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La comprensibilitat internacional 

de les altres llengües 

Tenim a iQataluiiya dotzenes de clergues espera nt is tes; dema

neu al més modest i poliglotanient pobre que hagi assisti t a una 

reunió internacional d'espora ntistes, si li ha esdevingut mai de no 

poder •comprendre i fer-se comprendre. En canvi, un eminent poli

glota i fllòlec catadà, A. Griera, prev., pa r l an t de la seva estada a 

Berlín de poques setmanes enrera, en una de les seves cròniques a 

la Gazetfi d.p Vieh deia : 

...«A cada a l ta r el Ministre que fa de diaca canta un passatge 

de L'Evangeli, que no puc saber quin és». 

Qué hi cantes ten Ohesterton i Puig i Cadafailch? 

DELF1 DALMAU. 
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LA DEK DEYOJ D E LA E S P E R A N T I S T O 

1. Bone sciu la lingvon, t r ak tn in kun respekto, kaj lasu la 

versfaradon al poetoj. 

2. Esperanton uzu parolante, studu legante kaj ne fu u skri-

bante, 

3. La plibonigisloj d iskutu; vi Fundamenton sekvu kaj fide-

la restu. 

4. Propagandu éiani, ne èie; klar igu, ne prediku; rakontu 

faktojn, ne esperojn. 

5. Kion vi povas lerni nur en. nnu seraajno, ne ins t ruu en unu 

horo; el mal<g;rava oj ne faru regulon, kaj el la regulo ne faru 

malgravajon. 

6. Verkante en Esperanto, ne kredu interesa, kion nacilingve 

iieniu legus; ne imagu, ke preseraroj plibeligas libroii, ne inalesperu, 

se mankas a etantoj. 

7. Al grupo ali u ; la kunvenon vizitu; Esperanton parolu. 

Subtenu K. E. P . 

8. Atentu, ke in temacia lingvo vivos nur per uzado; memo-

ru, ke t ia l i n t e r n a d a organizajo estàs necesa, senlaee varbu por 

U. E. A. 

9. Legu gazeton, por ke vi konu faktojn; novajn abonu, por 

ke i povu ekzist i ; kunlaboru, por ke i estu interesa. 

10. Por Esperanto kiel movado agu; por i kiel realajo pagu, 

kaj kiel a l tan idealou konservu in en via KOro. 
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Kongreso 
Post kelkaj tagoj nia XX* Universala Komgreso de Esperanto 

estàs okazomta en Antverpeno. Oni amta vidas respektindam nom-
bron da partoprenontoj. Se oni konsideras ke tiuj kiuj povas vetuiri 
al maiproksima lando estàs relative malmultaj, ni devas konstati 
ke internada movado km sukcesas kunvenigi tiel grandan aron da 
personoj estàs, devas nepre esti grava movado, car la noimbro da 
iaj inembroj kiuj pro diversaj ka zoj devas resti en siaj liejmoj 

kaj ne povas partopreni la plezurojn de la voja o kaj de la inter
naria j festoj estàs oerte gran degà. Se ni, ekzemple kalkulas, ke el 
urbo kie trovi as >cent espera ntistoj nu<r umu povais veturi al la 
kongreso, kaj tin proporció ajnas al ni iom tro granda, ni povas 
konMudi ke dumil kongresanoj divers andaj reprezenrtas aünuemau dli-
oent mil esperantistojn. 

Xiaj interna ciaj komgresoj estàs iam la granda festo de la 
esperantistaro: ill havas eksterordinaran valorom tiel interne kiel 
ekstere de la movado. Por la esperantistoj lli estàs la bildo de la 
estontaj internaciaj kunvenoj, kie mur umu komuna linigvo kunigos 
la homojn diveralandajn kaj tiu sento de íaicila komunikebleco, de 
amika interrilato initer divarsnacianoj, viigligas la fervoron de la 
kongresanoj, kiuj reveninte iuj en sian propran landon, sentas sin 
denove harditaj por la propaganda tasko kaj pretaj al apostola la
boro. 

P"or la lo antoj de la urbo kie la kongreso okazas, tiu interna-
cia kunveno esitas la plej efektiva propagamdo: neniu kiu vidis per 
propraj okuloj 'la miraklon de luiaj kunvenoj povaís dubi pri lla ta -
geco de nia lingvo kiel esprimilo kaj sekve pri ia pli-mailpli frua 
definitiva venko. 

M. 8. 
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La Urbo de la XV a . Kongreso de la K. E. F. kaj 
de la XIV.ai Internaciaj Floraj Ludoj 

Vinaroç: Deveno kaj disvolvigo 
(Fino) 

NUNA STATO 
Por elplenumi nian taskon ni devas ankorai i far i mallongan 

priskribon de la nuna stato de Vinaroç. 
Ni d i ràs , simple, ke i estàs arma, pura kaj alloga orienta 

mrbo ku an ta apud la imaro kaj «rar vasita ebena o, kiu ajnas kva-
za bela efurbeto, jam de malnovaj tempoj konata per la simpatia 
nomo «Perlo de la Maesitrat». Giaj s t ratoj kaj placoj kun arboj es
tàs belaj kaj vastaj . i enhavas belajn publikajn kaj privatajn kons-
truajojn, teatrojn, belegan paroüan pre ejon kaj pentrindajn ermi-
tejojn ekster la urbo. E n konsttruado estàs granda lernejgrupo, pu-
blikvendejo kaj alloganta Marpromenejo apud la haveno. Artà me-
mora o dedi ita al fama vinaroçido arkiepiskopo Costa i Borràs 
s taras en la dir i ta promenejo. Ar tà fontano ornamas la placon de 
la Konstitucio. La s t r a to Dozal rekta kaj vasta, lasbe plibeligita 
per multe da florplantoj, estàs kvaza avenuo de moderna efurbo. 

L a elektra lumigado de la urbo estàs nun plibonigita. Kiel bon-
farajn organizajojn i havas u rban hospitalon, kaj Azilon por senhel-
paj maljunuloj. 

Kiron la fakajn lernejoj<n, i posedas enkora Merigan organiza-
jon, muzikakademion, paroüan bibliotekon kaj en konstruado aüan 
popolan. k. t. p . 

i havals belan komareaii kaj mi l i ten havemon,. la sola kiu estàs 
finita en la tota provinco. 

Oi hayas staTlidlomon em la Norda fervojo en projekto estàs 
aliaj fervojlinioj kiuj devas konduki al Vinaroç. Óeifvojoj al Barce
lona, Valencio kaj Zaragoza kaj aliaj malpl i gra va j al diversaj vi-
la oj en la lando. Aiítomobilservo al Morella, San Mateo, Alcalà de 
Oiiver t , Penyiscola, Bosell, San Carles de la E à p i t a kaj la Cenia. 

Gia rièeco estàs la komerco, industrio kaj terkul turado. 
Po r la komerco in favoras ia centra situació en la lando. Kiel 

industrio trovi as fabr ikado de oleo, faruno, rizo, teksajoj k. C. Gra
va estàs ankaü la fi kaptado precipe per motorboatoj. 

En niaj kampoj oni r ikoltas migdalojn, olivojn, vinberojn, gre-
non, oran ojn, kaj plej diversajn fruktojn. 

Per tio i, rapide pr iskr ib i ta , ni finas la skizon de nia amata 
urbo kiu en proksima Septembro estos honorata kun la okazigo de la 
Internaciaj Floraj Ludoi kaj la Ka ta luna Esperan t i s ta Kongreso. 

Daniel D. DELMAS. Trad. 8. CHALER. 



KATAJíUNA ESPHRAIíTISTO 91 

Vaska popolo, deveno kaj antikveco 

Vaska a E skaina popolo esitas siendube unu el l a plej ant ikvaj 
kaj studindaj rasoj lo antaj en E ropo. P r i ia antikTeco multe oni 
diskutis, kaj oni povas trovi iajn opinioljn. Vaskoj, kaj kun ili 
keltoaj filologoj prett-enda® ke sia raso es tas plej ant ikva en la miomidb, 
kaj ke >la vaska lingvo «euskera» estis paTotlata en la Tera Par&di-
zo. Kontraüe. aliaj malamikoj e fcora as d i r l ke i aperis dum la 
Mezjajx•entoj, kaj ke i esrtas- kunondksado da vortoj la t inaj , gotikaj , 
arabaj k. t. p. 

Pioniro de unua bdpotezo, estis la Mera lingvisto, jus mort inta , 
Uniiversiitata Proíesoro Ju l io Cejador. Tiu scdenca viro estis t ra-
voja imta tutaca Azion kaj partom de Afriko, l i perfekte konis la 
Europa jn lingvojn, èu vivantajn, u mortintajíi, kaj gramatike la 
Afrikajïi kaj Amerikajn lingvojn; post tio, l i , bisipainlrngvian©, studlis 
vaskan Mngvon, kaj vaska lingvo estis al l i malkovro, i lin ravis, 
lin delogis, kaj gilora frukto de t iu ravo, de t iu delotgo estisi grandega 
verko «Lemigmaje» (Linigva o). Per l, M pruvais: unuie, la ekzistadon 
de praikig-vo; duie, ke t iu praliíngvo estàs Vaska a Euskera,, car 
ties eleinentaj vortoj, estàs voéoj devigitaj de na turo mem a ka zi-
taj pro la simipla funkciado de orgamisano. «Per fundanientoj pre-
nitiaj ell centoj kaj centoj de ílimgvoj, i i certigais la ekzistadon de kel-
kaj sonoj saaniaj, egaüaj en iu. lingvo, esiprímanitaj precdpe la ddteojn 
kaj «pacajn rilatojn, kiuj envolvas la ideojn personecajn, inst inktan 
jesoin, nomitaj de la hodia aj psikologistoj «unuaj asocioj» a «sen-
taj asocioj» bazo de la niensa komparo. Kaj tiuj unuaj vortoj—nees-
perita, okazo—koinciidantaj en iu monda lingvo, estàs la Eüskara j 
montraj vortoj.» (Navarro-Ledesona). 

Tiel grawda estàs la efiko de t iu verko, ke oni demandis al 
la Ouberniestraro, la kreadon de katedro de Vaska lingvo en la 
Madrid» Universitato. 

Ni devas konstat i ke nek profesoro Cejador, nek lia la danto 
Navarro-Ledesina estis vaskoj ; ili estis, la amba hisipanlingvanoj. 
Upa opinió estàs,, do, liberigita de èia partieco. de òia Miinideco, kium-
por siia lingvo sentas iu bomo, nur komiparebla all la pasia amo, 
kiun por «da pat r ino sentas bona infano. 

Tamen, t iu opinió, ke Edtekara lingvo estàs la Paradiza parol-
maniero estàs, ni tion diros kun la plej grandaj respektoj, io pane-
gira. Certe Euskera konservus kelkajn montrajn vortojn de pra-
lirigvo, p r i tio, nenin kuragos koinitra stard pas t 3a òefverko de 
Prof. Cejador. Sed uiuua lingvo ja estis umusilaiba ordgine, kaj vais-
ka lingvo estàs aglutina, kun multaj t raj toj de fleksa lingvo. 

Dua Mpotezo mur meritais malestimon. Ec plej mallerta homo. 
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studinte ioinete Lingvoselencon, konu's ke Euskera estats pid nMnova 
oi latlina, greka* aTaiba, k. c. Kvamkam certe i ricevis kelkajn la-
tina-jm, grekajn, germanajn kaj arabajn vortojn pro la militoj kaj la 
voja oj. 

Pri antikveco de E skara popolo, oni ne rajtas dnbi. Jam la 
latinaj verkistoj parolas pri i, kaj la nomoj de homoj kaj lokoj, 
dum Roma regado, aperas kun sama sono oi liodaa oni povas re-
koni ilin. Klasikuloj pentras la vaskan popolon kiel kruela, brava, 
aroganita,, jfilera kaj miliiteinia; sed anka fidela kaj heroa. iSnlpkiio 
Galba kaj Sertorio jesais ian fideieeon al efoj. 

iSed se Romaj kaj e grekaj k&asikaj a toroj menciasi Vaskojn, 
kiel menstarantan popolon, oni ne povas certe akordigi a toritatojn 
n antikvajn u nuntenupajn pri la deveno de tiu mdisitera gento. 

Pastro Fita kaj Eduiardo Saavedxa—du ífamaj luispanaj etnograíi-
isitoj—opiniis ke i devenas de la umfuaj miignadoj de Artà rais», 
veninite okicidenteai fera Ka kazo, Mgraniaro kaij Meztara niaro, dulm 
pratempo. l l i laisis e Ka kazo bran on de isia naioio; la Iberiaiiojn; 
Sed Garat, Oharencey kaj Tübino Vinsan neas tiun devenon. 

Campion, nuntempa vaska seienculo kredas ke i estàs la an-
ta gvardio de la grandaj migradoj de Arja raso. 

Haeckel pruvis la malsimilecon de vaskoj kun la ceteraj mez-
maraj popoloj, kaj nuntempe oni pretendas trovi analqgion kun 
Japanoj (1) Alia mtemeimda fakko estàs ke-^laü mul'tatj vaskaj <sol-
datoj dle Hispana kaj de Franica Armeo en Maroko povas kornstati— 
kellkaj Bereberaj dialtektioj eksteX)Tdiiniare similafei al Euskera. 

Kia aijn esta ia deveno, unua vaska popolo estais raiso labore 
ma, bonmora, honesta, tre religiema, disciplinamanta, obeema kaj 
entreprenema. Plej kiiíragaj martistoj, la esplorintoj de la du kon-
tinentoj—Ameriko kaj Oceanio—eltrovitaj de TBspanoj por la mon-
do, estàs vaskoj: Tiel la vel ipo de ^ kaptisto Ewhaide aliris la 
Nbvateran mairbordoii multaijn jarojn antan Kolombo ekvidus la 
Antiiljan íinismlaron. Tiial Elcano, la uroua iTkaiivoja anto de la iMon-
do; Legazpi, TTrdaneta kaj multaj aliaj, u kiel soldatoj, u kiel 
niisiistoj, almiílitis la sova ulojn kaj ilin altiris al civilizacio. An-
ka pro la komereo ili trairàs inarojn, kaj ankora oni povas trovi 
en la Flandraj havenoj la «Place des Basques» placo de la Vaskoj, 
honorante la nomon kaj rason de tiuj kura aj homoj kiuj e faris 
konveniciojn kaj akordis pacon kiel egaluloj kun la rego de Anglu o. 

^einie, en Iberia duioninsnllb, oni trovais pli respektatataj la 
le oj ofl. en Vaskaj provinicoj. Multefoje, la Hispanaj politikistoj 
prezentis la kvar provincojn kiel modelajn al ceteraj. 

/1) A t° de tiu—^ i verko intencis studi la aferon kaj prezemtis 
demaindaron al korespondanto Japana. Beda rimde la koretspondlado 
subite cesis. 
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N u n a areo de Vaska popolo 

ia piimalérandigo 

iStatístiko de homoj parolantaj vaske ekzlstas nek en Hispa-
nujo, nek em, F ranca . B n lla aanlba Sta-toj., vaska liagvo esttas ne ofi
ciala, kaj la Bs t raro j ne atentis pr i t io; sed privataj scieniculloj 
prikalkulais el 800.000 al 1.000.000 proksimume, sur la amba aj lan-
doj Pir ineaj . Hodia oni povas diri ke i estais la popola lingvo de 
tuta Gruipuzcoiai, d© t r i kvaaxHioj dia Vizoaya., kaj pnoksimunie de duono 
da Navar ra kaj Alava, tio estàs, ée 4 provincoj Hispana j . En la 
Franca parto, la Vaska teritorio ampleksas la landoj n Labourdi, 
Soule kaj Suberoa, la t r i en la «departament» Ba»sas>-Pyriiiées. An-
ka i estais paro la ta en Argentino, Òüio, Kailiforirio kaj aliaj Aíne-
rikaj landoj, kien la Vaskoj, gvidataj de sia aventurema spirito, 
aniase enniigras, kaj kie, meze de diversaj rasoj, ili konservasi sian 
Eiiskeran kiel vera ligilo, kiel amata eKo de malpraksima patrolan-
do. 

Sendube, amplekso de Vaskalando estàs pli granda oi aodia a. 
Multaj nonioj de akvoj, montoj, vüagoj, urboj de centra kaj suda 
HÏ'spaiMjjo estàs vaskaj kaj num posedias ian signifoii, ekzemple Lu
cena, plej alta, Eiberis íurbonova. Komencle idte X I X jarcenito prlinno, 
Lucien Bonapar te konstruis landkar ton de vaska regiono. Nun, i 
es>tas malgrandigi ta kaj vtilla oj en kiu amita jareento niar oni pa-
roilis vaske, es tàs hodia liispanlíngvaj. En Hispana panto, òefe en 
Navar ra i perdas iutaigje terainjplekson; kontra e iaj limoj s taras 
proksimunie sam oke sur la Franca pa r to . 

Po r kilariigp. tliun fenomienon, oni donas keilkajn rezonojn. La 
vaska Lando apar tenanta ail Francujo estas pli malr i a ol la ir-
ka antaj «departaments»; kontra e la Hispana par to estas unu el 
la plej ri aj landoj, tie estais. la. ri ega ferinineja kavajo Bilbao kaj 
Baracaldo; tie s ta ras la somerlokoj Ban ISebastian, Zarauz, Deva 
k. t. p . ; tie la gravaj havenoj Bilbao, Pasa jes ; tie la mdustr ia j ur
boj Tolosa, Vergara, E lbar , Rentería. . . P r o tio, multaj gelaboristoj 
Hàspamlingvanoj eniras la lanidom, kaj por interkoanpreni, vaskoj 
éstas dlevigitaj lerni Hispà nan lingvon. lOtmi povuis konitra diri kial 
veminitoj ne lernas la lanidlingvon, sed ni dievas rememori ke Hispa
na lingvo esta» deviga en Le aj , J u r a j kaj tata/j r i l a to j ; t ia l Ws-
panlingvanoj facile povas vivi ne lerninte vaskan lingvon, dumi vas
koj, jam koninte la devigan limgvon pro ilia lerneja tempo, facile el-
lernas Hispane paroli . 

Alia ka zo, la landoj i rka an ta j F rancan vasiklandon parolas 
diversajíi «ipatoi's» neoflicialajn líaigivajtn, oa-dinaine malricagn. Kom-
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tra e, la Hispanaj provincoj proksimaj al Vaska lando parolas pü 
puran Hispanan lingvon, rica kulturlingvo, posedanta niultenom-
bran literaturon. 

Kelkaj kontra uloj opiniiis ke la ka zo de vasMingva malnom-
bri o povas esti la neadapto de tiel antikva lingvo al nuntempaj be-
zonoj; s'ed la karaktero aglutina de Euskera, kontra e, bone efikas 
al ia adoptado de novaj vortoj. Tie, kiel en Esperanto, oni povas 
alpemsi novajn vortojn se nur oni bone konas la radikojm, Plej no
vajn ideojn kiel ekzeniptte «subniar ipo» «aerplano» «a tomobilo» 
k. c perfekte oni tradukis al Euskera per vortoj tiel multe signif-
plenaj be,, eè plej mallklera vila amo, neniaim vidinte ia aíerojn, po
vas tnje kompreni ilin, la ilia nomo. 

Maloficialigo de vaska lingvo estàs sendube la efa ka zo de 
nialestimo. Lernejo, le o, gazeto, òiu grava afero estàs, same en 
Franca oi en Hispana parto en la tata ilkugvo. Tial kleraj homoj 
learaiate, legante e penisamte en Hispana a Franca lingvo, pogra-
de kutinii as in paroli, ili instruas isiajn gefilojn en Hispana a 
Franca lingvoj, kaj vaska lingvo presba maiaperis de urboj. Gevi-
la anoj lo initaj en nrboj—soldaitoj, servistinoj, indústria j gelaibo-
ristoj—anka imita» la gesdnjorojn, la bur ojn, kiel iam oni imitas 
la morojn), knrtipnojn kaj vestojn de la elegantaloj. 

Sed XX jaroento estàs jarcento de la naciaj renaski oj. Vigia 
movado bur onas nun en vaska lando pro sia bela kaj respektinda 
lingvo. Oni eldonas vortarojn, gramatikojn, oni kreas katedrojn kaj 
multaj homioj, idoj d)e vaskoj; sed hispanlingvanoj, varnie stadais la 
paroirnamieroia de siaj pra loj. 

N u n a E,uskera-giaj dialektoj 

Manko da gramatikoj, is pcroksimaj jaroj, manko da gvidan-
toj en Mera mondo, disa lo ado de eniandamoj—ordtaíaire vaska fa-
milio lo as en kamipardomo izolita—ka zis malkomprenon inter di
versa j negionoj de vaska lando—Nun oni distinigas 8 diaiektojn: 
kvar en la Hispana parto kaj kvar en la Franca, nome: Vizkaya, 
Gnipuzkoa, Alta,-Navarra de la Nord©, Alta-Navarra: de la Sudo; La-
burdia, Souletina, Malalta Navarra Orienta kaj Malalta Navairrà 
Okcidenta. Inter inj, Gipuzkoa kaj Viskaya estàs sendube 
la pilej llitera tara j , sed oni trovas presiitajn verkojn en iiij. Nunaj 
Meraj vaskoj kreis Akademian, kies óefa tasko estos ia umuigado 
de iuj en unu literatura Euskera, pro trio oni efektos, plej eble, Gi-
puzkoan kiel bazon. 

Vaska fonetiko varias la la dialektoj. Ekzisitas kvin vokaloj 
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a, e, i, o, u, sonantaj kiel en Esperanto, kaj en la franca pa r to ek-
zisitas aïlla u kun lia santa sono oi en frameaj vortoj 4u himière; Asn-
ka ekzistas du duonvokailoj. Oni skr ibas per la la t ina aboco, la 
komsonaj sonoj es tàs : b, d, f, g, h, j , k, 1, Ull, m , n , p , r , 
r, t, te, tz, z, tx. 

B , d, íy k, 1, m, n, p, sonats same kiel en Esperan to ; g anka so-
nas kiel en Esperan to ; r kaj r estàs la r kaj rr h ispanaj , kiel en 
vortoj marino, carro; h ekzistais nek en Navar ra j nek en G-ipuzkoa 
dialektoj ; sed en Liaburdia i estàs gutura , meza sono inter esperan-
taj h kaj li, oni uzas preiska iain en. vorto komeaoamte per vokato. 
Ekz ; eria (lando), estàs Laourdie, heria. I sonais kiel j h ispana 
=K esiperanta en .Navarraj dialektoj, kiel fi*amca j en Vizcaya kaj 
kiel ilatinia kaj esperanía j en Gipaizkoa dia lekto; te sonas kiefl. es-
peranta c, tx estàs nia , kaj z iom simiílas al la hispana z en vor
toj zwmo, zapato. 

Oiu isitabo povas est i longa a mallonga, la ta a malla ta, 
la bezoiio. Tio donas grandan facilecon por versfarado kaj kantado. 

Ce la n«mo, ne ekzistas seksa fini o ; por deteiinini la inon 
ekzistas oite vorto t re mailsimila a l la virseksav E k z : gizon, viro; 
emakume, vir ino; jauma, sinjoro; andre, sinjorino; zaQdi, evalo; 
beor, evalino; Se n u r ekzistas unu vorto por la amba seksoj, oni 
aldonas la vortojn ar, eme. Ekz : Otxo-ar lupo; otxo-eme, lupino. 
Nevivantaj vortoj estàs neseksaj. P r i tio diras a toro: Vorto sango 
estàs Mspane ino í rance o, angle neutró, vaske neseksa. Kiu estàs 
plej p r ava? pilej logika? 

ítolon de aiitikolo luidais fini oj a uMinoinbra neakt iva ; ak, miuil-
tenomibria neaktiva kaj nnnnombira akt iva , ék, mu teiiomibra aktiva. 
Ekz. 'Grizon=viro; g i zona=la viro; g i z o n a k = l a viroj. 

iG-izonak doaz=;la viroj i r à s ; gizonek ikustan d u t e = i a viroj 
vidis in. 

Nomiog «(sitas. laj vice axjtíofctivoj. Ekz . Gízon, gazteat=ila: viro 
juna ; g a z t e a = l a junulo. Kiani estàs pluraj vortoj kunmeti taj , nur 
la laista prenais la nomibran, determinan a dek inaciiain 'Sunkson, tio 
estàs, ne ekzistas la akondo, kiel en la llatina, hispana, franioa 
kaj mul ta j aliaj lingvoj. Ekz. 

G-izon gazte o r i = t i u jnna viro (la vaska ordo: viro, juna, t iu ) . 
Gizon gazte o r e k = t i u j junaj viroj (la vaska ordo: viro, juna, 

t iuj) . 
Deküinacio estàs sinteza; tio estàs, radiko kaj fini o konsistaiS 

n u r en unu vorto. P r o tio, la vaska deklinaicio, ipli similas grekan 
kaj ilatíinan sistemon oi h ispanan kaj francan. Eistais diversaj sufik-
soj, u por ununombra, u por multenombra; cu por definita, èu por 
nedefinita ideo. Por ne trolongigi t iun i verkon, nu r mi donos pru-
von de ununombra dennita altera deklinacio. 
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Mendia, mendiari, mendiaren, mendiareki , mendiarentzat. 
Xia monto, al la monto, die la monto, kun la monto, por la mon-

to. (posasiva). 
iMendian, inendiagatik, mendirikgabe, mendira, mendirontz, 

meindiirana, mienditik, mendikoi, inendirako, mendiaz. 
Em la monto, pro la monto, seu la monto, en la momton, direkte 

al la monto is la monto,, el la monto, de la monto-monta,, par la 
monto, pri la monto. 

Ajdjetiva vorto elstais me angabla, kie Esperanto. Omi meta<3 
ln iam post la nomon. i ricevas suíikson affo por la koniparaü-

va, en por la stiperlativa. Ekz. 
Aundi= gTanda; aundiaigo=pli. granda; aundiena^la píej 

granda. 
JUa numera sistemo estàs kurioza, i estàs dudeka. Vaskoj po-

sedas nomon por la 10 unuaj numeroj, oni nonibras ©1 10 al 20 al-
dionainte al la vorto 10, èiiun el la 10 unuoj; sed el 20 al 40; el 40 
al 60; el 60 ai SO kaj el 80 al 100, oni nombmisi same oi dludek 
unuaj numeroj. Ekz. 

1 ,bat; 2 bi; li; (iru, 4 laü; 5 boslt; € 'sei; 7 zazpi; 8 zortzi; 9 
hederatzi; 10 amar; 11 amaika; 12 amabi; 13 aanaizu; 14 amaüau; 
15 am&bast; 16 aanasei k. c ; 20 ogei; 21 ogei ta bat; 22 ogei ta bi...; 
30 ogei ta amrar; 35 ogei ta attnaboslt...; 40 berogei; 41 berogei 'ta bait; 
42 berogeà ta hi...; 50 berogiei ta mar; 55 berogei ta amabot; 60 
irurogei; ,61 irurogei ta bat; 42 irurogei ta bi...; 70 irurogei ta 
amar; 75 rurogei ta amabost. 

Anka ekzistas ordigaj numeraj vortoj, per sufikso garen, 2.*= 
bigaren. 10an= amagaren; 28am ogeitaeortzigaren; disidonaj: bata 
(,po .IXILU), bina po du; araj, binaka=d'uope; seinaka—Isesope. 

Pronomoj estàs multaj., kaj ©kzistais, same oi e latina kaj his
pana ilüugvo, 3 divensaj montraj formoj, por signift piroksimecon a 
maiproksimecom de la perisono. Tiu varieco, kaj la ekzisto de aildomaj 
vortoj kaj sufikisoj anaüogiaj al niaj esperantaj sarna kaj mem 
permesas altegrade nuanci la paroladon. Òe la pronomo, tiel kiel e 
la nomo, ne ekzistas seksa fini o. 

Verba konjugacio estàs tre malfacila, iaj formoj varias multe 
laü la dialektoj. Estàs respekta kaj familia konjugaicio, kaj en tiu 
lasta aperas seksa formo, stranga fakto en lingvo ne in posedante 
por la nomoj. Estàs du plenaj konjuigaeioj, simpla a sinteza, en 
kiu radliko kaj kompiementoj komsiístas nur el umu vorto, kaj mal-
«imipla a kunmetita, kie la verba-vorto kombini as kun nelpanta 
verbo. 

Simplaj a sintezaj verboj estàs malmultaj. En tiuj verboj, 
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radiko es tàs nek komenco nek üno, sed centro de la vorto. Por kon-
jugi ond autaumetas la personan prenkson kaj oni postmetas la 
numeran sufikson. E k z : 

J o a n = i r i , radiko oa 

Noa=an i iràs), a o a z = v i ira», doa=jl i a i irats; goa ten=nl i ràs , 
zaazten=ívii i ràs , doaiziteai=:ili i ràs . 

Konjugo de ceteraj verboj okazas t iel : verbo havas tri for-
mojn, nome: estanta , est inta kaj estonta. Es t an t a a nuna flni as 
per ten a u tsen, est inta estàs la vera verbo, kaj estonta fini as per 
go a ko. All t iuj formoj oni anta metais àelipan verbon izan (navi 
kaj est i ) , kiu multe var ias la i estàs en aktiva a en neaktiva 
formo, kaj lau la certa verbo posedas a ne poteedas komplenientojn. 

Ekzemlplo de konjuigo neaktiva 

falis 

Erortzen 
erortzen 
erortzen 
erortzen 
eroirtzen, 
erortzen 

naiz—mi 
zera=3ca 

•da = li 
g e n a ^ n i 

zeüate—vi 
dirà—al i 

i 

' f . 
/ fa las 

] 

Eror iko 
eroriko 
eroriko 
eroriko 
ero/riko 

Eroiri 
E;ror|i 
E r o r i 
E ro r i 
Eirori 
E r o r i 

niaiz i 
zera i 

dai I . 

naiz 
zera 

da 
gera 

zerate 
d i rà 

gena T a l o s 

^erate \ 

= 3 

= 

= 
= 

nu 
<3i 
li 
nx 
vi 
Ui 

eroriko dirà 

Ekzempüo de Aktiva verbo, kun nur direkita komplemento 

Ematen dut = mi 
Ematen duau = ei 
Ematen dhi = l i 
Ema:ten dugu = ni 
Ematen idezute=Jvi 
Ematen duite = iïii 

i 
| d o n a s 

d o n a s gin 
au d o n a s 

\ tion 

] 

Eman dut = mi 
Eiruaii idfuziU==)CÍ 
Eman du = Ü 

d o n i s 
don i s gin 
au don i s I au d 

\ t ion 

Etaamgo idhitt , 
Elmaiigo duzu 1 Mi d o n o s 
Emango du d o n o s «m 

' au 
d o n o s tion 
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Kanjugo de aktiva verbo kun du koniplementoj 

Emarten dújat=^Mi in domais ai li Ematen dizufc=3mi im donais al i-i 
emarten dioziu=lC!i in domas al li m a t e n diguzu=:ei in donas, al 111 
ematen dio=Ai in donas ai li eananjgo d!izkiot=aii!Í ilin donas all li 
ematen diqgu=íni in donais ad li emam dizkiogu=ni í f c donis ail li 
ematen diozaite=vi in donas ai M enian dizkkla>te=vi ilin donasai mi 
ematen diote=iü in donas ai li 

Kaj niultaj atiaj, devenantaj de la kombinoj de la du komiple-
mentjoj. p e la supra j ekzemploj oni konkludas ke la lielpa verbo 
entenas la ideon lielpau kaj la du komplementojn, ni malkunigu iujn 
ajn, ekz: 

iDiot=<ii, helpa verbo; o, al l i ; t, mi. 
Diotgu=di, helpa verbo; o, al li; gu, ni. 
Dizkiot=di, lielpa verbo; zki radiko por montri multenombron, 

o al li, t, mi. 
Tio estàs sendube malfacila por la fremduloj, sed malmultaj 

lingvoj ipovas prezenti p i perfektan kaj pli logikan kuninetadon. 

{Da ros) 

XV a Kongreso de K- E. F. Vinaroç 

8-9Setembro 1928 

Ni povas liodia doni gravajn kaj kontentigajn novajojn pri la 
kongreso en Vinaroç, kies dato pli karj pli alpmoksimi as. 

Ni scias ke la Urbkonsilantaro de tiu urbo jus voèdonis mon-
helpon da 1.500 ptoj. por la organizado de nia kongreso; tio mon-
tras kun kia intereso la urbo laboras por la sukiceso de nia iujara 
puré esperantista. festo. 

Amka la urbestrairo decidís doni la noinon de D-ro Zamennof 
al unu el la stratoj de la urbo, kaj tiu estos jam la kvara urbo 
en nia lando kie ni havas straton kun la nomon de nia kara Majstro. 

Necesas nun ke èiuj katalunaj samideanoj faru al si devon 
pairtopreni nian kongreson, kaj iu klojpodu varbi amikojn por 
veturi al Vinatroç. Ni devas konisideri ke tiun i jaron, car la kon-
greso okaaas en urbo kie la esperantistoj estàs ankora tiel mal
multaj, nia fesito devas esti precipe propaganda festo kaj sekve 
ni devas veturi multnombre por ke la Vinaroçanoj konstatu la am-
plekson de nia esperantista movado. 

De vi dèpendas ke la eaperan/tisiiBO tie faru a ne fortan impireson. 
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Pri Sinjoro Halevinl 

(Mezepoka flandra Kanto) 

Kanteton kantis Balevin'; 
iu a dant' sopiris lin. 

Kaj tion a dis re idin', 
Kies gepatroj amis iai. 

AI sia patró petis i: 
« u iri povas mi al li?» 

—«Bo ne, filino, ne vi, ne; 
Vi anka ne revenuts, ve!» 

Al la patrino petis l i : 
« u iri povas mi al li?» 

—«Bo ne, flilino, ne vi, ne; 
Vi anka ne revenus, ve!» 

Al la patrino petis i: 
«Cu iri povas mi al li?» 

—«Bo ne, fllino, ne vi, ne; 
Vi anka ne revenus, ve!» 

Al sia frato petis si: 
«Cu iri povas mi al li?» 

—«Ne gravas kien iràs vi, 
Se viam èaston gardos vi 
Kaj kronon rekte portos vi.» 

En ambron iris la knabin'; 
Kiel por fest' i vestís sin. 

Per kio vestís i la korpon? 
Per de ikata emizeto. 

Kion i portis sur la bluz'? 
Jnvelojn el brilanta or'. 



100 KATALTINA ESPEHANTISTO 

Kaj kion sur la ru a rob'? 
Je èitu flank' ora butan' . 

Kio ornamis ian kolon? 
Maloftajn, multekostajn perlojn. 

Kio do brilis em la har'? 
Multpez-a krom' el pura or'. 

Ekisklis i sur la ceval' 
Plej bona el la patra stal'. 

Sidiaate kiel kavalir', 
i oje rajdis tra 1' arbar'. 

Kaj en l'arbaro Halevin' 
Subite ekrimarkis ln 

Li diris: «Mi salutas viu, 
TIo, brunokula virgUilin'!» 

La vojon fcum li i daúrigis, 
Kaj multon ili priparotliïs. 

e penditrabejo iïi venis; 
Virinkada^roj tie pendís. 

Kaj diris tiam Halevin' : 
«Mektu,. bela virgulin' , 
Kiel mi tuj mortigos vin.» 

—«Nu, se elekti povas mi, 
Perglavan mortoii atas mi. 

'íed la mantelon vi demiettu: 
Sang' virgulina fonte prueais; 
Mantelon vian ne makulu.» 

Dum li demetis la mantelon, 
Jam lia kapo terenfalís. 
Lang' lia amkora paroli«: 

«Jen ira en la tritikon 
Kaj ludu mi au kornom, 
Ke a du in miaj amikoj!». 
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—«Ne em tr i t ikon iros mi, 
Ne vian kornon ludos mi, 
Ne laü dir ' Tia ago's mi.» 

—«Snto la pendtrabon i ru vi, 
Balzampotetoai prenu vi, 
Kaj miam kolon mdru vi.» 

«Ne sii!) pendttrabon iros mi, 
Ne vian kolon miros mi, 
Ne laü d i r via agos mi.» 

La kapon prenis i òe 1' haroj 
Kaj l a \ i s in en fonto klara . 

Sidante kiel kaval i r ' , 
i oje rajdis t r a 1' a rbar ' . 

Kaj duomvoje la pa t r in ' 
De Halevin' m i k o n t i s i n : 
« u niian filon vidis vi?» 

—«Mortinta estàs via filo; 
Neniam plu vi lin revidos. 

Li estàs morta, Halevin' ; 
La kapon portas mi e 1' sin', 
La n i a sang' makul is min.» 

Venamfce e la kastelpord' , 
La kornon Indis i kun fort' . 

Kaj ia patró, je 1' eksci' 
De tio M,. t re ojlis li . 

Okazis festoj kaj festen' : 
La kap ' sur tablo s ta r i s jen. 

Tradnkis, 

JAN VAN SCHOOB. 
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Biblíoérafio 

RIBEIAEMAJ VIRINOJ (Uan-Ca Óhú, moderna Kina dramo 
en du aktoj de M. C. Kuo, tradukita de . M. Ohun. Jen la tria 
numero de «Ilustrita E-iblioteko», kun titola bi do de F. D cker kaj 
ilustra o de Ilse Hofmai n. Interesega verketo. kvankam iom stran-
ga por ni, okcidentuloj; moderna liina dramo la la nuna teatra 
vermaniero, kin vere estàs granda an o en la orienta literaturo. 

Pri i, diràs la tradukinto en la antaiíparolo: «Kiel la a toro 
diràs mem en 'a antaiíparolo, la dramo «Uan-Oa - hi estàs produk-
to de lia propra fantasio sed bazita sur historio. La a toro intemeas 
per i elmontvi kiel Kina virino ankaü scias ribeli eri la katenoj 
de pse domoralo, kiun la viroj altrudas al ili je la malbono eksklu-
zive de 1' virinoj». 

Pli oi dremo, «Riibelemaj Virinoj», estàs preska tragedio, kies 
fino—pro la ne.atendata sceno de la monologo de la re o kun la de-
tran ita kapo de la pentristo—strangas i ometé al niaj anta iu oj. 
Tamen, la unua akto estàs bonega, perfekta, kiel moderna dramo; 
kaj la dua, sen tiu monologo, estàs ankaü aferepebla kaj bona. 

La tradukado estis íre zorgta de Sro. Ohun, kaj per i oni 
komprenas—unu fojon pli—la majstran ta gecon de Esperanto por 
èiuj lingvoj el la mondo. 

Niaj gratuloj al «Heroldo de Esperanto» kiu in eldonis, pro 
la fakto meti «Ribelemaj Viiinoj» inter la esperanta libraro.—Kodo. 

KVIN VIVOKANTETOJ.—Tekstoj original© verkitaj de Oatha-
rina J. Eoskes-Dirk'sen, muziko de H. Windiscli-Sartowsky. Mencii-
taj dum la XII ' j Espera ntis ta j Floraj Ludoj en Santa Coloma de 
Farnés.—Prezo: FI. 0,90. M. l'50. Havebla e S-ino Boskes, Anem-
ooiistrato 96, Hago (Nedrl.) kaj e S-ro Windisch, Lindenstr. 35 b. 
Berlino-NiedersehoonKausen (Oerm). 

Jen florbukedo anta ni: «Kvin Vivokantetoj» nome: Se la ho-
mo...; 2 La flirtemulo; 3 Knabino; 4 La surprizo; 5 Majstro. Poe-
ziajo de S-ino Eoskes-Dirksen, jam konata de niaj legantoj per la 
belaj poemetoj kiujn ni publikigis, kelkaj el ili premiitaj en la Flo
raj Ludoj. i Kavis la gentileeon skribi sub la titolo «Menciitaj en 
la Internaciaj Esperantistaj Ftoraj Ludoj en Katalunlando 1926». 

Muziko tre agrabla preripe, por mi, en «La flirtemulo»; ankaü 
«Se la homo...» estàs bela melodio. «La surprizo», kvankam komen-
ce estàs iom monòtona pro la ripetado de tri strofoj sur la sarna 
muziko, estàs en la dua parto gràcia kaj atinda. «La Majstro» 
bele solena kaj «Knabino» iom placa, malgra la kvarstrofa ripeta-
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do. Generale, bona teksto, kaj bona muziko. iuj muzikamantoj de-
vus in a eti kiel kura igo al la gea toroj, kaj kiel honorigo al nia 
kara samideanino S-ino Catuarina Koskes-Dirksen. 

La aspekto kaj presó estàs tre bona.—Kodo. 

Pri la Movado 

ZARAG-OZA.—La 15* de Aprilo okazis en la salono de Oasino 
Mercantil propaganda kunveno en kiu paroladis 8-roj OTOS, Legaz. 
Acbón, Marín kaj Sancho Izquierdo. Kiel rezultato de la sukcésinta 
kunveno kurso esta's malferim ta. 

Nia aniiko S-ro Maynar redaktas esperantan fakon en nova il•iis-
trita gazeto kiu aperas en tiu i urbo. 

LITERATURA KONKURSO.^En Sevilla okazos la 15*n de No
vembre de la nuna jaro Internacia Literatura Konkurso. La Ju-
antaro konsista« el iB-roj Th. Cart, Prezidanto de la Akademio, J. 

M. Warden, Akademiano kaj L. Belm'ont, fama poeto. 

PRUVO DE LA DISVASTI O DE NIA LINGVO.-^La germana 
jurnalo Ohemnitzer Tagéblatt entreprenis pere de Esperanto enketon 
pri la demando: Kiel oni parolas pri ni». Estàs ricevítaj leteroj el 
50 malsamaj landoj. La traduko de tiuj leteroj aperis en tiu jurnalo 
en la 4* de Aprilo kaj tio estàs certe interésa propagando òar tia 
montras la intensan disvasti on de nia mondlingvo. 

INTERNACIA VORTARO E^PERANTA.—Ni ricevis cirkuleron 
subdkribitan de S-ro P. Stojan per kiu li, en la noino de Bibliogra
fia Servo de IT. E. A., raportas pri sia plano por la pretigado de 
Intemaciaj Vortaro Esperanta, lau la modelo de Kabe kaj Boi rac, 
t.e. kün esperantaj difinoj kaj «en naciaj traduko j . Ni ne povas 
publikigi la tutan cirkuleron pro manko de sufi a spaoo, sed ni povas 
nur la di la projekton kiu plifaciligos la uzon de nia linigvo kaj e 
la presadon de naciaj vortaroj de Esperanto. 

ALIGO AL ANTVERPENA KONGRESO.—1& Barcelona Far
màcia Kolegio ali is al la Eniver'sala Kongreso de Esperanto. 

PERSONA KLARIGO.—<S-ro Butler kiu sendis protestan cir
kuleron kontra U. E. A. pro la uzado de io kiel sufikso por land-
nomoj, nun sendis alian en kiu. ar tiu societo decidís reveni al la 
anta aj kaj obei la decidojn de la Akademio kiu sola rajtas pri 
la lingvo, li realigas al U. E. A. kaj rekomendas al òiuj agi kiel li. 
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PRAHAJ FESTOJ.—Okaze de daitreveno de martira morto de 
Sankta Verieeslao okazos en Praiha la venontan jaron .graindaj fes-
toj. La porfremdula kornitato sendis cirkuleron invitante la espe-
rantistojn ielipi ne nur per sendo de dokumentoj pri la nomita saoak-
tulo sed anka per multnombra eesto en Praha, kie sanitempe oka
zos la Katolika Esperantista Kongreso. 

NOVA WBNTO.—Tiu laboremia societo malfermis la pasintan 
mona ton novan kunson de Esperanto, sub gvido de Prof. Artur Do
mènech. Ni gratulas la nelaeigeblan grupon. 

PREMIITO.—En la konkurso por la kongresinsigno en Antver-
peno ricevis la umtan premion per sia desegna o nia amiko S-ro Ja-
cinto Gomella el Vidh. Ni kore lin gratulas pro lia sukcaso. 

FEKVOJI$TO<T.—Ei$t&s fondita Hispana Ligo de Esiperantis-
taj Fervojistoj. <3ia Prezidanto estàs S-ro Luis Rodríguez Escartin. 
Adreso: Làga Eepanola de Eerrm'üarios Eispetfantistais. Apartado 
820, Madrid. 

ATENCO.—Kiel oni povis egi siur lia juirnialoj, la jugoslava 
eksminisitiro S-ro títepam Radio estis vundita etn la pariaanento meni. 
S-PO Radi la fama jugwslava politikiiisto estis iam tre favora al 
Esperanto kaij pa.rtiano de lla «nkonidiU'ko de la internair-ia lingvo en 
la lernejojn;. Multaj divetelandaj esperaii'tistoj sendis al li 
proteston kontra lia atenico kaj bondezirojn pri nesani o, Ni 
ankaii esperais ke fc>ro Radli fartos balda bone kaj estos dènove 
prota f arrani iiiain niovadOn. 

Nekroloffio.-^Nia bona aimiiko S-ro JAUME CLARAMUNT, 
ekskoniitatano de nia Esipera.ntis'ta Federació,, fomidinto de la, sot'iéto 
«Nova Sento» moiitis en Barcetono la 12*11 de Jruliò. 

Ni esiprimas al lia uiial ojigita familio nian sineeran konidolencon. 

La proksima numero de nia gazeito, kiu enbavos ilustra ojn de 
nia kongresurbo, la pragramon de la kongreso kun inj detaloj pri 
lo ado kaj voja o kaj la verdikton de la Floraj Ludoj, aperos nur 
en la lastaj tagoj de August». 



Estatuts te li fd indl Catalana í l\wü\\\\n 

Article primer.—Amb el nom de «Federació Catalana d'Espe
ra ntistes» hom constitueix una federació d'esperantistes en terres de 
llergui' catalana. 

Art. segon,—L'objecte de la «F. C. d'E.» és la unió de tots els 
esperin lis tes en terres de llengua catalana per a la divulgació i pro
paganda de l 'Espíifinto, pels fins de la representació aconséllada. en 
la reunió general del V Congrés Internacional d 'Esperanto celebrat 
a Barcelona, per a complimentar tots els acords i resolucions, que 
afecten als esperntistes com a col•lectivitat, emanats dels Congres
sos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del ïDr. Za-
menhof. 

Art. tercer.—Per a el millor compliment de l 'article anterior, 
la «F. 0. d ' ü » publicarà una revista, l 'organització de la qual serà 
determinada per un reglament especial interior ipublicat pel cos de 
redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. El preu de l'abo
nament a la revista serà de sis pessetes anyals. 

Art. quart.—La «F. C. d'E.» constarà de membres associats i de 
membres isolats : els primers seran federats per mitjà de l 'entitat 
a la qual pertanyin i els altre« directament i en caràcter par t icular . 

E ls diversos organismes pertanyents a la «F. O. d ' l i » contri
buiran el seu sosteniment amb la quota quatr imestral , pagada a la 
bestreta, de 0'40 pets. almenys per cada soci i els individuals amb 
una quota mínima de 3'50 ptes. anuals, pagada a la bestreta. 

Art. quint.—La «F. C. d'E» serà regida per un Comitè Direc
tiu, renovable cada any, compost de President, Vice-president, Se
cretari , Víee-secretari, Comptador, Caixer, Administrador i quatre 
Vocals. 

Art. sisè.—El Comitè de la «F. C. d'E.» convocarà almenys una 
vegada a l'any, en diferent's locali tats, duran t la primavera i en 
dia festiu, tots els federats, en Assemblea o Congrés general, en el 
qual, prèvia ordre del dia hom donarà compte als assistents del's tre
balls i gestions acomplerts pel referit Comitè Directiu durant el seu 
exercici, lioui acordarà el lloc on deurà celebrar-se el vinent Con
grés o Assemblea, hom nomenarà els individus que deuran consti
tu i r el Comitè el pròxim exercici, i hom discutirà les proposicions 
que hagin estat presentades abans de la sortida del numero de la 
revista anunciant el Congrés o Assemblea, i anunciades en l'ordre 
del dia. 

Art. setè.—El Comitè serà facultat per a crear íes seccions que 
cregui més convenients per a la prosper i ta t de la «F. C. d'E.» i de 
l 'Esperanto, fles juntes de les quals seran renovades per cada Comi
tè de bell nou elegit. 



Serà president na t de cada secció un individu del Comitè de
signat pel mateix. 

Art. vuitè.—Tots els esperant.istes pertanyent» a organitza
cions federades t indran veu i vol en les Assemblees anuals, però el 
seu vot serà. delegable al president d'un grup o una al t ra persona 
qualificada, prèvia la presentació dels corresponents carnets de soci. 

Art. novè.—Tots els acords de les Assemblees o Congressos se
ran presos * per majoria absoluta de vots dels socis assistents. Les 
esmenes que puguin presentar-se a aquest reglament deuran ésser 
presentades amb la deguda antelació per ta l d'incloure-les en l'ordre 
del dia i publicades en la seva tota l i ta t , puix que només podran 
ésser discutides i aprovades en les Assemblees o Congressos gene
rals. 

Art. desè.—La llengua oficial de la «F. C. d'E.» serà l'Espe
ranto, podent també emprar-se la catalana en les Assemblees. 

Art. onzè.—A'.iuesta «P. 0: d'E.» podrà actuar mentre compti 
amb dues eoLlectivitats organitzades o t ren ta membres isolats. En 
cas de dissolució, previ acord d'ella, l 'actiu existent serà lliurat 
al caixer de la Constant Eepresentació de les Societats Nacionals 
Esperant is tes . 

Art. transitori.—La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelo
na carrer València, 245. 

N o v e s e d i c i o n s 
11. U. E. Eoisuntaj Universa Eoíbo|toj. Di-ain» de Oapek-Kiaire1!. 

Representat amb gran èxit em el Teatre Eoanea de Barcelona. Tira-
dluit a l'Elsperanto per Moraviaj Estperanto Piomiroj. Pi-ern -T50 pes-
isetes. 

J A V A J L•IJOKXDOJ. Liem Tjong Hie ; inoilt recomanable. 
Ptreu V 5 pessetes. 

OÜES PEACTIC DE LA LLUNOUA EiSPERAXTO. Puijulà 
Vallés. Preu, W7Q pessetes. 

ENiCilELOPEiDIA VOETARO de WÜSTEE. H a n «sortit fins 
avui tres pai'tsi; cada umw vall 21 pejslsetets. 

MA I N F A K A E S P E R A N T O VOETARO PRIFJLEiMENTA. 
WüBter. Preu 2'SO. 

ÜNIVERSALA ICKPFEANTISTTCIDO: JDnro Benson, on ses 
lekcionoj, eldonoj Ivataluna a nisipana. Ckwla (lliçó: 1 pesseta. 

Nota : Oal afegir el 5 per cent dels preus senyalats, per les 
despeses de correu, en cas d'ésser els llibres enviats fora de Bar
celona. Oal que l 'adressa sigui ben clara. 

ÜDirigir-se a Ferd . MONTSERRAT, VillarroeL, 107, 2.°, &* 
Barcelona. I B E R I A E S P E R A N T O SERVO. 

PRESBJO SALVATBLLA I O* - TERRASSA 


