
de 1’ paseroj (Upupa).

Uro (Zool.). Duhufa mambesto el la 
familio de 1’ bovoj, la plej granda eŭropa 
mambesto (Bison europeus).

U ragano . Ekstreme forta vento.
Urano. -1. Dio de la greka mitologio 

patro de Kronoso, de I’ciklopoj kaj titan- 
oj. -2 (Astr.). Planedo. -3. (Ĥem.). U. Ĥe- 
inia elemento, uzata por farboj.

Urbo. G randa aro de domoj, dismetitaj 
laŭ stratoj. U rb a . De urbo, koncernanta 
urbon : urba stralo, urba moro. U rb an o . 
Loĝanlo de urbo. U rb e s tro . Persono, 
administranta urbon. A n ta ŭ u rb o . Parto 
de urbo ekster la urba bariero, ekstera 
parto de urbo. C efurbo Ĝefa urbo de 
regno, de lando, de provinco : Berlino 
estas la ĉefurbo de GermanUjo.

Urĝi. Devi tuj esti farila, ne povi esti 
prokrastita : La afero urĝas. Urĝa. Kiu 
urĝas : urĝadecido.

Urino. Flava, Iluida ekskremento, pro- 
duktata de la renoj kaj eligata de la ve- 
ziko. Urini. Eligi la urinon. U rin e jo . Loko, 
kie oni urinas.

Urno. Argila aŭ melala vazo, uzata en 
la antikvaj tempoj por konservi la cindr- 
ojn de la mortintoj, nun por kolekti voĉ- 
donajn kartojn.

U rogalo  (Zool.). Granda birdo el la 
vico de I’ kokoj (Tetrao urogallus).

Urso (Zool.). Speco de kvinfmgra raba 
mambesto (Ursus).

U rtiko  (Bot). Ilerba vegetaĵo el lasam- 
noma familio, kun brogantaj haretoj 
(Urlica).

U rtikaco j (Bot.)., Familio de dukotile- 
donaj senpclalaj vegetaĵoj : Itanabo, urtiko.

-Us. Finiĝo de la kondiĉa modo : Se mi 
SCius, mi dirus al vi.

U tero  (Anat.). Ina seksa organo de 1’ 
hornoj lmj de aliaj bestoj, en kiu evoluas 
la feto.

U tila. Alportanta bonon, donanta bonan 
rezullaton : ulila instruo. U tilo . lo utila. 
U tileco . Eco de tio, kio estas utila : Ĉiuj 
komprenas la ulilecon de la internacia lingvo, 
sed ne ĉiuj kredas je ĝia ebleco. U tili. Esti 
utila, alporti utilon : Ŝenĉesaj admonoj tute

Kompa.ru
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ne utilas. M a lu tila . Alportanta malbonon, 
donanta malbonan rezultaton : malutila 
konsilo. M alu tilo . Io mahitila. M alutileoo. 
Eco de tio, kis estas malutila. M alu tili. 
Esti malutila, alporti malulilon. S e n u tila . 
Ne donanta 'utilon. S enu tileco . Eco de 
tib, kio estas senutila. Komparu : P ro - 
fiti.

Utopio. - l .  Revata lando, kie ĉi6 estas 
perfekta (la titolo de la verko de Morus). 
- 2. Neefektivigebla revo, projekto. u to -  
pia. llavanta la ecojn de utopio. : utopia 
plano. u to p iis to . Persono, kiu kreas, kred- 
as utopiojn.

U verturo. Orkestra peco, ludata antaŭ 
opero.

Uzi. Preni, konsumi por sia utilo, kiel 
rimedon, inslrumenton, materialon : u:i 
la forlojn por laboro; uzi Jingrojn anstataii 
forko; uzi multe da salo. Uzo. Ago de tiu, 
kiu uzas : u:o de la artikoto. Eluzi. 
Difekli per longa uzado : ehizita veslo. 
Tro.uzi. t’zi tro niulte, tre ofte : trouzi la 
kuninelitajn tempojn, trouzi ies pacicncon.

Uzurpi. Serirajte proprigi al si la super- 
an povon : uzurpi tronon. U zurpo . Ago de 
tiu, kiu uzurpas. U zu rp u lo . Persono, kiu 
uzurpas.

V

Vadl. Paŝi en akvo, en mola substanco : 
vadi en lioto, en ncfo, en sablo.

Vaflo. Plata kuko, bakita inler du feraj 
ladoj.

Vagi. iri de unu loko en alian sen 
dilinita celo. V agisto . Vaganta, senliejma, 
senokupn lionio. Komparu : M igri.

Vagono. Surrela veturilo : fervaja 
vaf/onn. V agonaro . Aro de vagonoj, kun- 
igitaj unu kun alia kaj tirataj de la sama 
lokomotivo.

Vaki. Esti libera (pri olico) : JSn nia 
ofieejo estns nun vuknntaj lokoj.

Vakcinio (Bot.). Arbeto el la saro- 
noma familio; ĝiaj beroj estas uzataj por 
konfitajo (Vaccinium Vilis idaea).

Vakciniacoj (Bot.). Familio de dukoti- 
ledonaj unupetalaj vegetaĵoj : mirtelo. 
vakcinio.

Vakso. Pl ava substanco, el kiu ia 
abeloj konstruas sian loĝejon. V aksi. 
Sroiri per vnkso : vaksi la plankou. V akato lo  
=  L ak to lo . S ig e lv ak so . Substanco faratn 
el ŝelako, rezino kaj vakso, uzata por 
sigeloj.

Valo. Loko inter montoj.
Valeriano (Bot.). llerba vegetaĵo el la 

samnoma familio; ĝia radiko estas nzala 
en ta medicino (Valeriana officinalis).

V alerianacoj (Bot.). Familio de duko- 
titedonaj unupetalaj vegetaĵoj : valeriano.

Valizo. Led;i, fermebla kesto por vo- 
jaĝo.

Valoro. Mezuro, grado de la uzebleco 
de io : l.a oro liavas iicniun valoron en la 
durerto. V alo ri, llavi valoron. V alo ra . Kiu 
valoras. M u ltv a lo ra . Kiu multe valoras : 
Koran dunkon por via muttvalara kunlabor- 
ado! Komparu : K osto , prezo .

Valso. - l .  Turndanco de germana 
deveno jc la tempo 3/4. -2. Mclodio laŭ 
kiu oni dancas la valson. V alsi. Datici la 
valson.

Valuto. -1 . Valoro dc, kambio. -2 . Va- 
loro de papera mono en metalaj unuoj aŭ 
laŭ la kurso.

Vampiro. -1. (Zool.). Spcco de grandn 
vesperto, vivanta en la tropika Anieriko. 
(Vampyrus spectrum). -2. Fabela monstro, 
sueanla sangon el la homoj kaj bestoj. 
-3. Persono, sin riĉignnta per la lalioro 
kaj propraĵo de aliaj.

Vana. Xe atinganla la rezultaton, sen- 
efika : Cerpi akvon per kribrilo eslas vana 
laboro. V ane. Iin vana maniero, sen rezul- 
tato, sen etiko.

Vnnadio (lleiu.). V. Ileinia elemento, 
arĝente-blanka melnlo, uzala por la fabrik- 
ado de nigraj inkoj kaj farlioj.

Vandalo. Iiarbaro, detrunnta monti- 
mentojn de la arloj kaj sciencoj. Vandala. 
De vandalo, liavanta le econ de vandalo : 
vandala ago.

Vandalism o. Kino detrui monument- 
ojn de la artoj kaj sciencoj.

Vanelo iZool.). Malgranda birdo el la 
vico de la longkruraj (Vanellus cristatus).
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Vango. Flanka parto de la vizoĝo : kisi 

je la vango. Vangharoj. Haroĵ, kovranlaĵ 
la vangojn de 1’ viraj. Vangofrapo. Bato 
per la inano je lii vango. Vangolrapi. Doni 
ttl in vangofrupon.

Vanilo (Bot.). Parazita vegetaĵo el la 
familio <le I’ orkideacoj; ĝiaj frnktoj estas 
uzataj kiel bonodora spicaĵo (Vanilla pluiii- 
folia).

Vanta -1. Senvnlora, negrava, nc- 
daŭra : f.'<<> estas vanta kompare kun la 
eterneco. - 2. Amanta posedi kaj montri 
vantajn aferojn : vantu vieino. Venteco. 
Eco <le tio, kio estas vanta. Vantajo. 
Objekto, afero vanta.

Vaporo. Gaso, formiĝinta el varmigita 
fluidaĵo : vaporo de la akvo, vaporo de l’ 
elero. Vaporigi. Fari ion vaporo : vaporigi 
akvon en kaldrono. Vaporiĝi. Fariĝi vaporo : 
La akvo abunde vaporiĝas dum la someraj 
varmegoj. Vaporŝipo. Sipo, movata de la 
akva vaporo. Vaporbano. Bano on akva 
vaporo. Vaporbanejo. Loko por vapor- 
banoj : En ltusujo eiu kamparaiio posedas 
sian vnporbanijon.

Varbi. -1. liistigi iun sin enskribi en la 
arnieon : varbi soldalojn: -2. Instigi iun 
sin enskribi en partion, akcopti doktrin- 
on : varbi samideanojn. Varbo, varbado. 
Ago, agoj <le tiu, kiu varbas.

Varii. Sanĝiĝi, esti diversa laŭ la cir- 
konstancoj ; esti jen tia, jen alia : La tem- 
peraturo senĉcse varias liodiaii. V arla. I)i- 
versa laŭ la cirkonstancoj; jen tia, jen 
alia.

Variolo (Med.). Infekta, fcbra inalsano, 
karaktcrizata de pustuloj <le la liaiito, 
lasantaj post sia malapero malgrandajn 
cikatrojn.

Varmo. - 1 .  Sento, kinn kaŭzas brul- 
anta kurpo. la sunaj radioj k. s. je la 
nervoj de nia baŭto. - 2. Fizika fenomeno, 
de kin leviĝas la temperaturo de korpo : 
Ln varmo estas ondforma, laŭlonga vibrado 
de la molckuloj de liorpo. Varm a. -1 . HhV- 
anla aŭ Iransdonanta la varmon : narma 
liaiito, varma lclimato. -2 . Konservanta la 
varmon : varmn vesto. V arm igi. Fari ion 
varma : varmigi akvon. Varmiĝi. Fariĝi 
varnm : La aksoj varmif/as dum ta veturado. 
Varmego. Tre forbi varmo : tropika varni- 
ego. V arm ega. Tre varma; kies tempera- 
turo estas multe pli alta, ol tiu de nia 
korpo : varmepa, ruĝii fero. V arm eta. lom 
varma; kies teniperattiro estas iom pli 
alta, ol tiu de nia korpo : lavi vundon per 
vamarta nkvo. M alvarm o. Sento, kiun 
kaŭzas la glacio, la vintra aero, k. s.

M alvarm a. Havanta aŭ transdonanta mal- 
varmon. Malvarmego. Tre forta mal- 
varino : siberia malvarinego. M alvarm um i. 
Fariĝi malsana de malvarmo.

Varti. Gardi kaj zorgi malgrandan 
infanon : La virinoj pli bone vartas, ol la 
viroj. V artistino . Virino, kies okupo estas 
varli. Komparu : Flegi.

Vasalo. En la mezaj jarcentoj posed- 
anto de bienoj, paganta tributon al la 
regnestro, de kiu li ricevis ilin.

Vasta. Uavanta grandajn dimensioĵn, 
povanta enteni multe : vasta ĉainbro, vasta 
vesto, vasta protjramo. Vasteco. Eco de tio, 
kio estas vasta. Piivastig i. Fari ion pli 
vasta : plivastigi manikon. M alvasta. lfav- 
anta malgramlajn dimensiojn, povanta 
enteni malmulte : malvasta kesto, malvasta 
spirito. Vaste. En vasla maniero. Disvastigi. 
Fari ion vasta en ĉiuj tlirektoj, vaste dis- 
onigi ion : dsvasligi fnmoti.

Vato. Kotono, uzala por esli lokita suh 
la ŝtofo de vesto aŭ por bandaĝoj.

Vazo. Ujo argila, metala. ligna k. t. p., 
<le plej diversagrandeco kaj formo, destin- 
ita por diversaj subslancoj, fluidaj aŭ 
solidaj : glaso, supujo, florvazo, lavva:o.

Vazelino. Graso, produktata el kruda 
petrolo kaj uzata por ŝmiri la liaŭton, por 
pomadoj.

Ve. Ekkria. parlikulo, esprimanta plend- 
on pro malfeliĉo: Ho ve ai mi, malfeliĉa!

Vegeti. -1 . Vivi vivon. konsistantan je 
sinnulrado, digestado kaj konservado de 
la speeo : La arbo vegetas. - 2. Vivi vivon 
mizeran, senesperan :vcgcli en lu provinco. 
Vegetajo. Estaĵo vegetanta : arbo, herbo, 
fungo, Simo.

V egetara. Konsistanta nur cl vegetaĵ- 
oj, legomoj (pri manĝaĵoj) : vcgetara dieto, 
V egetaristo. Persono, manĝantanur veget- 
aĵojn.

V egetarism o. Sistemo de sinnutrado 
ekskluzive per vegelaĵoj.

Vejno. -1. Angio, kondiikanla la sangon 
de la histoj al la koro. -2. Longa, mal- 
larĝa parto vejnosimila, en ligno, ŝtono, 
tero. Vejna. l)e vcjno, el vejnoj : vejnd 
sistemo, vcjna sungo.

Veki. - l .  Intcrrompi ies dorinon : veki 
iun et profunda ilorino. -2  Vigligi : veki la 
atenton <(<• Z« aiiskultantoj. Veko. Ago de 
tiu, kiu vekas. Vekiĝi. Itekonsciiĝi el 
dormo : vekiĝi frumatene. Vekiĝo. Slato <le 
tiu, kiu vekiĝas. Vekhorloĝo. Horloĝo kun 
sonorilo por vcki.
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Verto. -1 . Trabeto por porti du sitelojn 
sur la ŝultroj. -2. Transversa trabeto de 
ordinara pezilo.

Velo. Granda lola tuko, kiunoni streĉas 
ĉe la mastoj por kapti la venton. V elŝipo . 
Ŝipo, movata de la vento per la veloj. 
V e lv e tu r i. Veturi en velŝipo.

Veleno. Bela, brila, rigida papero, simil- 
anta pergamenon.

Velki. Perdi la vivsukojn, .vivfreŝecon : 
velkinta floro, velkinta vizaĝo, vclkinta koloro.

V elocipedo. Malgranda veturilo porsin 
mem transporti per mekanismo, movata 
per la piedoj : durada, trirada velocipedo.

Veluro. Teksaĵo, provizita sur unu 
flanko per mallongaj, densaj, rekte star- 
antaj, brilaj haroj. V elu ra . E1 veluro, 
similanta veluron : velura veŝto, velura 
mano.

Veni. Atingi lokon precize difinitan; 
atingi lokon, kicn oni iras : Venu at mi! 
La armeo venis en la urbon nokte. V en ig i. 
Mendi, inviti, ke io venu : venigi libron; 
venigi kuraciston. D even i. Veni de, esti ido, 
esti rezultato : La Ilaloj devenas de la 
antikvaj ftomanoj. La patologia graseco de- 
venas de abunda manĝo kaj de manko de la 
movado. K u n v e n i. Veni ien por kune 
resti tie, por kune fari ion : La partopren- 
antoj de la ekskurso kunvenos e.n la stacidomo. 
La socielanoj kunvehas hodiaŭ por etekti sian 
estraron. K u n v en o , Kolektiĝo por speciala 
celo : kunvcno de pacijistoj. K u n s id i. Kun- 
veni por diskuti ion : La koinitato kunsidis 
dek fojojn duin ta pasinta jaro. K unsido . 
Kunveno por diskuti ion : kunsido de ta 
parlamento. R e v en i. Veni tien, de kie oni 
foriris : reveni hejmen. R eveno , Veno tien, 
de kie oni foriris.

Vendi. Gedi ion por interkonsentita 
prezo : vendi ĉapelon por dek frankoj. 
V endo , v en d ad o . Ago, agoj de tiu, kiu 
vendas. V endejo . Loko, kie oni vendas. 
V en d eb la . Kio povas esti vendita : En la 
nunaj tenipoj ĉio estas vendebla, ĉio acetebla. 
R e v en d i. Vendi tion, kion oni aeetis : 
revendi pti kare, ol oni aĉetis.

Vendredo. Sesa tago de la semajno. 
V e n d re d e . Duni vendredo : Vendrede oni 
fastas.

Veneno. Substanco, detruanta la funk- 
ciojn de la vivo : Fosforo estas mortiga 
veneno. V eneni. - 1. Detrui la funkciojn 
de la vivo per veneno; mortigi per vene- 
no : veneni rabian hundon. - 2. Almiksi 
venenon : veneni vinon. - 3. Fari malfeliĉa, 
malagrabla : Jnfano, vi venenas mian mal- 
junecon/ Veneni plezuron,

Venera (Med.). Malsano seksa kaj deve- 
nanta de seksa rilato : vcncra ulcero.

Venĝi. Fari al iu saman malbonon, kiu 
estis farita de li al ni aŭ al personoj, karaj 
por ni : venĝi al iu la ofendon, venĝi sin, 
venĝi amikon. V enĝo. Ago de tiu, kiu 
venĝas. V enĝem a. Ilavanta inklinon venĝi: 
venĝema malamiko.

Venki. Superi en batalo : Nia armeo 
venkis la matamikojn. La laŭreato facile 
venkis ĉiujn poetojn en la konkurso. V enko. 
Sukceso en batalo : Ankoraŭ unu lia venko, 
Itaj mi restos sen armeo! M a lv en k o . Mal- 
sukceso en batalo.

Vento. Movado de la atmosfera aero : 
suda varma vento. V en tego . Tre forta 
vento, ordinare akompanata de pluvo. 
Komparu: F u lm o to n d ro . V en tu m i. Befreŝ- 
igi, movante la aeron al iu : sin ventumi. 
V entum ilo . Objekto, instrumento porvenl- 
umi.

Ventoli. Refreŝigi la aeron en fermita 
spaco : ventoli tunelon. V en to lilo . Aparato 
por ventoli. KompaVu : A erum i.

Ventro (Med.). Parto dc la korpo, kie 
estas la intestoj, inter la brusto kaj la 
seksaj o rg an o j. V e n tro p a ro lis to . Persono, 
scianta paroli tiamaniere, ke la movoj de 
la lipoj estas nerimarkeblaj kaj ŝajnas, 
ke la voeo vcnas de la ventro.

Vera. - 1. Akorda kun lio, kio estas, 
kun la faktoj : vera rakonto. -2 . Ne ŝajna, 
ne falsita, ne imitita : vera amiko, vera 
pentraĵo de Rafaelo. Vero. Abstrakta ideo 
de io vera : La vero ĉiam vcnkas. V ereco. 
Eco de lio, kio estas vera : Vi ne havas la 
rajton dubi je la vereco de miaj vortoj. 
Verama. Kiu amas la veron kaj eiam ĝin 
diras.

Verando. Speco de laŭbo kun fenestroj, 
konstruita ee domo. Komparu : Balkono, 
te ra so .

Verbo Vorto, esprimanta la staton aŭ 
agon de la subjekto kaj la lempon de ili : 
la suno tumas; la birdo Jorflugis’, la patro 
venos.

Verbeno (Bot.). Vegetaĵo ornama cl la 
samnoma familio (Vcrbena).

Verda. llavanta la koloron, identan 
kun tiu de la herbo, de la folioj de 
la arboj k. t. p. : ta verda standardo. V erdo. 
Verda koloro : La verdo rapide vetkas. 
Verdaĵo. Objekto, objektoj verdaj : ta 
verdaĵo de la lcampoj. V e rd e ta . Havanta 
koloron kun verda nuaneo.

Verdigro. (Ilem.). Aeetato de 1’ kupro 
(veneno), verda farbo.
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Verdikto. -1 . Decido de la. juĝantaro 
pri la kulpeco de la akuzilo kaj pri la 
puno : severa verdilcto. - 2. Decido de iu 
ajn juĝantaro : la verdilcto en konlcurso.

Vergo. Maldika fleksebla branĉeto, 
maldika fleksebla bastoneto : betula vergo, 
fera vergo. Komparu : B ran ĉe to .

Verki. Produkti, krei ion novan en 
scienco aŭ arto : verlci novelon, verki operon. 
V erk o . Scienca aŭ arta kreaĵo : la verkoj 
de Neuiton, de Dante. V erk ad o . Oknpo, 
laboro de tiu, kiu verkas. V erk is to . 
Homo, kies okupo estas verki, aŭtoro.

Vermo (Zook). Mola, longforma, sen- 
menibra beslo : solitcro, aslmrido. V erm o- 
forma. Havanta formon de vernio.

Verm ieelo. Maldikaj pastaj strioj, 
manĝataj kun supo.

V erm uto. Illanka vino, en kiu estas 
infuzitaj diversaj maldolĉaj substancoj.

V erso. Frazo, kolekto de vort.oj, ritnie 
ordigitaj kaj okupantaj iinii linion skrilie 
aŭ prese. V ersa io . Poezia verko, verkita 
en versoj : la versaĵoj de Zainenliof. V erai. 
Verki, fari versojn. V e rs is to . Aŭtoro de 
versoj.

V ersto. Itusa mczuro dc la longeco de 
la vojoj (1067 ni.).

Verŝi. Fluigi el vazo en vazon : verŝi 
akvon el kruĉo en glason. D isv e rŝ i. Verŝi en 
diversajn llankojn, precipe pro nelerta 
inovo : disverŜi inkoit sur paperojn. S u r- 
v e rŝ i. Verŝi sur ion, precipc por refreŝigi 
vegetaĵon, por forigi polvon : surverŝi 
floron, surverŝi vojon. T ra n s v e rŝ i. Verŝi cl 
iinu loko, vazo cn alian : transverŝi lcon.

Verto (Anat.). Supro do la kap.
Vertebro (Anat.). Ĝiu el la ostoj, el kiuj 

konsistas k t osta kolono de I’ kolo kaj de 
la dorso. V e rte b ra . - 1. De vertebro : 
vertcbra truo, - 2. Ilavanla vertebrojn : 
verlebra besto. V e r te b ru lo . llcsto, havanta 
vertebrojn : kvarpiedulo, birdo, ĵiŝo.

Vertikala. Ilavanta la direkton, 
perpendikularan al la horizontala; havanta 
la direkton de ŝnuro, ĉe kies ekstreino 
pendas peza objekto. V ertik a le . En ver- 
tikala direklo.

Veruko. Malgranda elkreskaĵo de la 
liaŭto, ordinare sur la vizaĝo aŭ sur la 
nianoj.

Vervo. Fervora kaj viva skrib- aŭ 
parolinaniero; viva inspiro tle verkisto : 
paroli lcun vervo. Komparu : A plom bo,
«m fazo, patoflo,

Vespo (Zool.). Insekto el la familio de 
la himenopteroj, vivanta en societoj aŭ 
aparte (Vespa).

V espero. Tempo de la subiro de la 
suno gis la apero de la nokta mallumo. 
V esp era . De vespero : vesperd horo, vespera 
silento. V espere . Dum vespero.

V esperto (Zook). Specoile mambesto, 
posedanta flugaparaton — fluganta muso 
(Vespertilio murinus).

Vesto. Ĉio, kion oni portas sur si por 
kovri la korpon : pantalono, jupo, jako, palto. 
V esti. Mcti sur iun veslon : vesli infanon, 
sin vesliper surtuto. V este jo . Loko, ĉambro, 
kie oni konservas, kie oni lasas la veslojn : 
Sin vestejo eslas plena, kaj ĉiam ŝi plendas, 
kc ŝi havas nenion por sin vesti. La ĉapelo 
ĝenos vin duin la spektaklo, lasu ĝin en la 
vestejo. S en v es tig i. Demeti veston : sin 
senvestigi antaŭ la bano.

V estiblo. 1’arto de domo, tra kiu oni 
eniras de ekstere en la aliajn partojn, 
ĉambrojn. Komparu : Antaŭĉambro.

Veŝto. Seunianikavirabrustvesto,kiun 
oni portas sub la jako, sub la redingoto.

Veto. Interkonsenlo de du diskutantaj 
personoj, ketiu .kiu monlriĝos malprava, 
pagos al la alia antaŭe difinitan sumon. 
V eti. Fari veton : Mi vetas kun vi dek 
frankojn, ke morgaŭ pluvos. Vcli dek frank- 
ojn kontraŭ unu. V e tb a ta li . Batali pro 
veto, kiu estos la venkinto. V e tk u r i . Kuri 
pro veto, kiu la unua atingos la celon.

Vetero. Stato de la almosfero koncerne 
ĝian temperatnron, malsekecpn, ventojn 
k. t. p. : bcla vetero, leonstanta vetero,

Veterano. - 1. Malnova soldato : la 
lastaj veteranoj de la mililoj de Napolcono. 
- 2. llomo, kiu maljuniĝis, plenumante 
profesion : oficislo veterano.

V eterinaro. Bestkuracislo.
Veturi. listi transportata de unu loko 

al alia per speciala ilo : vcturi en kaleŝo, 
en vagono, sur ŝipo', kaleŝo, ŝipo biciklo 
veturas. V e tu rig i. Transporti iun de unu 
loko al alia per speciala ilo : veturigi 
grenon al bnzaro. V e tu rig is to . llomo, kiu 
direktas veturildn. V etu rilo . Ilo, per kiu 
oni veturas, precipe Lia ilo kun radoj. 
G litv e tu rilo . Vctnrilo, kiu anstataŭ radoj 
havas lignnjn trabetojn por gliti sur la 
neĝo. E lv e tu r i . Veturi el iu loko kaj ĝln 
forlasi : La artilerio elveluris el la citadelo 
hieraŭ. E n v e tu ri. Veturi en iun iokon kaj 
ĝin atingi : La liuvalerio enveturis en la 
tirboii. T ra v e tu r i .  Veturi Ira io kaj atingi 
ĝian ekstremon : Traveturi la tutan Eŭropon.
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Transveturi. Vetnri Irans ion kaj atingi 
ĝian alian llankon : Iransveturi panton. 
R e v e tu ri. Veturi tien, de kie oni venis : 
rcveturi palrujon. A er-, in a r- . v e lv e tu r i. 
Veturi en la aero, sur la maro, per vel- 
ŝipo.

Veziko. - 1. Membrana sako : urina 
vezilco, naĝveziko. - 2. Objekto, similanla 
vezikon : gasa veziko en la bolanta akvo.

V eziro. Turka ministro.
Vi. Pronomo de la dua persono de T 

ununonibro (ĝentila formo anslataŭ ct) 
kaj de la dua persono de 1’multenombro.

V iaduk to . Pontosurarkadoj, konstruita 
super vojo.

V iando . Manĝebln subslnnco, kovrant 
la ostojn de 1’ bestoj kaj konsistanta el 
muskoloj. Koniparu : Karno.

Vibro. Tremo de sonanla korpo : 
vibroj defrapita kordo. V ib ri. Fari vibrojn : 
Ju pli alta estas la tono, des pli rapide 
vibras la molekuloj.

V iburno  (Bot.). Arbeto el la familio de 
la kaprifoliacoj, kun blankaj floroj kaj 
ruĝaj fruktoj (Viburnum).

Vieo. - 1. Linio, sur kiu estas dismetita 
serio de olijnkloj aii personoj. unu llanke 
de alia aŭ antaii alia : unuavico de sejjoj en 
teatro, vico de soldatoj en taemento, vico dc 
arboj en ĝardeno, - 2. Momento en serio 
de agoj intcrsekvnj, cn kiu esfas plen- 
iiruala eiu el ili : TVun estas via vico paroli. 
Vio-. Prefikso por esprimi anstataiianton : 
vicprczidanlo, vicreĝo.

Vieio (Bot.). Ilerba vegetaĵo el la 
familio de T fabacoj (Vicia).

Vidi. - l .  Pereepli per la okuloj : ,1/i 
vidas ŝipnn sur la lago. La blindulo Vidas 
nenion. - 2. Koni, kompreni : l)io vidas la 
fundon de nia lcoro. Nun oni vidas, Ition celis 
la luta agitado. - 3. Bimarki : Mi vidas, ke 
vi ne estas malsata. V idado . Vidkapablo. 
V idajo . Tio, kiori oni vidas : hia bcla 
vidaĵo! V ideb la . Kiu povas esti viilala : 
Multaj steloj ne estas videblaj per nearinita 
okulo. V id inda  : Kiu merilas esl.i vidata : 
vidiĥda pentraĵo. V id p u n k to . - 1. Loko.de 
kiu oni rigardas objekton : La pejzaĝo 
estis plej pentrinda de altu vidpunlcto. - 2. 
Maniero konsideri aferon : Lu konkludo 
dependas tle la vidpunkto. A n ta ŭ v id i. Scii, 
koni de antaŭe : antaŭvidi la sorton. 
E k v id i. Rimarki per la vido. R evid i. 
Vidi tion, kion oni jain vidis : revidi 
ainikon post longa .foresto. R ev ido . Ago 
de liu, kiu revidns, de tinj, kiuj revidas, 
de tiuj, kiuj revidas unu alian : ĝis re- 
vidot T ra v id i. Vidi tra io : travidi glason.

T ra v id e b la . Tra kiu io povas esti vidata : 
travidcbla akvo. K om paru  : R ig ard i.

Vidvo. Viro, kiu perdis sian edzinon 
kaj ne reedziĝis. V idv ino . Virino, kiu 
prrdis sian eilzon kaj ne reedziniĝis. 
V idva. Perdinta edzon aii edzinon kaj ne 
reedziĝininta aŭ ne reedziĝinta. V idveco. 
Slaio de tiu, kiu estas vidva.

Vigla. - 1. Vekiĝinta el bona dormo 
kaj tial freŝa, ĝaja, plena de fortoj : vigla 
liomo, vigia vizaĝo! - 2. Freŝa, plena de 
fortoj, energia : vigla vej'o, vigla propa- 
gando. V ig le . En vigla maniero, vive : 
vigle labori. V igleco. Eco de tiu, kiu 
estas vigla. V iglig i. Fari iun vigla.

V ikario . Pastro, helpanta kaj anstataŭ- 
anta parolieslron.

V ikuno (Zool.). Amerika remaĉulo 
similanta lainon, kun delikata lano. 
(Auehenia vicunna).

' Vilo. Tufo de baroj, de fadenoj, 
dependantaj de supraĵo.

Vilaĝo. Aro de domoj, pli malgranda 
kaj simpla, ol urbo, kaj loĝata precipe 
de kamparanoj. V ilaĝano . Loĝanto de 
vilaĝo.

Vino. Alkohola trinkaĵo, produktala el 
suko de samnomaj beroj : blanka vina, 
ruĝa vino. V inbero .

V inagro . Acidigila vino, uzata kiel 
spicaĵo : salalo kun vinagro.

Vindi. Ĉirkaŭvolvi suĉinfanon per fuko.
Vinjeto. Malgranda ornamanla desegn- 

aĵo cn la komenco aŭ en la tino de 
libro, de ĉapitro; desegnaĵo, ornamanta 
paĝojn, en formo de kadro.

V inkto. Fcra najlo kun larĝa ltapo por 
kuuigi ferajn pecojn. vinkti. Kunigi per 
vinklo.

V intro. La plej nlalvarmn el la kvar 
-sezonoj de la jaro, de la, plej mallonga 
decembra tago ĝis la marla. tagnoktegal- 
cco. vintra. I)e vintro, havanta la eeojn 
de vintro : vintra temperaturd.

ViolofBot.). llerba vegetaĵo, kim belaj 
bonodoraj floroj, el la sainriiuiia familio 
(Violu).

V iolacoj (Bot.). Familio de dukotile- 
donaj mullepetalaj vegetaĵoj : violo.

Violono Kvarkorda arĉa instrumento : 
violono dc Stradivarius, ludi violonnn. 
violonisto. Artisto ludanta violonon.

Violoneelo. Granda kvarkorda arĉa 
instrumento. v io lo n ĉ e lis to . Artisto lud- 
anta violonĉelon.

Loko.de
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Vipo. Ito por bati, konsistn.nl,t. cl bas- 

tono, al kies ekstremo estas iigita ŝnuro 
aii rimeno. V ipi. Ilali per vipo.

V.ipuro (Zool.). Speco de venena 
serpento {Vipera).

Viro. Homo aii besto apartenanla al la 
forta sekso (kontraŭo de la virino, de la 
ino); en matura aĝo (kontraŭo de la 
infano, de 1’ knabo). V irino . Ilomo aŭ 
besto apartenanla al la malforta sekso, 
en matura aĝo. V ireco . Eco de tiu, kiu 
estas viro. V irin eco . Ecode tiu, kiu estas 
virino : « In elerna virineco ». V ira . De 
viro, havanta la karakterizajn trajtojn de 
viro : vira vizaĝo. V ir in a . De virino, 
havanta la karakterizajn trajtojn de 
virino.

Virga. - l .  Kiu ne havis ankoraii 
seksajn rilatojn virga. Imabino. - 2. Ne 
esplorita, nc kulturita : virga arbaro, 
virga tero. V irgeco. Hco de tiu, kiu estas 
virga. Virgulo. Viro virga. V irg u lin o . 
Virino virga.

Virto. Konstanla emo de la animo fari 
lionon, plenumi la devojn : honcsteco, 
ĉasteco. V ir ta . 1‘osedanta virton. virtoju. 
M a lv ir to . Konstanta emo dc la animo fari 
malbonon, nc plenumi la devojn : mal- 
diligenleco. ilalrieeoo nc estas malvirto. 
M a iv ir ta . Posedanta malvirton. malvirt- 
ojn.

Virtuozo. - l .  Artisto, posedanta 
grandan talenton por plennmi muzikajn 
verkojn : Paganini eslis granda virlaozo.
- 2. liomo, posedanta grandajn kapablojn 
por fari ion : virtuozo de sporto. V irtu o z- 
eco. Eco de liu, kiu estas virtuozo.

Visko (Bot.). Dukotiledona senpetala 
parazita vegelaĵo {Viscum album)..

Viskio. Amerika brando.
Visto. Kartludo por kvar personoj, 

dividitnj en du partiojn.
Viŝi. Purigi objekton, forigante de ĝi 

polvon, malsekecon per frotado : viŝi 
tablon post la tagmanĝo, viŝi polvon dc tublo. 
Itomparu : F ro ti, g ra t i ,  sk ra p i.

Vitro. - 1. Perfekte travidebla, facile 
rompebla substanco, produktata per 
fnndo de silika sablo kun potaso aii sodo.
- 2. Diversa.j objektoj, faritaj el vitro : 
fenestra vitro, okulvitroj. V itra . E1 v itro  : 
vitra glaso.

Vitriolo (Hem.). Sulfurika acido, 
sulfurika salo.

Vivi. Havi la bazon de sia aliiĝp kaj 
evoluo en si mem, konservante malgraŭ 
ili la esencan formon : La bestoj lcaj 
negelaĵoj nivas, la mineraloj nc vivas. V ivo. 
Stato de tio, kio vivas. v tv a .  Vigla, 
rapidmova, energia : viva disputo, viva 
maljiuullo. V iv an ta , Kiu vivas : vivanta 
estajo. G isvivi. Vivi ĝis iu momento : La 
patrino ne ĝisvivis la edziĝon dc sia filo. 
P o stv iv i. Vivi ankoraŭ post ies morto : 
postvivi sian filon. R ev iv ig i, Fari iun rce 
vivanta; redoni al iu ia vivon : revivigi 
droninton. T ra v iv i. Pasigi vivante : travivi 
la juneeon en malliberejo.

Vizo. Surskribo sur pasporto, ateslanta 
ĝian aŭtentikecon. v iz i. Farivizon.

Vizaĝo. Antaŭa parto de la kapo de 1’ 
liomo : vizaĝo ronda, ovala; ridanta vizaĝo.

Vizio. Objekto, kiun oni imagas vidi, 
dank’al trompo de la vidsento. Komparu :
F an to m o .

Viziero. Movebla ŝirmilo de kasko.
Viziti. - l .  Iri en ies hejmon, por lin 

vidi : vizili ilimanee la konalojn. -2 . Ofte, 
regule iri ien : viziti lelinileon, viziti lern- 
ejojn. V izito . Ago de tiu, kiu vizitas : 
kondolenca vizito. V iz itan to . Persono, kiu 
vizitas : Sinjorino nc akceptas liodiaii la 
vizitanlojn. Komparu : G asto.

Voeo. -1. Kapablo produkti sonojn per 
la laringo : La fiŝoj ne posedas voĉon. -2. 
Sono, produklata de la laringo : De 
malproksime cstis aŭdeblaj homaj voĉoj. - 3. 
Parto de muzika verko, harmonie akord- 
iĝanta kun la aliaj partoj, samtempe 
ludataj aŭ kantataj : violona voĉo de 
simfonio. -4. Esprimo de sia deziro, 
opinio en kunveno, kunvokita por elekt- 
oj, decidoj : La prczidanto estis elektiia per 
90 voĉoj el 95. La projekto estis alcceptita 
per granda plimulto dc la voeoj. V oĉdoni. 
Esprimi sian deziron, opinion en kunveno, 
kunvokita por elektoj, decidoj U nu v o ĉe . 
Per ĉiu.j voĉoj : La propono estis akceptita 

■ unuvoĉe.
Vojo. l .  Spaco, sur kiu oni sin movas, 

iraute de unu loko al alia : vojo dc 
plancdo. La vojo dc Barcelono Peterburgon 
cstas longa. -2. Loko, speciale prepdrita 
por iri aŭ veturi sur ĝi de unu loko ai 
alia : pavimita vojo. - 3. iiiniedo : plej bona 
vojo por fariĝi riea.

Vojaĝi. lri, veturi en malproksiman 
landon, urbon : vojaĝi eksterlaiulon. Vo- 
jaĝo . Ago de tiu, kiii vojaĝas : La vojaĝoj 
estas agrablaj kaj inslruaj. Vojaĝanto. Per- 
sonp, kiu vojaĝas.
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Voki. Eligi laŭtajn sonojn, kiel signon, 
kc iu ilevas veni : volci helpanton konlraŭ 
rabisto. -2. Inviti, sciigi, ke iu venu : 
voki kuraciston. V oko. Vortoj, voĉo rte tiu, 
kiu vokas. K u n v o k i. Voki, por ke oni kun- 
venu. R evok i. Voki, por ke iu revenu : 
revoki forsenditan servislon.

Vokalo. -1. Sono rte la homa parolo, 
kiu povas esti elparolitaaparte, sen Iielpo 
de alia sono. -2. Signo, esprimanta tian 
sonon : La esperanta alfabeto posedas 5 vo- 
lcalojn : a, e, i, o, u.

Vokativo. Kazo por esprimi personon, 
kiun oni vokas, al kiu oni parolas : 
Amilco, rapide ĉi ticn! Ito Katerino, vi forlasis 
min !

Volo. Anima funkcio, kiu antaŭiras la 
homajn agojn kaj estas la kaiizo rte la 
homaj movoj; kapablo, dank’ al kiu oni 
decidiĝas fari aii ne fari ion : Ĉu la lioino 
posedas liberan volon? Voli. Spirite rtecidiĝi 
fari aŭ ne fari ion: Ali ne volas paroli lcun 
vi. Kiu volas, tiu povas. V ole... nevo le . ĉ u  
oni volas aii ĉu oni no volas; deviĝite : 
Vole nevole li devis cedi. K o n tra ŭ v o le . 
Kontraŭ sia volo. Laŭvole. Laii sia volo, 
laŭ sia elekto. M em vole. Laŭ sia propra 
volo : tnemvole sin enslcribi en la armeon. 
Komparu : D eziri.

V olfram ofll em.). Wo. Hemiaelemento, 
metalo de ŝtala koloro; ĝi estas uzata por 
farboj kaj en kunfandaĵoj kun ŝtalo.

Volonte. Akorde kun sia volo, inklino, 
kaj tial kun ĝojo kaj plezuro : Volonte mi 
akeeptas vian proponon promeni cn la arbaro.

Volumo. Libro, literatura verko aŭ gia 
parto, aparte bindita aŭ broŝurita : 
Iiomano en du volumoj. Du-, t r i- , m u ltv o - 
lu m a. Konsistanta el rtu, tri, multe da 
volumoj.

Volum eno (Geom.). Spaco, okupata rte 
korpo : El ĉiuj lcorpoj, havantaj egalajn 
surfacojn, la sfero havas La plej grandan 
votumenon. Komparu : A m plekso , en h av o .

Volupto. La plej alla senta plezuro, 
prccipc seksa. Voluptama. Amanta la 
volupton.

Volvi. Ĉirkaŭmeti ion rondforme aŭ 
serpcntlinie : volvi ŝnuron ĉirlcaŭ bastono, 
volvi tulcon ĉirkaŭ la brusto. M alvo lv i. 
Demeti ion volvitan : malvolvi tulcon de la 
kapo. V olvaĵo . Fartenoj, globforme volv- 
itaj -.volvaĵo delano.

Vomi. Elĵeti tra la buŝo enhavon de la 
stomako : vomi de la ebrieco. V om o. Ago 
de tiu, kiu vomas : La apomorfino kaŭzas 
la voinon. Vomiga. Kaŭzanta vomon : 
voiniga medikamento.

Vorto. Sono aŭ kolekto ile sonoj de la 
homa voĉo, esprimanta ideon. V o rta ro . 
Vortoj ite lingvo, en atfabela orrto, kun 
ilitino rte ilia senco aŭ kun traduko en 
alian lingvon : llniversala vortaro de Esper- 
anto. L a ŭ v o rte . Precize laŭ la senco ile 
ĉiu vorto; vorto post vorto : traduki 
laŭvorte.

Vosto I.ibcra ekstremo rte la spino rte 
la vertebruloj; posta parto ile la korpo 
rte bestoj : vosto de ĉevalo, voslo de scrpcnto. 
V ostfo rm a. Ilavanta formon ile vosto.

Vualo. Delikata, diafana teksaĵo, precipe 
por kovri la vizaĝon de 1’ virinoj. V uali. - 
1. Kovri per vualo. -2 . Kovri : La nuboj 
vualas la sunon.

Vulgara. Generale uzal.a de la popolo, 
triviala : vulgara esprimo. V u lg are . En 
vutgara maniero. V u lg areco . Eco rte tio , 
kio estas vulgara. Kompa.ru : B anala .

Vulkano. Monto, el kies supro eliĝas 
lafo : Vczuvio.

Vulpo (Zool.). ltaba mambesto el la 
familio de 1’ hundoj, kun llava felo kaj 
longa vosto : ruza lciel vulpo (Canis vulpes).

Vulturo (Zool.). Speco de taga raba 
birdo (Vultur).

Vundo. Supcrforta disigo rte la histoj : 
tranĉvundo, pikvundo. V u n d i. Superforte 
rtisigi la histojn : vundi per bajonelo. V und- 
eb la . Kiu povas esti vundita : Sole la 
kallcano dc Ahilo estis vundebla.

z
Zebro (Zool.). Afrika unuhufulo el la 

familio de 1’ĉevaloj (Eguus zebra).

Zeloto. Fervora adepto de religio.

Zenito. -1  (Astr.). Punkto de la ĉielo, 
en kiu ĝin renkontas la vertikalo de la 
loko. - 2. Plej alta grado : La entuziasmo 
alingis la zeniton.

Kompa.ru
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Zibelo (Zool.). liaba besto el la familio 
de 1’ musteloj kun beia, delikata pelto 
(Mustela zibellina).

Z igzago. Bompata linio,kiu formas an- 
gulojn direktitajn jen al nnu flanko, jen al 
la kontraŭa : la zigzago de fulmo. Z igzaga. 
llavanta formon de zigzdgo : zigzaga vojo.

Zingibro (Bol.). Unukotiledona hinda 
vegetajo, uzata kiel spicaĵo (Zingiber ofji- 
cinale).

Zinko (llem.). Zn. llemia elemento, 
trovata en la naturo ordinare kun la 
sulfuro; bluete-blanka peza metalo, uzata 
por elektraj baterioj, por kovri tegment- 
ojn, en kunfandaĵoj.

Zirkono (llem.). Mineralo konsistanla 
el zirkoniaksido.

Zirkonio (llciu.). Zr. Ilemia elemento, 
metalo siinilanta laŭ sia aspekto la gra- 
liton kaj antimonon, uzata por elektraj 
lampoj.

Zizelo (Zool.). Mambesto el la familio 
de 1’ sciuroj (Spcrmophilus citillus).

Zoarko (Zool.). Speco de ostliŝo (Zoarces 
viviparus).

Zodiako (Astr.). Zono, kicsmezon oktip- 
as la ekliptiko kaj kiu enliavas la 12 stel-

arojn, kiujn ŝajnas trapasi la suno dum 
sia jara rondiro.

Zono. - l .  Slrio el teksaĵo, et ledo por 
ĉirkaŭi la talion. - 2 (Geom.). Parto de la 
surfaco de slero inter du paralelaj cirkloj. 
Zoni. Ĉirkaŭi per zono.

Zoologio. Naturscienco pri la bestoj. 
Z o o lo g ia . De zoologio, koncernanta la 
zoologion : zoologia tralclato. Zoologiisto . 
Specialisto en la zoologio.

Zorgi. Serioze kaj persiste uzi siajn 
spiritajn fortojn por la.bono de persono 
aŭ de afero : zorgi pri siaj infanoj; zorgi 
pri la pureco en la kuirejo. Zorgo. Anima 
stato de tiu, kiu zorgas : Nenio povas 
anstataŭi la patrihajn zorgojn. Z o rga . lviu 
zorgas : zorga esploro. Z orge. En zorga 
maniero, kun zorgo : zorge lcorekti. Zorg- 
a to . Persone pri kiu oni zorgas, precipe 
neplenaĝa orfo. Z o rg an to . Persono, kiu 
zorgas pri iu, precipe pri neplenaĝa orfo.

Zuavo. Algeria soldato en araba uni- 
formo.

Zumi. Pari sonon zzzz, kiel la abeloj, 
muŝoj. Zum o, zurnado . Sono zzzz, farata 
de la abeloj, muŝoj.

1332-21. — Couloinniiors. — Imp. P aul ISRODARD, — 3-22.
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ESPERANTISTA CENTRA LIBREJO. 51, rue de Clichy, PARIS (9«).

Verljaro de Or'J L. L. Zam enhof :
Fundamentaj Verkoĵ.

F u n d am en to  de E sp eran to . Antaŭparolo, Grainatiko, Ekzercaro, Univorsaia 
Vortaro.
Eldono kvinlingva ffranca-angla-germana-rusa-pola).

Unu volumo in-16, xi 4-26 4-55 4-96-paĝa............................................Fr. 3 »
Eldono dulingva (franca-turka).

Du volumoj in-16, 80 -|- 120-paĝaj....................................................kune. 2 »
Eldonoj enlingvoj : bohecta, groka, liungara, hispana, itala, rumana. Ciu oldono.

Unu volumo in-16.................................................................................................4 »
L ingvaj R espondoj.

Unu voluiro in-8 (en represo)............................................................................ » »
F u n d a m en ta  K restom atio , Ekzorcoj, Fabloj, kaj Rakontoj, Artikoloj pri Espo- 

ranto, Poozioj.
Unu volumo in-16, 460-paĝa................................................................................8 »

Tradukoj.
Fabeloj de Andersen.

l)u volumoj in-8 (en preparo)............................................................................ ” »
Georgo Dandin, komedio cn tri aktoj do MOLIERE.

Unu volumo in-8, 51-paĝa................................................................................... 2 »
Hamleto, tragodio cn kvin aktoj do SIIAKESPEARE.

Unu volumo in-16, 170-paĝa............................................................................  3 »
Ifigenio en Taŭrido, dramo cn kvin aktoj dc GtETIIE.

Unu volumo in-8, 108-paĝa................................................................................6 »
La Batalo de 1’ Vivo, do Cli. DICKENS.

Unu volumo in-8, 88-paĝa. ............................................................................. 8 »
L a R abeno de B ah ara . do IIEINE; La Gimnaziuno, do ŜALOM ALEJllEM.

Unu volumo in-8 (cn proparo).........................................................................6 »
La Rabistoj, dramo cn kvin aktoj do SCIIILLER.

Unu volumo in-8, 144-paĝa................................................................................4 »
L a Revizoro, komodio en kvin aktoj do N.-V. GOGOL.

Unu volumo in-8, 100-paĝa................................................................................4 »
M arta , rakonto do E liza ORZESZKO.

Unu volumo in-8, 237-paĝa................................................................................» »
Proverbaro Esperanta. laŭ la vorko « Frazoologio rusa-pola-franco-gcrmana », 

do M. F. ZAMENUOF (1232 provorboj).
Unu volutno in-8, 82-paĝa............................................... ...............................  3 »

Genezo, unua libro do « La Pentateŭko » el la Biblio.
Unu volumo in-8, 122-paĝa................................................................................3 »

Eliro, dua libro do « La P kntateŭko ».
Unu volumo in-8, 99-paĝa. . . .^................................... .................................. 3 »

Levidoj, tria libro do « La P entateŭko ».
Unu volumo in-8, 71-paĝa..........................................................................3 »

Nombroj, kvara libro do « La P kntateŭko ».
Unu voluino in-8, 100-paĝa............................................................................... 3 »

Readmono, kvina libro oo « La P entateŭko ».
Unu volumo iu-8, 81-paĝa................................................................................3 »

La Psalm aro, dua libro do « La Poetika Libraro ».
Unu volumo in-8, 106-paĝa................................................................................3 »

La Sentencoj de Salomono, tria libro do « La Poetika Libraro ».
Unu volumo in-8, 60-paĝa................................................................................2 »

La Predikanto, kvara libro do « La Pootika Libraro ».
Unu volumo in-8, 28-paĝa................................................................................... 1 »

Por sendo oni aldonu : 15% 4-0,25 (Francujo); 25% 4-0,50 (ekster-Francujon).



fcSPERANTISTA CENTRA LIBREJO, 5l, rue [de tilichy, PARIS (&•).

Koleljta de « LA REVUO » :

Angla lingvo sen profesoro, unuakta komedio do TRtSTAN BERNARD, el
franca lingvo tradukis Gaston MOCH.

Unu volumo in-8, 44-paĝa.........................................................................Fr. 2 »

Aspazio, tragedio en kvin aktoj, do A. SVJENTOĤOVSKI, cl pola lingvo tradukis 
Dro Leono ZAMENHOF.

Unu volumo in-8, 157-paĝa................................................................................4 »

Bukedo, artikoloi pri literaturaj kaj bolotristikaj dcmandoj, de Ch. LAMBERT.
Unu volumo in-8, 157-paĝa................................................................................ 4 »

Frenezo , du unuaktaj drametoj, verkitaj de F. PUĴULA-VALJES.
Unu volumo in-8, 40-paĝa................................................................................2 »

H alka. opero en kvar aktoj, teksto de W. WOLSKI, el pola lingvo tradukis 
Antoni GRABOWSKI.

Unu volumo in-8, 38-paĝa................................................................................... 2 »

Im en lago , novelo de Theodor STORM, tradukis Alfred BADER.
Unu volumo in-8, 33-paĝa................................................................................... 1 50

K aatje , kvarakta toatraĵo do Paul SPAAK, el flandra lingvo tradukis Dro W. van 
der BIEST.

Unu volumo in-8, 111-paĝa................................................................................4 »

K arm eno, de MĤRIMĤE, ol la franca lingvo tradukis Sam. MEYER.
Unu volumo in-8, 56-paĝa................................................................................... 2 »

L a F arao n o , romano de PRUS, tradukis Dt0 K. BEIN.
Tri volumoj in-8, 194-238-191-paĝaj....................................................... eiu. 5 »

L a Reĝo de la  m on to j, do Ed. ABOUT, ol franca lingvo tradukis G. MOCII, 
illust. de G. DORĤ.

Unu volumo in-8, 218-paĝa...................................... \ .....................................6 »

La Rompantoĵ, kvin monologoj vcrkitaj do F. PUĴULA-VALJES.
Unu volumo in-8, 44-paĝa................................................................................2 »

L aŭro ĵ, kolokto do premiitaj vorkoj en la unua konkurso do « La Rovuo ».
Unu volumo in-8, 138-paĝa................................................................................4 »

Makbeto, kvinakta dramo do SIIAKESPEARE, tradukis Dro LAMBERT.
Unu volumo in-8, 123-paĝa................................................................................4 »

M azepa, tragodio en kvin aktoj, de J uljusz SLOWACKI, ol pola lingvo tradukis 
Antoni GRABOWSKI.

Unu volumo in-8, 90-paĝa................................................................................... 3 »

M istero  de Doloro, dramo de Adria GUAL, el kataluna lingvo tradukis 
F. PUĴULA-VALJES.

Unu volumo in-8, 96-paĝa................................................................................3 »

P r i  la  E sp e ra n ta  L ite ra tu ro , parolado de En. PRIVAT.
Unu volumo in-8, 24-paĝa............................................................................ ... 1 25

Por sendo oni aldonu : 15 °/o 4-0,25 (Francujo); 25% 4- 0,50 (ekstor-Francujon).



ESPERANTISTA CENTRA LIRREJO, 51, rue de Clichy, PARIS (9C)<

Diversajoj :

B enedek , historia portroto cl milito 1866, do J. C. MACIIAR, ol Bohema lingvo 
tradukis R. FRIDRICIl.

Unu volumo in-8, 24-paĝa......................................................................... Fr. 1 »

E neido do VIR6ILI0, ol latina lingvo tradukis Dro VALLIENNE.
Unu volumo in-16, 271-paĝa.............................................................................5 »

E sp e ran ta ĵ p rozaĵo j, do divorsaj aŭtoroj.
Unu volumo in-16, 216-paĝa. ........................................................4 »

F a ta la  Suldo, do Lionel DALSACE, Toozofia vorko, ol franca Iingvo tradukis 
Sb‘° E. F. CENSE.

Unu volumo in-16, 318-paĝa.............................................................................3 50

K o ndukan to  de 1 in te rp a ro lad o  ka j ko respondado  k u n  a ld o n ita  A nto- 
logio In te rn a c ia , de A. GRABOWSKI.

Unu volumo in-16, 180-paĝa............................................................................ 3 »

K urludo  de to ro j, do A. CARLES.
Unu volumo in-16, 50-paĝa................................................................................1 »

La fundo  de 1’ m izero, do Vaclav SIEROŜEVSKI, cl pola lingvo tradukis 
Dr0 KABE. •

Unu volumo in-16, 88-paĝa................................................................................1 50

La in te r ro m p ita  k an to , do Sino ORZESZKO, ol polaJingvo tradukis Dr0 KABE.
Unu volumo in-16, 79-paĝa (roprosota)........................................................... » »

La k v a r  E vangelio j, kunigitaj on unu rakonto, do Pastho LAISNEY.
Unu volumo in-16, 196-paĝa..................... ....................................................... 3 »

P le n a  V erkaro , do DEVJATNIN.
Libro unua 136-paĝa.......................................................................................... 3 »

M onadologio, do Leibniz, el franca lingvo tradukis Roktoro E. BOIRAC
Unu volumo in-16, 31-paĝa................................................................................ 1 »

P o la  anto logio , olektis kaj tradulcs Dro KABE.
Unu volumo in-16, 154-paĝa.............................................................................3 »

T ra  la  E sp e ra n ta  l i t te ra tu ro ,  50 elĉerpaĵoj ol malsamaj verkaĵoj, do Prof. 
Lvioi GIAMBENE.

Unu volumo in-16, 112-paĝa............................................................................2 50

Vojaĝo in te rn e  de m ia  ĉam bro, do MAISTRE, el franca lingvo tradukis 
Sam. MEYER.

Unu volumo in-16, 58-paĝa................................................................................4 »

Oni aldonu por sendo : 15 °/0 -b 0,25 (Francujo); 25 ®/0 -+- 0,50 (okster-Francujon).
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Te^nikaj Verl^oj.

V ortaro  de E speran to , de KABE.
Unu volumo in-8, kartonbindita, 175-paĝa ............................................. Fr. » »

P le n a  V ortaro  E sp e ran to -E sp e ra n ta  ka j E sp e ran to -F ran ca , do Ĉmill 
BOIRAC, kun la kunlaborado do gc-S°Ĵ FAUVART-BASTOUL.

Du volumoj kaj Aldono, in-8, kuno 430-paĝa................................................ 10 50
F u n d a m e n ta j P rin c ip o j de la  V ortaro  E sp e ran ta , d e E .M i L E  BOIRAC (Antaŭ- 

parolo do la supro citita libro).
Unu volumo in-16, 32-paĝa................................................................................0 50

E n cik lo p ed ia  V o rta re to  E sp e ran ta , kun klarigo on Esperanto kaj traduko cn 
franca lingvo, vorkita do Sro Cn. VERAX kun kunlaborado dc spccialistoj.

Unu volumo in-8, kartonbindita, 281-paĝa....................................................10 »
V ocabulaire  tech n iq u e  e t techno log ique  F ran g a is  E sp eran to , do

Ch. VERAX.
Unu volumo n-8, kartonbindita 130-paĝa.......................................................  4 » ,

V ocabulaire  E sp e ran to -fran ^ a is  dos mots spdciaux & l a  p h ila te lie , avcc 
modĉles do lottres, do Ch. LEMAIRE.

M atem atik a  T erm in aro  k a j K restom atio , do R. BRICART.
Unu volumo in-16, 60-paĝa.........................................................................  . 1 50

Provo de M aris ta  T erm in aro , dc ROLLET I)E IJISLE.
Unu volumo ilustrita in-8, kartonbindita, 76-paĝa...................................... 2 50

V ade-M ecum  de In te rn a c ia  F arm ac io , do C. ROUSSEAU.
Unu volumo in-8, tolbindita, 288-paĝa...........................................................12 »

Por la Instruado :

In s tru a d o  de E sp e ran to  p e r B ildaro j.
Unu volumoto in-16, 16 paĝa, kun kolorigitaj bildoj...................................... »50

K urso  tu tm o n d a  laŭ  la  m etodo n a tu ro , vcrkis E.milo GASSE.
Unu volumo in-16, 57-paĝa..................................................................... Fr. 1 »

F raza ro , vorkis II. de COPPET.
Unu volumo in-16, 106-paĝa.............................................................................1 50

K onkordanco  de la  V ortoj de E kzercaro , do A. WACKRILL.
Unu volumo in-16, 96-paĝa................................................................................1 »

Du m il novaj V ortoj, ĉorpitaj cl la vorkoj dc Dro Zamonhof, kaj netrovoblaj cn 
Universala Vortaro, do P. BOULET.

Unu volumo in-l6, 76-paĝa................................................................................ 1 50
L a E lem en to j ka j la  V ortfarado , gramatiko kaj sintakso cn Esperanto vorkis 

E. ĈEFEĈ.
Unu volumo in-16, 61-paĝa................................................................................ 2 »

P r i  la  E lparo lado  de E sp eran to , vorkis Gaston MOCII.
Unu volumo in-16, 72-paĝa................................................................................1 50

K om ercaj le te ro j en E sp eran to , kaj Vortareto de la vortoj uzitaj kun traduko 
en angla franca kaj gorrnana lingvoj, de P. BERTHELOT.

Unu volumo in-16, 32-paĝa................................................................................ 1 »
K om ercaj p ra k tik a j le te ro j, kun franca traduko, do O CONNOK.

Unu volumo in-16...........................................................................................1 50

Oni aldonu por sendo ; 15 %> 4- 0,25 (Francujo); 25 °/0 4- 0,50 (ekster-Francujon).
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Teatrajoj :

A dvokato P a te lin , unuakta komedio do BRUEYS kaj PALAPRAT, tradukis cl 
franca lingvo J. EVROT.

Unu volumo in-16, 42-paĝa..................................................................... Fr. 1 50
Don Ju a n , kvinakta komedio do MOLIERE, tradukis el franca lingvo E. BOIRAC. 

Unu volumo in-16, 108-paĝa............................................................................ 1 50
K ial i li  e s ta s  fam aj, monologo do Georges FEYDEAU, tradukita el franca lingvo 

kaj plilongigita, do F ernano DORŬ.
Unu volumo in-16, 12-paĝa................................................................................0 75

L a Avarulo,kvinakta komedio deMOLlfiRE.tradukis el franca lingvoSam.MEYER. 
Unu volumo in-16, 64-paĝa................................................................................1 50

L a B arb iro  de Sevilla , kvarakta komedio de BEAUMARCHAIS, tradukis el 
franca lingvo Sam. MEYER.

Unu volumo in-16, 64-paĝa................................................................................1 50
L a V angfrapo, unuakta komodio do Abraham DREYFUS, tradukis el franca 

lingvo Ŝ. SAR.
Unu volumo in-16, 52-paĝa................................................................................1 50

Salom e, unuakta dramo do Oskar \VILDE, tradukis el angla lingvo H. J. BUL- 
THUIS.

Unu volumo in-8, 40-paĝa................................................................................0 75
Sokrato , triakta dramo de Cu. RICIIET, tradukis el franca lingvo J ean COUTEAUX. 

Unu volumo in-8, 100-paĝa............................................................................... 4 »
Solo de fluto, monologo do P aul BILHAUD, tradukis el franca lingvo Fer- 

NANI) dor6.
Unu volumo in-8, 12-paĝa................................................................................0 75

Tre malnovaj lib ro j:

Uiado, Poomo de 1IOMERO, el la groka lingvo tradukis A. KOFMAN (Eldonita en 
Niirnborg on 1895) nur la unua kajoro.

Unu volumoto in-8, 40-paĝa............................................................................ 4 »
K var tago j, A tta lea  P rin cep s , Du rakontoj de V. GARŜIN, el rusa lingvo 

tradukis N. KASIGIREJ (Eldonita en Nŭrnberg on 1896).
Unu volumoto in-8, 24-paĝa............................................................................ 4 50

P rin c in o  M ary, rakonto do M. LERMONTOV, el la rusa lingvo, tradukis 
E. DE WAIIL, nur komonco (Eldonita en Varsovio on 1889).

Unu volumoto iu-8, 32-paĝa............................................................................ 0 50
S to n a  gasto , do A.-S. PUŜKIN, proza traduko do N. BOROVKO, n" 81 (Eldonita 

en Odeso en 1895).
Unu volumeto in-8, 30-paĝa............................................................................ 2 »

E k zerca ro  de la  L ingvo in te rn a c ia  E sp eran to , kun traduko on kvin lingvoj, 
do Dro L. ZAMENIIOF (n° 72) (Eldonita en Varsovio on 1904).

Unu volumoto in-8, 44-paĝa............................................................................ 3 »
U n iv e rsa la  V ortaro  de la  L ingvo in te rn a c ia  E speran to , kun traduko en 

kvin lingvoj do Dro L. ZAMENIIOF (n° 64) (Eldonita on Varsovio cn 1901).
Unu volumoto in-8, 70-paĝa............................................................................ 3 »

Oni aldqnu por sendo : 15 °/o  -u 0,25 (Francujo); 25 °/0 -t- 0.50 (okster-Francujon).
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P ri ia “ Esperantista
Centra Librejo ”

3

Multaj Esperantaj libroj, el kiuj preskaŭ 
ĉiuj verkoj de nia Majstro Dr° L. L. Zamenhof, 
estis eldonitaj de la pariza Librejo H achette, 
kiu dum 1919 vendis la plenan slokon de tiuj 
libroj kun la eldonrajtoj al la Esperantista  
Centre Librejo, por ke liu ĉi daŭrigu ilian dis- 
vendadon kaj publikigadon por ta plej bonapro- 
fito de Esperanto.

Tiu multvalora sloko konsislas, krom la Verkoj 
de nia Majstro kaj plej ŝatataj kaj uzataj lerno- 
libroj por Francoj, el riĉega kolekto da litera- 
tura kaj scienca verkoj, kiuj interesas la Espe- 
rantistojn de ĉiuj nacioj. Trarigatrdado de la 
katalogo, sendata laŭpete, konvinkasplene pri tio.

La E sperantista  Centra L ibrejo, kiu ilin 
eldonas nun, estas anonima Societo kun varieblaj 
kapitalo kaj Membraro. Gi decidis, Kiam ĝi fon- 
diĝis, akcepli kiel anojn nur Esperanlistojn el 
kiu ajn lando, kaj priokupiĝi nur pri la sukceso 
de Esperanto.

Gi akceptos do ĉiam, kun multe da dankoj, la 
adeplojn aŭ aprobantoj de Esperanto, kiuj bon- 
volos doni al ĝi, per aĉeto de unu aŭ (prefere) 
kelkaj akcioj, sian bonkoran helpon.

La prezo de la akcioj eslas fiksita nur po 
Er. 25, por ke ĉiu povu ilin akiri. Oni pelu tiu- 
cele, senpage, aliĝilo kaj staluton, al ĝia adreso : 
51, rue de Clichg, Paris (9°).
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