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(Sõnastikkus on sõnatüwid üksi, grammatikalised lõpud tulewad juurde panna).

A.
abism
kuristik, põhjata
fügawus.
abiturient
õpetuse lõpueksami tegija.
abnegaci
euesc ärasalgalnine.
abort
enneaegne sünnitus.
abrupt
järsk.
absolut
piiramata, täiesti.
absolv wabaks mõistma.
absorb sisseimema.
abstinenc tagasihoidline,
kaine, karsklane.
abstrakt
mõisteline.
absurd
mõisteta, lollus.
ас suffix, täh. halwa asja.
adapt olu järel paenouma, külge passima,
adept asjaga ehk oluga
tutamaks tegema.
adici kotkuarwama.
adopt kasulapseks wõtma.
adstring
kokkutõmbaw.
advent
(„tulek") aeg enne jõulu.
aerolit
õhukiwi.

aerostat
öhulaew.
afiks
fõnajärk.
afiš
umürileht.
aforism
möttekild.
afrank posti kulu äramaksma.
afust
suuretukki wanker,
agat
ahati kiwi.
agit, üles kihutanla.
agloiner
kerasse kokku
tõmbama,
agoni
surma wõitlus,
agraf
klammer, kramp,
agronomi põllutööteadus.
аксеі edendama, edasi
aitama,
акеі
aktsia, osatäht,
akcident
juhtumine,
akord
kokkukõla,
акіат
rõõmuhüüetega
wastu wõtma, terwitama.
aksel
kaenlaalunc.
aksiom
põhjustõde.
aktiv
tegew,
akt
tegu, toimetus,
aktor näitemängija.
ак агеі
wesiwärwi pilt.
akvari
wccnöu weeelajate sees pidamise tarbeks,
akvilegi
lill.

_
akvum niisutama,
alabastr kips.
alarm kära tõstma.
alburnin lnunawalge.
alburn puumähk.
ala, alt, wiiul,
аіеп naaskel,
alegori mõtte piltlik tujutus,
alfabet abd.
alfabetum weerima,
alg weekaswud.
algebr
algebra, tahtega
rehkendus,
allierni
lahutuse kunst,
kullategennne.
aligator
alligator, (amerika krokodill),
аііпе
uus järk kirjas,
uus algusrida.
аіко
weikene magamise
tuba.
аікаі lehelise lool.
аітапако aastaraamat,
аіо aloe.
aitan
palkon, kõrge eesehitus.
alternativ
walik kahe
wahel,
arnbasador saadik.
атЬісі auahne.
атЬг lõhnwail.
ambrozi jumalate toit.
ambulanc
ümberkoliw,

sõja latsaret.
amen

aamen.

4 —
arnfor
kah ('kõrwaline kiwi nou.
amnesti
armuandmine,
ampiit äralöikama (ltiget)
anagal
(taim).
analiz
lahutama üksikutesse osaõesse.
analogi sarnane.
апагЫ
seaduseta, torrata.
апсо
üks sissetehtud
kala.
anekdot
uudiojuttukene,
naljatilk.
angin kaelahaigus.
anonirn nimeta.
ans ukse kaeraad.
anten katsumise sarw.
antipatö aralükkaw, wastik.
antipod wastujalqne, teisepool maakera elanik.
antropologi
inimese tõu
õpetus.
apati
osawõtmatus, leigus.
ареіасі edasitaebama.
apotit isu.
api üfö taim.
ap li к tarwitama.
aplomb kindlus ülesastumises.
apoge
maakerast kõige
kaugemal.
арокгіі' wale, nutte õiged.
apostol apostel.

—
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arbalest wibllpüfs.
arbitraci wahckohus.
ard äge, hööguw.
arbipelag saarestik.
arliiv
kirjade (dokunientide) kogu.
аге pind (geom).
агі laul.
aristokrat aadel.
aritrnetik arwe õpetus.
ärkad wõlwialune.
агке noalaew.
а г т е sõjaroägi.
arog kõrk.
агот lõhn.
arpeg kandle wiisi mängima.
агШегі suuretüki wägi.
asert tõendama, tähendama.
asesor
tital, „körwasiswja".
asoci ühendus.
aspekt wäljanägeminc.
asperg niisutama.
aspir püüdma teha.
astigmatisrn
üks silma
wiga.
astm hülgamise raskus,
astrolog
tahtest ettckuulutaja.
astronom
tähetuudja.
аз ti' ta ema keha.
asironomi täheteadus,
ateist jumala salgaja,
I
atlet jõumees.

atrnosfer
õhu ruum ümber maakera.
atom atom, maim.
atribu
kusgile kirjutama
juurde wõi liiki,
aüdiene
jutule wötma,
ligi pääsema,
auditori kuuldesaal.
aügur ettekuulutama.
айксі oksjon,
айгеоі aupaistus (püha
peade ümber),
aütentik uskumise wäärt,
eht.
aütomat isetöötaja.
aütoritat
ülenlus, mööduandaw isik.
autor kirjanik,
aviad õhusöit.
azil warjupaik.
B.
bai pidu.
balot baloteerima.
bandag bandash.
Ьапк pangamaja.
Ьапкіег, bankist pangamees.
barak
wana lagunud
maja.
barbar metslane,
barbiton kannel,
basen suur weenõu.
bastard wärojas.
bateri patarei.

—

ft

bazilisk
muinasjutuline
lendaw madu.
baz
alus lpõhi).
bacil
patfillus.
beduen
bebuinlane.
beletristik
ilukirjandus.
bencfici
tuluõhtu.
bibli
piibel.
bicikl
jalgratas.
bigot wagaduse silma tee- :
пег.
bild pilt.
bitum
maawaik.
Ьі ак
söjawälja öölaager.
blasfem jumalateotanune
blazon
wapp.
Ыок
teed tinuipaneina,
plokeerima.
bluz pluusa.
boks poksima.
bombard pommitama.
bor
borhapu.
bordel
litsimaja.
bosk metsatukk.
bracelet
käewõru.
bravisim
rõõmuhõiskamise awaldus.
brec
müürilöhe.
broc
bross.
brokant sahkerdama.
brošur
lendleht.
budist
buda usuline.
buduar
kamlnikene.
bulvard
jalgtee.
büst
rinnakuju.

—

С
саг
tfar.
сеіогі
selleni.
centraliz keskkoha ttmber
koondama.
coiitr
keskpaik.
cenzur tsensor,
cidoui
üks taim.
cidr
õunawiin.
cigan
mustlane.
cikad
rohutirts,
cikut
mürkhein.
cilindr
tsilmder.
сігк
tsirkus.
сігкпі tfirkuleerima, ringjooks.
cirkumcid iunberleikama.
citadel
kants.
саг
karu.
I>.
dehnt kõnelemine, seletamine suusõnalik.
debit
müük.
deficit
puudu,
definitiv
lõpulikult.
dejor wahtipidama.
dekan waimulik aukraad.
deklam ilulugemine,
deklarac
J seletus, teadeklar
daantnnine,
dekolt
wälja leigatud
(näit. riide laelaaut).
dekret
määrus, seadus.
delo|>i
saadik, saat- .
delegacio j
kõnd.
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depeš telegramm.
depon deponeerima, hoiule panema.
desert föömalövvuts.
desinfekt
puhastamine
külgehakawate ha ig u s e
idudest.
despot
mounu madespotism
litsus.
destin määrama, saatus.
detektiv
salapolitsei.
deterrnin ära määrama.
devi tormale taldumiue.
d indem peaehe.
diafati läbipaistew.
diafragm rinnanahf.
diagnoz
haiguse ära tunomine ja äramääramine.
diagonal
wiltu põikjoon.
dialog kaksikkõne.
dialekt rnurrat.
diametr
läbimõõt.
diant. nelf.
diet
elukord, mõõdu pidamine sööm. ja joonises.
dimensi fitimiS.
dinasti
walitseja sugukond.
diletant asjaarmastaja.
direkoi juhatu«.
direktori Direktorium.
dir ütlema.
discipl jünger.
disenteri kõhutõbi.
disertaci
teaduslikult
seletama, köenelma.

—

disk
ümmargune, ratas
lauast wõi muust asjast.
diskroditig laenuusaldust
kahtlaseks tegema.
diskret tagasihoidlik.
diskut waidlema.
dispepsi seedimise nõrkus
distanc kaugus, wahe.
ilistribu wäljajagama.
divizi oiwision.
dog dogi.
doktor Doktor.
doktrin õpetus.
doz üks portsion rohtn.
dram draama.
drošk troska.
duet kahe laul.
E.
ednr cliwandiluu.
eden eedeni aed.
efemer ühcpäewane.
efekt mõju awaldus.
enk mõjuma.
egipt egiptlane.
egoism enesearmastus.
egoist enesele ahnitseja.
eksces
üleastumine,
paha tegu.
eklezi kirik (abstrakt).
екопоті majapidamine.
ekskluziv wäljaarwatud.
ekskomunik
kiriku kogud, wäljaheitma.
ekskrement wäljaheide.
ekspansi paisumine.

—
ekspedici ärasaatmise
kontor
eksperiment katse.
eksplod vlahwatama.
ekspluat
wäljakurnama,
kasu wäljapigistaina.
ekspert, waljasaatma.
ekspres käskjalg,
ekstaz
loomuwastane
waimustus, hullustus.
ekstrakt
puhas olus
millegist.
ек асі ühetasane.
ек іНЬг tasakaal.
ekzem sammaspool.
eldon wäljaanne.
elegant
tore, peenemaitseline.
elegi nutulaul.
eliksir leotis, terwifejook.
elips pigergune ring.
eliz wäljalükkama, laskma
етапсір omajalul seisma
етЫет
kujutus, tunde
märk.
emulsi
kunst piim, piima
sarnadus.
energi tahtmise jõud.
enket
järelkuulaiua, asja
uurima.
ераі і piiskopkond.
epidem taud.
epiderm marasnahk.
epifani
kolmekuninga p.
epigraf pealkiri.
epigram
„ , salmike.
epilepsi
langetõbi.
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—
epilog järelsõna.
epistel epistel.
epitaf hauakiri.
epitet kaassõna.
epized
wahejuhtumine,
waheljutukene.
гік sookamar, metsathee.
erizipel roosihaigus.
erotik armastuse laul.
eskadron ratsawäe salk.
estetik iluduse õpetus
estrad
kõrgem ehitud
koht, waatepaik.
etager riiul.
oti к wooruslik.
etiket pealkiri, kombe.
etiologi
õpetus põhjustest, näit: haigustest.
etud harjutuse töö.
eünuk kohitsetud mee«.
evangeli ewangelium.
eventmil
waimulik, juhtumisel.
evident silmapaistaw.
evuluci edenemine.

F,
faksimil
truiste järeltehtud käsikiri,
fakt tõeasi,
faktor tegur,
fakult
waimuaune, osafakultat kõnd.
falbal ilust, riide äär.
falang w a n a make d.
wäesalt, sörmeliige.

—

fanatik usumääratseja.
fantazi jamps, unistus.
faraon roarao.
lariseo wariser.
farmaci rohuteudus.
fai's naljatükk.
fasad maja efnnene külg.
fatal halb juhtumine.
taim
roomal, metsa jumal.
i'az muutufe järk.
tazeol üks oa tõug.
federaci ühendus.
felieton jutuleht.
fenomen
harndlane uähtus, ime asi.
ferio waheaeg, tööta aeg.
festen
lilledega, pärgadega kaunistama.
fetiÕ eba jumal.
fefld menu peal, (maa).
fi ptüi.
Гіакг woorimees.
fiask nurjaminek.
fiks (külge) kinnitama.
fiktiv luuletud.
filantropi
inimese armastus.
filatoli
märkide teadus.
fili abi äri.
final lõvutükt.
financ rahaasjandus.
fiziognomik
kunst näo
järele hingeolnandusi otsustada.
fizionom nägu.
üagr leegitsema, lehwima.
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fleksi kalduwus.
foment hautama.
fonetik kõlajärel.
format
s u u r u s , laius
raamatul.
formulari
ettekirjutud
form, muster.
formul formet.
Ігаксі
politika partei
osakond.
fraz lause.
fregat söjalaew.
frit praadima.
frivol
kergemeelne, häbemata.
frenezurn hulluks jääma.
IVonton
katuse harja
pealne.
mk mere rohi.
funkci tegewus.
furi
kätternatsrnise jumal,
wiha.
G.
galant lume lill.
galer aerudega laew.
galop tuhatnelja.
gangli ergu kogu.
gangren põletik.
garnitur
ilustus, ümbrus.
garnizon
kohalik sõjawägi
garul metskukk.
gaz õhuke riie
geni
suurwaim.

—

general
üleüldiselt, peaasjal.
gigant hiiglane.
gest keha- käeliigutus.
girland wannik.
giraf kaelkirjak.
gland ilarahk.
glikiriz lakrits.
glikoz
wiinamarja sukkur.
glim kassi kuld.
golet
kahe mastiline
laew, kuuner.
gondol lootsik.

fotik | 9°Dtigrafologi
käekirja seletuse kunst.
granilioz suurepäraline.
grau
terakene, weikene
kaalupomm.
grip sõim.
grotesk
imelik, näotu,
kole.
grap gruppe.
guvern kaswatama (koolitama).
Н.

hamak magamise wõrt.
hamster tõhk.
harmoni üksmeel,
harpun tuur.
hazard õnnemäng,
hebre ebrealane.
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hekatornb suurepäraline
ohwer.
nelik tigu joon (geom).
lierold teataja.
hezit kahtlema.
nidrofobi weejälestus.
hien Hüäne.
higien terwise Hoidmine.
hirner
möttepettus, lollus, unistus.
hipohondri raskemeelsus.
hipopotani milushobu.
піроіек
ma\a wõi krundi wõlg.
hipotez umb arw amme.
histeri ergukawa Haigus.
histrion näitemängija.
hoboj üks mänguriist.
hornonirn kahemõtteline.
horizontal tasakaalus.
horizont silmaring.
honorari aupalk, palk.
human
inimlik (ümberkäimine).
halebard kirwesoda.
hirurgi
a r s t i leikuse
kunst.

I.
ident üks ja seesama.
ide idee, mõtte.
idiot loll.
ilurninaci ilutuled.
ilustr piltidega ilustatud
(raamat).
iluzi
meelepettus, ettekujutus.

—
imun
mitte haigust külge
wõtja.
impertinent
kõlbmata,
häbemata.
irnpon mõjuma, luga pidamist äratama.
import sissewedama.
irnpost (kroonu) maks.
irnproviz luuletama.
impuls
ärritus, hoogu
andm.
irnput süüdistama.
inaüguraci
awamise pu-

hiisus.
indien sitsi riie.
individu isik.
іпегсі tegewusetus.
injekt sisse pritsima.
inkluziv ühcsarwalud.
infanteri jalawägi.
inforrn järelkuulama, teatama.
iniciativ algatus.
inkognit tundmata.
inkvizici
kohtu uurimine, ketseri kohus.
üi8ist järeljätmata.
instal sisseseadma.
inteligent arusaaja, haritud.
intens sisemine jõud.
interpret seletama, harutama.
invalid
teenismsse kõlbmata.
invest pühal, ametisse
seadimine.

11 —
invers ümberpöördud.
irid ohemõõk.
iris silmatera ümbrus.
irani pilke.
istrn maakitsus.
J. ,1.
j unk kõrkjas,
jak pintsak,
jaket
„
jargon
murrak,
segu.

keelte-

K.
kadal
salasepitsus, juudi salaraamatud.
kaban onn, ütt.
kabi merealune telegraf.
kadavr raibe, kere.
kadet sõjawäe asл titse
kaswandik.
kaj sadama sild.
kalendul üks lill.
kaligraf ilukirjutamine.
каікашіт (saapa) kand.
kamarad seltsimees.
kanaben pajulino.
kanal kanal.
kandelabr kroonlühter.
капоп suurtükk.
карогаі alamohwiiser.
karakteria tundemärkide
järel kirjeldama.
kararndol koktupõrkama.
karikatur pilkepilt.
kärn liha.

— 12 —
kartel leping, liit.
kaskad tost.
kast kast.
katafalk pusärgi alus.
ka taku mb surnute koobas.
katalepsi
trump kangestus.
katastrof
õnnetuse peale
langemine.
katedr kõnetool.
kategori sort.
„
e kindlasti.
kavaleri ratsawägi.
kavalkad
salga ratsutalnine.
kazernat kindluse tuba.
kazern kassarm.
kep soldati müts.
klasik eeskujulik.
klerik kiriklane.
klient
toimetada andja,
tarwitaja.
кіоак wäljakäigu auk.
кіог kloor.
кпаг kriuksuma.
kofr kast.
kolegi seltsim, kogu.
коіік kõhu walu.
kolonel
poltownik.
коіопі asumaa.
kolos mürakas, suur.
kõmbin toltuseadma.
komedi lustmäng.
komik roeibcr.
komisi ülesanne.
kompens
tasu.

kompetent õigus selleks,
komplet täielik,
к о т piik sassis,
kompliment
terwitus,
meelitus.
kornpon
komponeerima,
к о т и і ш т kogudus,
koncentr koondaw.
konfedenici ühendus,
konfisk ärawõtma, korjama.
копйгтасі
leeritamine,
kinnitamine.
kontakt kokkupuutumine,
kontinent tindelmaa.
kontrast
wahend, wastand.
konveks kommis,
коп епсі kokkuleppimine.
коп егвасі jutu puhumine.
к о т е sarwnahk.
копіік mustwares.
koreaj korsett,
korsar mererööwel.
kõrsik torsitalane.
kosrnetik
iluhoidmise
lunft.
kotiz liikme maks.
krab merewähk.
kredit laenuusaldus.
krest kukehari,
krucifiks
ristilööb. Ies.
kuju.
kult haridus,
kultur lultura.
knrnin
köömel.

—
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kimsid istumine,
М.
кире waguni osakene,
kurioz imelik, kentsakas,
madon pühaneitsi.
kursiv wiltu.
mahometan
muhamedkurs kursus,
lane.
kvadrat ruut.
J makaroni makaron.
к va Ii t selts, sort.
mani kirg, hullustus.
kvintesenc asja tuum.
manipul toimetama, tegema.
I..
manuskript käsikiri.
laberdan üts tala.
labirint eksi käikudega marga rin kunstwõi.
margen äär.
hoone,
marin sissesoolama.
lanc oda,
rnarionet titt.
lapis põrgukiwi.
rnartir
märter, weretunІаро takjas, kobru leht.
nistaja.
largitud laiuse grad.
Іагік saksamaa kuusk,
rnasag soonetasumine.
latin ladina,
rnateri ollus.
latim walge wask.
matronin wana eit.
lazur sinine kiwi.
rnedl mööbel.
legitim seaduslik, õigeks rnedicin arsti teadus.
rnedikarnent arsti rohi.
tunnist.
Іекс-і õpetus,
rneger kuri naine.
lelargi warju surm.
теіапкоіі kurbmeelsus.
levid lewit.
rnelas siirup.
liberai wabameelne.
rneledi laulu wiis.
Нее kõrgem kool.
rnelodrarn
kõne muusika
Iist nimekiri,
saatel.
literator
õpetlane, kirja- т е п п söögi eeskawa.
literatur kirjandus,
rnoiafor piltlik.
litograli kiwitrükk.
rnetamorfos muutlik.
liturgi jumalatemiswb.
rnetod
plaani järel talilogik mõtte õpetus.
tamine
lojal seaduslik, auus.
rniasrn haiguse idu.
lorn pikksilm.
mi Id pehme, mahe.
lukt maadlema,
т і т і к näomoonutus.
lucern
laelamp, alnpel. rniniawr
weikene pilt.

—
mirakl ime.
miriad 10000, lugemata
hulk, musttuhat.
mit eunemuistne.
rnitologi
eunemuistne
luule jumalatest.
rnitr piiskopi müts.
rnobiliz fõjajalale sead-

ma.
modern moobiS.
mõdul tn ob ui ee rima
(muusika).
molekul
molekul, mõõtmata weike osa.
rnolusk pehme loom.
rnonad alg rakuke.
rnonolog üksi kõne.
monopol ainu õigus.
тогаі kombe õpetus.
тоги kabeljau kala.
rnoske
muham. usuliste
kirik.
rnotiv
põhjus mis asja
liikuma pani.
rnunici
laske moon.
rnuze museum.
rnuz kunsti jumal.

N.
naft nafta.
naiv lapselik.
narkotik uimastaw.
nav
(laew) kiriku kesk
wõlwi alune.
navigaci
laewanous.

meresõit.
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negaci eitamine.
nektar jumalate jook.
neütr
erapooletu.
neutral
nimf näkk.
niz weike kull.

nod sõlm.

noktu öökull.
normal harilik, paras.
nostalgi koju igatsus.
novel uudis jutt.
nunci paapsti saadik.

0.
oaz oas, rohumaa kõrbes.
objektiv asjalik.
odlikv tiiwas.
observalori tähetorn.
оееапі
s. okeam saarestikud.
оееап okean.
od luuletus.
oftcial ametlik.
õgiv teraw wibu.
ornnious
suur sõiduwanker.
onodrik
üts ristikheina

sort.

орегасі tegu.
орі opium.
opozici
wastane partei.
optik
walguse, kiirte
õpetus.
optirni8t
alati hea lootusega tulewikku waatasa.
orangen triibhoone.

— 15 —
patos wailnustus (kõnes)
patron kaitsja.
patriotism isamaa armastus.
patriot isamaalane.
pedant weiklane, tähetallaja isik.
pedel ülikooli teener.
perfbrt wägistama.
period ajajärk, ringjooks
perpendikular loodis.
perspektiv pikksilm, wäljawaade.
регпк parukas.
ріее kukcrkuusk.
Р.
ріап klawer.
pacient
kannataja, hai pietist wäga, aukartusline isik.
ge.
pigme härjapolwelane.
paket pakikene.
раіапкеп
india kande pilgrirn rändamine.
pirat lnererööwel.
raam.
plac meeldima.
palt palitu.
pamflet
laimu kiri, lend pleiironekt kammela kala.
leht.
pantornirn näitend sõna- plnra palju.
podagr jooksja haigus.
deta.
paradoks
pöörane, mõt- роет luuletus.
poetik luulelik.
ta.
poet luuletaja.
parat allkiri, nimi.
poozi luuletus.
рагаіеі kõrwuti jooned.
sulesõda, waidparodi
naljakas, pilkaw poiemik
lus.
teisend ühest laulust.
pasager reisija.
polk polka.
pasiv tegewuseta, tehtaw. pornp toredus.
paskvil laimu kiri.
ponton ujuw sillaalune.
pastel wärwi pliiatsitega popnlar rahwalik.
maalitud.
рог weikene augukene.

orator kõnemees.
organism elukas.
organizator korraldaja.
organiz korraldama.
organ tööriist, elund.
original
cht, algupäraline.
origin algus.
orio] pasknäru.
ortodoks õigeusuline.
ortografl
õigest kirjutamine.
о асі auawaldus.

—
portal peauks.
postument alußfammos.

poz seis.
pozici „
pozitiv
jaatatu, otsekohene.
prefekt
maakonna ülem.
prelat waimulik mees.
prelud eesmäng.
princip põhjusmõtte.
prisrn kolmekandiline.
problem ülesanne.
proced tegu, harutus.
procesi pidu rong.
produktiv wiljakas.
profan
mitte püha, patune.
profil külje pilt.
projekci eelplaan.
prolog sissejuhatuse töne.
propagand w ä l j a l а о*
tarna.
propozici ettepanek.
prospekt
wäljawaade,
esialgne plaan.
prostituci häbielu.
protekt kaitsma.
protest wastuwaidlnna.
prototip alguskuju.
providenc ettemääratud.
proz jutukeeles.
psalm salm.
pseüd wale.
psik hingeline.
pulcinel närv, tsirk. tola.
pustul
wistrik.
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R.
! rabi hullu koera lobi.
гасі targu, mõistlik.
гас tõug.
radikal põhjalik.
raj torpedo kala.
ras tõug.
геаксі tagast kiskumine.
real asjalik.
rebus mõistatus.
recenz teatamine.
recept tohtre kiri.
redukt mahendama, koondama.
ref kokku tõmbama purje.
reform а ci uuendus.
refut wastu seletama.
гекіат kuulutama.
гек і е т hingepalwe.
relief
kõrge, wäljaraiutud kiri j . n. e.
rendevu kokku saamine.
гопот kuulsus.
repertuar
mängude eeskawa.
reputaci heil kuulsus.
respublik wabariik.
resum lühidelt.
retorik könekunst.
ге егепс knmardus.
reviz rewideerima.
ге и ajakiri.
rezignaci lahti ütlemine.
rezon otsustama.
rezult tagajärgncma.
ricin
kastor õli.

—
rigor tooli.
rikan kiristama hambaid.
гіраг parandama.
rism riis (paberit).
rob ameti riie, tuub.
rojalist kumngniklane.
rok kalju.
rol mängu osa.
riibus põldinari.
rulad liharull.
rutin harjunud osawus.
S.

6.

sabr kõwcr mõõk.
saduke saduser.
sagu sago.
sakrilegi kiriku teotus,
sakristi käärkamber,
said ülejääk,
saliv ila.
sarnbuk lobipuu.
sankci
hääls kütmine,
nõus olemine,
sarkasm kibe pilge,
satan saadan,
satir pilkelugu.
satur täistäitma, t ä i s jootma,
satrap maakoniui ülem.
seen näidend,
seenej näitelawa.
sekei
osakond, labtileilamine.
зекгееі eraldus,
sekt usulahk,
sekundant fäemeee.
sentimental tundelik.
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seraf serahwim.
геп
selge, päewa pais^
tene.
sevrug tuura kala.
sfer kiht.
simpati kaastundmus.
sirnptom tundemärk.
sinap sinep.
sinedri nõukogu.
sinkop söualühendus.
sinonim
ühemõistelised
sõnad.
siren mermeid.
skarp pael.
skarlat sarlah.
skelet luukere.
skeptik kahtleja.
skism lahk (usu).
skrupiil kahtlus.
sod sõda.
sofist
targutaja, ilmatark.
solid tubli,
solidar ühis, ühistuune.
soliter pael uss.
somnambul kuutõbine.
spad pikk kitsas mõõk.
spasm kramp.
speeial
iseäraline, eriline.
specifik
üksikult äratähendama.
speeirnen proow.
sj>oktakl etendus.
spekiilaci õnne katsuma,
tasu tagaajama.
spiral spiral.

—

splen
p õ r u n b , rikkis
mõistus,
sport mäng, lõbu.
stadi järk.
statu kuju.
statur kehasuurus.
stimul tahtmist, nõusolcmist äratama.
sti*igl sugema.
struktur ehitusewiis.
stud studcerima.
stult lollakas,
stump känd, jäänus,
subtil peenelt, terawalt,
suflor etteütleja,
surogat asetäitja ollus.
Siitan preestri kuub.
suveren walitseja,
svarm kubisema,
šanc wõimalus, õnn.
sarad silbi mõistatus.
T.
taksus tcifsuspuit.
taktik sõjakunst,
talisman nõidusline kaitseja,
tan in park,
tapiok
saago,
tarif hinnakiri,
task ülesanne.
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tars \ala liikm. koht.
tavol kiht.
tatu tätoweerimine.
teatr teater.
tekst tekst, kirjasõnad.
tendenc sihilikus, püüd.
teni paeluss.
terapi arstimiseteadus.
tif soetõbi.
tindr süütaja, tael.
tint tindi kala.
tinktur
sulatis, leotis
rohust.
tip tipus, tõug.
tiran
wägiwaldne walitseja.
Utan hiiglam.
toast
pidulauas õnnesoow.
tonsur kat. preestrite paljaks aetud pealagi.
torent jogi.
tortur piinamine.
tradici
wana, päritud
teade.
tragedi kurblugu.
traktat kirjeldus, kõne.
transit läbiwedama.
translaci
ümberpanek,
ülekantud.
tribunal kõrge kohus.
triput maks.
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vegetar taimetoitlane,
vontuniil lehwik.
егЬ п аиЬ оЫ.
veteran
kaua teeninud
U.
isik.
veterinur loomaarst.
unik ainumas omasug.
yibraci wõnknmine.
huikas.
vicreg asekuningas,
uragan maru.
vii pika karmaga.
urg tungiwalt.
utopi
unistus, kättesaa- vinjet weile sildile.
mata.
volumen
kogu, sissemauzurpator
seaduse wasbutus.
tane w a l i t s e j a, trooni
vulgär
harilik, prostoi.
rööwel.
triumf rõömuhõislamine.
trivial alatu, läila,
trup salk.

V.
vagin clnatupp.
ак wabakoht.
аіог wäärtus.
van ei kiibits.
vari wahetus, muutus.
агіі* ennast muutma.

Z.
zigzag siksak.
zodiak
elajarõugas (tähed).
zoologi elajate teadus.
zuav
prant. soldat aräti ia riietes.

