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PRI.
ARTIKOLO DE NEESPERANTISTA GAZETO

*A malnova katalunista revuo «La Sembra» el Terrassa publikigis per sia numero 556a la 4.3" kaj lastan artikolon,
el serio, kiun sub la titolo «De la cultura en l'esperantisme català» (Pri la kulturo en la kataluna esperantista movado)
aperigis lastatempe, kaj el kiu mi tradukas la jenajn vortojn kiel
specimenon de la vidpunkto de l'autoro.
«Mi volas diri, ke la vera kataluna esperantista agado — tiu de
la unua epoko de «Espero Kataluna», de la «Esperanta Fako», de
la revuo «Joventut», de la bela projekto pri Federació unue, de la
V> Internada Kongreso de Esperanto poste, kaj fine, hodiaü de
la «Kataluna Esperantista Federació»—estis sen ese unuakvalita fa-
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ranto de kataluna kulturo, kaj e en certaj okazoj — la «fuga semajno»1 — instrumento pati'ujama kaj normaliga».
Malproksime estàs jam la tempo, kiam oni ju is Esperanton
armilo kontraü la malgrandaj nacioj. De tiu a kontra a kredo dependis en nia lando la malprogreso au la progreso de Esperanto.
Tial, kiam tuj de la komenco mi atingis, ke Doktoro Martí y Julià
Prezidanto de la «Unui o Katalunista» sendis oficialan inviton al
studado de Esperanto en iun katalunan societon, mi restis trankvila
pri la sorto de nia movado.
Hodiaü, grava malnova revuo kiel «La Sembra» kantas la gloron
de nia lingvo kaj rimarkigas iajn bonfarojn en la intelekto de V kataluna popolo. Cu ni povis revi tian venkon? Esperi la bonfarojn, ni ja
povis, kiuj havis fidon al Esperanto. Sed u ni vere povis esperi, ke
iam oni rekonos ilin?
Tion ni uldas, al nia komuna, disciplinema, unui ema agado.
Se ni restus izolitaj kiel erarintaj kolomboj en densa arbaro, e se
ni kalkuli us po dekmiloj oni ne rimarkus nin. Sed ni stari as en la
«Kataluna Esperantista Federació» — unu el la plej gravaj Asocioj
en nia lando — nia gazeto prosperas kaj facile vivadas, ni
okazigas iujarajn kongresojn kaj Florajn Ludojn, ni anta eniras
la anta difinita ordo, konsciaj pri nia celo, kiel brava disciplinema
armeo, kaj nia frata obstina irado nepre devas altiri la atenton de
popolo, kiu ne kutimas vidi senhaltan obstinan laboradon de iam
pligrandi anta amaso da homoj celantan saman venkon.
Ni havu fidon. Nia Kongreso en Olot estos nova kolono sur kiun
ni apogos nian disvasti on. Ni anta eniru kubuto- e-kubuto; ni
ronde dancu premante niajn manojn is kiam en la rondo la tuta
lando enteni os.
KLARIGO

En mia anta a «Pri...» mi diris:*
«Doktoro Zamenhof efektive donacis al la homoj sian verkon.
Tion i li ja devis fari; li ja devis certigi la homaron, ke li ne postulos
rajtojn por la uzado de lia lingvo».
Kelkaj amikoj atentigas min al tio, ke eble ne iuj komprenos
laü mia deziro la sencon de la esprimo «devis». Tial mi volonte klarigas,
ke mi tute ne intencas diri, ke tiu devo estàs natura, logika, nepra
devena o de la fakto, ke Doktoro Zamenhof elpensis, sed de tio, ke
i. Aludo al la okazigo de la V" Kongreso post la revolucia semajno.
2. Numero 34 de «Kataluna Esperantisto».
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li deziris enkonduki sian elpensa on en homaron, kies plimulto da
membroj beda rinde rigardas ion de egoisma, profitema vidipunkto,
kaj kiuj trovus argumentojn kontra li, se li postulus por sia
genia o e la dekonon de tio, kion postulas la elpensinto de ia neperdebla pinglo a mu timigilo.
FRED. PUJULÀ
T R O SEVERA

Bonhumora li ja kutime ne estàs. Mia amiko estàs tro rígida kaj ne komprenas multajn ojojn el la vivo. Mi montris al li kelkajn esperantistajn elpensa ojn, — Jen bombetoj por festenoj. Oni etas unu el ili en vian supon, kaj i
eksplodas u t a n t e en la aeron nebulon da detran itaj stelctoj.
Mia amiko kuntiris la brovojn.
— Jen la prucilo per kiu oni remburas per steletoj vian bu on dum oscedo
post Icgado de verko de d u t a g a samideano, kaj jen arma okulkrevigilo en
formo de steleto, kiun oni metas apud vian viza on e la ílanko de kie oni vokas
vin.
Mia amiko gratis al si la kapon.
— Jen oran oj kun malmola elo, kiuj rompi inte sur via kapo stelizos
Carme vin. Kaj jen papertuba kunrulita serpcnto, kiu enblovite malruli os
kaj per sia stelforma pinto uste trafos vian nazon. Carmaj, ojigaj, spritaj
elpensajoj...
Mia amiko grincigis siajn dentojn kaj murmuris:
— Mankas io en la kolekto. — Kio? — Bastono kun kiom ajn vi volos da
gravuritaj steloj por frakasi la ostojn al la uzintoj de tiaj petolajoj!
Mia amiko ne komprenas la armon de la vivo!

•

*

•

SUSCRIPCIÓ
PER A L'ADQUISICIÓ DE LA SENYERA DE K. E. F.
Suma anterior
Dr. Jascint Bremon
Sr. Romul S. Rocamora
» Delíí Dalmau
«Esperanta Idealo»
Germans Serdà
TOTAL

79'25 Ptes.
5
5
5
5
5
io4'25 Ptes.

Segueix oberta la suscripció.
Se prega als molts grapos que han obert llistes de suscripció,
que comuniquin a la possible brevedat el total resultant de les mateixes, enviant el metalic al lloc social de la K. E. F.

^m
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La S e m a d o *
DEVIZO : Ja segarem

Jam alvenis la tempo de I" semo!
Fidu ne al plibona veter'!
Havu ni la plugilon brilanta,
oportunon profitu de 1' ter'.
Semu jam ni, semu ni pli,
en postatemp' rikoltos ni.
Beda ru ne,
ni tra la mondo semi tre!
Semu ni pli,
bele rikoltos balda ni!
Jam sopiras la ter', ia brusto
jam batetas per febro interna
pro 1' dezir' de plezur' fekundanta,
kaj malíermas la koron, eterna,
viva font', por la nova ílorar'
antaüsign' de venonta fruktar'!
Ni laboru, sindonaj semantoj,
ne laci u, bonmar as labor';
volu ne, ke pro 1' sunaj radioj
tutseki u de l'tero la kor'.
Ne timu! Semu
ni, semu tre!
Ni ne beda ru,
rikolti ne;
rikoltos baldaü ni ojantaj,
kaj iam vivos triumfantaj I
Nian kampon respektos furioj
de F venteg', kaj de 1' fulmo la fal'.
La plugiloj por liroj taügantaj
nin helpegos en tiu batal'!
Nova sun' nin salutas brilanta,
niaj fruntoj lumi as pro l'hel',
* Pretniita en la II" Literatura Konkurso de K. E. F.
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per la varma blovet' Ter' nin helpas;
bird' nin trilas la kanton de 1' bel'.
Renaski as Natur' al la vivo
ridetante, kaj mortas malam',
atendante la íresan íloradon,
paríumitan arome de a m ' . . .
Por la homidoj tuj venontaj
ni estu firme batalontaj!
Semu jam ni, semu ni pli,
en postatemp' rikoltos ni.
Beda ru ne
ni, tra la mondo semi tre!
Semu ni pli,
belege fal os balda ni!
IGNASI IGLESIAS
(Tradukis J O Z E F O R O S S E L L ó . )

•

•

•

El la gazetaro
Ni sciis kun ojo pri la reapero de la hispana gazeto «La Suno
Hispana» kiu malaperigos la strangan impreson kauzatan de la manko
de presorgano en lando, kiel la hispana, kie la movado estàs tiel
intensa. Ni estàs certaj, ke niaj hispanaj samideanoj komprenos, ke
estàs por ili devo subteni iel ajn tiun revuon por la gloro de l'Esperanto kaj de sia movado mem.
«Kataluna Esperantisto» entuziasme apla das sian renaskiantan kolegon kaj deziras al i longan prosperan vivon.
Ni ricevis la unuan numeron de la kunigitaj írancaj gazetoj «La
Movado» kaj «Franca Esperantisto» kiu aperas en Parizo sub la direkto de Sro. Emile Houbart. i estàs la presorgano de la «Franca
Societo por la propagando de Esperanto» kaj aperos la 5an de iu
monato sub la titolo «La Movado» (Franca Esperantisto)
Ni ricevis anka la unuan numeron de «Ukraina Stelo» monata
ilustrita gazeto, kiu aperos en Kolomea, 360 Nora, Austrio-Galicio
sub la direkto de Sro. Orest Kuzma; kaj la unuan numeron de la
reaperinta «Portugala Revuo» kiu direktata de Sro. J. A. Proença
aperos en Porto.-Rua de Rosario, 215. (Jare 700 rejsoj.-pts. 3*50).
Al iuj ni deziras prosperan kaj longan vivon.
K. E.
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La Kongreso de K. E. F. e n Olot
JIAJN kunfederacianojn ojigos sendube la sciigo, ke la
Urbestraro de Olot la la peto de «Olota Stelo» konsentis
donaci por nia Kongreso la sumon da 500 pesetoj (200
sm.). Mi kura as proponi en ilia nomo la plej koran dankon al la
helpema sindona korporacio, kiu volis kontribui per tio al nia pacema
agado. Ankaü, la Provinca Deputitaro en Girona helpis al la organiza
laboro de la komitato per donaco de monsumo. Ni dankas plej kore
kaj esperas, ke niaj amikoj, eestante grandare la Kongreson, pruvos
al la Urbestraro de nia nunjara kongresurbo, ke niaj vortoj ne estàs
malplena kutima komplimento, sed esprimo de sincera sento.
La entuziasmo por la Kongreso iutage kreskas; la prepara laboro ankaü; tamen niaj amikoj Olot'aj senlace klopodas kaj la rezulta oj de ilia laboro, farita kun des pli granda íervoro ju pli peza i
estàs, promesas al ni abundan rikolton de sukcesoj.
La i2 an de Januaro sub la prezido de Sro. Josep M.a Garganta
prezidanto de l'Organiza Komisiono de la IV a de K. E. F., okazis en
la sidejo de «Olota Stelo» la malíermo de la kurso de Esperanto por
virinoj, pri kiu ni jam sciigis la K. E. F.-anojn. Granda nombro da
fra linoj eestadas la kurson, kiun klarigas la instruistino Sinó. Agna
Abat kaj oni esperas, ke i ankora pligrandi os.
Klopodante íari la Zamenhof'an lingvon facile atingebla de la
laboristoj, oni proponis al la komitato de la «Laborista Ateneo»
malfermon de kurso de Esperanto por iaj anoj. Kun entuziasmo i
akceptis la proponon kaj tial la 3 an de la nuna monato malfermi os
en la sidejo de tiu kultura societo kurso, kiun gvidos inteligenta samideano Olot'a, kies nomon laü lia peto ni ne diràs.
La organiza komitato petegas iujn, speciale la Prezidantojn de
grupoj, bonvolu alsendi kiel eble baldaü por la Ekspozicio propaganda la societan stampon kaj iuspecajn esperanta ojn. lli pensu,
ke prokrastante la sendon de la diritaj objektoj, ili malíaciligas la
laboron, kiu en la lastaj tagoj fari os tre peza.
Al karaj amikoj el iuj lokoj de Katalunujo mi laüte vokas:
Fruatempe preti u eesti nian Kongreson; montru tiamaniere
anta
iuj la forton de nia vivado; kontribuu per via alesto al la
esperantigo de la urbo, kiu ame gastigos la jaran kunvenon de nia Federació. Vi pagos per tio la mal paremajn penojn de la organizantoj.
JOZEFO GRAU
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Dum mateno,
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e 1' m a r b o r d o

D E V I Z O : Al la maro la koro min tiras.
Dum mateno, e 1' marbordo,
plezurigas min la mar';
la ra ksono nur a di as
de 1' blekegoj de 1' ondar',
kiuj vekas fi kaptistojn
al labor' de 1' fi k a p t a d ' ;
al mi pla as tie resti
pro la armoj de 1' b r u a d ' .
En hor' frua blankaj mevoj
j a m anoncas pri V novtag';
ili iràs kaj revenas
súper maro kiel sag'.
Fi kaptistoj tuj preti as
barkon veli kun kura ',
kaj post balda sur la akvo
ekvidi as barka na '.
Kiom bela tio estàs
e V marfre o de m a t e n ' !
Ce 1' marbord' en tiu horo
malaperas korkaten'.
For de l'urbo malpacema
min al tiras mara bel'
per movi oj de ondaro,
kun blankec' de a m-mantel'.
Al la ondoj mi r a k o n t a s
nur revante en solec'
la penadojn de la vivo,
iun pecon ja post pec'.
Malkovri as mia koro
ho, en larmoj de sufer'!
Kiom akra kaj maldol a
por mi estàs patrin-ter'!
Bru' koniuza, iom stranga,
venas de l'ondar' al mi,
kaj per plaüdoj sur marbordo
marsekretojn diràs i.
*

Kaj en revoj prezenti as
mia arma marfein',
kies vest' púrpur a brilas,
kies briloj logas min.
i parolas al mi longe,
kun rideto sur la lip',
pri la a r m ' de l'ond' giganta,
pri 1' sur mar' v e t u r ' de ip',
pri la o j ' de 1' fiskaptistoj
dum la fi kaptad a ir',
pri 1' senfina blu' de l'akvo,
kio estàs mia mir'.
Mian koron i plenigas
kvaza sor e, e 1' marbord',
per dol plena poezio
la muzika marakord'.
Dol a sveno min ekkaptas,
mi min lasas al la Sort',
dum min armas per beleco,
de 1' feino, iu v o r t ' .
Kaj sur sablo revivi as
mia agrenita kor',
kaj la ondoj karesemaj
is mi venas kun ador'.
Brila t a g ' alproksimi as
de somero la sezon',
kaj el mar' a di as forte
la mistera onda son'.
La feino malaperas
pro 1' radioj de la sun';
mi foriras de 1' marbordo
ar labor' min vokas nun.
J a m la u r b ' svarmas vekita,
io ajnas nur plezur',
ho, malvero! i ne pla as,
nur min pla as marlazur'.

Premiita en la I I a Literatur a Konkurso de K. E . F .
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Kaj la tagon mi pasigas
kun la koro sen dol - u';
is venonta la matcno
min 11è armas l'onda b r u '

Ve, se m a n k u s al mi maro,
kun sekretoj de 1' profund'!
Ve, se mankus marfeino,
e 1' kor' i us morta vund'!
JOSEP VENTURA

•

•

•

I I I a Literatura KonRurso de la
Kataluna Esperantista Federació
EKSTERORDINARAJ TEMOJ
III. Premio de <<Olota Stelo». TEMO : Laíivola. PREMIO : Arta o.
IV. Premio de Sro. Valentí Avellana. TEMO : Bonhumora versa o.
PREMIO : Pentra o de la proponinto, vicprezidanto de la
Artà Komisiono de la Kongreso de K. E. F.
V. Lia Episkopa Mo to, Dro. Ramon Guillamet y Coma, Episkopo de León, proponas PREMION al la TEMO : Grava utilo
de Esperanto en la nuntempa apologia agado por katolikismo.
VI. Premio de la «Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj». TEMO:
Traduki la apitron XXVIII el la verko «Collaret de perles»
de J. M. Bordas. (La teksto aperis en la Januara numero de
«Kataluna Katoliko». Redakcio : J. Rosals, str. Portaferriça,
30. Barcelono.) Sro. J. M. Bordas afable cedis la tradukrajton kaj donacos al la gajninto de la premio unu ekzempleron de sia verko. PREMIO : Lukse bindita ekzemplero de
«Kie estàs la Eklezio de Kristo» traduko el M. van der Hagen
de Sinó. M. Borret.
VIL Premio de « erona Espero». TEMO : Ta ga bro ureto por la
propagando de Esperanto. PREMIO : 25 pesetoj (10 sm.)
Noto. La premiita manuskripto apartenos al la grupo « erona Espero», kiu povos in traduki nacilingve kaj eldoni
por propagando.
VIII. Premio de Sro. Josep Clara. TEMO : La vola. PREMIO : Desegnajo de la eminenta artisto proponinto de la temo.
IX.
Premio de la Urbesíraro de Olot. TEMO : La vola. PREMIO:
Arta o.
X.
Premio de Liadeputitamo to Sro. Pere Llosas. TEMO : Utileco
de Esperanto e la studoj pri Historio. PREMIO : Arta o.
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XI.
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Premio de la firmo «El Arte Cristiano», Bassols, Vayreda
& K.io TEMO : Traduki la apitron La xacolatera el la verko
«Recorts de 'a darrera carlinada» de la Olota verkisto Marian
Vayreda, íondinto de «El Arte Cristiano». PREMIO : Sanktula figuro, el la íaritaj de la íirmo, kiu proponas la
temon.
NOTO : La manuskriptoj por la volaj temoj devas esti

originalaj.

Al la gajnintoj de la kvar ordinaraj premioj estos disdonitaj la
sekvantaj sumoj, entute 28 spesmiloj, kiujn la citataj grupoj volis
donaci por helpi al la sukceso de la Ill.aj Floraj Ludoj de K. E. F.
«Barcelona Stelo» el Barcelono donacis 25 ptojn (10 sm.)
«La Rondo» el Barcelono, 5 ptojn (2 sm.)
«Esperanta Nesto» el Bàrbara del Vallés, 5 ptojn (2 sm.)
«Semo» (A. E. P.) el Barcelono, 10 ptojn (4 sm.)
«Ciam Anta en» el Barcelono, 15 ptojn (6 sm.)
«Esperanta Idealo» el Santa Coloma de Fames, 2'5o ptojn (1 sm.)
«Esperanta Amikaro» el Banyoles, j'50 ptojn (3 sm.)
Aliaj grupoj anta pfomesis sian sindonan helpon, kvankam ili
ne fiksis ankora la sumon donacotan, kaj kelke da sinjoroj promesis
proponi aliajn temojn kaj premiojn. Per la venonta numero de KATALUNA ESPERANTISTO ni publikigos novajn detalojn pri tio.

•

•

•

ALS SENYORS PRESIDENTS DELS GRUPOS ADERITS A I A K. E.

F.

Els Presidents dels Grupos aderits a la Federació deuen recordar que,
segons la modificació introduïda en els E s t a t u t s , pel Congrés de Terrassa, els
membres de llurs grupus poden aderir-se a la nostra organització individualment
i pagar la quota per mesos, o sia per fraccions de ptes. o'2 .
La modificació fou introduïda per a donar facilitats als qui no poden fer
efectiva la quota tot d'un cop, o creuen que es aquella la manera més natural
de contribuir.
Els senyors Presidents tindran present que per a que s'envii la carta de
federat als membres així aderits i se - ls serveixi regularment l'exemplar mensual
del KATALUNA ESPERANTISTO n'hi ha prou amb que enviin la llista d'ells al
nostre Caixer-Administrador (Gracia, 12 : Sabadell). Ells mateixos recaudaran
les quotes de cada mes.
Esperem que 'Is senyors Presidents, per l'interès que han demostrat per a
la Federació y per als membres de llurs grupus, procuraran servir a tots, fent
popular la modificació del Congrés de Terrassa. (Vegi-s : E s t a t u t s . Cobertes
del«K. E.».)
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Dictionnaire Complet Français-Esperanto.
E. Grosjcan Maupin. Kolekto de
L a Revuo, H a c h e t t e et 0 e . , 79, Boul. Saint-Germain. Paris, Prezo : ír. 6.
Kiam sinjoro Grosjean Maupin aperigis siajn du unuajn vortarojn kaj
en la kulizoj de certa pul inela teatro la ka ita direktoro sonorigis la t a m b u regon en invito al protesta konccrto, KATALUNA E S P E R A N T I S T O 1 — tiam direkt a t a de Domènec Serdà, —• la te deklaris ke i ne ali as nek ali os al iu
ajn protesto, ar i havas fidon al la kontrola rolo de la lingvaj institucioj,
ar i konsideras nejusta proteston nur kontra Sro. Grosjean, kiam aliaj eminentaj a toroj cnkondukis anka novajn vortojn en siajn vortarojn, kaj i
aldonis, ke i ne povas kredi ke Sro. Cart estàs la iniciatinto de tiu koncerto—
malgra la tiam generala murmuro — ar ne estàs eble, ke la eminenta verhonto
de la Klasika Libro havis du mezurilojn: unu por la vortaroj de aliaj, alian por
la vortaroj de sia firmo plenaj de la plej arbitraj novaj vortradikoj.
Unu el la gazetoj, kiuj plej fervore batis la t a k t o n de tiu brua koncerto
estis «Danubo». Kiam en kunveno iuj kriadas, tiu, kiu silentas, aspektas kiel
m u t a . «Danubo» tiel la te, b a t a n t c sian bruston, paradis sian amon al la Fundamento, ke ni, kiuj mirigite silentadis, jam aperis preska kiel suspektindaj kaj
maskitaj malamikoj de Esperanto. ar «Danubo» malaprobis la vorton «komisiono», kiun ni ofte uzadis, iu kredis havi rajton sendi al ni leteron akuzantc
nin kiel kontraüíundamentistojn kaj tiam ni, en propra deíendo, devis konstatigi, ke tiu sarna gazeto klarigis kiel fundamentan 4a kostan ahuzativon, kiu
estàs uzata tiam kiel komplemento de la verbo kosti» «la agoda ran akuzativon,
kiu montras la tempon» k. t. p. tio estàs, ke tiuj kavaliroj de la F u n d a m e n t o
kreis novajn regulojn, kiuj la nia nebruant a fundamentemo povus tre bone
enteni i en la 3.» paragrafo de la 14." regulo*.
Jen la s u b t e n a n ta kolono de la trono sur kiu okaza Jupitero elpafis la
íulmojn de sia furiozo; jen la banvazo de la Maratoj, kiuj ne petis la kapon deSro. Grosjean nur ar la gilotino ankoraü ne estàs en modo por... tran i la
lingvajn demandojn.
Sinjoro G. M. eldonis n u n sian «Dictionnaire Complet Français-Esperanto»
u i vekos novan bruon? Eble. Ci estàs tiel bone verkita kaj pripensita, ia
plano estàs tiel inteligenta, ke nepre i incitos la ka dormanta n viperon de
1' envio en kelkaj koroj. Homoj de vas iel diferenci i de la bestoj; kaj se oni ne
trovas en la verko ian fendon, en kiun tramet i levilon por splitigi in, ne mankos
la fu emaj krimservantoj, kiuj, per siaj rustitaj malakraj ponardoj de antaüu r b a teatro, celos, en burlesktragcdiaj pozoj,vundi lian p r i v a t an personon sub
la stratangula ni o de la F u n d a m e n t o .
Ne pro timó, sed laú t u t e a n t a difinita plano, Sinjoro G. M. malpligrandigis
i.
2.
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kiel eble la nombron de akceptitaj vortradikoj kaj ofte uzis por la traduko
kunmetitajn vortojn kaj irka frazojn.
«Mi e — li diràs •—ne akceptis grandan nombron de vortradikoj, kiujn
onirenkontasenlaanonimaj vortaroj d e i a Presa Societo 1 , ckzcmple : abdomcno,
admiralto, albo, algvazilo, almozeno, analoj, animaló, antagona,
antepenidto,
armaluro, autòpsia, bajaderino, baraterio, baroka, bavorojzo, belvedero, bendo,
bestiala, blazo, blufi, bonzo, brizo, bruiala, bujoto, cedilo, cilio, ario, asio,
tetio, disocii, disonanco, diürna, dolmano, duaro, drogmano, esplanado, esiafelo,
faktotumo, fifro, filamento, formació, formalisto, frikasi, gigonjo, graniero, ineceo, halukso, incendio, jungalo, kalcini, kalumelo, hamajo, harako, kareno,
kargo, kario, kariko, kariolo, karmanjolo, kazako, hazulo, kldüno, kla stro,kloslra,
klozeto, knaki, kvagli, komico, kondotiero, konstipo, kornelo, langusto, latanta,
lazareto, lazarono, liardo, madrigalo, ma o, naturalizi, obsedi, ordinacii, pajato,
panariso, panoplio, parapeto, pedo, plako, pleksi, polekso, pompono, pretorio
prevosto, prizo, purgatorio, reverso, rijlo, sarmento, sentino, siesto, silvo, situo,
solivo, sponta, stero, ejko, tilburo, tonelo, lorako, trumpo, uzino, vara, viatiko,
vimeno, voluto, vortico, voliva, k. i. p. kiuj trovi as en la Vortaro franca-Esper a n t a de la Presa Societo; ne ankaü : brasi, egido, hirsa, kantilevero, lilako, rizoni,
kiuj trovi as en la vortaro Esperanto-Franca, nek : abolicii, armorioj, bankedo,
barboti, be lti, bigara, blokusi, boko, bujabeso, bukmekero,
bumbono,cerealoj,
senioro, terbento, viri, k. t. p. kiujn oni povas trovi en la Granda Vortaro de la
sarna firmo 1 .»
*
Sinjoro G. M. ankaü ne enkondukis la vortojn taleto kaj koterio, k v a n k am
ili estis uzitaj de Dro. Zamenhof, car li trudis al si la devon ne akcepti vortojn
kies devenon ne povis li mem kontroli; tial «li flankenlasis kun bedaüro tiujn
vortradikojn, ar especiale koterio1 estas tre utila».
iu vorto, frazo, irka frazo, esprimo, dirmanicro, estas signita per signo,
kiu monlras ian devenon, la a toron, kiu in uzis, kaj permesas al la leganto
konsciencan elekton. Mi ne povas la di tiun metodon ar principe mi mem
in aplikis al mia Vortaro Esperanto-Hispana, sed mi deziras altiri atenton
kaj admiron al la grandega, zorgega, sindona laboro, kiun postulas la metodo
en 6oo-pa a kompleta vcrko, kiel la eldonita de Sro. Grosjean-Maupin.
Mi ne havas la honoron koni lin, tial mi plej senpartie povas lin danki kaj
apla di, ar trarigardinte Han verkon oni povas oje ekkrii : Nia lingvo vere
progresadas! Niaj laboriloj iam perfekti adas!
Òni ne scias, kion pli admiri; u la verkon mem, u la paciencon, la sindonemon, la animtrankvilecon de la a toro, kiu in ellaboris post la pluvego da
insultoj per kiuj oni supcr utis lin post la apero de Ha «Dictionnaire Complet
Esperanto-Français». Sed la insultoj, ankaü estas signitaj per signoj montranta j
ilian devenon kaj la kategorio de ties a toroj ofte t u t e ne enas la ripozon
post honesta laborado.
FRED.

I.
2.

PUJULà

Direktata de Sro. Cart, pioniro de la F u n d a m e n t i s t a movado.
Capelleta, partietato, kamaradaro, interla da grupo, intrigbando.
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La morga a virino. Dialogo originale verkita de «Roksano». Vic- ef-Vagabondino. — Prezo : 0*75 ír. (0.140 Sm.). c e la autorino : Roksano, Villa Roksano, Béziers (Hérault). Francujo.
Ho! ve al la edzaj trumpoj se la morgaüaj virinoj similas al tiu satire
p e n t r i t a de Roksano!... Sed u la tempo uzata por fliko ne valoras multe pli oi
paro da novaj t r u m p o j. La hodia aj virinoj ne pinas kaj tamen la hejmoj ne
disfalis en pereon. Sed Roksano mokas unu virinon, ne la virinojn. Kaj i mokas ne inteligentan virinon, sed pse do-inteligentan.Se i mokus inteligentecon
e la virino, i mem estus argumento kontraü sia tezo.
La historio de la Esperantista

Vagabonda Klubo. Verkita de Caro Oxenford.

F r a lino Caro Oxenford estàs la fondintino de tiu klubo, kiu celas kunigi
la «vagabondemajn» ne kunigeblajn personojn kaj allogi al la Esperantismo
per la arto. Neniu pli bone oi i povis rakonti tiun historion, kiu estos tre intcresa dokumento por la estontaj verkistoj de la generala historio de nialingvo .
Bibliografia de Esperanto. Parto unua. Libroj verkitaj en Esperanto a pri Esperanto. Volumo unua. Bibliògrafiaj notetoj pri libroj publikigitaj de 1887
is 1903 kun tabeloj alfabeta kaj metoda. — Kajero dek-sepa el la Esperantista dokumentaro pri la oficialaj historiaj, bibliògraf iaj kaj statistikaj aferoj. — París. Esperantista Centra Oficejo. 51, rue de Clichy, 51.
Sept. 1912. — Prezo : 2 fr.
Kial Ido en la rolo de Internada Lingvo ne povas superi la lingvon Esperanto! —
Paul Christaller. S t u t t g a r t . — E s p e r a n t a Universal-Biblioteko. Riga.
Riga Stelo Eldonejo. — Prezo Sm. 0.25.
L a kajero 8." de tiu interesa Biblioteko entenas verkon de nia eminenta
samideano Profesoro Christaller pri la temo m o n t r a t a de la titolo. Nia distinginda amiko estos la unua, kiu ojos,se mi diràs al li sincere, ke la demando ne
interesas nin katalunojn. Tial li ne miru pro tio, ke mi ne insistas pri la boneco
de liaj argumentoj . Mi rekomendos lian verkon eble post cent au ducent jaroj,
kiam Idismo enmigros e nin — se i enmigras. Ne estàs necese, fari pleonasmon
aldonante post la nomo de Sro. Christaller ke la Esperanto uzita en la verko
estàs bonega!
Rimarko. «Mi prezentas la i-studa on» Mi vidis la vorton ti kelkfoje uzitan
inter artikolo kaj substantivo. Oni povis dubi u i akompanas la artikolon
kiu iel estàs m o n t r a vorto. Tia uzado ne pla is al mi. Sro. Christaller kunigas
in al substantiv o per streketo. i ajnas al mi ankoraü pli stranga. Tio estàs
persona impreso; la F u n d a m e n t o efektive ne kontra staras speciale tian uzadon,
sed la
i, ajnas' ke ti nur devas akompani montrajn vortojn (Ekz. § 30. —
Univ. Vort. : ti). L a impreso e mi estàs pliakcentita de tio, ke en nia lingvo
ni ne havas similan por tia uzo vorton. La inteligentaj klarigoj de Sro. Christaller estos por ni t r e interesaj.
Samideano sendis al mi mokan leteron, òar en mia recenzo pri Rikke-Tikke-
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Tak (pago 561.» de 1' KATALUNA ESPERANTISTO) mi uzis la esprimon «por
ekzemplo», kiu la lia opinió estàs nepardonebla naciismo. Minurrespondos, ke
la esprimo estàs uzita de Zamenhof : «Por ekzemplo mi citos...» (Lingvaj Res
pondoj. Resp. i. a , pa o 6. a , linio 13.").
Kaj mi aldonos por lia instruo ke, algebre,
adverbo = prepozicio - j - substantivo.
sekve:
ekzemple = por ekzemplo.
TAMEN

KURACISTO. Internada Medicina monata revuo. — Adreso de la Red. kaj
Adm. : Dro. Ludwik Chybczynski. Warszawa, str. Szopena, n.° 1. — Abonprezo : jare (10 numeroj) 3. Sm. — Fr. 7.60. (Por T. E . K. A.-anoj senpage). Unu
numero kostas 300 s. Specimeno kaj an o de la adreso — unu respondkuponon
(100 s.) Oni akceptas pagojn po t m a n d a t e a
eke ( ekbanko Esper.) — po tmarkojn nur el landoj nekonantaj mandatojn, ekz. el Hispanujo.
Tre interesa revuo, kiun ni ricevas inter an e (aperis n.° 3). Ni rekomendas
in al niaj legantoj, precipe al kuracistoj.
La «Esperantista Bazaro» filio de Benitez & Kio., Trafalgar 2 kaj Junqueres 18, donacis al siaj klientoj belan esperantan muralmanakon kun la
portreto de Dro. Zamenhof irka a t a de alegoria o. La klientoj de tiu Bazaro
establita en plej centra kvartalo de Barcelono, kaj kie vendi as tolajoj, trikot a oj, ombreloj, emizoj, elkoj, trumpteniloj, k. t. p. estàs tiel multenombraj,
ke vere ni devas danki sinjoron Benitez pro la intensa kaj efika propagando de
nia lingvo, kiun li faris per sia malavara donaco.
Studo pri la Organizo de Esperanto — Etude sur l'organisation de l'Esperanto.
El «Franca Esperantisto» : 1911, noj. 10, 11; 1912, noj. I, 2, 3, 4, 6, 7, 10.
Prezo ; o fr, 75. Paris. Eldono de Franca Esperantisto. 51, rue de Clichy.
— 1913.

•

•

•

La studenta grupo de «Universala Esperanto Asocio» en Trieste-Capodistria elektis kiel dumvivan honoran Prezidanton nian estimatan samideanon
Sron. Jozefo Domènech, sekretarion de la Grupo « erona Espero». Li riccvis
de tiu grupo belan pergamenon kun alegorio desegnita de Sro. Rodolfo Ceol.
Al la grupo kaj al Sro. Domènech niajn sincerajn gratulojn, — K. E .

•

•

•
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ENLANDA

MOVADO

BARCELONO
Grupo «Semo» (Enciklopedia Popola Ateneo) — En pasinta numero oni
raportis pri parolado, kiun organizas tiu grupo, kies paroladonto cstas Sinjoro
Prof. Aug. Pitlik el P r a h a (Bohemujo). P r i tiu grava propaganda kaj instrua
aferooniposedas aliajndetalojn kiujnnipl a e k o n i g a s a l n i a j karaj samideanoj.
La kvanto kaj klasifiko de la 240 lumbildoj, kiujn akompanos tiu laboro
de Sro. Pitlik estàs tiel : 135 bildoj de Antikva Praha; 18 bildoj de Aliaj
urboj; 20 bildoj de Grotoj de la moravia kastelo; 27 bildoj de Sokola
manifestació 1912*; 40 bildoj de Naciaj kostumoj.
Vere interesa estos tiu parolado. iuj samideanoj devas eesti kaj klopodi por ke tiu afero estu vera manifestació de nia forto. Sur jurnaloj oni anoncos
la tagon en kiu okazos la parolado.
•— En la sidejo de «Esperanto kaj Patrujo» la samideanoj el tiu grupo
okazigis la 25«" de Januaro maskobalon esperantistan. En la bela dancosalono
vidi is multege da maskokostumoj, kiujn portis entilaj fra linoj. Membroj de
iuj grupoj barcelonaj eestis en la festo, kiun certe ili malfacile forgesos. La
premiojn al la plej belaj kostumoj oni alju is tiel : 1.» al Fino. Teresita Soriano; 2. a al Fino. Anita Corominas; 3.» al Fino. Emilia Fontanillas. La baló
da ris is la 4.* matene.
En la sama societo, ne nur pri amuzoj zorganta, iun diman on matene
Sro. Delfí Dalmau, profesoro de Esperanto, klarigas superan kurson, kiun
m u l t o da samideanoj konstante eestas.
— Libera Stelo. Jen la nomo de us fondita grupo en la barcelona kvartalo
Clot. Komencante sian agadon, i disdonis propagandajn prospektojn anoncantajn du kursojn, kiujn en la societa sidejo, str. Joan I, n.° 5. Clot, klarigos
Sroj. R. Ruvio kaj A. Melis òiujn mardojn, mcrkredojn kaj vendredojn de la
8.» is la Q.a vespere. Ni sincere salutas la novan rondon.
— La I9 a n de J a n u a r o kelkaj esperantistoj vizitis la novajn konstrua ojn
en nia haveno dum mar a promenado, kiun Espero Kataluna organizis.
MANLLEU
Organizita de diversaj lokaj societoj okazis, la kvinan d e i a pasinta monato,
tre interesa kavalkado. Niaj samideanoj bone profitis la okazon por efektivigi
vere bonan propagandon, kaj por tiu kavalkado ili ornamis esperantan simbolan kale on. Multaj penoj trudis al ili ia pretigado, sed fine ili venkis kaj
ni povis ui la frukton de iliaj klopodoj. Tiu kale o prezentis t r e altan bafldakenon, meze de kiu majeste staris bela busto de nia kara Majstro Dro. Zamenhof. Sub tiu baldakeno kaj sur plado de la kale o, staris globuso, kiun irka is,
bele kombinite, kvin samideanoj vestitaj per kostumoj tipaj el la kvin kontinentoj.
1.

Gimnastikistoj, kiuj akiris atenton de la t u t a mondo.
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Multaj aliaj simboloj kaj lumaj detaloj plibeligis la kale on. Brave! al niaj
karaj Manllcu'aj samideanoj, kiuj per sia obstineco kaj laboro devigis paroli
pri nia a m a t a lingvo iujn eestantojn, kiuj grandanombre amasi is sur
la placoj kaj stratoj por rigardadi la kavalkadon.
Post la kavalkada festo, okazis frata vesperman o en la sidejo de «EsperantistaAmikeco»; eestis en i multaj samideanoj,kiuj en la finoplej entuziasme
tostis por la triumfo de ili atingita kaj por la balda a atingo de nia kompleta
venko. La barcelona samideano sinjoro Campdelacreu, petis de iuj ali on al
nia plej grava organizajo «Kataluna Esperantista Federació». Dudek kvin
centimoj iumonate — li diris — estàs ja vere malgranda kvanto; tamen
se iu kataluna samideano in pagus, prezentu al vi la forton kiun nia cfkataluna organizajo atingus!
La k a n t o de nia himno «La Espero» finis tiun tre agrablan kaj neforgeseblan feston.
GIRONA
Mi skribas la jenan raporton, kortu ita ankora de la gajigaj impresoj de
nia triumfa festo.
Vera triumfo meritas csti nomata la us realigita unui o, la kunfandi o
de la du a n t a ekzistantaj grupoj « crona Esperantistaro» «Amo kaj Espero».
Ne estàs necese, e ne decas, rememorigi la pasinta ojn, nek raporti malagrabla ojn feli e estingitajn, kiam ojo revenas al koro, kiu de longtempe in
beda ris. La geanoj de erona Espero ion jam forgesis; ies estàs la gloro, ies
estàs la triumfo. Batalo okazis pace, pro kio venko estàs duoble sukcesplena.
La dua de Decembro estàs memorinda dato por la eronaj esperantistoj;
tiu estàs la naski a festo de nia pacema grupo. Spritulo rimarkas, ke ne nur
naski a,sed ja edzi afesto; Car l a a n t a ü a j n tagojn oni kunigisla tutan meblaron
de amba fian oj, kiuj reciproke transdonis al si la tablojn, la rankojn, la seojn kaj flagajn vesta ojn; la edzi aj apitroj estàs aran ataj de ambaiiaj
prokuratoroj, kiujn subskribis kaj parafis t a t a notario, kaj fine a n t aü la t u t a
eestantaro kiel a n t a ü raj tigitaj a t e s t a n t o j, la gef ian oj inter f razoj de amo, paco
kaj konkordo fari is geedzoj sub la pastra beno de Dro. Casanovas us nomita
Prezidanto, kiu per sentaj kaj kortu aj vortoj je la propra nomo kaj je la nomo
de la elektita komitato dankis al iuj preska unuanime vo donintaj kaj auguris
al la gekolegaro senfineda ran amon kaj fra tan amikecon.
Je nia samideana karaktero, rajte ni esperas ke senprokraste oni povos
gustumi la sukplenajn fruktojn de tiu i esperantista arbo, kies vivplena ermo
starigos sendube pli dikan trunko n kaj bran aron naskontan ne nur foliajn
vesta ojn sed bonodorajn florojn kaj dol ajn fruktojn, per kiuj nutri os la
t u t a erona esperantistaro des pli grandi anta, ju pli elkreskos la arbo tiel
fruktoprodukta.
Se oni demandas nin pri la kialo de nia konduto, pri la realigo de tia longtempe dezirita unui o, ni diros ke nin inspiris la kortu a rekomendo de nia
Majstro en sia sa a parolado e la lasta Internacia Kongrcso, kaj samtempe la
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reciproka bezono unui i por praktike celadi la vastigon de Esperanto inter
niaj samlandanoj.
Ni ojegas rajte pro i tio; car ni povas nin mem elmontri kiel imitindan
modelon por iuj, kies frataj a esperantismaj sentoj riprc as al ili u persone,
u grupe sian malproksimi on de siaj samideanoj kaj sampatrujanoj.
La nomaron de la novaj komitatanoj oni povas vidi s u r l a anta a numero
de K. E. — F. Anguet Soler.

•

•

•

Oficiala Parto
Per tot el mes quedaran enviades les membrokartoj als senyors Delegats
a l'objecte de que puguin començar el cobrament d'elles.
A fi de que no -y agin males interpretacions a m b l'Administració,
aquesta prega als senyors Delegats que quan envien el producte de les quotes
s'atenguin a les següents observacions. Primera : enviar una n o t a detallada
a m b el número de cada membrokarto cobrat, als quals podran tenir registrats
en una llista. Segona : no retenir-se les membrokartoj no pagades, car per a
l'Administració, són comprovants que després manquen. I Tercera ; No fer
com alguns que envien metalic i n o diuen qui l'envia.
L'Administració resta agraïda a tots els senyors que han complert l'avís
del número anterior, emperò alguns encara sembla que res han llegit referent
a les quotes atrassades, i això ha sigut causa que en aquest mateix número
no agi sortit ja l'estat de caixa, com nosaltres desitjàvem. Una nova vegada
els demanem que vulguin ajudar-nos en nostres tasques, facilitant-nos el
compliment de nostre missió.
A tots, gràcies per e n d a v a n t .
L'Administració.

•

•

•

KORESPONDADO
Sroj. L. Gobernado, S. Esvertit, J. Molas, V. Alavedra, A. Oliart, P .
Viuet, R. Riera, P . Costa, R. Teixidó, kaj D. Obiol : Ni ricevis iujn viajn
leterojn a po tkartojn.—Sro. A. Aleman Ruiz, H a b a n a : Ni bone ricevis nian
transpagilon por la jarabono de Sro. R. Puig. Dankojn. — Fino. L. Briggs.
Leeds. Ricevitaj la responkuponoj por via abono. — Sro. F . A. Girona : Jen
via raporto. Dankon. — Redakcioj de Pola Esp., La Kulturo kaj Posta Esp.,
Ni akceptas. Ni faros, kion permesos al ni la malgranda loko. — Suprenl:
Aperos en venonta n u m e r o .
l'resejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24, —BARCELONA

Reglament de la

Federació Catalana d'Esperantistes
Article primer. — Queda constituïda amb el
nom de «Federació Catalana d'Esperantistes»
la federació d'esperantistes en terres de llengua
catalana.
Art- segon. — L'objecte de la « F . C d ' E . »
es l'unió de tots els esperantistes en terres de
llengua catalana per a la divulgació i propaganda
de l'Esperanto, per als fins de la representació
aconselíada en la reunió general del V Congrés
Internacional d'Esperanto a Barcelona, i per donar compliment a tots els acords i consells, que
afectin als esperantistes en colectivitat, provments
dels Congressos Internacionals o dels nuclis directors de la llengua del Dr. L. L . Zamenhof.
Art- tercer. — Per al millor compliment de
l'article anterior, la « F. C. d'E. » publicarà una
revista gratis per als federats, l'organització de
la qual serà determinada per un reglament especial interior publicat pel cos de redacció i
prèvia acceptació del Comitè Directiu.
Art. quart. — La « F . C d ' E . » constarà
únicament de membres individuals, que contribuiran al seu sosteniment amb la quota mínima
de T R E S ptes. anyals pagades per endavant.
No obstant, tota societat o grupo podrà entrar a la «. Federació » amb els mateixos drets i
atribucions que i s membres individuals i llurs
membres podran pagar les quotes per mensualitats. P e r a aquest fi 'Is Presidents s'entendran
amb el Caixer-administrador directament.
Els Presidents dels grupos aderits formaran
un Consell Consultiu de la «Federació», an
el qual podrà dirigir-se '1 President de la mateixa per conèixer la seva opinió en els casos
en que "u cregui convenient. El Consell informarà mensualment al Comitè de la «Federació»,
sobre afers esperantistes, fixant especial atenció
en lo que fóra de desitjar per a la millor marxa
de la « Federació » i de la propaganda esperantista.
Art. quint. — L a « F . C. d ' E . » serà regida
per un Comitè Directiu compost de President,
V i ce-president, Caixer-administrador de la revista, Vice-caixer-administrador, Secretari i Vicesecretari.
Aquest Comitè serà censor de la revista. EI
càrrec de Caixer-administrador serà permanent.
El que 1 desempenyï continuarà en el càrrec
fins a ordre de la Junta que farà ratificar pel
pròxim Congrés.

Ari. sisè. -— Els federats de cada localitat
elegiran un delegat que tindrà a son càrrec : recollir les quotes dels federats, fer les comunicacions necessàries per als efectes de l'article segon i demés assumptes del regim de la « F. C
d ' E . » i ésser l'intermediari entre "1 Comitè Directiu i els seus representants.
EU delegats podran retenir-se, si "u creuen
convenient, en concepte de despeses, un 5 per
100 de les quotes que cobrin.
Ari. setè. — El Comitè de la « F - C . d ' E . »
cridarà almenys una vegada l'any, en diferent
localitat, durant la primavera i en día festiu, a
tots els seus federats, en Assamblea o Congrés
general, en el qual, prèvia ordre del dia, se donarà compte als assistents dels treballs i gestions
fets pel referit Comitè Directiu durant son
exercici, s'acordarà Í lloc on agi de celebrar-se
el vinent Congrés o Assamblea, se nomenaran
els individus que agin de formar el Comitè per
al següent exercici, í 's discutiran les proposicions que agin sigut presentades abans de la
sortida del número de la revista anunciant el
Congrés o Assamblea, i incloses en l'ordre del

dia.
Art- ouitè. — EI Comitè estarà facultat per
crear les seccions que cregui més convenients
per a la prosperitat de la « F . C . d ' E . » i d e
l'Esperanto ; les Juntes de les quals seran renovades per cada Comitè entrant.
Serà President nat de cada secció un individu del Comitè designat per aquest.
Art. novè. — Tots els acords de les Assamblees i Congressos seran presos per majoria absoluta de vots dels socis assistents.
Art. desè. — Les esmenes que vulguin fer-se
en aquest Reglament auran de presentar-se en
temps convenient per ésser incloses a l'ordre
del dia i publicades en llur totalitat, car únicament podran ésser discutides i aprovades en les
Assamblees o Congressos generals.
Art. onzè.—La
llengua oficial serà l'Esperanto, podent ésser usada la catalana en les
Assamblees.
Art. dotzè. — En cas de disolució previ
acord de la « F- C d ' E . » , els fondos existents,
o que resultin de la liquidació, passaran a la
«Centra Oficejo>J, domiciliada a París, per a la
propagació de l'Esperanto.
Article transitori. — La « F - C d ' E . » serà
domiciliada a Sabadell, carrer de Gracia, 12.

Ni rehomendas la abonon al

POLA

ESPERANTISTO

Monata gazeto, aperadas okan jaron, iam pliinteresigante sian
programem.
En I9i3 a jaro «P. E.», krom 12 ilustrataj, zorge redaktataj numeroj
en klasika, puré fundamenta Esperanto, donos al siaj abonantoj senpagan:

"LITERATURAN

ALDONON"

(200 pa a volumo)
«Pola Esper.» enhavas konstantajti rubrikojn : Propagandaj artikoloj. — Esperantaj demandoj. — Rakontoj, noveloj, poezioj.— Populare
seieneaj artk. — Scienco kaj Vivo. — Opinioj. — Konsideru! — Kroniko. —
Koresponda oj. — El Esper. Mondo. — Faktoj. —Bibliogràfic». — Revuo de
la gazetoj. — Konkursoj kaj problemoj. — Humorajoj. — Respondoj deia
Redakcio. — Muziknotoj. — Uustrajoj. — Anoncoj.
Abonprezo: Jare kun «Literatura Aldono» rb. 2,50 k. = 2,650 Sm.
Adreso de la Redakcio kaj Administració : Varsovio (Polujo), str. SOPEN A 8
Specimenaj numeroj estàs sendataj kontra

respondkupono, a

||LapIej malkaragazeto esperantista!

POSTA

LA KULTURO

... : : Oficiala organo de la •• •
Internada Ligo de Esperantistoj
Po toficistoj. — lldepo

PROGRESEMA GAZETO DE LAEORISTAJ

10 sd. po tmarko

ESPERANTISTO

Aperas regule 2o an de iu monato kaj
ha\ as iam interesan enhavon. La
jara abonpago84 Sd. (K2'—, Fr. 2'—,
M2'—);duonjare : duone. Specimeno kontra respondkupono. Postulu
provnumeron! Abonu!

Aperas
iumonate; enhavas fakan
kvarlingvan vortaron (germana-franca-angla-Esperanta), fakan frazaron,
fakajn artikolojn pri po to, telegrafo,
telefono kaj recenzojn pri literaturo,
u beletristika u scienca. Diversnacia kunlaborantaro . Senpage sendata
al Ildepaj membroj; jara kotizo : 1 sm;
abon prezo kun send kostoj: 1 sm. po i are

La dua jarkolekto jus komencas!

Oni sin turnu al la Ildepa oficejo de

ESPERANTISTO! EN A ü S T R I O

Adreso : LA KULTURO, P r a h a I I . ,
Hybernska, 7. — (Laborista domo),
Bohemio-A strio

Arnold Behrcndt, Breslau (Germanujo)
Maxstrassc, 22
K o n t o : ekbanko Esperantista

