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EL SEGUNDO LENGUAJE 
El actual estado del problema linguistico. en todo ei mundo. varia de lo in-

quietante a lo candente, eegún las circunstancias geograflcas de cada pals. 
De muy distinta manera ha de considerarse este asunto en Austria, pur 

nor ejemplo, core en Espana: • Es natural que en el centro de Europa, entre zinco o seis civilizaciones dig•". 
antes. -al ptiao de todas las rutas comerciales, turisticas... y bélicas, el problema 
sea candente. No asi en Espana, casi Insula, separada, mas que unida al resto de 
Europa por los Pirineos, en relación poco intensa con los Daises del continente, a 
consecnencia de- las barreras economicas levantadas por la postguerra, y eon un 
nero indestructible con log Daises iberoam.ericanos, con los que no existe el pro-
blema linguistico. 

t'ero, lo que hoc es asunto diferible, se ha de transformer en un préximo 
futuro en acuciante v' perentorio problema. Espana tendril que incorporarse a la 
sida active de relación; eI comercio que ha de producirse, por exigencia de nues- 
tras necesidades de abastecimiento industrial, ha de tener una intensidad mambo 
mayor que le que podamos imaginer. Los ferrocarriles franceses necesitan, tomo 
logica prolongación hacia Marruecos, nuestra red de ferrocarriles. Nuestros aero-
puertos, ya considerados entre los snits importantes, han de ser punto neuralgico 

- de-'Ias comnnicaciones de toda Europa con América y Africa, y de América eon 
el. préximo Oriente. 

Y entonce's-. surgira, con imperativo de congoja, la neeesidad de la intercom-
preneién. Los es ctus simplistaa creerén que el problema esté ya resuelto con la 
admisién del idi 	inglés para todos los menesteres internaĉionales, pero estén 
muy equivocados. 

No se trata solamente de is negativa de machos paises para la adopcién del 
idioms briténico. Ya homes sefalado algunas veces hechos concretos en este sentido. 

La India y Egipto, tan ligados a Inglaterra por vinculos de cultura, se desli-
can de ella por rezones de nacionalismo attivo y proscriben el inglés. Hoy, es el 
extreme opuesto el que rompe el violento idiomético; la joven repéblica Israelita, en 
cuya formacian tanto infiuyeron poderosos elementos judàicos ingleses- y, mils aún. 
norteamericanos, proclama su -disconformidad eon el idioma inglés, y prescribe el 
francés pare sus necesidades de relación. 

Todos estos y otros datus semejantes, demuestran que el asenso no es gene-
ral, y que el inglés. no solamente no seria aceptado por franceses y espafcoles, qui 
nunca renunciarian al uso de su idioma, tanto o mils rito que el inglés en tradi-
elfin, riqueza literaria, facilidad de ensefcanza, etc., sino que tampoco lo seria por 
otros nacionalidades que, a primera vista, parecen vineulados en la orbita cultural. 
briténica... Pero, la verdadera .razon para repudiar la lengua de Milton y de Dickens, 
no ce de indole politica, sino simplemente... linciiística. lEs que el inglés no sirve 
màs que para los inglese,! El mundo necesita un idioma sencillo, útil y neutral. 

El mundo necesita .un idioma en el que, trae un estudio de pocos meses, se 
pueda hater algo mts que traducir la eabecera de un articulo o el ratulo- de una 
tienda, o cuanto mils, balbucear unas preguntas sin garantias de comprender la 
contestacién, que es lo que suole ocurrir después de aigunos ,nos de estudiar in-
glés. ISeamos sinceros! rNo es oste el resultedo alcauzado por el noventa por ciento 
de los estudiantes de la lengua inglese? Cuàntos pueden vanagloriarse de «power>' 
la lengua de Byron sin haber estudiado en Inglaterra? 

El mundo necesita nn esegundo lenguaje», comfits a todos, neutral y sencillo, 
utilizable, no solamente pur una minoria selects, sino por la masa general, en pie 
de iguatdad eon todos los demés paises, y cuya utilization hays side comprohada 
por log fildlogos y por los hechos practices. 

Treirita v cuatru congresos internacionales, eon asistencia de màs de treinta 
distintas nacionalidade, son la ejeeutoria del Esperanto, el - idioma vivo que; eon 
copiosa literatura propia, ha demostrado ser la unica soiueién para el problema 
lingiiisttce: el segundo idioma pare todos y ceda uno de los habitantes del mantle. 



êO ESPERANTO OISD1ALEKTIGOS i, De 
REGULOImPEREZ 

Jen la demandu, kiun tre ofte op(1-

uas al Esperanto multaj etmensaj ŝajn- 
iingvistoj, kiuj, iom traieginte pri ling-
voscienco kaj! sociologio, vantpnfl as 
kaj sin kredas spertaj por orakoli pri 
ĉio ajn; ili ja respondas plej sufti ege : 
«Jes, Esperanto ja disdialektiĝos ; tiun 
plej kr,.nvinke instruas al ni la historio 
de la pralingvoj : sanskrita, greka, la-
tina, slavonu, germana, ktp. Sc  same, 
neprobablajo.'— jam estonte Esperanto 
farmos lingvo vaŝtc uzata, nepre ni dis-
talos dialektenn. 

Kaj tornea, se iom pli atente ni ekza-
menas tiun saman historian proceson, 
verdile ja ni povas konkludi lit maior. 
Fakte, la sanskrita lingvo disclialekti-
gis er. multajn praktikajn idiomojn, li-
here evolninte inter senahocaj gentoj ; 
sed kiam la. geniulo Panini starigis ple-
nan gramatikon dr tiu linggvo--foje ioni 

arbitre kaj cì artefarc!--, ĝi iĝis por 
ĉiam fikaa interhoma esprimilo, per kin 
flaris hinda nacia literatura, ĉefe ĉe tics 
teatraj verkoj. Samtempe 	fariĝis 
lingvo religia, kaj senŝanĝe 	estis 
gisd ata pera kuitui ilo inter la hind.1 
multlingveco. 

Same okazis ĉc la lingvo ialina. I)inn 
libere evoluis sur plej disaj anguloj 

de la vasta Roma Imperio.-- ee kiuj cc-
t: re, ; i sttbigis, sed ne tute neniigis, ties 
landidrtjn idiomojn—, ĝi naskis la lin_-
vojo romanielaj ; stai kiam, post la 
ekestiĝo de tiuj inter si duotifrataj 
voj, i Pesis esti esprimili de senaho; n-
loj k<tj igis rimedo cic ku]tnritaj horaoj 
kaj d_ la kristanat cklezio, 	restis is 
h: diia ti tute scn.4anra, praktiko eg t i a, 
sur prak,asikoj nwdeloi. Iel join simile 
oni povus ekzempli ĉe la slavona kaj 
get-man: pralingvoj. 

Rai, kio okazis poste, ekzemple, en la. 
latinida hlipatnat lingvo? Ekde kiam rl 
ekis memstariĝi disde 1ai latina, ĝis 
tics unua al ni konata grava lingva 
monumento, la epopco Mio Cìd, :plenu-
miĝis en ĝi daŭre tion da ŝanĝoj kaj 
aliiri<ij ke ĝin jam ne plu rekonus r<,-
mano el la tempo de la nordgenta,j in-
vadoj, se liipoteze li povus esti in aits- 

knitinta. De tiu dato, XIIP jarcento, 
gis komenco de la XVI", ni konas iom 
(letale la ŝanĝojn dume plenumiĝin-
tajn ; iii estas senkompare malpli gra-
vaj kaj ege multe malpli nombraj : ia 

cidano estus ja kompreninta kavaliron 
en la kortego de la reĝino Johana. l'oste, 
kun ĉmit jarcento, la evoluaj aliiĝoj iĝis 
pli kaj pli malĉefaj, malgravaj, pure 
flankaj, akcesoraj. 

Dume Hispanio konkeris mondon 
pli vastan, ol la tuta Roma Imperio. 
kiam ĉi till estis ĉe sia disvastiĝa zeni-
to. Sur tiu nova mondo, post kvar jar-
centoj da hispana regado, aras nun tute 
sendepende dudeko da ŝtatoj, kiuj, ĉiuj. 
parolas hispane. La tempoforpaso sur 
la disvastiĝa arco de la hispana lingvo, 
nur igis ĝin pli konservema, ĉiam pli 
kaj pli unueca, malgraŭ  la diseco kaj 
senbara evolueblo de Ciu aparta komtt-
numo. lmkdc la konkero de Ameriko tiis 
nun, la hispana lingvo apenai't ŝangi-
gis ; male, hodiatl la 8-enerala kleriĝo, 
radio, sonfilmoj, libroj, gazetoj, paro-
loj, ĉio... tendencas al unuecign. Kaj 
unucco ja estilas, okazas, ĉiutage Iili 
s ntcble, 

Kion ni povas aii rajtas konkfudi el 
tie.? jen : la disdialektiĝehlo de la his-
pana lingvo, anstataŭ  alproksimiĝi emu-
tage, dank' al la ;enerala kleriĝo kaj 
ĉiufojc pli scnhara komunikeblo, ifaA 
pli malpraksinta, malforta, malehla. 

Nu, ni nun dr, transigu la saman re-
ronan superrigardon al la esperanta 
kampo. Se ni atente studas la ĝisdatan 
historian de nia lingvo, ni povas kons-
tati, inter aliaj, jenajn faktojin. Dum la 
unua periodo de sia vivo, la lingvo Es-
peranto estis forte influata de la tie] 
nomata rusa-pola tendenco ; poste venis 
la franca periodo, kiun. kunsekvis innt 
interkroĉe la germana, sed ambaŭ  kun 
propraj trajtoj por pravigeblo de dis-
tingo ; apud tiuj, kreskis iel tipa SAT--
Esperanto kaj la grava Esperanto de la 
japanoj. .La fakta ekzisto de almenal1 
tiuj kvin klare apartigeblaj Esperanto-
elvelviĝaj enuoj estas la plej trafa post- 



pravigv de la konkludo al kiu venis ja 	• cis. La »oraj formo j—ja vevsj kaj -sa- 
eefaj isperantistaj eminentuloj, kiam 	lutindaj, envenindaj neologiSmojd-- es- 
dum la kriza ido-naskija periodo (i9oti= 	tas tute logikaj, laŭgramatikaj, elforj;- 
Toro) ili starigis la demandon : &Kio 	tra en la Esperanto-fandejo mem. 
estas kaj kie estas la modela Esperan- 	El tiu ena, lrurisuia emo de la lingva.; 
to?» Tiam la respondoj de la superaj 	jam konstateblas pluraj tendencojj 
kompetentaj esperantistoj preskaŭ  unua- 	Apud la malnovaj : 	redaktoro, 
nime aljesis : «La modela Esperanto ne 	r, dakcie, jen pompas r'dakti, redaktis- 
ekzistas en presita formo», 	 io, redaktc'/ . Estas plezuro trovi i-er- 

Lingvo, tamen, estas socia fakto, ko- 	nrmmmuaron apud ioo reiik7 iturir, ininistr,'- 

lektiva kreajo. Per la kunhelpo de ĉiuj 	iorr apaa ?uinistcrio, presarton apud ti- 

tiŭj supre cititaj tendencoj ; per la kun- 	»a_trtfio, laudi.dorr apud i~uti c~tn , tar - 

kreo de la budapeSta skolo arijinta 	Homan apud pseildontnio, ktp. ''iel, .sen 

ĉirkaŭ  «Literatura _Mondon ; per la ku- 	forstreko de, la malnovo, sen rompo dc 

nago de la amsterdama skolo ĉirkait 	la tradicio---grava faktoro, kiu ĉefr 

«La Progresanton ; jam per la kunfrapo 	lconsistigas lingvon I—, per la vojo dc 

de la SAT— kaj EKREI O-eidonaĵoj ; 	arfnaismigo al malkongrttaĵoj, jen nia 

ktp., jen ekestijis, kolektive fore*ita, 	lingvo fandas siajn orojn el si mein, e•n 

pli pura, pli internacia--aŭ  ph juste : 	sia propra spirito, kun ĉiufoĵe ph forta 

pli eksternacia aŭ  eksnacia—Esperanto, 	dinatniko elinterna. Kiom da (»lingva 

ol iam ajn antatíe. Nun Esperanto, so- 	riĉigo prezentas la radikijo, gramatiki- 

cia fakto, kolektiva kreajo, estas pli 	go de afiksoj kaj ceteraj lingvoelemen- 

unueca, ol dum iu ajn antaŭa periodo 	toj. Nun ligas--- kaj estas esprime tra- 

de sia publika vivo. La disdialektije_ 	faj- vortoj, kiaj:: ,geo, boeeo, areto, 

mo rapidpa.4e retroiras en la lingvo. La 	tn-r.t°, etprc' a., c,preaa, Itarn, hela, aala- 

lingvaĵo de «La Revuo Orientan (Japa- 	ro. egulo, aiulo, insckso, eraro, crir,~i, 

nio), «Internacia Kulturon (Bulgario), 	auigi, idaro, u.liareto, ktp. Paralele, pres- 

«Esperanto» (Svisio-Britio), «Sennaciu- 	knit ĉiuj jam kun literatura historio, 

lo» :Francio), «O Brasil Esperantista„ 	vicigas cui (=demandi), fora (=ina!- 

(Brazilio), «La Rondon (lŭstralio), por 	proksima), ena (interna), ankaŭ  n :ror(r 

citi nur kelkajn ekzemplojn, amplek- 	(—subs`antiv. )), a-vorto (—adjektivo9, 

santajn malsamajn tutmondajn kultu- 	i-rorto ==verbo), 	t—adverbo), 

rojn, estas senteble la sama. 	 obli,i. (—nnultfliliki), oazicri (=dividi), 

Mia ne preterlasebla maldialekti 'a 	plaasi (=adicii), anàaaaasi (=subtrahi) isa 

faktoro estas la nunaj vortokonstruaj (—pasinta, prctcrita), nsa (--estanta. 
prezenca), os 

emoj de la lingvo. Esperanto, esenca 	
,a (=estonta, futura), cir 

kaj fundamenta, estas alglua, kunmeta 	(=ci-aipara í) aŭ  la lasta, kiun mi ĵus 

lingvo, kun libera eblo por (»konduko 	konstatis, prepoziciigo de la afikso pra : 

de fremdajl, t. e._ internaciaj vortoj. 	Pro kia indo en la kerno 
Ciuj, sed speciale ja la franca perio- 	 savijis mi kaj mia g enro, 
do, ne atentis sufiĉe tiun bazan konsis- 	 juste punindaj por eterno 
ton de Esperanto kaj senbezone Sveligis 	 pro 1'pekaj faroj 
la leksikonan trezoron per centopa en- 	 lc Eva; .Adamo kaj la Vermo 
konduko de :psettdointernaciaj radikoj, 	 bra ses mil iaroj. 
kiaj, ekzemple : adriralato 
io), administracio (=administrejo), or- 	 (R. ROSSI~.TTI, <ci,it. ~llonnl.» 

hipelago (=insularo), sarkofago (=e°er- 	
III, nc):iq p, ian. ko1. t.2) 

kujo), alfabeto (=aboco), observat.orio 	Xc, dc,cidc kai' firme ne. Lingvo, kiu 
(=observejo), ktp. Nun la lingvo jam 	sur la tutmonda areno posedas tiom 
sentas sin forta .por repuSi tiujn teksi- 	fortan. enan dinamikon, ne disdíalekti- 
konajn balastojn, libera de nacilingvaj 	gos. 'Ciun aserton ja piavigas la ltisto- 
emoj kaj de pseŭdointernaciaĵoj, kapa- 	iio de la lingvo, tttcqlm, kiu, el naciin- 
bla riĉiji per kreado el la propra trczo- 	fluaj discmoj, jam klarvenke iras al ~̀, 
to fundamenta kaj ei la aldonoj, kiujn 	ĉiam ph kohera evoluo 	hantegra 
en' ti 	lin spirito ,à litg,,vo" 	 ' ''tittttc ct_s;' sti hli' '~ekurao azn 
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K. 	.1"apilioj de ('aŭtuno estas la sekaj 	sorĉa kapablu• konfidence alparoli lx 

	

folioĵ, kiuj flirtas kaj :petolas en aero, 	tetojn .kaj florojn, same kiel tiu koĉe- 

	

prokrastante la momenton fine ripozi 	nilo kaj tiu lekanteto, kiuj, dum prin- 

	

sur tero. Kvazaŭ  veluraj manetoj ili 	tempo, donacas al mi siajn ĉastajn -e - 

	

adiaŭas la fortikajn branĉojn, kiuj nun 	kretoj, apud la ve?uro de iu trif li e 

	

restas nudaj, sen la verda ornamo de 	iel simílanta la verdan stelon cl~ la 

	

sia densa foliaro, kiu iam tegmentis kaj 	esperantismo... Iio ! ho! kiel vul~~.rf 

	

lulis la nestojn aú kribris la oron el su- 	ankaŭ  mi perdis konscion pri spaco kaj 

	

naj radioj. Iom post iom, la arboj per- 	tempo... Decas do nun ekagi rapide por 
__ 	das. siajn mildajn konturojn ; farmas 	povi rakonti iomete pri lastaj nov,rjl>j 

	

videbla .pli kaj pli ilia trabaro, kiel 	el la gazetaro. Tial, jene mi komenca;, 

	

- bruna skeleto el masiva ligno. Tra la 	sen plia enkonduko : 	• • 
• vojoj kaj vojetoj, tapiŝitaj de falintaj 	Estu la unuaj kompiimentoj por dn 

	

velkantaĵoj, venis dirigente la kuriero 	novaj vizitantoj : VERDA STEI.l TO 

	

ktin abunda pakaĵo de revuoj kaj gaze- 	regule aperanta revueto en Italio, orga- 

	

toj ; krom tio, venis ankaŭ  kelkaj le- 	no de 'Centra Esperanto-Oficejo, jun l 

teroj de diversaj samideanoj, kiuj per 
afablaj vortoj mM salutas kaj gratulas ;  

	

unu el ili eĉ e min konsolas dian- 	

INTER LA PROZO DE n 	
pro n

ante, ke ne pro nenio veis per orelan- 
kolio mia lasta kroniketo... Cu vere la 
koboldetoj ankaŭ  suferas kaj ankaŭ  ĝo-
jas? La demandon ne tordu vi, tamen, 
ho kara leganto, dirante anstataŭe : Cu eatuzrasmo svannas ĉie de tiu simpatia 

g 	 kolegeto. AŬSTRI_1 ESPERINTO-Rli,- vere la koboldetoj ekzistas? Jes, ili an- 

	

koraŭ  ekzistas tie, en la idealaj regionoj 	VL'O estas bela kaj serioza heroldo -i i. 

	

de la puraj pensoj, kie nur la poezio 	tiu lando, kie nia movado finas valr,r tn 

	

regas. Mi Scias, ke jukas ĉe multaj, ti- 	• 	protekton de -la oficialaj instaricoi ha 

	

kia scivolemo koni la personon, kiu-- 	1- 	t'armaii fervoron de 1a generala puìo'.i- 

	

laŭ  ili—sin kasàs malantaŭ  la stupo de 	lc.o. Ne forgesu, ke on Veno troviints 

	

mia barbeto. Sed, kial do tiu ĉi eme, 	la Internacia Esperanto-AIuzco, kaj an- 

	

tiri la kurtenon de la fantazio, por mil- 	kait ke ĵus en Aŭstrio eldonigis belega 

	

kovri trivialan realon, kiu tro ofte en 	esperantista postmarko. La gazeto a~ 

	

la vivo reala sufiĉe entti~as? Se ne piro 	tale informas pri la okazajo : «£tiam, la 

klaraj aliaj motivoi, estas ia enviinciaj 
25 Junio, la postmarko unuan Tolon e - 

	

la infanoj pro tio, ke ili kapablas vidi 	tis oficiale eldonita miluj da homo, pa- la 
	ekzistanta la e'raSo n kiu'rr 	cienec atendis vice eri, :1 aj . ekster, la 

J 	p J a J 	 oficejo por akiri la markon kun speeiii- 

	

ŝovis en mirindajn librojn la imago de 	la stampo ; la ceteraj j)oŝtuficeĵe;;' 1. 

	

artisto. Nu, estu vi ankaŭ  infano naiva, 	Vieno ricevis tro malgrandan pro,izl_,ri, 

	

dum mallonga daŭro; gardu tre ĵaluzc 	por povi plenumi ĉiujn deciroin de '..I 

	

la ĉarman trezoron de via naiveco, kaj 	publiko. La tuta e?donkvanto de t.iil E.  

	

lasu vin porti efemere en landon de 	poŝtmarko estas unu miliono da pe- 

	

i'sonĝo kaj revo. Ne punu vi vin per la 	coj» . Ianitinda kaj bonega pruvo de t-,- 

	

puno. de tiu disreviĝo, . kiu certe vin 	leremo estas la najbareeo, en la sama 
kaptos, kiam, detruante la magian ne- gazeto, de oficialaj informoj de plej di- 

	

bulon, kiu min ekestigas, vi renkontos 	verstendencaj fakoj. En la katolika ru- 

	

min nur sub la formo de vulgara homo, 	briko, oni. 'skribas jenan raporteton, 
kun vul,g 	 . ara nomo, kaj... eĉ  kun vul- 	' kiun mi ne povas ne kopii «En His.-  

	

gara triaklasa kolekto da kuponoj por 	panio, Pastro Felix de Valois ar ena . 

	

la porciigado, sed ne plu jam kun le 	de la kongregaeio de la misiistoj, filoi 
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de la Sankta Koro de Mario, raportas, 	per abundaj ilustruj kaj trafaj iegajoj. 
ke li kun Katolika Junularu laboras por 	ankaŭ  la sveda LAPORIST:A ESPE- 
Esperanto». Li, inter alie, eĉ  skribis a' 	RANTIST(I proponas tiri 'lecionojn el 
la hispana ministro par Nacia Eduku 1 	la sporto ; tre leginda estas la raporto 
fiucele, kaj li ricevis jenan respondon : 	pri la pasinta internacia kurso, Sub pro- 
«Oni kun plezuro pripensos la enkon- 	tektu de la landa sindikataro : «La pro 
Tukon de Esperanto en la hispanajn 	para laboro donis al ni , ojon kaill mnl- 
lernejojn», Mi simple mencias la uji- 	k., jon». La nederlanda amba:satlo fiera- 

	

an informon, kaj iras antaŭen. ESPE- 	per la bela aspektu de du bravaj piuni- 
RANTISTO SLOVAKA estas malnova 	roj : LA PRAKTIKO kaj I-IEROLDO 
konato nía ; sur bonega papera, kaj per 	I )E ESPERANTO, ili ambati ĉiufoje 
tre klara preso, paradas belaj literatu- 	n ontriyas pli ĉarme, kaj ili ambaŭ  m:- 
I aĵoj ; aparte interesa estas artikolo jara 	iitas la favoran de inteligenta publiko 
f t, :%osto dcsegnodo kaj presado de !a 	por multe da abonoj. Run modesta sin- 
^erda stelo de nia samideano Martin 	t-'no, sed treeke . valora pro sia cnhavo, 
lienka, knnata kai 'fama .sluv:tka pen- 	estas LA 1'ROGRES:I N'CO, studfoli'l 

de la Nederlanda Ligo de Laboristaj Es- 
1 	perantistoj ; kia ttonio klari;g-as• la ce- 

	

ESPERANTISTA GALTARO ° 	I n ; estu dirite nor, ke iuj niaj front- 
paAaj artikoloj .estas fraudaju •por ĉiuj, 
kinj ŝatas bone poluri nuancoin ad de-
tal. koni la difinitan sencon de apartaj 

tristo. Mi ne volas silenti pri rava sú- 	vortoj de nia lingvo. Kaj fine mi fermas . 
noto, de akttvulo I. Schoon el Haarlem, 	la liston per la honora brcaĉo de ESPP.-- 
úediĉita alr -valencia amiko, kiu certa 	Ra\TO, la ticktuplena serioza organo 
..mocie ĝ in dankas. Ho, kiel - malgranda 	de E. E. -A. flll:uso- de la Movado, lad 
estas la mondo, •por-la e.sperantista fa- 	i . 1ntiversala ampleksa. 
milio ! ESPER_ANTO-POST denove nin 	)li haltis jam! Sub la milda influo 
salutas kaj ,g'ujigas per la represo di' :a 	de la ĵusa legadu, kviete nii meditas pri 
rakontetú de Santiago Ra-nidit• Cajal, el 	la Iaeila solvu, kiu certe estus por 1nul- 
nia 5.". numero, kun germanlin, va tra- 	taj gravaj problemoj, - .se la homoj ne 
leku En LA PONTO, oficiala revuo 	ser ĉus sian feliC•on per ia malfeliĉo de 

	

f. de C elmana Esperanto-.Asocio, aperas 	aliaj. Versajne, tro simple aspektas la 
irontpaAe alvoko, el kin mi pinĉas jc- 	ri m.edi , sed la komplikajn formulojn 
najn liniojin ; «Tri faktoj nun estas, kiuj 	mi emas ja snspekte rigardi. Memoru 
dono al ni nuc ajn,instigojn la novfun- 	mian rekomendan tuaivigi la korojn, 
dita Germ ano. F edet acia R spubliko, l„ 	p, r pliboni i la ajn kaj delikate sub 
espero al .p1ihoni kanti) ekonomiaj cir-•tiligi la sentumuju, kumprenante ek- 
konstancoj kaj la-alproksimrkanta aŭto 	

zet}a111e, kiel mi 1;-umjl>rnas, la. nemetujtt 
no». Sekvas la sk tndrnava grupo. M 1I:- 
C;RA\DA REVUO, kiel kutime, logos 	de la sekaj folioj, • kiuj duuras en siat 

pro sia format() kai enhavo. 1'ìkla estas • 	aittuna simfonio . kelkaj el ili, jam stir 
,. 	 tero, aitdi~>as mallaŭtajn kraketojn kio .a ĉefartihplu de Stellan Ennhulnl 	i 	 ~ 	 I 
,Netiitralec( att objektiveco». jen clene- 	ŝajnas homaj .paŝon; sed... ne, mi estas 

ve la mistika gazeto-LA DHARMO, oni 	sola, kun la iluzio povi longe percepti- 
legu el ni -«Amo estas, fakte, kelkfoje, 	.ankoraŭ  la varman de via- estimo. Karj 
tute senkompata ; sed kompatu pre - 	kredu vere, ke sole nur via simpatio 
leaŭ  ĉiam konservas la aspekton de la 	,: tas garantio por la fantazio de 	. 
amu». SVENSKA ESPERANTO-TID- 
NTNGEN frande regalas siajn legantojn L.A LEGI.AL-1 l:oIII)LI)f'l'['I) 

• 
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CONTRAS  T E Para los ,Juegos Olimpieos de Londres, y según d1ec+ )a 
rovista deportiva sueca «TIP», se dispuso del siguientr 

Bltmmismmx~um~uwuuwm<uuummmmlimfmmmni~uir~+nmmm;im~ 	ejercito lingtifstico : Ion traductores y (ka comentaris- 
tie; de la It1IC, que, durante las cinisiones, informaron en 24 idiomas distintos. Con 
todo este tinglado, sobre cuyo cuantioso dispendio no vale la pena de insistir, -los ex-
tranjeros debieron recurrir a la mimica, u las, frases estereotipadas... y a la desespe-
ración. Sin embargo, en Bournemouth, con ocasión del último Congreso Internacio-
nal de Esperanto, se reunieron cerca de dos mil congresistas procedentes de mas d. 
treinto r.acionalidanes. distintas ; se diseutieron muv diversos temas, se pronuncia-
run _lis, ursos y conferencias, se bailó, se hicieron :-xeursioncs, se banqueteó, etc., to. 
do olio sin empl ar otro idioma que el Esperanto. 

El contraste es bien patente, y aún lo es en mayor grado cua:ndo cl caos lingŭis-
' ice se produce entre diphxndticos o científicos, ya que t'a mayor parte de los usun-
ios del Esperanto son personas sin relieve intelectual, quienes, eon un esfuerzo mi-

niino a1canzan un resultado pr4ctico incomparabtemente superior al logrado per lo 
poliglotas científicos o técnicos. 

Con quO jnicio ironico se consideranti en un prósimo futuro a las actuales gene-
racioues ! Algo ,.si como 01 medico clue se empenasc en curar las pulmonías con ca-
ta.plasmas en la epoca de la peniciliva... Antique algu de CS(' anti sucede todavía. 

EN LA CENTJARA FESTO DE GOETHE _-t 
La tutan jaron oni dediĉas en la mon-

do por festi la naskigon de Goethe. 
Je nomo de Hispanujo levigis la voĉo 

de Ortega Gasset, inda kantisto de la 
germana poeto ; kaj liaj paroloj, en 
*ordameriko kaj en la propra doloranta 

i;ermanujo, forte resonis kiel potenca 
provo de unu el la plej signifoplenaj 
tllozofoj de nia tempo. Aliaj hispanoj 
ankad partoprenis, kun, sukceso, en la 
centjaraj festoj. 

Jam en la jaroj de la unua niondmi-
lito, mi dediĉis artikolon al Sro. Ortega 
Gasset, kie mi montris lian entuziasmon 
por la germana penso. 

Tiu amo al intelekta laboro de iu 
ajn home kaj popolo trovigas ĉiam sur 
politikaj ar. militaj cirkonstancoj. L.a 
sinkretismo de Goethe aitiris ĉiujn sim-
patiojn. La sttperhomo Goethe atingis 
la kreon de Tutmonda Literaturo, ĉie 
Ii serĉis ĉarmajn florojn ,por kulturi ilin 
en la germana ĝardeno. Tial li estis 
granda admiranto de £alderón, kiun li 
nomis cla kvintesenco de la kulturon. 

Mi sentas min fiera pro ĉarma laboro, 
ĉar dum la daŭro de diversaj jaroj ini 
legis la tutan verkaron de Goethe en ĝia 
originalo ; kaj • poste, en germana uni-
tersitato, mi povis konfirmi tion mem. 
Ankati mi ripetis diversfoje la legadon 
de- libraj kiel «Fauston, «Ifigenio en Tad_  

rido», «La Lernojaroj kaj Migrojaroj de 
l'Majstro Vilhelmo», k. t. p. 

Kiel hispano mi sentis tutkoran ~,-
jon, kiam aperis la tuta verkaro en his-
pana traduko (eldono Aguilar), kvan-
kam mi nur komparis la unuan .parton 
de «Fauston kun la hispana belega tra-
duko de Llorente. Mi rekomendas al 
niaj samiingvanoj la !harmoniplenan vet-
saron de la Valencia poeto. Oni scias, 
ke ekzistas ankati traduko en Espe-
ranto, kun antaŭparolo de nia glora ami-
kino sinjorino Marie Hankel. 

Por kompreni «Fauston oni devus an-
tatíe koni, kiel eble plej, grandan nom-
bron da verkoj de Goethe, sed tre utile 
super ĉio estos sin prepari unue per Ie-
gado de «La Lernojaroj kajl Migrojaroj 
de l'Majstro Vilhelmo» kaj «El mia 
vivon de la propra Goethe. La unua ver-
ko estas romano, la dua estas bìografio. 
kaj «Fattlston estas poemo, kvankam 
ĉiam Goethe prezentas al ni variatltojn 
pri la samaj temoj, Vilhelmo, Fatisto 
kaj... Goethe estas unu .persono, kiu 
rakontas alimaniere la samajntraviva-
ĵojn kaj sentojn. 

La tuta vivo, la tuta munitpercepto 
le Goethe- respeguligas en tiuj libroj, 
precipe en lia ĉefverko «Fausto». 

FELIKSO DIEZ- MA'I'EO 



MOVIMIINTOISIIRANTISTA 
- • - INGLATERRA.--El Ministerio Britfanico-e l du:ención enviiri`tlris dhseivatlorés 
= oficiales a1 - Csngreso de Bournemouth, para- que i»fo°masen respect° ai us° prt ctieo 
del Esperanto ent la convivencia internacional. 

• SU.ECTA.•—I:n la Escuela Normal de Goteborg, ante un público escogido de 
goo profesores v maestros, die) una interesante conferencia totalmente en Esperanto, 
el eseritor chino Chun Chan Veh, a su regreso del Congreso de Bournemouth. 

• DINAMARCA.--E1 importante diario de Copenhague «Dansk Vandrelang» estít 
publicando actualmente un cui-so de Esperanto para sus lectores, 

• ESTADOS 	-Isl (Congressional Record» presta atención al idioma in 
tera acional, publicando unas dedaraciones dal senador M. E. Tvding, en las quc re. 
cordaba c.ue durante el :trio igic, en el estadr de Maryland, va se concedió permis<. 
-,ara la ensenanza del Esperanto en las escuelas. 

• Ni EVA ZELAND.A, --.A finales de o lio celebraràn su t;.~' Congreso ;os esp--
I'an.tistas de aquel lejano pals. P.1 Av untamiento de Wellington, donde ha de celc-
brarse ni acontecimiento, prepara en sn honor diversos actos. Cartas v tarjctas pos-
tales, para figurar en una esposición, pue:len enviarse al Sr. N, Hill, rg Eagle Street, 
I<arorl, Wellington (Nueva Zelanda). 

• ACSI'RiA..---Un é 'ita., complete) li;t si rlc+ la emision del stilt-) postal en homena-
je ai Isperanto, cecientemente crlitc.do par decisión del activo esperantista Dr. Karl 
Divorsa*hak, actual Director General de Corrcos en aquel pals. Sólo durante los dos 
dia.s que durà el. Congreso Naci-mal Esperantista en Graz, se vendieron 20.000 en la 
estafeta postal instalada en el ve.stíbulo del local donde se celebraron las reuniones 
Ademas, r:a o£trina austriaca 	l urism0 ha editado ttn ,precioso folleto que se en- 
via gratuitamente, .franqueado eon el sello esperantista, con sOlo solicitarlo a la si-
guiente dirección : Afistria. Trafikoficejo, Esperanto-sekcio, Friedrichstr. „ Wien, I. 

• ARGENTINA.----Los 4sperantistas catdlicos argentinos acaban cie constitttir su 
propia organización ; han editado un. magnifico prospectn en cspanol donde exponen 
convincentes argumeatos en .uro dcr Esperanto al servicio de los ideales católicos. Pue•-
den solicitarle estos impresos a la Asociación Esperantist . Católica Argentina, cuvo 
ccretaria reside en cl edificio de Nuestra Senora de la Piedad, calle Bat tolomé Mitre, 

nfm. 	Buenos. Aires (Repítblica Argentina). 

Paaadatinamente aumentan las subvenciones oficaiiìs pira la difusión del Espe- 
ranto. El Parlamenti' sue- o acordó la conersión 	;.aoo coronas para mantener cur- 
sos especiales para maestros. El Ministrrio austriaco hra concedido otras 8.5oo coronas 
a la Fed-:tación Esperantisto Austriaca. FT Ministério de Cultura cle ZVurtemberg 
(Alemania), concede ,coo mar-us al Grupo Fspnrantista de Stuttgart. En e1 Brasil, 

Lis soeicdades esperantistas de Porto Alegre v Rio Grande do Sul han recihido taxn-
bién :,,enda:_; subvenciones monetarias. 
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EL ESPERANTO Y EL TURISMO 
Entra las publicaciunes turistieas aumenta de dia en dia el uso del Esperanto. 	- 

""‹ 	Ultimamente hen eldo editados folletos sobre Copenhague, Budapest, Bourneumouht. 
Prams, Bratislava y el Tirol austriaco. Solamente la oficina de Turismo del Tirol 
lleva editados las siguientes sets folletos ilustrados: «Tirol en somero' , «Tirol en 
vintro,. «Tirol», «Inabrucka, «Iglsa y eKarwondel-montano». 

Otros folletos editados han side: aVintro en Slovaks Montaro» on Bratislava y 
«Koran Bonvenon en Gruel» con motivo del reciente congreso esperantista austriace. 
Tambien en Bulgaria la oficina del Eatado BALKANTIJRIST araba de editar un 
preeiose folleto turistico eon magnificar vistas de las diversa» bellezas del psis. Por 
ultimo, la redaceien de la importante revista sou 	 is s de turismo «Die Reea ha de-- 

T 	eidido mantener eorrespondencia en Esperanto, a fin de conseguir facilmente con- 
beets con ausiquier parte del mando sin necesided de tradnecian alguna. 
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NEPRE devas brili la verda 
-stelo sur brusto de. esperantisto 
IIIHIIIIIIIIIIIIIIfhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflhIIIIIIiullllllll 

Ni Havas stokon 

je Via dispono Mil 

apuda modelo 

(butono ail broFo) 

po 6 pesetoj 
Mendu tuj al 

Hispana Esperanto-Federacio 
RUZAFA, 7 - VALENCIA 

•	  

LA DHARMO 
Organo rie 'CSorieta por °Meni(' Tinlia,o' 

Aperassporadé en Sredle 

Prezo: 1 per. larkotizo kun gazeto: 6 pesa 

Skribu al 1. JUAN FORNÉ, Gil y Morte, num,, 24 
vaL>~PECr~. 

7  ), Meze de la jus pasinta Oktobro mortis tk 
la bona patrino de nia amiko Luis Hernandez. 

Kvankam ni scias, ke U estas plene hardita en Siu speco 

de malfeliĉo, ankaŭ  ni scias, ke ĉi tiu bato plej kruele 
lin trafis. Tisi, Ia sincerakondolenco de la tuta Valencia 
espe•antislaro estos nur eta konsolo al lia ega doloro, 

/ kiun n' kos,rprenas kai pie respektas ` — -- 

ANONCETOJ 

Ni akceptas anoncetojn kiuj rilatos al nia 
afero. Unu peseto an unu r-k. validas por du 
vortoj. Tri mallongigaj literoj valoran kiel unu 
vorto. Aparta tarifo por specialaj anoncoj. 

-MAŜINOJMOHO KAJ MONDPRCO 
ANTONIO PASTOR.Frcilla, 4~, 

Itilbao (Hispaniol. 1)ez. inter A; ii. pkt. 

(Socikreditano parolas) 	 c'ksterlande. Certa respondo. 

«The Social Credit Co-ordinating Centres, 	
I )! N'T11 KiIPISTOJ !-- S.° Ricardo :It 

de Nottingham (inglaterra), percatado del pa- 	Luna, dez koresp. pri metiaj k. geli. 
pel que el Esperanto asume para la divulgación 	aferoj kim eksterlandanoj, Paseo LI,. 
universel, ha editado-puleramente, por cier- 
lo--este libro explicativo de sus ideates. El 	C'(sl6n,; 5, t.°, 2•' Barcelona (Hispatlio), 
tema economico, érido de por si, queda ex- 
tiuesto en forma sencilla y fluida, al alcance 	 ARMANDO CORTES D7-jara) Pia- 
de todos los lectores. Sin entrar en el fondo 	lit ll. de Estella, c°,. WALTER \I \ SI^`./, 
de las tendencias econtimicas defendidas en 
,!icho libro, como esperantistas si queremos 	( 25-jara) Plaza Iglesra, 3. al2lhati..eil 
resaltar el motivo que influyó para , que «The 	CH.IESTE (Valencia) Dez. koresp. kun 
Social Credit Co-ordinating Centres empezase 	junaj ,,7,esarnideanoj el eiuj landoj. 
a usar el Esperanto corno idiopta de sus pu-' 

SaLitareinnes, què arweta ahbre era ci inotz;v. 	 R.AF.1IEi, VI2C.lAINO. C. Valiquer, 
En 1946, un holandes interesado en dichi 

idea buseaba un corresponsal: leido el anun- 	-, pral. ,ii.' Valencia, Dez,. inter;, p. iii.,~t

• cio por tipa inglesa, pasi) la dirección al Cen- 	kun Ĉittj landoj. Sutlls7a prapono.  
tro Coordinador, cuya secretaria escribid al 
holandés... en inglés. Pero publicados articulo' 	 it i'-, 	\A\'ARRO. Calle l.,lull, 11." 
sobre «Soci-kredito» en periódicos esperantis- 1 tas por el entusiasta holandés, empezaron n a~ .q 	ti, Barcelona, deziras koresp. 
hover sobre el Centro cartas y mtis cartas en 	kun Ia tuta mondo pri Ĉiuj temoj. 
Esperanto. demandando informaciones y da- 	 Nepra respondo! tos... por io .que la secretaria tuvo necesidad - 
de aprender el Esperanto. Percatados del im- 	wa-.'a"I►  ua"as"s'dlr"aar.e wa.a 

.portante papel a desempenar por el idioma 	 111?F-í1. N O Helpu la eldònad011 de auxiliar internacional, se inicio la publicación 
de impresos, circulares, folletos en Esperanto, 	aia Bulteno aeetante kroman ekzemple- 
basta llegar al libro que resefiamos y que re- 	ron por Via eksterlanda korespondanto, 
comendamos vivamente a todo el que se inte- 
rese por los temau eeon,imicos. 	 i -1111 ekze111ple9'o, (111 pesetnjn. 

Est Alcira, post longa kaj kruela 
malsano, malaperis por eterne 
RAFAEL GONZALEZ, nia fervora 
samideano, kiu tidm kaj tiel sin-
doneme batalitt por Esperanto. 
En Ia nuna etgpot2ió nia movado 
en 'ilispanio, 43 estis brava pio-
niro kaj obstina iniciatinto. En 
Madrido il .pestenis, kiel unue 
delegitpde I. E.L. post la milito. 
Aktiva '.propagandisto, honesta 
persono, lojalec amiko: .jen estas 
la moralaportrato de la iorpasin. 
to, kiu plene ..meritas; la kareson 
de Ma sincerakaj pura remomoro. 


