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前 言 

从世界语诞生之日起，世界语通信就同世界语运

动结下了不解之缘，其中原因有二：一是柴门霍夫创

造世界语是为了增进各民族之间的相互了解，进而达

到平等博爱之大同世界，而通信正是增进友谊的纽带，

沟通感情的桥梁。二是作为人造语的世界语，只有在

工作及日常生活的应用中求得生存和发展，通信则是

最好的应用之一。所以凡是学会世界语的人都希望从

通信中结交更多的朋友。通信，也是学习世界语的最

好方式。多同水平高的世界语者通信，不仅可以交流

专业方面的成就和信息，而且将会大大提高我们的世

界语水平和学习世界语的兴趣。对于热心世界语运动

的人来说，世界语通信则成为他们交流信息和经验的

最佳途径。 

随着我国世界语运动的发展，现在学习世界语的

人越来越多，同国外世界语者通信的人也与日俱增。

这些世界语者大部分都是初学者，他们渴望能够在世

界语通信方面得到指导，也希望了解国内外世界语组

织、杂志和世界语者的通信地址，以便同他们取得联

系，加强相互之间在文化、科技、业余爱好、世界语
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运动信息等方面的交流和学习。为此我们编写了这本

小册子，献给我们的世界语朋友们。 

这本小册子的内容共分八个部分。第一部分“谈

谈写世界语信”，曾连载于《世界》杂志，由伊帆同志

编写，是该书的主体。伊帆同志是著名世界语者，多

年从事通联工作，在通信方面积累了丰富的经验，是

这方面的专家。第二部分“中国世界语组织通讯录”

搜集了全国 30 个省、市世界语组织的地址。第三部分

“中国世界语刊物通信录”，只限于国家正式批准的刊

物和部分电脑排版的刊物，油印世界语刊物不包括在

内。这两部分由肖平同志整理。第四部分“国际世界

语组织通讯录”。第五部分“各国世界语组织通讯录”，

以上两部分原由齐小荣同志编写，后请祝明义同志根

据国际世协 1994 年《年鉴》重新修订。第六部分“各

国世界语期刊简介及通讯录”，介绍了各国世界语刊物

的基本情况，由倪东阳同志执笔和修订。第七部分“各

国征友世界语者通讯录”，是两年前在《中国报道》“通

信启事”专栏中发表的世界语者和组织的通讯录，由

牛雪琴同志按国家先后次序整理。第八部分“日常邮

政常识”，介绍了邮件的种类及其交寄规格、国内外邮

件、邮政汇兑资费标准、国内部分城市长途自动电话

区号和邮政编码表，由王彦京同志编写。“国际直拨电



 

6 

 

话国家和地区代码表”由祝明义同志编写。需要说明

的是，最近一年，有的市县更名，有些市县电话增位，

这些市县名和长途区号都有变化，但苦于没有完整的

资料，无法再修改，只好维持现状，敬请读者原谅。

全书由侯志平同志策划和编成。 

本书的责任编辑是温晋根同志，他在处理稿件的

过程中提出了许多宝贵意见，并为它的出版花费了许

多心血。此书的印数很少，为保证它的出版，世界语

出版社还资助了一部分经费，对此我们一并表示衷心

的感谢。 

值得一提的是，这本书成书的时间是在 1992 年，

国内世界语组织的地址，各国征友世界语者通讯录都

是根据当时的资料编辑的，这次虽然又根据一些新资

料进行了修订，并根据有的同志的建议，增加了一些

协会和世界语者举办的经济实体的通讯地址，但有的

协会的地址仍然是旧的，我们曾于 11 月份给各省世协

发过通知，希望提供新的地址，但大多数协会没有回

信，而我们又无法知道他们更改后的地址，所以可能

造成一些错漏，这一点请求读者能够原谅，否则这本

书还将再次延误出版时间，甚至胎死腹中。书中疏漏

差错之处一定还很多，欢迎读者批评指正。 

愿这本书能成为世界语者的益友！为了增进世界
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语者之间的友谊，为了促进各国经济、科技、文化交

流，为了世界语本身的发展，让我们都来通信吧！ 

                                                                

编者  1994 年 
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《世界语通讯大全》电子版说明 

    对于初学世界语的人说来，学习世界语不容易，

用世界语写信更难于下笔，为此我策划了这本书。自

出版以来，受到很多世界语初学者的欢迎，几年前还

有日本、韩国世界语者写信来要的。这就使我想到出

一版《世界语通讯大全》电子版的原因。 

出版这本书的目的是教世界语初学者如何写世界

语信，所以保留了此书的第一部分，原书的其他部分，

由于资料太陈旧，对我这个耄耋之人说来，重新编辑

又很难，所以这本书的电子版只保留伊帆先生所编辑

的部分，敬请大家原谅。 

值得一提的是，河南世界语者张雪松先生，自告

奋勇地承担我编辑的包括这本书在内的其他 5 本电子

版书籍的任务，这种无私奉献和敢于担当的精神值得

我们学习，深表谢意。 

                             侯志平 

                          2020.9.20. 
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谈谈写世界语信 

写信是社会生活中经常运用的一种相互联络的手

段，而世界语通信又是和国外世界语朋友建立友谊联

系和进行文化、科技等等交流的有效途径。在国际交

往日见繁密的今日，世界语通信更加显示出积极的作

用。 

和中文相比，世界语是一种接近于欧洲主要语言

的文字。在具体使用上，世界语和中文也各有特点和

差别。写世界语信时，要采用当前欧美各国惯用的格

式，一些常用语句也和中文信件不同。但在另一方面，

又和中文信件的要求一样，文字要写的流畅、诚恳、

明了、礼貌而妥帖。另外，还应当了解对外工作中需

要注意哪些原则、政策和纪律，避免在通信中造成无

法弥补的损失。对于属于私人性质的问题，也须注意

尊重，除在需要了解的特定场合之外，一般不加询问，

例如通信朋友的收入或财产情况、女性通信朋友的年

龄等等。 

附带提出的一点是，学习了世界语但一时还不能

正确的运用世界语来写信，最好经过一段提高的过程

之后再从事国际通信，然后再在实践中继续求得提高。 
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下面介绍一下信件的常用格式和信封写法。 

 

一、信件常用格式 

 

一封格式齐备的世界语信，通常由五个部分组成，

即： 

1．信头（发信人地址和发信日期） 

2．称呼（对收信人的尊称语） 

3．正文（发信人要讲的话） 

4．结尾（发信人对收信人的自称） 

5．签名（发信人签署的自己的姓名） 

下面是一个示意图，说明上述五个部分各自应在

的部位。 
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现在再就这五个部分作一些说明。 

1.信头：这是发信人在写信时一开始要作的第一

件事。信头本身又分为两个部分（请见示意图中 1）：

(a)是地址，它告诉收信人这封信是从哪里寄发的，这

里一般写的是发信人家庭地址或工作单位地址。收信

人答复时，就按照这个地址寄发回信。如果信是用手

写的，地址部分应注意切勿潦草，以免收信人难以辨

认。地址的每行末尾要用一个逗号，最后一行的末尾

用一句点，但也往往不用任何标点。 

这里还需要说明的一点是，世界语书信中地址的

书写顺序，完全与中文地址相反。世界语地址的顺序

是这样排列的： 

第一行：门牌号码，所在街名； 

第二行：城市或镇的名称； 

第三行：国家分区名称（省、自治区）； 

第四行：国家名称。 

地址举例如下： 

25 Ni Shan Lu 

Yantai 

Shandong Sheng 

Ĉinio 

(b)是日期，就是写信的日期，为了向收信人表明
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信是在什么时候写的。日期不可省略，注意不要写错，

也不可象写中文信那样，把日期写在信末自己的签名

下面。 

日期的写法也和中文习惯不同，先“日”后“月”

最后是“年”。常用的形式如下： 

La 9-an de julio,1988 

9.7.1988 

9/7/1988 

2.称呼：这是对收信人的尊称语，总写在信笺上

左方，和上右方的“信头”相对来说，“称呼”是在“信头”

下方之左一厘米的地方。和中文信对比，世界语信中

的“称呼”又有所不同，就是要在“先生”、“夫人”、“小

姐”、“教授”、“会长”等等之前加上“estimata”或“kara”

这一类有尊敬或亲疏之别的字眼。举例如下： 

Estimata（或 Kara）sinjoro 

Estimata（或 Kara）sinjorino 

Estimata（或 Kara）fraŭlino 

Estimata（或 Kara）profesoro 

Estimata（或 Kara）prezidanto 

在 sinjoro 等等之后还可以加上本人的姓，如： 

Estimata（或 Kara）sinjorino Li 

对交往甚久而非常熟悉的朋友或同龄好友，可不
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必用“Estimata”而只用“Kara”，“sinjoro”等等这种字眼

也不必再用，而仅仅用对方的名字。假如对方的姓名

是 Johano Smit，那么，仅仅把他称呼为 Kara Johano

就可以。 

也有时单用 estimata 作为“称呼”，这种用法以避

免为好。 

通常对于只有一般交往关系的朋友，可以用以下

的“称呼”： 

Kara amik(in)o 

Kara s-an(in)o 

在这些称呼的后面加上对方的姓名，然后再加一

个逗号（或冒号）。 

3.正文：这是一封信的主要部分，即核心部分。“正

文”可以涉及各种内容，范围不拘一格，从问候、祝贺、

唁慰、感谢、道歉一直到你想和对方谈论或讨论的某

个问题、烦托对方办理某件事情、请求解答、处理日

常生活事物等等。这样，世界语信件在表达方法和礼

貌分寸上，又与中文信件有所不同。特别要注意态度

诚恳、用语得体、内容具体明确、避免啰嗦，但不可

省去必要的细节。同时，措辞应委婉而又说服力，符

合逻辑。如果正文所涉及的不止一个问题或一件事，

或者内容比较复杂，就可以按照一般文章的写法，适
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当的划分成几个段落。这就使“正文”层次分明，既有

利于表达，也为对方的理解和答复提供了方便。“正文”

的开头不可以用“你好”这一类语句。 

如果是写复信，一开头应当先说明收到对方的来

信，必要时还需写明对方来信日期及编号。随即回答

对方提出的问题或要求，阐述自己的见解或说明处理

方法，倘若内容是向对方表示谢却或拒绝，要诚恳说

明理由或苦衷。注意掌握分寸，希望对方体察或谅解。 

“正文”结束时，应向对方表达问候或祝愿，一般

单独列为一个段落，可以使用这一类词语： 

Kun amikaj salutoj 

Kun amikaj bondeziroj 

Kun amikaj salutoj kaj bondeziroj 

也可以简化为： 

Salutante amike 

以上结束语一般对普通交往者使用。如果彼此关

系比较密切，则可用： 

Kun koraj salutoj 

Kun koraj bondeziroj 

Kun koraj salutoj kaj bondeziroj 

或者简化为： 

Salutante kore 
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如果表示问候，同时说明等待对方的答复，可以

用： 

Salutante amike (kore) kaj atendante vian respondon 

如果烦托对方办理事物或解答问题，预先表示谢

意，结束语可用： 

Kun antaŭa danko 

结束语表示预谢，同时又表达问候，可以用： 

Kun amika (kora) saluto kaj antaŭa danko 

在以上各结尾语的末尾，都应加逗号。 

4.结尾：一般用这些词语： 

Via amiko Via samideano 

Via amike Via samideane 

Via sincere（此结尾用于一般往来信件） 

这些“结尾”的词序也可以颠倒一下，如： 

Amiko via Samideano via 

Amike via Samideane via 

Sincere via（此结尾用于一般往来信件） 

在“结尾”的末尾可以用逗号，也可不用任何标点。 

5.签名：发信人要在信纸上预留的签名地方签上

自己的姓名。如果信件是用打字机打出来的，必须用

墨水钢笔（现在也常常用圆珠笔的）亲笔签名。注意

应当用蓝黑墨水（或蓝色、黑色圆珠笔），不宜用其他
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颜色。 

下面是一件世界语信的格式举例： 

 

 

二、信封的写法 

 

1.收信人的姓名和地址，应当写在信封的中央，

姓名地址的上下两端和左右两端都流出空白。上下两

端的空白地位大致相等（但上端的空白也可留的大一

些），左右两端的空白地位也大致相等。收信人姓名地

址的书写顺序如下： 

第一行：姓名（前面加上 S-ro, S-ino 等等） 

第二行：门牌号码、路名 

第三行：城市或镇的名称 
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第四行：国家分区名称（省、州、自治区等）（这

一项无必要时，可以省去） 

第五行：国家名称 

这里的地址顺序和上文“信头”部分的地址顺序

是一样的。 

下面是一个信封的书写举例： 

 

 

 

2.发信人的姓名和地址，可以写在信封的左上角，

或写在信封背面的上端，其格式参见“信头”。 

3.邮票应贴于信封的右上角，要端正整齐。“航空”

（aerpoŝte），“挂号”（registrite）等字样，可以写在信

封的左上角，下面画一条或两条并行的横线。航空信

封最好贴用邮局提供给寄信人的航空签条，那时就无
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需加注“aerpoŝte”字样。又这一类信件的信封上应同

时用中文注上“航空”、“挂号”等字样，以便于国内

邮局工作人员加以辨识。 

 

三、写信时要注意的其他一些事项 

 

1.要使用不带条格的白色信纸。 

2.如果用手写，字体要清楚易读，避免潦草不清。 

3.手写宜用蓝黑墨水或蓝色、黑色圆珠笔。在特

殊情况下不得不用铅笔书写时，须说明原因，请对方

谅解。 

4.手写或使用打字机，须注意行与行之间的距离

不可太密。 

5.折叠信纸时，应将有字的一面折在里面，切勿

露在外面。折叠时依据信封的大小，可以对折，可从

下向上折成三等分，或先对折，然后从右向左对折。 

6.信封也用白色的，要和信纸的颜色相匹配。发

寄航空信件时，最好使用航空信封。 

7.书写姓名地址时切勿涂改，写毕要复核一下。

信封上寄达国家名称之下，要用中文写出这个国家的

名称。书写收信人姓名时，尤其要注意不可发生错误。 

8.收信人如果是一位不熟悉的女性，并不知其已
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婚或未婚，信封上她的姓名之前可以用“s-anino”（信

内“称呼”一项中也同样用“s-anino”） 

 

四、信件举例 

 

以下就日常应用信件试行分类举出一些例子，每

一类的前面做一简要说明。例信中有时列举“去信”和

“复信”两种，有时只是单一方面的。 

 

1. 一般社交 

在一般社交通信中，内容主要取决于写信人想谈

什么。每个人的生活经历各不相同，因此可以用来谈

论的话题也就多种多样，说天道地，范围不拘。 

信件的开头处可以讲一下近一段时间里为什么没

有给对方写信，可以谈一谈自己进来的生活、工作等

等总的情况。如果是写复信，一开头就可以说已经收

到对方的来信，向他表示感谢，或者说你很高兴的收

到了他的来信，然后答复他提出的问题或要求，做出

必要的解释。 

信件内容所涉及的种种事物，无论是属于个人小

范围的或家庭方面的都可以用闲谈的方式加以叙述或
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展开议论。在同一封信中，可以谈及二、三件或更多

的互不相关的大小事情，要写的段落分明，同时要考

虑到对方的兴趣，避免冗长，不使其发生厌倦之感。 

结束时一定要向对方表达问候或良好祝愿，必要

时可以说明你在等待他的早日答复，等等。 

以下信例中“称呼”一栏，请参阅上文有关段落（即

上文“一、信件常用格式 2 称呼”）。又信例中末尾签名

处只注明（subskribo） 

(1) 

Kara samideanino, 

Du monatoj pasis depost nia lasta renkontiĝo, 

Pardonu al mi, ke mi silentis tiel longe. Mi esperas, ke vi 

ĝuas bonfarton malgraŭ la netolerebla varmego dum tiu 

ĉi seka somero. Ĉio ĉe mi iras preskaŭ same kiel antaŭe. 

Nur estas bedaŭrinde, ke mi estas des pli okupita. 

Mi aŭdis, ke en via eldonejo aperis nova 

esperanta-ĉina vortaro, Delonge mi deziras havigi al mi 

pli grandan vortaron, ĉar mia nuua vortaro ne estas tiel 

ampleksa kiel mi esperas. Mi tre ĝojos, se vi povos scilgi 

al mi kelkajn detalojn pri tiu ĉi jus aperinta vortaro. Mi 

mendos ĝin ĉe via libroservo, se vi opinias ĝin helpa al 

mia studo. 
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Atendante baldaŭ aŭdi de vi mi kore salutas. 

             

Via amike, 

              (subskribo)  

 

(2) 

Kara amiko, 

Antaŭ tri tagoj malfermiĝis la 71-a UK - la unua 

universala kongreso okazigita en Pekino, Ĝin ĉeestis 

ĉirkaŭ dumil personoj. Nun la pli granda parto el la 

kongresanoj kiuj aliĝis al turismaj aranĝoj jam foriris al 

difinitaj vizitindaj lokoj en Ĉinio, dum preskaŭ ĉiuj aliaj 

iris sur la vojon returne hejmen, Estis plezuro por mi 

renkontiĝi kaj interparoli kun kelkaj el miaj eksterlandaj 

leter-amikoj, ili venis el Francio, Kanado, Japanio kaj 

Svedio. Estas tamen tre bedaŭrinde, ke vi ne povis 

partopreni tiun ĉi kongreson. Mi esperas, ke vi havos 

alian ŝancon veni al Pekino post kelka tempo. 

Kredeble vi ĉiam regule ricevas la revuon la Mondo 

ekspeditan de nia libroservo. Se vi bezonas E-revuojn 

eldonitajn en aliaj ĉinaj urboj, vi povas skribi rekte al la 

lokaj E-asocioj tie. Ili estas plejparte nur mimeografitaj, 
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sed ilia enhavo ne fariĝas malpli interesa. 

Bonvolu skribi al mi donante iom da informo pri la 

freŝa progreso de via agado por nia movado. Kun koraj 

bondeziroj. 

            

Samideane via, 

        (subskribo) 

 

(3) 

Kara samideano, 

Estas granda plezuro por mi trovi vian anonceton en 

la revuo El Popola Ĉinio, ĉar mi delonge esperas 

korespondi kun eksterlanda esperantisto. 

Permesu min fari iom da prezentado pri mi mem. 

Mi estas oficisto en maŝin-fabriko kaj mi estas 

tridekunu-jara. Mi havas edzinon kaj unu tre junan 

filinon. Mia edzino laboras en librejo kaj nia filino estas 

sub la flegado de infanĝardeno. Legado kaj sporto estas 

miaj ŝatokupoj. Mi eklernis Esperanton antaŭ du jaroj, 

kaj mi trovis ĝin vere multe pli facila ol naciaj lingvoj. 

Nia korespondo povas tuŝi iun ajn temon kiu 

interesas nin ambaŭ. Mi pensas, ke la interŝanĝo de 



 

23 

 

leteroj inter amikoj estas ankaŭ dialogo en alia formo, ĉu 

ne? 

Esperante baldaŭ ricevi vian respondon mi kore 

salutas vin. 

            

 Via amikece, 

            (subskribo) 

 

(4) 

Kara amiko, 

Multan dankon por letero de la 15-a de majo. 

Pardonu, ke mi nesufiĉe frue respondis al vi pro mia 

forveturo al Chengdu. 

Min tre ĝojigis via informo ke via laboro super la 

longe atendita Esp. lego-libro iras glate. Mi esperas, ke 

via manuskripto baldaŭ estos preta kaj iros al la presejo. 

Ĝia apero sendube kontentigos la deziron de tiuj, al kiuj 

longe mankas taŭga lerno-materialo. 

La pasintan dimanĉon mi iris al la kunvenejo de niaj 

lokaj gesamideanoj, Tie okazis Esperanta 

parolad-konkurso. Kun miro mi rimarkis, ke ne nur la 

junaj sed ankaŭ la maljunaj esperantistoj montris elstaran 
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kapablecon pri tiu ĉi arto. 

La plenumado de diversaj hejm-taskoj ofte postulas 

multan tempon, tial dum la vespero mi ne estas tiel libera 

kiel antaŭe. Verŝajne ĉio finfine iros en pli bona ordo. 

Kun salutoj kaj bondeziroj, 

 

           Samideane via, 

(subskribo) 

 

(5) 

Kara amikino, 

 Via interesa letero estis bonorde ricevita hieraŭ. Mia 

frato tre ĝojis pro la belaj poŝtamrkoj kiujn vi afable 

donacis al li. Li petis min transdoni al vi lian koran 

dankon. Hodiaŭ li aĉetis novan albumon por enmeti tiujn 

de li ŝatatajn poŝtmarkojn. 

 Antaŭ kelkaj tagoj mi iris viziti Suzhou kun du 

gekolegoj. Ni ekveturis post matenmanĝo kaj ni bezonis 

ĉirkaŭ du horojn por atingi tiun urbon. 

 Suzhou fariĝis fame-konata pro siaj artaj ĝardenoj. 

Oni diras, ke entute troviĝas preskaŭ 150 kaj unu el ili 

estas la rok-ĝardeno. Ĝi estas nomata Leona Bosko, ĉar 
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tie la ŝtonoj en formo de leonoj konsistigas labirinton de 

kavernoj. Ni pasigis unu horon suprenirante tiujn rokojn 

kaj ni sentis nin vere lacaj. Kiam ni revenis al Shanghai, 

jam estis malfrua vespero. Mi faris nombron da fotoj. 

Baldaŭ mi sendos al vi kelkajn, se ili estos suflĉe taŭgaj. 

 En la venonta monato mi gastigos mian danan 

leter-amikon s-ron Larson, kiu venos ĉi tien 

entreprenante negocan vojaĝon. Li ankaŭ veturos al 

Nanjing kaj Fuzhou kaj aliaj urboj. Li restados en Ĉinio 

por du semajnoj. 

 Salutante vin kore, 

              

Amiko via,  

             (subskribo) 

 

2. 询问、请求 

写询问信一般是为了要了解某一件事或某一个问

题而给亲友或素无往来的对方写的。在给国外某一素

无往来的人或团体或单位写这一类信件时，按照西方

习惯，应当附寄适当数量的国际回信券（internacia 

respond-kupono），以便对方答复时可在当地邮局换取

邮票作为回信邮资。由于我国邮局目前不办理这一业
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务，因此需要在去信中说明情况，请对方谅解。 

询问信的内容一般宜简要明确，注意适当礼节，

避免使用太多的客套词句，也不要说过分的感谢的话。 

请求信和询问信相比，内容要求大体相同，但一

般毋须请对方答复。 

 

(1) 

Estimata sinjoro, 

Mi intencas skribi al s-ro Liu Hua, sed bedaŭrinde 

mi ne konas lian nunan adreson. Verŝajne vi informiĝis 

pri ĝi, ĉar vi ofte havas okazojn renkontiĝi kun li. Mi 

estos multe danka al vi, se vi respondos sciigante al mi la 

adreson. 

Kun koraj salutoj, 

             

Via sincere, 

            (subskribo) 

 

(2) 

Kara samideano, 

Mi deziras scii, ĉu en via urbo estas facile luebla 

malgranda ĉambro taŭga por studento. Mia pli juna frato 
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baldaŭ veturos studi en via loka komerclernejo, kaj 

mankas al li loĝejo. Via informo aŭ konsilo certe multe 

helpos al la solvo de lia problemo. Mi kore antaŭdankas 

kaj esperas, ke vi povos plirapidigi vian respondon. 

             

Amike via,  

            (subskribo) 

 

(3) 

Kara sinjoroj, 

Informiĝinte kun ĝojo, ke en via eldonejo ĵus aperis 

nova ĉina-esperanta vortaro, mi rapide skribas kaj petas, 

ke vi afable sciigu al mi kiuj estas ĝiaj elstaraj trajtoj kaj 

kiom da espermoj ĝi entenas. Bonvolu ankaŭ indiki kiom 

estas la prezo po ekzemplero.  

Kun dankoj kaj salutoj, 

 

Via sincere, 

           (subskribo) 

 

(4) 

Estimata samideano, 
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Mi sendas al vi ĉi-kune sciencan eseon en Esperanto 

kaj petas, ke vi afable kontrolu ĝin, se estos oportune por 

vi. La eseon verkis junulo en industria instituto, kaj li 

studas Esperanton de unu jaro kaj duono. Nia redakcio 

intencas aperigi ĝin en unu el la venontaj numeroj de nia 

revuo, kondiĉe ke ĝi estas sufiĉe interesa por nia 

legantaro. Viaj kontrolo kaj eventualaj konsiloj sendube 

multe helpos al la decido de miaj kolegoj. 

Nia redakcio alte taksas vian kunlaboron kaj mi 

mem kore antaŭ dankas vin. 

 

            Amike via, 

            (subskribo) 

 

(5) 

Estimata samideano, 

Ni planas okazigi serion da prelegoj pri la studo de 

Esperanta gramatiko dum nia dimanĉa kunsido, 

Responde al nia peto multaj veteranaj esperantistoj 

promesis sian subtenon aŭ kunlaboron. Ni kore esperas, 

ke vi povos, se oportune, veni al nia kunvenejo de nia 

klubo je la 9-a horo matene de la venonta dimanĉo, la 
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21-an de la nuna monato por doni prelegon al niaj 

membroj. La temo dependos de via propra elekto, kaj la 

temp-daŭro estos unu horo aŭ iom pli longa. 

Atendante vian pozitivan respondon mi tutkore 

salutas. 

        

           Via samideane,   

              (subskribo) 

 

(6) 

Kara amiko, 

Ĉu vi povas pruntedoni al mi vian libron sub la 

titolo “ Antikva Histotio de Ĉinio”, se vi ne bezonas ĝin 

por la nuna momento? Hazarde mi ĝin rimarkis sur unu 

el viaj libro-bretoj kiam mi vizitis vin lastan fojon. 

Mi estas preparanta eseon pri la Ĉin-dinastio kaj mi 

kredas, ke en tiu valora verko certe troviĝas multe da 

materialo kiu taŭge servas por referenco. Se vi facile 

konsentos mian peton, bonvolu doni vian libron al s-ro 

Ma, portanto de tiu ĉi letero, kiu transdonos ĝin al mi.  

Antaŭdankon por via komplezemo. 

              

            Amiko via, 

            （subskribo） 
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3.介绍 

介绍信按照不同情况可以通过邮局寄发或由被介

绍者面交，面交的信件通常不必封口。介绍信一般一

开头就写明被介绍者是谁以及他的身份或他和写信人

的交往关系。信中使用 prezenti 这个词时，应当把被

介绍者而不是把收信人作为宾语（例如该写成 Mi 

prezentas mian kolegon s-ron…al vi, 而不可写作 Mi 

prezentas vin al mia kolego s-ro…）。 

介绍信的内容一般也应简明扼要，无必要时，不

增加与介绍无关的情节。信中是否要作感谢的表示，

可依据礼节而定。 

 

（1） 

Kara amiko, 

Estas plezuro por mi prezenti al vi mian junan 

amikon Zhan Lan, kiu antaŭlonge aŭdis vian nomon kaj 

ĉiam deziras persone konatiĝi kun vi. Li tre ŝatas 

Esperantajn poemojn kaj volas mem-studi vers-faradon, 

sed bedaŭrinde li scias nur malmulton pri ĝiaj reguloj. 

Ĉar li esperas, ke vi povos afable helpi al li, li nun petas 

min skribi tiun ĉi leteron, kiun li kunportas kaj vizitas  
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vin. Mi estas certa, ke li multe profitos de viaj bonaj 

konsiloj. 

Salutante kore, 

 

           Amikece via,   

           (subskribo)  

 

(2) 

Kara samideano, 

S-ano Huang kiu estas mia intima amiko kaj laboras 

en aŭtofabriko petis min prezenti lin al vi. Li vizitos vian 

urbon por profesia misio je la 9-a de la venonta monato, 

kaj li tre deziras utiligi tiun bonan ŝancon por renkontiĝi 

kun lokaj esperantistoj. Li estos multe danka al vi, se vi 

povos konduki lin al la regula kunveno de via E-klubo. 

S-ano Huang restados en via urbo por ĉirkaŭ 

duon-monato kaj poste veturos al Shanghai daŭrigante 

sian ofican vojaĝon, 

              

            Via amike,   

            (subskribo) 
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(3) 

Kara amikino, 

Mi ĝoje prezentas al vi f-inon Bao Linggui, 

portanton de tiu ĉi letero. Ŝi estas oficistino en 

Hutan-universitato kaj ferovora aktivulo en nia movado. 

Ŝi volas konatiĝi kun vi kaj informiĝi pri viaj spertoj en 

la disvastigo de Esperanto inter la studentoj kaj en la 

organizado de E-kursoj. 

Bao kredas, ke ŝi novan forton por ŝia estonta 

E-agado. Mi mem esperas, ke ankaŭ vi ĝuos viajn 

interkonatiĝon kaj interparolon. 

 

            Amike via,   

              (subskribo) 

 

4.祝贺 

在新年或其它节日的时刻以及当亲友过生日、毕

业、结婚、职务提升等等的时候，按照社会交往习惯，

需要写信（尤其是分居两地者）表示祝贺，目的在于

为这一类喜庆事件向对方表达自己的愉快心境，对其

致以诚挚的贺意，使对方体会写信人的热情、友谊和

亲切，祝贺信的文字宜于简短而得体，书写及时，写
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好后迅速发出，对于远在国外的亲友，更须考虑到万

里迢迢，邮递费时，应尽可能避免迟误，又此类信件

一般以手写为好。 

 

(1) 

去信： 

Kara amiko, 

Sur la sojlo de la Novjaro mi sendas al vi korajn 

salutojn. Mi ankaŭ deziras al vi kaj ĉiuj viaj familianoj 

sanon, feliĉon kaj prosperon.  

Mi esperas, ke en la venonta jaro vi akiros pli 

grandan sukceson en via agado por la disvastigo de 

Esperanto. 

 

           Via amikece,   

              (subskribo) 

 

复信： 

Kara amiko, 

Mi multe dankas vin pro viaj novjaraj salutoj, kaj 

samtempe mi kore reciprokas viajn afablanjn 

bondezirojn. 
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Esperante, ke ni ankoraŭ plifortigos nian 

kunlaboron por la E-movado, 

 

          Samideane via,   

              (subskribo)     

 

(2) 

Kara samideano, 

Okaze de la datreveno de via naskiĝo mi rapidas 

skribi kaj esprimi al vi miajn korajn gratulojn. 

Mi desziras al vi multajn, multajn ĝojajn revenojn 

de via naskiĝtago kaj pluajn sukcesojn en via ĉiutaga 

laboro kaj en via varbado por Esperanto. 

Ankaŭ mia edzino kune kun mi sendas al vi 

sincerajn gratulojn kaj bondezirojn. 

 

Amike via,   

               (subskribo) 

 

(3) 

去信 

Kara samideano, 

Kun granda ĝojo mi ĵus aŭdis la novaĵon de via 



 

35 

 

baldaŭa edziĝo, kaj mi rapide skribas por esprimi miajn 

korajn gratulojn. Vi estas vere feliĉa, ke vi havos 

kunulinon tiel inteligentan kaj studeman. Mi esperas, ke 

la geedziĝo de vi ambaŭ signifos komencon de via 

komuna longa prospero. Per aparta poŝto mi sendas al vi 

malgrandan donacon kiel simbolon de miaj koraj 

bondeziroj. 

 

           Samideane via,  

             (subskribo) 

 

复信 

Kara samideano, 

Multan dankon por via ege plaĉa letero. Ni vere ne 

scias, kiel mi povas dece reciproki viajn gratulojn. Ni 

ankaŭ kore dankas vin pro viaj varmaj bondeziroj. 

Nun ni ĝuste havas ferion. Vi estos tre bonvena, se 

vi vizitos nian movan hejmon post unu aŭ du tagoj. 

 

            Via amike, 

            (subkribo) 
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(4) 

Kara amikino, 

Hieraŭ Mei Lan sciigis min pri la alveno de via 

infano al tiu ĉi mondo. Tio ja estas ĝojiga novaĵo, kaj vi 

kaj via edzo jam delonge atendas tiun momenton. Mi 

ankaŭ aŭdis, ke la infano estas tre sana kaj dika. 

Espereble ĝi elkreskos kiel kapabla kaj saĝa homo laŭ la 

modelo de la gepatroj. 

Akceptu miajn korajn gratulojn. 

               

Via amikece, 

            (subkribo) 

 

 

(5) 

Kara amiko, 

Mi sendas al vi korajn gratulojn okaze de via ricevo 

de la rango de doktoro pri filozofio. Tio estas brila atingo 

post kiam vi dediĉis longajn jarojn al via faka studado, 

kaj vi plene meritas tiun honoron. Mi kredas, ke antaŭ vi 

kuŝas ankoraŭ pli bela perspektivo. 

Bonvolu sciigi al mi la daton de via reveno. Mi 
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esperas iri al via domo kaj tiam ni havos ĝojan 

interbabilon. 

             

Via amike, 

            (subkribo) 

 

(6) 

去信 

Kara amiko, 

Ĵus atingis min la ĝojiga novaĵo, ke vi estis 

promociita direktoro de via oficejo. Akceptu miajn plej 

varmajn gratulojn. Per tio montriĝas la rekono de viaj 

elstara talento kaj riĉa sperto. Sendube la entrepreno sub 

via gvido disvolviĝos per pli grandaj paŝoj, kaj via nova 

laboro feliĉe kroniĝos per sukceso. 

Kun koraj salutoj, 

            

Amikece via, 

           (subskribo) 

 

复信 

Kara amiko, 

Kun kora ĝojo mi ricevis vian leteron. Mankas al mi 
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taŭgaj vortoj por esprimi mian dankon pro viaj amikecaj 

gratuloj. Se mi atingus ian rimarkindan sukceson en mia 

laboro, tio multe dependus de vi kiel intima amiko.  

Dankante denove kaj kore salutante. 

             

Amike via, 

              (subskribo) 

 

5.感谢 

写这种信是为了感谢对方的帮助、接待，感谢对

方馈赠礼品等等，第四节列举的一些复信，目的就是

为了向对方表示感谢。 

感谢信一般宜简短，但语气要真诚、热烈，并及

时寄发，以免迟误，措辞上如果适当而得体，会使对

方感到愉快，进一步加强彼此之间的友谊。 

 

(1) 

Kara amiko, 

Mi volas kore danki vin pro via kuraĝigo kiun vi 

donis kiam mi klopodis pretigi mian disertaĵon. Vi 

pruntis al mi multajn librojn kaj afable konsilis min rilate 

al kelkaj malfacilaj paragrafoj. Sen via helpo mi ne povis 
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fini mian taskon tiel rapide. 

Hodiaŭ mi jam prezentis la disertaĵon al mia 

profesoro, kaj mi atendas liajn opiniojn aŭ proponojn. 

Baldaŭ mi sciigos vin pri ĉio ĉi. 

Kun koraj salutoj, 

             

Amike via, 

             (subskribo) 

 

 

(2) 

Kara samideano, 

Hieraŭ vespere mi revenis hejmen sekure kaj 

bonfatre. Nun mi skribas tiun ĉi mallongan leteron por 

esprimi al vi mian koran dankon. 

Ĉiam ĝojiga kaj rememorinda estas la gastigado fare 

de vi dum la kongresaj tagoj. Sed mi timas, ke mi jam tre 

ĝenis vin kaj viajn familianojn pro mia restado en via 

hejmo. Mi ankaŭ kore dankas vian edzinon kiu tiel afable 

regalis min. 

La ĉeesto ĉe la ĉi-jara U.K. konvinkis min pri la 

ĉiam pli grava rolo de Esperanto en la internacia vivo. La 
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esperantistoj en ĉiuj mondpartoj plifortigu sian 

kunlaboron por la fina venko de nia afero. 

            

Via amikece, 

            (subskribo) 

 

(3) 

Kara amiko, 

Multan dankon por la pentraĵo, kiun mi tuj pendigis 

en nia pli granda ĉambro. Hieraŭ mi havis en nia loĝejo 

stud-kunvenon de parto de niaj E-klubanoj, kaj neniu el 

ili ne rigardis la pentraĵon sen admiri ĝin. 

Denove dankante kaj kore salutante. 

             

Via amike, 

            (subskribo) 

 

(4) 

Kara amikino, 

Akceptu mian elkoran dankon pro la horloĝo kiun vi 

donacis al ni okaze de nia geedziĝo. Mia edzo precipe 

alte taksas vian amikecan esprimon. Vi faris plej taŭgan 
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elekton pro ni en la magazeno. Verŝajne vi povas facile 

imagi, kian surprizon via donaco alportis al ni. 

             

Amike via, 

             (subskribo) 

 

(5) 

Kara amikino, 

Kiel ĝoja estis nia infano, kiam li ekvidis la 

malgrandan pandon kiun vi afable donacis al li. Se li 

povus skribi, sendube li dirus, “multan dankon, onklino 

Zhou. La pando estas tre, tre ĉarma. Vi estas la plej bona 

onklino en la mondo!” 

Mi kore dankas vin por nia infano, kaj samtempe ni 

esperas, ke vi venos al nia hejmo kiam ajn vi estos libera. 

             

Via amike， 

               (subskribo) 

 

6.道歉 

在发生因故失约、复信延误、偶然造成某种误会

或难以满足对方要求等等这一类情况的时候，都可以
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写信表示歉意，说明主观上或客观上的原因，请对方

加以谅解。这样做，既是出于一般礼节上的需要，也

是为了消除误会和巩固友谊。道歉信内容要诚恳，措

辞宜委婉，同时须注意及时写好发出。 

 

(1) 

Kara samideano, 

Kun granda bedaŭro mi ne povis plenumi mian 

promeson renkonti vin en la lego-ĉambro de la biblioteko 

hieraŭ matene. Sendube vi longe atendis min, dum mi 

mem multe malkvietiĝis, ĉar mi ne havis rimedon 

kontakti vin. La kaŭzo estas, ke mia patrino suferis de 

osto-rompiĝo rezulte de sia subita falo sur strato, kaj 

sekve mi devis eskorti ŝin al hospitalo kaj testadi tie ĝis 

posttagmezo por prizorgi ŝin. 

Mi esperas, ke vi facile pardonos min kaj ke vi 

povos baldaŭ sciigi min pri la tempo de nia venont-foja 

intervidiĝo, 

            

Via samideane,  

              (subskribo) 
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(2) 

Kara amiko, 

Mi skribas kaj petas vian pardonon pro tio, ke mi ne 

sukcesis realigi nian intervidiĝon en la pasinta merkredo. 

Urĝa ofic-laboro devigis min rapide veturi al la ĉefubo, 

kaj mi apenaŭ trovis tempon por kontakti vin antaŭe. Mi 

tre timas, ke tiu hazarda incidento kaŭzus al vi multan 

ĝenon, kaj vi vane atendis min longtempe. 

Mi esperas, ke ni povos fari alian aranĝon pri nia 

renkontiĝo dum la venonta semajno. Mi volonte aŭdos de 

vi pri la horo kaj loko kiuj eventuale konvenas pro ni 

ambaŭ. 

Kun koraj salutoj, 

            Amike via,   

              (subskribo) 

 

(3) 

Kara samideano, 

Bonvolu pardoni al mi mian prokraston respondi al 

via letero de la 3-a de tiu ĉi monato. La kaŭzo estas, ke 

spite de mia mult-klopodo mi ne sukcesis pretigi la 

mon-sumon, kiun vi deziras pruntepreni de mi. Nun mi 
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estas devigita esprimi mian bedaŭron ne povi helpi vin. 

Mi esperas, ke vi facile komprenos mian embarason kaj 

certe indulgos min. 

Salutante vin tutkore, 

            

Samideane via,  

             (subskribo) 

 

(4) 

Kara amiko, 

Kiel mi sopiras, ke tiu ĉi letero atingus vin per la 

sama poŝto kiel tiu, kiun mi sendis al vi hieraŭ. La tuta 

afero okazis kaŭze de tio, ke mi apenaŭ povis rezisti 

mian unuan impulson. Sed en la momento kiam mi 

revenis hejmen, mi regajnis mian trankvilan humoron kaj 

komencis bedaŭri la forsendon de tiu letero. Se estus eble, 

mi volonte tuj reprenus ĝin el la poŝtoficejo. 

Mi ne pensas, ke mia mem-riproĉo pravigos miajn 

krudajn vortojn, tial mi nun rapide skribas tiujn ĉi liniojn 

por esprimi al vi mian pardonpeton, kaj samtempe mi 

kore salutas vin. 

            

Via amikece,  

               (subskribo) 
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(5) 

Kara samideano, 

Multan dankon por via letero de la 15-a ĉi-monate. 

Laŭ mia enketo, nia eldona fako ricevis lasttempe 

grandegan nombron da mendoj el enlando kaj 

eksterlando, kaj la laborantoj tie kiel kutime ekspedas la 

librojn kaj gazetojn laŭ la ordo de la alvenintaj 

mend-leteroj. Krome la nesufiĉeco de la labor-manoj 

estas alia kaŭzo de la malrapideco en la plenumo de la 

mendoj. Tamen, ili ĵus klopodas plirapidigi sian rutinon, 

kaj kredeble la nuna stato pliboniĝos. 

Mi esperas, ke vi estos pardonema pri la afero. Post 

nelonge vi certe bonorde ricevos la librojn de vi 

menditajn. Kun amikecaj salutoj, 

               

Via samideane, 

            (subskribo) 

 

(6) 

Kara amiko, 

Nun necesas fari iom da klarigo pri mia respondo la 

via lasta letero. Ĝi estis skribita en la 26-a pasint-monate, 
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kaj mi petis mian najbaron enpoŝtigi ĝin sur lia vojo al la 

oficejo. Ĵus li sciigis al mi, ke li tute forgesis mian 

komision delasinte mian leteron en sia dors-sako. Nur 

hodiaŭ li konstatis sian neglekton kaj tuj sendis ĝin al la 

poŝtoficejo. 

Mi hastas informi vin pri tiu ĉi neatendita afero kaj 

petas vian indulgon, dum mi esperas baldaŭ refoje aŭdi 

de vi. 

              

Via amike, 

              (subskribo) 

 

(7) 

Kara samideano, 

Bonorde mi ricevis vian leteron. Mi sentas min 

maltrankvila informiĝinte pri via malfacila situacio, 

tamen mi tre bedaŭras, ke nun apenaŭ eblas por mi 

kontakti s-anon Chen. Tiu veterana prezidanto de nia 

asocio antaŭnelonge veturis al ripozejo en Guangdong 

suferante de sia kronika malsano, kaj lia kuracisto 

konsilis al li restadi tie duonjaron. Konsekvence, ne estas 

oportune por mi ĝeni lin farante peton en tiu ĉi momento. 
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Mi petas vian komprenemon pri mia embarasiĝo, dum mi 

esperas, ke vi povos trovi alian solvon por via problemo. 

Bonvolu denove sciigi min, kiam vi opinias min plue 

hepla. 

Kun koraj salutoj kaj bondeziroj, 

                

Amiko via,  

                (subskribo) 

 

7.慰问 

慰问信要简短而真诚，一开始就“开门见山”，内

容着重表达慰问、同情和鼓励，避免使用表示哀怜的

词句，尽可能使对方感觉友谊的温暖，减轻低沉情绪。

在发出的字句只有四、五行的短信中，往往不具体提

及对方所遭遇的不幸事件（见以下举例 1）。这一类信

件常常以询问对方需要怎样的帮助而收尾。 

 

(1) 

Kara amiko, 

Mi rapidas skribi kaj esprimi al vi mian profundan 

simpation pro la aflikto, kiu ĵus trafis vin. Mi certigas vin, 

ke mi volus dividi kun vi vian nunan malĝojon. 
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Se vi pensas, ke mi povos iom helpi vin, ne hezitu 

sciigi tion al mi. Akceptu denove mian koran kunsenton, 

             

Via amike,  

              (subskribo) 

 

(2) 

Kara samideano, 

De s-anino Lu mi ĵus informiĝis, ke vi nun kuŝas en 

hospitalo pro subita malsano kaj ke vi devas restadi 

interne por pli ol unu monato. Bedaŭrinde mi aŭdis la 

novaĵon tro malfrue por sendi al vi iom de konsolaj 

vortoj ĝustatempe. Aliflanke, ĉar vi ĉiam ĝuis fortikan 

sanon, mi kredas, ke vi pli rapide refreŝiĝos post sufiĉe 

da ripozo. 

Mi baldaŭ vizitos vin, se via kuracisto opinias, ke vi 

povas akcepti gastojn. Nun mi kontentigas min nur per la 

skribado de tiuj ĉi kelkaj linioj, dum mi deziras al vi 

perfektan resaniĝon. 

 

            Amiko via,   

              (subskribo) 
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(3) 

Kara amiko, 

Hodiaŭ mi legis konsternite el la tagĵurnalo, ke 

okazis severa tertremo en la okcidenta parto de via 

provinco. Ĉar via urbo situas proksime de la centra parto, 

mi supozas, ke ĝi ne suferis multe da perdo pro tiu terura 

katastrofo. Dum mi kore simpatias kun tiuj, kiuj fariĝis 

viktimoj, mi esperas, ke ĉio restas en ordo en via loko kaj 

ke vi kaj viaj familianoj ĝuas sekuran, ĉiutagan vivon 

kiel antaŭe. 

Bonvolu respondi al mi per kelkaj linioj kaj kore 

salutas, 

 

           Amikece via,   

              (subskribo) 

 

(4) 

Kara amiko, 

S-ano Zhou, kiu vizitis mian domon post lia reveno 

el Nancun, sciigis al mi, ke via familio suferis multe da 

perdo pro la fajrego okazinta en via najbarejo. Li ankaŭ 

diris, ke via filo estis vundita, tamen vi kaj viaj aliaj 
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familianoj sufiĉe bonfartas. 

Akceptu mian amikecan kunsenton kaj skribu al mi, 

se vi bezonas helpon fare de mi. Mi ankaŭ deziras al via 

filo baldaŭan resaniĝon. 

 

            Via amike,   

              (subskribo) 

 

(5) 

Kara samideano, 

Mi sentas multe da ĉagreno informiĝinte, ke vi estas 

en hospitalo trafinte aŭtomobilan akcidenton. Tamen, 

estas feliĉe, ke vi ne ricevis gravan vundon kaj ke la 

kirurgo bezonis fari por vi unr facilan operacion. Mi plue 

aŭdis, ke vi povos tute resaniĝi post ĉirkaŭ du semajnoj. 

Ĉio ĉi tio multe trankviligis min. 

Pere de s-ano Pan, portanto de tiu ĉi letero, mi 

sendas al vi du E-librojn. Kredeble ili helpos al via 

refreŝiĝo. Mi estas preta viziti vin en via hejmo la 

venontan dimanĉon, kiam mi estos libera, 

 

           Samideane via, 

            (subskribo) 



 

51 

 

8.邀请 

邀请信分为两种，就是正式的和非正式的，这也

是它和一般社交信件不同的一点。 

举行较大规模的宴会或庆祝典礼时，都要事先向

宾客发出正式邀请信。这种邀请信采用“请柬”形式，

可以印刷或打字复印，纸张用比较厚的白洋纸或卡片

纸。请帖的文字体有固定的格式，邀请者和被邀请者

都用第三人称（即用自己的姓名全称），但单位、团体

等发出的请柬中对被邀请者也可用第二人称。在姓名

全称之前要加上 s-ro, ges-roj, s-ano 等这一类称呼。 

一般请客吃饭或组织游园、野餐以及其他友谊性

质的业余活动等等，可以发出非正式邀请信，用一、

两段文字说明目的、时间或简单地叙述一下有关情节。

这种非正式邀请信在格式上和一般社交信件相同。 

正式或非正式邀请信须在预定时间的几天之前发

出，以便被邀请者有时间考虑可否准时参加，而被邀

请者也应迅速复信说明可以接受或由于某种原因不能

接受邀请。 

被邀请者有时于事后写一短信，向邀请者表示谢

意。这种信写两三句话即可（见例信 5），最好于宴请

后次日及时发出。 
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(1) 正式邀请信（即请柬） 

La Administracio de Verda Librejo 

Petas la honoron de via ĉeesto al la bankedo 

celebre al la 40-a datreveno de la fondiĝo de tiu 

librejo 

en dimanĉo la 15-an de majo 

je la 6-a posttagmeze 

La Restoracio de Internacia Amikeco 

 

(2)正式邀请信（即请柬） 

Ges-roj Liu Huiyun 

Petas la plezuron de la partopreno de  

ges-roj Ding Shutian 

al vespermanĝo 

je la 7-a ptm en sabato, la 9-an de marto 

35 Wenli Strato      Respondo atendata 

Xi Cheng Qu      Tel. n-ro 910358 

 

复信（1） 

Ges-roj Ding Shutian dankas ges-rojn Liu Huiyun 

por ilia afabla invito al vespermanĝo sabaton en la 9-a de 

marto kaj akceptas ĝin kun plezuro. 
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复信（2） 

Ges-roj Ding Shutian dankas ges-rojn Liu Huiyun 

por ilia afabla invito al vespermanĝo en la 9-a de marto 

sed tre bedaŭras, ke ne eblas al ili akcepti ĝin pro antaŭa 

aranĝo. 

        16 Nanchang Hutong 

         Orienta Strato 

 

(3)非正式邀请信 

Kara amiko, 

Ĉu vi povas veni al mia hejmo por tagmanĝo en 

sabato je la 12-a? Nia ĉefa gasto estas s-ano Jean Dunal 

el Francio, kiu venis al Pekino pro turisma celo antaŭ tri 

tagoj, La aliaj invititoj estas kvar aliaj ĉinaj 

geesperantistoj - niaj komunaj konatoj. Kiel vi informiĝis, 

s-ano Dunal multe verkis en Esperanto, kaj lia plej nova 

Esp. romano baldaŭ aperos. Mi esperas, ke ni ĝuos 

agrablan interbabiladon. 

Kun koraj salutoj, 

            

Samideane via，  

              (subskribo) 
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复信（1） 

Kara amiko, 

Mi ĝoje akceptas vian inviton por tagmanĝo en 

sabato. Estas granda plezuro por mi havi ŝancon renkonti 

nian francan samideanon kaj babili kun vi ĉiuj. 

Multan dankon por via aranĝo pri mia ĉeesto. 

             

Amiko via, 

            (subskribo) 

 

复信（2） 

Kara amiko, 

Imagu, kiel mi bedaŭras, ke mi ne povos veni al la 

tagmanĝo en via hejmo en sabato. Ĝuste je tiu tagmezo 

mi akceptos proksiman amikon, kiu ĵus revenis el 

Kanado fininte sian studon tie. Tio estas hazarda 

koincido, tamen mi kore dankas vin tute same pro via 

afableco. 

             

Amiko via,   

              (subskribo) 
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(4) 

Kara amiko, 

Mi kaj miaj familianoj iros al Taoyuan-parko en la 

venonta dimanĉo, t.e. en la 24-a. Ĉu vi volas aliĝi al ni 

kune kun viaj edzino kaj infano? Mi esperas, ke vi ne 

havas alian planon por tiu tago kaj ke vi venos al nia 

loĝejo iom antaŭ la oka matene, kaj poste ni veturos per 

la aŭtobuso. Ni piknikos en la parko kaj mia edzino 

pretigos ĉion. Ĉar ni nun havas sekan sezonon, sendube 

ni ĝuos belan veteron. Kun salutoj. 

             

Via amike， 

(subskribo) 

 

(5) 

Kara amiko, 

En la nomo de mia edzino kaj mi mem mi skribas 

por esprimi nian koran dankon pro via gastigado hieraŭ 

vespere. Ni ja ĝuis tre belan tempon en via hejmo en 

agrabla atmosfero. Ni ankaŭ multe dankas vian edzinon, 

kies admirinda kuirarto montriĝis en la preparado de vere 

bongusta manĝo favore al ĉeestantoj, 

             

Via amike, 

(subskribo) 
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9.通知 

通知信主要用以告知亲友有关自己最近的某些遭

遇或生活中发生的某些情况，例如就业、外出、迁居、

喜庆活动或丧事等等。这种信一般应文字简短，在事

实的叙述上可适当加入一些有关的细节，使内容无枯

燥之感。在关于丧事等不幸事件的通知信中，措辞宜

注意节制，以减轻对方可能感受到的震动。 

 

（1） 

Kara amiko, 

Kun ĝojo mi sciigas vin, ke mi ĵus akiris laboron en 

la Librejo de Espero. Nun mi estas membro de ĝia eldona 

fako, kaj la pliaĝaj kolegoj estas tre afablaj kaj helppretaj. 

Sendube tio estas ankaŭ bona novaĵo por vi, tial mi 

rapide enpoŝtigos tiun ĉi leteron.. 

             

amike, 

(subskribo) 

 

(2) 

Kara amiko, 

Mia familio transloĝiĝis antaŭhieraŭ al la adreso 
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indikita supre. Kiel mi ofte menciis, nia malnova domo 

estas tre malvasta kaj ne taŭgas por nia bezono. 

La nuna loĝejo estis nove konstruita kaj la ĉirkaŭaĵo 

estas trankvila. Ankaŭ estas facile veturi al la komerca 

centro per rekta aŭtobuso. 

Mi esperas, ke vi venos al ni, kiam ajn estos 

oportune por vi. 

             

Amike via, 

(subskribo) 

 

 

(3) 

Kara amiko, 

Lena naskis filinon en Hualin-hospitalo hieraŭ. 

Ambaŭ estas en bona san-stato. La infano pezas 7 funtojn 

kaj 3 uncojn, kaj ni nomis ĝin Margareto. Ili revenos 

hejmen post tri tagoj, se ĉio iros glate. 

              

Via amike, 

             (subskribo) 
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(4) 

Kara amiko, 

S-ro L. Hartford petis min sciigi al vi, ke li recevis 

telegramon de sia kuzo en Singapuro, kaj pro tio li ne 

povas veturi al Pekino kaj renkontiĝi kun vi laŭ 

interkonsento. Dum la lastaj kelkaj tagoj li estas devigata 

fari urĝajn aranĝojn por akcepti sian kuzon kiu venos ĉi 

tien post du tagoj. Li diris, ke li laŭeble rapide skribos al 

vi pri la ĉefaj punktoj de sia projekto. 

            

Via sincere, 

           (subskribo) 

 

(5) 

Kara amiko, 

Estas ĝojo por mi sciigi vin, ke mi atingis Parizon 

bonstate post 14-hora flugado. La tuta vojaĝo estis 

kontentiga kaj ankaŭ la vetero estis ideala, tamen mi 

sentis min iom laca pro nesufiĉe da dormo. Morgaŭ mi 

iros al la universitato por plenumi necesajn rutinajn 

aferojn, kaj post du tagoj komenciĝos la nova semestro. 

Post nelonge mi denove skribos al vi donante 
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detalojn pri mia vivo ĉi tie. Kun plej koraj bondeziroj. 

 

            Via amike, 

            (subskribo) 

 

（6） 

Kara amiko, 

Kun profunda malĝojo mi skribas por sciigi al vi, ke 

mia patrino mortis en la Centra Hospitalo hieraŭ matene 

rezulte de severa koratako. La kuracistoj faris ĉiun eblon 

por ŝi, sed nenia kolpodo sukcesis ŝanĝi la malesperan 

situacion. Ŝi suferis de malvarmumo dum la lastaj tagoj, 

kaj ni tute ne imagis, ke tio rapide kondukis al tiu 

malfeliĉa fino. 

Konforme al la testamento de mia patrino okazos 

nur simpla ceremonio. Tiuokaze mi sendos antaŭe al vi 

informon. 

            Via amike, 

            (subskribo) 

 

10.悼唁 

在各类信件中，悼唁信是最难写的一种，内容上
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既要表示对死者的衷心哀悼，又要对收信人加以恳挚

慰问。因此应避免空洞的词句，不必过多地考虑文字

上的技巧，也就是说，不必以文字取胜，重要在于字

里行间所表达的理解与同情。 

写悼唁信时应注意简短，在接到通知或听到消息

之后，尽快写好发出，要用手写，不要打字。 

 

(1) 

 

Estimataj samideanoj, 

Kun granda malĝojo mi informiĝis pri la forpaso de 

s-ano Kang, vic-prezidanto de via asocio. Kiel lia amiko 

dum pli ol dek jaroj mi tre admiras lian sindoneman 

klopodon longtempe gvidi E-kursojn en via urbo. Li estis 

ankaŭ kapabla verkisto, kaj liaj artikoloj aperis en 

diversaj E-revuoj enlande kaj eksterlande. Lia morto 

signifas grandan perdon al nia movado. 

Bonvolu akcepti mian profundan simpation kaj 

transdoni mian koran kondolencon al lia familio. 

         

                          Via samideane, 

                           （subskribo）                                               
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(2) 

去信： 

Kara amiko, 

Ricevinte vian leteron de la 4-a de tiu ĉi monato mi 

ekinformi ĝis pri la forpaso de via patro. Kelkfoje vi 

skribis pri li en viaj pasintaj leteroj, kaj li donis al mi 

bonegan impreson kiel tre respektinda persono. Nun 

granda estas la malĝojo de via familio, dum mi ne trovas 

ĝustajn vortojn por konsoli vin en tiu ĉi momento. 

Mia edzino kaj mi sendas al vi niajn korajn 

kondolencon kaj simpation. 

 

Via amike,    

              (subskribo) 

 

复信： 

Kara amiko, 

Multan dankon pro via kondolenco okaze de la 

morto de mia patro. Nia perdo ja estas neriparebla, tamen 

ni devas fari nian eblon por elporti la nunan suferon. Mi 

tre alte taksas vian esprimon de simpatio kiun mi ricevis 

ĝuste en tiu ĉi momento. 
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Rapidante reciproki vian komplezemon mi denove 

kore dankas vin. 

 

Via amike,   

              (subskribo) 

 

(3) 

Kara amiko, 

La informo pri la forpaso de via patrino venis al mi 

kiel tre malĝojiga evento. Mi esperas, ke mi povas diri 

ion konvenan, kio iom mildigos vian doloron, sed mi ne 

havas taŭgajn vortojn por tiu ĉi funebra okazo. Bonvolu 

sciigi al mi, se vi bezonas ian helpon miaflanke. 

Akceptu mian plej koran kondolencon. 

             

Amike via, 

             (subskribo) 

 

(4) 

去信： 

Kara amikino, 

Informiĝinte kun granda malĝojo pri la forpaso de 
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via edzo mi haste skribas por esprimi al vi miajn plej 

korajn simpation kaj kondolencon. Li estis malsana dum 

longa tempo, sed li estis tre feliĉa sub via sindediĉema 

prizorgo. Sekve vi espereble trovos konsolon en tio, ĉar 

vi jam faris ĉiun eblon por li. Estu kruaĝa en tiu ĉi 

momento de afliktiĝo.  

Ne hezitu sciigi al mi, se vi pensas, ke mi povas 

doni iom da helpo. 

 

Via amike,   

               (subskribo) 

 

复信： 

Kara amikino, 

Mi ne scias, kiel mi devas danki vin pro via kora 

kondolenco. La morto de mia edzo estas ja tiel granda 

perdo por mi, ke mi apenaŭ povas submeti min al tia 

sorto. 

Tamen, sub via kuraĝigo mi decidis travivi tiun ĉi 

malfeliĉan tempon, kaj mi ankaŭ devas bone prizorgi 

miajn gefilojn. Verŝajne tio alportos al mi konsolon kaj 

iagrade mildigos mian doloron. 
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Mi esperas, ke vi povos veni kaj iom babili kun mi, 

kiam ajn vi estos libera. 

 

Via amike,   

              (subskribo) 

 

(5) 

Kara amikino, 

Mi apenaŭ trovas ĝustajn vortojn por esprimi mian 

aflikton aŭdinte la informon pri la morto de via filino. 

Mia koro estas plena de malĝojo por vi kaj via tuta 

familio. Se vi opinias, ke mi povas esti hepla al vi, 

bonvolu tuj sciigi tion al mi. 

Mia edzo kaj mi esprimas al vi nian plej profundan 

simpation. 

 

Via amike,   

 (subskribo) 

 

11.写给报刊的信 

这一类信，就是写给报纸或杂志的编辑而被他们

在“读者来信”栏内刊登出来的信。写信者可以对某
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一问题提出自己的意见，或者对另一“读者来信”所

表述的问题提出不同的看法。这一类信件文本不拘，

长短随需要而定，但原则上以短为主。“结尾”一般用

“via sincere”,签名可以用自己的真实姓名或用假

名，用假名时应当把真实姓名和地址写在下面，并放

在括弧内。 

 

(1) 

Kara redaktoro, 

Mi proponas la enkondukon de la rubriko 

“Esperanto kaj mi” en via revuo, kiu nun ĝuas grandan 

popularecon inter la esperantistoj de multaj landoj. La 

kontribuaĵoj pri tiu ĉi temo sendube trovos varman eĥon 

ĉe viaj legantoj. Vi ankaŭ povas konsideri la eblecon 

doni premion al la plej bona el la verkintoj. 

           Via sincere,   

              (subskribo) 

 

(2) 

Kara redaktoro, 

Mi miras, kiel rapide mi lernis Esperanton. Nun mi 

jam korespondas kun franca samideano, kaj tio okazis 
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nur post du monatoj de mia lernado. 

Mi mem estas instruisto de fremda lingvo, kaj mi 

bone scias, kiel malfacile oni atingas veran 

komunik-povon. Sekve estiĝis kvazaŭ miraklo, kiam mi 

ekinterŝanĝis leterojn kun persono, kun kiu mi havas 

neniun komunan lingvon krom Esperanto. Tio estas alia 

ekzemplo pri ĝia facila lernebleco kaj pruvo pri ĝia 

praktika valoro. 

               

Via sincere,    

             (subskribo) 

 

(3) 

Kara redaktoro, 

Multaj personoj opinias, ke Esperanto neniam 

posedos tiom da uzantoj kiel la angla lingvo, do la 

lernado de Esperanto alportos neniun utilon. 

Estas necese konvinki la publikon ke la serĉado pri 

internacia lingvo ne estas konkuro. Esperanto jam atingis 

konsiderindan sukceson, sed ĝi ne celas anstataŭi la 

anglan lingvon nek iun alian vaste uzatan nacian lingvon. 

Dank’al sia sukceso Esperanto faras kontentigan servon 
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al sennombraj esperantistoj. Ni pligrandigu tiun sukceson 

en la plua disvastigado de nia lingvo. 

 

Sincere via, 

           (subskribo) 

 

(4) 

Kara redaktoro, 

Verŝajne estas konsilinde diri kelkajn vortojn al 

ĉinaj samideanoj, kiuj ŝatas korespondi kun eksterlandaj 

esperantistoj. 

Oni ne devas skribi sian propran adreson en 

Esperanto, sed devas nepre uzi ĉinan fonetikan alfabeton 

por skribi ĝin. Ekzemple, anstataŭ “…Elementa Lernejo” 

oni devas skribi “…Xiao Xue”. Tio evitigos la 

missendon aŭ eventualan forlason de la letero, kiun via 

eksterlanda amiko sendas al vi. Inter la laborantoj en la 

poŝtoficejo nun troviĝas ankoraŭ malmultaj esperantistoj. 

Estus feliĉe, se tia stato iam ŝanĝiĝus. 

        Sincere Via, 

(subskribo) 
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以上总共刊出十一类信件的举例，尚有不妥之处，

仅供参考。 

作为本书的结束，需要提请注意以下几个问题： 

一、 写信时是不是已经把写信的目的表达清楚

了？ 

二、 内容是不是仿佛和友人当面谈话时那样的恳

切而流畅？ 

三、 信中各个部分的先后次序是不是安排得逻辑

合理？ 

四、 信末结束语是不是恰当？ 

（伊帆） 
 

* 伊帆，即葛一凡，著名老世界语者。 
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