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Catalunya a l'estranger
Fa poc més d'un any que gràcies a l'esforç, d'un dels esperantistes catalans es va publicar la «Kataluua Antològic», antologia de poetes i prosistes
catalans en esperanto. Tant per la qualitat com per la quantitat de contingut
(400 planes, pacerde ïil) l'Antologia Catalana en Esperanto és una obra digna
de tota lloança. Impecable en l'estil, en la impressió i en la presentació.
Tot just ha passat un any i gairebé l'edició ha estat esgotada. Arreu del
món ha aparegut per mitjà del meravellós idioma del Dr. Zamenhof la bellesa
de la nostra poesia i la maduresa de la nostra prosa. Arreu del món s'ha comentat molt favorablement la riquesa del català, aquest llenguatge nostre,
ignorat a molts indrets i que gràcies a l'esperanto ha donat fe de vida, però
d'una vida plena de totes les dolceses i de totes les energies.
Si l'existència de l'esperanto no fos justificada ja per un sens fi de fets,
aquesta sola demostració fóra prou perquè hom veiés en l'idioma internacional un mitjà d'aproximació dels pobles, un mitjà que ens permet profunditzarnos en l'esperit i neguits dels pobles germans.
És un fet evident, i d'això en tenen una convicció plena els esperantistes
catalans, que l'esperanto ha donat a Catalunya unes ales tan lleugeres que
arreu del món, en els nuclis esperantistes, hom té un coneixement concret de
la nostra vida, de la nostra literatura, del nostre grau de cultura.
1 és que l'esperanto és un altaveu portentós que fa sentir els batecs de
tots els pobles fins els recons més llunyans. És que la creació del Dr. Zamenhof salta per damunt de totes les fronteres i canta les excel•lències de totes
les nacions, agermana els pensaments i va creant un sentiment universal de
comprensió mútua i tolerància recíproca.
L'esperanto és la plasmació de la fraternitat universal i de l'aproximació
de tots els homes de bona voluntat.
Deu-li vosaltres, estimats lectors, l'ajut que es mereix l'idea noble dels
esperantistes.
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Jubilea J a t o
ajnas ke kun la alveno de la jubilea jaro orri enblovis en nian movadon
fre an aeion kaj ke du spiras kun granda trankvilo, pace esperante ke la
tuta afero boue iros sian vojon kaj ke nia nuua situació kaj progresado liavas nenion por deziri.
Kvar jardekojn travivis la plej granda mondlingva movado kaj malgraü
la graudaj klopodoj, laudindaj oferoj kaj uekalkuleblaj fortoj eluzitaj por i
nia problerao ne maturi is, ne vekis necesan intereson, ne permcsis al ni
paroli pri la estanto, sed nur pri estonto nialproksiuia kaj nevidebla.
Post kelka tempo Esperantujo povos koustati kiom granda a malgranda estàs ia popoio. Ni povos oji plej kredeble pro la granda nombro da
esperantistoj, grupoj, gazetoj, k.t.p. La peza tasko, kiun entrepreiiis Dro.
Dietterle, diskonigos tia la tuta mondo, ke granda nombro da homoj parolas la lingvon de Dro. Zarnenhof kaj, se la grupoj raportis uste, ke seníine
granda nombro da homoj lernis Esperanton. Antaü la okuloj de tro iluziemaj esperantistoj laciferoj naskos naivajn ekkriojn, ili kantos la triumfon de
Esperanto k.t.p. sed, beda rinde, ju pli granda estos la nombro da esperantistoj en la mondo, des pli evideuti os kiom malgrauda estàs la nombro da laboristoj sur nia kanipo.
Okaze de nia jubileo ni pripensu kaj atentu pri la diversaj nialfortaj
flankoj de nia popoio kaj ni kolektu niaju energiojn por deceprilabori tiujn
puuktojn kaj la pove ilin konduki en ustan lokon. Ni ne íordonu nin al
senpripensa entuziasmo, kiu tenas nin for de la vera fundamento, nuntenipe tiel anceli anta je iu blovo de la homa ventego.
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Se ni tumas nían atenton al la vivo, kiun uas nia gazetaro, tuj evidenti as, ke euerale iu esperantagazeto travi vas tre inizeran staton. Neniu, a preska neiiiu, uas sendependan ekziston: unuj oscedas, aliaj estàs malsanaj kaj la ceteraj nur de tempo al tempo povas vidi la taglumon.
Se miloj kaj miloj da homoj tra la tuta mondo predikas la altan celon de
Esperanto, kial iu nacia gazeto ne povas liavi sufíCan nombron da legantoj, kial iu internacia gazeto konstante devas plendi pro la manko de abonantoj, kial subtenindaj entreprenoj, ekzemple Literatura Mondo, devis
niorti?
Mi miras ke tiom multaj eldonejoj riskas entrepreni la eldonon de esperantaj verkoj, se nur terure malgranda nombro da esperantistoj a etas
niaju libroju. Se iu esperantisto abonus unu solan gazeton kaj a etus
unu solan librou iujare, kiom pli potenca fari us nia forto! Vere admirindaj
estàs tiuj eldonejoj, kiuj de tempo al tempo havigas al ni novan verkon,
kvankam ilia profito estàs tielnecerta.
Se vi, kara leganto, iom priatentas la legemon de la membroj de via
loka grupo, se vi atentas kian esperantistan vivon havas iu grupano, certe vi konkludos kun ni, ke oni povas kalkuli per la fingroj de unu sola mano tiujn, kiuj abonas gazeton, tiujn, kiuj en la dauro de unu tuta jaro a etas esperanta libron. Ni jus spertis per la eldono de KATALUNA ANTOLòGIC»,
500 ekzempleroj, ke nur tre malgranda nombro da ekzempleroj restis en la
mano de enlandanoj. La plimulto iris eksterlanden. En la esperantista merkato, Katalunujo sendube ludas la plej sensignifan rolon. Tio ja ne signifas ke kiel esperantistoj ni estàs mallaboremaj en la legado, ne, kiel katalunoj mera ni spertis jarn, ke nia popolo nur hodia veki as alia universala
vivo, ke nur hodia
i komencas sian pa adon apud la ceteraj popoloj, kiuj
de longa tempo konas kaj amas siajn poetojn, siajn verkistojn. Ni anka veki u kiel esperantistoj kaj klopodu konati i kun la tiel ri a esperanta literaturo, kiu ja superas la kvauto kaj kvalito la literaturan trezoron de multaj
malgrandaj popoloj.
Tre malfacila estus la tasko, se ni nun komencus analizi la ka zojn de
nia profunda dormo kaj pretendus doni konsilojn por la estonto. Tamen, se
la jubilea jaro altiris nian pensou pri la tutmonda movado, pri kiu ni certe
ne havas grandau ka zon por oji, ni ne volis forlasi la okazon por esprimi nian se ne pesimismon, almena nekontentecon pri la enlanda situació,
pri kiu kun plena rajto ui povas paroli kaj ne sen kompetenteco.
Niaj esperantistoj vegetas, niaj grupoj vegetas, sekve ne miru ke K.
E.F. anka vegetas. Niaj grupoj vegetas kiel esperantistaj organiza oj. Kiel
amuzaj kaj ekskursaj, eble kelkaj el ili havas viglan vivon, sed uste tiu
ekskursemo kaj amuzemo de la grupoj estàs iel la kaüzo de la malvigleco
de nia movado.
Dolore estàs konstati erarajn agadojn. Estàs beda rinde, ke ni ne povas paroli pri grandaj sukcesoj aü pri promesplenaj perspektivoj. Niaopinie
pli efika povas esti sincera esprimo de opinioj, e kiam oni povas riski ies
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atakon, oi fermi la okuiojn anta la atakanta malamiko kaj nenion fari por
defendi sin. Nia movado, ni estu sinceraj, postulas e ni tujan sinoferon de
la esperantistoj, se ni ve volas daürigi nian iradon al plena disi o de fortoj
kaj pereo de la tuta afero.
Se nia lingvo staras senmove afl ne progresas, tio ne estàs kulpo de la
lingvo meni nek de la medio irkaflanta in. La ka zojn ni devus ser i en
la esperautistaj rondoj niem, kiuj trankvile kuuplektis la brakojn kaj esperas ke per si niem io fari os. Laka zojn ni trovus e multaj esperantistoj,
kiuj niulton povus fari por nia afero kaj absolute nenion faràs.
La Jubiiea Jaro donas al ni okazon por alvoki iujn batalantojn al efektiva laboro. Ciu esperantisto havas plej diversajn manierojn por uzi siajn
fortojn kaj kapablon por iel labori por la komuna celo. Ciu aualizu sian
agadon kaj konstatu ke is nun oni ne faris kiom oni povis kaj devis. Forpasis jam la jaroj de piimokoj kaj atakoj. La mondo prezentas pli bonan
kampon por nia semado. Gi atendas nin por iri kuu ni.
La Jubiiea Jaro estu la komenco de nia definitiva batalo.
S. ALBERICH JOFKé

Cp

C$D

C$3

Sol
Bruligas min la flamo de sia rememor'...
En senkonsolo ploras silente mia kor'...
Pri iaj helaj armoj aukora mi sopiras;
ian gracion io ankora nun elspiras.
Mi relegas la versojn legitajn apud i;
de iaj kantoj ree vibras la melodi' .
Al mia vido da re iaj pupiloj lumas,
al mia a do dol e iaj paroloj zumas.
Mi sentadas la premon de ia eta man' ,
la gestojn karesantajn kun ludo de infan',
au subitajn ektremojn de ardanta pasio
kaj ebrian gustadon de kisoj-ambrozio.
Kie mi in ekamis, mi silente promenas,
kaj pri i flugaj pensoj flirtante al mi venas.
Sub tiuj amaj arboj de la trankvila voj',
en la kuneco ia, fluadis mia oj'.
i tie miaj vortoj amoplenaj resonis
kaj al mifeli igaju amopromesojn i donis.
En tiu benko, kie, en intima kviet',

eco
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per kiso sin malka is nia ama sekret' .
Sed niïn ripozo tie ne estàs tiel paca:
en irado soleca mi min sentas pi i laca.
Kaj des pli nostalgie suferas mia kor' ,
ju pli kreskas la flamo de sia rememor'...
* **
Sen ese mi vagadas tra V soleca arden' ,
kun mia mola koro premita de agren'.
De post ia foriro, ne plu la belaj floroj
parfumas la aeron per mildaj bonodoroj.
Ne plu dol e min ravas de la birdoj la trií' ,
ne plu mian rigardon gajigas sima bril'.
Nek la ielo nun estàs tiel serena,
nek mi sentas la ojon de la lumo matena . . .
E en la dol a, paca trankvilo de 1' esper',
de post ia foriro, premadas min sufer' .
Inter iuj bela oj, mi — seu i — restis sola;
for de ia beleco, mi vivas senkonsola.
Kaj ie senescepte la solecon mi sentas,
kies akra mordado mian koron turmentas.
Ho, se iam denove mi povus vidi in!
Ho, se iaj okuloj denove celus min!
Sub la fajro de ia amoplena rigardo,
en mia laca korpo esti us nova ardo!
Sed por iam neebla farigis tio i:
nun i ja nur vivadas en mia fatitazi' .
De post ia foriro, promenejo ardena,
la mondo, mia koro . . . io restis malplena.
Kaj, en tiu terure turmentanta malplen' ,
mi mortas . . . de 1' soleco pro l'kruela agren'!
JAUME GRAU CASAS

(daúrigo)

S t r a n a k n a b i n a o.
Al s-ro A. Jaworowski.
La 18-an de Oktobro.

Mia kara amiko!
Mi tre ojas, ke vi estàs ravita de mia scügo pri la fian i o kun Wanda,
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ke vi kredas je seriozeco de mia plua intenco kaj plene aprobas min. Ho,
se vi povus vidi, mia Wanjo estàs tia trezoro, tia perfekteco! Ankora en la
anta a letero mi intencis diri ion detale al vi pri i, sed mi timis vian anta ju on. Rimarku, kiom da plej kura aj planoj havas ia kapeto, kiom da
espero! Kaj kia kapabla i estàs! i delonge revas pri eksterlando, kie i
povus lerni kaj disvolvi siajn kapablojn, kaj ili estàs disvolveblaj en du direktoj, tute malsamaj: la speco de sia mina profesio, i revas fari i doktorino, a kio ankora pli multe allogas in, teknikistino-elpensistino. u
vi dubas? Mi men longe ne volis konfidi al i ofte a skultante iajn entuziasmajn parolojn pri sia lasta emo, sed, unufoje ekvidinte iajn teknikajn
desegiiajojn kaj grandan kolekton da modeloj, kiujn i faris propramane
kaj preska tute sen ilaro, mi konvinki is proprokule, kiom talenta i estàs
kaj kiom i bezonas je speciala instruado. Imagu, mi vidis e i desegnajojn de unu aparato por aerveturado, kiu permesos flugi a! iu ajn sen helpo
de nunteinpaj aer ipoj. La aparato estàs tre simpla kaj, la iaj vortoj, i
estos akirebla por iu ajn. Mi nenion komprenas en me aniko, anka en
aviado, tial mi ne povas ju i pri indecoj a mankoj de sia elpensajo tamen
tiu fakto mem, ke la juna fra lino dedi as sian liberan tenipon al tiaspecaj
seriozaj laboroj, ajne, jam elokvente parolas pri iaj neordiiiaraj kapabloj
kaj originaleco. Kaj iaj aliaj ecoj?... Mi estàs senfine feli a, havantetian
fra linon mia fian ino kaj konscio de tio Ci donas al mifortojn pli pacience
toleri mizerojn de mia nuna vivo studenta. Komence mi, veninte tien Ci,
lo is en bela kaj sufi e komforta ambro, sed mi balda konvinki is, ke
mia monujo treege maldiki as de tago al tago, ke mi devas pli siiigardeme
elspezi mian monon kaj mi jam decidís an i la lo ejon je pli modesta kaj
pli malkara, sed oni pri telis min. Unufoje, reveninte kejmen mi kun malojo konstatis, ke mia monujo malaperis ... Kompreneble, iuj ser adoj restis
senrezultataj. Nun mi lo as en malgrandeta ambra o sur subtegmento.
La ambra o estàs pli malgrauda, oi la anta a kaj malgra tio en i ni lo as
triope. Miaj kunuloj havas litojn, sed mi dormas sur la planko inter iliaj
litoj, Car mankas spaco por la tria lito. Kompreneble, tio i estàs bagatelo:
la litoj de miaj kamaradoj estàs nur iom pli molaj oi la mia improvizita kaj,
kiam dum nokto mi sentas malvarmon, miaj bonaj kunlogantoj afable permesas al mi ku i iom da tempo sur rando de ilia inallar a lito kaj varmi i
de iliaj korpoj. Tio i, mi ripetas, ne estàs grava, — ja homo estàs facile kaj
balda alkutimi anta al iaj ajn kondi oj de la vivo, — tio i ne estàs ankora granda mal ojo. Sed jen nia vera mal ojo: iuj ni ne povas is min trovi
ian kvankam plej malgrandan laborenspezon kaj, se la afero da ros tiel
ankoraü unu monaton, oni forpelos nin el la ambra o, se ni anta e ne mottos pro malsato. Ni delonge ne tagman as kaj estàs neelparoleble ojaj,
se iu el ni sukcesas ie pruntepreni kelkajn kopekojn por a eti por nia komuna man o panon kaj kolbasojn. Sed tiu i operació postulas de ni tro
inulte da penoj kaj trudemeco, — neniu donas al ni monon volonte, car oni
scias, ke ni ri igos ne balda , pli uste — neniam... Cion superfluan el

38

KATALUNA ESPERANTíSTO

niaj kostumoj kaj cetera havajo ni delonge jatn vendis au portis en garatltipruntejon kaj delonge jam niiaj kunuloj kun agreno rigardas mian
oran ringon de Wanda kaj ne senka ze ofte aludas, ke ni ne rajtas uzi senutile tian luksajon. Sed vi komprenas, ke mi ne povas seni i je ia donaco.
Mi gardas in tiel, kvaza
i estàs Wanda meni. Hodia matene ni longe
priparolis nian finaiican kaj ekonomian staton. Dum la interkonsili o mi
ka is la inanon kun la ringo en po on kaj ne kura is elpreni in de tie is
fino meni de la interkonsili o. Tiamaniere la ringo evitis dangeron, kiu minacis al i.
Tiun i leteron mi sendas ne afrankita, vi scias jam kaüzon de tío. Sinjorinon Laptev'on mi ankora ne vidis, tamen mi uste plenumos vian peton.
Ne forgesu min — vian malnovan amikon — en la mizerego kaj skribu.
Via amike Zygmunt.

AI fr-ino Wanda Neumanovicz.
La 25-an de Oktobro.
Mia arma, neforgesebla Wanjo!
Dankon, dankon por viaj varmaj leteroj kaj alte atataj konsiloj. iu
via letero liveras al mi tiom da ojo kaj feli o, ke mi ne scias, kio okazus al
mi, se mi ne havus vin, se vi ne subtenadus en mi kredon kaj esperon je pli
bona estonteco.
Beda rinde, mi ne povas skribi al vi loiigan leteron, — por i tute mankas materialo. Estutrankvila, mi iam estàs fidela al vi kaj dum mia tuta
vivo tie i mi ne havis e unu okazon interparoli kun ia fra lino, mi uras!
Sekve, viaj anta timoj kaj antaüsentoj sekretaj, kiujn vi aludas en la letero
estàs tute senka zaj. Kredu, mia an elo, kiam homo ne havas pecon da
pano por kvietigi sian malsaton, tiam iuj pensoj de li estàs sole kaj sole
direktataj al pano kaj plu al nenio. Mi fartas bone, nur mi iom malsatas.
Tamen mi jam alkutimi as al tiu i malagrabla o kaj sentas, ke homo malsata estàs pli vigia kaj pli elpensema, oi sata Nnn mi lo as en malgranda
ambreto. Miaj du kunlogantoj estàs bonegaj kamaradoj; se ui sukcesos
trovi ian flankan laborenspezon, ni estos plene feli aj.
Detalojn de mia vivo vi scii os dum nia intervidi o, kiu, kvankam tre
malrapide, tamen senhalte, alproksimi as kun iu nove-pasinta tago.
La po tejo ku as malproksime de nia logejo, mi petis hodia matene
miajn kunlo atitojn, ke ili a etu ie en butiko po tmarkon por tiu Ci letero,
sedili, kiel intence, nenie povis in trovi. Tial rai estàs devigata sendi al
vi la leteron neafrankita. Pardonu.
Kun varmaj kisoj kaj luma espero je estonteco feli a
tute via Zygmunt.
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Al s-ro A. Jaworowski.
La 9-an de Novembre
Mia amiko plej kara!
Mi estis surprizita, us ricevinte la monon de vi. Jen estàs senduba
signo de vera atnikeco kaj nova konstato de boueco de via animo! Kredu,
mia amiko, mi neniani forgesos vian oferemon kaj en estonteco mi penós
meriti vian koufidon al rai. Via mono venis tre ustateinpe; se i ne estus
ricevita, hodiaü oni eljetus min el la ambro sur straton. Sed nun rai estàs
savita. Dnm lastaj tagoj ni preska nenion man is, jam neniu pruntedonas
al ni e unu kopekon. Kaj se mi ne havus la ringon de Wauda, ni mortus.
Mi fordonis in en garantipruntejon kaj ricevis de tie prunte du rublojn.
Ho, kion mi sentis, kiam mi devis seni i je tiu i donaco de mia Wanda,
kion mi sentis! Nenia homo, kiam li, mortante, seni as je vivo, sentas tian
dolorou rnortigan, kian mi sentis dum oni trarigardis, pesis kaj taksis la
karan ringon! Sed vi ne supozu, he mi por iam disi is kun i, ne! Tio i ja
estàs neebla! us mi havos superfluan monon, mi tuj ela etosgin.
Miaj kunuloj, scii inte, ke mi subite ri i is, anka
oji is kaj de hodiaü mi plu ne dornios sur la planko, — Levitanskij proponis jam al mi sian
liton kaj li niem de nun dormos iom da tenipo sur mia antaüa lito-sur la
planko. Entute Levitanskij estàs bravulo, li nenie pereos: li estàs elpensema kaj sinoferema en iuj krizaj cirkonstancoj deia vivo. Se li ne estus iom
maldiligenta, li estus ideala homo. Bedaürinde, mi ne povas diri la sainan
pri mia alia kunlo anto Ojidalov...
Mi komencis tiun Ci leteron matene, sed mi devis interrompi in. Nun
mi da rigos. Aüskultu: horizonto de nia vivo pliklari as, — estàs proksima
horo de nia liberi o de la mizerego, kiu is nun premegis nin de iuj flankoj. Kiam mi skribis al vi, revenis el butiko miaj kunuloj, kiujn mi sendis
por a eti mau a ojn. lli revenis gajaj, bonhumoraj. u povis okazi aliè? Ni
jam delonge man is nenion, krom pano kaj hodiaü ni havos dank' al vi
abundajn kaj luksajn manga ojn. Nu, ili alportis bulkojn, kolbasojn,
teon, sukeron, 'unugrandan haringon, - la lasta estis metita en malnovan
gazetfolion. Ni delonge vidis nenian gazeton kaj tiu ci folio malseka kaj
makulita, dum la teo liveris al ni anka ne malgrandan plezuron kaj ni tralegis gin ateute de la supro is la malsupro mem. Kaj ho, feli o, jen kie estis surprizo! Ni trovis tie unu auoncon multepromesan, kiu, mi sentas, estàs saviga por ni. Bedaürinde, sur la gazetfolio ni nenie povis trovi daton,
kaj estos tre agrene, se la gazeto estàs tre malnova kaj ni malfrui is... Sed
al diablo la dubojn, ni esperu! Ja, evidente, tre ri a virino Frambovski anoncas, ke i deziras helpi mone al junaj talentaj elpensantoj, poetoj kaj cet.
i petas, ke oni siu turnu al i persone iutage inter la 6-a kaj 8-a de vespero.
Vi sendube imagas,kian ojon,kiajn lumajn esperojn.kiajn, poste,dispu-
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tojn elvokis inter ni la anonco. Ni tuj decidís, nepreterlasante la okazon, hodia sin turni al la bonfarantino nekonata. Ni jam lotis kaj Levitanskij devos
hodiafl je la tenipo fiksita viziti lari ulinon kaj scii i pri kondi oj detale.
Pri rezultato de tiu i nia provo mi skribos al vi post nelonge. Niïn mi
skribos ankora al Wanjo, i delonge atendas mian leteron.
Mi amike premas vian bonan, amikan manon kaj ripetas: mi korege
dankas vin, mi neniam forgesos vian ustatempan helpon. iam kaj ie
via amiko.
Zygnuint.
Al fr-ino Wanda Neumanovicz
La 9-an de Novembre
Mia ora, netaksebla Wanjo!
Viajn du leterojn mi ricevis siatempe, mi dankas vin por tiuj varmaj
sentoj, kiuju vi esprimas en ili. Mi anka sentas, ke nia arno reciproka
iam kreskas, malgraü nia disi o. Se mi ne skribas iam pri tio al vi, vi
mem devas konjekti, ke mi iam pensas nur pri vi, ke iam revas pri tiu
tago feli a, kiam ni ree, postlonga disi o maldol a, estos jam plune disigeblaj...
Mia kara! Mi devas peti pardonon de vi... Pardonu min, mia arma anelo: dum lasta tempo mi toleris tian mizeregon, ke mi, por ne morti pro
malsato, kura is fordoni en garantipruntejon vian ringon. Kvankam tiuj du
rubloj, kiujn mi tie ricevis prunte anstataü via ringeto, estis granda ri eco
por mi, tamen kion mi sentis tiam, mia kara!... Tran doloro premegis mian
koron, kiam via ringeto, heredita de via panjo kaj kun tia amo is tiam
konservita de vi, estis en malpuraj, nialdelikataj manoj de oficiistoj de la
pruntejo, kiuj auta e oi akcepti in, louge trarigardis in, pesis, taksis...
Sed kion fari? Mi opinias, ke mia vivo estàs pli valora por vi, oi la nngo...
Tamen vi ne maltrankvili u, mia ora Wanjo, mi balda ela etos in kaj, kiel
anta e, portados in sur tiu fingro, kien giri metis antaü la disi o viaj blankaj, nialdiketaj fingretoj. Mi us ricevis nionon de unu amiko kaj, ajne post
kelkaj tagoj jam plu neniam sentos ian mizeron a bezonon je niono.
Anime kaj korpe
via Ciani fidela Zygmunt.
Ivan

irjaev

(da rigota)

Tiu i numero de «Kataluna Esperantisto» estàs submetita al la militista cenzuro.
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XIV Kongreso de K. E. F.
Sóller, 5-6-7 junio 1927
AL LA GRUPOJ. — Ni estos tre efartkaj al la grupoj, se ili bonvolos sendi kiel eble plej balda liston enliavantan nomojn kaj adresojn de iliaj
membroj. Ni deziras, ke la Kongreslibro enhavu konipletankaj fidindan
adresaron de iuj niaj membroj.
PROPAGANDO. — La propagando de nia estonta Kongreso ne dependas nur de la Organiza Komitato kaj de K. E. F. Estàs necese ke iu grupo
a izolaj esperantistojper laloka gazetaro au per paroladoj diskouigu nian
balda okazontan jarfeston. Tianianiere kun la propagando de la Sóller-a
Kongreso oni anka propagandos por Esperanto.
KONGRESA BUDGETO. — Ni ricevis de "Empresa Soler" jenajn informojn pri la voja o kaj restado en Sóller:
Voja oj, restado en Sóller kaj ekskurso, unua klaso luksa . . . 185 pt.
»
»•
»
» »
» , »
» ordinara . . 150»
>
*
*
» »
» , dua klaso
110»
»
»
»
» »
» , tria klaso
75»
»
* » • » - . »
» , >
»
, sen ka.jtrto 65.50 pt.
La montritaj prezoj enhavas ir-revenan voja on Barcelona-Palma,
ir-revenan fervojan voja on Palma-Sóller, gastadon en Sóller dum la tri
kongrestagoj, marekskurson al Torrent de Pareys a ekskurson al Puig
Major, la deziro de la kongresano, kaj veturilan transportou de la kongresauoj de la Palma liaveno al la stacidomo.
La bud eto ne enhavas trinka ojn: vinon, likvorojn, niineralajn akvojn,
k. t. p. Gi anka ne enhavas trinkmonon.
La tagman o en Torrent de Pareys a Puig Major konsistos el nialvarma oj, kiujn iu kongresano estos devigata akcepti en Sóller antaü la ekskurso.
Nia aprila numero donos ceterajn informojn pri enskribi o kaj pago.

XIII Internaciaj Floraj Ludoj
VERKOJ RICEVITAJ (fino)
61. Kavalirode sinjorino. — 62. Aberi txikia,Geureabana. — 63. Neekzistas landlimo por la doloro, nek por la amo. — 64. Se per angoro kunpremata estàs la koro, ridu frato. — 65. Floro al la rivereto. — 66. Paroli kiel
oni pensas, agi kiel oni diràs. — 67. Paroli kiel oni pensas, agi kiel oni diràs. — 68. iam anta en! — 69. Scio estàs la Fundamento de Sa eco. — 70.
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Puikus iritaciju malsintojas. — 71. Restas do nun fido, espero, amo, tiuj tri;
kaj la plej granda el ili estàs amo. — 72. Unisono. — 73. Je ntaintiendrai. —
74. Esperanto triumfu! — 75. ar arbo havas koron. — 76. La stelaro, —
77. Multaj estàs vokitaj, sed nemultaj elektitaj. — 78. Botihumorokaj gajeco. — 79. IXa. Simfonio. — 80. Home, sweet home. — 81. Ho virinakoro,kiu
kapablas diveni viajn decidojn. — 82. Manila. — 83. Kaj knabo i is viro. —
84. Stelo, floro, koro. —85. u? — 86. Sentencoj de 1' Prioro. — 87. Mi espera. — 88. El la amo fontas feliCego kaj inalespero. — 89. Ni iru. — 90, Ita
est. — 91. Sempre avanti. — 92. A. e. i. — 93. Bella Itàlia. — 94. Mi servas. —
95. Agnosco veteris vestigia flamae. — 96. io pasas. —97. Zamenhofano.
— 98. Malproksima. — 99. Frosto. — 100. Varmkora. — 101. Nordinsulo. —
102. Krejcero.—103. Ravito. — 104. Lamiliaj. 105. Bergerac. — 106. Bela
Espero. — 107. Excelsior. — 108. A tunas. — 109. Mondvoja o de f ervora oratoro. — 110. Amo vivigas kaj mortigas. — 111. Veuas agreuo sen granda
peno.— 112. Homoser ulahomecon.— 113. Amiko studadu. — 114. Libero!
— 115 Ne povas iu homo esti pap' en Nomo. — 116. Ekbrilu hispana suno!
— 117. Vivula humoro. — 118. Problemode la Patreco. — 119. La Tineo.—
120. Encikliko.— 121. Mizera Lazaro. — 122. Kioma koro estàs.— 123. La
amo de la Gei ao Yamatori. — 124. La malnova birdo. — 125. La bufo. —
126. Estàs mi. - 127. Orskarabokaj Libelo. — 128. Malgaja historio. — 129.
Se iu diràs "mi amas Dion" kaj sian fraton li malamas, tiu estàs mensogulo. — 130. Kiu fine estàs mi. — 131. Capis bovis carquinyolis. — 132. u
valoras tiom filozoïii, kiam la vivo estàs tiel mallonga? — 133. Suprem —
134. Kiom? — 135. Kiu glavon levos, de glavo pereos. — 136. Cu kun, Cu
sen supkulero, la mort' tutelage viri eltrinkos. — 137. Homaron Vi kreis
perfekte kaj bele??? — 138. Vanitas vanitatum et vanitas omnium. — 139.
Se donas Di' al vi favoron, lisendas vin for el la dom'. — 140. Dulceloqitentein Lalagen amabo. Dulce ridenteni. — 141. Gimnaziano.— 142. Qui
1' encerta 1' endevina. — 143. Al simplecama sanktulitio, simpla kant'. — 144.
Tutkatolika.— 145. Miafeli o. — 146. Emkolo. — 147. Vetaamosubigase la
morton. — 148. Suferokajrevo lavivo-vereco. — 149. Du apitrojplu. — 150.
u vi ion memoras, e koloroju e sonojn? — 151. Familio estàs lernejo
de amo. — 152. cosny + isiuy = (cosy + isiny) n. — 153. Mia koro. — 154.
Bonveno al miaj gastoj. — 155. óoju. — 156. Konfido. — 157. La lastaj estos la unuaj. — 158. Ni kantu. — 159. Esperanto triumfu! — 160. Soleco.
NOTOJ
La premiintoj kiuj ankoraü ne efektivigis la premiojn, bonvolu tion fari plej balda !
La aütoroj de la verkoj noi. 114, 128. 130,135, 136,137 kaj 138, estàs
petataj tuj sendi al ni fermitan koverton enhavantan iliajn nomon kaj
adreson.
DELFl D A L M A U , SEKR. Carrer València, 245-BarceUn*
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Biblíografío
(Ni recenzas verkojn duope ricevitajn)
SERVOKAPABLA! MARCUS TYBOUT de la belga a toro G. Eekhoud, espe-

rantigita de L. Bergiers, kun antaúparolo de O. Stòber, publikigila de Ferd.
Hirt & Solin en Leipzig, Salomonstr. 15. — Volumo 20 de la «Internada
Mondliteraturo». 1927.70 p . 19 X 13. Prezo: 1.60 markoj.
Bone bindita, altkvalita papero, klara kaj pura presó. La antaúparolo
estàs la dega por la a toro kaj por la tradukinto. Mi timis ke Iegante la
verkon mi seniluzíigos, ke i ne povos satigi la esperigoii de la antaüparolaj la doj. Mi trompi is. «Servokapabla» estàs kortu a, emociiga, altkvalite
realista verko, lingvori e verkita kaj tradukita, pruvante la lertecon de nia
juna samideano Bergiers por Esperanto kaj por literatura. Gratulon al iu
partoprenintaj la operigon de tiu uiga nova volumo de la «Internada
Mondliteraturo». — D.D.
Ni jo MENSOGULO KAJ ALiAj RAKONTOJ, de I. Al. Bratescu — Voinesti.

— Biblioteko Tutmonda n.° 10. El la Rumana tradukis T. Morariu. Eldonis
Rudolf Mosse, Esperanto-Fako, Jerusalemer strasse 46-49, Berlin S.W.19.—
1927,63 p . 17 X 10 % Prezo afrank, de la unua serio (10 numeroj): 4 RM.
au 1 dolaro.
La enhavo konsistas el la jenaj noveletoj: Ni jo Mensogulo, «Al vojaanto decas vojiro», La ideto, La pelto de Isaja, Niketo kaj La najtingalo.
En sia antaúparolo la tradukinto diràs al ni, ke Bratescu estàs isfunda esploranto de la infana animo kaj vere tiu speciala kapablo de la verkisto
montri as neimiteble en «Ni jo Mensogulo» kaj «Niketo». «Al voja anto decas vojiro» kaj «La pelto de Isaja» majstre penlras bonhumoran trajton de
rumanoj kaj «La ideto» kaj «La najtingalo» piiskribas tre kortu an dramon
de koturnino kaj najtingalo. Post la legado de la atindaj noveletoj ueniu
povas ne aserti, ke Bratescu posedas naturdotitan verkistan kapablon, kiun
malofte oni rimarkas en aliaj aütoroj.
Pri la traduko de Morariu ni povas diri nur laúdojn. Li plene sukcesis
transporti en nian lingvon la armon kaj belon de la originalo. Vane ni laúdados la altan valoron de la verketo: oni legu in, se oni volas konvinki i,
ke ni ne trograndigas, se ni diràs, ke la Iasta volumeto de Biblioteko Tutmonda estàs majstra verko.
Kun «Ni jo Mensogulo» fini as la unua serio de Biblioteko Tutmonda.
Por la dua serio estàs anoncataj tre interesaj volumoj. Sajnas al ni, ke por
la malalta prezo de la serio — 1 dolaro t. e. 6 pesetoj — neniu literaturamanto povas forlasi la okazon havigi al si tiel valoran kolekton.— SALJO.
JE LA NOMO DE L' vivo. — Filozoh-lirikaj fragmentoj originale verkitaj
de E. Izgur, kun enkonduko de E. Lanty kaj antaúparolo de N. Kru inin.
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Kolekto de Semiacieca Asocio Tutmonda, havebla e ia eldonfako Colmstrasse 1-111, Leipzig- O -27. 1927.216 pg. 18X13 1 /*- Prezo: 2 markoj.
Se Izgur verms en la veikistan rondou kun tiu cï verko kiel unua produkta o de lia talento, i sola sufi us per loki lin sur la uiiuan vicon de plenkonsciaj eminentuloj, sed Izgur jam donis al la homaro multajn aliajn similajn trezorojn kaj lia lasta verko estàs plia tupo en lia pilgrimado al la vero kaj lumo. iu fragmento de «Je la nomo de 1' Vivo» valoras pli multe oi
tutaj verkoj de aliaj aiítoroj, kies pluiuoj bele rakontas, bele priskribas sed
nenion diràs. iu frazo de Izgur estàs sentenco, iu Ha sceno prezentas la
mizeron de la homaro tiel longe baraktanta por liberigi sin de tiel diversspecaj katenoj.
La verko enhavas prologon kaj kvin apitrojn: En malproksimon, Servado al la Morto, Religió, Ribelo de 1' konscio kaj Sur la vojo al la venko.
En Epilogo la poeto kantas la venkon de la Vivo súper la Morto. Dank' al
la iopova scienco la homo fari as seumorta kaj la Homaro povas ui plene la armon de la Vivo.
El Iingva vidpunkto la verko meritas anka la don. Nur pri kelkaj malmultaj punktoj ni povus iom kritiki. — SALJO.

La Sankta Biblio en Esperanto
Anta mi, su la tablo, ku as luksa ekzempleio de La Sankta Biblio,
kiun mi ricevis anta kelkaj tagoj de la Brita kaj Alilanda Biblia Societo,
aiita iielonge eldonita de tiu i Societo kaj la Nacia Biblia Societo de
Skotiando.
La Malnova Testatnento estàs tradukita de Dro. Zamenhof kaj la nova
estàs preparita de traduka komitato sub la a spicoj de la Brita Kongreso
de Esp. kaj d e i a Brita Esp. Asocio, kun Sro. Pastro J. Cyprian Rust. La
prezo de la ordinara eldono, toie bindita, estàs 6 . Pli bona eldono, sur delikata papero,"estàs a etebla en tri dive'rsspecaj bindajoj, po 8 . 6 p., 12 .
6 p., kaj 20 . Por meudoj oni tumu sin al la eldonintoj, 146, Queen Victoria
Street, London, E. C. 4.
Kiel kolosan laboron devis plenumi nia majstro por esperatitigi tiel monumental! verkon, iu esperantisto povas in prezenti al si facile Car La
Sankta Biblio estàs pli-malpli konata de iuhomo. Al la perfekteco de traduko de amba Testamentoj aldoni as la korekteco de la presado, la beleco de la eldono kaj la arteco de la tuta libro. Vi legas, legadas kaj neniu
preseraro makulas lafrazojn, fluajn, en stilo facila kaj agrabia. Komparante
la tekston esperantan kun la latina teksto a kun tiu de aliaj modernaj
lingvoj, oni malka as enerale plian klarecon kaj precizecon e la esperan-
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ta. Mi estàs certa, ke inultaj pastroj uzos niau Biblion por klarigi al si
multajn versetojn, kiuj estàs malprecizaj en la latina teksto. Tio pruvas nerefuteble la superecon de Esperanto, kiu perruesas precizecon kaj klarecon,
kiun ne havas niultaj aliaj naciaj lingvoj.
En la verko mankas ses libroj: Tobias, Judith, Sa eco, Eklesiastiko kaj
amba 1 kaj 11 Makabeoj,kiuj apartenas alia Malnova Testatuento. Sekve
i ne akordi as plenekuu la Katolika Biblio kaj, kompreneble, katolikoj ne
subtenos kaj propagaudos la libron. Alia pli grava ka zo retenos de subteno la katolikojn t. e. ar la originalaj, ple] atitikvaj tekstuj de la Biblio, la
la katolikoj, multfoje bezonas ta gan a konipetentan interpreton kaj klarigajn notojn pro sia multsenca ebleco kaj estàs sciate, ke al la katolika fidelularo estàs malpennesata la legado de Biblio ne entenanta la konipetentajn notojn. La katolikoj opinas, ke tiu manko de interpreta unueco dis iris
ja en milsektojn la Protestantismon, kies partiauoj for etis la relojti de sia
religia vagonaro, kaj tial disi adas milvojen au en konstantan dovojiradon.
Mi ne volas profundi i en la aferon por konkludi u tiu a tiu i estàs
sur la gusta vojo. Mi intencis rimarkigi tion, ke la grandega laboro de Zainenhof, kiu tiel ame fordouis tiom multajn horojn al la peza tradukado, ne
estos uata de iuj esperantistoj pro tio ke súper la partiauoj de diversaj
religiaj doktrinoj regas nerornpeblaj ordonoj.
El la raporto de Sro. J. M. Warden, sekretario de la Esperantista
Biblia Komitato, mi erpas la jenajn interesajn fraginetoju.
''Unu el la kondi oj de la Biblia Societo estàs, ke iu nova traduko de
la Biblio devas veni el la manoj de komitato kousistanta el Britaj Kristanoj, post esploro de ili. Kiam do la traduko de Zamenhof estis kompletigita
kaj fine ricevita en i tiu lando post la milito, la Esperantista Biblia Komitato estis reorganizita, por enliavi anojn sciantajn la Hebrean lingvon;
Pastro John CypriauRustestisgia prezidanto,kaj mimem ia sekretario.Tiu
komitato, de dek personoj, zorge tralegis la tradukojn, plenigis kelkajn senintencajn forlasojn, kaj, kiam necese, faris au ojn, kiel rajtigis ïlin D-ro
Zamenhof. Tiu parto de la laboro postulis multe da tempo kaj da studado.
iun libron esploris almeua du anoj de la komitato, kaj pri specialaj
punktoj oni konsultis Pastron J. E, McFadyen, profesoro pri Malnovtestameutaj Lingvo kaj Literatura en la Qlasgova Kolegio de la United Free
Church."
"Multaj malhelpoj estis renkontitaj, pro la sekvoj de la milito kaj aliè;
sed feli e oni povis iujn venki, kvankam iafoje nur post beda rinda tempoperdo. Iuj korespondantoj supozis, ke oni povus transdoni al la presistoj
la manuskripton de la Majstro tiel, kiel i staris.Tio certe ne estis la opinió de D-ro Zamenhof mem: kontraúeli donis al la komitato plenanrajtonfari
an ojn, necesajn por certigi fidelan tradukon, liberan de la eraroj, en kiujn
povus fali ia sola honio, kiom ajn kompetenta. Mi ne scias, Cu iam antaüe
unu sola persono tradukis la tutan Malnovan Testamenton, kun eble la escepto de Luther; kaj íiature la verko de Zamenhof ne povis esti peifekta.
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Sed la an oj faritaj dum la reviziado estàs nemultaj; ar la komitato konstatis la tradukon de Zanienhof kiel bonegan. Anka ne ekzistas ia bazo por
la supozo, ke la traduko jam havebla por Esperantistoj ricevis ian sektanj
influon. Kiel ni ja sdas, la Majstro tradukis la Biblion kiel literaturan verkon; kaj la reviziado de la komitato okazis sammauiere. La komitatanoj
estàs el diversaj eklezioj: komence unu-du Katolikaj pastroj konsentis
kunlabori, sed bedatírinde la aprobo de iliaj superuloj estis rifuzita"
"Dum la dauro de sia laboro la Majstro enkondukis novajn vortojn,
kiel ank.iú plibonigitajn formojn de esprimo. Oui opiniis bone efektivigi
tion en la pli fruaj libroj, kaj ankaii unuformigi "paralelajn tekstojn", kiam
la originalo tion permesas. Tiun parton de la revizio (kiun Zamenhof meni
farus, se lia vivo da rus sufi e) entreprenis iuj komitatanoj, iuter kiuj estis
du Akademianoj kaj uuu alia Lingvakomitatano. Mi povas certigi al Citi], ke
la sola deziro de tiuj reviziantoj estis fari nste tion, kion la Majstro meni
farus: kaj Ciu do povas certi i, ke la volumo jam eldonita ne enhavas ion
kontra ati al la Fundaniento de Esperanto. Car la Nova Testameiito aperis,
kiam nur malmultaj el la Zamenhofaj tradukoj estis uzeblaj por gvidadu,
oui jam kaptis la okazon, por pliakordigi in kun la Zamenhofa stilo." '
Al iuj esperantistoj senescepte mi rekomendas la a eton de La
Sankta Biblio. Al religiuloj por pli bone kompreni la sanktan libron, al senreligiuloj por ui bonan Esperanton kaj al ateistoj por pliakrigi kun pli bonaj fundamentoj siajn atakojn.
S. ALBERICH JOFRE.

Diversa oj
Scienca Enketo pri Esperanto.— e la Universitato de Minnesota,
Usono, oni faràs esplorou pri la sociala psikologio de la Esperantistaro.
Bonvolu sendi al jena adreso Esperanto, University of Minnesota, Usono
respondon al tiu i deniandaro; 1. Sekso, 2 A o via dum esperanti o, 3. Jaro
de via esperanti o. 4. Kiom da jaroj vi lernis nacie. 5. Profesio a stato en
momento de via esperauti o. 6. Lasta grado de via nacia instrui o. 7. Kio a
kiu viri esperantigis. 8. Kian intereson, utilon vi trovis en Esperanto. 9. Kiel
vi lernis Esperanton. 10. Via nuna profesio. 11. Via patrinlingvo. 12. Viaurbo
lando. 13. Via iiomo.
XIX Kongreso Universala de Esperanto.— 28 julio-4 aúgusto en Danzig. Gis la 31. XII. 1926 ali is 53 gesamideanoj el 9 diversaj tatoj. Samideanoj, kiuj ne povos eesti la XIX-an, helpos al ia sukceso ali ante kiel
helpkòngresanoj. lli pagas la kongresan kotizon (25 sv. fr.) kaj ricevos la
kongres-insignon kaj Ciujn kongresanjn dokumentojn, Por faciligi la parto-
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prenon en la kongreso al kiom eble plej multe da personoj, UEA starigis
servon de kombinita biletaro, kiu entenas ion: kongreskotizo, arangoj, ekskurso al Zoppot, sestaga restado kun maii o ktp. La biletojjam nun povas
esti iiiendataj ce UEA, 12 Bd. du Théàtre, Qeuève. Prezoj: A (unuaranga)
fr. 200, B (duaranga) fr. 160, C (simpla) fr. 125. Samideanoj, firmoj kaj institució], kiuj povas elmeti videble la kongresan afi on, sendu siajn adresoju
por senpaga ricevo al XIX Universala Kongreso de Esperanto en Danzig.
Aldonu respondkuponon.
VII Kongreso de SAT.-- 12-16 aügusto en Lyon. Konçresejo: La Kongreso okazos en la salonego "Emile Zola" dekooperativo "L'Unitaire", 127.
rue Boileau, Lyon. VI. Kolizo: Egala je SAT-kotizo. Oni sendu in per naciaj biletoj al la prezidanto, kdo. Marcel Roux, 90, rue Boileau, Lyon, VI.
Eldona\oj: La Komitato eldonis 20 po tkartojn kun esperanta teksto kaj
reklamo pri la Kongreso. Prezo afrank.: 4 fr. fr. Ali oj: Gis nun 28. 11. 27 aliis 30 kongresanoj.
Ares an oj.— "Aplec" Esperanta Grupo en Sabadell translo i is al
str. Montserrat 9. 1.— Barcelona Stelo en Barcelona havas sian novan sidejon e str. Provença 156, telefono G. 2610. Ni deziras al aniba grupoj tre
sukcesan vivon en ilia nova batalejo Specümenamantoj.— Sur niaj pa oj jani tre lougan teinpon ni anoncas
ke provekzemplero kostas du respondkuponojn, tamen ni konstante ricevas
petojn de speciïnena numero sed neniu petinto sendas la respondkuponojn
nek abonas, malgra tio ke'niciam atentas tuj plenumi la petojn. Cu ni
longe devos presigi apartan nombron da ekzempleroj por la kolektantoj
de specimenoj?.
Rusa Po to kaj Esperanto.— Lastatempe la rusa po to eldonis reipondkartojn kun teksto en franca, rusa kaj esperanta Iingvoj. Oni rememoru ke okaze de la kongreso de SAT oni eldonis specialajn po tmarkojn pri
la kongreso kaj ke antaüe estis farita alia eldono kun teksto en Esperanto.
La diuda tasko tiu de la esperantistoj en la Soveta Respubliko.
La Scienco kaj Esperanto. — En ekstremoriento la scienculoj pli kaj
pli uzas Esperanton. La observatorío de monto Taten, proksime de Tokio>
fus publikigis en tiu i lingvo sian ampleksan aerologian raporton por la jaro
1926.
De post la lasta jaro la japanaj medicinistoj aperigas sciencan jurnalon
en Esperanlo kaj japana lingvo "Psikiatrio" pri la problemoj de psikologio
kaj ne rologio, sub la direkto de Dro. Junko Sibata de la hospitalo ImuraBioin de Hatagaya. proksime de Tokio.— IES.
Nova Komitato.—Esp. Societo Nova Sento, Barcelona, elektis en sia lasta kunsido la jenan koraitaton: J. Goniz, prez.;P. Vives, vicprez.; J. Bolós
sek.; A. Almirall, vicsekr.; J. Coll, kalkulisto; S. Vives, kasisto; E. Gili, bibliotekisto; A. Rivera,J.Paré, J. Llunellkaj R. Burgada, vo donantoj.
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Esperantista Centra Librejo. — Sro. Teodosio de la Cruz, Serrano, 58,
Madrid, informas nin, ke li estàs elektita delegito de la nomita librejo, kies katalogon oni povas ricevi de li senpage. Mendojn oni devas anta pagi
per poStmandato au hisp. pm. Oficiala Klasika Libro (liisp. port. itala partoj) ptoj. 1.25, Fundamenta Krestomatio ptoj. 3.50. Oni aldonu sendkostojn.
Esperanto en Radio Barcelona. — La parolado de Dro. Marian Solà
okazos la 23 de la kuranta monalo je la 20.30 Pro diversaj kaüzoj, sed precipe pro tio ke la programo de la stacio estàs super utita per koncertoj kaj
operoj el Granda Teatro Liceo, oni ne povis doni al ni difinitan tagon por
niaj proksimaj paroladoj, kiuj estàs submetitaj al la postuloj de la generala
organizo.
Paska Konferenco en Praha. — 16-19 aprilo. Oficiale kunvokita de la
Internada Oficejo de Edukado okazos en Praha Paceduka Konferenco, kies
alvoko al iuj edukistoj kaj palrinoj vekis intereson en iuj pedagogiajrondoj de la mondo, precipe en Usono, Anglujo kaj Nederlando, kie anoncigis
euiiiientaj partoprenoj, efe ekster la esperantista rondo. Oni ur e alvokas
itiju grupojn priparoli la aferon kaj anka interesi instruistoju kaj pensemajn gepatroju. Espereble la balda okazonta Konferenco estos nova sukceso por Esperanto.
Alvoko al Verkemaj Esperantistoj iulandaj.—Ni ser as en iuj landoj esperantistojn, kiuj estàs kapablaj verki au traduki diversteniajn artikoioju pri literaturo, tekniko, scienco kaj aliaj temoj. Interesi antoj sendu
tuj siajn adresojn per simpla pk. al Sro. L. Dederichs, Sallstr, 124, Hannover, Qermanujo.
Universala Esperantista Pacifista Ligo. — Lasta Alvoko! Dum du jaroj ni klopodas starigi fortan pacifistan ligon; ni alvokis en la Esperantogazetaro, ni skribis al la Naciaj Societoj, ni korespondadis kun interesuloj,
— sed is nun nur en unu lando ( e oslovakujo), la pacifistoj energie kaj
fruktplene laboras.
En nia lasta cirkulero, ni klare montris nian celon: «unuigi per Esperanto tiujn direktojn en la pacmovado, por formi unu grandan internaúan
forton por la paco».
Por atitigi tion, ni nepre bezonas la helpon kaj subtenon de tiü Esperantisto-Pacifisto. Ligo sur papero ne efikas.
Se ni ne akiros la bezonatan kunlaboron en multaj landoj, tiam estos
neeble, da rigi nian laboron.
De la rezultato de i tiu alvoko dependos, u nia Ligo havas ekzistrajton.
Al vi, Esperantistoj - Samideanoj, la decido! por; U. E. P. L. JULIà
ISBRüCKER, Prezidantino. Oostduinlaan 32, Hago (Holando).
PrcsejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià)

Bonstiia, belilustrita, ri aspekta kaj diversenhava estàs la sola
teknika gazeto

Internada

RADIO-REVUQ
Organo de la Internada Radio-Asocio.

KONSTANTAJ

FAKOJ:

Mi koustruas — Pa o post Pa o (originala popularigata teorio de
Radio) — Radiohumoro — Internada Radio-Vivo — Tia la RadioGazetaro — Esperanto por radio, Radio per Esperanto — Internada
Radio-Asocio k. a.

PREMIO

POR

IUJ

ABONANTOJ:

KOLORTABELO DE 99 SKEMOJ
KONKURSO KUN MULTNOMBRAJ PREMIOJ
(i. a. kompleta radioricevilo, lutilaro kaj niultaj radiajoj).
ABONPREZO (por 12 N.° N.°) UNU DOLARO a egalval. en nacia mono
Petu de la eldonejo la tabelon de FAVORAJ PREZOJ, de
naciaj AQENTEiOJ kaj la kondi ojn de KONKURSO.
eiredaktoro: D-ro Pierre Corret.
Redaktoro: In . E. Aisberg.
ELDONEJO: ETIENNE CHIRON. 40, rue de Seine. PARIS-VI

KATOLIKA MONDO
Esperanto-organo de Internacio
- Katolika. Aldono: Lajuna Batalanto

Ciuj skoltoj
iuj amikoj de Skoltismo
abonu

la internacian monatan gazeton
ilustritan

SKOLTA HEROLDO
Aperas monate. Fondita 1921
Abono: egalvaloro de 1.25 s. v.
- fr. kvaronjare. Redaktejo kaj Administrejo:
Elberfeld. Germanujo

Oficiala organo de
«Skolta Esperantista Ligo».
abonprezo: 1 sv. fr.
Adreso: Pastro Ramboux, 22, Cours
Albert I, en Paris - VIII.

UjSPERANTO

A COP

D'ULL

ALFABET. - A, b, c (ts), (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (fortament aspirada), i, j (y),} (j), k, I, 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
(sona y)

article determinatiu

i es terminació del plural
faktoj, manoj
okuloj, aiiimoj

el, els
la, les

sufix per al
femení
heroino, re ino
katino, leonino

I
terminació
substantiu

terminació
adjectiu

terminació verb
(infinitiu)

terminació
adverbial

lakto
urbo
komerco

blanka
antikva
komerca

kornpreni
labori
komerci

klare
konstante
komerce

(comerç)

(comercial)

(comerciar)

(comercialment)

C O N J U G A C I Ó

Mi

D E L

V E R B

AS

IS

OS

US

temps present

temps passat

temps futur

mode condicional

skribas

skribis

skribos

skribus

escric

esciiví

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 aní, int, ont (actiu : present, passat i futur) i at, it, ot (passiu: present,
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escrivint. La letero estis skribata, la
lletra fou escrita
DECLINACIO

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.
Mi skiibas 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,
ira, trans, anta , post, inter i altres.
Al la patró, per la plumo, sur la tablo

