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Justificació de l'Esperanto
A mesura que el temps va assenyalant nous progressos del pensament
de l'home, es fa més evident la necessitat d'un mitjà de comunicació verbal
que doni als humans la facilitat d'entendre's recíprocament, sense minvar cap
dret que, el renunciar-hi, constitueix una humiliació i a l'ensems representa
la força del fort damunt del feble.
Tots els pobles tenen el mateix dret de respecte i tots els pobles tenen
l'obligació de respectar la parla dels altres, i mentre no sigui acomplert aquest
principi natural romandrem en un estat neguitós que com a conseqüència immediata portarà el reviscolament d'odis i menyspreus.
És en aquest aspecte que l'espeianto té una importància molt gran: davant
les imposicions lingüístiques que el vencedor vol fer acceptar al vençut, l'esperanto ha d'ésser el mitjà conciliador que sense ferir cap sentiment pugui
ésser usat en les relacions dels que naturalment tenen una parla diferent.
No volem dir pas en fer aquestes manifestacions que sempre hàgim de
patir les maleïdes guerres, no, però el fet que arreu del món es manifesti cada
dia més amenaçadora la diferència de parles, ens autoritza a assenyalar el
perill i també a indicar el mitjà d'una solució jnsta, sense caure en cap abjecció ni vilipendi.
Tots els que lluitem pel triomf de l'esperanto tenim el convenciment que
defensem un ideal noble, que tots els esforços que hi esmercem s'ajunten amb
tots aquells altres que tants d'homes de tots els països, per diferents viaranys
però amb el mateix fi, treballen per atènyer una humanitat més justa, més
racional, més enlairada.
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L'ESPERANTO

A COP

D'ULL

ALFABET. — A, b, c (ts), ce (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspiradà), (fortament aspirada), i, j (y), (j), k, 1, in, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, ,v, z (s).
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba (paraules planes)

IN

LA
article determinatiu
el, els
la, les

(sona y)

i es terminació del plural
faktoj, nianoj
okuloj, animoj

sufix per al
femení
heroino, re ino
katino, leonino

I
terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

komerco

blanka
antikva
komerca

kompreni
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

comercial)

(comerciar)

lakto
ui'bo

C O N J U G A C I Ó

AS

Mi
Jo

IS

temps present

temps passat

skribas
escric

D] E L

os

(comercialment)

VERB

us

temps futur

mode condicional

skribis

skribos

skribus

esctivi

escriuré

escriuria

u
mode impera
tiu o subjunc
tiu
skribu
escrigui

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti, i les formes de
participi ant, int, ont (actiu : present, passat i futur) i at, it, oi (passiu : present,
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escrivint. La letero estis skribata, la
lletra fou escrita
DECLINACIÓ

DEL

En esperanto, tota paraula que rep
l'acció d'un verb (complement directe)
acaba en ^
Li vidas min.
Ell em veu.
Mi vidas Un. Jo el veig.
Misktibas la leteron. Jo escric la carta.

SUBSTANTIU

En els altres casos, la relació que
hi ha entre dos substantius és expressada per mitjà de les preposicions al,
de, kun, per, sur, súper, sub, en, ekster,
tra-, trans, antau, post, inter i altres.
Al la patró, per laplumo, sur la tablo-
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Pri nia Kongreso
Santa Coloma de Fames post malmultaj semajnoj — 23-25 majo — akceptos la batalantojn de la paca idealo okaze de la XIII Kongieso de nia
Federació kaj XII Internada] Floraj Ludoj. Santa Coloma, cartiia urbeto, ne
havas multajn esperantistojn sed feli e ilia fervofo kompensas kontentige
la mankon de la nombro.
La katalunaj esperantistoj nepre devas atenti la proksimi on de niaj
Festoj kaj ne forgesi alvojagi la kongreslokon ustatempe. La enhiziasmo
de niaj federacianoj kaj ceteraj samideanoj partopreiiontaj la Festojn ccrte
snkcesos akceli la progreson de Esperanto en Santa Coloma kaj apudaj
vila oj.
Oni pripensu, kc apud la flankoj amuza, instrua, organiza de niaj Kongresoj ni havas tinti gravan de la propagando. Al tin i aspekto oni turiui
la rigardon kaj vidu kiel belan okazon donas in kongicso por diskonigi la
celon kaj tutmondan disvolvi adon de nia movado. Ne nur al amikaj rondoj ni povas torni nin tiuokaze, sed ankaü pere de la gazelaro al la tuta
publiko. La fakto ke 140 verkoj venis por la Floraj Ludoj, valoras pli oi
multaj argumentoj: i nerefuteble pruvas, ke la internacia lingvo vivas, progresas, konstante iràs sian vojon.
Ni alvokas iujn samideanojn al la batalo. iuj gazetoj kaj uinaloj
parolu pri la veraj sukcesoj de Esperanto okaze de nia baldaüa Kongreso.
Ni ja ne bezonas la falsajn argumentojn de iu fu isto, kiu en nia lando ekpredikas la ajnan superecon de iu mortinta reformajo.
Samideanoj, stari u por la batalo!!!

318

KATALUNA ESPERANTISTO

Pri Kataluna Antologio
Mi |us legis siir flugfolio pri la irlanda lingvo, tiujn profundajn pensojn,
«Nacioj, simile al homoj, havas korpojn kaj animoju, kaj en amba , la animo estàs la altvalora, senegala parto. Kiam ili apartigas, la korpo de la individuo pereas. Sed kontraüe, kiam la korpo kaj animo de nació disi as
nerevokeble, estàs la animo kiu mortas - La vivo de la morta parto de
homo, noine de ia korpo, centri as en la koro, kaj kiam la koro Cesas pulsadi, la surtera laboro de la homo fini as kaj li estàs niortinta. La animo de
nació, kiu estàs la pereebla parto de ia komplikita strukturo, trovi as en
ia lingvo, kaj kiam la lingvo malaperas, tiu nació estàs niortinta».
La mezo de la 19.a jarcento estis rimarkinda pro la revivi o de nacioj
ajne malfortaj kaj e mottontaj. Nun ili staras kun renovigita forto, pro la
sindonemo kaj nacianio de siaj poetoj kaj verkistoj. Inter ili trovi as Katalunujo.
Usona verkisto, Ralph W. Emerson, diris, «Ligu vian veturilon a 1
stelo». Sola inter la «malgrandaj nacioj», Katalunujo tion faris, ligante sian
nacian lingvon al la novè aperinta stelo, Esperanto. Nun per Esperanto, la
cetera inoiido havas la okazon konati i kun la titeraturo, antikva kaj moderna, de kataluna] verkistoj.
Laii mia opinió, Kataluna Autologio estàs la plej grava Esperanta libro
is nan eldouita; ar i malfermas vojon al la kulturo de fremda lando. La
enhavo estàs miriga, la aran o bonega, la lingvajo simpla kaj facila sedesprimplena kaj fundamenta. Speciale laüdindaj estàs la skizo pri kataluna
lingvo, la biografia) notoj, kaj la bonstilo de la diversa) traduka oj. La Autologio estàs bela f lorbedo en la Esperanta ardeno.
Inter tiom da belajoj estàs preska neeble distingí, sed el la poemoj
multe pla is al mi, «Placa Marbordo», kies ritmo rememorigis al mi la ondoritmon de la maro, «Granda Arbo» veroplena bildo, kaj «Popola», arma
balado.
La antikva poemo «Desert d'Amics», de Sant Jordi, similas al malnova
irlanda poenio, «Slàn le Maig». El similaj suferoj naskigas similaj sentoj. El
la rakontoj, kiujn mi elektos inter tia ri amaso?
«La Studento» de Rossinjol estàs ja kortuSauta, sed certe, «Austata i o» kaj «Rezignacio» estàs geuiaj verkoj, tiel simpatie verkitaj kaj
tradukitaj, ke oni povas vidi la geaktoroju kvaza sur kinema filmo.
Konstatinte ke la du lastnoinataj estàs verkoj de viriuo, mi estis tre
kontenta, ar unuavide mi pensis, ke nur viraj nomoj estis en tiu granda
aro Oni tamen ne povas imagi, ke nació povus sukcese barakti por sia antaüeniro se virinoj ne partoprenis. La poetoj kaj prozistoj sendube ricevis
impreson kaj instigon de siaj patrinoj sed estàs malfacile por virinoj niem
preui la plumon kaj esprimi la pensojn; i!i devas mastrumadi, zorgi infanojn,
plenumi la sennombrajn taskojn iutage alvenantajn, kaj samtempe fortigi
la animojn de la edzoj kaj filoj. Ju pli do, mi ojis vidaute nomojn de du
virinoj en i tiu rimarkinda verko.
Fine, i tiu pionira libro montras ne nur la entuziasmon, sed la persistemon kaj paciencon de niaj katalunaj samideanoj, kaj precipe de
Sro. Jaume Gra , kaj mi esperas ke i instigos la aliajn «malgrandajn naciojn» al simila laüdinda agado.
EMMA L.

OSMOND.

La Redakcio neniel respondas (sed nur la a toroj a tradukiutoj) pri
opinioj, neologismoj, kaj aliaj detaloj de artikoloj, k. t. p., en i tiu gazeto.
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Pro Amo
Provinca urbeto. La de iuj estimata fabrikanto, estro de multajbonfaraj societoj, viro, kies po o estis iam malfennita al progresemaj sed malriaj junuloj, testis la 70an datreveuon de sia naskigtago. La tuta urbeto,
kies estro li ankaií estis, uzis la okazon por montri al li sian profundan dankemon kaj oni honoris fiu per diversaj festoj kaj paroladoj. Publike kaj en
la familiaj rondoj oni priparolis liaju boiifarojn kaj en la fortaii siinfonion
Ia dantan ne intermiksi is e unu falsa tono. Samaguloj de li rakontis al la
pli junaj samurbanoj iuteresajn kaj ofte tre huniorajn epizodojn el üa vivo
kaj la instruistoj raontris e en la lernejo al la infanoj lian vivon kiel vivon
modelan. Tameii neniu sciis pri lia deveno. Li venis en la urbeton kiel fremdtilo.
Por la vespero de la honortago li invitis la plej intimaju geaniikojn de
de sia domo, por esti kelkajn horojn en agrabla societo. Post la vespermango iris tuta societo en la kanien anibron, kie brillis en malfernia kameno
grandaj Hgnopecoj varmigante kaj samteinpe lumigante la ambron. Li
amis i tiun duoiilumon. La gastoj sidi is irka la fajro sur malaltajn apogse ojn. La konscio, ke ekstere estàs malseka malvarmo — estis afituno! —
faris la ambran varmon duoble agrabla. La stranga duonlumo de la ambro mallatítigis iom la gajecon kaj seriozigis la pensojn de la societo; i fari is iom pensema. Tial oni unuaninie akceptis la proponon de la sinjoro
doktoro, urbà kuracisto, ke iu rakontu sian plej tnirindan travivajon.
Jus finis s-ro lernejestro sian rakonton. Ciuj jam estis rakontintaj, utir la
ruastro niem, la fabrikanto, is nun sileutis. Li estis per siaj propraj pensoj
tiel okupita, ke li e nerimarkis, ke iuj ecstantoj lin rigardas kvazaíí petante Han rakonton. Nur post kelka tempo lin vekis la generala silento el
lia son o — liaj pensoj vagadis en jam longe pasintaj tempoj — kaj preska
perforte li de iri is de siaj agrablaj fantaziajoj.
«Ajes, nun estàs la vico je mi». Liaj okuloj denove ekrigardís tiel
strange, kvazaíí li rigardus scenejon de teatro sed senfine malproksiman.
Malrapide li komencis.
«Mi estis ankorati juna homo. Neniam mi estis timema, Car mia bona
panjo estis prudenta virino kaj edukis min sen lielpo de iu ajn timiga fantomo, kiel multaj patrinoj kutimas. Tarnen mi e pa on ne faris sen revolvero enpo e kaj nokte i ku is kompreneble sur la kesteto, el la lito facile
atingebla. Ne estis timemo, sed sekuro kontraü eventualajoj.
Estis vintra vespero. La filino kaj la edzino jam de longe dormis. Mi
multe laboris kaj fininte la laboron, mi enlitigis. Longe mi ne povis endormi, kvankam mi estis tre laca, car miaj uervoj estis ekscititaj perla troa laboro. Mi provis kalkuli gis cent — ducent — certa rimedo por endornii.
Mi kalkulis jam 132 kaj intermiksis jam la nombrojn, signo, ke la dezirata
dormo alproksimigas. Subite mi a dis palpadon e la fenestro. Tuj estis
denove miaj nervoj stre itaj. La ambro estis malhela; nur la objektoj sta-
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rantaj inter mi kaj ia fenestro estis videblaj kiel nigraj siluetoj Klare mi
ekvidis kapon, kiu alproksimi is mairapide al la pordo de ia najbara
ambro. Kion fari? u krii? u pafi? Nepre mi volis indulgi mian edzinon
dormanta en la apuda ambro; i eble pro ektimo malsani us. Mi ekstaris
kaj alproksimi is malla te kaj per malla tigita sed tre ordona vo o mi curis: «Silentu!» Mi for ovis lin en mian labor ambion. Tie mi ügis liajn manojn — li tute ne kontra staris. Mi vestís min kaj sonorigis la serviston
por venigi policiston. La servisto estis maljunulo kaj pro tio dauris lia vestado eterne louge — dank'al Dio! Dume mi sidi is apud la tablo, kontraü
mi sidis mia kaptito- Li estis ankoraíí junulo, bonvestita kaj havis inteligentan viza esprimon tute ne krimulan. Agrabla sento de venkinto plenigis
mian koron.
«Nu, mia bela birdeto, por vi oni konstruis pli fortan ka on oi estàs
mia ambro kuii malfermitaj fenestroj. Sed vi devas esti tre malofta ekzemplero — bonvestita. Des pli bone, vi plibeligos la societou de paseroj».
Nun li turuis al mi siau viza on kaj mi ekvidis en iu okulo — grandan
larmon.
«Ho, ne tnoku, sinjoro», li diris per simpatia vo o. «Anka mi havis patrinon, kiu min, estante bubeto, alten levis kaj kisis milfoje iutage. Ankafi
e mia lulilo vidis neniu la malbonan feinon kaj mia vojo en la vivon ajnis
esti ebenita — per la laboro de mia patró kaj per la amo de la panjo.
Kaj tamen...»
Min ekregis subite tia kompato kaj intereso por la junulo, ke mi ekstaris kaj malligis liajn manojn.
«Kaj nun rakontu sen ene vian historion».
«Sinjoro, simpla estàs mia historio. Miaj gepatroj estis honestaj sed
malri aj. Mi studis, ricevis oficon kaj vivis kiel miaj gepatroj simple sed
honore, is mi enami is. Enami is en knabinon el tiu ei utbeto. Por esti pli
proksime al i, mi decidís an i mian oficon. La hazardo estis al mi favora,
ar vi ser as oficiston sed kun granda ka cio. ion mi havas, bonajn atestojn, sufi an sperton, sed nionon, tiel multe da mono, kiom vi postulas, mi
ne havas. Mi tre amas la knabinon, sed ar i estàs el domo ri a, i ne estàs al mi atingebla. Tamen i amas anka min. Estis mia sola kaj ununura
penso: esti e i, vidi in. Pro mia amo mi pieska frenezi is kaj malsanigis. Tial mi decidís peti vian oficon liberan. Sed de kiu prunti a preni la
necesan mongarantia on? Tutajn horojn mi vagadis tra la urbo «Mi bezonas monon; mi ur e bezonas mouon. Mi devas havi monon; mi nepre devas
havi monon. Kiel havigi al si la monon? Kiel? Mi ankoraü ne scias. Sed mi
havigos al mi la monon per iu ajn rimedo mi havigos in al mi». i tiun
idecenon mi sen ese ripetis al mi. Miaj pensoj jam ne povis iri alian vojon,
kiel radoj sur strato kun profunda] reloj. Kiel homo en deliro mi ciam ripetis la frazojn. La frazoj hipnotigis min. Ion alian mi ne povis pensi. Cion
mi estus farinta, cion, se i nur havigus al mi la necesan sumon. Hazarde
mi legis pri granda telo en banko. Alta sumo estis la kaptajo de la rabis-
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t o ] . . . ho, ka| dekono de tiu sumo sufi us por ricevi vian oficon! Qi ebligus
al mi vidi iam mlan fian inon, sen kiu la vivo estus al mi seusenca, sencela kaj unuforma. Mi pripensis: se ankaíi m i . . . ?! Mi ankoraü ne kura is
finpensi». telisto! rabisto! krimulol» estis la respondo de mia konscienco.
Mi ektremis. La fivortoj malebriigis min. Mi vidis la moralan profundecon
en kiun mi falis. Sed la penso: «Se ankafi mi...» mi jam ne forlasis. Qi tenis
min per fortaj ungegoj. Mi al i alkutimi is e tiel, ke post kelka tempo mi
tute ne vidis la krimecon en tiu ago. «Mija postepovos iamaniere redonila
sumon kaj per fidela servo mi egalos la doma on», tiel rai trankviligis mian
konsciencon. Mi estàs konvinkila, ke mia fian ino meni estus telinta la
necesan sumon al sia ri a patró, se mi estus al i dirinta mian planon. Sed
mi ne volis riski ian honoron. Tial mi riskis la mian kaj mi — perdis in».
«Ankoraü ne» mi respondis. Mian komencan indignon anstataüis profunda kompatemo. Lia rakonto min forte emociis. Mi ne estis kapabla detrui lian vivon. Mi tuj decidís.
«Bone, mi donos al vi la oficon sen ka cio kondi e, ke vi kondutos vin
unu jaron je mia kontento. En tiu okazo vi post unu jaro edzi os kun
via fian ino. iujn malhelpa ojn — se ili estos nur monaj — mi forigos. Kredu je mia vorto. Sed dum la tuta jaro vi ne parolos kun via fian ino: estos
pruvo por via kaj ia amo. Cu vi konseutas kun la kondi oj?»
Anstata respondi li ekstaris, genui is kaj kisis miajn manojn.
La maljuna servisto frapis je la pordo. Mi starigis lin kaj diris: «Nu,
morgaü je la oka». Al la servisto mi akionis; «Malfermu al la sinjoro librotenisto la pordon»!
Kiel telisto li venis tra la fenestro en mian domon, kiel homo honora
li in tra la pordo forlasis.
Matene mi jam estis je la 7 a horo en mia labor ambro kaj atendis lin.
Mia nokta traviva o ajnis esti son o kaj por certigi min pri ia realeco,
mi demandis la serviston, je kia horo mi lin vokis. «Je la I.*»,
Nun mi pripensis la tut.an aferon. u mi ne agis ioni naive? Preni liu
kiel oficiston? Ha, kapro kiel gardenisto! Kio okazos, se li venos? Kaj li ne
venos! Ne, li venos! u lia konduto estus nur komedio? Tiel mi meditis.
Subite ekfrapis iu je la pordo.
«Mi petas»!
Jes, estis mia nokta gasto. Li prezenti is, petis je ofico, montris atestojn kaj koudutis tiel, kvazaü li ne estus min ankoraü vidinta. Lia konduto
min iotn surprizis, sed tamen i pla is al mi.
Mi akceptis lin oficiale. Neniam mi tion bedaüris, Car neniam mi ankoraü havis tiel fidelan kaj konscian àficiston. Sed kiu estàs la fian ino? Mi
lasis lin observi tage kaj nokte. Sed li konis ajne nur du m.ondojn: mian
oficejon kaj nokte lian éambron. Neniam li foriris en restaüracion aü teatron. Li havis neniam amikon kaj la vesperojn li pasigis per legado. Neniam
oni lin vidis en societo de iu aju fra lino. E mian filinon, se i venis en
mian oficejon, li kvazaü ne rimarkis. Mi fari is scivolema.

j*
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Venis la jartago. Venis anka li en mian labor ambron kaj dankis al
mi por mia konfido.
«Vi estis brava, kaj pro tio mi forstrekos ion pasintan el mia niemoro.
Sed mi devas ankoraíi plenumi mian pronieson rilate vian fiancnion. Kiu i
estàs?»
«Via filino»!
Mi eksaltis de mia sego je surprizo.
«Kiu?»
cVia filino, sinjoro estro!»
Li diris la veron. Mia filino amis lin tiel freneze kiel li in kaj post mallonga kontraüstaro mi donis al li mian íilinon kaj kiel doton la fabrikejon».
iuj Ceestantòj ekrigardis la bofilon de la inaljuna fabrikanto. Sed li
ja neniam servis Ce sia bopatro! — ?
Ridetante aldonis la maljuna fabrikanto:
«Pardonu geamikoj, ke mi iom inter an is la rolojn. La fabrikanto bonulo estis mia bopatro kaj la junulo estis mil
Jes, iu havas sur sia pasinteco tan nigran makulon».
THEODOR KILIAN
Premiita en la XI Internaciaj Floraj Ludoj

i*a premio
Poeton — tre ver ajne pro kaprico —
Fortuno foje dotis kun gracio:
«Poef , car fine venis via vico,
jeu prenu por vi: gloro, monpremio!»
Li kuris al patrino pala eta...
Si kiskaresis lin kun dol a ravo:
«Komuna estàs g o j ' , sed fil' poeta,
la glor' kun mono restu via havo,..»
«Sed, panjo kara, panjo, mi vin petas,
ne rompu filan ojon, per obstino!
La mono estu via!... Mi a etas
uetojn varmajn por vi, ho patrino...»
Persvadis li kaj i larmante cedis:
•Jes... varmajn Siioju por maljunulino...»
El tiu mon' i uoju ne a etis,
sed ia fil' — tombkrucon al patrino.
JULIO BAGHY
Menciita en la XI Internaciaj Floraj Ludoj
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Principoj de Esperanto
OrijSino. Gramatiko. Vottaro,
Literaturo. Evoluo.
1925

(Unuafoja publikigo speciale konsentita de la atitoro al «Kafaluna Esperantisto*).
(danrigo)
La vokala alisonado konsistas en tio ke la antafia vokalo toue alti as,
se la lasta estàs p!i alta oi gi, kaj male. Alta vokalo povas ekzisti apud la
alta, malalta vokalo apud la malalta. La duonvokaloj ankaii influas sammaniere. Ni supozu ekzemple ke en vorto la sonas la normala meza a; nu,
tiam ni komparu la sonojn a en la vortoj: aulo-ajlo-vilno-balai. Ni tiam sentos diversajn tonojn de a. N kiu staras inter vokalo kaj posta konsonanto
preska iam ka zas la alisonadon tiamaniere ke la antafia vokalo igas
naza , kaj la normala n malaperas. óeneralmaniere, la alisonado estàs kafizata de la sona harmonio, kiu postulas la interadapti on de la konsistaj
sonoj.
En malrapida posilaba elparolado oni povas eviti ian alisonadon, kaj
tiaelparolo estàs teorie sola gusta, e rekomendinda porkomencantoj, kursestroj kaj telefonantoj. «Lafi la teoria vidpunkto ni devas elparoli iun sonon severe aparte; sekve se ni deziras paroli severe regule, ni devas elparoli «pan-jo», «san-go», «mi-a». (Zamenhof, Of. Gaz. 1911, p, 222).
La sonoj ne egalas la sia reciproka kvalito kaj rolo, anka la sia inaniero de la kuni o. Ekzemple r «volonte» najbaras kun i, nevolonte kun è,
tute ne kun j . Same, k ofte najbaras kun 1, r, s, sed neniam kun m, d, alineua en la Fundamento. Tiu rimarko ne koncernas la kunmeta ojn, nur la radikojn.
La sonoj kombinitaj en iu vorto estàs pli a malpli facilaj por elparolanto; oni diràs ke la vorto estàs pli a malpli belsona. Generale, la sona
harmonio, la alternado de konsonantoj kun la vokaloj, la neesto de alisonado, estàs kondi oj por la belsoneco; kaj male, la sona malharmonio, la amasigo de konsonantoj a de vokaloj, la alisonado, estigas la malbelsonecon.
Se kelkaj nacioj toleras a atas la amasigon de konsonantoj (ekz. germanaj Pfipps, Obst, Handpferd, serbaj rt, trst, tvzst, srbiri), la aliaj, precipe
orientaziaj, tion ne toleras. Manguro, ekzemple, ne povas elparoli e ropan
vorton «frank» aliè oi «faranga». Por faciligi nian parolatan lingvon, oni povas atenti pri la kondi oj de la belsoneco. Lastatempe oni kouiencis ion
tiurilate, ekz. proponante nova ojn: monarko (inonar o), bu eto (budgeto),
hodia(hodia a),espozi (ekspozi), eskurso, (ekskurso) multekolora (inultkolora), vortofarado (vortfarado), kma.
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§ 7. Akcento estàs maniero elparoli plialte kaj plilonge, oi kutime, la
akceutatan silabon. Gi falas anta lastan vokalon de' 1 vorto kunfina a,kaj la
lastan de' 1 vorto apostiofita. Tial apostrofo povas montri finan akcenton en
tremda vorto: Paskal', AW Bordo', Neva', Moskva', Oman'.
La fraza akcento falas tiujn vortojn de la frazo, kiujn oni volas elstarigi. Ne li estàs kulpa pri tio, sed liafrato. En i frazo la frazakcento falas sur
li kaj SUï frato.
La fraza tono estàs natura rimedo por aldone esprimi tion, kion ne povas komprenigi la solaj vortoj kun iliaj akceutoj. En ordinara parolo la tono
aperas sen nia intenco, e koutra nia volo, kiel reflekto de ia emoció a
sentimento. Unu sarna frazparto («kiam vi venis») tonas malsame en jenaj
frazoj:
Kiam vi vents, mia amiko?
Kiam vi venis, mia amiko, estis plavo.
En la unua plitonas vorto kiam, en la dua venis.
E unu vorto, dirita kun la tono, povas multon esprimi en la viva interparolo. La gestoj kaj mienoj multe helpas al la esprimori a interparolo.
Krom la ordinaraj artikumataj sonoj, skribataj perlitere, estàs la alispecaj, por kiuj ne ekzistas apartaj signoj, ekz. sonoj de rido, emo, tuso,
terno, singulto, nazblovo, Iangoklako, anka blekoj kaj krioj de bestoj, birdoj, fine sonoj de bato, frapo, falo, knaro, gutado, fluado, ktp. Oni penas
ilin konvencie signi per la literoj, ekzemple: ha-ha, i- i, oh, uf, oj, aj, Cirip,
kra-kra, muu, grr, iniaú, ha -ha , ap, ding-dong, tam-taram, kc.
Parolo, deklamo, kanto, — prezentas tri suprenirajn tupojn de la vo a
esprimado. Gramatiko studas el ili nur parolon, lasante la du ceterajn al
belartoj.
§ 8. Se Esperanto akceptas sen an e la jam internacian natursciencan terminaron, i per tio akceptas aldonajn literojn (q w x y) kiuj ekzistas en tiu terminaro. Jam delonge tiuj kvar literoj estàs uzataj en Esperanta literaturo por skribi proprajn nomojn: Grabowski, Verax, Mybs, Baquet,
Won Kenn, Cox, Loy, Warden, Eyquem, kc. Kvankam tiuj aldonaj literoj
ne apartenas al puré Esperanta aboco, tamen ilia fakta uzado necesigas
starigon de ilia konveucia elparolo, se oni ne Ciam notas la originan elparolon de tiu aíí alia propra nomo.
§ 9. Krom puré naciaj uomoj, ekzistas nomoj de landoj, urboj, riveroj,
kiuj apartenas ne al unu nació, sed samtempe al la pluraj. Por starigi tiajn
nomojn oni sekvas la principon de pleja internacieco, penante ekvilibrigila
ortografion kun la elparolo, io en limoj de Esperanta aboco kaj fonetiko.
Tiel ekzistas nomoj: AIpoj, Pireneoj, Karpatoj, Reno, Rono, Dunavo, Besarabio, Qalicio, Macedonio, kc.
La demando pri ujo (lando) estàs solvebla kontentige, se ni forigos
ian partiecon kaj konsideros la realajojn. Laü la Fundamento la sufikso
-uj- interalie signifas «lando lo ata de», nenie la Fundamento difinas in
kiel «regno». Kaj Zamenhof tre bone sciis diferencon inter la regno kun di-
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versaj subpremitaj gentoj kaj la nació, kies teritorio apartenas al pluraj ovinistaj regnoj. Estàs ekster dubo, ke la Zamenhofa frazo: «La rusoj lo as
en Rusujo kaj la germanoj en Germamijo» (Ekzercaro § 40), tiu frazo signifas nur ke ia rusoj lo as en la rusa teritorio ktp. Certe, Zamenhof ne povis
skribi: «En Rusujo lo as la rusoj, la poloj, la latvoj, la kirgizoj,..» car por
nomi la rusan iniperion oni uzis vorton «Ruslando». Se ni volas uste koinpreni «ujon», laü la Fundamento, ni devas diri Francujo por la tuta laudaro
kie oni parolas france: granda parto de la regno, okcideuta Svisio, suda
Belgio, Kanado, Haitio, kc. Kaj por nomi la francan regnon ni povas diri
Francio. Ni ne rajtas diri Kanadujo ar ne ekzistas kanada lingvo, nek
Svisujo, Belgujo, Anstrujo, Car tie lo as francoj, germanoj, italoj, flamandoj,
kc. La naciaj nomoj de landoj ordinare ne notas la etnografiajn teritoriojn,
nur la regnojn: Suisse, Schweitz, Belgique, Belgie, Belgium, Autriche, Osterreich, Àustria, Avstrija, Italie, Itàlia, Rússia, Russie, Rusija, Rossija, kma.
La provincoj kaj regionoj ordinare portas karakterizan sufikson -i- en plimulto da e ropaj lingvoj: Picardie, Normandie, Aígérie, Galicie, Lombardie,
Lombardia, Galícia, Normandia, Albània, Macedònia, Besarabia, Sirià, Armènia, Rumelia, Sicilià, Kalabria, Apulia, Kanipania,,Bavaria, Bohèmia,
Moravia, Ungaria, Podolia,... Por íli sufi as an i e, a je nia o, por ricevi
tute ta gajn noinoju.
§ 10. Oni proponis, por justa elekto de la internaciaj radikoj konsulti
la statistikon, kiu permesas kvaza pesi la relativan uzatecon de la radiko
en iu nació. Tiucele oni uzas tabelon da nombroj de lingvouzantoj (nacianoj kaj fremduloj kune):
En milionoj da homoj:
angla
rusa
germana
hispana
franca
itala
ukrajna
pola
sudslava
rumana

150
100
80
70

e
o
40
35
25 '
15
12

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
sveda
.
.
.
kelta. . . . . . . .
. .
. .

. 11
. 10
. 8
. 7
. 6
. 5
. 5
. 5
. 2
. 1

Sub la noiiio franca estàs enkalkulita la provauca; sub la sudslava la
serba, la horvata, la slovena. Sub la nederlanda la holanda, la flandra. Sub
la kelta la bretona, la kiinra, la irea, la skota, la manksa; sub la rumana la
valaka, la moldava; sub la albana la gega, la toska.
Uzante tirin statistikon, neeviteble malprecizan, oni memoru ke i
koncernas Ciujn parolantojn, e infanojn, kamparanojn, kiuj ne bonàs vortojn sciencajn; librecajn, altklasajn.
§ 11. Malfacila estàs demando pri tio, kian sencon ni devas asigui al
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la genraj botanikaj kaj zoologiaj nomoj, ekz. al la Aquila, Passer, Ulmus,
Brassica, Acer,... kiujn ni volas identigi al Esperantaj: aglo, pasero, ulmo,
brasiko, acero,...
La scienca senco estàs tre lar a: i atribuas al iu genro iujn iajn
specojn de la tuta moudo.
La nacia senco estàs tre mallat a: i atribuas al la genra nomo nur
tiun specon kiu estàs nacie konata en iu aparta loko; malofte i entenas
la plurajn specojn.
La scienca vidpunkto kaj la Fundamenta traktado pri tiaj nomoj — amba ne kontentigas la internacian lingvou, kiu celas fari i tutmonda.
§12.
i sube ni havas ekzemplojn el la fleksiaj lingvoj, komparitajn
kun la samsencaj Esperantaj vortoj, en kiuj la aglutina nevarieco kontrastas kun la fleksia varieco:
FRANCA

ESPERANTA

ESPERANTA

RUSA

voir

vidi

sidi

sidjetj

vois

vidas

sidas

siju

vis

vidis

sidis

sidjel, sjel

verrai

vidos

sidos

sjadu

vu

vidita

sidita

sajen

voyant

vidanta

sidanta

sidja ij

§ 13. Esperanto nun havas pli oi 10.000 elementojn, kiujn oni povas
klasigi jeue:
finajoj .
12
afiksoj
53
rilataj vortoj
205
radikoj
10.000
Plurala finajo -j neniam uzi as por la artikolo kaj por la verboj, tamen
se en estonteco oni volus giri ambaüokaze uzi tio ne estus konlrau la spirito de Esperanto.
Esperantaj duoblaj temoj estàs konstruataj la regulo: difinanto anta
difinato. Sammaniere oni agas en la germana kaj angla. En la rusa kaj
franca oni iufoje sekvas la malan regulon: unua vorto estàs la efa; ekzemple:
fr. chien-loup lup-hundo
fr. terre-plein plat-tero
r. ptica-muha mu -birdo
r. baba-jaga jaga virino
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Krom la afiksoj, troveblaj en la Fundamento, estàs uzataj aliaj afiksoj
jen rekonataj kiel tiaj (sed neoficialigitaj), jen ka itaj en la temoj, kiujn oni
konsideras kiel unuoblaj radikoj. Anta e ni vidu la oficialajn elenientojn,
kiujn oni ne citas kiel afiksojn, malgraü tio, ke ili fakte estàs tiaj:
a) prefiksoj: eks- prab) sufiksoj: ant at int it obl on ont op ot
Krom tio povas servi kiel prefiksoj: iuj prepozicioj, iuj nonibroj, anka jenaj vortetoj — plej, pli, plu, po, tre, tro, niem, fi, ve, jes, ne, ambaü,
sin, sia, mia, unua, ktp.
Neofwialaj prefiksoj:
a - ne, seu, mal: auormala, aniorala, amorfa,...
ak - pinta: akra, akuta, akacio,...
amfl - ambaü: amfibio, amfibrako,...
anti - kontraü: antikristo, antipatio,...
a to - sin, meni: aütobiografio,...
bi - du, duobla: bikvadrato, bigamo,...
bio - vivo, viva: biologio, biografio,...
cis - maltrans: cisalpano, cislejta,...
di- du, duobla: diftongo, didimo,...
eü - bona: e fonio, eüfemismo,...
geo - tera: geologio, geografio,...
heksa - ses: heksametro.heksagono,...
ko - kun: kooperi, kolegio,...
mikro - eta: mikrokosmo, mikrono,...
mis - malbone: misuzi, misordo,...
neo - nova: neologismo, neolatina,...
pari - tut, ies: panteismo, paniko,...
pre - antaü: prefikso, prehistòria,...
pse do - nevera: pseüdonomo,...
retro - malantaüen: retrospektiva,...
sin - kun: sinoptika, sintezo,...
te - dio: teismo, teologio,...
ultra - traus, ekster: ultravioleta,...
Neoflcialaj sufiksoj:
-

acoj vegeta familio: liliacoj,...
acio ado, ajo, antaro: deklaracio,...
ala: sociala, neütrala, normala,...
ario oficulo: komisario, notario,...
atorio ejo: observ-, purgatorio,.,.
ela: fidela, modela, nobela, kruela,...
enco: scienco, kadenco, konkurenco,...
enda kion oni devas: legenda, farenda,...
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- eo vegetajo: nimíeo, alteo, centa reo,...
- iero: bankiero, in eniero, kanceliero,...
- /ko: lingvistiko, mekaniko,...
- io: fotografio, telefonio, tipografio,...
- iro: kavaliro, oficiro, pioniro,...
- Ho inflamo: bronkito, apendicito,...
- ito tono: granito, sienito,...
- iva kapabla: aktiva, produktiva,...
- izi: elektrizi, centtalizi,...
- logio scienco: geologio, biologio,...
- logo sciencisto: geologo, biologo,...
- metro ilo: mikrometro, termòmetre,—
- oida formesimila: sferoida,...
- olo vegetajo: lupolo, fazeolo,
- ono patrono, matrono, fripono,...
- oro oficulo: senatoro, revizoro,...
- oro ilo: motoro, elevatoro,...
- oza ricenhava: sabloza, feroza,...
- patio sento: simpatio, telepatio,. .
- poni tneti: disponi, koniponi,...
- skopo vidilo: mikro-, teleskopo,...
- teko ejo: biblioteko, pinakoteko,...
- aaro ejo: buduaro, trotuaro, kuluaro,...
- uro faritajo: skulpturo, miksturo,...
Oni multe skribis pri la kategorieco de la radikoj, kiuj estàs esence a
substantiva], afi adjektivaj, a verbaj, a adverbaj. La radika kategorieco
certe ekzistas iomgrande, sed i estàs alispeca oi oni volas in prezenti.
Unue la termenoj meni: «substantiva radiko», «adjektiva radiko», kc, estàs
neta gaj, ar ili jam dekomeuce trudas mal ustan ideon pri la kategorieco.
La vortoj «substantivo», «adjektivo», kc. estàs tre klaraj termenoj, puré naciaj (aüropaj), kiuj ne havas ekziston en Esperanta gramatiko. Tiuj
termenoj havas sencon en fleksiaj lingvoj, sed ne en la aglutinaj, kia ja estàs Esperanto.
En la naciaj substantivoj oni ne povas iam distingí la radikon de la
fina o, ekz. en la franca chat, angla cal, slava kof, la substantivo kaj la radiko estàs la samo; al la nacia substantivo korespondas iom (sed ne tute)
la Esperanta ovorto, ekz. kato, forma o duobla: kat-o, kiu facile disfalas,se
necesas, por doni: kat-a, kat-e, kc.
La samon oni povas diri pri la nacia adjektivo, vorto kristali a, al kiu
neplene korespondas nia avorto, forma o provizora: kat-a, bon-a
Inter multegaj Esperantaj evortoj ekzistas kelkaj, kiuj preskaü korespondas al la naciaj adverboj, ekz. hodia , iam, neniam, ks. Sed uste ilin
ne tu as la pretendata kategorieco, Car ili ja ne estàs radikoj, sed jam pretaj vortoj.
La verboj ekzistas en Esperanto nur kiel la radikoj kun finajoj i, as, os,
is, us, u. En niomento kiam radiko perdas sian verban fina on, i refari as
neutra rilate je la kategorieco suprenomita.,En jena tabelo oni vidas ekzemplojn de la radika adaptado al la kvar gramatikaj (sintaksajj formoj.
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substantiva
rolo

adjektiva
rolo

verba
rolo

adverba
rolo

agaca

agaci

agace

atén to

atenta

atenfi

atente

aprobo

aproba

aprobi

aprobe

doma i

doma e

agaco

doina o

!

!

doma a

1

Tamen, kelkaj teoiiistoj diràs ke radiko agac estàs esence substantiva,
atent adjektiva, aprob verba, doma adverba. La kuranta praktiko de Esperanto iupa e renversas tiun teorion, kiun brile, sed vane, disvolvis Antido.
Se oni nepre volas klasigi la radikojn, oni povas distingí:
a) radikoj personaj: abat, barbir, car, doktor, edz, frat,..,
b) radikoj animalaj: alk, bird, cerv, dog, ezok, fazan, gazel,...
c) radikoj kreska]aj: abi, betul, cipres, datur, ebon, fab, kanab,...
t) radikoj ilaj: bros, grifel, sabr,...
d) radikoj koloraj: blank, flav, gríz, nigr, ru ,...
e) radikoj sonaj: bru, tint, tondr, vo , zum,...
f) radikoj agaj: tran , tond, liak, frap, bat, atak,...
g) radikoj stataj: star, ku , peud, sid,...
g) radikoj tempaj: lior, tag, monat, semajíi, jar,.,.
Kaj aukorafl multaj aiiaj kategorioj...
Ciu radiko, se tion postulas la frazfaro, alprenas fina on o, a a, a e,
aü /,... por ludi konforman rolon en la frazo.
La teorio pri la kategorieco de Esperantaj radikoj aperis pro tio, ke
Zamenhof difinis en ia U. V. la radikojn per la naciaj tradukoj,devige kategoriaj. Se Zamenhof ïlin difiuus per Esperantaj vortoj, tiu teorio e ne ekzistus. Ke Zamenhof ne celis marki la kategoriecon, sed nur doni plej oportunan nacian tradukon, tion pruvas la radikoj «ambiguaj» Cpor la nomitaj
teoriistoj) sed tute klaraj por la ceteraj studantoj. Ekz. radiko intern estàs
tradukita jen adjektive, jeu adverbe, sput jen verbe, jeu substantive. Tia diferenco venas de la naciüngvoj, kiuj neegale esprimas la samajn ideojn. Se
ni objektive analizos radíkon bril, por ekzemplo, ni vidos, ke gi egale bone
signifas lumon («substantivo»), kvaliton de lumo («adjektivon»), lunian vibradon («verbon») inanieron de lumo («adverbon»).
P. STOJAN L. K.

(da rigota)
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Pro... kaj Por...
Barcelona Esperanto Socieío. — ói publike prezenti is al la esperantistoj la 27 de marto e Ateneu Enciclopèdic Popular (Barcelona). Bela vespero estis uata de la multnombra eestantaro. Ne mir la iam la dinda tasko de F-iuo. Palmira Castellví, kiu regalis la a skultatitaron per siaj belaj
esperantaj kantoj, sed anka la belaj poezioj deklamitaj estis bela frapo de
la festo.
Ni varme deziras, ke la celoj montritaj de la prezidanto de B. E. S.
okaze de lia malferma parolado rapide estu atingitaj por la bono de nia
sankta afero kaj por la ràpida akcelado de nia movado en Barcelona.
Radio Barcelona. — La 7 de la kurauta monato Radio Barcelona, kiu
tiel bonvole akceptas kaj alte ju as Esperanton, disa digis Esperantaii
Feston. Kanto, poezio, paroladoj plenigis la tutan tiutagan programon. F-ino
Castellví, D-ro. Bartomeu. Prof. A. Domènech kaj diversaj lernintoj de la
radio-kurso partoprenis la belan feston. Kun profunda emoció ni a skultis
la fonografcilindrojn de D-ro. Zamenhof, Bourlet, Grabowski, k. a. — Pro
subita malsani o de F-ino. Montserrat Grau oni ne povis ludi, kiel oni
anoncis, akton de Ifigenio en Taürido.
Eksterlandaj samideanoj, kiuj aüdis la esperantaii feston, estàs petataj
sendi gratulan po tkarton al Radio Barcelona, str. Casp 12, Barcelona.
En la generala kunveno de la Grupo «Barcelona Stelo», oni elektis la
jenan estraron: Prez. C. Domènech; Vicprez. E. Alba; Sekr. E. Capdevila;
Vicsekr. J. Pruna; Kas. A. Valdepeíïas, Kalk. M. Palomera; Bibliot. A. López;
Vo donantoj: ]. Gili, J. Guixà, I. Martínez kaj LI. Hernàndez. — La 8an de
Marto komencis kurso de Esperanto en la Grupo «Barcelona Stelo» sub
gvido de profesoro S-ro. E. Capdevila, eestata de irka 15 personoj. La
samideanoj S-roj. C. Domènech, A. Valdepeíïas, J. Bargalló kaj LI. Hernàndez, starigis komercan entreprenon sub la nomo «Komercista Kompanio
Kataluna.— Reprezentoj per Esperanto.— Barcelona», por importi, eksporti kaj peradi dankon al nia karega helplingvo. — La esperantaj komercaj
entreprenoj dezirautaj disvastigi niajn artikloju en Katalunujo, sendu kondi ojn, katalogojn kaj specimenojn al la Direktoro de K, K. K. S-ro. C. Domènech, Marqués del Duero, 101. Barcelona. — La «Komercista Kompanio
Kataluna» estàs jam nomitafilio de Esperanta Komercista Grupo el Dresden.
Esperantista Konferenco en Locarno. — La jus okazintan Konferencon
partoprenis la prezidanto de K. E. F. S-ro Delfí Dalmau, reprezentante la
katalunlingvajn esperantistojn. — Nia maja numero publikigos raporton pri
la efaj aspektoj de la Konferenco.
Festo te Barcelona Stelo. — Por la 17 de aprilo Barcelona Stelo anoncas esperantaii feston Ce sia sidejo Marqués del Duero, 101. Oni ludos
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«Amors Esperantistes» de nia aniikojoan GiliNorta, krom deklamado, koncerto, kantado, k. t. p. Ni varme deziras bonan sukcesou al la festo.
Esperantista Vivo. — Nia kara efredaktoro, Prof. Delfí Dalmau, la 24
de niarto edzi is kun F-ino. Carme Argemí Suaria cl Terrassa. Al la multaj
gratuloj kaj bondeziroj de li ricevitaj ni aldonas nian plej siuceran kaj koran esprimou de estimo. Al la nova csperantistino nian respektopleuan sahiton. — Komitato de K. E. F. kaj Redakcio de K. E.
Pri Kritiko. — Ofte, tro facile oni plendas pri kritiko. Tameii neniu estàs petfekta kaj tial iu el ni devus deziri kritikon de siaj agoj, por estontece plibonigi ilin.
Kiam aperas urnalo au libro malbone tradukita au redaktita, estàs ne
nur rajto sed devo montri ia n nekorekta ojn por ke la komencantoj ne legu
in. 3e ne, malfacila legado kredigos al ili, ke Esperanto estàs neklara
komplikita lingvo, kaj balda , perdinle kura on, ili forlasos ion.
Kompreneble, la afero montrigas multe pli grava pri lernolibro, kiu
povus erarigi la leniantojn, kaj eble okazigi, ke neniam ili konu la veran
Esperanton.
Se iu samideano, kvankam novè veniuta, deziras per ia publikigo alporti sian helpon al la koniuna laboro, li, anta io, prenu konsilon de iu
pli sperta, kaj tiam, tre kredeble, li povos liveri ion ta gan. Sen tiu antaíízorgo, plej otle liaj klopodoj fari os nur nialutilaj, kaj tiam li ne rajtos
plendi pri kritiko;des pli entile akceptinda ju pli entile i estis prezentata.
• — SPECTATOR. — El «Le Monde Espérantiste».
òenerala]oj. — Estàs konate, ke la radioamatoro apartenas al speco de
bestoj, nomataj latine homo sopiens (esp. : homo saga??). Same, kiel iu
alia «homo sapiens», i posedas du brakojn, iafoje kapon kaj e edzinon.
Tamen la radioamatoro estàs facile distingebla la la surkreska oj, kovrantaj iaju orelojn kaj nomataj «telefona diloj».
Qenerale la radioamatoro ne havas liberecon de transniovi o, ar iaj
telefona diloj estàs ligitaj per dika metalfadeno al ricevilo. Tiamaniere i
forte similas koralojn kaj e vegeta ojn. Tamen Brem sukcesis unufoje observi tiel nomatan «vagantan radioamatoron», kiu rapide movigis, sin direktante al magazeno de radiajoj.
Auka Darwin en sia fama verko «Deveno de specoj» rakontas, kiel li
foje observis sur la tegmento de kontra a domo grandan bcston, rapide
movi aiitau inter reto de fadenoj. Komence li konsideris gin, kiel gigantan
araueon, sed post kelkaj koroj la emineuta sciencisco komprenis, ke tio
estàs radioamatoro, aranganta sian anteuon. — El «.Internada Radio Revuo».
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KATALUNA ESPERANTISTO

G r a v a p l i r i igo
al la esperanta literaturo
Al la Esperantistaro tutmonda!
La Esperanta literaturo sendube jarn estàs granda. Tamen, la la opinió de diverslaudaj koinpetentuloj, i ankoraü ne estàs sufi e granda. Oni
diràs: Malgrandaj nacioj ne povas gui la tutniondan literaturon samamplekse kiel la grandaj. Ju pli malgranda iu nació cstas, des malpli da alilingvaj verkoj estàs tradukataj en gian lingvon, Car por la tradnka oj mankas la ebleco de sufi a vendigo. Se oni per unu fojo, nome per Esperanto,
al Ciuj nacioj havigus la literaturajíi trezorojn de la aliaj, tio instigus anta
io la anojn de malgrandaj nacioj al la leuiado de Esperanto. Ouieligus la
malgrandajn naciojn, pere de Esperanto, el literatura izoleco kaj havigus al
iuj nacioj trezorojn, kiuj aliè nur al proporcie malmultaj interesi antoj povas fari i konataj.
Ni opiuias, ke penindas tari provon en la dirita senco. Tial ni ojas pri
tio, ke prezenti as okazo por realigi la ideon: La eldonejo Rudolf Mosse en
Beriin, kiu jam de kelka tempo grandstile okupas sin pri Esperanto kaj
praktike uzas gin en kelkaj el siaj eldona oj — ckz. en la granda Germanregna Adresaro por Industrio, Metio kaj Komerco kaj en la Semajua Eldono
de Berliner Tageblatt— intencas eldoni sub la titolo
B1BLIOTEKO TUTMONDA
multampleksan, malmultekostan kaj bele aran itan bibliotekon,kiu respond'u al la supre priparolita celo. La biblioteko prezentos elekton el la plej
bonaj literaturajoj tutmondaj kaj anka oríginalajn verkojn de konipetentaj
Esperantistoj, Cu beletristikajn, cu popularsciencajn. La unua numero anta videble elvenos en Aprilo íiunjara; is la fino de l'jaro entute elvenos
24 numeroj.
iu numero de la biblioteko enhavos proksimume 60-04 pa ojn en formato de 10, 5 x 17 cm. Pro tre malalta prezo ponumera ne estàs eble, liveri
tinuopajn uumerojn, sed oni nur povas aboni laü serioj de po 10 numeroj.
La prezo de unit serio, inkluzive afrankon por la al seu do de citi kajero ttij
post elvcno, estàs 4 RM a 1 Dol.'a 5 sv.fr. a egalvaloro en alia valuto.
La koncerna sumo devos est i anta pagata kune kun la alsendo de la mendo.
Mendojn kaj pagoju oni adresu nur al la firmo Rudolf Mosse, Buchverlag,
Abteilung Esperanto, Berlín SW 68, Zimmerstrasse 61 (Germanujo).
Do, vi samideanoi, kiuj deziras posedi tiun altvaloran bibliotekon malmultekostan, mendu senprokraste!
Esperantista Literatura Asocio
J. ZSCHEPANK
Prezidantino

Tiu Ci numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)
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Pagu tuj vian abonon!
Pagu tuj vian kotiza oni
Instigu viajn amikojn ali i al nia Federació!
Diskonigu nian gazeton kaj varbu abonantojnf
Venigu multajn esperantistojn al nia Kongreso en
Santa Coloma!
Ju pli multe vi laboros por tiuj punktoj, des pli efike
vi helpos nian movadon.

Adresu ion: Carrer València, 245"Barcelona

KATALUNA ANTOLOGIO
KOMPIL1TA

JAUME

GRAU

DE

CASAS

416 pa oj 22 X 16
A etebla e la Barcelonaj Grupoj kàj e «Kataluna Esperanti to».
València, 245, je 12 ptoj.
Por la resto de la Iberia duoninsulo kaj eksterlando oni sin turnu
al S-ro. Eduard Capdevila, Carders, 29, Barcelona.
Prezoj kun rekomendita po to enkalkulita: Por Iberio: 13 ptoj. Por
eksterlando: 15 ptoj. 9 ilingoj, 1,1 svisaj frankoj a 2 dolaroj.
La la ju o de kompetentaj esperantistoj, la Kataluna Antologio
estàs unu el la plej valoraj verkoj en Esperanto.
A etu balda la libron kaj diskonigu tra la tuta mondo la altan
gradon de kulturo de la miljara kataluna lingvo.

u vi deziras ali i al "Universala
Esperanto - Asocio",

"Kataluna

T A Ü G A kaj M A L K A R A
p o r la L E R N A N T O J

Esperantista Federació", Tutmonda Esperanto-Asocio Junulara",
a aboni al "Esperanto",. "Kataluna

Esperantisto", "Literatura

Kontra anta pago de UNU PESETO
per po tmarkoj, ni sendas sortimenton da

Mondo", "Heroldo de Esperanto",

DEK EKZEMPLEROJ de ESPERANTAJ

kaj "Esperantista Junularo?" Petu

GAZETOJ. (ne aktualaj)

tuj detalojn al Ferdinando Monta

serrat, str. Villarroel, 107, 2. - 2. ,
Barcelona. — Anka

li peros pri

iuj esperantaj libroj naeiaj kaj
fremdaj, steloj k. t. p.

ESPERANTO de U. E. A.
ESPERANTO TRIUMFONTA
KATOLIKA MONDO, k. t. p.

Mendoj: J. HERP
Carrer València, 245 - BARCELONA

