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La Estraro de << K. E. F. >> kaj la Redakcio de 

<< Kataluna Esperantista >> , deziras al êiuj gele

gantoj plej fe!iêan kaj prosperau novan jaron 

DATREVENO 

LA rsan Decembron I859a, Dro. Zamenhof, la Majstro venis en la 
mondon, ee Bjelostok ( Rusa Polujo ). En la datreveno de lia 

naskigotago ni esperantistoj devas goji, pro tio, ke tiu eminenta 
homo kiu dediêis sian tutan vivon al fratigo de la homaro, estas 
ankoraií vi vanta. Ne multaj homoj, ne êiuj humanistoj, ne êiuj 
homoj sindonantaj al homaro por lin perfektigi, plibonigi kaj liberigi, 
konstatas en vi vola frukton de iliaj penadoj kaj memoferoj; tion povas 
konstati nia Majstro, kaj li meze de tiu mondo kiu en êiuj epokoj 
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sciis premiï la profetojn kaj predikantojn per krucumo, radias kiella 
Vcro mem, kiella Amo mem. 

Lia trairado en la mondon faris bonon; li ja plenumis sian 
taskon kiel homo. Ni homoj kiel li, sciu lin imiti, kaj tefe lin 
kunhelpi per tuta nia abnegacio. La estontuloj nin benos kiel ni 
estantuloj benas la Majstron. Sed ni meritu la benon! 

Longedauran vivon al Dro. Zamenhof ! 
K. E. 

EN NOVA JARO ... 

KATALUNA proverbo diras: <<En jaro nova, vivo nova;>. Jen 
proverbo kiu enhavas senton tute esperoplena, kiu estas 

optimisma, kiu sentigas en ni, fortan inklinon antaueníri en per
fektigo, en fortikeco, en memvoleco. 

Kiam en nova jaro ni al ni ripetas ei tiun proverbon, sajnas al 
ni ke gi taugas kvazau alparolo de militestro al armeoj antau la 
ckkomenco de batalo. Kaj gi ensovigas en nin la tutan necesan 
kuragon kaj decidon por reentrepreni nian antausignitan vojon en la 
vivado. Ni êiujare, en la komenco de la jaro, promesas al ni plenumi 
novajn taskojn pri novaj aspektoj kaj fl.ankoj de la vivo. Kaj la 
proponoj de ni -difinitaj estas efektivigitaj dum la jaro, danko al 
akiro de novaj entuziasmoj, agemeco kaj kurago kiujn al ni liveras 
la antau citita proverbo. 

* * * 
<<En jaro nova, vivo nova>>, estas nia persona devizo, êe tiu 

komenco de jaro. Kej en ei tiu jaro, êe la atingo de la dua jaro de 
K. E. F. ni jugis ke la proverbo ankau povus taugi por ni katalunaj 
esperantistoj, rilate al nia organizado. Se ni eiuj sen escepte, scius 
plenumi la decidon kiun gi enhavas; se ni katalunoj scius akiri la 
necesan entuziasmon kaj decidon liveri al nia societo plej prosperau 
vivon, plej efikan povon, ni estu certaj ke en la fino de la nuna jaro 
ni estos tre malproksime sur nia vojo. 

Tu te ne taugas ke êiu redakciano au estrarano persone pren u sur 
sin tian devizon rilate al nia Federacio. Kio plene taugas al unu sola 
homo, tio plej ofte ~e efikas al multaj homoj se êiuj ne estas persone 
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tion preninte sur sin. Spite nia deziro, spite nia decido kaj mem
volcco kaj entrepreno nek nian Federacion, ni apartaj homoj pros
perigos, nek nian K. E. ni riêigos nek igos plene interesan. Certe 
ni per nia memvaloro kaj agemeco povos atingi pli malpli aitan 
rangon en la esperanta asocio kaj en la esperantaj gazctoj, sed ne tiel 
êefan kíel ni atingos por la êies konstanta kaj mu~tenombra kunhel
pado, êar estas per la adicio de multaj unuoj ke la nombroj valoras 
kaj riêigas. 

Ni aparte, en la plenumo de nia devo kiel redakcianoj celis 
efektivigi la de ni mem antaiíe prezentitajn proponojn, sed kvankam 
ni ne restis solaj, ni ne estis sufiêaj por êion entrepreni kaj realigi. 
Vi ne kredu, tamen, ke ni ne atingis la plej êefan parton de niaj 
proponoj, sed ni estas malkvietemaj , ni estas perfektigemaj, progre
semaj kaj ne plaêas al ni sidí sur la vojo, pro tio ke la vojoj estas por 
marsi sur gi, kaj ju pli ni antaiíeniras des plini vivos kun novaj pli 
multvaloraj fortoj kaj ecoj. 

Ni estas ja kontentaj de nia kuna laboro, sed ni jugas ke tiu 
sama iarita laboro postulas de ni, de êiuj, novajn plej riêigajn 
aferojn. Ni devas êiame celi perfektigon en niaj agadoj kaj faroj pro 
tio kc ni estas homoj. Ni perfektigu ankaií nian esperantan agadon. 

Por tio atingi estas du peroj. Iuj povas la perfektigon kunhelpi 
per mono kaj verkoj : aliaj per mono. Ciu donu kion li povas, sed 
êiu don u, êiuj estu sindonemaj, memoferaj, pro tio ke pro la êies 
memoferoj ni prosperos. 

* * * 

Antaií unu jaro, kiam ni naskigis, ni certe ne sciis êu ni vivos 
au mortos tuje. Tiam estis vintro en la ka tal una esperantista kampo; 
sed ni flamigemaj, agis kiel la mikdalarboj; ni florís spite la vintra 
sezono, la malvarmo kaj la minacanta frosto. Ni kurage florís kaj 
plej kurage ni fruktis, êar nian floron ne mortigis la vintro, sed 
gi desirigis tute nature antaií frukti por vidigi kaj montrigi al 
skeptikuloj la vojon sur kiu ili iros kaj sur kiu ni estis irantaj tute 
sindonaj kiella floroj mem. 

S ur nia voj o ni kolektigis pli ol tri cent; ni pli kolektigos en tiu 
êi jaro, gis ne restos unu sola for de nia kampo. Kaj ni ankaií 
fruktos! 

* * * 
Sed ni devigu al ni alvarbi novajn geanojn, novajn kunlabor

antojn, gis neniu mankos·en nia rondo. Ni fervore tion devas celi, pro 
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tio, ke K. E. F. farigis la riprezentanto de Esperantismo en Kata
lunlanclo. J\'Iale al la opinio dc kelkaj sinjoroj kiuj pretendas ke nia 
Federacio estas plia socicto, a jna societo, kvazaií lo ka grupo, ni de vas 
aserti ke gi estas nek aparta, nek persona, nek izola. tirkaií gi ne 
estas. muro gin apartigant.e de la mondo, nek de la fremdaj aií amikaj 
rigardoj, kiel volas esprimi tiuj sinjoroj per ilia dirajo. Nia pordo 
es tas de post êiam malfermita al kvar fiankoj kaj al êiuj homoj. S ur 
gi estas nenia avizo malpermesante la eniron. Cu okaze, nur estos 
sur gi la antaüjugoj kiujn ili mcm surskribis êu pense êu intence, tiuj 
sinjoroj. ~i celis fari nian domon konfortan taügan por êiuj. Plej 
bone ol níaj vortoj i.ion montrigas niaj faroj. Sc ni en tu te ne suk
cesis, ven u al ni la pli ol ni lertaj, agemaj, memvolaj, amemaj kama
radoj; venu al ni se ili estas tiele, kaj ni goje ilín akceptos kaj 
êirkaübrakos. Cio por Esperanto! 

*** 
Rilate al nia gazeto, ni vol us ke gi estu luksa, bela, valora, in te

resa, alloga kicl eble. Ni volus ke gi estu refiekso de la memvaloro 
kaj inteligenteco de nia samideanaro en êiuj rilatoj koncernantaj al 
Arto kaj Belctristiko, kaj êefe al Esperanto, por ke la neesperantistoj 
konvinkigu ke ni ne estas ajna amaso, al kiu mankas la sento pri la 
Belo kaj Estetiko, Sed, kiel ni antaüe diris ne nur ni solaj êion 
povas efektivigi. Ciuj nin ·kunhelpu, kaj la cetero venos per siaj 

propraj pasoj. 
Kaj tiel en atingo de nova jaro, ni plej fervore ripetos «En jaro 

nova, vivo nova>>, êu? 

* * * 
AFORISMARO 

Katalune vcrkis, F. de P. Bedós 

A 

CIUJ birdoj ne estas egalaj : unuj sidas sur tero altiras siajn flug-
ilojn por mangi kaj nur ree suprenflugas p0st satigo; la aglo 

iras sur la ebenafon, flugilsvingante ungokaptas kaj ree altenflugas : 
eê mangante gi ne jorlasas la altecojn. 

- La amasoestroj en la momento de la agado antaueniras sen 
priokupigi pri la nombro kaj ecoj de la sekvantaro : la homoenkon-
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dukantoj antaiímetas la amason, kaj en la atingo de la celo, per 
vipbatoj forigas la safidojn por malfermi la pordon. 

- Inter la bonuloj, la homo malbona estas malsanulo : inter la 
malbonuloj, la homo bona estas senutilulo. 

- La priokupo pri la peroj multan fojon percligas la konscion de 
la celo. Zorgu sciigi ke ekzistas unu celo, kaj êiam klopodu por la 
sama celo. 

- Aten tu mia ainiko; ne fidi al la ceteraj povas esti elmontro de 
la malmulto kiun oni povas fidi al si mem. 

- Vi ne vin elliveru al celo kiun vi celas, gis kiam vi estos 
rigardinte gin en la lumo de la tago; la lumo de la sento estas lumo 
de luno, kiu poctigas eê la malvivajojn. 

- Mi vere vin diras, ke, kiam vi disdonos la guadojn vi havos 
geamikojn, kaj la suferojn disdonante vi konstatos la geamikojn. 

- Multaj homoj akceptas la konsolesprimojn por havi motivojn 
eligi la konsolon kiun ili interne entenis. 

- La vivo estas stuparo tra kiu la homoj devas fatale suriri, kaj 
pro iliaj agoj iuj suriras tre rapide , aliaj malrapide, kaj aliaj malsu
pren falas. Sed kion mi ja diras estas, ke, neniu rajtas sidigi sur la 
stupoj. 

- La grandaj jesoj de la homaro determinantaj la progresadon 
de la popoloj, estis faritaj pro tri demandoj : - kiel? - kiam? 
- kial? 

- La religioj me tas ilian celon super ni; la scienco antaue ... 
Nuntempe ni marsas ... 

- Es tas ideoj kiuj ne estas grandaj en la momento de la naskigo : 
ilin grandigas kaj fortigas la kunigado de pensmanieroj, same kiel la 
riveroj kiuj farigas multakvoportaj per la multaj alfluantoj ilin 
nutrantaj. 

- La torentodebordigoj éiam malutilas; la superakvigo- de la 
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riveroj vastaj kaj largobordaj, kiel la Nilo, êiam utilas. Le politikaj 
agitistoj estas la torentoj ; la patricioj grandaj, kiuj predikas la 
humanajn idealojn, estas la Niloj de la popoloj. 

- Vi ne lasu vin surprizí. Se en via travivado vi renkontas 
grandhomon, antau lin respektegi vidu êu li staras sur la tero. 

- Tiu êi devas esti via unua penso je la vekigo : fari bonagon. 
Tiu êi devas esti via unua faro : praktiki bonagon. Viaj faroj kaj 
pensoj postaj : ripetadi kiel plej ofte eble vian unuan penson kai vian 

anuan faran. 

- tu vi vol us antaueniri kaj la malhelpa)oj vin haltigas? Vi ne 
rajtas antaueniri. 

Kiam mi renkontas ma.llongigantan vojon mi pensas · jen vojo 

ekkomencita de volulo. 

- Ni estu kiel la apudvojaj arboj : la brakoj êiam kompateme 
etenditaj ; senfoligintaj en vintro por lasi libere trairi la radiojn de 
la bonfaranta suno; sin kovrinte per verda ioliaro en somero, por 
l iveri fortikigan tan om bron al bedaurinda j gevoj iran toj. 

- Kiam oni petos al vi, kiu vi estas? klopodu povi respondi : 
mi estas rekta linio kiu iras celon. 

- Se vi volas alteniri, la enviemuloj vin perforte tenos por tion 
malebligi; se vi triunfas, ili vin pusos por pli altenirigi vin, diran te 
ke, estas ili kiuj vin altenirigis, sed kase por vidi êu vi kapturnigas 
kaj falas. 

- Vi estu plimultiganto de via propra unueco; êar mi vere vin 
diras, ke, estas multaj homoj, kiuj valoron ne ha vas per si mem, sed 
per la nuloj ilin sekvan taj. 

- La historiistoj de alcentrigantaj statoj skribante siajn verkojn 
agas kiel A peles kiam li portretis la regon Antígon' on; li lin profil
portretis, por ke oni ne vidos ke li estis unuokula. La tuta historio 
kiun oni instruas en Universitatoj, estas profilfarita. 

Supren, supren, se vi soifas! Vi trovos malpli da fontanoj sed 
la fluoj estas pli puraj, 
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Li estas granda filozofo? Mi gin ne dubas, sed hieraií li blovis 
glaciajon pro timo sin vundbruligi. 

- Vi jugas vin bona tial ke vi sentas goion kiam vi renkontas 
mizerulon al kiu almozdoni? Mi plu sa tos malbonulon, kiu pro mal
amo al mizeruloj riêigos êiujn. 

- Vi ne sciafektu neniam pro la povo de viaj prapat.roj, êar tiu 
êi sciafekto nur taiígus por elmontri vian propran senfortecon. 

Esperan tigis, 

D. SERDA 

* * * 
SPRITAJOJ 

J u vojagiranto renkontis hindon meze de dezerto. Ambaií rajdiras 
sur sia êevalo. La vojagiranto, kiu rimarkis ke Jia êevalo nc plu 

povis Jin surporti kaj ke tiu de la hindo estis potenca, petegis cte li 
la êevalon por povi tiamaniere daiírigi la marS.~don; la hindo, kom
preneble, tute malcedis tian sangon , êar nenion gajnis sed kontraiíe 
malgajnis, kaj ili finis per varmiga disputo; sed, êar la vojagiran to 
estis armita, la hindo perforte cedís kaj sin lasis rabí sian belan 
êevalon. La hindo renkontebaris sian stelinton kaj tuj, kiam alvenis 
en la urbo prezentis sin tuje al la jugisto denunci tiun, kiu tiele al li 
rabis la êevalon. La vojagiranto estis devigita alveni antaií la jugisto 
kaj tie li subtenis kontraií la kulpiginto, ke la êevalo apartenas al li 
kaj ke gi estis nutrita de li de antaií siaj unuaj jaroj. Ne estis tie 
alestintoj de la fakto, nek ia pruvo kontraií tio, kion êiu certigas, kaj 
sanceliganta la jugisto volis forlasi tiun aferon, kiun nescüs kiele 
decidí, kiam la hindo ekkriis; la êevalo apartenas al mi kaj mi ha vas 
pruvojn pri tio. . 

Li elposis naztukon kaj kovris subite la kapon de la besto, kaj 
sin t.urnante al la jugisto dir is : « êar tiu êi homo certigas ke tiu êi 
êevalo apartenas allí, ke li diru, kiun okulon gi havas blinda>> . 

La vojagiranto sentime ekrespondis: <<mi tre bone scias tion; ja 
gi ha vas blinda naskige la dekstran okulon >>. 

Tiam la hindo elmontrante la kapon de la êevalo, rediris : <<nu, 
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ja mi vin kaptis; nek gi ha vas blinda la dekstran okulon nek la 
maldekstran >>. 

La jugisto, plene konvinkita per pruvo tiel sprita, kiel taiíga, 
li veris al li la êevalon, restante la vojagiranto plene surprizita. 

Esperan tigis, 

]OZEFO PI 

PATRO KAJ FILO 

- Komediisto !. .. kantanto !. .. Tion vi deziras profesie fari? 
-Ho jes, jam de longe mi tion revas. 
-Do, mi ne permesas al vi tion f ari, êar mi ne deziras ke vi 

malhonoru mian nomon sur la scenej oj. 
-Pro tio ne tim u, êar kiel aktoro mi uzados pseiídonimon. 
-Nu, kaj tiam se vi sukcesas kaj farigas fama aktoro, neniu 

scios ke mi estas via pàtro. 

MALFELiêULO 

Sinjoro riêega, sed pli malbela ol riêa, demandas al bela fraiílino. 
- êu vi bonvolus esti mia edzirio? 
-Mi pli dezirus esti via vidvino,- sincere respondis si. 

EN BARBIREJO 

La kliento : -Sa j nas al mi k~ vi ra zil tranêis m in. 
La razisto:- Ne ankoraií, sinjoro. 

IRI POR LANO 

Alveninte kamparano en Madridon en festa epoko dediêis sian 
tempon vizitante butikojn kaj vendejojn, por sin amuzi. Enirinte en 
bankoficejon kaj vidinte nenion vendeblan, demandis junulon kiu 
staris post la kontoro. -êu vi bonvolus diri al mi kion oni vendas êi 
tie?- Azenajn kapojn,- diris tiu dezirante moki la kamparanon. 
-Nu: kredel;>le vi vendadis multajn êar nun restas nur unu vend
eblan. 

* * * 
Malriêulo estis sidanta sur sojla pregejo. Pasas antaií li sinjorino, 

hal tas kaj serêadas en siaj posojn; fine diras: 
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Senkulpigu min, bona viro, mi kredis esti kunportante centimojn 
kaj nur mi trovis durojn en miajn posoj n. 

La malriêulo ne koleriginte- Estas same sinjorino, mi estas 
preskaií blindulo. 

INFANA]O 

Kvar aií kvin infanoj post ludado decidis iri sablaron por pacleli 
kaj eê por sin bani, sed sciigante pri tio nenion al siaj gepatroj . 

In ter ili estis iu noma ta Peêjo kiu fanfaronante, eniris en maron. 
Tamen, apenaií sublasis la sablon, ektimis, vokis kaj glitigis maren, 
kaj kvazaií englutita de Ja maro li malaperis. 

Neniu el la alia¡ kuragis lin eltiri. Fine alvenis fiskaptisto kaj 
jetinte sin maren prosperis kapti Peêjon tute senmovan. La fiskapt
isto elirigis la tu tan akvon de li englutitan kaj tiam li ekmontris iom 
ela vivo. 

Post kelkaj minutoj li estis kiel antaiíe kaj ekgemis malgoje: 
-Se mi estus droninta ... kia batado mia patrino? 

*** 
Du viroj renkontigas sur sama vojo. Unu demandas la alian: 
Bonvolu diri, kiom da tempo mankas al mi por atingi la 

vilagon X? 
-Mars u, respon das la alia. 
- Diru al mi kiom mankas? 
- Marsu, li ripetas.- Mi vojagadis multe kaj neniam mi renk-

ontis malafablan viron kiel vi,- kaj dirinte tion kolere marsas pli 
ra pide.- Per tiu êi marsado,- diras la demandi to,- post duono da 
horo vi alvenos tie. 

* * * 
Promenejo trairas aiítomobilo kuregante. Samtempe trapied!ras 

sprita infanei.o kun sia patro kaj vidinte gin ekkrias.- Rigardu, 
paêjo veturilon kies êevaloj forkuris, kaj gi nun kuregas por ilin 

atingi. 
T. P. 

* * * 
• 
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STUDKOMISIO PRI CIULANDA VERKARO 
( Sekvo)' 

Povu 

S ab.- Es tas neniu, kiu povu suferi tion! ( 74) 
Orig.- Això no hi ha qui ho agttanti! 
Rap.- Tion, neniu povus elporti aií surporti ( aií : tio êi ja ne estas 

surportebla ! ) 

PRENU anstataií JEN. ( Kataluna, tenir= ha vi, preni, teni, jen, nu!) 

Sab.- Pren u ! Rigardu tuin êi dezegnaJon. (ro) 
Orig.-Teniu! Mireu aquest dibuix! 
Rap.- Jen! Rigardu tiu êi dezegnajon! 

PROP A ( eble PROPRA) kun }a senco PERSONA KARAKTERIZA DE IU ... 

Sab.- ... sed ke vi faras pentrajojn ... tiel. .. propajn, tiel personajn, 
tiel malsamajn de êiuj aliaj ... ( 68) 

Orig.- ... però que fas una pintura ... tant ... teva, tant personal, tant 
diferenta de la de tothom. 

Rap.- ... sed ke vi ha vas pentromanieron ... tiel. .. vian, tiel personan, 
tiel malsaman de tiu de êiuj aliaj ... ( Laiívorte kaj laiísence.) 

PRoPE ( eble PROPRE) kun la senco TIEL, tiel, guste 

Seb. - beleco propre nomita: kaj kiel li sekvis la prope kiun mi 
enradikigis al li. ( rz ) 

Orig. -<< belleza propiamente dicha ~> (la frazo es tas en hispana lingvo) 
I com que ha seguit la <<Propiamente~> que jo li vaig inculcar ... 
(propiamente ankaií estas hispana adverbo, uzita kiel subs
tantivo, en la originalo ). 

Rap.- beleco tiel, (guste aií simple) nomi ta kaj êar li sekvis (e ble, 
pli bon e : elektis, aií adeptigis al) tiun êi las tan ( aií : la 
simplan aií puran) kiun mi enradikis en lin... ( Rimarko 
pri : << kiel li sekvis ~>) 

1) Mallongigoj.- S ab: Tcksto de Sro. A. Sabadell.- Orig: Tek~to mi

ginala. - Rap. C.usta iraduko laü opinio de la Raportin to. -La numcroj 

montras la pagojn. (Vidu la numerojn 4a, sa, 6&, 7a, 8& kaj ga . 

• 
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REBRILI 

Sab.- kaj tiel rebrilis, liaj vestajoj. = ... se la vestajoj nc rebrilis 
al mi. (ns) 

Orig. - i li lluïa tant la roba, .. = S i a mi no m'ha lluit lel roba ... 
H.ap.-kaj liaj vestajoj estis tiel riêaj , (au elegantaj) = ... se miaj 

vestajoj ne estis riêaj (au elegantaj, bongustaj ). 

RILATI, kun la senco ALUDI, PAROLI au io simila (eble êar katalune 
relacio signifas raporto'n, rakonto'n, krom rilato) 

Sab. - Mi jam scias pri kio ci rilatas. ( 14) 
Orig. -Això, ia se lo que vols dir! (Estas manko de sintakso) 
Rap.- Mi scias, kion vi volas diri per tio. 

Sab. - La vivo, kiun oni devas fari, lau mi audis rilati, kiam oni 
sekvas tiun êi metion, .. ( 21) 

Orig.-la vida, qu'he sentit dir qu'ha-n de dur els qu'emprenen aquest 
ofici ... 

Rap.- ... la vivo, kiun laií. tio kion mi audis, devas fari tiuj, kiuj 
entreprenas ( alprenas) tiun êi meti on. 

Sab. - La aií.toro rilatas la malriêajn vidvinojn, kiuj ne povas .. . (54) 
(Noto de la tradukinto por klarigi ke la au toro parolas 
pri, au aludas ... ). 

(Dauri gos.) 

* * * 
ELCERPITAJ ·SCIIGOJ 

Post balotado de la Lingvaj Komitatanoj estis elektitaj anoj dc la <• Akad

emio» Sroj. Lengyel kaj Inglada. 

<•Kataluna Studkomisio•>. - La anoj de tiu êi komisio estas : Sroj. Pujulà 

i Vallés, Codorniu, Serdà, Torent kaj Brcmón i Masgrau. 

La artikolo ~Originalaj temoj •> kiun ni publikigis en nia n° 6& 73 subskri
bita de nia kora amiko S. Pubill, Skolpiulo, cstis transkribita de Le Monde 

Espérantiste. 

* * * 
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ENLA.NDA MOVADO 

BARCELONO 

Propaganda esperantista eksposicio.- Tiu êi ekspozicio, organizita dc la 

grupo ~Ciam antaiíen•> cstis vere vizitinda. En gi ni vidis esperantajn revuojn 

-kelkaj el ili tu te nckonitaj êe ni- postkartojn, firmajn katalogojn, foto

grafajojn, dokumentojn dc la Internaciaj Kongrcsoj, gvidlibrojn de la êcfaj 
urboj, origanalajn kaj tradukitajn verkojn k. t. p.; bela portreto de Dro. Za

mcnhof kaj granda verda stelo sub la plafono prczidis tian amason da csper

antajoj. 
Duro la dauro de la ckspozicio oni organizis la jenajn festojn: 

Koncerto.- La 4"' dc Decembro okazis bela konccrto en kiu partoprenis 

la <<Orfeó Canigó~ kiun dircktas S ro. J. B. Espadalcr kun la helpo de Finoj . Ma

ria Davalillo kaj Adela Cots kaj Sroj. Agustí Percña kaj Josep Martorell. Krom 

aliaj kantoj, cstis kantataj esperante la melodiojn Mi rakontis, Mi amis vin 

kaj nian himnon La Espero'n. 
Sro. J. Albiñana ludis tre bone la monologon Okaza A rtisto 'n de 

Sro. F. Pujulà i Vallés. 
èiuj la partoprenintoj riccvis aplaiídadojn de la multenombra êccstantaro. 

Teatra festa.- La f~sto komencigis per A ida ludita de la muzikistaro 

«L'Harmónica•>. Geanoj dc la <<Atenco Obrero Martinense•>, societo kic okazis 
tiu festo, Indis joventut, riccvintc justajn aplaiídojn pro ilia laiídinda ludma

niero. 
Vivu Esperanto duakta komedio dc Sro. M. Cases, estis ludita de la teatra 

fako de <<Universala Frateco~. La laboro dc Finoj. Grau, Puíg kaj Fontancllas 
kaj Sroj. Grau, Fernantlez, ~icolau kaj Puig juste sukcesis. 

Per bela voêo Sro. Batlle kantis diversajn kantojn kaj poste oni kantis 

unuafoje la himnon Ciam Antauen! kiun ni publikigis en la tasta numero de 

«K. E.•>. Tiu êi himno cstis kantata de la geanaro dc «C. A. •> kiuj ricevis 

brucgan aplaiídadon, pro kio ili estis devigataj gin rckanti. 
Per ~La Espero* kaj fortaj kriegoj vivu Esperanto I kaj vivu Zamenhof I 

la festo bele finigis. 

Bai~.- Nokte, la saman tagon, la <<Atcnco Obrero Martinensc•> organizis 

balon kiun gi dediêis alia esperantistaj grupoj kaj societoj. Duro gi o ni dancis 
<<La Rondo'n ~. 

Festeno,- Tiu grava ekspozicio estis malfermata per festcno, okazinta 

la 18.'" de Decembro, en kiu partoprenis la gesamgrupanoj kaj gelcrnantoj de 

la diversaj kursoj kiujn klarigas ~Ciam Antauen •>. 

Niajn gratulojn olla organizintoj. 
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-Pro klopodoj de Sroj. J. Astell, D. Dalmau kaj E . Rey, la Dircktanto de 

<•Los Tranvías dc Barcelona~, Sro. Foronda , donis permeson por kc la tram

veturilaj kondukistoj kaj enspezistoj sciantaj nian lingvon kunportu la ve.rdàn 

s tel on s ur la bru s to, sam e kiel gis nun faris por la naciaj lingvoj. 

Festoj.- La fcsto okazinta en la grupo <•Barcelona S telo•> plenc sukcesis. 

La lernantoj dc tiu êi grupo bone clparolas Esperanton kaj tion pruvis per la 

poezioj kiujn ili legis. Paroladoj pro Esperanto estis ankaü faritaj, ricevinte 

êiuj mcrititajn aplaüdojn. 
La grupo <•Univcrsala Frateco•> organizis teatlan fcston, dum kiu oni 

ludis katalunc El casament per farsa, kastile La epidemia kaj esperanie la 

monologon, La benhoj de la promenefo'n bone ludita dc Sro. Grau kaj Edzigo 

kontraúvola jam ludita unue katalune. 
êiuj ricevis laüdigajn aplaLidojn kaj Fino. Grau plie, belan bukedon da 

fioroj kaj blankajn kolombojn. 
La festo finigis per La Espero, kantita dc la êeestantaro. 

Novaj kurso¡".- êc la- grupo «Esperanto kaj Patrujo•>, Sro. Bermúdez, 

komencis novan kurson scnpagan. La lernantoj es tas multnombraj. 
Ankaü la grupo <• S u pren ... ! •> malfermis du kursoj n. La u nua kurso okazas 

lundojn, mcrkrcdojn kaj vcndredojn de la g• gis la 10• nokte; la du a kurso, 

praktika, okazas mardojn. íaudojn kàj sabatojn je la samahoro; ambau cstas 

scnpagaj. 

La societo <•Espero Ka tal una •> elcktis no van komi ta ton; jen gi: Prezid
anto, Joan Rosals; Vic-prezidanto, E. Pcllicer; Sekretario, J. Astcll; Vic-sekret

ario, E . Roig; Kasisto, P. Riera; BiblioteMsto, V. Renóm; Voedonantoj, B. An

glada, J. Llorac kaj C. Soler. 

Eksposicio.- La grupo <•Univcrsala Frateco•> pretigas propagandan eks

posicion, kaj gi petas la êies kunhclpo. 
Ci konsistos el tri fakoj : <• Fako de ilustritaj postkartoj •> <• Fako de verkoj •> 

kaj <• Fako dc propagandiloj ~. 

TARRAGONA 

La êi tiea Societo por la alvcnigo dc Alilandanoj nomis niajn samideanojn 

Sron. Solé. kiel kasiston, kaj Sron . Molas kiel viêdonanton. Gi fcrvore akceptis 

Esperanton. 

La afabla samideano Rafael o Xaklé, e~ipciano, veturantc al Vàlencia', 

vizitis nian ur bon. 

Sro. Solê -Granell, partoprenis kicl delegito de <•Tarragona Espcranta•> la 

inauguren de la Sabadell' agrupo « Katolika S telo•. 
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Ce nia grupo daiírigas Esperantat1 Kurson, Sro. VidaL 

REUS 

La nova estraro de Na va Semo konsistas el Sroj. Antoni Clivillés, Prezid

anto; Pere Aguadé, Vic-prezidanto; Joan Simó, Bibliotekisto; Enric Aguadé, 

Kasisto, kaj Joan Vallés, Sekretario. 
Ce la razejo de Sro. X. Ri bas. Esperante o ni gratulis la Kristnaskan feston. 

SABADELL 

La êi tiea societo <•Centre de Dependents del Comerç i de la Industria~ en 

!asta kunsido decidís krei 4Esperanta Fako'n~. 
Oni elektis komisionon, kiu en la 30a Decembro rgroa kunvenigis la 

samideanoj partoformontajn tian «Espcranta Fako'n•>. En tia kunveno oni 

aprobis regularan ~aj elektis la estraranojn. 

La inaugura festo de« Katolika Stelo~ okazinta en na Decembro rgroa, 

okazis sukcesplene. En gi partoprenis multaj gesamideanoj urbaj kaj aliurbaj. 

Se la dc <•Katolika Slelo~ atingotan celon ni devas aljugi per tiu-êi festo, 

ni po vas aserti ke gi triunfos baldaüe. 
La eksposicio organizita de tiu êi nova Sabadell'a societo estis vizitata 

multenombre. -
Ni bedaiíras ne povi recenzi la tutan feston, pro manko da loko. 

Dimanêo s.a de Januaro, nia estimata fedcraciano Sro. J. Buxó faros 

paroladon priesperantan, êe la <• Acadcmia Catolica~. 

MANLLEU 

:Niaj kursoj bone prosperas. 

4Esperanta Amo >> organizis êiudimanêajn csperantistajn ckskursojn, en 

kiu partoprenas multaj geanoj. Ilia celo estas praktiki nian internacian 

lingvon, por kio multe helpas nia kamarado Coll Calvet. 
La Manlleu'anoj deziras feliêan novjaron al êiuj gelegantoj de ~K. E.~ 

TERRASSA 

Okazis en nia grupo <•Lumon~ la r8"" pasintan Decembron, la unua 

fcsteto el serio kiun oni arangas. C-i estis dediêata al nia kara rnajstro Dro. Za

menhof okazc de la sra datrevcno dc lia naskigo . Oni lcgis diversajn poeziojn, 

prozajojn k. a. adekvatajn al tiu fcsto. Fine la êccstantaro stare kantis La 

Espero'n kaj cliris entuziasmigita de la sukccso kiun gi atingis; 

Estas elektita en generala kunsido, la nova komitato por la nuna jaro, 
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jen e: Prezidanto, Valentí Alavedra; Sekretario, Josep Ventura; Kasisto, Miquel 
Astals; Arh.ivisto, Baltasar Pineda; Voedonantoj, Adolf Soldevila, Anton Cos
tajussa kaj ] osep Arisó. 

* * 

EKSTERLANDA MOV ADO 

BELGICA 

FREDERIK DE SKEEL- GIORLING 

Amb la mort den Skeel Giorling l'esperantisme da.nés ha perdut el seu més 
eminent adepte, insustituible, car ell fou qui introduí l'Esperanto a Dina
marca, ara fa uns nou anys, durant els quals se pot dir que no ha fet més que 
vida esperantista; la seva major preocupació ha sigut per a aquest ideal. Par
lar den Skeel Giorling es gairebé ·I mateix que contar l'istoria del moviment 
esperantista a Dinamarca, a vent merescut per això ·J nom de <<pare de l'espe
rantisme danés~. Dintre l 'esperantisme ha tingut importants carregs, i no so
lamf.'nt en el aeu país. Fundador tle diferents agrupaments y de la revista Dana 
Esperantista , de la qual n'avia sigui principal redactor. En els <<Floraj Ludoj >> 
dc Barcelona seia amb el jurat. 

Ara darrerament redactava la !(on gresa Revuo en l'Exposició de Bl'Usse
les ... en fi, que l'Esperanto s'ha alleugerit d'un dels seus majors puntals. 

Que la pau sigui amb ell! 

7.C Congrés Internacional d'Esperanto (20-27 d'Agost rgr I). - El senyor 
Schmii, quefe de polida d'Anvers, ha fet saber al personal a ses ordres, l'ober
tura d'un curs d'Esperanto per als oficials i empleats de la policía urbana. 
Seran concedides dues orcs de vacances als que ·y concorrin per à facilitar-los 
seguir regularment la instrucció, In qual serà organitzada dintre de poc. 

Fem una nova crida als esperantistes per a que no aplassin adherir-se 
al Congrés, per a el qual repetim lo que havem dit anteriorment: la greu res
ponsabilitat moral i financiera de <<Là Sepo* fa necessari saber, com més 
prompte millor, de quines entrades pot disposar aproximadament. La organit
zació material del Congrés indispensablement depèn dels llurs auxilis amb 
diner. 

Per a donar èxit al concurs literari que organitzarà ~La SepO•> preguem 
als pcriodics, societats i als benevols correligionaris esperantistes que ofereixin 
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premis per als temes que vulguin presentar. Que·s serveixin informar d'això 
al Secretari-Caixer dc <<La Sepo•> (Sro. r ·ro . W, van der Biest, 76, Minderbroc
dersrui, Antverpen [Canal d es Rccollets ], Anvers), abans dPl 15 de Març vi
nent. Es de desitjar que B. E . pugui publicar una primera llista de premis 
d erts amb els temes que an ells se relacionin en el nombre de ] am~r.-La Sepo. 

- El nombre de congressis tes ha arribat ja a z6z. 
Es d'esperar que tots els no~ tres lectors hauran rebut amb el nombre de 

Desembre dc K. E. una fulla-aligilo. Aquells dels nostres federats quc·n desit 

gin de noves, poden reclamar-les per postal a la Redacció dc K. E. 

* * * 
BIBLIOGRAFIO 

Ni nur raportos pri verkoi duope senditai alia Redakcio. 

Bulgarai Rakontoi. de Iv<tn Minèer Vazov. Tradukis At. D . Atanasov, 

(Esperanto Verlag Maller & Borel, Berlin.)- Prezo: o'IO sm. 
Estas tu te rckomendinda tiu èi libreto. Dum la legado de giaj Rakontoj 

sajnas ke elspiro dc tiu landa ensovig~.s en vin kaj vi sukcesas travivi èiujn 
okazojn en gi naskigintaj. Ci ja cmocias. Kaj éu oni alíon povas postuli?

Ci vitand, 

Noto pri la Inici/o Matematika (pa ten tita en kelkaj landoj.) Jacques Ca
mescasse.- Librejo Hachette kaj K 0 , 79, Boulcvard Saint-Germain, Paris.

Prezo : 4 íranko (o' 40 sm.). 
Ni recenzos en venonta numero. 

OFICIALA PARTO 

za J{ongreso de la <<Kataluna Esperantista Federacio~ ohazonta en Tarrago
na, dum la monato ]unio.- En la venonta no ni konigos la d~cidon de sinjoroj 
F. Pujulà Vallés, Joàn Rosals kaj D. Scrdà, kiujn en la unua Kongreso oni 

elektis kiel organizintojn de la <<Literaturoj Konkursoj •>. 
En èiu postvenonta n° ni konigos la kongresajn organizojn. 

Presejo «L'Avenç,; Rambla de Catalunya, 24.- B \RGELONA 
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MONATA GAZETO o OFICIALA ORGANO ·DE LA KATALUNA ESPERANTISTA FEDERAC.!O 
SENPAGA POR LA G EFI:.DI!:ttACIANOJ 

AEDAKCIO KAJ ADMINISTRACIO 

t2. strato Gracia.- SABADELL 
BARCELONO-HISPA NU .JO 

AVIZO: La' Redakcio konservas al sïla 
rajwn korekti Jau bczone Ja manuskrip· 
tojn. Nt::akceptitajn manuskript0jr1 o·ni 
ne resendas. 

EN HA V O : Tarragona!... - Pri Ja vortaro de Grosjean Maupin.- Eho. 
- St\ldkomisio pt:i êiulanda .vcrkaro.- Enlanda Movado. - Alilanda 
Movado.- Oficiala Parto. ·- Bibliografio.- Kurespondado. -Litératura 
Konku rso (aido nu). · 

J ARRACONA! ... 

H AN passat nou mesos desde -que a. Sabadell s'acordà la celebra
ció ·del S~on Congrés de K. .E. F. a Tarragona. La vella 

ciutat, l'istorica, la que umilment, quietament, influeix en !a -cultura 
encara avui, anc que no amb · tanta poixança com en segles passats 
(el record dels quals ha quedat perpetuat en monuments i llibres), 
va enviar-nos, per son ilustríssirri alcalde, la llet_ra de convit. En 
aquells jorns, quelcom que s'avia incorporat a nosaltres .en dies no 
molt llunyans, de fresc record, va vibrar novament, i, unanims, els 
congressistes catalans varem acceptar i aplaudir el convit. Aquella 
lletra refermava la certesa que en nostra terra se ·ns considerava una 
força, un element de vida, dc cultura ; força i element que amb ante
rioritat ens avien reconegut les forces vives socials de Barcelona, de 
CataJunya,.d'Espanya, del món. sencer, i l'acte de consagració de les 
quals tingué lloc a Barcelona amb el V Congrés d'Esperanto. 

<1- Sbm una ·força!¡) tleiel)l, convençuts, després del Primer ·.Con
grés, després ·d'aver escoltat les paraules de pregon reconeixement i 
distinció _que les entitats locals ens adreçaven i després d'a ver oït el 
convit de Tarragona. Conscients d'aquella força, però, prou ens do~ 
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EHO 

U NU ella eefaj redaktoroj de la Ka tal una ]urnalo El Poble Ca
talà publikigis, antaií kelkaj tagoj, en la in teresa fako Ehoi: 

<<Sra. Pujulà i Vallès estas kiella prezidanto de nia respubliko es
peraptista. Aií almena·ií nia urbcstro. Estas mirinda en li, arbi:trulo 
kaj 'satirulo estinta, la fido kiun li havas en lingvo ~lirinta. ella 
gramatikaj laborejoj. Car S ro. Pujulà, kun sia tuta energio de entu
ziasmulo kaj sia senvanteca kulturo, bataladas , por ke, iam, sur la 
kapoj de la homoj aperu la mira)da flamo de Sankta lingva Spirito 
l,ciu tr¡ la t.ero dissemos la vortojn <<Ïnterkomprenigu unuj kun aliaj >>, 

imitante, tiel, la «amu unuj Ja aliajn~ malnovajn. 
· -Cu Esperanto, ~miko Pujulà, ne malantaiíeniras? 

-Ne. 
- Sed, gi krèskas do? 
- Tre multe. Nur en Barcelona ni estas pli ol tri mil ésperantistoj. 
-Se via partio iorn pli ~randigas, vi povos baldau gajni la ba-

iotojn.-
P1ijulà, post ckrideto, diris : 

, . - Kaj stranga afero. En frerndaj landoj, Espe~;an to es tas apar
ten~ jo de la homoj poliglotaj, inteligentaj ka} eerevoluciernaj. La lite
raturistl;>j ankaií fervore gin utiligas; tamen ei tie, la esperantista 
plin{ulto e"tas precize formata de nekleraj laboristoj. Kun kia, fido 
kaj entuziasrn,9 êi tiuj lernadas! Mi vidas kicl belan kaj esperoplenan 
spektaklon la priokupon de masonisto aií metallaboristo, pri gra
!11\l.tikaj aferoj. Estas iuj sciantaj tiel bon~ la verbojn kaj adjek-
tiv.ojn kiel sian propran metion. - · 
' · 'Kpn entuzi~sm'o kreskanta parolas Pujulà. Lia parola devigas 
nin forlasi eian ajn ironion kaj kFedi, tute kredi, ke la taskç¡ de tiuj 
homo] estas kultura kaj civitama. Lia evangelia libm estas grama: 
tiko, kiel ee alíaj estas bíblia aií programo. 

Je la fino·. clé nia, ínterparolado, Sro. Pujulà donis al ni ei tiun 

ehon: 
-Post la dua Pasko, en tago ne ankoraií difinita, okazo>' en 

Tarragona la dua Ka tal una nacia kongreso. >> 

* * * 
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STUDKOMISIO PRI êiULANDA 'VERKARO 

ScÈNO kuri la senco scENEJO 

Sab.- La sceno prezentas tre m~lriêan logejon .. ( 48.) · 
- La sceno prezentas pen tristlaborejon. ( 86) 
-Sama sceno, kiel en Ja unua. akto . ( 123) 

( Sekvo) 1 

SE kiel interjekcio aií helpavorto tradukaí1te la vorton k·atalunan ·si, 
kiu estas ofte uzata en liu lingvo kmi. 1~ senco <<sed>> <<ja>> aií ia 
alia vorto aií frazo, aií tute simple por plifortigi la frazon. Oni 
rerÍ.kontas ·en <<La Pa trino>> <<se>> kiel tradukon de kataluna si. 

. · .. ) 

S ab. -Ne, se mi dir·as al vi tion, kaj I1)algraií tio mi ne plendas, ('l22} 
Orig,-No, si ·t dic això, i no ·s que ·m planyi. 
Rap .. - Ne kiel plendon, mi diras tioJJ. ~1. vi. 

Sab. -Se mi ne faras- tion nur por ci! (30) · 
Orig.-Si no ho faig solament per tú! -
Rap.- Sed, ne nur por .ci mi faras tion! 

·, 

Sa b. - Se êio es tas studajoj, kaj nenio plu! ( 32) 
Orig.-Si tot son estudis i ·res més f 
Rap.- Sed êio es tas nur etudoj ! (.a ).I: sed êio es tas etudoj kaj nenio 

alia 1) (Rimar ko pr i << plu >>). 

Sab. - sed ... setio ne es las e bla! Se ne estas e bla! ( 68) 
Orig.-Però ... si no pot serf Si no es po·slblef 
Rap.- sed ... tio ne estas e bla! Ne estas ebla! 

Sab. - Se tio estas bono por êiuj ! Se mi sentas êe, .la tempioj giari 
bruladon! Se mi sen tas min kvazaií senpeza! Same kva4aií 
mi levigus! Se mi estos feliêa pa trino!. .. Cu vi ne volas, 
ke ili ven u ? ( 36) 

brig. - Però si serà un 'bé per a tots pte'gats! Si {a. veig la claror de la 

1) Mallongigoj . .:...... S ab: Tcksto de S ro. A.. Sabadell . .....:.. Orig: Tck~to ori

gina\a. - Rap. Cus ta traduko 'laií opinio de la· Raportin to. ~ La numeroj 

montras Ja pagojn. (Vielu Ja numcrojn 43 , s•, 6"; ¡a, 8•, 9~ kaj xo•. 
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gloria! Si ·m sento la cremor als polsos! Si ·m sento com si no 
pesés! Com si m'alcés tot sol enlaire! Si serem feliços mare! .. 

_ Qtte no voldria que vinguessin? 
Rap. -Sed gi ja estos bono por êiuj ni! Mi jam vidas la helon de 

l'gloro! Mi jam sentas gian brulon (ardon) êe la tempioj! 
Mi sen tas min kvazaií senpeza! K vazaií mi tu te sola levi
gus ! ... Ni ja estos feliêaj, patrino ! ... Cu vi ne volas ke ili 
ven u? 

Sa b. - sed, se mi diras al ci, ke mi ne ... ( 87) 
Orig.-Però si ·t dic que no ... 
Rap.- sed mi ja díras (al ci) ke ne ... 

Sa b. - Ne se tu te ne malutilas al mi, ke oni min elveku! ( 9~) 
Orig. -No, si no ·mfa res que ·m desp ertin! 
Raf).- Nu, estas al mí egale, ke oni min veku! 

Sab. - Sed vi forgesis diri al li, ke ne estus la pentrarto, kiu suferi
gadus lin, se nur tiuj, kiuj sin nomas bonfaruJoj. ( 107) 

Orig.-Però ·s van descuidar de dir que no seria la pintura lo que ·t 
faria patir, sinó ·ls que ·s diuen bet~factors. 

Rap. -Sed vi forgesis diri, ke ne estos la pentrarto kio suferigados 
lin, sed nur tiuj kiuj sin nomas bonfaruloj. 

Sa b . . - Se ili sendos por ke ni reverm ... ( rrg) 
Orig.-Si ·ns enviaran a buscar ... 
Rap.- Ili ja venigos nin. (au: ili ja repetos nin veni.) 

Sab. - ke se ci ne silentigos min! (rzo) 
Orig.-no, si a mi no m'aturards! 
Rap.- Ho ne, min vi ne haltigos ! ( Silen tigos ? ) 

Sab. - Sed, se estas si, mi juras ke si estas, kiu kuragigas min 
labori! ( 120) 

Orig.-Però si ·s ella: si ·t furo que ·s ella la que ·m dona dalit de tre
ballar. 

Rap. -Sed estas si, mi juras ke estas si, kiu donas al mi fortojn 
por la laboro ! 

Sa b. - Kíon mi diros al ci, se ci ne komprenos! ( 73) 
Orig.-Que ·t diré ¡o, si no ·u entendrtas! 
Rap. - Kion mi diros al ci! Ci ja ne komprenos! 
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Sab. -Do, mi nenion nutras, se nur tion kion mi povas nu tri. ( roo) 
Orig. - Doncs fo no crio res que no pugui mantenir-ho . 
Rap. - Do, mi bredas nur tion, kion mi povas nu tri ( Lalívorte: Do, 

mi bredas ncnion, kion mi ne povas nu tri.) 

SERVI kun la senco IRI DE -AL 

Sah. - Kiam mi vidis ekspozicíon, mi mangis gin per la okuloj ; mi 
sekvis êiun pcntrajon, unu post la alia, kvazalí ili estus 
floroj kaj mi abel o. ( 40) 

Orig. -Quan veia una exposició la devora ba amb els ulls: anava se
guint tots els quadros d'un a un com si foss·in flors i jo una 

abella. 
Rap.- Kiam mi vizitis ekspozicion, mi mangegis gin per la okuloj; 

mi iris de un u al alia pentrajo (alí de pentrajo al pentrajo) 
kvazalí ili es tus floroj kaj mi a belo. 

Sa b. - Ci sekvu. ( 40) 
Orig.- Ves dient. 

SEKVU 

Rap.- Diru ankoralí. (alí) Dalírigu. 

SESHORA 

Sa b. - ... h seshora veturilo. (rz8) 
Orig.- ... el. cotxe de les sis. 
Rap.-,.· la veturilo de la sesa horo. 

SuNIGI 

Sa b. - ... tiun placon sunigitan. ( 77) 
Orig. - ... aquella plaça assoleiada. 
Rap.- ... tiun placon banitan de la suno (alí helan de s uno). 

~ANCO, kun la senco BONA sANCO 

Sa b. -tar hodialí mi atendas la §ancon. 
Orig. -Es que avui espero la sort! 
Rap. - tar hodialí mi aten das ( esperas) la bonan §anconl 
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SA TI VIDANTE 

Sa b. - Mi pli s_atas vidante bakajon el tiuj ... ol. .. ( 9) 
Orig.- M'estimo més veure una fornada d'aquestes ... que .. . 
Rap.- Mi pli preferas vidi ( aií: ph sa tas vi di) bakajon ... ol... 

Trouzo de Tm en la traduko de ka tal una HI (franca y) 

Sa b. - Pro tio mi ilin i ras serêi. = ¡;ed' ... = Mi i ras tíen. ( 30) 
Orig. -Amb això, vaig a cercarlos. = Pero .. =Hi va~g. 
Rap.- Tiàl, rni iras serêi (e ble: renkonti) ilin = sed ... =Mi iras. 

Sa b. - Kiellipoj êirkaiíitaj de animo por tie kisi kaj pregi. ( 63) 
O~ig:- Com uns llcibis voltats d'una ànima per a fer-hi petons · z 

resar-hi. · 
Rap.- (Mi sincere konfesas, ke mi t.Úte ne komprenas, kion signifas 

<dipoj êirkaiíitaj de animo•¡ nek kion on i kisos- êu la lipojn, 
êu la animon,- nek kian ~igni fon ha vas la ver bo pregi en 
la frazo. La originalo estas kiel eble malbonstila· Eble en 
tiu êi okazo, la <<tie>> de la traduko bone konservas · la 
konfuzon). 

Sab. - Nun ... mankas nur un u afero .. . ke ci êeestu tie, Sed mi jam 
scias ke ci ne povas êeesti tif. = Sed mi estos tie! Tie mi 
estos ... l<iam ... ( 79) 

Orig. -Ara no més hi fa jalt1~ zma cosa ... que tú hi fossiS. Però fo fa 
sé que no pots ser-hi. =Però hi seré! Hi seré quan ... 

Rap.- Nun ... mankas nur un u afero .. ." via êeesto. Scd mi bon e scias, 
ke ci ne povas êeesti. = Secl m1 êeestos! Mi êeestos ... 
kiam ... 

(Da·urigos.) 

* '* * 
ENLANDA MOVADO 

BARCELONO 

Paroladoj kaj kursoj.- Nia. 'amiko. Sro. D. Daltliau malfcrmis kurson êe 
la ~Museo Pedagógico Experimental•> per parolado okazinta la I"" de ] a
nuaro 191 :(& kaj es lis tre apiaúclata de ~a multenombra êcestantaro. Post la 
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parolado aligis al la kurso pli ol 20 lernontoj. Tiu kurso okazas êiu mardon kaj 
jaiídon noktoe ka j estas klarigata lau la natura metodo. 

En la grupo «Barcelona Stelo•> estis malfermata kurso por tramveturilistoj 
klarigata de ·sro. Grau Casas. Ci okazas luudojn kaj jaudojn de la 9' .kaj '/, gis 
la ro' kaj 1

/, nokte. 

Eu la logejo de la kvarteta societo ~La Filantrópica•> okazas ankau kurso 
êiujn mardojn kaj jaudojn nokte de la 9' gis la ro'. 

E sperantistaj vendredaj. -La vendrèdon 13'" de Januaro okazis la unua 
_kunveno êe la grupo «Semo•> (Ateneu Enciclopèdic Popu-lar). 

La samideanoj kiuj kunvenis en la salonon de tiu grupo, agrable pasigis 
horon, auskultante la elokventan paroladon de la Prezidanto de la K. E. F., 
Dro. )3r.:!món, kiu bedaiíris la mankon dc aprobitaj pmfesoroj en Katalunujo. 

La êecstantoj premiis la laboron de Dro. Brcmón per longa aplai'ldado kiu 
varme aprobis la laborojn kiujn la Komi tato dc IC E·. F. faras por la disdon
ado d e <•Atesto pri lernado kaj pri profesorcco•>. 

Festena.- Por solenigi la Y ·". datrevenon dc. la fondigo de <•Espero Kala
luna•> tiu Societo organizis festenon kiu okazis la JO'" de Decembro en la so
cieta sidcjo. La partopreniritoj es lis multèuombraj kaj in ter ili ni vidis multajn 
fraií linoj n. 

La Prezidanto Sro .. Rosals malfermis la paroladojn kàj post li parolis 
Sroj. Cases, Bremón, Pellicer, Bartomeu, Astell, Fino. Saltiveri, Sroj. Morató, 
Dalmau kay Urbez. Ciuj esprimis la deziron kc la vivado de la SocietÒ estu 
longa kaj fruktodona, ricevinte êiuj bruegan aplaiídadon. Oni sendis telegram
ojn, laií propono de Sro. Gases, al Dro.-Zamenhof kaj Sroj. Sebert kaj Bourlei. 

Finigis tiu b ela festo en dancado, kiun la gejunuloj daiírigis gis la unuaj 
matcnaj horoj. La sidejo es tis bele ~rnamita per espcrantaj tolajoj. 

Teatra festa.- Ül'ganizita de la grupo ~Supren ... !•> okazis teatra festo 
la 31'" de Decembrq en la teatreto dc la C. N. R. FivalleL 

La gcanoj de, tiu grupo ludis la komedion Fianéiniga de Savagulineta 
kiu estis ludata unuafoje, kaj la kataluna.n komediori El mestre de nlinyans. 

La kataluna komed~o plene s ukcesis. Gratulojn ' al êiuj. La agemeco de la 
aktoraro estas vcre laudinda. 

Esperantistaj vespermangaj. ___:_ La 16'" de Januaro okazis la unua esperan
tista vespcrmango en la ho telo <•La Teuasse•>. In ter la èeestantoj ·ni vi dis 
Srojn. Pujulà, Bremón, Rosals, Codorniu, Torent, · Balsells, Dalmau, Astell, 
Gonzalez, Pellicer kaj aliajn kies nomojn bedaiírinde ni rie memoras. 

Dum la vespermango la tempo ra pide forflugis kaj ni estas certaj ke la ve
nontaj deksesa{atingos ankoraií pli da sukceso. . . ' 

Festa de la Epifania.-;- La 6":' dc Januam okazis en la sidcjo de ~Espero 
Kataluna• tiu êi festo kiu bon e sukccsis dank'a!Ja spritaj lctcroi kiujn la Regaj 
ri ce vis dc la societaninoj; in ter ,la subskriboj ni. mcmoras la nomojn de 
Finoj. Cascs, Saltiveri, Anglada, Gibert, Cunill, k. a. 
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Nova [{omitato. -La grupo *La Rondo ~ elektis la jenan no van komi ta ton : 

Prezidanto. Joan Campdelacreu; Vicprezidanto, Jaume Muria; Sekretario, J. 

Ferrer; Vicsekretario, J. Aran; J(asisto. P. Aguiló; Kal!lulisto, J. Es trems; Bi

bliotekisto,]. Cervera; Votdonantoj, R. Just, J. Ferrando, N. Brias kaj Rozo 

Padrcny. 

Esperanta Rubriko de <•La Publicidad~.- Tiun rubrikon- kies redaktoro 

es tas Sro. Delfí Dalmau- êiusemajne oni pli legas. Krom la barcelona movado 

gi enhavas gravajn artikolojn verkitajn dc niaj pioniroj; gin, do, de vas lcgi êiu

semajnc êiu esperantisto. 

MANLLEU 

Ciuj lernantoj de nia samideano B. Nogué, kreis <•Esperantista Amik

eco~'n. llia una decido cstis aligi al <•K. E. F.•>. 
La r'" dc Marto, la Kataluna socielo <•Rafel dc Casanova~ malfermos Espe

rantan kurson. 

MAI! O ( Balearaj Insuloj) 

<•Mahona Grupo Esperantista», elcktis la jonan Komi ta ton : Honoraj Pre

zidantof, Dro. Zamenhof, Sro. J. Juancda, Pastro., Sro. Prczidanto de Scienca 
Mahona Ateneo kaj Sro. Prezidanto dc H. S. p. p. Espcmnto; Aktiva Prezid

anto, Sro. J. M.a Doménech Puigjancr; Voédonantoj, Sroj. A. Tudurí Ponseti, 

J. Sala Gomila, A Fradera Carreté; Kasisto, E. Sintcs Rotger; Sekretario, 

Sro. B. Pons Aragonés; Aríiivisto, Sro. P. Ripoll Busqucts. 
Cia adrcso estas: Grupo Esperantista. -Ateneo. 

LLEIDA 

Niaj samideanoj dc Lleida estas pretigante la fondon de grupo. La provi

zora komi tato konzistas el : Sro. J. Martínez Vall espí, infanteria kapitano, 

Prezidanto; Sro. F. P. Morera, arf1itektnristo, Vicprezidanto; Sro. F. Fanta, 

profesoro, Sekretario;Sroj. J. Solé, R. Sans, J. Morante, Voêdonantoj. 
Ni esperas ke per la fervoro. kaj agemeco de tiuj. samideanoj, Esperanto 

baldau triunfos en tiu êi urbo. Antaiíen! 

SABADELL 

Sub la nomo <•Komerc-Industri-Esperaniista Oficistaro» nia grava societo 

<•Centre de Dependents del Comcç i de la Industria•> fondis Esperantistan 

Sekcion, kics celo cstas faciligi al siaj anoj la pligTandigadon de siaj konoj pri 

Komerco kaj Industrio, per Esperanto, kiun gi propagandos pcnante fari gian 
uzon ordinara, kiel cblc plcj baldaií, en intcrnaciaj komcrcaj kaj industriaj 

aferoj. Sroj. R. Graupcra Garrigó, Prezidanto; J. Bernaldo, Vicprezidanto; 

R. Bassols, Kasisto; J . Arús, Bibliotekisto, kaj P. Oriach Sola, Sekretario, 

partoformas gian estraron. 
La êiutaga jurnalo Diari de Sabadell enpresigis pri-Espcrantajn artikolojn 

subskribitajn de nia samurba fcdcraciano J. B. M. 
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- ~Esperanta Semo•>, okazigis propagandan feston en la granda salono de 
la grava laborista sacie to «Cercle Republicà Federal•> ( Respublikana Fedcrala 
Klubo) kic la vorto Esperanto eniuziasmigis la multajn êeestantojn, 

En gi partroprenis Sro. Adminisiranto dc K. E. Joan Pifcrrcr, legante la 
verkon «Esperanto êe la laboristoj•>, de nia amiko Josep Altura. 

Nia redaktoro Antoni Martí, prezidanto dc Esperanta Semo priparolis pri 
la temo <• Progrcsoj de Esperanto •> kaj «Esperanto kaj la internaci:l paco•>. 

Sro. Joan Camps, vicprezidanto de E. S. pritraktis la temon <•Naciismo
Federalismo-Esperanto •>. 

Sro . Joan Mora, Prezidanto de la Respublikana Federala Klubo, prezentis 
la partoprenintojn, kaj êe la fino. la prezidanto de E. S. dankis la audantaron. 

Ciuj estis tre aplaiíditaj. 

VENDRELL 

La êi tica grupo <•Frateco~ elektis la jenan komitaton: Prezidanto, Jacob 
Marcé; Sekretario, Joan Constantí; Kasisto, Magí Güell; Voêdonantoj, Salvador 
Esvcrtil kaj Ramon Corbella. 

La 4"" dc Marta la grupo inauguros gian verdan standardon. 

ALILANDA MOVADO 

«La Sepo~ resta profondament reconeguda al gran nombre de revistes 
esperantistes que han cridat l'atenció dc llurs llegidors sobre ·1 Seté Congrés, i 
preferentment al Holanda Pioniro, Paris-Esperanto i Universa, els quals li han 
dedicat articles especials, i a Germana Esperantista, que mensualment publica 
correspondencies sobre <•La Sepo~. També està molt agraïda a la <•G: rmana 
Esperantista Societo•>, que organitza conferencies, amb projeccions lluminosc;;, 
sobre ·J Congrés durant la VI assamblea d 'esperantistes alemanys, que 1inclrà 
lloc a Lübeck els elies 4 i 5 de Juny. 

-El secret.'tri-caixer de «La Sepo•> reb moltes cartes en les quals se li de
manen tota classe d'informes. A fi de no complicar el gran treball que repre
senta contestar a cadà un dels demandants, desitj<l que s'atenguin a les noti
cies que tots els mesos publicarà la Belga Esperantista. Una circular especial 
dc •La Sepo» serà repartida durant el mes de Març. 

-El president de <<La Sepo•> va parlar amb els gerents del Sindicat 
d'Hotels i Restaurants d' Antverpen. Aquests senyors prometeren fer tots els 
possibles pera iaci1itar l'estada dels esperantistes a dita ciutat, prometent que 
molt aviat podrien oferir not<>s de preus. Tots aquests informes seran publi
cats en circular, també especial, en el número de Març del B. E. 

- El reverent senyor A. Van Griethuyscn s'oferí a fer el sermó en espe
ranto durant la festa evangelista que tindrà lloc el 20 d'Agost, dia en que 
s'obrirà ·1 Congrés. 
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-Referent als temes que seran tractats en el Concurs Literari, podem 
donar les següents noves: 

El Comitè organitzador del Congrés ofereix 100 francs a la millor Istoria 
de l'Esperanto. ( 20 pagines com les' de la B. E.) 

La Redacció de B. E. ofereix so francs a la millor nov.eleta original. ( 12 pa-
gines format de B. E. 

El~ Grupo Esperantista d' Antverpen~ regala so.francs a qui millor descap
delii ·I següent tema: Sobre l'utilitat de l'Esperanto en el Comerç : manera d'in
troduir l'ús de la llengua internacional a les relacions comercials. 

- El Comitè, per medi d'una vibrant· alocució dirigida a tots els esperan
tisteE. de5jtja que. aque~ts proposin més temes i ofereixin premis. Dirigir.-se, 
per a .més detalls, al sec~etari-caixer de« La Scpo~ . . 

- H\ ha creixent entusiasme per la representació de J(aatje durant el Con
grés, essent moltissims els exemplar ja venuts. 

-El ministre bclg::t el ' Arts i Ciencies ha posat ja a disposició del Comitè ·1 
gran Saló de festes i totes les dcpcndenciçs dc !'<<Ateneu Reial>>, 

- <1La Sepo•> ha obert compte corrent en el ~Bànque dc Reports~. 

-El nombre de congressistes adherits fins al 4 dc Febrer es de 422. 
(Extret de Belga Esperantista.) 

* * * 
OFICIALA PARTO 

Reunit el Comitè Directiu de << K. E. F. •> el elia 19 del corrent. després 
d'oberta la sessió pel presièlent Sr. Dr. J. Bremon Masgrau, el Sr. Joan Pifer
rer, administrador caixer, feu coneixer el mo,iment administratiu durant 
l'any 1910, l'estat de comptes del qual, després d'esser examinat, fou aprovat 
per presentar-lo als senyors socis de << K. E. F.~ 

Després cie breu discussió referent a l'ordenació de cobrances per a 19II, 

s'acordà que s'enviessin a tots els delegats les membrokartojn de llur respectiva 
localitat. pera que •ls senyors soci.s facin efectivà an C'l delegat corresponent la 
quota anyal; i que ·Js que no puguin fer-hq. d'aquei~a manera enviin directa
ment l'import an aquesta Administració en segells de correu de IS centims 
~p~e~ . 

Després sc parlà del proper Congrés de ~ K. E. F.~ a Tarragona, acordant 
el Comitè enviar Ics instruccions necessaries a la societat ~Tarragono Espe
ranta» per a que. d'acord amb les principab entitats i autoritats dc Tàrragona, 
nomeni·¡ Comitè local per -a l'organització dels festeigs i demés actes que ·y 
tindran lloc, fixant pera llur celebració ·]s dies 24. i 2S de Juny. 

Finalment, el Comitè acordà fer present a tots els federats que vulguin pre
sentar .algun tema a discussió que, d'acord amb l'article 7 del nostre rcgla:
rncnt, tenen temps fins al rs dc Maig d'enviar-lo al lloc social, per a que se ·n 
pugui així donar coneixement en el número de Juny. 

Tots els temes. auran de venir firmats per llurs autors, els quals auran de 
defensar-los davant del Congrés, 

Solament podran prendre part a Ics tasques del 'Congrés els federats, per a 
lo qual serà necessari tenir jaia membrokarto de 1911. 

Mensualment el Comitè anirà donant els detalls necessaris pel a que pugui 
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tot-om veure l'importanc'ia q·ue ' té ·1 nostre Congrés per a l'avenir de l'Espe
ranto a Catalunya. 

Veus:aquí, ara, els comptes que presenta·¡ Comité Directiu : 

MOVIMENT DE CAIXA EN 1911 

Poblacions Socis ~oies Pessetes I Cts. I 
inscrits cobrades 

Sabadell. 42 40 .. 120 

Ripollet. : I 1 3 
Reus. 12 14 ) I so 
Sant Llorenç Savall I [ 3 
Vilanova i 'Geltrú . ' 6 6 16 

Vic .. ' • 24 r6 48 
Barbarà del Vallès. .· 3 3 9 
Balaguer. 2 2 6 

Cambrils ·. 2 2 6 
Olot. ' • 27 27 Sr 
Terrassa. 53 so I 50 
Aiguafreda I o o 
Manlleu ·. 9 9 27 
Barcelona. 

' 
87 So. 240 

Tarragona 8 8 24 
Premià de Mar. I [ 3 
Castellar del Vallès •. 2 I 3 
Tivissa 1 1 3 
Moncada. I I 3 
Mataró I I 3 
L'Escala. ; I I 3 
Berga. I I 3 
Sant Feliu de Codines I I 3 
Arbós 6 6 ¡!; 

Vendrell. 2 2 6 

Igualada. 6 4 12 
Girona. 7 7 21 

Vilafranca de. Penadès 2 2 6 
Caldes de Mabvella I o o 

Borges Blanques I I 3 

Total socis. 3 [2 287 

Entrega de la societat «Esp,eranta Semo»·a cd{. E. ,F.», so-

brant de la subvenció dc l'Ajl:ntament de Sabadell a dita 

entitat : 175 
Exemplars de K. E. venuts po¡!umere. 6 ' 40 

,, Total entrats a caixa. I ,O) 5 90 
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DESPESES DE «K. E. F.» EN 19 10 

I Mes Dia Conceptes 

Febrer I Factura Hortn. 
)> 6 3 fulls paper segellat. 
)) lO Viatge a Barcelona per a aprovació del Reglament. 
)) 17 r ,ooo sobres i paper cartes. 
)) 2I F.1ctura Campmany . 
)) 22 )) Giner. 
)) 28 Despeses correspon dencia d'aquest mes. 

Març 2 Viatge a Barcelona per a aprovació del Reglament . 
)) 5 3 llibres ratllats per a secretaria 
)) I7 Un velograf 
)) 31 Despeses correspondencia d'aquest mes. 

r\ bri! 4 Factura cc L'Avenç». 
)) 26 I full de paper segellat 
)) 30 Despeses correspondencia i enviar revista 

Maig 6 Factura «L'AvençJJ. 
)) I2 )) lliber.t 
)) I6 Remesa telegrama a Varsovia. 
)) 3 ( Despeses correspondencia i enviar revi;,ta 

Juny 18 Factura Zanni i c.• 
)) 20 )) «L'Avenç>> . 
)) )O Despeses correspondencia i revista 

Julio l )I )) )) )) 

Agost 30 » )) )) 

Setembre 22 Factura "L'A venç» 
Octubre 3 I Despeses correspondencia i revista 

Novembre 2S Factura «L'A \'enç" . . . . . 
)) 30 Despeses corresporidencia i revista 

Desembre l O Factura "L'A venç n • . • • • 
)) 3 l Despeses correspondencia i revista 

Total . 

R ESUM E N 

Entrades. I ,03 5'90 Sortides 

Quotes 1910 per cobrar 73')0 Factures per pagar. 

Total, Ptes. 1,!09'40 Total, Ptes. 

Total, Ptes. 

Difermci,¡ 

I,I6S'40 
I, 109'40 

s6'oo de deficit 

Ptes. Cts 

1-

22 

7 
2 

I2 
( ( so 
)2 

9 3 s 
2 

2 25 
6 
2 3S 

102 so 
2 

8 90 
IOD 

)O 

9 6s 
8 30 

20 
205 

6 90 
7 so 
6 6s 

I<;,8 75 
9 40 

!78 
7 2S 

25 
6 I~ 

I,040 40 

I,040'40 
125'00 

I ,165'40 

El president, El secretari, 
DR. J. l:lREMON MAsGRAU 

L'administrador-caixer, 
J. PIFERRER RIFÀ 

J. PUJOL MoNFORT 
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Ni nur raportos pri verlwj duope senditaj al la Redakcio. 

A moro kaj Psihe, de Luci us Apulejus. Ella la tina originalo tradukis Em ilo 

Pfeffcr.- Espcranta Biblioteko lnteruacia (Esperanto Verlag Maller & Borel, 

Berlin.) - Prezo: o'20 sm. 

Esperantista Poskalendaro I g ¡I , redaktitA de Prof. Dro. Siegfried Lederer. 

(Esperanto Verlag Moller & Bare!, Berlin.) - Prezo: I m. ( o'soo sm.) 

Dictionnaire Usuel Esperanto-Français, de E. Grosjean-Maupin. - Kolekio 

de La Revuo.- I-Iachette kaj K 0, Finis. - Prezo: I franko. 

Cours Méthodiqtte d'Esperanto. Corrigé des Thèmes, dc Camille Aymonnier 

kaj E. Grosjean-Maupin. - Kolckto de La Revuo.- I-Iachette kaj Ko, Paris; 

- Prezo: r'2o franko. 

Mistera Krimo. - Amuza unuakta korriedieto, kiun arangis al Esperanto, 

~ikaelo Cases, Prezidanto dc <•Espero Kataluna •> kaj Cefredaktoro de Tut
monda Espero.- Prezo : 40 spesdckoj (I franko ». Aeetebla ee la aranginto, 

strato Salmerón, 229, 4. 0 , 2.a, Barcelona. 

Estas bedaure! tamen ni rajtis esperi pli bonan laboron de nia amiko Cases. 

Cia tradukajo ne rieigos la espcrantan vcrkaron, sed rnale, ear gi ne estas 

konscia tradukajo. Mi tute bedauras esti devigata tion ei diri : ne eiam In. 

veron oni §a tas, kaj mia amiko eblc ne pardonos al mi mian konfeson. Sed la 

vero estas devizo mia, kaj mi ne scias gin malkasi. Alie, mia opinio rilate al 

Mistera !(rimo kiel esperantajo, ne estas deviga; on i povas kontroli eu mi 

diras au ne diras la veron. 

En nia bedaiírinda, lando; kie on i aplaudas eion, kio koncernas al amikoj

tio estu aií ne estu aplaudinda au laudinda - ne es• os, eblc tre favore akcep

tata mia recenzo. 

Por ke oni ne jugu mian opinion nesincera. nelojala, m1 silentos pri 

eio, kio koncernas a l la originalo. Cu indis la penon ~sperantigi tiun ei kome

dion? Cu gi atingas gian celon kicl komedio? Cu gi amuzos la legonton? Mi 

ne parolos pri tio, sed nur pri la laboro de traduko. 

Kiel mi antaiíe diris mia fervora amiko ne sukcesis. En lia verko ensovigis 

mnltaj nepardoneblaj al li eraroj, kiuj malbonigas lian laboren kaj faras lian 

esperantigitan komedion ne rekomendindan. 

Plej gravaj eraroj : Pri t·e :pago. 6a : Ne haltien ( haltu) piu; p. 2oa: Vi 

elportieas (elportas) Ja vinon?; p. 24a: Silentieu. kaj en la sam<!: pago oni 

trovas ( Silentu); p. 28a : alproksimieu tiun segon ( êu okaze alprol1simigu); 

p. zga: mi kontrauvizagieos ( êu okaze kontrauvizaeigos); p. 3I a: li subite 

haltieas (ha !tas). 
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Pri akuzativo : p. 3a: Tri pordojn. dekstre al aktoro; p, 10•: ... sen timon 

ian, mi rcposedos mian vcran personecon ... ; p. 183 : Elegante vestit.a sen pal ton, 

êapon, barbon nek okulvitrojn; p: 243 : Kian tromalsagajon! 
Aliaj eraroj: p. 3": Sur gi, larnpo ekbruligita (eltbrulinta); p. 6•: ... re

gali a k/ientoj (la klientojn); I à fi§ojn kiuj sujitegas ee la rivero ( abtmdas en); 

Cis paste (gis baldatl); p. 7.•: Internen Sinjoroj I (eniru ... ); p. n•: Gusta

tempa! (katalunc: <•apropo.;it!~) gi estas uzata kicl interj ekcio; p. 13•me

tante kreton en ( s~r) la bilarbastono; p. q• : sarntempe ke ( l<ialuzi ke?) met· 

ante kreton en (sur) la bilarbast.ono; p. 18• eksamoro mia (eksamo); mi 

alvenas, mi alvenas! (ka tal u ne: «ja vinc, ja vinc!>>); p. 21•: ... mi neniam vidis 

nenie; p. 25•: silentigu ambaue (amba!t); p. 32•, 33a kaj 34~: skribado 

( skribmaniero). 
Aliflanke êe la fino de la libro es las <<Eraroj & ( Preseraroj ), kiu vere donas 

aspekton de libro bonc korektita. Sec! oni forgesis erarojn sur la pagoj 3" 

( montrobalo, anstatau montrotablo) 12•, 18•, 22•, 23&, 25•, 28• k. t. p., k. t. p. 

Mi ne konas nek ha vas la originalon ( êu gi estas ka tal una?); sekve mi ne 

po vis kompari la Jaboron farit¡¡.n de Sro. Cases, por min konvinkigi pri la valoro 

de la traduko. 
Tamen· mi ne komprenas; kialla tradukinto forgesis Ja nomon de Ja itutoro, 

kaj kialli aranbs ansiaiau trad11ki. 
Amiko, kara àmiko: se la piooiroj tiel agas, kion ni povos postuli au espe;i 

de. la simplaj espcrantistoj ? Ni esias devigataj pro nia rolo en la Katàluna 

kampo, per nia kulturo, per nia klereco, per nia bona agado, per nia serioza 

agado, per nia agmaniero, per ê io kio estas en ni, influí sur la ceteraj esperant

is to i por atingi konscian, seriozan memvaloran movadon. Ni fine montru ke nia 

kataluna movado C'Stas en plena ago : êi tion postulas de ni nia idealo . Sed ne 

êiuj ankorau perfekte gin komprenis, bedaürinde! 
Mi plej fide esperas, ke en nova verko nia fervora batalanto plej bone 

sukcesos per sia talent.o. - D . SERDA. 

* * * 
KORESPONDADO 

Sroj. J. Mas. Ci ne tau gas por nia gazeto. ·cetere gi es tas tro Jonga. Ci 

taugos kiel propagancla artikolo êe l:iutaga gazeto. - J. V. Vian vcrkon ni pn

blikigos en proksima numero. - J. Amades. Ni ne ha vas sufiêan lokon por 

enpresigi vian satindan roporton, P lie, gi estos ne legebla de la kompostistoj . 

Ni gustatèmpe rÍcevis ~iajn ekzemplerojn de Espero de J(atalunjo; ni bezonas 

la unuan aperintan numeron; êu vi gin ha vas? __:. P. Alsina; Ri~evitaj viaj 

leteroj. La vers'l.jo ne taugas. 

Prese¡o «L'Avenç»: Rambla dc Catalunya, 24.-B\RCELONA 
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A VIZO: La Redakcio konservas al si la 
rajton korckti !au bezone Ja manuskrip· 
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EN HA V O : Ha vena Propaganda Sekcio.- Flugadoj.- Mia U nua Amkiso. 
-Literatura Konkurso de la 2 8 Kongreso de ~K. E. F.>>. - Studkomisio 
pri i:iulanda verkaro. - Pri ia dcklaracio. - Eksterlanda Movado. -
En landa Movado. - Oficiala Parta. ·- Bibliografia. - Korespondado. 

HA VENA PROPAGANDA SEKCIO 

DE 'KA T ALUNA ESPERANTISTO' 
~ . 

L AU mia propono, la Unua Esperantista Kataluna Kongreso de-
cidís starigi Havenan Komisionon, kies celo estos propagandi 

Esperanton inter la maristarojn de la íremdaj sipoj, kiuj vizitas la 
havenon de Barcelono. Tiu Komisiono estis starigita, !del propaganda 
sekcio de la Kataluna Esperantista gazetorgano de la Kataluna Fe
deracio. 

Nia ideo estis, propagandi Esperanton en êiun ajn fremdan si pon, 
sed nehavo de la mono postulita de tiu entrepreno devigis nin pli
malgrandigi la kampon de nia agado, kaj, atendante pli riêajn mo
mentojn kaj la êies helpon, ni decidis limigi la propagandon en la 
francajn sipojn. Por tiu entrepreno mi korespondis kun nia eminenta 
sam1deano Sro. Rollet de l'Isle , prezidanto de la <<Marista Esperant
ista Ligo>> kies s~nlaca kaj efika laborado estas tie bone konata de 
êiuj kaj kiu jugante la ideon bona, pli rapide sendis là. helpon ol la 
promeson de helpo mem. 

Ni laboras en la konvinko ke nia metodo de propaganda por trafi 
la maristaron estos sekvata plibonigata kaj disvastigata de niaj sam-
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ideanoj en kiel eble plej multe da havenoj. Tio ja estas necesa por 
plena atingo de nia celo. Kutime, êiu haveno estas êiam vizitata de 
samaj sipoj, sekve, de samaj maristoj. Ni do, post kelkaj monatoj 
estos montrinte Esperanton al êiuj francaj sipoj, kiuj ankrigas en 
Barcelona. Estas necese, kc oni imitu nian metodon ekzemple en Co
ruña, kie haltas la francaj sipoj, kiuj krozas al Sudameriko, en New
Yorko, en kelkaj havenoj anglaj, en Suez, k. t. p. Per sistema metodo 
tre facile ni atingos en helkaj monatoj preskaií la tutan maristaron 
de unu nacio. Se ni varbas eê nur unu po cent ni ja estos allogantaj 
al nia movado centojn da praktikaj, spritsanaj, bravaj homoj. 

Tial ni diskonigas la metodon kaj la tekstojn, kiujn ni uzos. 
Ni sendos al la sipestroj de la sipoj jus alvenintaj en nian mar-

bordon: 
a) Leteron al la sipes tro en franca lingvo. 
b) Kvantonda francaj slosiloj proporcian al la graveco de la sipo. 
e) Cirkuleron de la << Ligue Maritime Esperantiste - Section 

Francaise )). 
d) Propagandan folion, ankaií en franca lingvo. 
Jen la tekstoj de la dokumentoj. (Ni kompreneble cedas al êiuj 

Ja rajton ilin kopii kaj represi). 
Letero al la sipestro. 

A monsieur le Comandant de ..... 
Commandant : 

]'ai l'honneur de vous aèlresser quelques brochures relatives a la 
langt•e internationale auxiliaire Esperanto, a l'aide desquelles on peu t' 
l'apprendre. 

Votre expérience des voyages clans des pays ou sont parlées les 
langues le plus différentes, vous a certainement dejà montré les 
avantages que l'éxistence d'un langue auxiliaire apporteralt aux m.a
rins; je vous remets ci-joint quelques documents qui, à ce point de 
vue, Yous intéresseront. 

Si vous désirez de plus amples renseignements sqr cette question, 
vous pourrez vous adresser a la Section francaise de la Ligue Mari
time Esperantiste, sr, rue de Clichy, Paris. 

Veuillez agréer, Commandant, l'assurance de ma considération la 
plus distinguée. 

Propaganda folio. 
Ligue Maritime Espérantiste (Section Française) 

(Siège Social, sr, rue de Clichy, Paris) 
M.le Vice-Amiral Baile, president d'honneur. 
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M.le Vice-AmiralGigón, haut membre d'honneur. 
Le Ministre de la M arine a au tori sé les officiers, partionnaires et · 

agents de son clépartement à faire partie de cette Associai.im1. 
M. Rollet de l'Isle, ingénieur hydrographe en chef de la Marine, 

Président. 
M. R. Mezny, professeur d'hydrographie, Secrétaire. 

Correspondan ts à l' étranger : 

Angleterre : M. Southcomte, r6, Stantford, avenue Brighton. 
Allemagne: Docteur Mybs, 68, Parketrasse, Altona, a. E. 
Danemark : Madame G. l\'Ionster, 54, B. Osterbragade, Copenhague. 
Russie: M. Cernohwstov, 40, log. zs,Malyi pr. St. Petersbourg. 
Finlande : M. E. Elenius a Suursaari. 
Bulgarie : M. Coêo, v. s. Nadejda, Varna. 
Espagne : M. Pujulà, 8g, Rambla de Catalunya, Barcelone. 

Utilité de la langue international auxiliettr Esperanto pour les marins 

Les marins sont peut être de tous les hommes, ccux auxquels 
l'éxistence d'une langue internationale rendrait le plus de services. 

Ils ont un t.el besoin de se comprendre malgré la différcncc des 
langues nationales qu'ils parlent, qu'ils ont inventé il y a so ans et 
font couramment usage du <<Code International des Signaun qui 
leur permet de communiquer, quelle que soit leur nationalité, tant 
qu'ils restent à bord de leurs batiments. 

Mais s'ils viennent à les quiitcr, ce moyen leur fait défaut et cette 
situation peut avoir pour eux les conséquences les plus génantes et 
parfois les plus graves. 

Un batiment, par exemple, demande, parle Cocle, un medecin à 
un batiment. cl'une autre nationalité : celui-ci vient à bord, mais le 
plus souvent lc secours quil apporte sera très-incomplet, parcequil ne 
pourra ni comprende l'équipage étranger, ni être compris de lui. 

Quand un commandant veut cntrer dans un port, il lui faut 
prendre un pilote; ille demaooe par signa! et le pilote, ayant com
pris, vient à bord mais, une fois là, c'est a peine le plus souvent si 
l'on se comprcnd. Gcnéralcment on s'en tire avec quelques mots d'une 
langue nationale que sa vent les deux marins; mais qu'il survienne un 
incident de navigation, exigeant une manreuvre rapide et qui sort de 
l'habitude, ces relations élémentaires risquent de· ne plus suffire et 
de causer une catastrophe. 
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Arrivé au port, le Capitaine a des visites à faire aux al:ltorités, 
des formalités à remplir, pcut-être des démarchcs commerciales à 
accomplir : illui faudrait être polyglotte pour satisfaire à toutes ces 
obligations avec unc égale facilité dans tous les pays ou el est appelé 

à se rendre. 
Comme il ne l'est pas, il a recours à de~ interprétes on est forcé 

de compter sur l'obligeance de ses interlocuteurs. Ces deux moyens 
peuvent !ui faire défaut et, çlans tous les cas, il se trouve forcément 
dans un état d'infériorité nuisible aux intérèts qu'il a à défenclre. 

Bien d'autres inconvénients, bien d·'autres clangers même peu
vent naitre, pour les marins, du défaut de compréhension; aussi 
est-ce travailler pour leur bien intellectuel et matèriel que de pro
pager une langue internationale. 

Son adoption doit résulter surtout de l'initiative individuelle : 
l' effort nécessaire po ur ap prendre l'Esperanto est si petit, et les con
séquences qui peuvent en résulter tellement importantes que per
sonne ne peut raisonnablement se refuser à le faire. 

D'ailleurs ceti.e langue d'une simplicité et d'une clarté admirables 
est dejà parlée par des milliers d'hommes dans le monclc entier et sa 
connaissance peut, clès maintenant, rendre au.," marins de très-grands 

servi ces. 
RoLLET DE L'lsLE 

I ngénieur hydrographe en che! de la Maríne 
President de la Sectíon Françaíse de Ja Lígue Marítíme Esperantiste 

Un vocabulaire technique des termes de Marine en Esperanto a 
été publié et est en vente a la librairie Hachette, Paris, 79. Boulevard 
Saint-Germain, Il a pour titre Provo de Marista termína,o. 

M. Bourlet, profes eur au Conservatoire des Arts et métiers afait 
une Conférence aux Officiers Elèves de l'Ecole Superieure de Marine; 
elle a été publié et constitue une excellente brochure de propagau
de; la dem ander à la Section française de la Ligue Maritime Espe
rantiste. 

Samtempe, ni informigos êe la havenaj autoritatoj pri la loko 
kien la sipo_ sin direktos kaj ni sendos al la Prezidanto de la Grupo 
Esperantista el tiu urbo la jenan karton: 

<<Barcelona ..... 
Kara samideano : 
Ni havas la plezuron sciigi al vi, ke hodiau ni sendis Esperantajn 
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propagandilojn al Srci ..... , sipes tro de la ella franca si paro sipo ..... 
ankrita en nia haveno. 

Tiu sipo forlasinte Barcelonon sin direktos rekte al ..... kie vi 
povas fari grandan helpon al Esperanto vizitante la sipestron kaj 
parolante allí pri nia lingvo, aií petante tiun servon de amiko via 
loganta en tiu urbo. 

Vi estos tre afabla informante nin pri la rezultato de via vizito. 

La haven~ sekcio de la gazeto KATALUNA EsPERANTISTO 

Adreso: 12, strato Gracia, urbo Sabadell-Katalunlando (Hispanujo).)> 

Nia sekretario notos sur kajeron la nomojn kaj cirkonstancojn de 
êiu t.rafita sipo kaj la infonnoj>~, kiujn oni sen dos al ni pri la rezul
tato de la propaganda. Laií tiuj infonnoj ni agos rilate al la sipo, 
kiam gi revenos Barcelonon. 

Kompreneble tia propaganda postulas monon. Se êiu esperantista 
en nia lando clonus al ni nur unu soldon ni havus monon sufiêan por 
fari dum unu jaro saman propagandon en la sipojn de êiu ajn nacio 
viútantajn nian havenon. Ni devas kompreni, ke ju pli estos Esper
anto disvastigita êe la fremduloj des pli ni profitos el gi : kun niaj 
samlandanoj ni ja bone interkomprenigas per kataluna lingvo! Donu 
do monon por tiu propaganda al la delegito de la Federacio en via 
ur bo ; don u al li soldon êiu monat.e. Kolektu soldoj n êe la kursoj, êe 
la kluboj, dum viaj ludoj; starigu soldpunon pagotan, dum viaj es
peran ta j interparoladoj, de ti u, kiu uzos nekorektan esprimon aií 
neesperantan vorton. Pensu, ke per la soldo, kiun vi donacos, oni 
aêetos slosilon, kaj ke tiu §losilo eble allogos al ni homon utilan al 
nia Ideo. Ni ne sparu la semojn sur la bornaran kampon. Por faciligi 
la kontrolon de la soldkolektado ni presigis biletarojn, kiujn ni 
sendos al la delegitoj de la Federacio kàj al Ja profesoroj, kiuj 
mendos ilin. 

Kiu lernanto rifuzos unu soldon êiumonate al sia profesoro? 
Kiu bona esperantista ne aêetos almenaií unu bileton êiumonate? 
La propaganda al fremdulo estas plej efika ol al samlandano. 
Memoru la proverbojn: <<Neniu estas profeto en sia urbeto)> kaj 

<<Propra supo brogas, fremda allogas)>. 
F. PUJULÀ 

Preguem als senyors delegats i professors que vulguin recollir 
sòus per a aquesta propaganda, se serveixin demanar an aquesta 
Redacció ·1 biletaro corresponent. 
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Aquests talonaris, dels quals cada fuH Yal cinc centims, són una 
garantia pel qui paga i pel qui demana. · 

S'enviïn els diners en sagells dc correu de cinc centims. 
Els senyors que hagin recollit diners , si a l'enviar-los no poden 

o no volen pagar les despeses de correspondencia, poden descomptar
los de la quantitat que enviin. 

Per manca d'espai no podrem publicar el nom de tots aquells que 
donguin el sòu; publicarem però el nom dels delegats, professors i 
altres persones que recullin, ab les quantitats en\'iades, i el nom 
d'aquells que ·ns em·iin més de 20 bitllets. 

* * * 
FLUGADOJ 

v 

N I dum la Igna jaro, flugados trans alia jaro; kaj sekve, ankaií 
ni plie maljunigos unu jaron. Cio, kio ekkomencis, transiras 

gis fino; êio, kio eknaskigis, transvivas gis morto. Cu on i du bas, ke 
nia vivo estas flugado al amikeco, al amo, al transcendo? 

Cu la vivo ne similas rektestarantan spegulon íajlitan per homaj 
genoj? Ve re, un u jaro es tas peceto da tempo, kiun aiíkcias la Ciopova 
Mastro por ke la vivuloj anstataiíos gin en bonaferojn. Jen nia rolo: 
labori bone, barakti gis perfekteco, mallogi malvirtojn, danki êiam, 
êiam nian ekzistadon. Tuj kiam mi piedfrapis Ja sojlon de la nuna 
jaro, per akra voêo mi kantis dolêegan kantadon de espero. En tia 
momento sajnis al miaj okuloj, ke la mallumoj de la nokta êambro 
ekbruligis fajron varmigantan, êar mia koro batis kurage. Mia eston
teco aperas en songo kiel fiakro de zig-zagaj radioj, kiujn trenis vigle 
tra la tempo du agloj; la vivo kaj la morto. 

Mi hezitas tikli per gravaj pripensoj, lau rikanulo, animon dibo
êatan. Mia propra kokardo de flugisto, estas fasko de realeco por 
min frapi, por skui, por hardi nur miajn plej karajn amikojn. 

VI 

Enpusata de febra deliro, mi flugas en spacon por serêi ion ajn, 
kiu al mi donos ·sen ton de feliêo. Rimarku karaj gelegantoj : iu sprit
ulo diris en pasinta tempo, ke êe la etero, duone ka5ita, estas ne-
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definebla kiso. Bedaiírinde miaj vangoj ne povas ricevi tian kison, 
kiu neniam tusos kaman vangon. La Tempo, nia simbola praavo, 
êiam senlace, dum êiu memento, kisas la homojn; la lnalsaneco 
ankaií multfoje ]etas iajn karesojn al ni, êar la sankta Amo, kiu 
estas dia kiso, nur estas ricevota de la rozkolora vango de sènmakula 
virgulino. Nur en siaj harflokoj, povas ripozi la Amo, por florigi 
ondetojn da vivo . 

.. . Ankoraií la kíso nedifinebla res tas kasita en la blua ctero ... 
La Amo estas la pinto de nia es,peranta deziro, la fajro, kiu nin 

varmigas, la êiapova batalanta ilo. La Amo estas ringo, kiu arigas 
êiujn homojn; es tas llimo helanta pro sia propra potenco. Jes, la Amo 
estas kiso nedifinebla kasita en la blua êielo. Kaj la indulino kiu 
ricevos tian mirindan kison, estas Ja Internacia Paco, kune kun gia 
propra filo la Uníversala Frat.eco. 

Tiu estas la nova sento veninta inter nin; la forta voko, kiu iras 
tra la mondo flugante per flngiloj de íacila vento, de loko al loko; 
kaj ankaií, kiu kolektigas pacajn batalantojn sub la sankta signo de 
l'Espero. 

F. SuRROCA 

* * * 
MIA UNUA AMKISO 

AL F-INO. c. PUIG 

O KAZIS en somera libertempo . . Ni pasigis kelkajn tagojn en la sn
pro de unu ella plej altaj montoj en Katalunlando, kie staras. 

preskaií ruinigita de la tempo, arla kaj antikva mona1lejo, kiun de 
longe f01·lasis la monahoj, kaj kie logas, nun, maljuna simpatia viro 
kun sia filino: en ilia modesta sed pura logejo, niaj familioj farigis 
gastoj dum tri tagoj kaj ni, Lio estas, mia amatino kaj mi, guïs iie la 
plej belajn horojn. 

Matene, ni Jevigis êiutage antaií la ektagigo, kaj antaií ol la suno 
estis leviginta, ni jam atendis gin sidante apud bruetanta fonteto, 
kie ni ripetadis multfoje la êiam novan kaj 'êiam belau, belsonan. 
frazon <<mi vin amas>>. Kiam per gia unua lumradio la suno salutis. 
nin, ni komencis nian gajan matcnmangon kaj fininte gin ni forlasis 
la fon ton por trakuri la arbaron, salt.ante kiel kapretoj, kurante tra 
la vojetoj kasitaj meze de la densa herbaro kaj serêante la bongustajn 
fragojn, kiuj estis malpli rugaj ol la fresaj Jipoj de mia amatino. 
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Kiam, Jacigitaj de la tro longa petolado, ni sidigis sur la verda 
herbon, la najtingaloj qmuzis nin per siaj plej belaj kantadoj kaj ni 
aiískultadis ilin atentege, aiídante nenion krom ili; ili kantis nian 
amon kaj ni ambaií rigardadis unu la alian, nenion dirante, premante 

reciproke niajn manojn. 
lan tagon, post la subiro de la suno, la nebulo ensovigis en la 

fundon de la valoj : silente gi suprenglitis la krutajn flankojn de la 
monto, ame dorlotante ilin, etendante sian vaporau vualon sur la 
arbaroj tie starantaj, ka5ante malrapide ilian verclan koloron, kvazaií 
gi kovrus per dika gaza manteJo dormantan infanon; baldau ni vidis 
gin sub niaj piedoj kaj tiam gi prezentis al ni ravan spektaklon. 
Sajnis, ke ni estas en malgranda izolita insulo mcze de grizkolora ne
bula maro, kies ondojn, similajn al amasoj de molega lano, neri
markeble movis tre kvieta bloveto, sangigante iliajn nuancojn, kiujn 
la malrapida noktigo malheligadis iom post iom. 

Fine, gi êirkaiíis nin tute kaj ni devis nin rifugi en la maldelikata 
mangoêambro dc la monahejgardantoj, kie ni gaje pasigis Ja tem pon 
per la plej agrabla babilado. Sed, allogitaj dc la belegeco de la guita 
de ni êarma spektaklo, mia amatino kaj mi forlasis êiujn kaj ni eliris 

sur la mona:hejan placeton. 
Neniam Naturo sajnis al ni tiel bela! 
La nebulo ku§is ankoraií super la valoj, kovranle guste la mal

grandan ebenajon, kie ni staris kaj tiel dense, ke niaj piecloj enigis en 
gin; la vento estis êesinta kaj eê la plej delikata aerbloveto ne movis 
jam la ondojn de tiu maro, kiun la luno griznuance argentis; en Ja 
êiela lazurajo palpebrumis la steloj kaj giaj cielarkkoloraj ekbriloj 
lumis kiel puregaj diamantoj. 

Neeble priskribi, "Jüon ni sentis! En la kortusanta silento de la 
Na turo, niaj voêoj malklare resonis kaj, kvazaií timante malhelpi 
gian ripozon, ni senrimarke ilin mallaiítígis, por silente rigardadi 
tian ravan belecon. 

La samtempe sentita cleziro esti karesataj de la dorlotanta nebulo 
reciproke nin proksimigis kaj ni marsis tra la vojeto, kiu êiumatene 
kondukis nin al la fon to; êirkaiípremante un u la alian ni malsupreni
ris gis kiam ni estis tute kasitaj de la malseka nebula manteJo. La 
lunlumo, refraktigante, disvastigis kaj intensive heligis la similkoto
nan vaporan amason : antaií ni, nur ni vidis la silueton de l'antikva 
mona:hejo, kiu ra pide malklarigadis êe tiu paso nia. Fine, ni haltis, 
mi sentis sur mia brusto la amajn batetojn de la koro de mia ama
tino, kiu senkurage, timigita de la grandiozeco de tia spektaklo, 
reiris maiantaiíen demandante per milda voêo, <<SC mi sin amasl>> Mia 
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kiso. malfermigante en siaj lipoj , malpermesis daiírigi la frazon, kaj 
la nebulo, varmigita de nia amo, tuj disrompigis. 

La vento forjetis gin de la supro de la monto kaj ni vidls gin 
dissirantan sian gazan mantelon je la abioj sur la fundo de la va!o. 

Temo proponita de La Revuo : 

]OSEFO GRAU 

LITERATURA KONKURSO DE LA 

z• KONGRESO DE LA « K. E. F.» 

Verki originatan studon pri arto, pri muziko, pri poezio, pri literatura au 
pr i historio. 

(La verko devas esti ne pli longa ol zo pagoj presitaj de La Revuo ). 
Premioj: 

ra Premio: Unu senpaga unujara abono al La Revuo kaj dek libroj de la 
kelekto de La Revuo. 

za Premio : Unu senpaga unujara abono al La Revuo kaj Faraona (3 vo-
lumoj). 

3a Premio: Unu senpaga unujara abono al La Revuo. 
]ugantoj: Sroj. Cario Bourlet, F. de Ménil kaj Fred. Pujulà. 
N. B. -La premiitaj verkoj estos publikigitaj en La Revuo. 
La Konkurso estas internacia . Al gi povas partopreni êiu esperantista. 

Sendu la verkojn sub koverto sur kiu oni skribos <•Por la Lit· Konk.•> kaj la 
adreson de la Federacio: <• rz, strato Gracia, ur bo Sabadell•>. 

La Grupo «Semo•> de A. E. P. el Barcelona decidis premií la plej bonan 
Kolekton de katalunaj modismoj, tradukitaj al Esperanta lingvo. 

La premio konsistas el arta argenta tabulo enhàvonta la nomon de 'l 
gajnonto. 
Premio de Sro. Fred. Pujulà : 

La literafurajn esperantajn verkojn de Sro. F . Pujulà (La Rompantoj 
Mistero de Doloro, Frenezo, La Grajo Erarinta, La Naivulo) dediêitajn alia 
au toro de la plej bona versduo (redolí) verstrio, au verkvaro, po vanta tau gi. 
kiel ctivizo de <• K. E. F. •> Ekzemple . 

<• Unuigo e~tas forta kaj la izoleco morta~ 
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STUDKOMISIO PRI CIULANDA VERKARO 
( Sekvo) • 

TIEN en nerekta komplemento 

Sa b. - Do, kial ili forpelas min de tien, êu kiel malbona. ( 69) 
Orig.-Doncs, perquè m'escupen d'allí; per dolent? 
Rap. - Kial do ili forkraêas min de tie; êu kiel malbonan? (Ri

marko pri malbona). 

UNUA 

Sab. -La apostolo numero unua min kompatu! ( 8) 
Orig.- Valgam l' apostol nttmero ú! 
Rap.- Min helpu la unua apostolo! 

VALORI kun la senco ATRIBUI VALORON 

Sab. - Ci malhelpi min? Mi ne tiom valoras cin! (92) 
Orig.-Tú destorbarme? No ·t dono tanta importancia! 
Rap.-tu ci, malhelpi min? Ci ne estas tiel grava! (laiívorte: mi ne 

aljugas al ci iiom da gravec<? ). 

VESTI 

Sab. - Mi cin vidas malbone vestitan, kaj ci ne devus vesti tia
maniere. ( 82) 

Orig.- Veig que vas mal endressat i no ·y tindries d'anar. 
Rap. -Mi vidas ke vi iras malbone vestí ta, kaj ci ne devus tiel iri. 

VIRO laiívorta traduko de kataluna ome = MIA KARA, MIA AMI

KO, NU!. .. 

Sab. - Ci mem, viro, ci mem ... ( 33) 

1) Mallongigçj.- Sab: Teksto de Sro. A. Sabadell.- Orig: Teksto ori

ginala. - Rap. Custa tra.duko laií opiuio de la Raportinto.- La numeroj 

montras la pagojn. (Vidu la numerojn 4", s•, 6", 7a, 8•, g•, 10• ka.j u• de K. E.) 
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Orig.-Tu mateix, home, tú mateix .. · 
Rap. -Cimem, do, cimem ... 

Sa b. - La dorso kaj Ja kruroj ne interesas por tio- Viro! ( r 4) 
Orig.-L'esquena i les cames no compten!- Ome! 
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Rap.- La dorso kaj la huroj ne es tas interesaj.- Nu! ( aií: hum!) 
Ni vidu la clialogon : La desegnisto rimarkas, ke la almo
zulo montras grandan suferon precipe per la okuloj kaj li 
cliras: Belegaj okuloj por desegno! La almozulo respondas: 
Sed, kio doloras al mi, estas la dorso kaj la kruroj . Tiam 
sekvas la rimarko de la pentristo kaj la ekkrio de la al
mozulo, kiu egalvaloras: Diable! Al mi ili ja estas tre inte
resaj! au: Kompreneble , êar ne estas viaj, kiuj doloras.) 

FARIGI VIRO kun la senco FARIGI GRANDA, ALTKRESKA 

Sa b. - Kiel ci farigis viro! (I 37) 
Orig.-Com t'has fet ome! 
Rap. - Kiel ci grandigis! 

Sab. -tu vi ne vidas, kiel mi farigis viro? ( I4I) 
Orig.-Que no ·m veu, com m'he fet ome! 
Rap,- tu vi ne vidas, kiel mi grandigis? 

VIRINO, ]aiívorta traduko dc kataluna dòna = MIA KARA, MIA AMIK
INO, SINJORINO, NU !. . 

Sab. - Sed, virino, kial vi venis? (56) 
Orig.-Però, dòna, perquè ha vingut? 
Rap.- Sed, sinjorino; kial vi venis ? 

Sab. - Silentu, virino! ( 6o) 
Orig.-Calla, dòna! 
Rap.- Nu, silentu! (au silentu, ci). 

Sa b. - Virin o, mi paro las serioze! ( 61) 
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Orig.-Dòna, que ·t parlo en serio! 
Rap.- Sed, mi parolas serioze, mia kara! 

Sab.- Bone, virino, iomete, kaj denove vi povos ekdormi! (64) 
Orig.- Vafa, dòna, un platet i ·s torna a dormir! 
Rap.- Nu, sinjorino, nur teleret?n da ili, kaj k. t. p. 

Sa b. - Virino, kial ne? ( 98) 
Orig.-1 sí, dòna! 
Rap.- Jes, sinjorino! 

Sab.- Sed, virino ... ( 130) 
Oríg.-Però, dòna .. . 
Rap.- Sed, mas trino ... 

FARIGI VIRINO kun la senco FARIGI GRANDA; FAMA, SERIOZA, RES

PEKTINDA. ( Enlandajo). 

Sab.-Ju pli pentrajojn ci pentros, des pli per ili ci farigos homo, kaj 
ju pli mi utilos kiel modelo des pli ankaií mi farigos virino, 
sed same ne estas farigi homo aií virino. (62) (Efektive). 

STILO 

AKUZATIVO KAJ NOMINATIVO 

Sab. - Nu, kie stipojn oni jam enmetis, tie oni sekvas ilin en
meti. ( 123) 

Orig. - Doncs allí on se n'hi ha posat, se n'hi posa. 
Rap.- Do ( aií kaj) kien oni enmetis, tien o ni enmetas. ( Laiívorte 
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kaj laiísence). ( Ciuokaze, anstataií «jam >> es tus pli gusta 
«iam >>). 

Sab. - Tiuj ei trajtoj, kiujn vi havas kiuj malsupreniras viiagsuben, 
vi ne havus ne suferinte. Mi ne scias êu ili estas pro doloro, 
sed tiel ili sajnas, kaj por desegni estas same kvazaií iÜ 
estus tiaj! (15) (Laiívorte). 

Orig. -Aquestes ratlles que teniu, que vos baixen cara avall, sense aver 
patit, no les tindriau. No sé si són de dolor, però ·u semblen, 
i per a dibuixar es com si ·u fossin! 

Rap.- Tiujn êi sulkojn, kiuj malsupreniras tra via vizago, vi ne 
havus ne suferinte ( aií : sen antaiía j suferoj ) . Mi ne scias 
eu ili estas sulkoj de doloro, sed ili tiel sajnas, kaj por la 
desegno tio sufiêas. ( Laiísence ) . 

Sab. - Kiujn oni pendigas ee la altaroj, kiel dankosigno por 
sanktulo. ( 41) (Noto de la tradukinto ). . 

Rap. - Kiujn oni pendigas je la altarojn, kiel dankosignon. 

Sa b. - ... mi ne deziras la estonta gloro por mi. (52) 

Sab.- Sed la larmoj de tiuj, kiuj estas patrinoj, oni visas per 
eirkaiípremo, '(53) 

Rap.- Sed la larmojn ... 

Sab. - Se mi povus eltrovi tiun êi vivon! Tiujn ei liniojn kiuj ne 
estas linioj! Tiun, mi ne scias kio, de la esprimado! ( 16) 
( Laiívorte). 

Rap.- ( tiuokaze): Mi ne scias kion. (La frazo sajnas ne povas esti 
klara por fremdulo. Mi ne povas jugi ). 

Sa b. - Kaj kio ci volas, ke okazu? ( 75) 

Sa b. - Mi a mas cin gis tio deziri, kion ci deziros? ( 91) 

Sa b.- Kiel komencis cian aldonitecon? ( 39) 
Orig.- Com te va venir l'afició? 
Rap.- ( Lauvorte ). Kkiel venis al ci la artinklino? 
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Sa b.- Manuelo faras sian portreton sur tre malgranda tolo. · ( 86) 
Rap. - Sur tre malgrandan tolon. 

Sa b.- Mi reiros al mia mansardo, kaj nenion ni suldas un u al la 
alian. ( 120) 

Orig.-M'entornaré a tes golfes, im paus. 
Rap.- Mi reiros al mia mansardo, kaj jen tio ( aií laiívorte: kaj ni 

estos kvitaj). (Rimarko pri aliau). 

Sab. - Dio gardu eiujn vi ella malbona! (128) 
Rap. -Ciujn vio. 

TIA KIA kiel adverboj = EsTI 

Sa b. - Tiu ti domo tia, kia gi funkciadas, ne estas bone. ( 17) 
Orig -Que aquesta casa, tal com va, no va. 
Rap. - Ke tiu ei domo ( hejmo) tiel, kiel gi iradas, ne iradas ( bone ), 

( LaQ.vorte). 

Sab.- Cu vi vidas kiel silentante, estas kiam pli bone parolas la 
buson, kiam la frunto sajnas pripensi. (16) (Laiívorta 
traduko, kiu konservas la konfuzon de la originalo ). 

Orig.-Ho veieu? Ho veieu, Isidre, com callen? Es quan parla mellor 
una boca, quan el front sembla que mediti. (Stilo malbonega; 
nekomprenebla frazo). 

Rap.- ( Rimarko pri << buson •>). 

Sab. - Oni ne trompas la patrinojn. Kiam ili ion ne scias, tiam ili 
divenas tion. (53) 

Orig.-A les mares no se les enganya. Quan no saben, endevinen. 
Rap.- La patrinojn oni ne povas trompi. Kiam ili ne scias ili di

venas. ( Laiívorte kaj laiísence). 

Sab. - Kaj ci ja scias eu ni nenion bezonas! 
Orig. -I fa ·u sabs tu si ·ns falta res! 
Rap.- Kaj ci ja scias, kiom multe ni bezonas! ( Laiísence ). 

Sab. - Cu ni devas toasti per terpomoj? - Kaj per kio? !:.a toastoj 
ne konsistas el tiu per kio oni toastas sed por tio al. kio oni 

toastas, ( 65) 
Orig.-Amb patates hem de brindar? -1, doncs, amb què? El brindis 
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no es amb lo que ·s brinda, sinò per allò que ·s brinda. 
( Granda manko de sintakso: «el brindis no es amb lo que .. . 
sinò per allò~ ) . 

Rap.- tu per terpomoj ni de vas toasti? - Per kio do? La toastoj 
ne konsistas el tio per kio oni toastas, sed el tio por kio 
oni toastas. ( JLaií. supozehla senco ). ( Rimarko pri <1kaj per 
kio? f) d{onsisti el tiu per kio f) <1konsisti por ho al kiof> ). 

Sah. - Kiam oni sekvas tiun metion, kiun mi ne scias kiel oni 
nomas gin. ( 21) 

Orig.-Que ·y sentit dir qu'han de dur els qu'emprenen aquest ofici, 
que io no sé com ne diuen 

Rap.- ... tiun metion, kies nomon mí ne konas. 

Sah. -Por cin sendi al la urbo, al fremdolando, aií. kien ajn gi 
estos. ( 28) 

Orig. -Per a enviar-te a estudiar a ciutat, a l'extranger o allí on sia. 
Rap. -Por sendi cin studi en la urhon, al fremdolando au ien ajn. 

Sah. - Ehle mi rigardas per la koro, aií per la sento, aií per kio ajn 
gi estas, sed koncerne ... (44) 

Orig,~Devem mirar amb el cor, o amb els sentiments o amb to que 
sia, però en tractant-se ... 

Rap. -E ble ni tigardas per la koro, au per la sentoj au per io ( ajn) 
alia, sed koncerrtc ... 

Sah. - Riu ajn aiískultus vin, kredus ke ni es tas kio ajn. (III) 
Otig. -Qualsevol que ta sentis es creuria qui sab lo que som! 
Rap.- Kion pensus pri ni, kiu audus vin! (Lausence ). 

Sab. -Ne, sinjoro Instruisto, ke ili venu! -Nu!. .. Kiel ci dir
as: ( 29) 

Orig. -No, senyor mestre, que no vinguin! I ara! .. . Qué dius! 
Rap.- Ne, sinjoro Instruisto, ke ili ne ven u! - Nu!. .. Kion ci dir as! 

Sa b. - Es tas pro dek centimetroj nur, kial' mi ne gin ven dis. (52) 
Orig. -Em va venir ri/un pam de vendrel. 
Rap.- Nur je dudek centimetroj, mi ne vendis gin. 

Sah.- De tiam, kiam sia patro mortis, kiel malmulte da rento ni 
ha vas, mi devigis §in iri al la Konservatorio. (57) 
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Orig.- El dia que va morir el seu pare, com que vam quedar amb molt 
poca paga, la jeia anar al Conservatori. 

Rap.- Kiam sia pa tro mortis, êar ni restis kun tre malgranda pen
sio, mi irigis sin al la Konservatorio. 

Sab.- ... kaj mi sekvos ciajn konsilojn. Kiel ci jam donis ilin tiel 
bonajn allVIanuelo. ( II5) 

Orig.- ... i seguiré ·tstcus cancells. Com els vas donar tant bons a n'en 

Manel ... 
Rap.- ... kaj mi sekvos ciajn konsilojn. Ci ja donis tiel bonajn kon

silojn al 1\'Ianuelo ... ( Rimarko pri kiel ci jam ... ) 

Sab. -Vi ha vas okuloin , kiujn vi tu te ilin ne meritas. ( I4) 
Rap. - ( Rimarko pri : << kiujn - ilin >>). 

Sab.- Kaj êu ci komprenas, tio estas êar êiu pano enhavas multe 
da svitoj : svito pro la semado de la greno, svito por gin 
vidi kreskantan, svito por timo ke la hejlado gin detruu, 
drasa svito, svito por gin gardi, knedi, kuiri, kaj svito, kiu 
estas pli forta svito : svito pro timo ne povi gin man
gi. ( s - 10) (Tu te laüvorta traduko ). 

Orig. -1 es que veus? Cada pa vol dir moltes suors: suor de sembrar 
el blat. suor de veure-l creixer, suor de por de que la cala
marsada ·l mati, suor de batre, suor de guardar-lo, suor de 
llevar-lo i de coure-l, i suor qu' es més que suor: suor de por 
de no poder-ne menjar. (Malbona, efektema, konfuza stilo). 

Rap.- (Rimarko pri: <<Svitoj >>en multenombro, <<svito por gin vidi 
kreskantan>> <<svito por timo ke>> <<drasa svito>> «kuiri>> <<pli 
forta svito» ). 

Sab. - Sed ci ne rememoras, kie ci logas, ke nun estas la vilaga 
êeffesto, ke ni devas liveri la turtojn, nek pri la meso, nek 
pri i o a j n, pro la mani o pri landkartoj. ( 9 ) 

Orig. -Es que ni ·t recordes aon vius, ni que siguem a festa major, ni 
que tinguem d'entregar les coques, ni de miss«-, ni de res, amb 

aquesta taleia dels mapes! 
Rap.- Sed las u min! -Ne êar vi memoras, ne kie vi logas, nek ke 

nun okazos la vilaga êeffesto, nek ke ni devas liveri la turt
ojn, nek pri la meso, nek pri io ajn, pro la manio de l'pen
trado. (MAPES = (landkartoj) estas slanga esprimo por 
nomi dezegnajojn). 
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Sah. - Sed certe okazis al vi multe da reversoj ! ( 15) 
Orig. - Però de#en aver passat m olts trastorns! 
Rap.- Sed certe vi travi vis multajn kontraiíajojn! ( Laiívorte ). 

Sah. -Via mieno ne esprirnas mizerón sed doloron. -Mi ankaií 
tion ha vas. - Sed tiun de vi nomi tan, o ni ne po vas de
zegni. ( 14) (Li nomis neniun doloron). 

Orig.- No ·s de miseria que feu cara : es de dolor. -Ja ·n tinc també 
de dolord -Però ·l qne vos voleu dir no ·s dibuixa. 

Rap.- Via vizago ne esprimas mizeron sed doloron. -Mi ankaií 
doloron ha vas. - Sed tiun pri kiu vi al u das ( aií parolas : 
aií laiívorte: pri kiu vi intencas paroli) oni ne desegnas! 

Sah.- Bone! Al la vendejo, kaj rapidu! (34) 
Orig.- Vaja! Cap a la botiga depresa! 
Rap.-Nu! Rapide al la hutiko! 

Sah. - Ci vidas gin, kvazaií idealo, kiu nagas en êaro el oraj flamoj 
kun artantika matenkrepusko. ( 44) 

Orig.-El veus com un t'deal que neda entre un carro de flames d'or, 
amb una aurora boreal per fondo. ( Malbonega stilo. Nekom
preneble estas kiel ddealo)> nagas <<inten> êaro el oraj 
flamoj kun horeala aiíroro, kiel fundo aií fono!) 

Rap.- ( Rimarko pri «kvazaií idealo)> ). 

Sa b. - Bildego! ( 41) 
Orig.-Dómino! fEkkrio de la ludanto, kiu ludas siau lasian lud

pecon en la Judo de domeno. Ci havas ankaií kaj sekve la 
sencon: GAJNITA! TRAFITA!) (Ehle la tradukinto intencis 
traduki la francan tableau - trafita! ) 

Sah, - Tio es tas nerva j ekvekigoj. ( 66) 
Orig.-Es un desensopiment de nirvis. 
Rap.- Ci estas sentorporig (il) o por la nervoj. 

Sah. -Do, jes: es tas jam de longe ke ci ne skribis al mi. ( 75) 
Orig.-Doncs si: feia molt temps que no escrivies. 
Rap.- Ja, jes: jam de longe ci ne skribis (al ni). 

Sah. - Kiam la semo alvenas al la aliaj, gi ne estas sole aêetita per 
svitoj : gi entenas gutajn sangojn de la vivo! (ro) 
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Orig.- Quan la llevar arriba als altres, no es sols suor lo que ·ns costa : 
són gotes de sang de la vida f 

Rap. - Kiam la semo alvenas al la aliaj, ne nur sviton gi kostis al 
ni sed ankaií gutojn de sango de la vivo! ( Laüvorte kaj 
laiísence ). 

Sa b. - Patrino, tio okazas tiel, kiel mi diras gin al vi. ( 20) 

Orig.-Es que·s aixís, mare, tal com l'hi dic. 
Rap. - Gi estas tiel, pa trino, kiel mi diras. 

Sab.- tu êar mi estas novulo?- Jes pro tio. Nunci tion diris, êar 
ci estas novulo. ( 69-70) 

Orig. -Per nou? -Per nou. Ara ·u has dit bé. Per nou. 
Rap.- tu êar mi es tas novico? - jes, pro tio. Nun ci trafis. Car ci 

esta s novico. (La fmzo A ra ·u has dit bé es tas: «nun vi 
trafis>> nun vi parolis grave, aií nun vi divenis>> ). 

Sab. -<<Kompatinda virino >> kaj pli da «kompatinda virino>>. (78) 
Orig.- <<Pobra dòna>> i més «Po brot dòna! >> 
Rap:- <<Kompatinda virino>> kaj ankoraií <<kompatinda virino !~. 

Sab. - Funde en unu flanko granda vitra]aro provizita per kurten
oj, kaj sube kanapo· ( 86) 

Orig. -Al fons, a un costat, una gran vidriera amb cortines, amb una 
otomana a sota. ( Oni ne scias sub kio kusas la kanapo ). 

Rap. -Funde kaj flanke, granda vitra]aro kun kurtenoj ... (Laiívorte) 

Sab. - tu ci estus trovinta iun, kiu estus aminta cin tiel, kaj tiel 
longedaiíre, kaj tiel... cin sola, kiel mi finigis amante 
cin? ( 87-88) 

Orig.- Que a·ttrias trobat ningú que t'agués estimat tant i tant temps, i 
tant ... a tu sol, com jo he-arribat a estimarte? 

Rap.- ( Lausence) Kiu est us amin ta cin tiel multe, tiel longatempe, 
ka j n ur cin, kiel mi (f in~) cin a mas? 

Sa b. - ... nek gen~fleksante min al gi. ( 95) 
Orig.- ... ni posant-m'hi, al davant, de genolls. 
Rap. - ... nek genufleksante antaií gi. 

Sab. - l{e ci elvekas la personoj eê ne dirante : Dio cin gardu! (gr) 
Orig. -Que despertes a la gent sense donar ni ·l Dé~t vos gt~ard! 
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Rap.- Ke ci elvekas la personojn ne diran te eê bonan ·tagon! (Ri
marko pri : « personoj >> kaj <<eê ne diran te>> <<Dio cin gardu!>> 
<<Deu vos guart>> estas simpla saluto- <<bonan tagon!>> 

Sa b. - Mi gin divenas al ci! ( go) 
Orig.- Veritat que seré sola, aquí casa? Sí que ·u seré! Te ·u endevino! 
Rap. -tu ne vere, ke mi estos sola (la sola, nura virino) en tiu êi 

hejmo (aií: hejme)? Jes, mi estos! Mi gin antaiísentas! 

Sab.- ... samprofesionanon! (92) 

ATINGU ( Subjunktivo ha vas ofte en ka t. lingvo estontan sencon) 

Sab. - ... sed ju pli ci atingu tion , des pli mi perdos. ( 61) 

Orig.- ... però com més ne tinguis, més lti perdo. 
Rap. - ... sed ju pli ci ha vos, des pli mi malgajnos. (Vidu PERDI). 

Sab.- Brave! Vi labm·as por granda pentra]vendisto?- Ne, sinjoro, 
por vendistino! = Ha! -Mi laboras por la posteularo. (ros) 

Rap.- ( Laiívorta traduko. Katalune, <<posteularo>> = posteritat estas 
virinseksa!! Rimarko pri: <<granda» =grava). 

Sab. - La fatalo doni al li bopatrinon, êar tio êi estas fatalo je 
konserva]o. ( 101) 

Orig. = El destí d' aver-li donat una sogra, que a-ixò es un destí en con

serva. 
Rap.- La fatalo doni al li bopatrinon, êar tio êi estas peklita 

fatala]o. ( Laiísence ). 

Sab. - Ci similas al tio; kion Manuelo pentris, kiam oni elkrevigis 
lin. ( 106) 

Orig.-Se sembla a lo que feia en Manel en aquell temps que·l re
ventaven. 

Rap.- Ci similas tion, kion Manuelo pentradís, kiam oni malaiída
dis lin. ( Rimarko pri : <<elkrevigi» laiívorta traduko de 
«reventar» slanga esprimo, kiu signifas <<malaiídi>> malbo
nin ten ce kritikaêi). 

Sab. = Mi ekdormigis dum momento, kaj kiam mi vekigis jam li 
ne estis. = tu li au vi ne estis? ( 103) 

Rap.- En la originala lingvo la demando estas natura, êar oni ne 
uzas la pronomon antaií la verbo ). 
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Sah.- Kaj, kien ci celas,nucliru?- Mi pormalkara luanto. (roo) 
Orig.- I tú per a que tires, aveiam? -]o, per a llogater de barato. 

(Slanga stilo ). 
Rap.- Kaj vi, al kio inklinígas? Ni vidu! -Mi inklinigas esti 

luanto de malkaraj eamhroj. 

Sah.- Oni ekaiídas malproksiman orkeston kaj kriojn pli kaj pli 
hone aiídataj. ( I44) 

Orig. -Se sent una banda tocant al lluny i orits que ·s van apropant. 
Rap.- Oni au das malproksiman orkestron, kaj kriojn kiuj alprok

simigadas. ( Laiívorte kaj laiísence ). ( Rimarko pri : <<aiída
taj )} en nominativa). 

Sah. - ... sed same ne estas farigi, homo au virino. ( 62) 
Rap.- Lauvorta traduko. Ciuokaze: <<farigi viTOl>. = Vidu «farigi 

homo)> kaj «farigi virino)>. 

Sah. -Car mi ne luigis la korpon por ílin vestí. ( II5) ( Ilin : la 
vestajojn ). 

Orig.-Es que no m'hi llogat el cos per a dur-la. 
Rap.- Car mi ne ludonís mían korpon por gin vestí (per tiuj rieaj 

vestajoj ). 

AJ interjekcio, kun senco petola kaj admira 

Sah. - Aj! kía viro vi ja estas! (roz) 
Orig. -A i! Quin ome que ·s vosté! 
Rap.- Hm! (Nu!) Kia viro vi ja estas! 

Sah. - Aj. aj! La musoj ja falas sur la turtojn I ( 6) 
Orig. -Ai, àil Les mosques bé ·y cauen! 
Rap.- Nu! La musoj ja falas sur ilin! 

Sah.- Mi estus irinta trovi cin. (55) 
Orig.-T' aurià anat a buscar. 
Rap.- Mi estus irinta renkonti <<aií: serêi) cin. 

FINO 

. Kiam ·ni ekkomencis publikigi tiun ti kritikon ni diris, ke gi estis serioza 
ka¡ serena. . 

D?m I~ publi~igado, niaj samideanoj povis konstati tion kion ni diris, kaj 
ankau la nmarko¡n de Sro. Fred. Pujula, al kiu ni suldas dankon por la bona 
servo kiun li faris al nia literatura. • 
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PRI lA DEKLARACIO 

En la !asta numero de ~Lingvo Internacia~ sinjoro Cart faras Deklaracion 

en la nomo de la Akademio. Antau ol doni nian opinion pri gi kaj pri la rolo 

de niaj Esperàntistaj Institucioj, ni plej respekte demandas nian eminentan 

samideanon sinjoron Boirac êu efektive Sro. Cart estis komisiita fari tiun De

klaraciot~. kaj êu gin aprobas la aliaj akademianoj. 
LA REDAKCIO 

EKSTERLANDA MOV ADO 

FRANÇA 

Paris - En el número de Març de l'important revista Franca Esperantista 

llegim lo següent, a lo qual, per l'importancia que té per al nostre moviment, 

no podem deixar de fer alguns comentaris ; 

~NEDISKUTEBLA TRIUMFO 

La eksperimento, pri kiu ni parolis en nia !asta numero, tràdukinte 

artikolon de la fame konita pariza jurnalo Excelsior, plene sukcesis. Esperanto 

unnfoje ankoraü triumfis, kaj ni povas tion diri, definitive triumfis. tu esta s 

necesc aldoni, ke ni êiuj estis certaj pri tio? La tre malfacila teksto de Abel 

Hermant, unue tradukita en esperantan, anglan, germanan, italan, hispanan 

kaj rusan Iingvojn, kaj poste retradukita francen laü la suprecititaj tradukoj, 

estis retrovita preskaü Iaüvorte en esperanta kaj italaj retra.dukoj. Sed la 

esperanta retraduko redonis plej guste iajn nuancojn, kiujn eê la itala Iingvo 

ne estis kapabla plene transdoni. La aliaj Iingvoj pli-malpli proksimume 

alproksimigis al la originala teksto. Tiu rezulto montras, ke la eksperimento 

estis farita kun la plej granda Iojaleco. La franca kaj la itala Iingvoj havas la 

saman devenon, preskau similan gramatikon, kaj plie ilia ambnua kunpenctrigo 

daüradis dum multaj jarcentoj. Kio nur diferencigas ilin estas malsama nacia 

karaktero, kiu elmontrigas per iom malsamaj nuancoj. O ni povas diri; kc i tala 

Iingvo estis por Esperanto la plej dangera kunbatalanto. Tamen Esperanto, 

!au la decido de la jugintaro, venkis, êar, kiel diris Sro. Tristan Bernard en la 

spritega kaj samtempe profundsenta parolado, kiun li faris duro la festo 

organizita dc la jurnalo Excelsior en la teatro Femina: <<super la aliaj Iingvoj 

Esperanto superigi;., laü la kunkomparo de In tekstoj, per la zorgo de la detalo 

kaj la gusteco de la esprimo. ~ 

Tiun gra van sukceson ni suldas al la IertêCO de du parizaj Esperantistoj, 

Sro. Cario Bourlet, kiu tradukis cspcranten la tekston dc Sro. Abel Hermant, 

kaj Sro. C. Aymonier, kiu retradukis francen Iaü la esperanta traduko. Tiujn 

du bone konatajn Esperantistojn ni estas feliêaj gratuli je la nomo ne nur de 

la francaj Esperàntistoj, sed ankaü dc la tutmondaj samideanoj. AI ili ni 

suldas nekontraüdireblan sukceson. 
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Oni povas rekomenci la ekspcrimenton en aliaj landoj, la rezulto estos 
êiam tutc sama. La forta de Esperanto estas ne venkebla. Du samnaclanoj 
parolantc egalbone la nacian lingvon kaj Esperanton estos êiam la plej 
kapablaj ~uste traduki kaj rctraduki nacian tekston; aliparte du homoj 
samegalc parolantaj du diversajn naciajn lingvojn kaj perfekte poscdantaj la 
plej intimaju nuancoju cLc tiuj du lingvoj estas malofte troveblaj; oni povos 
eê diri, ke ili ne ekzistas. 

Tamen multaj malantaúirantoj rediros, ke artefarita lingvo ne povas 
ekzisti, ke du personoj parolantaj elpensitan lfngvon malbone interkom
prenigas, k. t. p. Ni povos prave respondi al ili rakonlante la eksperimenton 
dc la xoa de Februaro xgu, kiu estas unu el la plej gravaj datoj de nia 
historio. - F. DE MÉNIL. •> 

Els nostres amics de Frauça, saben revestir tots els llurs actes amb totes 
les gales i tots els trucs capaços dc despertar la curiositat de !'exceptic i d'a
traure-I vers el nostre moviment. L'acció pública, constant, persistent¡ multi
pla, intensa dels samideanof parisencs ha creat en la llur ciutat un ambient en 
alt grau favorable a l'Esperanto. En allò que ·s refereix al nostre moviment, 
París es, com en les demés branques del saber umà, la que triomfalmPnt, in
trepidament, va a la davantera. En el moviment urbà parisenc, hi figuren (i 
no pas com onoraris, sinó en caracter d'actius, de cap-davanters) omes emi
nents i de reputació i fama universals, els quals han fet amb la llur acció i el 
llur exemple, que ·s donés en el nostre ideal una importancia i una acceptació 
que no tenen semblant en cap altra pari del món. 

Ara dc poc, a Paris mateix, s'ha lliurat el més gran duel (duel a mort) con
tra les llengües naturals, del qual n'ha sortit eroicament triomfant l'Esperanto. 
I, en la festa pública en la qual el ] urat, va· donar el seu veredicte, un dels més 
reputats literats francesos, en Trisian Bernard, ha fet unes declaracions que, 
per lo que ·ns atanyen, cal recollir. 

~No sé pas què diran ara ·Is meus companys; però de mi responc que no 
titubejaré més: quan tindré una obra per fer traduir a l'extrangcr, la faré 
traduir, sota ma vigilancia, per un dels nombrosos esperantistes dc Paris en 
els quals jo tinc posada tota ma confiança; i, un cop feta aquesta traducció, 
s'enviarà a l'extranger a un esperantista distingit. I aquest la traduirà a sa 
llengua maternal.~ 

I, en un altre paragraf de l'interviu publicada per Le Temps, diu també : 
~Vaig a escriure una novcla en Esperanto, i després una obra en tres actes 

en aquesta mateixa llengua. Ja sabeu que, després de la conferencia que faig 
demà, sc podran e'scoltar diversos traços dramatics i !iries. Se cantarà !'Al
ceste, dc Gluck, traduïda: serà més sublim que mai!. .. ~ 

Un altre cop, encara, París s'avança. Serà també per a nosaltres la Vila 
Llum. El gest ecoic d'aquest escriptor al llançar-se a la brega, com deixa dit, 
mereix dc tots nosaltres el més decidit regraciament. Imagineu-vos, demà, 
com augmentarà l'importancia dc la literatura esperanta, quan se compleixin 
les declaracions anotades! Això serà senzillament la penetració pacifica en la 
literatura universal, i obligarà, sens dupte, als demés escriptors a imitar 
l'exemple. 

AIH no es pas ell sol qui ha fet declaracions favorables al nostre moviment; 
i el nombre seguirà creixent (no cal pas dubtar-nc) després de l'indiscutible 
exit agut. 

I quan, entusiasmat pels fets, un endreça l'esguard a la nostra terra, an 
els nostres omes de lletres, un se demana si som en el món. després de feta la 
comparança. Lluny de ajudar-hi, lluny de acoblar-sc amb nosaltres, lluny d'en
dinsar-se en l'idea de l'Esperantisme, els escriptors catalans s'han mostrat ben 

I 

\ ; 
) 
I 
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refractaris al nostre moviment. ¿Si seran de diferent condició? Tant sols algu

na volta un cap se redreça per daniunt dels intelectuals d'aquí i llença al vent, 

com un oracle, una forta apologia de l'Esperanto. I prou: ni ·Is apologistes se 

fan predicadors ni divulgadors! I el cercle que fatalment ens separa, quasi per 

complet., del rotlle intclcctual d'aquí, pcrmaneix in trencable, no s'elimina. ¿Som 

nosaltres dé diferent condició que ·Is correligionaris dels altres països? 

Opino qu'hem d'endreçar les nostres campanyes a atraure-ns els i.ntelec

tuals; al cap i a la fi, siguin de la mentalitat que siguin, ells afermaran i d<>

naran relleu i valua plena :í.l moviment esperantista català, i amb ells entrarà 

també triumfant a les entitats de cultura de primer, i paulatinamcnt a totes 

les institucions cívils de l'Estat, a totes les institucions que són la força i po

deriu i gover.n dels ¡pobles. 
Fer-ho d'altra ¡;nanera opino que es erroni. Proposar-nos demà que l'Estat, 

o les Diputacions, o ·ls Ajuntaments, acceptin i usin la nostra segona llengua, 

sense que ·1 poble tol senti la seva uiilitat i ·n tingui conciencia, es temerari i 

exposat al fracas. Per fer collita abundosa cal preparar de primer el terrer, i 

totseguit sc¡;nbrar-lo: no escatimant els preparatius del conreu es com s'asse

gura la collita. Fem igual nosaltres: conquerim primerament els individus, les 

voluntats individuals; demà Ics corporacions; i així, paulatinament, en línia 

recta, arribarem indubtablement a la fi. 
En un dels meus primers articles pro-Esperanto assenyalava la necessitat 

d'atraure ·ls infants an el nostre moviment. Avui m'hi ratifico, car amb ells 

assegurem el d<'mà. S'imposa, per a això, conquerir de bell antuvi ·1 professo

lat; tasca a la qual poden prou dedicar-se ·Is molts professors esperantistes 

que mili ien amb nosaltres. 
Cal actuar, amics; actuar constantment! Els omes que, convençuts d'un 

ideal, no li dediquen, o iotes o en part, les llurs energies, fan tort au aquell 

ideal¡ i contribueixen al seu enderroc. L'cxit triumfal obtingut suara a París es 

la logica i natural couseqücncia de l'actuació constant i persistent dels com

panys d'allf. Si ·ls omes nostres que aquí han fel declaracions en pro de l'Es

peranto; si ·ls pocs escriptors, poetes i prosistes, omes de ciencia i inlelectuals 

de renom, que fan el carni ab nosaltres, si bé de casa llur estant, actuessin com 

es llur deure, i no ·s contentessin del llur umil (massa umil) apoi al nostre 

moviment, i bravament se llancessin a -la brega com els llurs companys d'altres 

països; podríem esperar que ·1 cas de l'escriptor Tristan Bernard se reproduís 

ans dt> poc a casa nostra, com se repetirà, sens dubte, en altres països. 

De l'estat platonic en que l'Esperantisme ·s troba encara a la nostra terra, 

hem de fer-lo passar a l'estat practic. Bo es, i aduc indispensable, que sentim 

per l'Esperantisme quasi una idolatria; però aquest sentiment íntim hem de 

servar-lo per a que alimenti les nostres energies durant la lluita, per a lo prac

tic. L'ambient sà que ·ns rodeja, flor dc les nostres campanyes, hem de tra

duir-lo en fets, sens deixar dc crear ambient. Així, demà, quan en el camf as

cendent agucm, per fi, do provar fortuna en els esmentats organismes. troba

rem acceptació decidida, car llavors aqui, com avui a França, la nostra acció 

respondrà a una necessitat. Però per tots els medis, amb totes les forces, hem 

de fer que aquesta necessitat sigui sentida; per conseguir-ho cal indispensa

blement que cadaú actuí perfidiosament, toçudament, en el llur camp : els li

terat~ entre ·ls omes de lletres, els omes de carrera entre ·ls llurs colegucs, els 

intelectuals entre 'ls llurs semblants, els mestres entre ·ls llurs companys de 

professorat, etc.; tots i cadau entre •ls seus correligionaris. 
I quan l'ambient i el medi seran prou favorables, quan la necessitat ans 

mencionada serà un fet, podrem també revestir els nostres actes de tots els or

naments i totes les gales, confiadament segurs que de l'cxit public i altrament 

(i aquest per descomptat), de l'cxit de l 'Esperanto com a llengua util a totes 

les m~nifestacions de la vida. I llavors aital triomf romandrà inesborrable 

com un fet trascendental, com ho restarà ara a l'altra part del Pircneu, sobre 
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tot, el cas de l' ExcelsioY. Si avui aquest cas se re petis aqui. es dubtós que tin
gués entre nosaltres (entre ·ls nostres intelectuals) la decisiva influencia que 
alli ha tingut i tindrà. 

Llancem-nos, doncs, tots a la plaça pública, preparem el terrer i fem bona 
sembrada, que aixf la collita ( el triomf) serà abundosa, pròdiga, exuberant. 

Tant-de bo que la meva veu d'entusiasta i acliu arribi al retraïment dels 
companys devalua, l'acció dels quals, malavenhll·adament, no trascendeix en
cara més enllà de les parets de llurs estatges,- D. SERDA. 

BELGICA 

VII Congrés Internacional d'Esperanto ( 20-29 Agost 1911 ). -Parlant del 
satisfactori nombre dels que ja han remès la llur adesió al Congrés. el nostre 
bon confrare Cario Bourlet diu en el número de Febrer de La Revuo : 

•Això ja es un bon senyal, i fins ara, en cap Congrés s'avia rebut tant aviat 
un tant gros nombre d'inscripcions. No obstant, això no es suficient. Tot fa 
semblar que •ls congressistes seran moltíssims i que moltes persones encara no 
inscrites intentin viatjar a Antverpen: per qnè, doncs, no s'inscriuen totse
guit? Això facilitaria la tasca del Comitè organitzador. Es facilment. imagina
ble la confusió que produeix una sobtada adesió, a última ora, d'una multitut 
de congressistes. ¿Com pot, el Comitè, preparar i cuidar-ho tot degudament si 
ignora si seran mil o tres mil ? 

Estimats samideanoj :escolteu-me! No retardeu Ja vostra inscripció: om
pliu tot-seguit la fulla d'adesió, i envieu-la a •La Sepo~. 

El no-mbre de congressistes aderits ans del 4 de Març, es de 525: 
- En el Concurs literari ·y poden prendre part tots els esperantistes. Els 

manuscrits han d'enviar-se, abans del r.r de Juliol, al secretari-caixer; no 
poden ser escrits de l'autor mateix, i han de portar un lema que ·s repetirà en 
un sobre contenint el nom rle l'autor. 

~La Sepo~ prega a tots els esperantistes que, a fi de donar més cxit al 
Concurs literari. ofereixin premi~ per als temes que desitgin presentar· 

Fins ara ·Is favoreixedors del Concurs són : 
•Comitè organitzador del Congrés t. - Histo,-ia de l'Esperanto. 20 pagines 

com les de B. E. Primer premi : Ioo francs; segon premi: 50 francs. 
• Redacció de Belga Espel'antisto •· - Novela original. 12 pagines format 

B. E. Premi: so francs. 
4 Grupo Esperantista d'Antverpen•. -Sobre l'utilitat de l'Esperanto en el 

Comerç. Manera d'intYodttiY l'ús de la llmgua intel'nacional mles t'elacions co
mercials. 5 pagines format B. E. Premi: 50 francs. 

•La Verda Stelot.- Sobre l'utilitat de l'Esperanto en e's obrers. Manera 
d'introduir l'ús de la llengua internacional en les classes obreres. Premi : 
50 francs. 

Sr. Frans Schoofs. - La vella escola de pintors flandesos. Premi: JO francs. 
Les revistes Belga EspeYantisto i Oficiala Gazeto publicaran ragularment 

noves sobre ·I Concurs. 
Per a l'organització de reunions de Secció ·s prega dirigir-se al senyor ge

neral Sebert, president del •Comitè Constant de Congressos• ( 14, rue Bré
montier, Paris), qui les inscriurà en el programa general del Congrés. •La 
Sepo• s'encarregarà de procurar locals per a les reunions. 

El Segon Congrés de la • U. E. A. • tindra lloc a Antverpen del 29 al 
JO Agost I9II, tot-seguit després del Congrés Esperantista, del qual es inde
pendent. L'objectiu d'aquest Congrés es un examen dels treballs portats a cap 
i fixar-ne per al següent any. El preu de la carta de congresista es fixada a 
2 sm = 5 francs (amb els documents oficials). Els que no puguin assistir al 
Congrés, però desitgin ajudar-lo i rebre-n la docomentaci:,, poden aderir-s'hi, 
com a protectors, pagant I sm. = 2'5o francs. 
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RUSSIA 

Derkento (Caucas).- Durant un ball de mascares aparegué una senyore· 
ta amb vestit personalitzant l'idea de l'Esperanto. Els esperantistes presents 
aprofitaren aquella ocasió per aclariran el public el significat i l'utilitat dc la 
nostra llengua. L'original vestit obtingué un gros exit i el primer premi del 
Concurs. 

ANGLATERRA 

Londres. Un nou progrés.- Esperanto entra com accessori en la literatura 
d'avui. En Anton oj the Alps, de W. Virtor Cook, novela sensacionaÍ que pu
blica en follctí l'important diari de Londres Morning Leader, tot un capítol 
està dedicat a la visita que fa ·1 protagonista al Club anarquic esperantista de 
Milan. El mateix ja abans havia trobat un troç de paper amb una misteriosa 
inscripció en Esperanto. 

ESTATS UNITS 

New-York.- S'acaba de fundar una ~Fraternitat Esperantista Internacio
nal d'Estudiants•>, l'obj e'ctiu dc la qual es: r.' Crear fraternals relacions entre 
els estudiants de tot el món per medi de la correspondencia. 2." Crear una 
lliga d'estudiants de tots els països. 3.' Divulgar la llC'ngua Espemnto. 

Colisaeió anyal: o' so sm. = r'25 francs . Per a més detalls dirigir-se al se
cretari, Sr. A. P. Arnold. Ll. ]3· (24, St. Marks Place, New-York, U.§. A.). 

SUECIA 

Una proposició remarcable ha ~igut presentada en el Parlament suec pel 
diputat Sr. Lindhagen, magistrat de Stockholm. 

La proposició té per fi que ·1 Govern suec reuneixi diferents institucions 
internacionals i que elles inicú'n la creació d'una llengua Universal. 

L'idea sembla ser que aquesta delegaciò sigui fundada per crear (no esco
llir) una llengua per a les relacions internacionals. 

Com que aquest senyor diputat sembla que ignora lo que ja ·y ha só bres 
aquesta materia, els esperantistes suecs s'han encarregat de posar les coses en 
el lloc que ·Is correspon. 

ITALIA 

Florença.- La Cambra de Comerç d'aquesta població ha subvencionat 
amb roo ptes. la societat esperantista, acompanyant una carta altament lloa
ble pera la nostra llengua. 

Genova.- A l'escola tecnica *Baliano~. assisteixen a un curs vint profes
sors d'ambdós sexes, els quals se propo~en, després, implantar l'Esperanto a 
les llurs respectives escoles. 

ENLANDA MOVADO 
TARRAGONA 

Ni ne eraris asertante ke en Tarragona ankaií ni denove sukcesos. Okaze 
de la proksima dua Kongreso de •K. E. F.•> ni vizitis tiun êi faman urbon kaj 
ni konsfatis ke niaj agemaj tieaj sàmidcanoj ne malprofitas momenton nek pe-
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nadon por ke la kongresaj organíza)oj estu tu te pretaj gustatempe. nek pro
krastas klopodojn por alvarbí al ni la Tarragona' ajn aútorítatojn, emínentul
ojn, intelektulojn, jurnalístojn, k . t. p. 

De antàú ke!kaj tagoj la tieaj batalantoj propagandas per la jurnaloj kaj 
gazetoj ne nur Esperanton sed eefc n.an Kongreson. Ni lcgis artíkolon sur 
La Cruz, Diario de Tarragona, Diario del Comercio, Catalunya Nova, La Re
conquista kaj Tarragona Federal. 

Ankaú la aútorítatuloj prezentís premiojn por nia <•Literatura Konkurso~, 
kics temojn oni trovos aliloke. 

Detàle ni povos eion priskribi nur kiam êio estos pretigita. Ni parolis pri 
nia Kongreso kun multaj Tarragona 'anoj kies interrilatoj kaj roloj en tiu urbo 
estas eefaj kaj ili asertís al ni ke la tuta urbo akceptos nin bon vole kaj kun
belpos nian agadon. 

Multaj bomoj, kiuj simpatias kun nia ideo, pro la invito de niaj sàmideanoj 
anigis al~ K. E. F. • por praktike nin kunbelpi. Tio ja nc estas revo sed faktoj. 

La anoj de la ~Loka Komita(o» al ni rakontis ke, okaze de la va Kongreso 
en Barcelono, kíam la kongresistoj vcturis al Valencia', êiuj aiítororítatoj, kaj 
simplaj homoj el Tarragona' iris la stacidomon goje kaj àme saluti nian 
Majstron kaj kongresistojn. «Se tiam nià urbo ticl agis, gi decas nune nin 
regali, pro tio ke la baldau okazonta Kongreso kies urbnomo estos «Tarrago
na- Kongreso de Esperanto~, estos la Kongreso de la katalunoj, de Tarragona', 
nia ... », ili aldonis. 

Tiu entuziasmo estas antaiísigno de triunfo, ni diris; kaj se la tieaj sami
deanoj scnbalte, senlacige laboras por nia celo, ni ankaú decas, almenaií por 
korespondi al iliaj klopodoj, êeesti kaj partopreni la li"' Kongre~on de«K. E, F.t 
Ni ne forgesu, tamen ke gi estas nia devo: 

Per «K. E.~, de la }unia monato, ni plej detale konigos al nia legantarola 
programon de la Kongrcso, kaj eiujn notojn kaj sciigojn pri la vagonaroj, 
logejoj, festoj, lronkurso, vizitoj, ckskursoj, paroladoj, cksposicio, k. t . p. 

Vi konstatos ke nek la «Loka Komitato» nek ni avaros ion por sukcesígi la 
I<:ongreson. Estas do• espere ble ke la federacianoj plenumos kiel ni siau devon, 
tia! ke la prospero de Esperanto kaj de • K. E. F.» gin postulas. 

La «Loka Komitato» de la na Kongreso de «K. E. F.& jene konsistas: 
Prezidanto, S ro. J oau Molas; Sekretario, Sr o. Daniel Roig; Voêdonantof, 

Sroj. J. Solé Granell, Domenec Obiol, Josep Vidal, Fulgenci Agustí kaj Marian 
Alegret. ' 

La «Loka Komilato• klopodas por ke Ja Fervojaj Kompanioj faru al 
Sroj ; Kongresanoj specialajn rabatojn sur la kosto de la biletoj de iro kaj 
foriro al Tarragona'. Ni jugas tiujn êi rabatojn necesaj por favore faciligi la 
êeeston dc samideanoj en la Kongrcson._ 

Tia! kc kelkaj samcelanoj demandis iajn sciigojn pri meso, ni devas 
antaiísciigi ke okazos meso por katolikoj. Ci okazos en oportuna boro por 
eblígi al Sroj. Kongresanoj ilian êeeston ne maleblígante ilian partoprenadon 
en la taskoj aií festoj Kongresaj. Ci estos organizita de apartaj federacianoj. 

REUS 

U nua Regiona Kongreso de Ateneof kaf A so cio f pri kulturo.- Dum la tagoj 
15•, 16a kaj 17a. dc la venonta monato Aprilo, okazos en Reus la unua Kon
greso de Ateneoj kaj Asocioj pri kulturo. 

Ci konsistas el 14 sekcioj. La sekcio pri lingvoj estos prezidata de nia 
amiko kaj redaktoro Sro. Fred. Pujulà: 

&tas nedudeble ke nia arnikc konigos al partoprenantoj de la Kongreso, 
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kio cstas Esperanto kaj gian superecon, utilecon kaj taügccon por êiuj homaj 
rilatoj kaj êcfe por kulturo 

Ni fidas allia spcrto, lerteco kaj kulturo, ankaú al Iia konvinkiga parolad
maniero por alvarbi la kongresanojn al nia celo . 

La pivniroj êefe, kaj ankaií êiuj esperantistoj devas preui sur sin la devon 
nc lasi solau niau kam<tradon por partoprcni la interdiskuton kaj vidigi ke en 
nia situacio estas viroj krom entuziasmo. 

Gi estos oportuna okazo por firmigi niau fo rton kaj nian entreprenon. 
La kongresa karto kostas una pesseta. Por pluaj sciigoj sin turni al ~Cen 

trc de Lectura•>, Reus (Tarragona). 

BARCELONO 

Esperantistaj vendredof.- Tiuj kunvcnoj, kiuj okazas êe la grupo ~Semo•> 
atingas bonan sukceson. En la interdiskutadoj deia temoj, kiujn la êccstantoj 
proponas. partoprenas multaj samideanoj el kiuj scndube multaj farigos bonaj 
csperantaj paroladistoj. Ankaü er1 tiuj vcndrcdoj okazis paroladoj faritaj de 
Sroj. Kurt Fritzching kaj Caparrós; ili pritraktis la tcmojn <•Ürganizo dc la 
movado esperantista en Germanujo•> kaj «Historio de la naturaj lingvoj kaj 
Esperanto•>. Ambaií estis tre juste aplaiídataj. 

Supera kurso.- êe la grupo «Semo~ Sro. F. Pujulà malfermis kurson su
perau, en kiu partoprenas multaj esperantistoj . La metodo sekvata permesas 
partopreni en tiu kurso ee nebarcclonanoj êar oni respondas koresponde al 
êiu kursano loganta en alia nrbo. En la «Esperanta Rubriko de La Publicidad>> 
de la g.a de Februaro aperis artikolo per kiu detale oni klarigas la metodon. 

Novaj kursoj. -En la sidejo de <<Espero Ka tal una~ estas mali ermita 
kurso klarigata de Sro. Pallejà. Gi okazas êiumarde kaj vendrede de la sepa 
gis la oka hora vespere. 

êe la grupo «Esperanto kaj Patrujo•> estas klarigataj du kursoj de sinoroj 
M. Bcrmudcz kaj J. B. Albiñana. La unua okazas lunde mcrkrcde kaj ven
drcdc dc la naiía gis la deka vespere. kaj la dua êiudimanêe dc la dek unua 
gis la unua matene. 

Nova J(omitato.- La grupo <•Barcelona Stelo~ elektis la novan jenan ko
mitaton: Prezidanto, Esteve Rcy; Vic-prezidanto, Josep Casas; Sekretario. 
Joan Gili; Vic-sekretario. Josep lnsensè; ]{asisto. Marian Pascuet; Halk.,ulisto, 
Antoni Cruz; Bibliotekisto, Pompcius Molgosa; Votdonantoj, Joan Delclós, 
Joan Puig, Roseta Cortés kaj Marina Reig. 

Teatraf festof. - êe <• La Rondo & okazis la 29•" de J anuaro, teatra prezen
tado de Mistero de doloro kaj La Santa. 

Ni tre gojas sciigante ke gi estis vera sukceso; post eiu akto la Iudintoj 
estis devigaiaj danke saluti divcrsfoje kaj post la !asta oni devigis la traduk
inton Sron. ;pujulà saluti dc sia logio por ecsigi la aplaúdadon. La êeestant
aro estis multenornbra. Post la prezentado de la kataluna verko La Santa, kiu 
a'1kau plensukccsis, on i finis tiun agrablan feston per tre amuza dancado. 

Organizita dc <• Esperanto kaj Patrujo ~ okazis la n•" de Februaro teatra 
feRto dnm kiu oni prezentis la esperantan tradukon Edzieo kontrauvola. La 
ludinioj estis aplaiídataj kaj speciale Sron. Viñas. 

Okaza Artisto'n Iudis Sra. Albiñana kies klopodo estis !au dinda; la kataluna 
verko Un bon debut, plene sukcesis. prccipe pro la ludado de Fino. Berdemas 
kaj Sro. Viñas. 

Fini~is la festa en agrabla danc<tdo kaj kantado de Ja Esperanta Himno. 
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Vizito.- Organilita de la grup o ~Espero Ka tal una» okazis la z6•• de 
Februaro vizito al la Socia Muzco. 

La vizitantoj estis tirkaü cent inter kiuj oni vidis granclan aron da belaj 
fraülinoj. Ni vidis inter la vizitantoj Finojn. kaj Srojn. Cases, Rosals, Renom, 
Anglada, Valero, Bartomeu, Riera, Cunill, Urbez, Pcllicer. Sabater, Gili, 
Aubeyzón, Campdclacreu, Ferrer, Carsi, Moliné, k. a. 

tiuj estis kontentigitaj de la afabla akcepto kiun al ali oni faris kaj oni 
impresis kelkajn fotografajojn. 

Parolado.- La n'" de Fehrnaro, Src. D. Dalmau faris paroladon te la 
grupo <•Racionala Kulturo~ pri la temo ~L'actual estat del problema d'un 
idioma internacional imposa a totes les persones civilisades i cultes el dever 
d'apendre l'Esperanto~. La konferenciinto estis gratulata. 

Espera·ntistaj vespermangoj, - Tiuj vesperman~oj okazantaj tiu deksesa 
estas tiam en sukceso. Ili de nun okazos te la restoracio Moritz : tiu esperant
ista loganta en Barcelona la deksesan de iu ajn mona to renkontos tic csperant
istajn kamaràdojn, kiuj kore akceplos lin. 

MANLLEU 

Cc la societo ~Associació Catalanista, Rafel de Casanova» enlmrso donata 
de Sro. Gri11é teestas 12 fcrvoraj junuloj, kiuj sendube sukcesos en nia lirigvo. 

Ankaü sekvadas kursoj te <•Esperantista Amikcco•>. 
~Esperanta Amo• aligis al la Federacio~ -La Delegito. 

SABADELL 

En la societo <<L'Americana•> okazis la tagon zsa de Marlo, gra van esper
antan feston en kiu partoprcnis Finoj . Maria Planas, Teresa Torra, Josepha 
Figuerola, kiuj Jegis tutc bone La f{vieteco, La Celo kaj La Simbolo de l'Amo 
de nia kara gcrmàna samideanino Marie Hankel. 

Anka.ü legis prozajojn pr i esperanto Sroj. LI. Busqueta, M. Peig kaj 
G. Sobré. 

Ciuj partoprenintoj estasanoj el ~AplecEsperanta Grupo•>. 

Oni diras al ni lute konfidencie, ke la esperanta sckcio de la grava societo 
~Centre de Dependents» organizas esperantan <•meeting•>. 

Sajnas al ni bona la ideo. 

CERVELLÓ 

Por festí la inaguracion de la societo «La Verda S telo~ okazos la tagon 
za de Aprilo granda festo êe «Ateneo Ccrvellonense~. 

Ni parolos pri gi en nia vcnonta numero. 

* * * 
OFICIALA PARTO 

El Comitè Directiu de «K. E. F.» rebé del Comitè local del V Congrés 
el document que, copiat literalment, diu: 

«Al S ro. G. Balsells, Kas i s to de la va l nternacia Kongreso. 
Kara kolego kaj amiko: En hieraua kunveno, kie ~eestis Sroj. Sabadell, 



-- ---~----~------. 

KATAL UNA ESPERANTJSTO 221 

Sales Balmes, Bremon Masgrau, vi t11em, mi kaj sinjorino Pujulà-Rebours, 
ni subskribis documentoo, el kiu mi eltiras la jenan konkludon gian, kiu 
rilatas vian oficon en la Kornitato: 

«Ni decidas n~ donaci la monon al Espero Kataluna nek al iu alia apar
ta grupo, sedal êiuj kune en la kason de la Federacio; kun la vo~o kon
traua de Sro. Sabadell, kiu rifuzas subskrib i la dokumenton.» Ni petas per 
tiu ci dokumento al la Kongresa Kasisto, nia kolcgo Sro. G. Balsells 
bonvolu transdoni alia kasisto dc la «Katal una Esperantista Federacio» la 

kvanton da sepcent hardek sep ( 747) pesetojn, triono de la profito de la 
v• Kongreso, pri kiu ni decidís. 

Vi estas do petata bonvolu plcnumi la dccidon kaj transdoni tiun 
kvanton al Sro J. Piferrcr, kasisto dc la nomita Federacio. 

Akceptu kara amiko mian kolegan saluton. 
Barcelono 28° Fcbruaro, 1911. 

Fred. Pujulà.» 

El Comitè de «K. E. F.» dóna les més corals mercès, en nom de les 
trenta-dues societats aderidcs a la nostra «Federació», al Comitè del V Con
grés Internacional, per la seva encertada decisió. 

Com se desprén del document més amunt transcrit, ingressà tot-seguit 
dita quantitat a la caixa de la F'cderacié>. 

Han ingressat darrerament a «K. E. F.» les societats següent: «Amo 
kaj Espero-», de Girona;« f~speranta Amo», de J\laolleu; «Unió Catalanis
ta», «Novan Vojon» i «Esperanta Frateco», de Barcelona. A totes la ben
vinguda. 

Així mateix ha deixat de formar-ne par t «La Kvinpinta Stelo» per aver 
deixat d 'existir. 

El Comitè de «K. E. F.» ha enviat als grupus no ¡¡derits an el nostre 
organisme la següent comunicació: 

« Estiminda Sro. 
Antaii longe, la organizintoj de la «K. E. F.» sendis al vi sciigon pri la 

starigo de nia Federacio @ian regularon, alvokon, aligilojn kaj specimeoojn 
de gia organo nome Katatzwa spemntisto. . . 

Pro tio ke gis nun ni ne ri cevis vian anigon al «K. E F.» nek v1an 
kunhelpadon, ni opinias oponune nin turni al vi fervore kaj insiste, pe
tante bon l'Oi u meti atenton sur nian organizado n kaj @ian disvastigon, kaj 
nin sciigi ~u vi Jugas nian as.,cion inda je via)clopodo. 

Per la specimenoj antaue nornitaj, vi povas studi kia cstas nia celo kaj 
nia entreprenita vojo: ripeti en ~i tiu letero al vi, ~iujn argumentojn kluJ 
vi mem trovos en niaj docurnentoj cititaj estos superflue. 

Ni devas klarigi al vi, tamen, ke la Komitato de «K. E. F.» devf.s pre
zenti en la 2° Kongreso okazonta rn Tarragona, nian regularon reform1tan, 
al kiu kompreoeble, povos ~iuj federacianoj prezenti reformojn aü klarig
ojn, ~ar estas opinio nia, ke la «K. E. F.» kiu celas estila riprezentant0 de 
~iuj katalunaj esperantistoj, devas esti starigita kaj plibonigita de la pensoj 
kaj klereco de ~iuj giaj elementoj, en tio kio koncerna.s al EsperantJsmo 
kaj Esperanto. 

Estus por ni grandega mal@ojo, ke malgralí la volo agado kaj klopodo 
de ~iuj niaj gealigintoj. vi jugus nian Asocion male je kio gi estas, kaj ~ar 
ni intencas for igi óujn giajn barojn kaj neperfekta)ojn, en la celo sukcesi 
kunigi óujn katalunajn esperantistojn tute harmonie kaj fervore en unu 
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sola vasta unucela familio, ni petas plej insiste al vi nin sciigi skribe antau 
la 15 de /Vlajo, la kialoj n kiuj malebl i gas al via gru po-- kies in da Prezi
danto estas vi-- Ja aligon por plenc atingi nian al vi sciigitan celon. 

Longe vivu por la bono de Esperanto. -- La Prezídanto, Dro. J. B¡·e
món; La Sekretario, J. Pujol. 

BIBLIOGRAFIO 

Ni nur raportos pri verkof duope senditaj al la Redakcio. 

Poliglota Vade-M ecum de Internacia Farmacio, de Célestin Rousseau. r 

vol. 288 paga, bindita. Eldonejo : Hachette & K 0 Paris; prezo : sm. 3 = 

fr. 7,50 = shill. 6 = markoj 6,2 = dollar 1,5 = rubl. 3 = florenoj 3,75·-
Necesa komplemento de êiu ilacia Farmakopeo (êar gi ebligas là faradon 

. de fremdaj receptoj) tiu libro estas tu te novspeca. Ci estas elpensita, kun 

espero, ke gi povos uti!i al êiulandaj farmaciistoj kaj kun tiu speciala celo: 

faciligi la preparadon de medicinaj receptoj alportitaj el fremdaf lando¡'. 
Tiu farado estas oíte ne efektivigebla, êu pro la nescio de la lingvo, êu pro 

la nesameco de la formuloj de samnomaj medikamentoj en la diversaj Far

makopeoj. 
Tiu êi libro neniel intencas solvigi êiufn malfacilajojn, kiuj sin prezentos 

praktike al farmaciisto, preparau ta frcmdan recepto u; tamen la aií toro cs

peras, ke gi ef1ke helpos en ofiaj okazoj.- Atendante, ke la <<Komisio por 

Internacia Farmakopeo•> estu definitive starígita, por entrepreni tiun necese

gan laboron, pasos kredeble multe da jaroj. 
Tia! la aiítoro'opiniis, ke esius tai:ige kunigi en tiu êi libro, sufiêan nombron 

da formuloj. eltiritaj el Farmakopeoj eií10paj, amcrikaj kaj japana. 

Tiu Iibro enhavas : 
xe Ceneralajn dokumeniojn pri pezoj, mezuriloj, monoj, dcnsinietroj, nu

merada ... de diversaj laudo]. 
2• Vicon de komparaj tabeloj por formuloj de Ekstraktoj, Tinkturoj, Pilol

oj ... en diversaj Farmakopeoj. 
3• Formularan de multaj preparajoj ofte ordonataj en la ori~ina laudo. 

4• Profesian Vortaron 9 lingvan arangitan tiamaniere, ke gi estas uzebla 

de êiu persono leganta unu el la lingvoj jenaj : angla, franca, gcrma11a, 

hispana, holanda, itala, rusa, sveda kaj Esperanto. 

Oni trovos en·tiu paria 72 vortarojn en unu sola: 

La' au toro elektis, por tiu libro, la Iingvon «Esperanto•>, tia!, ke gi estas 

Sintezo de êiuj niaj eüropaj Iingvoj; tia! ke gi estas modelo de logika sim

pleco; tia!, ke on i povas lerni gin post kelkaj horoj; tial, ke sola, gi ebligis la 

verkadon de tiu libro mem; êar gi estas farita per kunlaborado necesa de far

maciistoj de la 8 landoj suprenomitaj. 
Tiu êi libro, do, sin turnas al eiuj apotekistoj, al êiulandaj apotekistoj, do 
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ne nur al farmaciistoj esperantista i. -ei estos komprenebta por ·eiuf, êar Ci ne 

enhavas tellston, sed nur tabelofn, kolonofn, ciferofn, formulofn, kaf plie Univer

satan Vortaron, kiu donas tujan tradukon dc êiu vorto, termino au esprimo, 

kiu povas esti skribita snr medicina recepto. 

Esperantista Poskalendaro I9II. redaktita de Prof. Dro. Siegfried Lederer. 

Esperanto Verlag Moller & Borel, Berlin. Prezo : 1 m. ( o,soo sm.) 
Kvankam la materialo en tiu êi nova eldono de ia tre sa ta ta libra estas 

multe pli riêa kompare kun tiu de la antaiía. la libra êi tiufoje estas eê iomete 

pli maldika olla !asta, dank' al la bone pripensita tute nova kcmpostarango. 

En la u nua parto de la libro la memorindaj datoj es tas tre pliriêigi laj kaj kune 

metitaj antaií la tu tan dataran. Per tio kaj per nova arango de la dalaro oni 

gajnis sufiêe da loko en la unua parto, por enmeti kelkajn novajn tabelojn tre 

praktikajn. La dua parto ree enhavas la liston de la grupoj k. t. p., kiu estas 

tu te n0ve kompostita kaj korektita laií la plej novaj oficiala i informoj; ankaií 
listo de la esperanta gazetar? estas aldonita.- La libro es tas ornamita per 

portreto de Sro. Van d"!r Biest-Andelhof, la prezidanto dc la Sepa Kongreso, 
kiu verkis por Ja Poskalendaro interesan artikolon pri Antwerpcn, Ja urbo dc · 

la Sepa. Rimarkinda novajo en tiu êi eldono estas enigma konkurso kun 

so sm. da mon- kaj libropremioj, kiu certe plaêos alia aêetontoj. Laste estu 

menciita, ke oni enmetis, laií ofte esprimita deziro, sufiêe da blankaj folioj el 
bona papero por notoj. - Entute la libro prezentas sin kiel bonega helpilo kaj 

informilo, kiun devus posedi êiu samideano. - Specialan laiídon meritas 

Sro. Prof. Dro. Lederer pro la zorgemo, kun kiu li plcnumis sian taskon kiel 

redaktoro de la Poskalendaro. Precipe la kunmeto dc la listo estas tiel mal

facila kaj pen plena, ke oni devas miri pri la farita de li laboro. 

Esperanto-Poskalendaro, por Ign•, eldonita de la redakcio de la gazeto La 

Esperantista. - Redaktoro kaj eldonanto Fritz Stcphan. - Kochstr, 61, Leip

zig. Prezo: o'3o sm. 
C.i enhavas humorajojn, statistikojn, sciigojn, pri Esperantajn artikolojn, 

kaj multajn sciigojn en Esperanto kaj germane tre utilajn por germanoj. 

Flanke de la dataro kaj en la fino de Ja brosuro estas spaco por notoj. 

A moro kaf Psihe, de Luci us Apulejus. El la tina original o tradukis E mil o 

Pfeffer. - Esperanta Biblioteko Internada (Esperanto Verlag Moller & Borel, 

Berlin.) - Prezo: o'2o sm. 
Antaií longe katalunc mi lcgis tiun êi mitologian rakonton, kiu dum la re

legada ree plaêis al mi kaj min allogis. Verdire gi estas tradukita en bona Es
peranto.kaj flue skribita ne enhavante ncnian makuleton malpermesantan Ja 

komprenon dc la verko. 
Mi diris «mitologia rakonlo•>. Eble oni kredos kc Amoro kaj Psine ne estas 

in teresa pro tio ke nü jugas gin tiel, tamen kvankam gi estis verkita en Ja dua 
jarcento p. K. multaj nuntempaj aiítoroj envios al li gian stilon. C.i estas 

rakonto anka.ií taiíga kaj tutc interesa por la neinfanoj kaj maturaj homoj. 
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Cio estas en gi priskribita bclmaniere kaj sprite kaj per stilo kaj simplcco mi

rindaj Ja rakonto disvolvigas alloge, naive. Ci tuj kaptas la intcrcson por si, 
kaj -rave oni eltrovas la homajn ncperfektecojn, pasiojn, kaj malbonajn morojn 

en la mitologiaj dioj. 
Kaj kiel mi ant.aue diris la traduko tute helpas. Gratulojn merit.as 

Sro. Pfeffer kaj la firmq Borcl & More!. - D. S. 

Ben-Tovit, rakonto de Lconido At1.dree. Tradukis Dro. A. Figer-Tifliso. 

•Esperanta Universal-Biblioteko~.- Kolekto dc <•Riga Stelo•. -N° I.

Prezo : o'Io sm. 

La gazeto Sveda Esperantista, kiu dum 1910 cstis cldonata kiel organo de 

la sveda esperantamovado, nun êesis kaúzc dc fondigo de nova gazeto Espe

rantojolhet, kies rcdaktoro estas S: o Backman en Helsingborg. La nova gazeto 
precipe celas la propagandon; kaj !au plano gi estos aêeiebla en êiuj êefaj 

.gazetvendejoj de la tuta laudo. 

Jus komcncigis la dua jarkolekto de nia famekonota, lukse presita kaj bele 

ilustrita gazeto Universa ~cldonejo Heckner en vVolfenbüttel, German!JjO ). 

Certc granda gojo rcgos êic en esperantista i rondoj kaj rondetoj, ke ni ha vas 

eê tian noblan jurnalen en Esperantujo. Ciu numero de la pasinta jarkolekto 

cnhavis artan aldonon kaj multajn ilustrajojn. Ne ekzisias pli bona propa

gandilo por nia kara lingvo ol tiu êi revuo. Ciuj neesperantisioj êiam miras, se 

ili vidas gin. Ofte oni aiídas : ho, se tia gazeto en Esperantnjo estas ebla, la 

tuta movado devas esti vivplena. Tia! êiu grupo dcvas aboni gin, êiu sami· 

deano devas havi almenaií unu numeron, por montri gin al niaj kontrauuloj 

kaj al la skeptikuloj. La nobleco kaj riêeco de Ja gazcto konvinkos multajn. 

Jarabono kostas 3 sm:; kiu sendas al la eldonejo : Heckner en Wolfenbúttel 

( Gennanujo) du respondkuponojn, volonte ricevos provnumcron, 

La r"" dc Aprilo apéros la unua numero de lkfoderna Humoro monata ilus

trita esperanta 20 paga gazeto por Humoro, Serco kaj Satiro. ]ara a:bonprezo 
2'40 m., 1'20 sm. 

Specimena numero dissendas por rcspondkupono Fritz Stephan, Leipzig, 
Genn .. Kochstr, 61. 

KORESPONDADO 

Sro. J. S. (Reus). En no 4" de K. E. ni diris ~ni nur enp~esigos poeziajoj11 
sed ne versajojn~. Kaj por vi ni aldonas: Iernu bon e Esperanton !-Sro. J. V. 
(Terrassa). Bedaiírinde via tradukajo estas tro longa. Vi komprenos ke ni ne 
havas sufiêan lokon por gi, en unu sola numero, sed ni penos por vin kom
plezi. -Fino. Salti verí. La no kiun vi pe tas, estas elêcrpita. 

Pre¡;ejo «L'Avenç•: Rambla de Catalunya, 2.<j..-BARCELONA 
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MONATA GAZETO o OFICIALA ORGANO DE LA KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO 
SENPAGA POR LA GEFEDERACIANOJ 

REDAKCIO KAJ ADMINISTRACIO 

t2. strato Gracia . - SABADELL 
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A VIZO: La Redakcio konservas al si Ja 
rajton korekti Jaü bezone Ja manuskrip· 
tojn. Neakceptitajn manuskriptojn oni 
ne resendas. 

EN HA V O : Comentaris.- Als federats. - Unua Kongreso de Ateneoj kaj 
Kulturasocioj en Katalunujo. - La urbo de nia Kongrcso. -Literatura . 
Konknrso. - Eksterlanda Movado. - Enlanda Movado. -Oficiala Parta. 
·-Bibliografia. 

COMENTARIS 

U N dels escriptors catalans que més s'ha preocupat de la litera
tura catalana, i dels que més s'ha distingit enriquint-la amb 

les seves traduccions i recerques filologiques, s'ha plangut, desde les 
planes d'un diari barceloní, del menyspreu que dels escriptors fran
cesos precisament ha rebut la nosha llengua en el fet de no haver 
donat a coneixer les obres dels escriptors catalans. 

Me precisa afirmar si les obres catalanes tenen enfront de les ex
trangeres suficient valor literari per ser traduïdes al francès o a les 
demés llengües, i afirmo que desconec si es aquest el ver motiu que 
ha impedit que les nostres obres fossin conegudes en francès; emperò 
no es menester una extraordinaria mentalitat per capir que una de 
les principals causes, si no la primera, que priva que les produccions 
]iteraries catalanes siguin traduïdes, es el desconeixement que del 
nostre idioma tenen els no catalans. 

Cal, en primer lloc, tenir present l'anarquia regnant en el nostre 
lexic, en Ja nostra grafia, en la nostra gramatica; la manca de dic
cionaris complets i perfets : tot lo qual dificulta extraordinariament 
l'estudi i com¡.:rensió del català, aduc ¡:er als catalans mateixos; i, 
mentres aquest capdal punt no estigui resolt, tard, ben tard veurem, 
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a mon judici, editades en llengües extrangeres les obres catalanes. 
Aduc en aquesta qüestió podem els esperantistes fer un impor

tant servei a la nostra llengua natural, cuidant nosaltres mateixos, 
com ja algun samideano ha començat, de donar a coneixer les pro
duccions !iteraries als extrangers per medi de l'Esperanto, mostrant 
així, an els que com 1'escriptor aludit s'han manifestat publicament 
refracta.ris a la nostra idea, que, millor que esperar el favor forast~r 
i el regraciament no sentit o no comprès, val rpés que pels nostres 
propris esforços emprenguem la missió de fer-nos coneixer, sense es
perar intermediari ni la curiosit'at d'un altre poble que ·ns guaiti a 
distancia com a un poble rar o exotic. 

Evitarem, d'aquesta manera, que les produccions }iteraries que 
entre nosaltres lenen estima, i que han sigut aplaudides potser més 
perquè ·ns parlen de coses propries, de coses que van rectament al 
cor, que no pas com a obres de veritable valor artístic o netament 
literari, siguin profanades i mutilades al ser transportades a parla 
diferent per omes que, malgrat la llur bona voluntat i mentalüat, 
forçosament han de desconeixer l'ànima de la nostra llengua per les 
deficiencies i la pobresa de llibres d'estudi seriosos i complets; i con
seguirem, sí ·y tenim la cura que ·1 treball d'aital indole exigeix, 
transportar amb tota la fidelitat i els matisos de paraula i d'expres
sió, i amb tota l'ànima que la nostra llengua, de sí flexible, candent, 
matisada, sonora, vibrant i aguda, té, a les traduccions; i això mer
cès no més a la nostra condició de catalans i an el nostre viu afecte 
a la llengua materna, la qual, com un fet ben remarcable, i a causa 
de la nostra especial i ben particular manera de ser, ha devingut el 
nostre verb, el nostre amor. 

A cap altra llengua més que a l'Esperanto està confiada aquesta 
tasca, car cap altra reuneix en sí les multiples flexibilitats i elements 
per traduir 'curosament i íntimament les nostres idees, pensaments i 
escrits. Es per demés tractar de demostrar-vos-ho, precisament a 
vosaltres, els quals esteu, com jo mateix, practicament convençuts 
d'aital poder. I cap més orne que un català, per raé1 de les circums
tancies aludides, pot emprendre aital tasca i complir-la amb satis
facció plena, car millor nosaltres que ·Is no catalans coneixem (o al
menys ens es més planer indagar) lo que amb la llengua ·s relaciona 
i fa referencia, evitant així que ·ls traductors forasters (com ha suc
ceït en diferents ocasions) confonguin Catalunya amb la Sierra ::.\Io
rena, els catalans amb els andalusos, la musica popular amb petene
ras, i el pagès amb el torero. 

Com que cadaú aima lo seu, i, per una ben urnana condició, totom 



KATALUNA EsPERANTISTa 227 

creu que ·1 que an els seus atany es bo i perfet, ens sentim ofesos i 
indignats cada volta que per desconeixement de parla o de costums, 
o del que sigui, veiem mutilades obres catalanes força belles en la 
nostra llengua; i més indignació sentim encara. quan la mutilació ·s 
porta a cap per gent que, mercès a les llurs mentalitat i raça, tenen 
l'obligació de tractar-ho amb més cura. 

Se convindrà amb mi que bo es remarcar defectes i mostrar lo 
imperfet, però que seria millor encara que a l'ensems se marquin 
noves vies de millorament. An això va precisament lo exposat, i ·y 

. va ja premeditadament la creació dels Literaturaj Konkursoj. Dita 
institució, com pla bé recordarèu de quan fou exposat el projecte, 
tendeix principalment a educar i obtindre un estol de bons experts 
traductors per a que emprenguin en ora oportuna la tasca ans men
tada. Això també ·s proposa ·1 Supera Kurso que no fa molt fou co
mençat a Barcelona. 

Car estem convençuts que ks obres i els fets de la vida no són 
creats espontaniament, i estem a l'ensems convençuts que, de tota 
tasca, projecte o empresa, s'han de coneixer, a més de sa finalitat, 
e,ls camins i medis, i a ser possible les circumstancies propicies a la 
consecució de la tal finalitat. No s'ha creat la <<K. E. F.>>, ni cap de 
les seves seccions, impremeditadament, sinó amb tota la cura, pre
meditació i serenitat accessibles a la mentalitat dels seus organitza
dors, directors i colaboradors. La creació, doncs, dels nostres organis
mes (fets i obres de l'Esperantisme català) es filla de la necessitat 
del moment i del nostre treball. Aixf ·u seran, i hem d'empenyar-nos 
que ·u siguin, totes les seccions i organi~mcs intern dc «K. E. F.>> si 
volem que perdurin amb vida ufanosa i esplendida. 

Per als esperantistes catalans (¡:er als obcecats sobre tot) són 
molt més convincents els nostres actes i obres que no pas totes les 
nostres intencions i proposits propagats. Bona prova n'es l'augment 
considerable que <<K. E. F.>> experimenta mensualment. 

Per als intelectuals obcecats o refractaris a creure en les nostres 
paraules tindrà més convincent decisiu efecte l'irrefutable prova que 
l'Esperanto serveix millor que cap altra llengua com a veïcol per 
donar a coneixer eJ. que s'agi escrit en la nostra llengua natural, i que 
es mercès an aquest medi creat per en Zamenhof que l'abandó i re
buig de que s'ha fet objecte an els nostres autors, a la nostra llengua, 
i aduc a nosaltres mateixos, ha quedat sens efecte positiu i que, pel 
contrari, les obres catalanes s'han escampat i divulgat arreu. 

An aquesta empresa ens hi obliguen dos amors : l'amor a la llen
gua catalana y l'amor a l'Esperanto. No podem, no devem excusar-
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nos, ni com a catalans ni com a esperantistes. Fent-ho així podrem, 
én un demà no llunyà, encarar-nos bravament. amb els intelectuals de 
la nostra terra que encara haguessin restat indiferents o refractaris, 
i contundentment dir-los : <(-Mireu lo que pot la força de l'Amor.)) 
I els mostrarem les nostres obres. I creuran en nosaltres. 

D. SERDA 

ALS FEDERATS 

D IFERENTS vegades, tots els esperantistes catalans, hem tingut 
ocasió de sentir planys per la manca, a casa nostra, de certifi

cats. que acreditin bé ·1 senzill coneixement de l'Esperanto, bé la ca
pacitat de ser professor en la llengua internacional. 

En tots els països on l'esperantisme està ben organitzat, les socie
tats directores han tingut prou cura en establir els atestoj de lernado 
o de profesoreco, que ·Is esperantistes obtenen després d'aver provat 
davant d'un tribunal competent els seus coneixements en la nostra 

llengua. 
Ara que a Catalunya tenim la Federació ben organitzada, es el 

moment oportú de seguir l'exemple que ·ns donen les societats d'al
tres nacions: an aquest fi donarem a coneixer el programa que s'amà 
d'estudiar per obtenir les certificacions de lernado i de profesoreco i 
el reglament d'examens. 

Els esperantistes que vulguin presentar-se a examens podran 
fer-ho ja aquest any, el segon dia del Congrés de Tarragona, un cop 
aquest, en la primera sessió de treball, agi aprovat el Reglament i el 
programa d'examen s. 

CERTIFICAT D'ESTUDIS 

]. BREMÓN 
president dc K. E. F. 

Els examens per obtenir el certificat d'estudis consten de dos 
exercicis ; l'escrit i l'oral. 

Exercici escrit. - a) Traducció d'una dotzena de frases catala
nes. b) Traducció d'igual nombre de frases extretes de la Krestomatio. 
Aquest exercici durarà, tot lo més, dues ores. Els concursants no po
dran usar cap llibre. 
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Exercici oral. -Lectura i traducció al català d'una pagina de la 
K restomatio. 

Dèu errades en el primer exercici impedeixen passar al segon. 
Quinze errades en els dos anulen els examens. 

El concursant abonarà 3 pessetes per despeses d'examen, diplo
mes, etc. En el cas de no esser aprobat el seu examen, podra presen
tar-se a nova convocatoria sense abonar novament cap dret. 

El diploma serà lliurat baix la responsabilitat moral dels exami
nadors, i portarà Ja firma d'aquests i la del president de la Fede1ació. 

El Tribunal el constituiran tres esperantistes que agin obtingut el 
diploma de professor, els quals enviaran les proves escrites al presi
dent de la Federació, i una informació sobre les proves orals. 

No ·s faran publics els noms dels concursants. Se donarà coneixe
ment al public solament del nom dels que agin obtingut el certificat 
i ·s com,micarà a tots els concursants el resultat de llur examen. 

DIPLOMA DE PROFESSOR 

Els examens per obtenir el certificat de professor consten de dos 
exercicis : l'escrit i l'oral. 

Exercici escrit. - a) Traducció a l'Esperanto d'un text català. 
b) Traducció al català d'un text de la Krestomatio. Aquest exercici 
tindrà lloc sense l'ajuda de cap llibre. Els concursants iindran dues 
ores de temps per fer el tema i la versió. 

Exercici oral. - Explicació en Esperanto de dues lliçons del pro
grama com si fos feta a deixebles i responent a les aclaracions que 
tingui a bé demanar el tribunal. 

Tres errades en el primer exercici impedeixen passar al segon. 
Cinc errades en els dos impossibiliteu l'obtenció del diploma. 

El concursant abonarà 5 pessetes per despeses d'examen, diplo
ma, etc. En el cas de no aver sigut aprovat el seu examen, podrà 
presentar-se a nova convocatoria sense abonar novament cap dret. 

El diploma serà lliurat baix la responsabilitat moral dels exami
nadors, i portarà la firma d'aquests i la del president de la Federació. 

El Tribunal el constituiran tres persones de reconeguts coneixe
ments esperantistes, nomenats per la Federació. 

No ·s faran publics els noms dels concursants. Se donarà coneixe
ment al public sola'llent del nom dels que agin obtingut el diploma, 
i ·s comunicarà a tots els concursants el resultat de llur examen. 

* * * 
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UNUA KONGRESO DE ATENEOJ KA] 

KULTURASOCIOJ EN KATALUNUJO 

LA Unua Kongreso de Ateneoj kaj Kulturasocioj de Reus, estis 
sukceso por nia Esperanta celo, kaj pruvis laií evidenta ma

niera, ke Esperanto meritas la aprobon de la katalunaj intelektuloj 
kaj ke nia persisteco fine venkos êiujn indiferentulojn. Kiel bone 
scias niaj enlandaj legantoj, en la Kongreso de Reus êeestis reprezen
tantoj de la plimulto kaj plej gravaj Ateneoj kaj Kulturasocioj en 
Katalunujo; pli ol soo kongresanoj kunvenis tie en sekcioj kaj pri
diskutis pri êiu afero koncernanta la rilaton in ter la enlanda kulturo 
kaj tiuj institucioj gravegaj êe ni, êar ili devas anstataiíi la neplen
umitajn devojn de la ~tato. La prilingva sekcio prezidata de nia 
kolego sinjoro Fred. Pujulà kaj en kiu laboris kiel sekretarioj niaj 
samideanoj sinjoroj Delfí Dalmau kaj Aguadé aprobis unuanime la 
proponojn de tiuj sinjoroj, kiuj faris belajn paroladojn defendante 
la tezon, ke tiur institucioj devas labori por disvastigi kaj oficialigi 
nian karan helpan lingvon. Pro simileco de la proponoj, la sekcio, 
kiu estis la plej multenombra el la Kongreso, post peto de la pro
ponintoj kunigis êiujn proponojn en la jenan: 

<(La Ateneoj kaj Kulturasocioj de la Kongreso de Reus decidas 
labori, kiel gis nun, por disvastigi Esperanto, kaj de nun, por parto
prcni en la êiea agado por oficialigi la Lingvon Internacian de 
doktoro Zamenhof en la internaciaj rilatoj.>> 

Tre kurioza afero: oni tute ne diskutis êu Esperanto estas aií ne 
bona, nek êu la Lingvo Internacia estas aií ne necesa! Tio estis ak
cepiita jam apriore!! Oni nur parolis pri êu la Ateneoj kaj Kultu
rasocioj devas aií ne partopreni en la agado por oftcial'tgi la lingvon 
Esperanton; kaj êiu akceptis sen diskuto! Jam pasis êe ni la tempo, 
kiam oni devis propagandi por konvinki; nun ni alvenis en la mo
menton, kiam oni nur devas laborigi! 

Dimanêe nokte, sinjoro Pujulà, faris en la teatro antaií ClUJ 

kongresanoj en plena kunsido, paroladon pri <(La Interna.ciismo kaj 
gia ilo la Jingvo internacia>>. Li estis varme aplaiídita de la scioplena 
aiídantaro. Ni devas rimarki, ke dum tiu parolado nia amiko havis 
la kapri,con tute ne nomi Esperanton, por konstatigi evidente, ke 
nia popolo ne bezonas, ke oni nomu Esperanton por koni kaj aprobi 
gin. Lia pruvo estis sukcesa, êar lundon nokte, la plena Kongreso 
aprobis unuanime la proponon de la Sekcio Prilingva sen ia dubo 
nek diskuto. 
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Nian varman aplaüdon al sinjoroj Pujulà, Dalmau kaj Aguadé, 
kiuj tiel efike laboris dum la Kongreso, kaj al êiuj Kongresanoj, kiuj 
pruvis estis indaj reprezentantoj de Kulturaj Societoj. Cu ni povas 
silenti gratulon al la Reus'aj geesperantistoj kiuj tiel kurage -
antaü ol koni la rezultaton - fiere promenis inter la Kongresanoj la 
verdan stelon kaj senlace varbadis al la praktikado de nia lingvo? 

• 

LA URBO DE NIA KONGRESO 

TARRAGONA estas libra inicia ta de la unuaj eklogàntoj de lberujo 
sur kiun êiuj superregintaj rasoj kaj êiuj traírintaj popoloj 

skribis. 
I 

Cosetania sin nomis en unuaj tempoj la regiono inter la riveroj 
Ebre kaj Llobregat', e ble pro gia Azia deveno de Cose-hania; Gose 
estis la spaco êirkaüita de grandaj stonoj' au meílampleksa ·fortifigita 
murzono kiu taügis kicl fortikajon al la urbo. 

Gia fama muro ciclópea ( ciklopa), kun turoj kaj pordoj, ha vas 
4o'zo metroj da perimetro, 7'r4 riletroj da alteco kaj 5'74 metroj da 
largeco au dikeco. 

La Tirrenys' kaj Grekoj okupis poste tiun êi urbon, variante la 
nomon Case per Tarrah-cose aü Tarrah-cos, modifita poste de la 
Romanoj per Tarraco, de la Araboj kaj ::.vrauroj per Tarkuna, kaj fine 
de la Gots ( Gotoj ) per Tarragona. 

Muralla ciclop e-romana ( Ciklop romana muro). O ni deklaris gin 
naci;; monumento pro gia graveco. Gi estas konstruita per grandaj 
stonoj, kiuj suferis nenian laboron kaj estas unuigitaj per nenia mor
tero nek materialo . La ekskursira"Qto vizitanta Ja murojn devas ko
menci êe la Portal del Roser', eniri en la Falsa braga' on kaj li rigar
dados samtempe la bela"Q Porta ciclópca ( ciklopa pordo ), konstruita 
per grandaj stonoj, alta je 4' 40 metroj . Oni ne trovis ian diveni.gajon 
montranta.n êu oni. gin povis fermi. Estas kredinde ke gi restis êiam 
nefermi.ta. 

Falsa braga. Bela ekzemplero el la unuaj Romanaj konstrua]oj 
de Tarragona; monumenta muro sur kies blokoj estas skulptita un u 
literon aü signon ella Ibera alfabeto. Gi havas du fiankojn : unu êe 
la interno de la ur bo (Baixada del Roser) kaj la alia êe la eksteraj o 
(Falsa braga). Oni rimuku h vastan breêon faritan de ariet' (frap-
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masino ). En la Falsa braga .es
tas aliaj Portes ciclópees ( ciklopaj 
pordoj ), kaj estas rimarkinde ke 

êe la Porta del carro (Po rd o de la êaro) 
sur granda stono estas maldelikate skul
ptita virina kapo, . je grandaj dimensioj, 

kun ronda vizago, plata nazo, tipo sajne hinda; kaj sur alia estas 
tri kapoj kunigitaj en unu sola. Oni pretendas konvinkigi ke gi estas 
J~ unuaj ekprovoj de borna skulptarto. 

Circ romà (Roma· cirko ). Ci estis tiel vasta, ke gi enterris la tu tan 
amplekson de la urbo, kaj laií kalkuloj faritaj, gi estis longa de 
oriento al okcidentb je 360 metroj; je no, metroj de nordo al sudo; 
kaj gi bavis 306 X 76 metroj da arenoj. Multego da subteraj arkaj oj 
konservigas. 

Pretori. Ci estis la restadej o de la pretoro kaj en gi logis August o 
kaj Adriano. Nune oni gin nomas Castell de Filats (Pilatuso Kastelo). 

F oro. Ci komunikigis kun la Circ ( Cirko) per granda perono 
lokita êe la sama loko, kiuu oni nun_tempe nomas Pujada de la Mise
ricordia. Ci havis multajn enirpordojn; iun el ili orri povac; vidi êe la 
Plaça del Pallol. · 

Capitoli ( Kapitolo ). Tra la Via triumphalis (carrer Major) oni 
iris al Capitoli. tra perono ( i:mntempe escales de la Catedral). Sur gi 
altigis la templo ]upiter Capitoli, sur la pli alta loko kaj êe la sama 
loko, kie nuntempe altigas majeste la Katredra.lo. 

(Dauri gota.) 

* * * 
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LITERATURA KONKURSO 

N OVAJ temoj. - Artajo de la <{Círculo de Tarragona>> al plej 
bona verko taugonta kiel propagandilo de Esperanto kaj kiel 

brosuro disdonota. ' 
Artajo de la ({Hotel Continental, de Tarragona>> al temo Bezono 

lmnhelpi la turismon kaj Esperantismon. 
Artajo de la <{Pa,.tronato del Obrera, de Tarragona>> al temo Ne

ceseco kaj sociaj utiloj liveritaj de la katolikaj laborista] Sindikatoi kaj 
influo de Esperanto por la monda disvastigo de tiaj Asocioj. 

Premio prezentita de la <<Federació Nacional d'Estudiants>> al 
jena temo : Utileco de Esperanto por la Internaciaj interrilatoj de 
Studentoj. 

La gazeto Catalunya Nova, de Tarragona, donos premion al plej 
bona traduko de la parolado farita de Sro. Folch i Torres ee la fondo 
de la <<Sindicat d'Iniciativa i Atracció de Forasters de Tarragona>> 
kaj publikigita sur la nomita gazeto la 4au Decembro rgroa. Gin 
petu al la nomita gazeto. 

La grupo <{Tarragona Esperanta>> donos 25 ptojn. kiel akcesiton al 
Natura Flora. 

Sro. Direktoro de la <<Institut de Tarragona >> al pli bona tra
dukajo donos 25 ptojn. Libera temo. Estas devigata kunigi la origi
nalan verkon al la tradukajo. (Ne estos jugata la manuskripton ne 
plen umantan tian kondieon). 

GRAVA AVIZO. -La templimo de partopreno estas prokrastata gis 
la 31a Majo. 

* * * 
EKSTERLANDA MOV ADO 

BELGICA 

Anvers: VII Congrés Internacional d'Esperanto ( 20-27 Agost rgn ). -A 

mida que s'acosta la nostra solemnitat ànyal creix l'entusiasme p er fer triom

far el moviment esperantista amb gran potencia. 

Fins al4 d'Abril anaven inscrits 590 congres~istes, augmentant, a mida que 

s'escursa ·1 temps, considerablement; per lo qual La Sepo por la Sepa recoma

nà, a tots els que tinguin intenció d'assistir-Iii, que s'inscriguin a la major 

brevetat, car els aglomeraments a última ora sempre s6n perjudicials per a la 

bona marxa de l'administració. A aital efecte ja s'ha publicat la nota següent 

per a abitacions i menjars. 
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Per cambra i tres ap ats dial'iS durant cinc dies consecutius (preus maxims) : 

I. a classe, 70 francs; 2. a classe, so francs; 3. a classe, 37' so francs; 4· a ~las
se, 30 francs; 5·" classe, 25 francs. 

Per cambra i desdejuni durant cinc dies consecutius, els preus són, pel ma

teix ordre, so, 37'50, 25, 17,50 i 15 francs, a.mb el dret de ser a la mateixa ta
rifa si l'estada s'allarga més dels cinc dies. 

Se poden enviar les quantitats al secretari-caixer ( Mindcrbroedersrui, 76, 

Antverpen). A l'arribada seran entregats an els interessats tots els documents 

necessaris per a fondes i demés en l'akceptefo, retornant-los també la quantitat 

que eventualment sobri. 

An el Congrés hi asistirà ·I Dr. Zamenhof acompanyat de sa esposa. 

L'Ajuntament d'Anvers, subvenciona ·I Congrés amb 3,ooo francs. 

El Govern deixa ·I gran saló de festes de l'Ateneu Reial junt amb totes les 
cambres de la planta baixa, on hi aurà !'akceptejo, l'exposició esperantista i les 
reunions de seccions. 

Els actors del Teatre Reial Holandès, encarregats de la n.presentació de 

Kaatfe, tenen ja molt avançats els llurs treballs d'estudi. 

També s'organitza una audició de cants i balls populars; festa que tindrà 

com a final, un gran bàll, en el qual els assistents, a ser possible, auran de 

vestir els llurs respectius vestits regionals o uniformes. 

Si ·I nombre de congressistes es crescut (tot fa creurer que així s~rà ), el 

famós Jardí Zoologic serà obert durant tota la setmana. 
Els diumenges 20 i 27 d'Agost, tindran lloc actes religiosos, per als congres

sistes catolics i protestants, amb sermons i cants en Esperanto. 

Després del Congrés tindrà lloc un viatge a travers de Belgica. 

EI llibre del Congrés serà enviat a tots els congressistes el 15 de Juliol. 

FRAXÇA 

París.- S'acaba de fundar en aquesta ciutat la «lnternacia Polica<;ocio ~. 

la qual publica un butlletí exclusivament per als seus a.ssoci.ats, en el qual lle

gim que a Dresde hi ha 70 agents de policia esperantistes, a Augsburg 26, a 

Chemnitg 25, a Maing ro. i a Paris 27: 
També ·ns diu que a Barcelona, }!adrid i Girona se ·n troben alguns, si bé 

no prccjsa •I nombre. 

Dita asociació té son lloc social a la Prefectura de Policia, i sa finalitat es, 
com ja ·s pot suposar, valer-se dc l'Esperanto per a les relacions que forçosa
ment ha de sostenir la policia de diversos països. 

A la reunió tinguda en el Senat, el dia zr de l'ultim Febrer, pel Grup Par

lamentari de l'Arbitratge, que presideix el senador Mr. d'Estournclles de 

Constant, el nostre amic el senyor president del Comitè constant dels Congres

sos, general Sebert, pronuncià una notable informació fent remarcar la necesi

tat que té França d'establir oficialment l'Esperanto, car s'ha obsen·at que en 

els països extrangers la llengua francesa ja no té la preponderancia que algun 

temps avia assolit, deixant pas a l'alemanya i a l'anglesa, traient-ne la consc-
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qüencia que, obrant d'acord amb els demés països per a l'establiment de l'Es

peranto en qüestions d'arbitratge, se donaria una bella mostra que les nacions 

no han de tenir rivalitats per fer preponderar llur llengua respectiva, podent-nc 

usar, al costat de la propria, una altra d'internacional que per a re merma la 

bellesa que té cada llengua natural per si mateixa, ni vol usurpar ni donar 

prerrogatives a cap ni a ningú, ans al CO!}trari, a totes respecta i a totom lliga, 

que es la finalitat que té l'Arbitratge. 

ALEMANYA 

Drc~de. -Amb motiu de l'Exposició Internacional d'Higiene, que té lloc 

en aquesta ciutat, al costat dels follets explicatius d'ella, que s'han imprès en 

diverses llengües, també ·y ha tingut cabuda l'Esperanto; fet que per si sol de

mo~tra clarament que dc dia en dia anem conquistant les altes esferes de la 

ciencia . 
Tots els esperantistes que vulguin adquirir dit follet poden enviar un Cupó

resposta al Sr. Dro. Schramm ( Dresden, 20, Alemania ), i a volta de correu 

se ·ls enviarà. 

GRECIA 

Samos.- Donant compliment al reial decret que temps enrera publicà ·I 

ministre d'Instrucció públka, a totes les escoles del principat de Samos s'hi ha 

començat a ensenyar l'Esperanto, donant així un bell exemple, que ja voldríem 

nosaltres que fos imitat arreu. 

RUSSIA 

Moscou.- El dia 20 dc Març tingué lloc en aquesta població una impor

tant reunió per fundar una escola-asil per a fills de treballadors que abiten 

llocs apartats del nucli dc poblaciò, en la qual el Sr. J, Nazarov, fervent apos

to! esperantista, proposà que a la taula d'assignatures hi tingui cabuda la 

d'Esperanto; essent aprovada dita proposició per unanimitat. 

Korno.- La secció de la Creu Roja d'aquesta població, comprenent la 

gran utilitat que pot reportar el <:oneixement de la nostra llengua a dintre de 

sa organitzaci.ó, ha establert un curs an el qual assisteixen tots els seus 

membres. 
Un altre bon exemple que no auria de caure en terreny erm. 

Sant Peters burg. -La creu de la nota anterior es la següent. En els cur

sos superiors per a dònes de Lesgaft, un centenar de deixebles demanaren an 

el Consell dc professors l'establiment d'un curs d'Esperanto; emperò ·ls se

nyors del Consell, amb tot i 1 llur aspecte d'inteligents i lliberals, denegaren 

la petició, alegant que, en el cas que ·s donés permís, possiblement després de

manarien un curs de Magica blancal Textual. 

Sense comentaris. 
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REPUBLICA MEXICANA 
Mexic. -A l' Acadcmia de Cecs d'aquesta ciutat s'hi acaba d'establir un 

curs d'Esperanto per a individus faltats de tant preciós sentit, a fi que puguin 

relaciouar-se amb companys d'altres països. 

ISLA DE CUBA 
Havana. -A la llista dc temes per desenrrotllar en el primer Congrés Na

cional de Pedagogia que prompte ·y tindrà lloc, s'hi veu el tema següent : 

L'Esperanto desde ·¡punt de vista pedagogic; 
No dubtem que ·ls nostres amics cubans sabran fer triomfar la nostra en

senya de l'estrella verda a la perla de les antilles. 

DIVERSOS CO~GRESSOS 
La Haya. - Del 14 al r8 d'Agost tindrà lloc el 2.n Congrés Catolic Espe-

rantista. 
Lyon.- Del zz al 23 d'Abril s'ha celebrat el Congrés anyal de la ~So-;ic-

tat Francesa per a la Propaganda d'Esperanto~. 
Limoges.- Del 4 al 5 de Juny tindrà lloc en aquesta població ·1 Congrés 

de la ~Federació Sudocciden tal de França •>. 
Porland-Oregon. -Durant el mes dc Juliol se celebrarà ·1 Congrés de 

l'~ Associació No rd -americana d'Esperanto & • 

Charleroi.- Durant els dies 4 i 5 de Iuny. la <•Belga Ligo Esperantista~ 

celebrarà son 3! Congrés, el qual sE"mbla que serà molt concorregut, car els 
nostres amics belgues h'l.n de tractar-hi algun punt referent al VII Internacio

nal per a la millor rebuda en totes les p:lblacions belgues per on pasin extran

gers abans ó després del Congrés. 
Juiz de Fóra.- En el prop-passat mes d'Abril tingué lloc en aquesta po

blació brasilera ·1 4·' Congrés de qBrazila Ligo Esperantista~. regnant-hi un 

fort entusiasme. 
Southport.- Del 2 al 6 del prop-vinent Juny, el <•The British Esperanto 

Assoeiation~ celebrarà son 4·' Congrés anyal, es'1ent patrocinat per l'Ajunta

m~nt de dita població. 
Lübeck. -La qGermana Esperanto-AsociÓ•> celebrarà son 6.• Congrés, 

durant del 4 al 7 de Juny, organitzant-sc amb aital motiu grans festes en 

aquesta població per festejar els congressistes. 

Durant els ultims mesos Ja mort ha sigut implacable per als nostres rengles, 

car ha segat en la flor de la vida amics i entusiastes esperantistes, els quals 

deixen un buit bastant dificil d'omplir. 
Amb en Chàrles Méray,l professor a JIUniversitat de Dijon, membre de 

l'Academia de Ciencies de França i dc l'<<Esperaqj:ista Lingva Komitato »fins 

a fi de l'any passat, ha perdut l'esperantisme un ferm prupagandista dintre ·I 

camp científic, car un dels adeptes fets per ell a la nostra llengua es l'Emile 

Boirac, avui rector de l'Universitat de Dijon i president de la <•Lingva 

Komitato•>. 
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El 28 de Febrer morí a Niça, a l'edat de cinquanta-dos anys, l'Horace 

Huet, viç-president onorari del grup dc Paris, membre de la <<Lingva Komi

tato •> i secretari redactor de La Revuo. 

Home éstudiós per temperament, i d'un profunde esperit analitzador, des

seguida que entrà en el nostre moviment emprengué l'estudi dc la gramatica i 

el diccionari de la nostra llengua, essent fruit d'aquest estudi la presentació a 

la~ Lingva Komitato», durant el Congrés de Cambridge, d'un projecte dc dic

cionari comparat; treball que, després d'acceptat per la Comissió, no s'ha pu

blicat, no sabem per què. 

En Johannes Foerster, director de l'important casa alemanya Seidel i Nau

mau, fabricants de màquines d'escriure, de cosir i bicicletes, conseller reial de 

Comerç i membre del Comitè de la «Saksa Esperanta Instituto•>, morí a Dres

de a l'edat de cinquanta-dos anys. 

Fou en vida un entusiasta de la nostra idea. Prova es d'això ·)fet dc la 

publicació en Esperanto del cataleg de la casa comercià! de la qual era direc

tor; cataleg que molts dels nostres amics ja coneixeran per a ver sigut repartit 

profusament durant el V Congrés Internacional, a Barcelona. 

Fou també un impulsador de la stenografia, i an ell se dèu la fundació de 

la « J ohannes Foerster-Stiftung•>, corporació encarregada dc premiar <J.nyal

ment els millors stenografistes infants sortits dc Ics escoles de Dresdc. 

Una carta d'un missioner vingut dc l'interior del Brasil, a la <•Centra Ofi

cejo•>, ens dóne> la nova dc la mort den Paul Berthclot, ocorreguda ·1 2 de Ko

vembre de rgro a Conceiçad de Araguaya, a l'edat de vint-i-vuit anys. 

El seu nom sempre anirà unit a la nostra memoria, car no podrem oblidar 

que ell fou, en els primers temps dc l'esperantisme català un bon amic nostre, 

que coneguerem amb motiu de la seva anada a Ceret (Catalunya francesa) a on 

el portà, a fi de respirar-hi l'aire pur dels Pirineus, la malaltia pulmonar que 

contragué a París. 

Ell fou el primer que començà la propaganda per a l'idea de federar els ca

talans esperantistes d'ambdues vessants del Pireneu, avent fundat el periodic 

Espero de Katalunfo, del qual se publicaren pocs números. 

Opinem que es un dever nostre ·I recordar-ho i actue fer constar el seu nom, 

onorant-lo com se mereix. 

En aquest temps escrigué, en colaboració amb el professor Lambert, de 

Dijon, Komercaf Leterof, i un intercsant estudi sobrç fonctica amb el pscudo

nim de MarceJo Verema. Fou també ·I fundador del pcriódic Esperanto. avui 

orgue de <<U. E. A.», que ell començà a publicar en rgo5, a Ceret, amb laco

laboració del professor Lambert; fins que en rgo6, dos mesos abans del Con

grés dc Ginebra, se traslladà an aquesta ciutat, i, no podent soportar el pes del 

treball que li reportava dit periodic, l'entregà an els Srs. de Saussure i 

H. Hodlcr, que tant admirablement el porten fins avui. 

De Ginebra passà a Portugal, on tradní l'obra den Musset Fantasio, la 

qual prompte apareixerà a La Revuo; i s'embarcà després per al Brasil, fent 

-
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sempre d'aposto! de la nostra idea i entregant-se, a la vegada, a les lluites po

lítiques. 
En Igog, juntament amb altres amics seus, s'internà on la part selvatge 

del Brasil per fundar-hi una cotonia socialista, trobant la mort en mig dc la 

grandiositat de les terres verges aquest esperit inquiet que ·s digué Berthelot. 

També ha desaparegut d'aquesta vida en]. W. van der Wal, viç-rector de 

la parroquia de Santa Vilebrordo, de La Haya. 
Apenes a l'edat de trenta-cinc anys, quan encara era al fort de la vida, 

treballant per a la causa de l'Esperanto i el Catolicisme, colaborant en Neder

landa Ratoliko, la mort el sorprengtié, deixant en el més sentit condol els nos

Lres amics olandesos, que dificilment ompliran aquest buit. 

Tinguem un record per als que han anat a reposar en la pau, i que les llurs 

obres ens serveixin de guia i exemple. 

* * * 
EN LANDA MOV ADO 

TARRAGONA 

II Kongreso de*](. E. F.•>- Ni gojplcne povas sciigi al nia lcgantaro ke 
eien vekas intcrcson nia proksima Ha Kongrcso. 

Cefe en Tarragona èiuj pretigas kaj kunhelpas; kaj Icrvore la Loka Ko

mitaí.o klopodas por ke la Kongreso estu inda je nia Fcderacio kaj je la 
urbo mero. 

Ni organizis, veran propagandan agadon pri Esperanto. Dum semajno 

antaií la Kongreso estos farataj paroladoj pri Esperanto kaj giaj rilatoj kun 

diversaj temoj. Tiuj ei paroladoj estos faritaj de kleraj samideanoj, kaj estos 

publikaj. La Tarragona' aj societoj mala vare pruntedonas al ni siajn salonojn 
por ilin okazigi. 

Estos roalfermita Eksposicio de esperantaj gazetoj la tagojn éle la Kon

greso, kaj gi restos malfcrmita dum la pm.tkongrcsa semajno. 

La urbaj gazetoj kiuj fcrvore akceptis novajojn pri Esperanto, ankaií 

akceptis artikolojn pri Esperanto por publikigi ilin dum la a~taiíiagoj de la 

Kongreso. La verkadon de tiuj ei artikoloj sur sin preuis diligenlaj kaj kom
petentaj fcderacianoj. 

Estos interese ke eiuj sarnideanoj partoprenontaj la Kongreson sin direktu 

al Tarragona per la vagonaro elironta el Barcelona je la sa haro 46 minutoj 

matene de la tago 24" Junio, pro tio, ke eiuj kongresurbaj samideanoj. kaj 

ankaií tiuj kiuj estos alvenontaj la antaiían tagon, iros la stacidomon por nin 
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akcepti kaj poste iri êiuj en manifestacio al Urbodomo, kie êiuj urbaj aiítori

tataj nin oficiale akceptos êe Ja vasta urbodoma salono. 

La majesta vasta §tuparo kiun ni suriros por nin direkti al la salono estos 

bele ornamita, kiel en la solenaj festoj. 

La urbestraro krom deklari niau Kongrcson festo de la urbo, anoncos 
gin per afi§oj kaj programoj. Ci cedís siau riêan salonon por la Kongresaj 

kunsidoj. kaj promesis· helpan monon alia urba grupo por la Kongreso. 

Sinjoro la milita Guverniestro cedas ankaü senpage la militau muzikis

taron por ludi dum la Kongreso. 

SABADELL 
La «Komerca Cambro•> de Sabadell, riccvis de «Postrlama Esperanto

Centro*, skribajon petante informojn pri nia internada lingvo êe la êi tieaj 

firmoj. èi plcj akurate respondís sciigante, ke de post du jaroj gi akccptis kaj 

uzas goin. 
Ankaií la firmo <• Sindicat de Filadors de Llana•> ( Sindikato de Lano-Spi

nistoj) uzas Esperanton. 
- <• Aplec Esperanta Grupo *• malfermis kurson per bildoj, por virinoj. 

CERVELLÓ 

Sukccsplcne estis 1a inaüguracia festo organizita de la nova societo «La 

Verda Stelo*, de Cer,·elló, okazinta la 2 " dc Aprllo. 
Pli ol kvindek gesamideanoj é1 Sabadell, Barcelona, Sta Perpetua, alvenis 

tiun pcntrindan urbcton je la roa kaj duono, kie cstis atcndinte ilin la tuta 

tiea espcrantistaro. 
Post la kutimaj salutoj kaj bonvenoj oni vizitis la kristalfabrikejon «Mensa•> 

kie ni estis afable akceptitaj kaj oni montris al ni la plcj malfacilajn laborojn 

de tia industrio. On i faris antaií ni botelojn, glasojn kaj eê la klasikan katalunan 

vintrinkilon (porró) krom aliajn kristalajojn. Sincere ni dankas la sinjorojn 

kies afablcco pcrmesis al ni koni la labormanicron de tia ~peciala industrio. 

Poste okazis fra ta tagmango êe kiu êeestis multaj geespcrantistoj; kelkaj el 

ili paroladetis por esprimi la deziron de sukceso kaj longa vivado al la jus

naskigointa societo. 
Baldaü poste okazis grava literatura kaj muzika festo êc la granda tea tro 

de« Ateneu Cervellonenc•>. Kicl oni po vas supozi Ja tuta êccstantaro varme 

aplaiídadis êiujn partojn de la programo. 
Estus longa laboro priskribi êiujn vcrkajojn legitajn aií rleklamitajn de plej 

lertaj geesperantistoj sed kiu meritas spccialan atenton estas Ja teatra verketo 

pri esperanto Un somni realisat, verkita kaj teatre direktita dc nia kara 

samideanino Fino. Remei Bosch, instruislino en tiu u rbeto. Ankaií mcritas 

specialan laüdon la muzika hboro piane farita de Fino. Mario Urpina kaj sia 

!erta profesorino kies nomon mi bedaüras ne rememori. 
Fine oni kantis La Esperon kies himno estis tiel aplaiídata, ke oni devis 

gin kanti rec por komplezi la tu tan êccstantaron. Malgraií la pi uva vetero an

koraií ni povis poste viziti la pregcjon kies konstruarto cstas araba kaj gotika 

kaj kiu promesas esti vera arta vcrko ki,am gi estos elfinita. 
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Estas neeble priskribi la sukceson de tia gaja festa kaj la entuz¡asmon dc 
gi naskita; ni nur bedaiíras kc tiaj festoj tu te esperantigaj ne okazu tic! ofte 
kiel oni dcziras. 

Antaiíen do Cervellonaj gesamideanoj gis kiam ni povos nomi vian urbeton 
vera esperantujo. - Ceestinto, 

* * * 
OFICIALA PARTO 

Ab el bon desig de donar facilitat als nostres federats, el ~Comitè Locah 
del Congrés de Tarragona s'encarrega de procurar allotjament als samideanof 
que vulguin assistir a dit Congrés. 

An aquest fi, i d'acord amb la nota de preus que publiquem en la tercera 
plana de coberta, poden demanar-se estatges al roentat Comitè mitjantçant 
l'euviu de l'import dels referits estatges. Es, aquest requisit, indispensable si 
es vol trobar segur allotjament. El <<Comitè Local» no respon de procurar-ne 
als qui no ·u facin aixf. 

Per la nostra part hem d'advertir que ·ls nostres companys faran bé de no 
esperar la llur anada a la ciutat del Congrés per encauegar els llurs allotja
ments; perquè, donada l'aglomeració de gent que concorrerà a Tarragona amb 
motiu del Congrés í Festes que la ciutat celebrarà durant els dies posteriors, es 
possible, quasi segur, el no trobar-nc per a totom. El ~Comitè Local» i nosal
tres cleclinem tota responsabilitat vers els que no ·u agin solieitat com acabem 
d'indicar. 

En el número prop-vinent donarem detalls complets referents a viatges i 
oraris dc trens per a Tarragona, amb nota de preus; puix fins avui no ha sigut 
possible decidir les rebaixes a que ·ls congressistes tindran dret. 

Marista Kornisiono.- Per donar compliment an aquesta empresa han sigut 
nomenats els Srs. J. Pelliccr, caixer, i J. As tell, secretari. 

La Revuo, en son ultim número, parla d'aquest.\ comissió organitzada 
per ~K . E.~ 

* * * 
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MONATA GAZETO o OFICIALA ORGANO DE LA KATALUNA .ESPERANTISTA FEDERACIO 
SENPAGA POR LA GEFED ii:RAClANOJ 

REOAKCIO KAJ AOMINISTRACIO 

i2. strato Gracia.- SABADELL 
BARCELONO·HISPANU..JO 

A VIZO: La Rcdakcio konservas al si la 
rajton korekti Iaü bezone Ja manuskrip· 
t ojn. Ncakceptitajn manuskriptojn onj 
ne resendas. 

E N H A V O : IIa Kongreso de Ja Kataluna Esperantista Federacio, - Litera
tura Konkurso. - Programa ,pera ·ls exame'D.s del titol de ,professor d'Es
peranto. - La ur bo de nia Kongreso: - Enlanda Movado. - Por la nefe-
deracian.oj. ' 

It KONGRESO DE LA 

« KAT ALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO» 

kiu okazos la 24 an, 2 5 an ka j 26 an de J unia en 

TARRAGONA 

JEN ni alvenantaj en la sopiritan tempon! Jen ni êe la sojlo de nia 
Kongreso! Pasis unu jaro kaj jen ni ree en la antaiítago de nia 

festo, de nia plej granda festo, êar tia ja estas la festo de nia Kon
greso. 

Antaií ne multe ni asertis ke nia êiujara enlanda Kongreso estos 
sukceso; ke en gi partoprenos ne nur per mo\ala sed eê per mona 
kunhelpo la aiítoritatuloj de la kongresurbo; ke por gi laboradis la 
loka komitato krom ni mem; ke eê ni pretigis programon kiu ja 
s'uperas nian propnn forton: jen, do, la laboro plenumita, arangita. 
La arangintoj de la na. Kongreso de Tarragona donis de si mero 
êion, kio po vas triumfigi nian celon , kaj vi, samcelanoj, konsentu kun 
ni ke ne tio sufiêas, ·sed ke es tas necese ke êiu federaciano donos sian 
propran kunhelpon, almenaií per sia êeesto. Per niaj vortoj, per nia 
gazeto, per nia propagando por la Kongreso, Tarragona kaj ankau 
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nia lando konvinkigis, ke nia êiujara kunveno ne estas amuza .ago, 
sed ago inda je la esperantisma idealo. La kongresa programo mem 
tion montras. Via, do, federacianoj, viglaj esperantistoj ,· estas la 
devo mon tri; ke ni agis bone rilate al nia afero. 

Vi memoru ke la homojn, bedaurinde, konvinkigas pli baldau Ja 
' manifestacioj por ideaJoj olla idealoj mem, kaj kiam la homoj vidos 
ke ni multenombre partoprenas la Kongreson, ke ni multenombre 
partoprenas en giajn kunsidojn, ke ni multenombre· arigas en niaj 
festoj, ili konvinkigos pri niaj celo kaj forto. 

Cetere, por nia interna agado mem, postulas de êiu federaciano lian 
êeeston nia Federacio. Neniu rajtas ne esti agema dum tiuj tagoj, 
kaj êar nur en la kongresaj tagoj Ja aferoj sin rilatantaj al niaj 
organizado kaj propaganda devas esti pritraktataj, pretigu êiuj'farigi 
kongresanoj. Vi ne forgesu ke la de Ja nova komitato de <<K. E. F.>> 
plenumota tasko dependas plej grandparte de la decidoj prenataj 
dum la kongresaj kunsidoj. 

Ni ja farigis plenagaj. Ni estas sur la vojo de la ceteraj alilandaj 

Asocioj. 
Tion ni montru, kiel ni montris per la jus organizita Literatura 

Konkurso ke ni devas kaj povas. 
Al .vi es tas la: parola ! 
Cis la Kongreso ! 

HONORA KOMITATO 

Honora PreZ'idanto : Lia Urbestra Mosto de Tarragona. 
Altaj Protektantoj: Provincestra Mosto, M~lita Provincestra Mos

to de Tarragona, Sro. Prezidanto de la'] uga Tribunalo, Sro. Direk
toro de la <<lnstituto de Tarragona>> kaj Sro. Delegito de Financoj. 

Honoraf Membroj: Sroj. Prezidantoj de la Provinca Deputataro 
de Tarragona; de Ja Komerca Cambro; de la Agrikultura Cambra; 
del Kolegio de Kuracistoj; del<< Circulo de Tarragona>>; de «Atracció 
de Forasters>>; del <<~atronato del Obrero>>; del <<Centro Aragonés>>; 
de la << Unión Agrícola>>; de Ja <<Unió Democràtica Nacionalista>>; de 
la <<Societat Arqueologica>>; del <<Centre Federal>>; del <<Ateneu de 
Tarragona>>; de la <<Fraternitat Republicana 1>; del<< Ateneo Tarraco
nense de la clase Obrera>>; de la Ruga Kruco; del <<Gremi de Page
sos>>; del <<Orfeó Tarragoní; del <<Chor del Ancora>>; del <<Club Girn
nastic>>; del <<Museu Arqueologic>>; de la «Rondalla Tarraconense»; 
del <<Centro de Naturales del Campo de Tarragona'>; Sro. Puig i 
Valls, kaj Sro .. Roig y Bergadà. 
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Sroj. Directoroj de la gazetoj: La Cruz, Diari de Tarragona, Tar
ragona Federal, Catalunya Nova, La Voz del Pueblo, Harmonia So
cial, La Reconquista, Boletín del Colegio de M édicos kaj El Ideal. 

Lo ka Komitato: Sro. Joan Molas Sabater, Prei:idanto; Sroj. ]. Solé 
Granell, Domenec Obiol, Josep Vidal, Fulgenci Agustí kaj Marian 
Alegret, VoédonanüYj; Sro. Daniel Roig, Sekretario. 

Fako Propaganda: Sroj. Direktoro kaj Redaktoroj de KATALUNA 
ESPERANTISTO. 

Komitato de la Kongreso : Dro. ]. Bremón Masgrau, Prezidanto; 
Sro. ]. Delclós, Vic-prezidanto; Sro. V. Alavedra, Kalkulisto; sinjoro 
]. Piferrer, Kasisto-Administranto; Sro. J. Pujol, Sekretario. 

PROGRAMO 

24•n JuNIO.- Matene, 12 1 /~: Alveno de la kongresanoj en Ta
rragonan. On i organizos en la stacidomo ma~ifestacion irontan gis la 
Urbdomo, kie okazos je la 

12'30: Oficiala akcepto de la Aiítoritatoj. Dum Ja akcepto, la 
horo <<L'Ancora•> kantos krom aliaj himnoj La Esperon. 

r : Malfermo de la Propaganda Ekspozicio êe la sidejo de la Orfeó 
Tarragoní. 

Posttagmeze, 4: Solena Malfermo de la Kongreso, kun êeesto de 
la aiítoritatoj, 4 3/~: ra Labora Kunsido. 

Vespere, 7: Vino de honoro, dediêita al la kongresanoj de la Urb
konsilantaro Tarragona. Partoprenos en la fes to la musikistaro <<La 
Rondalla •>. 

9 1
/, : Festo de la <<Literatura Konkurso» kaj disdonado de pre

mioj al laiíreatoj. 
25an ]UNIO. - Matene, 9: Meso por katolikoj. roa: na. Labora 

kunsido. ra: Oficiala Festeno en la Hotelo Continental kun êeesto de 
la aiítorítatoj. 

Posttagmeze. - 4 1 f, : Labora kunsido kaj fermo de la Kongreso. 
Vespere.- 9: Koncerto de I'<<Orfeó Tarragoní•> en la teatro de 

la societo <<Patronato del Obrero•>. na: Balo en honoro de la kon
gresanoj, kun partopreno de militista muzikistaro. 

26•n ]UNIO.- Ekskursoj tra la urbo kaj êirkaiíajoj. 

KONGRESAJ TASKOJ 

Laboraj Kunsidoj : Parolado de Dro. Bremón, prezidanto de 
<< K. E. F.•>, pri la agado de la Komitato - Financa raporto de 
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Sro. J. Piferrer, kasisto-administranto.- Aldono al la Art. VIa. de 
la Regularo de <~K. E. F.)>, de la jenaj vortoj : <~Els delegats senill 
retribuïts ab el 5 o¡o de l'import de les quotes que cobraní.n, en con
cepte de gas tos.~ Ili estas proponitaj de la Komi tato. 

Novaj aldonoj al la Regularo: 
<~I. -Els grupus adherits a la Federació pagaran una quota per 

cada N membres o fracció de N. La Federació els servira altres 
tants exemplars de la revista KATALUNA ESPERANTISTO. 

Il. - Els representants dels gn:;pus tindran un vot per cada N 
membres o fracció de N. El número de vots se calculara pel número 
de quotes que paguin.)> 

<~I. - Els presidents dels grupus adherits a la Federació formen 
un ConcelJ Consultiu de la Federació al qual podra dirigir-se el pre
sident d'aquesta pera coneixer sa opinió en els casos que cregui 
convenient. El Concell informara mensualment al Comité de la Fe
deració sobre afers Esp~rantistes, fixant especialment l'atenció sobre 
tot lo que fora de desitjar pera la mellor marxa de la Federació y de 
la propaganda de l'Esperanto. 

Il. - Sera president del Concell el president de més edat, y se
cretari, el més jove. 

III.- Els gastos d'aquest Concell correran a carrech dels grupus. 
IV. - El dret de formar part del Concell es personal y no trans

ferible.)) 
Ambaií reformoj estas prezentataj de Sroj. Pujulà, Pellicer, Ro

sals kaj Dalmau. 
- Komunikajo de Sro. ]. Altura, el Sabadell, pri bezono altiri al 

la Esperanta movado la laboristojn. 
- Komunikajo de Sro. R. Pallej:'!., el Ulldemolins (Tarragona), 

pri propaganda de Esperanto en vilagoj 
Komunikajo de Sr. J. Anglada el Barceldna pri la fondo de 

<~Ekzamenkomisio pri Verkaro)>. 
- Aprobo de la regulara de Atesto pri lernado kaf profesoreco.

Elekto de nova Komi tato por la kurso rgna- rgrza. - Elekto de Ja 
urbo de la IIIa Kongreso. 

NOTO J : La agej de la Kongreso, Laboraj Kunsidoj, Malfermo kaj Fermo, 

Oficiala Akcepto, Honora Vino kaj Festo de la Literatura Konkurso, okazos 

en la Urbdomo. 
- La Eksposicion oni faros en la sidejo de l'e-Orfeó Tarragonh. 
- La koncerto de l' 4 Orfeó Tarragonh okazos en ¡¡¡_- tea tro de la societo 

~Patronato del Obrera~ laií la jena programo: 
¡aParto: 1, Himn~ a la Senyera, Gols; z, La Pastoreta, Candi;. 3, La Ve-
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rema, Lassus; 4, Primavera Eterna, Morera; 5, Gami de Noys, Grieg; 6, Somni 
de Primavera, Mendelshon; 7, Aucellada, Jannequin. 

z&Parto: I, Sota t'Olm, Morera; 2, Cançó del Borratxo, Cogul; 3; La Mare 
de Deu, Nicolau; 4, Barcarola, Gols; 5, Oh quin bon eco!, Lassus; 6, El Ros
sinyol (La Najtingal') en esperanto, Mas i Serracant; 7, La Espero, de Ménil. 

- La kosto de la festeno, kiun .eeestos la autoritatuloj estos 7 pcsetoj. Jen 
la menuo: 

Diversaj almangajoj; Makaronioj <<Rossini•>, Merizo kun sauco ~mayon
naise•; Bovido ~Perigoh; Galantíno lango « Bellevue~; Rosti ta kokido. 

Glaciigita biskvito; Desertoj; Vinoj : blanka kaj ruga; .eampano; kaf o, 
cigaroj, likvoroj . 

- Ciu esperantista povos partopreni la Kongreson: laborajn kunsidojn 
nur rajtos êeesti la Fede¡acianoj, kiuj havos au liberan eniron, au grandan 
rabaton por êiuj festoj . 

..:___ Ciu federaciano ricevos specialan Kongresan insignon : tiun insignon li 
devas êiam sm·porti ligitan al la butontruo dum êiu kongresa kunveno, 

- La socicto de «Aitiro de alilandanoj», de Tarragona, mctas siàn sidejon 
je la dispono de Ja kongresanoj : gi estos la «Akceptejo•>. Adrcso : R1tmbla de 
Sant Joan. 

- Eèlajn moriifojn kaj ~angojn al tiu êi programo o~i avizos dum la 
kongresa j ku nsidoj. 

- Por informoj pri la Hoteloj kaj horaro de la vagonaroj, vidu la kovrilon: 

* * * 
LITERATURA KONKURSO 

MANUSKRIPTOJ RICEVITAJ CIS LA 31a DE MAJO 

ORDINARAJ TEMO J 

Originalaf tekstoj. -I Versajo pri Amo. <e Post longa sufero al
venas espero>>, n° 19-1. <cMalvarmo>>, n° 22-1. <<Patreco>>, n° 29-3. 
<<Rozoj kaj dornoj», no 52-4. <<Tamen ... >>, n° 67-5, 

II Prozajo pri Amo. <<En la kampoj de la deziro>>, no I-I. 

<<Nokto>>, n° 2-2. <<La Homaro kaj la honto>>, n° 3-3. <<Amson~o al 
Katalunujo>>, n° 4-4. <<Vintra nokto•>, n° 5-5. <<Al sia Mosto Dubo, la 
turmento de Ja grandaj pensuloj >>, n° 13-5. <<Neatingebla fantaziajo>>, 
n.0 14-7. <<Printempon>>, no 28-8. -<<Delira revo>>, n° 31-9. <cMucio 
ScevoÍa>>, no 33-ro. «Kiam la fido perdigas», .n° 46-n. <<Malkura
~eco>>, no 63-12. <<Kíel felita mi estas>>, ri0 66-13. 
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Tradukitaj tekstoj. - I La Vaca Cega, <<La poezio estas la di

manêa vesto de niaj pensoj>>, no 8-1. <<El êíuj estajoj la blinda, sen

dube la plej kompatinda>>, n° II-2. <<Kompatinda>>, n° 27-3. <<Plen

dindaestas la memblíndeco>> , n° 43-4. <<Kompato>> n° 53-5· <<Nu ... h>, 

11° 65-6. 
II Conformitat. <<Trankvilulo>>, no 7-1. <<Bonan penson havis la 

avo, la vidvo>>, n° 9-2. «Sfinkso)), n° 10-3. <<Lanevoj petolas la mor

ton de l'avo>>, no 21-4. <<Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras>>, 

n° 34-5. «Superstíêo>>, n° 37-6. <<Nur Dio estas senmorta)), n° 48-7. 

<<Maljuneco>>, no 49-8. <<Unu pli>>, n° 55-9· 

Eksterordinarai Temof.- I La Ratlla. Premio de Esperanta 

Semo. <<Unu inter aliaj )), n° !2-I. <<Nur por min iernigi>>, n° 20-2. 

«De §tat' al patrujo >>, n° 30-3. <<Ri belo de patrolandoj >>, n° 32-4. 

<<Kripligo>>, n° 35-5. <<La Segro>>, n° 36-6. <<Vivu mia lando>>, n° 45-7. 

II Originala studo pri muziko, pri poezio, literatura, aií pri 

historio. Temo de La Revuo. 
III Kolekto de Katalunaj modismoj. Temo de la grupo <<Semo>> 

de A. E. P. el Barcelona. <<Unio estas forto>>, n° 5-1. 

IV Versduo, verstrio aií verskvaro povanta taiígi, kiel devizo de 

<<K. E. F.>>. Temo de Sro. Fred. Pujulà. <<Katalunlando>>, n° 6-I. 

<< Versduoj >>, n° 16-2. <<Alten>>, n° 17-3. <<Honoriga laboro>>, n° 18-4. 

<< Instimulo >>, no 23-5. << Antaiíen kaj Espero>>, no 24-6. <<Hom aro>>, 

n° 25-7. <<Amo>>, n° 26-8. <<Nur rekte kurage>>, n°40-9. <<Pujulà», 

n° 44-10. <<Post longa laborada êu ni ne venkos en decida hor'? >>, 

n° 54-u. << Versu vi ... I>>, n° 64-12. 
V Verko taiígonta kíel propagandilo de Esperanto kaj kiel bro

§uro disdonota. Temo de la << Círculo de Tarragona>>. << Esperan

tistigo>>, no 60-1. 
VI Bezono kunhelpí turismon kaj Esperantísmon. Temo de la 

<<Hotel Continental», de Tarragona. 
VII Utíleco de Esperanto por la internaciaj interrilatoj de stu

dentoj. Temo de la <<Federació Nacional d'Estudiants>>. 

VIII Traduko de la parolado farita de Sr. Folch i Torres ee la 

fondo de la <<Sindicat d'Iniciativa i Atracció de Forasters de Tarra

gonH. Temo de <<Catalunya Nova>>. <<Vi írato alveninta de malprok

sima tero en nia varma hejmo ripozu post la ven'>>, n° 38-1. <<Forte 

staras muroj da miljaroj )), no 47-2. <<Ni laiídu Esperanton >>, n° 58-3. 

IX Tradukajoj; liberatemo. Temo de Sro. Direktoro de la dns

titut de :Tarragona>>. Temo de la <<Cambra de Comerç de Tarragona>>. 

<<Tri estis tri miaj trakukajoj >>, no 39-1. <d~u ... ? >>, no 41-2. dluzio >>, 
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n° 42-3. <<Tolstoi>>, n° 5014. <<Flugadoj >>, n° 51-5. << Giganto egalas 
grandegulo!1l), n° 57-6. <<Vivu Esperanto>>, n° 59-7. <<Ankorail», no 61-8. 
<<]en>>, no 62-g. 

X Neceseco kaj sociaj utiloj liveritaj de la katolikaj Jaboristaj 
sindicatoj kaj influo de Esperanto por la monda disvastigo de tiaj 
asocioj. Temo de la << Patronato del Obrero de Tarragona>>. << Frato 
helpita de aliaj fratoj estas forta urbo», no 56-I. 

XI Originala literatura verko en plej bona Esperanto. Temo 
de la grupo <<Barcelona S telo >>. 

XII Esperanta biografio de la fama respublikano F. Pi i Mar
gall. Temo de la Deputato kaj Direktoro de <<Catalunya Federal>>, 
Sro. Julià Nougués. 

Rimarko : La grupo <<.Tarragona Esperanta>> donos 25 pesetojn 
kiel akcesito alia Natura Floro. 

PREMUT AJ MANUSKRIPTO J 

ORDINARAJ TEMOJ 

O~iginalaj tekstoj.- I Versajo pri !Amo. N° 52-4: <<Rozoj kaj 
dornoj>>. 

U Proza]o pri Amo. N° 63-12 : «Malkurageco». . 
Tradukitaj tekstoj. -I La Vaca Cega. N° II-2: <<El êiuj estajòj 

la blinda, sendube la plej kompatinda». 
II Conformitat. N° 54-5: <<Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion 

faras>>. 
Eksterordinaraj Temoj - I La Ratlla. N° 35-5 : <<Kripligo >>. 
III Kolekto de Katalunaj modísmoj. Ne premiita. 
IV Temo de Sro. Fred. Pujulà. N° 6-1 : << Katalunlando >>: 
V Temo de la <<Círculo de Tarragona>>. Ne premiita. 
VIII Temo de <<Catalunya Nova>>. N° 38-1 : <<Vi frato alveninta 

de malproksima tero en nia varma hejmo ripozu post la ven'>>. 
IX Temoj de Sro. Direktoro de Ja <<Institut de Tarragona>> kaj 

de la<<Cambra de Comerç>>. No 61-8: <<Ankoraií» kaj n° 41-2: <<tu ... ?>> 
X Temo de la «Patronato del Obrero>>. No 56-1: <<Frato helpita 

de aliaj fratoj estas forta urbo >>. · 
tar la jugantaro opinias, ke neniu ella premiitaj .originalaj tekstoj 

¡;neritas la Naturan Floron nek la rajton elekti reginon de la festo 
pro la dirotaj en la Literatura Festo kaiízoj, gi transdonas tiújn 
rajtojn al manuskripto n° II-2, traduko de« La Vaca Cega». 

Dro. J. Brem6n, Fred. Pujulà, G. Galceran, A. Codorniu, J. Ro
sals, D. Serdà. 
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Grava rimarko: La aiítoroj de la premiitaj manuskriptoj bonvolu 
sendi al sidejo de « K. E. F. •> la kvin unuajn kaj lastajn liniojn de 
siaj manuskriptoj kune kun la nomo kaj adreso. Tiu êi peto estas 
precipe adresata al aiítoro de la verko n° II-2 : <~El êiuj estajoj la 
blinda, sendube la plej kompatinda •>. 

* * * 
PROGRAMA PERA "LS EXAMENS DEL 

· TITOL DE PROFESSOR~ D'ESPERANTO 

I 

Prononciació de les vocals. - Prononciació de b y v. - Pronon
ciació de la combinació kv. - Prononciació de la s precedint conso
'nant y començant paraula : ( stari, speco, slango, scii, et<:.) -Pro
nonciació de les combinacions sp, sr, sl, st. -Manera de fer compen
dre la emissió d'aquests sóns. - Prononciació de les altres lletres del 
alfabet Esperanto. - Accent. 

II 

ARTICLE. - Articles catalans.- Pera que serveixen?- Arti
cle en Esperanto. - Pera que serveix? - Traducció dels articles in
determinats .un, una, ·uns, unes. -Comparació d'aquests articles ab 
els numerals un,

1
una, y manera de distingirlos entre si. -Traducció 

de En, Na. -Comparació dels articles el, la, lo ab els pronoms el, 
la, ·to acusatius dels pronoms personals ell. ella, y manera de distin
girlos entre si. - Sub~titució de la voèal per l'apostrof; quan se_ 
pot fer? 

III 

SuBSTANTIU.- Altres parts de la oració qui devenen substantius 
en català y com se reconeixen. - Terqlinacions del substantiu en 
Esperanto.- Declinació en català y en Esperanto.- Conserva el 
català alguns casos de declinació pura? - Genre y nombre.
Acusatiu; es plicació d'aquest cas. ·- Distinció entre el complement 
directe · y l'indirecte. - Elisió. de la terminadó substantiva y sa 
substitució per l' apostrof. 
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IV 

ADJECTIU. - Genre; nombre. -Declinació. -Acusatiu; expli
cació d'aquest cas. -Acusatiu de claretat. - Comparatiu (de su
perioritat, d'inferioritat, d'iguali tat). -Casos en que ·I segón terme 
d'una comparació està en acusatiu. - Superlatiu. - Diferencia en
tre molt superlatiu, adjectiu y adverbi.- Participis ab terminació 
adjectiva. 

v 
NUMERALS CARDINALS. (Terminacions o, ·e). -Se. declinen? -

Traducció del mot català hu. -Traducció de hu en la frase no es tot 
hu.- Dos, dues,· casos en que ·Is traduhirem per ambau.- NUME
RALS ORDINALS. - Genre, nombre. - Declinació. -Acusatiu; ex
plicació d'aqnest cas.- NUMERALS MULTIPLIGATIUS. (Terminacions 
o, a, e).- Declinació.- Acusatiu; esplicadó d'aquest cas.- Nu
MERALS FRACCIONARIS.- (Terminacions o, a, e).- Declinació.
Acusatiu; explicació d'aquest c~s.- NUMERALS COLECTIUS. (Ter
minacions o, a, e). - Declinació. - Acusatiu; explicació d'aquest 
cas. - Partícula po. · · 

VI 

PRONOMS. - Sa característica. - PRONOMS PERSONALS. - Partí
cula catalana ho. - Casos en que la traduhirem per gi. tio, tia o tiel. 
-Casos en que la traduhirem per ja.- PRONOM PERSONAL REFLE
XIU.- Genre, nombre, declinació.- Acusatiu; explicació d'aquest 
cas. -Comparació dels articles catalans el, la, lo, ab els pronoms el, 
la, lo acusatius de ell, ella.- PRONOMS POSESSIUS. -Genre, nombre, 
declinació. -Acusatiu ; explicació d'aquest cas. - PossESSIU RE
FLEXIU. - Genre, nombre, declinació. -Acusatiu; explicació d'a
quest cas. 

VII 

MOTS SIMPLES PRONOMINALS, substantius, adjectius, personals y, 
possessius. - Declinació·; explicació del cas acusatiu. - Traducció 
dels pronoms catalans qui, que, - Regles a seguir. - Partícula ajn. 
ORACIONS INTERROGATIVES. -ORACIONS NEGA-TIVES. 

VIII 

VERB. -Explicació de la regla 6 del Fundamento f/,e Esperanto. 
-INFINITIU.-· Manera òe coneixer quan en català l'infinitiu devé 

' 
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substantiu, -Preposicions que poden usarse devant d'ell y rahó 
que justifica aquesta aparent excepció de la regla general. -INDI
CATIU. -Sos temps.- Manera de traduhir l'imperfet.- Lógica en 
l'ús dels temps del indicatiu. - CONDICIONAL. - IMPERATIU.
SuBJUI'iTIU. -Quan traduhirem aquest modo . pel condicional, quan 
pel l'imperatiu y quan pel futur?- VERB SUBSTANTIU.- VERBS 

IMPERSONALS. 

IX 

VERB. = Sa divisió en Esperanto en verbs transitius y verbs in
transitius.- Explicació dels dos grupus. -Manera de coneixer si 
un verb es transitiu.- AcusATiu. -Els participis regeixen acusa
tiu? - Acusatiu de direcció. - Regla 13.a del FuNDAMENTO. -
Quines parts de Ja oració son susceptibles de pendrel? - Quins ad
verbis el poden pendre? 

x 
PARTICIPI. -Els participis en català. ·-:- Com se expressa en ca

talà els t11ffipS passat de la forma activa. -El participi en Esperan
to. -Participi Esperanto ab les terminacions gramaticals o, a, e.
Com traduhirem els participis actius catalans? - Com traduhirem 
els participis passius catalans? -Quins participis prenen femení en 
català? -Quins el prenen en ~speranto? -Nombre y declinació. 
- Explicació del cas acusatiu. - Quina terminació . prenen els par-
ticipis de verbs impersonals? ,, 

XI 

AcusATIU.- Verb transitius y intransitius. -Complements dï
recte y indirecte. - Acusatiu de claretat. - Acusatiu de direcció. 
-Acusatiu per supressió de preposicions. -Parts de l'oració qui 
poden pendre l'acusatiu . 

XII 

ADVERBI. - E4plicació d'aquesta ,part de l'oració. - .¡\dverbis 
en au. - Terminació gramatical e. - Quan traduhirem el mot c::tta
Jà !to per un adverbi? -Comparació en,tre plu, pli y plef, - S'usa 
plu en les oracions afirmatives? -Participi ab terminació adver
bial. - AcusATIU. - Explicació d'aquest cas. - Quins adverbis 
poden pendrel. · 
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XIII 

MOTS SIMPLES ADVERBIALS, de quantitat, de temps, de causa, de 
modo, de espay. -Quins d'ells prenen acusatiu? - Explicació 
d'aquest cas. - Diverses traduccions del mot català tot. - Quan el 
traduhirem per êio, êiu, êiom, êie, tuta, tute. - Diverses traduccions 
del mot català que. -Quan el traduhirem per ol, kiom, kiel; kiam, 
kial, ke?- Partícula ajn.- ORACIONS INTERROGATIVES.- ORA
CIONS NEGATIVES. 

XIV 

PREPOSICIÓ. - Explicació d'aquesta part de l'oració.- Regla 
14-a. del FuNDAMENTO.- DECLINACIÓ. -AcuSATIU. - Complement 
directe y indirecte. -Acusatiu usat en lloch de les preposicions. -
Preposicions qui poden acompanyar a l'infinitiu. -Quina rahó dóna 
el doctor Zamenhof pera aclarir aquesta aparent escepció-? -Com
paració entre el; de y da.- Explicacions sobre pri, per, krom, for, etc. 

xv 
CONJUNCIÓ.- Explicació d'aquesta part de l'oració.- Compa

ració entre kvazau y kiel. - Advertencia a fer sobre la paraula 
donchs catalana usada en el sentit de car, per què. -Diversos valors 
del mot català que.- INTERJECCIÓ.- Explicació d'aquesta part de 
l'oració. 

XVi 

AFixES.- PREFIXES.- Bo, dis, ge, mal, pra, ek, re. - Preposi
cions usades com a tals.- Ne, sen.- SuFIXES,- Ad, ig, ig, iz. -
Ad, y l'imperfet dels verbs. - Us dels sufixes ig, ig. 

XVII 

SuFIXES.- Ul, ist, an, il, uj, ef, ar, aj, ind, er, estr, id.- Ec, 
ebl, ind, em, eg, et, oz, aê. -Comparació entre ·ls sufixes ul, ist, any 
les terminacions del participi anta, inta, onto. 

* * * 
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LA URBO DE NIA KONGRESO 
(Sekvo) 

. Temple d'A u gust (Tem plo de Aiígusto ). N ur konservigas moneroj 
riprezentante la templon, kaj fragmentoj de kapiteloj kaj kornicoj. 

Ella Temple de júpiter (Templo de Jupitero) oni profi.tis la 
stonojn por konstrui la Katedralon, konservigas mirindaj restoj 
de marmoraj belaj reliefoj. medalionoj, kapiteloj, kornicoj k. t. p. 

Amfiteatre ( Amfi.teatro ). Gi partoformis la apudurbajon. Ci tiun 
verkon oni <tribuas al Stalio Tauro, kiu konstruis tiun de Romo. Li 
estis pretoro de Tarragona. Ci tiun arenon sange sprucis la martiroj 
.Fructuosa, Aiígurio kaj Eiílogio. Pli malfrue oni konstruis sur tiun 
a~enon, templof1 al Ntra. Sra. del Miracle, belau romartan ekzem
pl~ron. 

Tea.~ro .. Nur konservigas la restoj de giaj benkostupoj kaj êe la 
Muzeo - ·la maskoj de la aktoroj. 

Torre dels Scipions (Turo de la Scipionoj): Gi estas kvadratforma, 
havas du statuojn altreliefajn kaj bone skulptitajn, vestitajn per 
togoj. En la alta parto estas surskribajo. Ci estas je 6 kilometroj 
malproksime de Tarragona. 

Arc de Barà (Arko de Barao ). Estas unu el la plej bone konser
vitaj monumentoj de la Roma epoko. Kiam oni gin rigardas gi 
naskas gra van respekton al si. Ci estas alta je 12'08 metroj. kaj la 
arko estas 4'69 metroj alta. Ci estis renovigita en la jaro 1840. Ci 
tiun konstruajon kaj la antaiían oni povas vidi de la vagonaro Bar-
celona-Tarragona. · 

Medo. Antikva Roma stonmino, inda je vizito pro giaj fantastikaj 
efektoj je vegetajoj. Proksime estas Tamarit' ruinigita forlasita 
vilago, kiu en sia unua epoko estis araba observejo. 

Aqüeducte (Akvokonduko ). Pont del Diable (Ponto de la Diablo ). 
Gi estas êe la êefavojo de Tarragona al Lleyda malproksime je 4 ki
lometroj; per gi la Romanoj ricevis la akvon de la rivero Gayà. Ci 
konsistas el du mirindaj vicoj de supermetitaj arkoj ; II en la suba 
vico kaj 25 en la supera. Gia maksimuma alto estas 40 metroj kaj gi 
estas 217 metrojn longa. 

Centelles. En gia unua epoko gi estis varmobanejo. Poste gi fari
gis religia restadejo. Estas rimarkinda gia mirinda mozaiko en ku
polo je 10 metroj de diametro, el paganaj motivoj. Oni kredas ke 
gin konstruis Adria. Ci estas um.1 horo malproksime de Tarragona, 
kaj vere estas vizitinda. · · 
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Museu. Gi estas en ·la teretagoj de la Urbodomo kaj Deputat
domo. 

Gi konsistas el 3 salonoj, en kiuj es tas kolektitaj êiuspecaj histo
riaj estintaj artajoj, el arkitekturo, ·ceramiko, skulptarto; kaj plie 
armiloj, vitrajoj, aiítografoj, moneroj, peritrajoj, tombostonoj, kaj 
surskribajoj, k. t. p., k. t. p. · 

Provinca Biblioteko. 'Ci enhavas êirkaiíe 2o,ooo verkojn. La ko-· 
lektoj de manuskriptoj, kodoj, cartularis ( cartulario cast., cartulai
re fr.) estas la plej antikvaj el la XIIIa garcento kaj aparteninta al 
Poblet. Ankaií multenombraj estas la inkunabloj. 

Katedralo. Gia fundamento formas laturan krucon dcr la komenco 
de la xna jarcento. Gi stara.s en la plej alta loko de la urbo, kaj estas
belega ekzemplero el romarto de la unua epoko. Gia fasado majeste 
levi~as; gia sojlo estas longa je 6'8o metroj kaj la centra kolono estas 
5'92 metrojn alta. 

Estas tute interesaj : la granda baptopelvo pro tio, ke gi estis 
banopelvo de la imperiestro Aiígusto; ankaií la tombo de la rego 
Jaume I; la figuroj de la ka pelo de la <<Sant Sepulcre; la hòrejo 
(1445} kun giaj sennombraj polikromaj libroj; gia orgeno modelo el 
sia klaso; la kapelo de la Sakramento pro giaj surmuraj pentrajoj 
de Isaak Hermes, kaj tiu de la Plej Sankta Virgulino. 

Estas vizitinda la Apsido kun gia êe'faltaro kiu estas arta juvelo 
kaj unu el la plej belaj en Hispanujo; la retaule kiun ·konstruigis la 
êefepiskopo Tello, mirinda verko el gota arto kun kiu alia en la 
mondo povas nek konkuri nek esti komparata; la tombo de la in-
fanto ]oa~ d'Aragó, k. t. p. . 

Claustre ( Klaiístro ). Gin komencigis la êefepiskopo . Tort por 
instali en gi la komunumon de kanonikoj ( 1146} kaj gi èstis kans
truita sur ruinajoj de la Arce-romana. Gi estas vera muzeo de kapi
teloj - kaj el ili estas fama en la mondo tiu de la professó de les 
rates ( procesio de ratoj); -la bizanca pordo kiu alitempe ansta
taiíis la pordon de la fasado; la restoj t:l romana kaj gota arkitekturo 
de giaj muroj ; la ka pelo de la <• Corpus-Christi )) kaj salono del Kapi
to1o kun giaj interesaj tapisoj kaj la morta drapo de la regoj kiu 
estis posedajo de Poblet, la multvalora kolekto de tapisoj, k. t. p. 

Portal de Sant Antoni ( Portalo de Sankta Antono ). Gi estas el 
marmoro kaj gin konsti-uigis Ferran VI en 1757· Antaií gi staras la 
bela gota kruco nomata kruco de Sant Antoni.(Sankta Antono)! · 

* * * 
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ENLANDA MOVADO 
BARCELONA 

Eltsf¡.ursof.- La grupo ~Esperanto kaj Patrujo~ organizis ekskurson al la 

fonto de <•Mas Guimbau~ (Vallvidrera) okazintan la 3o•n de Aprilo. La eees

tantoj estis multenombraj kaj multajn fraülinojn oni vidis in ter ili. 

La esperantista grupo <• Kulturo ~ vizitis, la saman tagon, Ja Hospitalon de 
Sant Pau. Kvankam gi estas ankoraü konstruata ili povis admiri la belan 

verkon de la fama arkitekturisto Sro. Domenech i Muntaner. · 

La Ekskursa Fako de la grupo *Ciam Antaiíen• decidís · inaüguri serion de 

ekskursoj, kiuj samtempe estos agoj de propaganda ear dum ili oni disdonos 

G Tot l'Esperanto en una fulla• al la Iogantoj de la urbetoj kaj vilagoj kiujn 

oni vizitos dum la ekskurso. 
La aprilan mona ton oni faris ekskurson de Ba<lalona al Mancada tra Mont

alegre, Sant Fost kaj Ripollet. 
Al Cabanyes, Reixac, Torre Pallaresa kaj Santa Coloma oni ekskursis la 

2!'n deMajo. t 
Ni deziras al tiaj propagandagoj grandan sukceson. 

Nova grupo.- Oni fondis grupon, kies sidejo estas Strato Mariana Cubi, 

160 (Sant Gervasi), sub la nomo <tEsperanta Aiíroroo. 
En tiu grupo estis malfermataj du kursoj okazantaj lundojn kaj jaüdojn 

la elementa kurso, kaj mardojn kaj vendredojn la supera kurso. Ambaü de Ja 

sa kaj 1 f, gis la 1 o• . 

Paro.lado.- La !asta «Esperantista Vendredo• êe la agema <•Grupo Semo• 

konsistis el la anoncita parolado de nia Kataluna pioniro kaj kara amiko 

Sro. Fred. Pujulà. 
Cirkaií Ioo gesamideanojn kunv~~igis la anonco de ties parolado. 

Sro. Pujulà rakontis historiajojn de la urbo de la .sepa~ pri kies nomo, 

Antverpeno, li sciigis la devenon. Per multaj klisajoj li vidigisAntverpenon kaj 

gian gravecon: artajn trezorojn, grandan riveregon Skeldon kaj giajn vastajn 

havenojn, instalajojn, monumentojn, belegau Zoologian gardenon, vivplenajn 

stratrojn, k. a . Kaj tion faris Sro. Pujulà tre alloge. Kiel plej bona Iaiído por 

liil parolado, jen giaj finaj frazoj : 
~Jen estas la kelkaj vidajoj kaj informoj pri Antverpeno, kiujn mi deziris 

prezen.ti al vi. Mi esperas ke ili naskos êe vi la premantan deziron viziti 

kaj observi vi mem senperc tiun belegau urbon, juvelo de la nordaj landoj, 

centro de agado, dc inteligento kaj de noblaj aspiroj, indu~tria svarmejo, ek

zemplo de kurago kaj per~isteco, kiu sciis glore eligi ella cindroj, kiujn jetis 
sur gin barbaraj premadoj ! 

Sed memoru bone: kiam oni vizitas alilandan urbon, eê enlandan urbon, 

en kiu oni ne ha vas konatojn nek amikojn nek estimajn rilatojn, oni sin sen tas 

sola, des pli sola ju pli grànda estas la belo kaj la alloganteco de la vizitata 
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urbo. Oni sentas, kiel antaií êia mirinda spektaklo en la mondo, la bezonon 

komuniki al proksimulo siajn internajn impres0jn. 

Mcmoru bone: dank'al Esperanto, kiam vi iros al Aniverpenc, vi ne estos 

tie frcmduloj. vi ne estos solaj, vi renkontos tie fervorajn ·amikojn, kies amo 

al Internacia Lingvo inklinos ilin al via servo kaj helpo, kaj se vi iros al Ant

verpcno duro la 7& Internacia Kongreso de Esperanto, kiu okazos on Aiígusto, 

ne nur amikojn, tu tan familion vi reukontos, êe kiu vi viu sentos feliêaj esti 

homoj kaj gui en la belega scencjo, kiun mi prczentis al vi, la belegau altajn 

sentojn de homa interfratig-o kaj alproksimigo paca.· ~ 

La tuta aiídintaro premiïs tiun paroladon per longa aplaiídego. 

Esperantista¡ vendredoj. - En · la sama grupo okàzis tri knnveuojn en 

kiuj oui daiírigis la interparoladojn por la starigo de unika barcelona grupo. Ni 

deziras sukceson al la iniciatintoj de tiu afero. 

Al nia kongreso!- La entuziasmo por êeesti nian kongreson pli kaj pli 

vekig-as en niaj barcelona¡ samideanoj; en priva,taj kaj publikaj babiJa,ioj oni 

ofte aiídas priparoli tiun aferon kaj oni povas certigi, ke la barcelona samidea

naro estos bone reprczentata en Tarragona. 

SABADELL 

La grupo ~ Esper:mta Semo~ organizas paroladon kun lumbildoj pri Ant

verpeno. Kredeble gin faros nia kamarado Fred. Pujulà . 

. ~Katolika Stelo•> faris ekskurso-viziton al grupo ~Lumon!~ de Terrassa. 

~Aplec Esperanta Grupo•> malfermis novan kurson por virinoj. · 

La Esperanta Sekcio de Ja C. de D · del C. i de Ja I. forlasis por nova okazo 

la idcon fari publikan prbpagandan akton; 

TERRASSA 

Novan fojon la kataluna esperantistaro perdis u nu · el siaj plej lertaj kaj 

kleraj anoj; Ptron. Jaume Muixí, skolpiulo. De antaií longe li propagandis nian 

Esperanton êu skribe êu parole, lernigante gin senescepte al êiuj. Li fondis en 

Castellar del Vallés Esperantan Grupon, kaj helpis la starigadon de nia Grupo 

Lumon! Li sukcesis atingi permeson por instruí nian internacian lingvon êe la 

lernejo de Skolpiuloj de Terrassa, kies li estis profesoro, al' infanoj kaj knaboj. 

Ank?.ií li estis un u el plej fervoraj partianoj de« K. E. F. •> al ·kiu gi tuje 

anig-is kaj helpis, kaj kiun propagandis in ter niaj samurbanoj. Lia fervoro por 

nia celo estis tia, ke li eê dum la trc longa malsano, kiu lin forprenis de ni, ne 

êesis labori por nia kara lingvo Afabla kaj tre humila sciis alvarbi êiujn al •ia 

simpatia kaj sindona amikeco. 

Nia katalunaj lingvo kaj literatura perdis ankaií fervorulon. La paco al 

nia plorindà estima ta kamarado I 
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VALENCIA 

Post la vizita.do al kelkaj gravaj eiíropaj urboí, pola Dro. Martin Steckie
wiez, kuracisto de la Rusa Militis taro honoris per sia vizito Valencion, en kiu 

-~de kelkatempo ha vis korespondantinojn. 
Oka~ de tiu vizito, la San de Majo, tiu klera pola esperantisto faris paro

ladon en la sidejo de la Esperantista Grupo . Komprencblc, en tiu parolado li 
montrigis mirigita de la gastama írateco, per kiu li estis akccptita êie, de la 
gecspcrantistoj, dcdiêante apartau paragrafon alia Barcelonaj geesperantistoj, 
kie:; gastamecon, li neniam forgesos. Malgraií lia homfido, li ankaií montrigis 
surprizita de la progresado de nia lingvo en tiuj de li travizititaj landoj, pre
cipe en Katalunujo, kies nuna stato de propagando kaj progresado estas imi
tinda. Tiu parolado estis tre aplaiídita de la êeestantaro, en kiu trovigis 
briligante la feston multe da valenciaj esperantistinoj, kies nombro, preskaií 
nerima.rkebla dum la memorinda Postkongreso ( Septembro ¡goga ), estas nun
tempe, ja, atentiga. 

La kvintaga restado de Dro. Steckiewiez en Valencio, certe estos nefor
ge~ebla, tiel por la klera pola doktoro, kiel por la Valen~iaj geesperantistoj, 
kiuj gardos êiam êe .la koro, la memoron pri tia fratiga vizito, kaj esperas 
novan okazort por interfratigi kun êiulandaj samidean.oj.- A neezo Novejarque. 

*· * * 
POR LA NEFEDERACIANOJ 

Kiam ni estas en gojo, kiam.Ja bruç¡ kaj l<i,boro de la Kongreso surdigas 
niajn sentojn per gojo kaj entuziasmo, frapo de samcelanoj nin dolorigas en la 
animo. Ni, kiuj de antaií longe nin Jiveris al Esperantisme kaj al propagando 
de Esperanto kun tuta abnegacio, kun tuta sindonemeco, kun tuta humi
leco~ ni, kiuj êiupa.Se semas kaj vokas pacon; ni, kiuj Jasas sen 1.imo nek dubo 
ia la pordon de nia organizado tu te malfermita; ni, kies vojon ni sekvas 
tute en rekta linio, kaj kies proponoj ne estas suspektaj pro tio ke ni ilin 
klarigas en la lumo de la tago kaj per skribajoj, nc sukcesas kompreni tion, 
kion enlandaj samcelanoj agis rilate al ni. 

Jen gi : ni sendis al la tremalmultenombraj ne aligintaj al ~K. E. F.~ 
grupoj, rirkuleron petanta.n ilian anigon al nia Federacio, aü ;:tlmenaií ilian 
nea.n respondon, en la celo koni niajn- laií ilia kredo- malperfektajojn de 
organizado. Neniu respondis at nif Eê en plej primitivaj landoj la organizitaj 
societoj ricevintaj petantan skribajon atente respondas pli malpli longe. 
Tion ja konsilas la bona edukiteco. Ni estas en civilizita lando, ni logas kaj 
havas rihtojn kun civilizitaj hm:p.oj batalantaj por la grava celo jratigi la 
homofn, kiel ni mem batalas, kaj tamen oni ne respondas al frato, al samce
lano, al samlandano. Jen plej granda aberacio! 

Se ni ne es tus tiaj, kiaj ni estas, tia fakto ne estus nin dolorinte; sed gin ni 
ricevas de homoj, kiuj sin nomas fratoj niaj kaj samcelanoj. Ni certe ne scias 
konvinkigi pri la konduto kaj celo de tiaj fratoj. Sed eê en doloro ni ne mal
esperas I For de ni la cinikajoj kaj ironioj. Ni ne fermas Ja pordon nian, kaj 
ankoraií êiu sur gi povas legi : 

· ~La kontraiíce!ulojn konvinkigi; 
la indiferentulojn alvarbi; 
al samcelanoj, saluton; 
al êiuj respekton ! ~ 

Pr,esejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24.- BARCELONA 
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DOMINIKO SERDA SIMÓ 

LA :n•n Junion mortis en Sabadell je la z;a jarago nia amiko kara, 
la direktoro de K. E. Sro. Dominiko Serda, unu el la plej 

entuziasmaj esperantistoj de nia lando. 
Kiam por ni devus esti motivo de gojo la redaktado de êi tiu 

numero, kiam niajn orelojn ankoraií frapas la festbruo okaze la 
sukceso de nia dua Kongreso al kiu ne povis êeesti nia amiko, 
restigita en lito de grava malsano per kiu morto kruela subjetis en 
ombron tiu potencan cer bon, ni res tas kortusitaj, kaj de nia plumo 
anstataií fluí kanto el gojo kaj entuziasmo, fluas kanto funebra. 

De la j aro 1905 a ke li per la estin ta revuo <(Jo ven tu tl> konis 
Esperanton, kaj tuje, kune kun kelkaj samurbaj amikoj li eklemis 
nian lingvon kun plena. fervoro, fervoro kiun li êiam metis en êiuj 
siaj entreprenoj, êar ni devas rememori, ke li estis generala sekretario 
de la societo ((Centre Català>> redaktoro de la ]urnalo Acció Catalana 
en kiu li publikigis esperantan íakon, sekretario el la jugantaro de · 
la literatura konkurso organizita de la societo <(Centre Industrial» 
dum la jaro rgo6a per kia sekretaria raporto li konigis siajn literat
urajn konojn, kaj poste li sin konigis kiel rapsodo, legante tute 
guste kaj klare kun la devigaj nuancoj kiujn havas en ili la plej 
bonaj literaturaj verkoj de niaj poetoj. 

De tiu momento li igis varma propagandulo de tiu feliêa solvo 
kreita de Dro. Zamenhof al grava demando de lingvo internacia, kaj 
dediêis sian tempon, sian fortikan volon kaj fruktigajn klopodojn al 
tiu lingvo kaj al tiu ideo. · 

Estis la unua prezidanto de Esperanta Semo, unu el la plej 
malnovaj societoj el nia lando, kaj diversaj kursoj estis de li klarig
itaj. Al kiom da gesamideanoj li konigis nian lingvon! Estis nedis 
kuteble la vera fondinto de K. E. F. de tiu grava asocio de êiuj sam
landanaj esp~rantistoj, kies nuna graveco kaj vivpotenco estis mont
rita de la ]us okazinta kongreso en Tarragona, graveco kinn li ne 
povis gui. 

Por tiu federacia ideo, li batalis longtempe, êar li estis ankaú 
unu el la fondintoj kaj redaktoroj de Tutmonda Espero, en kia 
kolekto oni povas trovi kelkfoje lian subskribon , kun la celo krei la 
la Katalunan Esperantistan Federacion, secl tiam la tero ankoraú ne 
estis sufiêe bone semita, kaj li atendis senlace, pacience, la oportunan 
momenton por arigi la katalunajn esperantistojn. 
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Nia amiko malaperis, certe, tro certe ve! tamen homara êelo de 

potenco radia antaií malaperi enigis en êirkaiíantaj êeloj sian propran 

celon kiun fatalo malpermesis lin plenumi. Li malaperis certe, tro 

certe bedaiírinde, sed ne sia vivo, êar gi estis transdonita al Esper

anto. Tiu, pli konkrete K. E. F. entenos longtempe en gi la impulson 

delia pusanta" animo. Tiamaniere nia in da plori ta kamarado venkas 

morton mem per tiu êi superorgana vivado postmorta, cirskonstanco 

observe bla en Ja mort o de êiuj grandaj homoj. 

Inter lia literatura heredo li lasis kelkajn tiadukojn de gravaj 

katalunaj verkoj kiujn ni intencas kolekti kaj publikigi kiel ]asta 

Respektego al la memoro de tiu kiu estis dum sia vivo nia direktoro, 

nia amiko, kaj fervora esperantista. 
Sur nia skribotablo kusas ankoraií la lastaj paperfolioj de li 

skribitaj; ili estas la originalo por la preskompostado pri la premütaj 

manuskriptoj de nia literatura konkurso; ili estis skribitaj kiam li 

jam estis enlitiginta, kaj ni devos gardi kaj konservi ilin kiel simbolo 

de la Hom o kiun ne timigas la Morto, êar ha vas fortan volon por 

diri al gi ¡ atendu! mi ankoraií devas dikti mian testamenton. 

Al lia enterigo êeestis kelkcentoj da amikoj kaj samideanoj; 

Dro. Bremón kaj Sro. Santiago Mas, tenis nigran rubandon je Ja 

nomo de la Federacio kaj Esperanta Semo respektive, kaj la êerko 

:estis preskaií kasita per naturfiorkronoj senditaj de êi tiuj korpor

acioj kaj de la fraulinoj de li esperantigitaj. 

Ke ni estu bonaj por sekvi la vojon de li signitan kaj tiel ni 

honoros lian memoron. 
Al lia familio por kiu li estis êiam bona filo kaj frato, niajn plej 

sincerajn kondolencojn. 
Pace ripozu. 

K. E. F. KAJ K. E. 

* * * 
Ila KONGRESO DE KATALUNAJ ESPERANTISTOJ 

ORGANIZITA DE 

«KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIO» 

SUKCESON ni esperis de nia na Kongreso. Ci preterpasis niajn 

esperojn. Kiel homoj, kiel es¡;erantistoj, kiel federacianoj ni 

. es tas plenaj de gojo. La unuigo de la katalunlingvaj esperantistoj 

estas evidenta fakto substrekita krom ¡;er la Kongreso mem, per la 
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parolo de la delegitoj de la 40 grupoj reprezentita~ en gi. La laborado 
estis laciga sed la fina rezultato êion kompensas, kaj laií la elokventa 
parabolo de Pasiro Coll, la kelkaj nuboj, kiuj trakuris nian êielon 
farigis belkoloraj per la radioj de la Esperanta Suno kaj nun ili pli
beligas la pejzagon. 

Dank' al Ja klopodo de niaj karaj geamikoj el Tarragona, nia 
Kongreso konstante prezidita de autoritatuloj havis karakteron 
kvazaií-oficialan. Tio estis por ni plej grava venko. Esperante paro
lis la Urbestro dum la festeno kaj la Floraj Ludoj; esperante parolis 
la Prezidanto de la Alta jugistaro Provinca, la prezidanto de la De
putitaro, la Delegito de la Financa Ministrajo. Ili toastis esperante 
por nia Majstro kaj por ni; ili toastis por la interna ideo de nia 
movado, kaj ili uzis en tiuj momentoj niau internacian lingvon 
kvazaií por montri ke iliaj vortoj ne estas nur afablaj sed ankaií 
veraj kaj kore sentitaj. 

La kataluna lingvo povis vicli en Tarragono siajn êieajn repre
zentantojn. Inglada el Alicante gajnas la Naturan Floron per majs
tra tradukajo; Novejarque el Valencio gajnas premion kaj aligas 
per tusantaj vortoj al la Federacio; la Pireneo kaj la Insuloj sendas 
samideanojn, k; j el êiu flanko de nia lando ne tre oportuna por 
longaj vojagoj alvenis fervoruloj kun la koro plena de entuziasmo 
por Esperanto. 

Nur kun la helpo êies povis okazi tiel granda manifestacio de nia 
ideo, kaj pri tio ni jam estis konvinkitaj kiam de antaií multe da 
tempo ni laboradis por la starigo de nia Federacio. Neniu restis surda 
al la voêo' de la logiko kaj esperantista fervoro, kaj nia vojo estas 
nun klara, rekta. êiu, se sia loko povos kunhelpi kaj kunhelpos. Ni 
ha_vu nur fidon al Ja estonta tempo kaj ni pliperfektigu interkon
sente. 

Ni rememoru nun per la raporto, kiun ni publikigas, la belan 
Kongreson II•n de nia Federacio, sed ni ne ripozu tro en guo de Ja 
sukceso. Niaj samideanoj de Vich atendas nin por la Illa. Ni pretigu 
de nun, kaj dum la tuta jaro ni laboru fervore por Esperanto kaj 
por la plifortigo de la frataj rilatoj ïnter ni. 

Vivu la <<Kataluna Esperantista Federacio>>! 

ALVENO AL KONGRESURBO 

Per la vagonaroj kiu foriras matene el Barcelona, multaj samide
anoj vojagis al Tarragona, sed kiam estis pli granda la ncmbro, 
estis en la vagonaro kiu foriras je la 9a. 
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La vojago estis tre amuza, êar aparte la belaj vidajoj kiujn oni 
povas gui, la konversacioj, kaj la ridetantaj fraülinoj kiujn ni vidas 
ne nur êe êiuj stacidomoj, sed ankaü en n·a vagono, êio tio estis 

kaüzoj por pasigi tre bone la tempon. 
Je la rz'rsa fagmeze ni alvenas al Tarragona, kaj en lastacidomo 

ni jam vidas Srojn. Pujulà, Bre
món, Pallej:'t., Dalmau, kun la 
urbkonsilantoj Sroj. Nel-lo, Vall
vé, Boldú, Gibert, Miró, kaj la 
Loka Komitato prezidita de sen
joro Molas. 

Sahitoj, manpremoj, flagoj flir
tantaj, kaj grava manifestacio, 
kiu sin direktas al la Urbdomo 
kie Sro. Oobos la Urbestro donis 
bonvenan sal u ton al ni ; ankaü 
nin salutis Sro. Estivill je la 
nomo de la Provinca Deputataro; 
al êiuj respondis Dro. Bremón, 
per koraj kaj varmaj paroloj dan
kante la akcepton. 

Militisto muzikistaro ludasLa 
Espero, akompanata voêe de la 
no ro <<L'Ancora>> anta ü la U rbdo
mo, poste eksonas la notoj de La 
Rondo, kiu eslas dancata de kel

JoAN MoLAS 
Pre;._idanlo de la Loka Komi/alo 

kaj gesamideanoj: fotografistoj kaptas klisajojn, kaj ni iras inaügu
racii la Esperantistan Ekspozicion. 

Ci estas tu te bone arangita, kaj en gi ni vidis 142 malsamajn es
perantajn jurnalojn; la portreto de nia Majstro prezidas la salonon; 
oni estas disdonínta propagandajn foliojn por veki la scivolemon de 

la vizitantoj. 
Estas la dua horo tagmeze, kaj ni iras rekte al Hotelo êar pres· 

kaü nenion ni mangis dum la tago, kaj ni devas remeti fortojn en nia 
korpo , êar je la kvara okazos la unua labora kunsido. 

LABORA] KUNSlDO J 
UNUA KUNSIDO 

Je la kvina posttagmeze la ~efurbestto malfermis nian unuan laboron 

kunsidon kaj post kelkaj vortoj de li, esprimantc Ja .deziron ke ni atingu 
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GRUPO DE KONGRESANOJ ANTAU LA URBDOMO 

bonajn decidojn por niaj aferoj, transdonas la prezidon al prezidanto de 
K. E. F. 

Dro. Bremón !in respondas, dankante al ~iaj autoritatoj el Tarragona 
Ja bo nan akcepton ki un i I i fa ris al ni. 

Poste rememoras ke nia karega amiko Serda, kaptita de grava malsana 
ne povas ~eesti niaon Kongreson, kaj êar li estis la vera animo de nia 
Federacio, ni antau ekkomenci nian laboron, estas devigataj esprimi nian 
bedauron pro lia ne~eestado . Ciuj gekongresanoj staras kàj, aplaudas Ja vort
ojn de Ja prezidanto, kiu diras ke Ja aplaudoj estas por nia amiko. 

Dro. Bremón legas Ja prezidantecan raporton, pri la laboroj de K. E. F. 
dum la jaro 1910-IJ. Jen ~i: 

«Jen ni, karaj kunfederacianoj, por la dua fojo kunvenintaj en Kongre
so: jen n-i, estimataj kolegoj, venintaj el ~iu parto de Katalunujo, por par
topreni en tiu ~i granda kunveno montranta al nia samlandanaro la vi
glecon de nia ideo, pruvanta al Ja alilanduloj ke ankau nia patrujo volas 
havi unu el la unuaj postenoj en nia sankta batalado .. . 

En nia unua Kongreso, vi faris al mi nemerititan de mi honoron: vi 
nomis min estrarano de la Kataluna Esperantista Federacio, kaj miaj kun
komitatanoj bonvolis elekti min, sian prezidanton. Mi ju~as tion grava 
eraro; sed bona au nebona prezidanto, .la fakto estas ke mi estas tia, kaj ne 
nur montro de ~entileco de mi al miaj samsocietanoj, sed ankau devo mia 
al óuj federacianoj, devigas min ~eni dum kelkaj momentoj vian atenton 
por klarigi al vi la agadon de K. E. F. en la periodo de nia u nua al nia dua 
Kongreso. 

En la Sabadell'a kongreso, ni decidís la kreon de Literaturaj Konkursoj: 
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Jando tiel literaturamema kiel Ja nia, Jando, en kies urboj kaj urbetoj oni 

festas ~iujare la revivigon de nia literaturo, bezonis ke ankaü en Ja esper

anta movado movado montrigu la amo al beletristiko: jen kial la litera

turaj konkursoj estas kreitaj: pri Ja granda sukccso de nia unua konkurso, 

mi ne volas paroli: Ja prezidanto de Ja komisio speciale farita por gi, nia 

kara amiko kaj kunfederaciano Sro. Pujulà, diros al vi en Ja festo baldau 

okazonta ~ion koncernantan tiun ~i afeton: mi, en Ja nomo de la komitato 

de K. E. F, donas al li kaj al liaj kunlaborintoj sinjoroj Rosals, Serdà, Co

dorniu kaj Galcení.n Ja plej varman dankon pro iliaj klopodo kaj laboro. 

Alian decidon ni prenis en Ja unua Kongreso: mi parolas pri la kreo de 

la Havena Sekcio kies celo, kiel vi ~iuj konas, estas la propaganda de nia 

lingvo en fremdaj sipoj: mi in.vitas kaj esperas, ke Sro. Pellicer la sekreta

rio de tiu subkomisio, konigos al la Kongreso gian agadon. 

Mi devas konigi al Ja gefederacianoj, ke ekzistas en nia lando, nia stud

komisio kreita la u decido de la Lingva Komi tato en la v• I nternacia Kon

greso, por studadi la verkojn kiuj aperas en Katalunujo. Ói havas nenian 

rilaton kun la Federacio, ~ar estas afero de la Lingva Komi tato: sed, tial ke 

un u ella membroj de tiu komisio publikigis sian raporton pri verko tradu

kita el kataluna lingvo, en la organo de la Federacio, kaj tio povus kredigi 

ke la studkomisio pr i ~iu landa verkaro es tas afe ro de la Federacio, mi 

decidis fari tiun 6 averton por ke ~iu sciu, kiaj rilatoj ekzistas inter la 

Federacio kaj la studkomisio kataluna. 

LABORA KUNSIDO f.N LA GRANDA SALONO DE LA URBDOMO 
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Ni havas motivon de ~ojo, tia! ke la komitato de la Barcelona kongreso 
decidís doni la trionon rezultantan de la profito de la v•, al la Federacio: 
tio ~stas ago de justeco, ~ar juste estas ke tia! ke al la sukceso de la v• kon
tribuis óu grupo en nia landa, ili ~iuj estu rekompencataj per la Federacio 
al kiu ili donis sian al igon. 

La komi tato de K. E. F. prezentas al via aprobo la regularan pri ekza
menoj' kaj la programoj o por akiri la titolon de kapableco au profesoreco. 
Mi esperas la diskutadon de tiu ei grava afero kiu kiel vi scias estas metita 
en la tagordon, por klarigi al vi la motivojn kiuj decidigis la komitaton de 
K. E. F. al ~ia prezento. 

En la dauro de nia interkongre~a jaro, ni bavis du grandvalorajn per
dojo. Niaj samideanoj Sroj. Paul Berthelot kaj Muixi, pastro skolopiulo, 
forlasis nin: Sro. Berthelot, kvankam nefe{leraciano meritas memorajon 
nian: li, la unua, estis kiu provis !ondi federacion katalunan: en la jaro 1905 
nia fervora amiko tiam loganta en Ceret, kreis la «Aplec Esperantista de Ca
talunya» kies membro mi baldau fari~is, kiu en ha vis membrojn de la fran
ca kaj hispana Katalunujoj, kaj publikigis la Espero de Katalunujo, monata 
jurnaleto la unua ape~inta en kataluna lingvo. Multaj el vi _iwnis pastron 
Muixi: kora esperantista, fervora federaciano, sincera amiko, li lasis veran 
rikolton en êiu urbo kie li pov is semi: Castellar del Vallés, Terrasa, Vila
nova kaj multaj aliaj urboj estas plenaj de Iiaj eksdisciploj: senkompata 
estis por ni la morto, kiu segis tiel frue tian por ni tiel valoran vivon ! ... 

La num. stato de la Federacio estas tre esperdona: ni havas 35 grupojn 
kaj societojn ali~intajn, kaj pli ol 375 membrojn izolitajn: vi vidas do, ke 
en un u ja ro ~i ve re fari~is forta! Ni eiuj klopodu por ke gi seneese kresku! 

Mi fino s mian parola don per kelkaj dankaj vortoj: dankon, por la ur bo 1 

Tarragona kiu tiel kore, frate, nin akceptis; dankon por laautoritatuloj kiuj 
per sia helpo kontribuis al la kongresa sukceso: kaj varman, koran dankon 
por vi, membroj da la loka komitato, kiuj kun via prezidanto nia estiminda 
amiko Molas, klopodis laboris, penadis por vidi la efektivi~on kaj sukceson 
de la li' Kongreso de Katalunaj Esperantistoj. » 

Poste la delegitoj ·de la aligintaj grupoj, prezentas la dokumentojn 
liveritaj al ili de siaj societoj. 

Dum la societaj delegitoj prezentas la dokumentojn estas legita postkarto 
de Dro. Zamenhof, salutante nian duan Kongreson, kaj la ~eestantaro 

aplaudas bruege, ekkriante vivu nia Majstrol 
La esploro de la delegitaj dokumentoj montris la jcnan resultaton. 
Lluís Llopart, por Amo Kaj Espero; Santiago Mas, por Manta Grupeto ; 

Josep Soler, por Esperantista Grupo, el Mataro; Josep C..oll, por Gerona 
Esperantistaro; Anton Clivilles, por Nova Semo; Jaume Marcé, por 
Frateco; Joan Casajoana, por Komerca Fako; Josep Ventura, por Lumon; 
Josep Pi, por Olota Stelo; Joan Aubeyzon, por ¡Sup1·en! i:<rancisco Mestres, 
por Laboro Esperanta; Lluís Coll, por Esperanta Amo; Lluís Gobernado, 
por Semo; Ramon Soler, por êiam Antaiíen; Santiago Puigbonet, por 
Esperanta Nesto; Oro . Joaquim Coll Pbre, por Esperanta Akvojalo; 
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Josep Anglada, por Esperanto kaj Patrujo; Joan Campdelacreu, por La 
Rondo; Antoni l'vlarti, por Esperanta Semo; Fran cisco Moya, por Forigu 
Barojn; Rosèn Roig, por Casino del Comercio Jaume Gillomia, por 
Esperanta Fra/eco; Josep Grau, por Barcelona Stelo; Artur Torrié, por 
Universa/a Ft·ateco; Pastro Joaquim Coll, por Kataluna Ligo de Katolikaj 
Esperantistoj. 

Ankaú estis· ricevitaj sa lutoj de Escola Universitaria; Vika Esper
antistaro; Esperanta Gntpo, el Cervia; Grupo Esperantista, el Arbós ; 
Espera nia Fako, el Ateneo Obrer Martinense de S. Martí de · Proven sals 
(Barcel o na ); Biblioteca Museo Balague1·, Fomento del Trabajo, Orfeó 
Vilanoví, kaj Ja Urbestraro el Vilanova y Geltrú; Orfeó Tat·ragoní; de 
Sro Angel Novejarque kaj telegram o n de Sro. Vicente Jnglada, redaktita 
jen e:« Kot·saluton al êiuj kaj grandan sukceson al Kongreso. b1glada. » 

Sro. J. Pïferre r, nia diligenta kasisto-administranto, legas Ja financan 
raporten, klari ga nte ke lkajn clspezojn de la jaro 1910 kaj konstatante la 
bonan antaueniradon de K. E. F . pri la monafero. 

Unuvo~e estis aprobitaj la kalkuloj publiki.gitaj en Ja Frebruara numero 
de K. E. kaj S ro. Mestres, el Vilanova y Geltrú, pro pon as danki per aplai:ído 
Sron. Pi ferrer pro lia bona laboro , aplai:ído kiun aprobas ~iuj . 

Sekvante la tagordon estis metita je la 'diskuiado Ja aldono de la jenaj 
vortoj. «La delegitoj de K. E. F. estos rekompencítaj per Ja kvanto da 5% 
el Ja kotizajoj, pro elspezoj de ili faritaj »al la VI' artikolo de nia Regulara. 

Post malgranda diskutado en kiu partoprenis Sroj. Pujulà, Carn pdelacreu, 
Pallejà , Dalmau, Piferrer, kaj Grau, estis aprobita kun Ja jena klarigo 
«la deiegitoj povàs konservi, se tion il1 kredas konvena, Ja kvanto'n da 5 •¡., 
k. t. p. k. t. p.» Tiu reformo estis prezentita de Ja komitato de K. E. F. 

Sro. Bordas, el Barcelona, dcmandas klarigojn al la Prezidanto pri 
noto publikigita en la Barcelonaj jurnaloj kiu diris ke la societo Espero 
Kataluna decidis ne sendi delegito n al la Kongreso. 

Oro. Bremón, diras ke E. K. estas ankorau aliginta al K. E.'F. kaj petas 
de Sro. Rosals, prezidanto de E. K. ke li bonvolu klarigi la aferon. 

U. respondo de Sro. Rosals es'tas ke E. K. ~iam restos fidela al la 
Federacio, kaj ke se iuj personoj nun agas kontrai:í gi, li ne po vas J<ontraus
tari tion, sed li kondamnas la agon de 'l' personoj' kiuj sendis tiun noton al 
la furnaloj sen esti rajtigitaj por agi tiamaniere. 

S ro. Pujulà, per varmaj vortoj danka~ Sron. Rosals pt:O la klarigoj d~ 
li faritaj antau la Kongreso. 

Sro. Campdelacreu, petas ke la Kongreso deklaru ke la oficiala nomo ·.de 
la Federacio nur es tas «Ka tal una Esperantista Federacio» esperante, kaj 
«Federació Catalana d'Esperantistes» katalune, kaj la ;Kong reso fa ras tia o 
deklaron. · 

Tiel finigis la unua kunsido ~ar estis jam sepa horo kaj la urb.estraro 
atendis la kongresanojn por ilin regali per Koncerto kaj Honota Vino. 

La prezidanto rekomendas al la kongresanoj la akuratecon por la dua 
kunsido kiu de\ras okazi la morgauan tagon. 
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DUA KUNSIDO 

Je Ja 10'So" horo mantene Sro. Bremón malfermas la kunsidon. 
Oni ekkonmencas diskuti Ja du reformojn alia Regularo prezentitajn de 

Sro . Pujulà. Pellicer, Rosal s, kaj Dalmau. 
Post grava kaj interesa diskutado, en kiu partoprenis Sroj. Pallejà, 

Dro. Coll, Pujula, Piferrer, Dalmau, Grau kaj la Prezidanto, la kongreso 
aprobis la jenajn decidojn . 

Rifuzi la u nan aido non , tio estos, ke la gru poj au societoj pagos kotizaJon 
por difinita kvanto da membroj kaj ke la Federacio donu al ili tiom da 
ekzempleroj de K. E. kiom da kotizaJoj ili pagos; kaj ke la riprezentantoj 
de Ja societoj au grupoj havu ankau la rajton vo~doni tiom da fojoj kiom da 

kotizajoj ili pagos. 
Apr•)bi la duan aldonon kiu starigas: 
I. Konsultan Komitaton, formitan d~ óuj Prezidantoj de societoj au 

grupoj aligintaj al K. E. F : 
Il. Ke estu Prezidanto de ~i tiu Komitato la plej maljuna el ~iuj kaj 

Sekretario la plej juna. 
III. La Komi tato decidos kiamaniere estos pagitaj la elspezoj okazigitaj 

pro la arango kaj funkciado de gi; kaj la materiala helpo kiun devos doni 
al Ja Federacio la aligintaj grupoj. 

lV. La rajto partopreni en tiu Komitato estas persona kaj ne trans

donebla. 
Aprobitaj la antauaj reform oj estis legitaj la sekvantaj komunikajoj. 
De Sro. J. Altura, el Sabadell , pri bezono al tiri al Esperanta movado la 

laboristojn. 
De Sro. R. Palleja, el Ulldemol ins , pri propagando de Esperanto en 

vilagoj. 
Kaj de Sro. J. Anglada, el Barcelona, pri la fondo de ekzamenkomisio 

pri verkaro. 
Tiuj Komunikajoj ne estis diskutitaj ~ar ili ne estis prezentitaj kiel 

proponoj, sed Sro. Pujulà petis permeson por respondi al Sro. Anglada, 
kaj post la demando al la kongreso ~u oni povas malfe rmi diskuton pri tiu 
afero, li refutis la argumentojn de la Komunfkanto. En la diskutado ankau 
partoprenis Sroj . Pi ferrer kaj Dro. Coll. 

Lau la tagordo estis metita al Ja aprobo de la Kongreso, la regularo de 
A testo pr i terna do 'kaj projesoreco. 

La Prezidanto Dro. Bremón defendas la necesecon, ke kleraj personoj 
certigu kaj rajtigu, -la u rezultato de la ekzamenoj -la kapable~on por 
instruí Esperanton, kaj konsekvence ke esta s necese nomi oficia laj n profe
sorojn. 

Dro. Coll, prezentas aldonon kiu diras ke óuj esperantistoj akirintaj tri 
ordinarajn premiojn de tradukaJo en niaj Literaturaj Konkursoj, estu ankau 
diplomitaj kun la atesto pri Profesoreco. "" 

I 
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Post malgranda diskutado estis aprobita la jena reformo «Estos di
plomitaj kun atesto pri Profesoreco la akirintoj de tri ordinaraj premioj 
de traduko en· la Literatura¡ Konkursoj organizitaj de K. E. F. Oni devos 
submeti~i al la ekonomiaj kondi~oj, starigitaj por la akiro de ó tiu di
plomo». 

Sro. Campdelacreu demandas êu nur estos ekzamenitaj ~iuj kiuj lernis 
esperanton per KHal unaj gramatikoj, au êu ankaií on i akceptos ekzameni 
Jau kastilaj gramatikoj. 

Sro. Pujula lin respondas, ke por ni Katalunoj, estas tute komprenebla 
la neceseco scii la katalunan lingvon, por lernigi Esperanton al katalunoj, 
kaj ke se iu ne scias bone sian propran lingvon ne estas logike kc li preten

. du akiri titolon de profesoro doni ta de Federacio kuganta en lando kies 
lingvo li ne konas. 

Sro. Rodellar ankau prezentas aldonon kiu diras ke la lernantoj estu 

ekzamenitaj per Kataluna au Kastila gramatiko, lauvole, ~ar tiel estas pji 
vasta la kampo por la lernantoj, «tiu propono estis rifuzita ne akceptinte 

diskuton pri ~i » 
Okazis paste tre grava diskutado en kiu partoprenas Sroj. Pallejà, dok

oro Coll, Grau, Brú, Rodellar, Dalmau, Campdelacreu, Pujulà, kaj la Pr<t 
zidanto, dum kiu estis prezentitaj kelkaj reformoj kaj aldonoj, sed fine la 
nomitaj sinjoroj interkonsentis, prezentante la jenajn aldonojn kiuj estis 
aprobitaj unuvo~e. «La ekzamena tribunalo kunvenos en Barcelona, ~iam, 

kiam dek membroj, dezirantaj, ekzameni~i, petu tion, kaj en aliaj urboj, 
kiam almenau tri membroj pagu la elspezojn por voja~oj k. t. p. Ankaií 
~iujare o ni kunvenos en la kongresurbo kaj kongresaj tagoj. » 

«La Kong reso dec i das esprimi la plej sinceran konfidon alia komi tato 
de K. E . F. por elekti la unuan ekzamenan tribunalon el la federacianoj.~> 

«La Kongreso decidas ke estu la komi tato de K. E. F. kiu devas nomi 

la profesorojn por formi la ekzamenajn tribuna lojn.» 
J e la u nua ho ro tagmeze fini~is la du a kunsido, êar kelkaj el la eeestantoj 

devas eeesti oficialan festenon kune kun la autoritatoj. 

TRIA KUNSIDO KAJ FERMO DE LA KONGRESO 

Je la kvara kaj doono Oro. Bremón malfermas la kunsidon kaj on i legas 
komunikajon el <<Vi ka Esperantistaro» petantan al la Kongreso ke nia UI • 

okazu en Vic. . 
La Prezidanto demandas. ~u oni akceptas la proponon, kaj la Kongreso 

unuanime respon das Vivu nia tria en Vic I 
Paste la Prezida,nto permesas dek minutojn da libertempo por ke la 

kongresanoj interkonsentu pri la novaj anoj por formi la komitaton 1911-12: 

kiam la Prezidanto remalfermas la kunsidon, Sro. Pujulà petis p~rmeson 
por paroli je la nomo de kelkaj kongresanoj. petante al la Kongreso ke 
unuanime elektu por la nova komi tato la jenajn sinjorojn, Sro. Oro . Bremón 
Masgrau, el Barcelona, Sro. J. Píferrer Rifà, el Sabadell, Sro. E. Pellicer, 
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el Barcelona, Sro. J. Plañas Sadurní, Pastro, él Baroarà del Vàllès, sinjoro 
]. Palmarola, el Vic. 

Sro Pujulà per varmaj paroloj prezentas là novajn komitatanojn, Jau
dante Ja agadon de Sroj. Piferrer kaj Bremón dum Ja !asta jaro, kaj la en
tuziasmon kaj fervorecon kiujn havas por nia lingvo kaj la Federacio sinj
¡ó roj Pastró Planas, Pellicer kaj Palmàrola. 

La Kongreso akceptas korege la proponon de Sro. Pujulà kaj aplai:ídas 
bruege la novan jus elektitan Komitaton. 

· Sroj. Dalmau kaj Oro. Coll pe tas alia kongreso ke gi esprimu la plej ko
rajn dankojn al la komitato de K. E. F. kaj ankai:í al la Loka komitato, 
·por Ja oona arango de la Kongreso. 

Kelkaj societaj dclegitoj sal u tas la Kong ··eson je la nomo de la neêeestantaj 
samideanoj, speciale Oro. r:oll, kiu deklaras per elokventaj paroloj, ke 
kvankam siaj katolikaj amikoj nun fondis esperantistan ligon, ili êiam 
restos êe nia flar.ko, êar kiel katolikoj ili estos en Katolika Esperantista Ligo, 
kaj kiel Esperantistoj, ilia devo estas resti en la vicoj de K. E. F. Li finas 
proponante sendi telegraman saluton al Sro. Serdà. 

La germana esperantista Sro. Fritzching, kiu estis interni la du tagojn 
ankai:í parolis, esprimante sian gratulon pro la kora gastameco trovita dc 
li interni. 

La Urbestra riprezentanto Sro. Vallvé, adiai:ías la kongresanojn, petante 
ke ili ko nservu bo nan rememoron el Tarrago na . 

La Prezidanto, dankinte la jurnalojn el Tarragona, Barcelona kaj aliaj 
urboj, kiuj pro Ja propaganda de ili farita helpis la bonan sukceson de nia 
u• Kongreso, fermas gin kun la krioj Vivu la III" en Vici Vivu nia Majstro! 
Vivu Esperanto! 

KONGRESAJ FESTOJ 

LITERATURA: KONKURSO 

La disdonado de premioj al la aiítoroj de la premiitaj manus
kriptoj estis unu el la plej belaj festoj de la Kongreso. 

C-i okazis en la teatro-salono de la <<Patronat de l'Obren>. Je la 
horo ·antaiífiksita por la komenco estis neeble transiri la salonon. 
Ò.e oni vidis bel?jn, junajn fraiílinojn kies helaj vestajoj frapis la 
okulon de êiu eniranto. En êiuj anguloj de la salono fr€saj ridadoj, 
vivplenaj interparoladoj sin aiídigis. Tiu granda salo no estas nesufiêa 
por enteni la grandan nombron de personoj tien kunvenintaj. 

Sur la dekstra flanko de la scenejo ni vidas la komitaton de 
K. E. F. kaj la jugantaron de la konkurso; sur la maldekstra flanko 
oni povas vidi la tanagonajn Urbestron, Prezidanton de la Provinca 
Deputataro, Provincan Guvernestron k. t. p. Sro. Cobos, urbestro, 
e,lparolas la.tradician frazon: Oni malfermas la feston. 
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fESTO DE LA LITERATURA KONTWRSO 

Sro. Pujulà bedaiíras ke Sro. Serdà de Sabadell, Sekretario de la 
Literatura Konkurso ne povas êeesti la feston pro sia malsano, kaj 
sekve ne povas Jegi la raporton persone; tion faras Sro. Bordas, kiu 
anstataiíis lin. 

Jen unu el la plej gravaj paragrafoj de Ja sekretaria raporto. 

~t:efe, nia afero estas lingva, kaj Ja Floraj Ludoj Esperantista i en nia landa 
nur povus e~ti utilaj kaj fruktoportaj taiígante kiel perfektigilo de Ja du 
branêoj de Ja arbo de nia Literatura : la branêo, kiu produktas Ja fruktojn 
originalajn, kaj tiu, kiu ellaboras post greftado la fruktojn produktitajn de. la 
arboj de la naturaj lingvoj. Tial ili decidis ke la ordin~raj t emoj estos êiam 
apartigitaj en du grupojn konsistantajn el originalaj kaj tradukitaj tekstoj, 
kaj komprencble ke en êiu grupo oni aljugos tiom da graveco alia versajoj 
kiel al la prozajoj, êar en ambaií povas trovigi Beleco kaj Poezio,- êefaj 
celoj de niaj Konkursoj,- nepraj gastoj de la perfektigo de nia Lingvo. 

Ni devas konfesi ke Ja tekstoj clektitaj kiel tradukotajoj estis vere malfa
cilaj kaj plenaj de kaprompiloj, sed oni ja deziris pruvi laií evidenta maniero 
ke Esperantà Jingvo estas verc literatura lingvo, kaj la belaj tradukajoj, kiujn 
la jugantaro premiïs montris la veron de tiu aserto. Per ili Ja aiítoroj neniel 
perfidis la originalajrt verkojn kaj konstatinde estas, ke se ni komparas Ja 
originalajn esperantistajn verkojn kun la tradukajoj, ni devos dcklari tiujn êi 
plej bonaj. 

La jugantaro de la versajoj opinias ke la senditaj verkoj cstis pli bonaj 
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kiel espcrantajoj ol kiel poeziajoj. La liugvo en ili estis tre bone servita; la 

ritmo kaj la rimo multe suferis kaj plendis. Oni ja povas esti tre bona esper

antista kaj eê prozisto, kaj tamen r.e kunlogi en bonaj amikaj rilatoj kuntiuj 

du postulemaj sinjorinoj. Tamen la premiita per la Natura Floro Yersajo estis 

tiel korekta kaj gusta, tiel poeziplena kaj unuvorte majstra, k c la jugantaro ne 

du bis ne aljugi al alia ia verko la êefan plej honoran premien.~ 

Sro. Bordas poste, sciigas la nomojn de la laiíreatajn aiítorojn: 
Aiítoro de la traduko de << La Vaca cega>> kiu laií la antaiía ra

porto rajtas elekti regi non de la festo, estas Sro. V. Inglada i Ors pro 
sia traduko kie.; devizo estas <<El êiuj estajoj la blinda, sendube la 
plej kompatinda>>. 

La leiítenanto Sra. Francisco Ibañez je la nomo de Sro. Inglada 
akompanas h reginon fraiílinon Maria Caballero al sia trono. Si es
tas sekvata de la «l(ortego de Amo >> , kiu estas formata de dek bele
gaj fraiílinoj. Tiuj êi fraulinoj, êarmaj tarragonaninoj el kiuj tri re
prezentas la kursaninoj n de Esperanto, iras akompanataj de indivi
duoj de la Loka Organiza Komitato, Jugantaro de la konkur
so, k. t . p. kaj elvokas pro ilia beleco kaj eleganteco de tua1etoj, 
bruan komentariaron : el êiuj lokoj de Ja teatro audigas \"Oêoj de 
admiro. Dum la trairada al la scenejo la aplaudado de la êeestantaro 
estas senêesa kaj bruega. 

La regina sidas en sia trono, kaj apud si, kunprezidas la feston Ja 
<<amkortegaainoj >>. En la nomo de la poeto premiita, Sro. Ibañez ' 
prenas la Naturan Floron, belega bukedo el floroj, kaj prezentas gin 
al la Regino de la festo, kiu metas gin êe siaj piedoj : en la bukedo 
oni vidas grandan verdan silkrubandon sur kiu oni 1egas << ·la Litera-
tura Konkurso de K. E. F.>> 

Sro. Grau legas tre bonstile, la jenan premií tan poezion: 

LA BLINDA BOVIKO 

Senvole per la kap' ektu§egante 
]e unu kaj alia trunk', sencele 
Iradas sur la voj' al trinkoloko 

Bovino, kiu venas tu te sola. 

Si blinda estas. Pa§tistet' per frapo 
De §ton' al §i tro lerte surjetita 

Okulou unu siau difektegis, 
L' aliau membraneto nubekovras: 

Jen blinda es tas la bo viu'. Si ven as 
Al font' por irinki, kiel §i ku timis; 
Sed ne kun firma la siuteu' tiama, 

Kek kun kolcgoj s iaj, ne : tutsola 
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Alpa§as si. Fratinoj siaj dume 
Ce krutt>grokoj, sur la plataltajoj, 
En la silent' h erbeja, êe l' akv-bordoj, 
Sonigas pendtintilon, fresan herbon 
Mangante laií plczuro ... Si ja falus. 
L' akvujon akrcrandan ektusegas 
si per la bus' kaj honte sín retiras. 
Sed si revenas, sian kapon metas 
En l' akvon kaj cltrinkas malrapide. 
Si trinkas sen soifo, nur malmulte. 
Kun graneJa tragedia ges to, poste 

Si levas al êiel', egan, la kapon 
Kornhavan: sur senvivaj la pupiloj 
Si palpebrumas kaj denove ven as, 

Je lumo orfa sub brulanta suno, 
Malfirme sur la voj' neforgesebla, 
Malvigle balancante la longvo,ton. 

271 

Oni scügas poste la nomojn de la ceterajn premiitajn autorojn 
kiuj estas: De la originala temo, poezio: Sro. Josep Ventura, de 
Terrasa pro sia poezio << Rozoj kaj dornoj >>. 

De la originala temo, prozajo: Sro. Joan Aubeyzon pro sia verko 
« Malkurageco >>. De la tradukita ieksto <<Conformitat», el Victor Ca
talà: Sro. Estanislau Pellicer, pro sia tradukajo kies devizo es tas , 
«Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras>>. 

La premion de <<Esperanta Semo>>, de Sabadell, gajnis pastro 
S. Pubill skolapiulo, pro la sekvanta traduko de la poezio <<La Ratlla>>, 
el Guanyabéns kies devizo estas <<Kripligo>>. 

LA LINIO 

En ebenaja mezo, fre5ema, ridetanta, 
Glitigas sian akvon la Segro murmurant' : 
Dum sian vojon sekvas, transiras la landlimon, 
Landlimon nenaturan, laií faras la vivant'. 

Nek signas gin montaroj, nek gin malamikecoj: 

Ambaiíe cstas niaj, kutimoj, iradici': 
Jam sole du standardoj clmontras kelkafoje 

Patrujojn kripligitajn por formo de naci', 
En tiuj ambaií flankoj, nek paso nin disigas: 

Nek lingv' aií karaktero de I' miaj sajnas for: 
En ambau flankoj estas mi en Katalunujo: 
1-ini' en landkart' estas, neniel en la kor'. 



KATALUNA EsPERANTISTO 

LAÚREATAJ AÚTOROJ 

\'ICENÇ lKGLADA Jo A~ A UBE\ZON 

ALFONS SABADELL Fnw. EuLARIA RossELL 

La premion proponitan de Sro. Fred. Pujulà i Vallès gajnis la 
êarma fraiílino E uJaria Rosell pro sia versduo << Katalunlando >>, kiu 
de nun estos la devizo de K. E. F. 

Sro. Alfons Sabadell, gajnis la premion proponitan de Catalunya 
Nova, de Tarragona . pro Ja traduko de parolado de Sro. Folch i 
Torres kies devizo estis <<Vi fra to al ven in ta de mal proksima tero ... >> 

La prernion proponitan de Sro. Direktoro de l' «<nstitut de Tarra
gona», gajnas Sro. Estanislau Pellicer, pro Ja traduko de rakonto de 
Apeles Mestres , sub Ja devizo «Ankoraií ... >> 

Sro. Angel ovejarque, gajnas Ja premion de la <<Cambra de Co
merç>>, de Tarragona, pro sia tradukajo, sub la devizo «Cu? ... >>. 

Pastro Dro. Coll, gajnas la premion de l'<<Patronat Obrer de 
Tarragona>>, pro sia verko <<F rato helpita de aliaj fratoj es tas forta 
urbo>>. 

La laiíreataj aiítoroj siavice iras ricevi de la belaj manoj de la 
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LAÚREATAJ AÚTOROJ 

JoAQUIM C o n, PBRE. ANGEL NoVEJARQUE 

EsTANISLAu PELLICER JoSEP VENTURA 

regmo la gajnitan premion. qu ricevas longajn kaj varmajn 
aplaiídojn. 

Fine Sro. Pujulà legas la jenan belan paroladon: 

Honorinda kaj gentila Regina Mosto, 
Honorindaj kaj gentilaj fraiílinoj, 

Eminentaj aütoritatuloj, 
Sinjorinoj kaj sinjoroj: 

Al êiuj mi turnas, en la de miaj kolegoj kaj en mia propra nomo, niau plej 

profundan kaj respektoplenan dankon por la helpo, kiun vi alportis al nia 

Festo de Poezio kaj Amo. 
Niau dankon al vi, bela Rcgino kaj belaj Sekvantinoj, kiuj per via gracio 

plektas allogan kroocm êirkaií h Beleco kaj Juneco kiu nin prezidas. Se per 

via êarmo kaj beleco vi plej guste reprezentas êi tie la Poezion, per via juneco 

vi reprezentas la forton de la vivo, la sopiradon al noblaj superaj sentoj, la 

eternan renovigon de la êiam plipertektigema naturo. Cerle la Fcsto, kiu nin 
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kunvenigas hodiaü, !asos êe vi impreson, kiu trovos varman restejon en VIa] 
koroj, kaj morgaü, post kelkaj jaroj, kiam vi prezidos hejmon tiel majeste 
kiel nun prezidas nio., vi rememoros al viaj êirkaüantoj pri tiu êi aro da entu
ziasmaj homoj, kiuj alia frenezo predikadi Ja Lingvon Internacian aldonas Ja 
frenezon kredi je Ja efiko de Amo kaj ami Ja Belecon per êiuj siaj fortoj. Pekoj 
e~ tas êi tiuj, kiujn Ja plimulto da homoj ne pardonas nun; sed ni tamen ne 
haltas nek senkuragigas, êar ne nur, ni ne parolas por Ja plej multaj sed por 
Ja plej bonaj, sed ankaü la plej multajn vi bonigos se vi turnas al ili vian 
j unulinan rigardon plenan de mildeco por ili, plenan de es~ro por la estonta 
tempo. 

Nian dankon al vi, eminentaj sinjoroj reprezentantoj de la Aütoritato kaj 
de la Popolo en tiu êi antikva urbo. Ceestante nian Feston kaj prezidante gin 
vi sekvis Ja tradicion de nia lando, laü kiu Ja Aütoritato partoprenas en la 
festoj de Poezio kaj Amo, kvazaií dezirante firme konstatigi ke nur en ili 
trovigas la plej bonaj reguloj por la kondukado de la homoj; sed vi certigis 
Jaií evidenta maniero ke laü via opinio, Poezio kaj Amo, Belo sin trovas en 
nia helpa Iingvo tiel bone kaj komfortc kiel en la natura. Sinjoroj, vi permesu, 
ke alia danko mi aldonu gratulon. Là nomoj de la estroj de Tarragona pleni
gis longajn pagojn de Ja Homara Historio, kaj tiu tradicio ankaü estos 
sekvita, êar morgaií, kiam la Internàcia Ling,·o akiros êie oficialan karakteron, 
kiam Ja maturaj homoj, lernintaj dum siaj junjaroj gin en Ja unuagradaj 
Jernejoj kaj aüdintaj gin en siaj luliloj mem, ne havos mokon nek ridon por 
gi kaj jugos gin kiellaplej naturan kaj logikan kreitajon, tiam oni lernos kun 
miro Ja gravajn batalojn, kiujn fervoraj homoj devis organizadi porla atinga 
de ia homa interkomprenigo, kaj oni nur laüdojn kaj aplaüdojn ha vos por 
tiuj, kiel vi respektindaj Mostoj, kiuj detenantc la povon en siaj manoj havis 
Ja kurago!l veni internin kaj antaüsentis Ja veron kaj Ja justecon de nia pre
dikado.- Sajnas kvazaií la premanta priokupo de la regestroj de tiu êi urbo 
estis êiam la defendo de giaj Jogantoj kontraü eksteraj malamikoj. Konstruis 
la Ciklopoj la fortegan muregou, kiun vi montras kun fiero al fremdaj kaj 
eksterurbaj vizitantoj. Kartaganoj, Grekoj, Rom~moj, Mezepokanoj, êiuj riva
ligis en la plialtigo kaj plifortigo de tiuj muregoj, -stona zono, monumenta 
sirmilo, kiu estas la plej bela juvelo de la krono de via urbo. Vi ankaü plialti
gis kaj plifortigis ilin, vi ankaü celis la protekton de viaj regatoj, sed nun, êar 
la malamikoj ne estas homoj, êar la malamikoj cstas nur malespero, anima 
malforteco, nekonfido al Ja estontajo kaj morala defalemo, vi ne per stonoj 
plialtigis la murcgon sed per plej alta anima. virto, vi êirkaüstarigis êirkaü la 
urbon protektantan muregon el Espero, k a j vi metis sur la brustojn de la 
tarragonanoj la sildon de nia kvinpinta stelo je kiu êiu mortiga sageto de la 
novaj malamikoj malakrigas kaj resaltas en t erenfalantajn splitajojn. 

Nian dankon fine al êiuj poetoj kaj prozistoj, kiuj volis labori por nia 
Festa kaj respondis al la Alvoko sendani.e êu originalajn êu tradukitajn 
verkojn. La momento de la batalo inter ili por akiri la premiojn jam estas 
pasinta. Ciu faris, kion li povis; la verkistoj per sia talen to; la jugintoj per 
sia honesta jugo. La premioj e~tas jam disdonitaj, kaj jam por ni ne estas plu 
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premiitoj kaj ne premiitoj, sed aro da entuziasmaj samideanoj al kiÜj ni tm·nas 

senescepte niau dankon sinceran, kaj nian gratulon. 

Ki prenu ekzemplon en tiu ei grava festo kronita per plE>j granda sukceso 

kaj ni êiuj denove, fer vore kaj entuziasme laboru por k e la venontaj estu tiel 

sukcesplenaj kaj plenaj de bono por la .diskonigo de nia literatura en landa kaj 

la pliriêigo de nia jam riea, fortika bela kaj admirata de eiuj Espcranta 

Literatura. 

Grandega aplaiídado sin aiídigis je la fino de tiu êi parolado, kiu 
kunigas kun la aplaiídado dediêita al Ja re~ino de la festo kaj 
korteganinoj forlasantaj la salonon. La festo esèis sukceso, granda, 
unu ella plej grandaj sukcesoj de la Kongreso. 

HONORA VlNO 

Tuj post la unua labora kunsido , la kongresanoj pasis al êambro 
de Ja Urbdomo kie urbestro kaj urbkonsilantoj plej gentile gastis 
ilin. Ne estis esprimebla al la kongre::istoj la gojo kaj entuziasmo 
kiujn ili sentis pro la kora akcepto kiun Tarragona faris al ili. 

RELIGIA DISERVO 

Ci estis oferita de nia kunfederaciano Pa::tro Planas, el Barberà 
dt>l Vallès, kaj estis kantita kun gregoria kanto akompanita de grava 

h. oro. 
La sankta katedro estis okupita de Pastro Coll, kiu preclikis en 

esperanto pri Ja temo <<La universala Amo en la Sankta Koro de Je
suo, kaj Esperanto kiel rimeclo por gin akiri>> .. 

OFICIALA FESTENO 

Je la r.a horo kaj cluono de la zsa Junio okazis la festeno per 
kiu Ja grupo <<Tarragona Esperanta>> regalis la aiítoritatulojn kaj 
kongresanojn. êirkaií Ja tablo kunsiclis preskaií roo gesamicleanoj 

in ter kiuj oni vi dis kelkaj n fraiílinojn. 
Prezidis la urbestro Sro. Cobos, kaj apud li siclis : Prezidanto de 

K. E. F. , Dro. Bremón; Sro¡. Cavallé, Vicpreziclanto de la Provinca 
Deputitaro, kaj Pujulà i Vallès, Sekretario de la provinca guver
ncstro, Prezidanto de Ja Alta Provinca Jugistaro, Sro. Marin; Pre
zidanto de <<TI rragono Esperanta>> kaj de la Loka Komitato, sinjoro 
Molas; Delegito de fi.nancoj, Sro. CarriUo de Albornoz. Ni ankaií 
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vidas Srojn. Nel-lo, Miró, Dalmau, Nin, Balcells, Garcia, · Grau kaj 
Vallvé, urbkonsilantojn, kaj la reprezentantojn de la lokaj jurnaloj 
La Cruz kaj Diario de Tarragona. 

Oni servis laií la jena menuo: 
Diversaj almangajoj.-Makaronioj Rossini.-Merlango kun saiíco 

mayonnaise. -Bovido Perigot. - Galantina lango Bellevue.- Rostita 
kokido.- Glaciigita biskvito. - Desertoj.- Vinoj : blanka kaj ruga. 
Lampano. Kafo. Cigaroj kaj likvoroj. 

Antaií la desertoj Ja urbestro Sro. Cobos komencas la tostadon 
·kaj post li parolas la Sekretario de la provinca guverne:;tro kaj Sro. 
Canillo de Albornoz: la tostoj de tiuj sinjoroj e:; tas finataj per esper
antaj vortoj kiujn la êeestantaro aplaudís kun yarmo. Tostas ankaií 
Sroj. Marin, Cavallé je la nomo de Ja Provinca Deputataro, Molas je 
la nomo de la tarragonaj esperantistoj kaj Pastro Coll. Sro. Soler je 
la nomo de sia patro, la direktoro d · la Gimnazio kaj honora 
prezidanto de la grupò <<Tarragono Esperanta >>, Sro. Pujulà i Vallès 
kiu faras belan komparon inter la roma akvokonduko staranta 
proksime de Tarragono kaj la interna sento de Esperanto; Sro. Bal
cells je la nomo de la societo <<Atracció de Forasters>> (Syndicat 
d'Initiative) , Sro. Nel-lo urbestra adjunkto, kaj Dro. Bremón Mas
grau, Prezidanto de K. E. F. , kiu fermas Ja tostojn salutante Tarra
gonon kaj giajn aiítoritatajn mostojn, kaj petante aplaiídon por 
Sro. Molas, Prezidanto de la Loka Komitato, kiu faris ke nia Kon
greso estas tiel grave sukcesinta. Ciujn tostojn oni akceptis per 
longa aplaiídado. 

Laií propono de Sro. Pujulà onï"sendas dokumenton subskribitan 
de êiuj êeestantoj, al Dro. Zamenhof, lin salutante plej kore dum la 
II a Ka tal una Kongreso. 

Fine la kunmangintoj kantis starante la himnon <<La Esperon>> 
kun granda entuziasmo kaj la krioj <<Vivu Esperanto>> kaj <<Vivu la 
Majstro >> finas la festenon. 

KONCERTO 

En la êarma tea tro de la <<Patrona to del Obrero >> okazis la 
anoncita koncerto de la << Orfè6 Tarragoní>>: 

Granda nombro da gesamideanoj kaj ankau da neesperantistoj 
tute plenigis la teatron. Orri vidis tie siajorojn Pujulà, Bremón, 
Molas kaj aLajn amikojn estimatajn. 

S ub lerta direktado de Profesoro ] osep Gols, komencis la kantado: 
oni kantis guste kaj bele, dum la unua parto la jenajn muzikajojn: 
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Himne a la Senyera (Gols), La Pastoreta (Candi), La Verema (Lassus), 

Primavera Eterna (Morera), La najtingalo (Mas Serracant), Somni de 

Primavera (l\.Yendelssohn) kaj Aucellada (Jannequin).-El tiuj,meritis 

grandegan aplaiídadon, kaj pro tio oni ilin devis ka.nti denove, La 

najtingalo (esperante kantita) kaj A ucellada. 

Kaj nun la êeestantaro sin dediêas al la babilado, êar l'<<Ürfe6)> 

ripozas dum kelkaj momentoj. -Ni havis la plezuron interparoladi 

kun la fraiílinoj de la· <<Ürfe6 Tarragoní •> kiuj vere sin montris tre 

afablaj kaj nin sciigis gracie pri la nomo de tiu fraiílino kantinta 

la solparton de La najtingalo: Rosalia Bornis en esperanto, tre guste 

kantis tian parton. 
Kaj komencis la dua parto kiu ja estis tre in teresa. Sota l'Olm 

estis majeste kantita: La Barcarola (Gols) ankaií gustege kantita, 

sed tiu, kiu, funden eniris en êies senton, kiel senfine sprucanta 

akvo eniras en la sekegan kamparon estis la senerare kantita <<Oh 

quin bon eco (Lassus) kiun alifoje oni de vis kan ti. 

Fine ·oni kantis La Esperon kaj ni êiu starante kaj solene akomp:-.-

nis la kantadon de l'Orfeó. · 

Resume: multe da entuziasmo, da arto, kaj la beleco de la fraul

inoj de l'<<Ürfe6 TarragonÍ\> superis êion. 

BALO 

Elirinte de la koncerto la kongresanoj sin direktis al <<Teatre 

Principab> kie la esperantistoj tarragonanoj . komplezis ilin pèr balo. 

La teatro estis plena de belaj kaj êarmaj fraiílinoj kiuj vere allo

gis la êeestantojn. Dum la darÍcado oni dancis <<La Rondon» kaj êiuj 

estis tre kontentigitaj de tiu agrabla festo kiu finigis la unuajn hor-

. ojn matene. 

FINO 

Jen karaj kunfederacianoj, êion kio okazis en Tarragona; ni 

klopodis por doni al vi iomete da ideo pri nia gojo en la kunsidoj, 

pri la sukceso en niaj festoj, pri la entuziasmo de la esperantistoj, 

kaj de la neesperantistoj kiuj sin sentis tute allogitaj de ni, kaj 

ankaií., por ke êiuj kiuj parolis malbone pri nia organizajo vidu, ke 

ni ne estas tiel kiel ili pensis, kaj ke, se virina plumo skribis por 

ni M aro estas gutaro êiuj ni, Katalunaj esperantistoj, estas deviga

taj ke tiu devizo es tu realajo en niaj vicoj. 

Amikoj! Kamaradoj! Vivu nia JIIa en Vic!!! 

* * * 
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KONSTANTA KOMIT ATO DE LA KONGRESOJ 

LAU la peto de Dro. Zamenhof, tiu êi propono estis prezentita 
al la anoj de la Konstanta Komitato de la Kongresoj, kaj 

principe aprobita de ili . Sekve, oni preparos elektadon de delegitoj, 
laií la maniero montrita de la projekto, kaj tiuj delegitoj povos, 
kredeble, diskuti kaj voêdoni, en la Sepa Kongreso, pri la tuta afero. 

Propono de Oro . Zamenhof pri la organizo de níaj Kongresoj 

· Internacia esperantista kongreso es tas anta u êio fes to de la espe
rantismo kaj propaganda manifestada. Sed krom tio gi ha vas (au 
almenau devus ha vi) ankoraií alian tre gra van rolon : diskuti kaj 
decidí pri tiuj demandoj, kiuj koncernas nian tu tan aferon kaj ne 
povas esti solvataj de apartaj personoj, societo j au institucioj espe
rantistaj. 

Ciu esperantista estas homo libera, kaj neniu havas la devon par
topreni en ia komuna esperantista entrepreno; sed la plimulto de la 
esperantistoj havas la deziron tion fari. êar ili konscias tre bone, ke 
Esperanto prosperos nur tiam , kiam ni laboros kune; tial apartaj 
personoj kunigas en grupojn kaj societojn, kaj la grupoj kaj societoj 
devas interkomunikigi, por priparoli kaj ar.angi entreprenojn komu
najn. Tiel longe, kiel ni tion ni. ha vos, ni êiam estos tute senfortaj, 
êar êiufoje, kiam aperos la neceso fari ian laboron komul}an , trovigos 
neniaj plenumantoj; êiu aparta persono au societo diros : <<mi estas 
tro malforta au ne sufiêe aiítoritata>>, aií : <<mi ne volas. labori sola 
por la tuta esperantistaro, êar eble oni povus rekompenci min nur 
per atakado aií nekompreno de miaj bonaj intencoj >>. Se ni ne volas 
esti tu te senfortaj , la esperantista i grupoj kaj societoj devas en orda 
maniero, per rajtigitaj delegitoj, període priparoli kaj arangí êiujn 
necesajn komunajn entreprenojn. La plej bonan rimedon por tio 
prezentas niaj internaciaj kongresoj. ' 

Car êiu esperantista estas homo libera, neniu havas ankaií la 
devon alkonformigi sin al la volo kaj opinio de êiuj aliaj esperan
tistoj (se li nur ne §angas la lingvon laií sia bontrovo kaj ne perdas 
per tio la rajton sin nomi esperantista) , sed la plimulto de la espe
rantistoj havas la deziron alkonformigi sin al la volo kaj opinio de 
êiuj aliaj, êar ili konscias tre bone, ke nia afero postulas antaií èio 
plenan unuecon kaj Esperanto progresos nur tiam, kiam siajn pro-



KATALUNA EsPERANTISTa 279 

prajn kapricojn, dezirojn au opiniojn êiu esperantista submetos al la 
deziro kaj opinio de la plimulto. ·Tia! estas necese, ke pri êiu ape
rauta demando ni havu la eblon scii la veran opinion de la plimulto. 
Tiel longe, kiel ni tion ne havos , al ni êiam minacos anarh.io, êiam 
trovigos personoj, kiuj diros, ke nur ilia opinio estas la opinio de la 
plimulto kaj ke êia alia opinio estas nur maljusta altrudo au provo 
de regado. Se ni deziras, ke la Esperantistoj laboru en pl~na unueco , 
ni devas , de tempo al tempo, en orda maniero, ankau per rajtigitaj 
delegitoj, esplori kaj publike klarigi pri diversaj aperantaj demandoj 
la deziron kaj opinion de la plimulto, kaj por tio ankau la plej 
bonan rimedon prezentas niaj internaciaj kongresoj. 

Bedaurinde gis i1un niaj kongresoj ne povis plenumi sian agadon 
rolon, êar ili ne estis organizitaj kaj ne bavis la eblon arangi autori
tatan voêdonadon. Ni povis decidí nur pri demandoj plej malgravaj, 
kiujn oni povis sol vi per aklamo; pri êio pli grava, pri kio la opinioj 
ne estis egalaj, ni nenion povis decidi , êar niaj decidoj, faritaj ne de 
orde elektitaj delegitoj, havus nenian valoron en la okuloj de la Es
perantistoj. 

Por meti finon al tiu stato kaj doni al niaj kongresoj la eblon 
labori kun klaraj rezultatoj, mi proponas, ke oni enportu la malsu
pre doni tan aldonon en la regularan de niaj kongresoj. 

êar ni ne havas ankorau ian aiítoritatan institucion, kiu povus 
pli raj te decidi pri mia pro po no , tial mi prezentas mian proponon al 
la Konstanta Komi tato de la Kongresoj. Se gi a pro bas mian propo
non, tiam mi petas, 'ke gi publikigu sian decidon kiel e ble plej baldau 
en la Oficiala Gazeto, por ke al la Antverpena Kongreso êiuj esper
antistoj povu jam preparigi laií la nova ordo. 

L.-L. ZAMENHOF 

Aldono al la Rcgularo dc la Univcrsalaj 

Kongrcsoj dc Esperanto 

r.- êiu decido de Internacia Esperantista Kongreso estas deviga 
nur por la komunaj Esperantistaj Institucioj oficialaf, tio estas por 
tiuj , kiuj estas kreitaj kaj subtenataj de la tuta Esperantistaro. Por 
la Esperantistoj privataf gi havas valoron nur moralan , montrante 
al ili la deziron aií opinion de la plimulto. 

z.- Partopreni en ia Kongreso kaj en giaj diskutoj havas la 
rajton êiu, kiu pagis la kotizon kaj submetigas al la kongresa Regu-



KATALUNA EsPERANTISTO 

laro; sed rajton üé voêdonado hàvas' nuí: la ~egule elektitaj delegitoj 
de Esperantistaj grupoj aií societoj. 

3· - Kiel delegi to estas rigardata êiu persono, kiu prezentas alia 
Kongresa Komitato rajtigan leteron , kiun , en la nomo de la grupo 
aií societo. subskribis gia prezidanto kaj ne malpli ol 25 membroj. 

4·- Grandaj grupoj aií societoj povas elekti po un u delegi to por 
êiuj 25 membroj majgrandaj grupoj aií izolitaj esperantistoj povas, 
por elekto de delegito . kunigi kun aliaj grupoj. Sed neniu havas la 
rajton doni sian subskribon pli ol por unu elekto . . 

S·- êiu grupo povas elekti siajn delegitojn aií inter siaj propraj 
membroj, aií in ter aliaj Esperantistoj kiuj partoprenos en la Kon
greso. êiu delegito havas tiom da voêoj, ·kiomfoje po zs anoj havas 
la grupoj aií societoj. kiujn li reprezentas. 

6. - La tagordon de la Kongreso fiksas la Prezidanto de la Rons
tanta Kongresa Komitato post interkonsiligo kun la aliaj anoj de tiu 
Komitato, ka:j li publikigas gin du monatojn antaií la Kongreso en 
la Oficiala Gazeto, por ke êiuj societoj kaj grupoj havu la eblon es
primi al siaj delegitoj sian opinion pri la diskutotaj demandoj. 

Seia propono ne estas akceptita en la tagordon, gia aiítoro ha vas 
la rajton disdoni gin dum la Kongreso al la delegitoj de la Kongreso, 
kaj se ne malpli ol zo delegitoj subskribas gin kiel diskutindan, Ja 
Kongresa Komitato devas en porti gin en la tagordon. 

7. - êi tiu projekto estas nur provizora. En la Antverpena Kon
greso la rajtigitaj delegitoj diskutos kaj voêdonos pri êiu paragrafo 
aparte kaj faros en la projekto êiujn sangojn, kiuj montrigos utilaj. 

* * * 

. LA VIRINO KAJ ESPERANTO 

Kata!une verkis, J. ALTURA PuJADA. 

EN la hodiaiía festo, festo de vivo, de amo, de beleco kaj de Es
peranto, permesu al mi geamikoj paroli al vi mallonge pri la 

virino; al mi permesu transdoni al vi iun el miaj vizioj, kiu en ma
mento de spiritaltigo, eligis sen ia ne bule to, sen ia nigra makulo; 
sed tute plena kaj penetrita de diafaneco kaj travidebleco. 

Mia spirito , kiu eterne dubas, ~iu senêese luligas meze de la nigraj 
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kaj akraj ondoj de la elrevi~oj; kiu en ~ia cirkaiío nur vidas fleksi~i 
la senfortigantan melankolion, kiam gi aiídas la vorton Esperanto, 
kiam gi aiídas la vorton virino, kiam ~i pensas pri la enkorpigo de 
tiuj-êi du sublimaj vortoj, gi restas ravita, kredas al la morgaiío kaj 
havas Esperon. 

Al ni, kiuj volas la virinon liberigitan de la jugo sub kiu la 
homoj sin submetis; ni kiuj volassin, ne kiel hibridau planta]on de 
nuancoj kaj formoj belaj, kvankam sen aromo nek vivo,sed plena da 
fruktodona semo; ni kiuj jugassin kiella floron plej êarmegan de la 
Na turo; ni kiuj proklamis sin simbolo de beleco; ni kiuj sin alvok
as en êiuj momentoj kaj je niaj pre~adoj al amo kaj al vivo; ni kiuj 
jugassin ne superebla kiel la giganta figuro de la patrina amo; ni 
volassin por Esperanto. 

j Esperanto! Harmonia kaj varmoplena vorto, kiu devas vin allogi 
virinoj, ravaj sed delikataj esta]oj. 

¿Kiuj el vi ne havas unu Esperon? ¿Kiu el vi. elektitaj floroj an
koraií ne florintaj, ne esperas ~ojegan morgaiíon? Ciuj! Ciuj blankaj 
animoj kredas al tiu nekonita, sed atendi ta, feliêa morgaiío! Kaj 
kelkafoje, ankaií ni, la skeptikuloj, la amantoj de la soleco, ankaií kre
das al gi. Mi volas gin kredi, sed antaiíe mi devas vin rigardi kaj el
travi en vi, iom pli ol vian plastikan belecon, ol vian beltalion, ol 
vian gentilecon; mi devas eltrovi ankaií en vi, subtilananimon soif
antan pri la tuta perfekteco por kiu vi estas destinitaj. 

Esperanto, agado de paco kaj amo, liveras al vi preferan lokon en 
giaj vicoj kaj al vi malfermas la noblegan vojon de tiu perfekteco, 
kiu grandigos kaj farigos de vi reginojn de la vivado. Sen vi, la tasko 
fratigi la homojn estos senutila; êar êiuj vi estas, kiuj scias teksi la 
katenojn per kiuj kapti la homon al la amo, metante en êiu girlando 
el blankaj rozoj, iridoj kaj ]asmenoj, rondon da kisadoj por ke ~i 
neniam rompi~u. 

Estas Esperanto ago de hieraií, de hodiaií, sed kiu atendas mor
gauon kaj, kiu pli bone ol vi povas al gi doni êi tiun morgaiíon, se 
vi estas la vera morgaiío, se vi estas la tuta vivo? 

Vi amu Esperanton kaj igu gin amata de êiuj; proprigu ~in al vi 
kaj gi estos al ciuj; grandigu gin kaj vi grandi~os. foriru el tiu mal
nova vivado kiu timigas vin kaj malgrandigas vian grandecon, por 
eniri en la novan vivon, plena de lumo, de amo kaj de beleco! · 

Vi, kiuj enhavas la tutan amon, prenu sur vin la bonan novajon 
-Esperanto- kaj signu gin per kiso varmega, pura, êasta, sen
makula kaj la venko estos kun gi. Ci atendas momenton por edzigi 
je vi, kaj dum ni atendas la êarman frukton, lasu al ni ha vi fidon en 
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gi, en vi, kaj lasu ke momente sen tan te nin viziemuloj, en ni.a penso, 
ni starigu sur la suprajo de virga mon to, altegan monumenton al Es
peranto, kronitan per la superega beleco: la virino flagrante la verdan 
standardon kaj surportante meze de la ebura frunto, la unuigan 
laeon; la markon de amo, simboligitan per nia kvinpinta verda stelo. 

Tradukis : J. GARRIGA 

* * * 

LA AMIKECO 

AL AMIKO PLEJ KARA F. SuRROCA 

EN la unuaj tempoj de la Homaro, antaií multaj centjaroj-okazis 
ke fraiílineto blonda kiel la orkoloraj spikoj de la greno, de 

okuloj blukoloraj kiel la eielarko, blanka kiel la saiímo de krista
lakvo, plendis maldolee sidinte sur la humilaj herbetoj, dum falis 
ne siaj okuloj, belegaj perloj, kiujn la nevidebla Angelo de la Doloro 
rikoltis silente ... êe tio pasis preter si, alia fraiílino, ankaií juna kaj 
bela, kiu portis presitajn en siaj okuloj kaj en tuta sia estajo la 
klarajn signojn de la gajeco. 

Ambaií estis reciproke nekonintaj sin, sed la !asta aiídante la do
loresprimon de tiu, kiu ploris tiel senkonsole, haltigis sian malpezan 
kaj earman pason, kaj per dolea voeo, diris al si kelkajn vortojn. 
Poste si sidigis flanke kaj komencis interparoladon ameman, kare:san; 
sen alia aiídantaro olla birdoj, kiuj haltigis siajn kantajojn por aiídi 
gin, kaj ol la humilaj bestetoj, kiuj lasis siajn aferojn ankaií por gin 
aiískulti. La interparola amuzigo daiíris dolee, kaj mallaiíte kiel 
virgulinekgemo. Oni aiídis nur delikatan brueton de kisoj. Fine, 
levigis unu post la alia, kaj reciproke cirkaiíprenante sian talion 
foriris malrapide eiam parolante, parolante doleege, milde ... 

Interne, la gajulino estis ankaií pli gaja, sed oni vidis sur sia 
vizago vualon de malgajeco. Ankaií la malgajulino e:.;tis sufiee dolora, 
sed la perloj en siaj okuloj j arn ne e:.;tis senesperaj larmoj, ear ili 
estis kiella gutetoj falantaj de la arboj, kiam post pluvo, la akvo 
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glitas trankvile; dum la suno brilas en la êielo, denove blua, denove 
hela ... 

Tiun tagon, naskigis la amikeèo, la dolêa amikeco: tiu êi sento 
neesprimebla, tiu êi ligilo nevidebla kiu uniigas la sentemojn de frataj 
animoj. Per tiu inklino, per tiu simpatio, ni ploras kune kun la plor
auto, kaj ankaií gojas kune kun la ridanto, kaj gi donas al ni parol
ojn por dolêigi la dolorojn de la suferantoj, talenton por montri la 
vojon al la erarinto, abnegacion por pardoni al kiu nin ofendas. 

Ho sankta! ho dolêa amikeco! Ben on al gi! 

] osEFo CASALS DuRAN 

* * * 

ALILANDA MOV ADO 

AUSTRALIA 

Melbourne.- S'ha fundat en aquesta població una societat qu~ compta 

actualment amb un centenar de socis, els quals, junt amb els del grup ~Majo~, 
sc reuneixen setmanalment en una gran sala situada en el centre de la pobla

ció i llogada a l'efecte. Sembla que ·s disposen a emprendre una ferma campa

nya per tot el país. 

EGIPTE 

Cairo.- S'acaba de fundar i'<<Egipta Esperanta Asocio•>; la qual, junt 

amb el Sr. Jacques Guéron, mestre del col·legi *Alliance Israelita>>, autor dels 

llibres turc-esperanto, estàn portant a cap l'obra de esperantitzar tots els 

pobles de llengua turca. 

AUSTRIA 

LJVÓJV (Galit:;.ia).- Quasi es segur que·¡ VIIIè Congrés Internacional, en 

1912, tindrà lloc a la pobla<:ió de Krakov, motíu pel qual els esperantistes 

d'aquells països s'han posat a treballar de ferm, avent començat ja a organit

zar-se serio~ament . 
. Una de les primeres manifestacions que portaran a cap es la organització 

d'una gran Exposició Esperantista., an el qual fi demanen l'ajuda de totes les 

entitats i de tots els particulars que lluiten per à la nostra idea. 
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!TALlA 

Genova.- D'uns mesos an aquesta part Ja propaganda s'ha intensificat 
de tal manera, que ·1 Congrés que acaba de celebrar-se en aquesta ciutat ha 
sigut un exit complet per a la nostra llengua. 

L'edició que s'ha fet en llengua italiana, del Follet Roig, arriba a 35o,ooo 
exemplars; quantitat més expressiva, per ella sola, que tot allò que nosaltres 
poguessim dir. 

POLONI A 

Kielce.- A l'escola de dònes d'aquesta població, hi dóna un curs d'Espe
ranto ·1 metge militar Dr. Martí Steckiewicz. 

Aquest seny.:>r acaba de realitzar un viatge per Espanya i França, ò.urant 
el qual ha donat conferencies públiques en Esperanto a Valcncia i a París. 

ESTATS UNITS 

Després del VI.è Congrés Internacional, que t ingué lloc, l'any passat, a 
Washington, s'ha escampat de tal manera per tot el país l'Esperanto, que, 
com aquell qui diu a diari; estan fundant-s'hi societats per a la seva propa
gació. 

Ultimament s'hi han fundat les d'Austin, Raleigh, Lancastcr, Decorah i 
Chicago. 

RUSSIA 

Tomsk (Siberia).- A la ciutat d'Omsk ha tingut lloc una Exposició d 'In
dustria i Corners, en la qual, a petició dels esperantistes de la Siberia occiden
ta;, va instalar-se una secció esperantista, on se venien llibres, follets, insíg
nies, etc., etc. 

Moscou. -Durant les passades festes de Pasqua ha via dc tenir lloc la 
celebració del Congrés Esperantista Rus; però no quedant prou temps mate
rial per a la seva organització, s'ha acordat ajornar-lo per a les mateixes 
festes de 1912. 

Sani Petersburg. -El 13 d'Abril la~ Ruslanda Ligo Esperantista~ celebrà 
la seva reunió anyal, i, segons la relació del president, Sr. Postuikov, compta 
actualment amb 30 societats aderides, escampades per diferents endrets 
del país. 

BELGICA 

Anvers. -S'ha publicat ja ·1 programa provisional del VII.è Congrés Inter
nacional, el qual es corn segueix: 

[I 
I· 
( 

..... 



KATALUNA EsPERANTJSTo z¡¡5 

Divendres 18 d'Agost. - Obertura de les oficines per als congressistes. 

Dissabte 19. Obertura de l'Exposició. Recepció del Dr. Zamenbof a 

l'Ajuntament. Concert per la <<Vagabonda Kluvo~ . 

Diumenge 20 . Festes religioses per a catolics i anglicans. Manifestació 

dels congressistes. Concert en el Jardí Zoologic. Representació teatral de 

Devo de Re§o, Por trakuvilaj persono} i La Revuo de la Sepa. 
Dilluns 21. Obertura oficial del Congrés . Audició de cants regionals. 

Dimars 22. Representació de Kaatje. 
Dimecres 23. Segona representació de Kaatje. R ecepció dels metges 

esperantistes en el <<Cercle Médical •> . 

Dijous 24. Repartició dc premis del Concurs Literari . Concert en el 

Jardí Zoologic i recepcions particulars. 

Divendres 2S. Gran Ball internacional. 

Dissabte 26. Tancament del Congrés i Gran banquet. 

Diumenge 27. Festes religioses. Maniobres de la Creu Roja i Concert en 

el Jardí Zoologic. 

Segons el número dc Juny de Belga Espemntisto, els congressistes alcan

cen ja !à. xifra de 888. 

* * * 

OFICIALA PARTO 

Amb motiu de la mort d el nostre director i amic carissim, en Domenec 

Serdà Simó, s'ban rebut una infinitat de cartes i postals de sentit condol; i, en 

l'impossibilitat de contestar-les totes d'una a una, vagin aquestes ratlles com 

a mercès i agraïment per les mostres de simpatia rebudes envers el finat. 

Com auran pogut veure ·Is nostres llegidors, el nou Comi té pera I 9 I I- I z ba 

quedat compost dels Srs. Dr. Bremon, president; Josep Planas, prcsbitere, 
viç-president; Estanislau P ellicer, sec re/ari,- Joan Piferrer, ca ixer-adminis
trador ,- i Josep Palmarola, vocal. 

Dits senyors donen les més corals mercés a tots els que tingueren a bé 

nombrar-los, confiant que la llur tona voluntat els deixarà sortir bé de les 

tasques que ·]s han sigut confiades. 

Aquesta Adninistració prega a tots els senyors federats que així que tin

guin coneixement de la sortida del K. E., si no l'han rebut, facin el favor de 

reclamar-lo a les respectives administracions de correus, puix repetidament 
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vénen queixes de no arribar a lloc exemplars que l'Administració té la segu

retat d'haver enviat. 
En el cas que algú deixi de rebre-I, remeti-s una postal a l'Administració 

de K. E. fent la reclamació; i aix!, sabent qui són els que no l'han rebut, 

podrem fer les oportunes reclamacions a Correus. 

Pesant sobre l'Administració un munt de treball bastant feixuc, se prega 

a tots els senyors que creguin convenient dirigir-s'hi per a alguns assumptes, 

que, si no es cosa d'urgcncia, tinguin la bondat d'esperar les respostes que 

mensualment aniran sortint a la secció de Korespond,¡do de K. E.; puix es 

una grossa feina l'haver de contestar nn per un tots els assumptes que fan 

referenda a Administració i Direcció de la Federació i son orgue. 

Tots els senyors que desitgin adquirir exemplars d'aquest número, queda

ran complaguts tot seguit enviant a l'Administració 50 centims en sagells de 

correu per cada exemplar que demanin. 

La nova Direcció de K. E. prega a tots els senyors delegats i secretaris de 

grups que abans del 20 de cada mes tinguin cura d'enviar la ressenya delmo

viment esperantista de llur !ocalitat, a fi de poder organitzar bé la secció 

d'En landa Mova.fo , puix es d'imprescinrlible convenicncia que dita secció 

surti lo més completa possible. 

* * * 
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Eldonejo Esperanto, Aiígustenstr. 17 y pr. Leipzig. Germanujo. Prezo 

o'ro sm. 

Ankaü ni esperantistoj estas gojaj por legi tiun kortusantan rakonton tre 
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belan verkon, kiun kiam oni ekkomencas legi, gi allogas gis la fino, pro la 

flueco de la dialogo kaj ankaií pro la belcco de la afero. 

Kongresa Paro/ada, de Dro. Zamcnhof en Washington. wo I" de la 

o' I o sm. Bibliotekc Esperantista. Esperanto Propaganda Instituta. Leipzig. 

Tre bonc konata tiu majstrapeco, ni nur devas aldoni ke gi nun estas bele 

prezentita per eleganta bru§ureto. 

Libra de kantoj, de H einrich Hcine, N ° 3" de la Biblioteko Esperan

tista. o' I o sm; 

Ni malfermas tiun malgrandan brosuron, kaj ekkomencas legi << J unecaj 

Suferoj ~ kaj gis ~ La Reveno •>- kiu es tas la !asta kanto el la libra - ni tra

viras la gojojn kaj dolorojn kiujn la fama germana poeto lasis en sia poemaro. 

Tre bele perezentita kiel la antaiía, gi estas rckomcndinda al eiuj kiuj nc 

konas la belajn poemojn dc Heine. 
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Esperantista Kantaro, 17 liedoj originalaj aií esperantigitaj, aran~ita de 

Karl Jost. Prezo: o'4o sm. êe Universalo Esperantia Librejo. Geneve. 

Tiu dua eldono estas pli bone arangita ol la unua, êar nc nur la prescraroj 

estas korektitaj, sed ankaií la muziko estas nun pli korekta. 

Saluto al Belgujo, poezio de H. Menalda, kaj muziko de F . de Ménil. El

donejo %Espero•> Hago. 

Demandara pri la Historio, Literatura k.aj Organi::,_a}oj de Esperanto, 

por Esperantaj Ekzamenoj de R . de Ladevéze, Friedrich Ader, Esperanto

Verlag, Dresden. Prezo ne montrita .. 

Bonega libro por niaj esperantaj ekzamenoj, l:a_r ni opinias kiel la aiítoro, 

ke la esperantistoj ne nur devas koni la lingvo~ profunde, scd ankaií estas 

necese koni niajn organizajoj historion de la lingvo, la ideon de lingvo inter

nacia, nian gazetaron, Instituciojn, k. t. p;, k. t. p. 

Nenia libro pli taiígonta ol tiu por solvila poblemon, kiu sin prezentas al 

esperantista deziranta koni la êefajn vidpunktojn de nia movado, êar li estas 

devigata tralegi, librojn, jurnalojn, brosurojn, kaj pasigi horojn legante. Do, 

tiu poblemo estas solvita de Sro. R. de Ladevéze, tre lerte, êar post la legado 

de la So pagoj, sen ia dubo la leganto konos sufiêe niajn entreprenojn kaj 

la disvastigon de nia lingvo. 

!llternacia Higiena Ek.spo:{icio. Dresden, Ma jo - Oktobro. I gi I a. 

Deskriptiva brosnro de tiu grava ekspozicio, kin nun havas lokon en 

Drcsden. 

Ravena, gvi1libro de tiu urbo, por A. Tellini. Tiu brosuro estis eldonita 

por gin donaci a lla membroj de la IV Internacia Kongreso de Filozofio. (Bo

logna, 6-II de Aprilo Igua). 

Lübeck., gvidlibret.o tra la Libera kaj Hanso-urbo kaj gia <:irkaiíajo, tradu

kita de la Lubeka Esperanto Socicto kaj eldonita dc la Unuigo por fremduloj. 

Prezo : o'2oo sm. 

Gvidfolio Ira Dresden , eldonita de la tiea gastotablo sub h aiíspicoj de 

U, E, A. 

Vichy Gvidtibreto, publikigita sub la aiíspicoj de la Fama Kompanio dc 

* Vichy-Etat». 

Presejo «L'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24.- BARCELONA 
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PAROLADO DE ORO. L. L. ZAMENHOF 

êE LA MALFERi\10 DE LA SEPA KONG RESO ESPERANTISTA 

T/ IEL tradicia malfermanto de la kongresoj esperantistaj, mi 
l_~ permesas al mi esprimi en la nomo de êiuj kongresanoj nian 

1 cspektan kaj sincerau dankon allia rega mosto la rego Alberto por 
la granda honoro, kiun li faris al nia afero, prenante sur sin la pro
tektantecon super nia kongreso. Mi esperas, ke mi esprimos la dezi
ron de êiuj kongresanoj , se ini proponos, ke ni sendu telegrafe nian 
di versgentan saluton al la regnes tro de la lando, kies gastoj ni 
estas, kaj nian dankon al nia alta protektanto. :Mi esprimas ankaií 
en la nomo de la kongresanoj nian koran dankon al la urbestraro de 
kltverpeno , kiu afable donis al ni sian helpon kaj moralan apogon. 
Fine mi esprimas nian koran fratan dankon al tiuj niaj belgaj sami
deanoj, kiuj tiellaboreme kaj zorge pretigis nian grandan feston. 

:Yli uzas ankaií la okazon de nia festo, por revoki en vian memo
ron la nomon de unu viro, kiu havas grandegajn meritojn en ni~ 
afero. La prelato JoHANN lVIARTIN SoHLEYER, kies nomon êiu el vi 
konas tre bone, la aiítoro de Volapük, antau nelonge fcstis la okdek-
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jaran datrevenon de sia naskigo, kaj estus nepardoninde, se ni ne 
uzus la okazon de nia nuna generala kuneestado por esprimi al li 
tiujn sentojn, kiujn ni êiuj havas por li. Li estas la vera patro dc 

, la tuta internacilingva movado. Antaií li oni ankaií revis pri lingvo 
internacia, oni provis labori por gi; sed tio estis nur teoriaj skizoj, 
ralaj sen)wrpaj fantomoj en la regi on o de revoj. Li estis la unua, kiu 
diris al si: por lingvo internacia mi volas ne revi, sed labori; dum 
êio êirkaiíe dormis, li estis la unua, kiu praktike kreis la internaci
lingvan movadon. Volapük ne estis venkita de Esperanto, kiel multaj 
rersonoj pensas tute erare; gi pereis per si mem en tiu tempo, kiam 
Ja trankvile kaj senartifike laboranta Esperanto estis ankoraií tro 
malforta, por iun venki; gi pereis ne pro sia stranga sonado aií pro 
aliaj similaj kaiízoj, êar al êio oni povas alkutimigi, kaj kio hieraií 
sajnis sovaga, tio morgaií aperas kiel io tute natura kaj bela; per 
longa kaj multespeca uzado eê la plej sovaga icliomo de la plej bar
bara gento iom post iom farigas riêa, eleganta kaj oportuna lingvo. 

Volapük pereis êefe pro unu grava eraro, kiun gi bedaiírinde 
enhavis: absoluta manko de natura evoluipovo; kun êiu nova vorto aií 
formo la lingvo devis konstante dependi de la decidoj de unu perso
no aií de facile inter si malpaconta personaro. Kiel sur b2stono 
plantita en teron, novaj branêoj kaj folioj ne povis nature kreski sur 
gi, sed devis esti konstante skulptataj kaj algluataj. Se ne ekzistus 
tiu eraro, kiun korekti oni bedaiírinde ne povis, Volapük neniam 
pereus kaj ni êiuj nun versajne parolus volapüke. Sed tiu bedaiírin
da eraro, kiun kaiízis ne manko de talento kaj de laboremeco, sed 
nur tro rapida publikigo de la lingvo, sen sufiêe matura elprovado, 
- tiu eraro, kiu pereigis Volapükon, neniel malgrandigas la meritojn 
de gia aiítoro, kiu la unua potence skuis la mondon por nia ideo; la 
grandaj meritoj de Schleyer en la internacilingva historio neniam 
malaperos. 

Mi proponas al vi, ke okaze de la festo de Schleyer ni telegrafe 
sendu al li en la nomo de la tuta esperantistaro nian koran gratulon, 
nian dankon por lia granda laboro kaj nian deziron, ke li vivu anko
raií longe kaj havu la konscion, ke la fruktoj de lia laboro neniam 
pereos. 

Karaj amikoj! Mi staras hodiaií antaií vi ne esperinte. Car dum 
la lasta tempo la stato de mia sano estis tro malbona, mi decidís ne 
veturi al la kongreso en êi tiu jaro. Tamen en la ]asta momento mi 
devis sangi mian decidon' êar mi rimarkis, ke la projekto, kiun mi 
prezentis por diskutado dum la sepa kongreso, ne de êiuj estas guste 
komprenita kaj eble bezonos klarigojn de mia fianko. Tial ne miru, 



~~~~---------·---,-------------~--- ------------- ---

KATAL UN A EsP ERAN T ISTa 

'ke mi ne prepa¡:igis paroli antau vi pri ia speciala temo . sed mi tusos 
nur per nemultaj vortoj tiun demandon , kies pridi skutadon dum Ja 
kongreso mi proponis al vi. Mi ne antauvenos vian decidon por au 
kontrau la diskutota projekto, mi volas nur diri kelkajn generalajn 
vortojn , por instigi vin bone kaj senpartie preparigi por la venontaj 
diskutoj. 

Ekzistas en nia afero demandoj . kiuj povas esti solvataj ne d~ iu 
aparta persono, ne de iu aparta nacia asocio. ne de iu aparta insti
tucio, sed nur de Ja tuta esperantistaro ; ekzemple la demandoj pri 
n·a Lingva Komitato, Konstanta Kongre a Komitato, k. t p. Se iu 
volas fari simple konsilajn proponojn pri Ja interna agado de tiuj 
institucioj, li povas prezenti siajn proponojn al la estroj de la diritaj 
institucioj ; sed se oni faras plendojn, se oni postulas reorganizon, 
anstatauigon au eê forigon de tiuj institucioj, - tiam al kiu oni 
c1cvas sin turni? Au se aperas iaj demandoj, kiuj koncernas la tutan 
c -perantistaron, sed apartenas nek al la Lingva Komitato, nek al la 
K)mitato de la Kong• esoj, - tiam kiu ha vas la rajton ilin sol vi? En 
sia priva ta .esperantista vivo êiu persono au grupo au asocio estas 
kompreneble tute liberaj kaj povas agi, kiel ili volas kaj povoscias; 
sed pri êiuj demandoj, duboj au entreprenoj, kiuj koncernas la tutan 
esperantan aferon, estas nepre necese, ke ni havu la eblon êiam scii 
Ja veran opinion au deziron de la tuta esr erantistaro. Esperanto ne 
esias ankorau en tia feliêa stato, ke êiu povu nur tiri el gi profiton, 
ne zorgante pri la bonstato de la afero mem : ni devas kaj dum 
longa tempo ankorau devos propagandi gin, kreskigi gin, defendi gin 
kontrau malamikoj ; sed se ni ne ha vas la eblon regule in tei konsili
gadi, aií se niaj interkonsiligoj, farat<~j ne en orda par]: menta ma
niero, ne havos moralan valoron por la esperantistoj, ni similos or
ga.nismon sen kapo kaj sen manoj, ni nenion povos entrepreni, ni 
s taros senmove kaj malpacos interni mem. 

:\1i ne volas en la nuna momento defendi la projekton, pri kiu vi 
en la plej proksimaj tagoj diskutos; t . e povas esti, ke la projekto 
ha.vas gravajn erarojn, kiujn via pridiskutado forigos; tre povas esti, 
ke la tuta projekto montrigos neakceptinda, kaj tiam- vi scias tion 
tre bone- mi ne penos altrudi gin al vi kiel mi neniam ion al vi 
altrudis. Nur pri unu afero mi kore vin petas : kion ajn vi decidos, 
-ni ne fermu nian kongreson antau ol ni en tia au alia formo faros 
ian arangon, kiu donos al ni la eblon almenau unu fojon en. jaro 
solvi êiujn kolektigintajn clisputojn au dubojn en lojala interkonsento 
kaj konforme al la vera deziro de la tuta esperantistaro. 

La arango de regula kaj rajtigita kongresa voêdonado, kiun mi 

' ' 
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proponis al vi, aií ia alia simila arango, kiu cble rezultos el via dis
kutado, ne estos ia nova institucio kaj per si mem ne sàngos la 
iradon de nia afero; sed gi donos al ni Ja for ton de ordo kaj de soli
dareco. La institucioj, kiujn ni ·kreis, aií e ble ankoraií kreos, êesos 
havi Ja karakteron de ia privata)o, kiun neniu subtenas kaj multaj 
atakas. lli havos rajton diri al la esperantistaro : se ni estas bonaj, 
respektu nin kaj subtenu nin; se ni esta s malbonaj, reorganizu nin 
aií forigu nin. Ciu esperantista scios, al kiu plej alta instanco li 
clevas sin turni, se tio aií alia en la komun-esperantistaj aferoj ne 
plaêas al li, kaj oni êesos konstante sin turnadi al mi, kiu hodiaií 
vivas kaj morgaií povas ne vivi, kaj kiu cetere havas nek rajton nek 
deziron solvi êiujn disputojn propradecide. 

Ni komencu nian feston kaj ankaií niajn laborojn, al kiuj ni de
diêu nian plenan atenton kaj senpartiecon. Se' el niaj laboroj rezultos 
ht enkonduko de preciza ordo en nian aferon, tiam la kongreso Ant
verpena estos unu ella plej gravaj intèr niaj kongresoj. Tion ni es
peru. Ciu el ni havu la firman decidon helpi per êiuj fortoj al la en
konduko de ordo kaj forigo de êiu malpaco en nia afero. Kun tiu 
firma kaj solena decido en la koro ni kriu : vivu, kresku kaj fioru nia 
afero! 

* * * 
KONGRESA RAPORTO 

AKCEPTO EN LA Ul~BESTRAREJO 

La Ig•n ] unio, kelkajn minutojn antaií la tria, kunvenis en 
kaj antaií la Hotelo Terminus - kie logas nia majstro - gran
da popolamaso : Dro. Zamenhof, la anoj de la Organizaj Komitatoj, 
Ja Akademianoj kaj la registaraj delegitoj estis ja veturontaj al la 
Urbestrarejo, kie ilin akceptos lia urbestra Mosto, Sro. Jan De Vos. 
Entuziasmaj aplaudoj êie salutis la elpensinton de Esperanto kaj 
lian sekvantaron. 

Sro. Van der Biest-Andelhof prezentis la Majstron al la urbestro 
kaj la skabenoj; Sro. De Vos kore bonvendiris Dron. Zamenhof, kiu 
dankis en sia nomo de l'tuta esperantistaro. Jam la sampanvino 
saumis en la glasoj; la urbestraro donacis al sia eminenta invitito la 
pokalon, en kiu li (la urbestro) estis trinkinta, kaj prezentis al 
Sino. Zamenhof la simbolajn antverpenajn rozojn. 

La akcepto en la Urbestrarejo estis korega;. Ja êeestíntoj êiam kun 
plezuro memoros gin . . 
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MALFERMA KUNSIDO 

La solena malfermo de la Kongreso, okazis en la belega salono 
de la Zoologia Gardeno. Pli ol z,ooo êeestantoj preparigas por 
aiídi la êiujaran parolon de nia majstro kiun ni enpresigas aliloke. 
La parolado de Dro. Zamenhof okazigas kiel kutime bruegan aplaú
dadon. · 

La urbestro de Antverpeno, Sro. De Vos, legas en f]andra lingvo, 
bonvenan saluton de la urbo al Kongreso : tiu pm·olado tradukita 
poste en esperanto estas tre aplaiídita. 

Sro. De Vos, urbestro, parolas frandralingve kaj cleklaras sin 
feliêa, êar li havas ia okazon ne nur doni la moralan subtenon de sia 
ofico al la kongreso sed ankaií alporti la esprimon de sia admiro al la 
tuta esperantista movado. 

La oratoro konstatas la utilon de mondlingvo kaj diras ke êe êiu, 
kiu amas sian propran ·lingvon, Ja unua sento, êe la naskigo ka] Ja 
propaganda de internacia lingvo, estas sento de timo. Sed tiu timo 
forigis , êar nun ni komprenas, ke Esperanto ne estas celo, sed perilo: 
êiu konseí·vas sian lingvon por esprimi siajn ideojn , sed oni uzas Ja 
mondlingvon, kiam oni volas sin turni al alilingvanoj. Esperanto 
estas do perilo por kunfratigo in ter la popoloj, kaj la parolanto diras, 
ke li gojas, êar li povas gratuli tiujn, kiuj labo.ras por atingi tiun 
belan idealon. 

La parolo de Sro. De Vos, traduluta Esperanten de Sro. Rits
chie, estis ege aplaiídata; poste Dro. Zamenhof starigis; lin salutis 
aklamado tia, kian certe malofte iu ajn aiídis; gi ne estis plu nura 
entuziasmo : gi estis fajro kaj flamo. 

Sekvas :a paro1adoj de la diversaj delegitoj nome : Sro. Sybie, 
oficiala delegito de la Registaro el Norvegujo; Sro. Vischy, delegito 
de la urbestraro el Praha; Goeman, delegi to de la Belga Regis taro; 
Perogordo, delegito de la hispana Registaro. 

Sro. Perogordo estis komissita de la Rego Alfonso XIII por doni 
al Dro. Zamenhof la insignon de Komandoro de la ordeno de Isabel 
Ja Católica. Tiu insigno, farita el oro kaj multekostaj stonoj, estas 
kiel on i memoras kolekti va donaco de la hispana j esperan tistoj, 
Estis vere emocia momento, kiam la generala konsulo el Hispanujo 
en Antverpenci metis la rubandon de la ordeno êirkaií la kolo de la 
majstro. La aplaiídoj farigis tondro bruega, kiu dauris kelkajn mi
nutojn ... 

Ni audas ankoraií, Sron. Miranda, delegi to de la brasila registaro 



KA rALUNA EsPERANTISTO 

Dron. Fraga, delegi to de la registaro de la Argentina Republiko; la 
sekretarion de Ja nina ambasado en Parizo en la nomo de reg1staro 
eh Hinujo; Sron. Fischer, ella Komerca tambro el Galaltz; sinjoron 
Vischy, delegito de la Ru<:a registaro; Sron. Reed . id. de la U sona 
regis taro; Yemens, i d. de la U sona Ruga Kruco : Lees ella s tato Ma
sachussets; Moscheles ella Interna cia Asocio de la Paco. 

Ni aiídas ankoraií salutojn de Sroj. Nufos, Rollet de l'Isle, Del
vaux, Josefon, Weber, de la prezidanto de la Kataluna Esperantista 
Federacio Sro. Brcm6n . kaj de multaj aliaj. La policestro el Antver
peno, Sro. Hermand, certigas en bela esperanta parolado, ke li ne 
estos kontenta gis !dam Ja tuta policanaro Antverpena scios paroli 
nian lingvon. (Es tas konstatinde ke pli ol 30 policanoj tre bone pa
rotis Esperan ton). 

Post la e lek to de la naciaj vicprezidantoj, finigas la kunsido je la 
sonoj de nia glora himno. 

KAATJE 

Sendube, unu el aferoj kiuj plej bone sukcesis en la 7"" estis la 
prezentado de Kaatfe. Intence, mi ne volis legi la verkon antaií gia 
prezento, êar mi proprasperte volis konstati, êu estas eble gui êiun 
belajon de iu verko, prezentata en esperanta lingvo. 

Mi ne havis tempon mendi mian sidlokon, kaj kiam venis la horo 
de la prezento, mi ne povis ha vi eê la plej malgrandan sidlokon ... 
sur la korto kaj logioj: feliêe, la organizintoj de la 7a, rezervis la <<pa
radizom por la malfruemuloj, kaj de tiu <<altajo)> mi êeestis la bele
gau disvolvigon de la flandra drama. 

Mi ne kuragas diri kiu el la artistoj plej bone ludis kaj parolis 
laií opinio de la publiko. tiu el ili faris tiel bone sian rolon, ke Ja 
êarmoj de Kaatfe, la perfektecon de Jan, la mirinde bel parola ta es· 
peranto de Pomona, la unuvorte ra va ludado de êiuj, mirigis ê:un 
êeestanton. 

Nu, la sukceso estis grandega, kaj la samideanoj ofte rememoro, 
tiun belan vesperon; realveninte en la malproksima, amata helmo, 
ili pensos al la êarma, juna Holandanino, kiun la doloro plibeJigis, 
kaj kiu sciis suferi tiel pacience, tiel inde. 

La êambrego de l'bela Flandra Operejo havis brilan aspekton. 
Pli ol ordinara esperantista entuziasmo regis, kaj tio jam sufiêe 
diras ... Ankaií la geinterpretantoj meritis êiujn -iaiídojn; i!ia laboro 
rajtigis la favoran akcepton faritan de la impresitaj kongresanoj. 
Post êiu aleta, o ni de vis resuprenigf la kurtenon tri aií kvarfoje; 
post la tria akto, Sro. Van der Biest-Andelhof aperis sur la scenejo, 
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kaj elokvente dankis, en la nomo de la êeestantaro, la geaktorojn, 
Sinojn. H. Bertrijn, M. Verstraete kaj M. J anssens, kaj Srojn. J. 
Verstraete kaj K. Van Rijn, kaj la regisoron Sron. A. Van den 
Heu vel. 

La publiko vokis ankaií sur la scenejon Sron. Dron. W. Van der 
Eies, la lert.an tradukinton. 

Post la ludado la kurteno levigis tri, kvar, dekfoje, kaj la vera 
tondro el aplaudoj de Ja entuziasmigita publiko, montris kiom la 
clramo cstis §atata. 

LABORA KUNSIDO 

La ]audon okazis la labora kunsido dc la << Sepa >> kiu devis esti 
kaj certe estis tre grava. 

On i diskutis la proponon de Dro. Zamenhof kies celo estis la krc.o 
dc organizajo plene kaj fidele reprezentanta la tutan geesperant.ista
rcm. Feliêe, tu te malsukcesis la celo de la pioniroj dc la U. E. A. Certe 
U. E. A. ne estas deca plenumi la celon de la propono de la majstro. 
Kaj tion êiu konprenis, kaj krom kelkaj §angetoj estis preskau 
unuanime aprobata la propono dc Dro. Zamcnhof. 

Partprenis la diskutadon Sroj. Bourlet, Boirac, Pujulà, l\Iudic , 
~Iybs, Reed, Privat, Hodlcr, k. a. 

FERMA KUNSIDO 

La komcnco de êi tiu kunsiclo estis la daurigo kaj fino de la labo
ra kunsida. Oni entuziasme elaprobis la proporton de Dro. Zamen
hof, kaj oni elektis komisionon kiu plenumos gian eston. Estas mem
broj de tiu kornisiono Sroj. Bourlet, Cart, Mybs, Muclic, Pujulà, 
Hocller, Fiser, Perogordo kaj aliaj pioniroj. 

Multaj Esperantistoj alparolis la êeestantaron pri proponoj, suk
cesoj, komunikajoj, gratuloj, k. t. p , kaj en granda entuziasmo fini
gis la ferma kunsido interacliaiíante un u la alian per la frazo << gis 
revido en Krakovo clum la Olm>>. 

A:OIUZAjOJ 

Manko ela spaco malebligas al ni raporti pri multaj amuzajoj de 
la Kongreso per kiuj niaj antverpenaj samicleanoj regalis nin. 

Ni raportus longe pri la Internacia Balo okazinta en la Rega 
Harmonia Societo, dum kiu aní povis admiri la belecon de tiom 
multe da samicleaninoj; pri la koncerto de «Vaga bonda Klubo >> kaj 
prezentoj de komeclioj en kiuj partoprenis tre satinde nia kara amiko 
Sro. Urbez; pri la Koncerto de Flandraj Kantoj, fes to tre bone suk-
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cesinta; pri la tre agrabla ekskurso sur la rivero Skeldo, k. t. p., sed 
nia jurnalo estas malvasta kaj ni devas limigi nian raporton rilate la 
amplekson de nia revuo. · 

Resume : la 7a Kongreso de Esperanto, estas ago per kiu niaj 
antverpenaj samideanoj pruvis sian entusiasmon, kaj la tuta esper
antistaro en Antverpeno kunveninta, la vivecon kaj forton de nia 
sankta ideo. 

* * * 
LA TIMEMA VILAGANINO 

GALOPU, turdkolora êevaleto; kuru, flugu êar kiam la bela 
vilaganino vidos cin alvenantan salutos cin per postuko kaj 

danka rigardo. Galopu, êevaleto ke ni tuje alvenos; kuru, flugu ... 

Estas en la vilago kaj en gia medio, majesta trankvileco kiu si
milas je bíblia paco. Oni devas kredi êion dormantan. l\1i dirus ke ia 
mortiga letargigo penetris en la malbelajn kaj malpurajn stratojn 
kaj en la malgrandajn kaj mallongajn domojn. Mi nomus la Yilagon, 
silenta dezerto. Sed la resonado de la êevala piedbruetado sur la sto
netoj de la strato, anoncis mian eraron : post fenestretoj mi vidis 
ekmontrigi kuriozaj, grandaj okuloj de timemaj vilaganinoj kiuj 
revas pri la veno de iu sprita kaj kuraga kavaliro, kiu dirus al ili 
amajojn igant<j ilin senti kiel amataj fianêínoj. 

Mi vidis sin post fenestro kiu estas kradita kaj lianita. ~i estas 
fraiílino kies animo estas pura kaj blanka, kolombina animo; ;¡ 
estas kamparauino kiu sarkas la grenpajlojn kaj kolektas la flavan 
rikoltrestajon. Kaj si pensas je mi. 

~i es tas tiel pura kiel timema. Ankorau si ne kuragis moduli a puc! 
miaj oreloj h eternan frazon de la enamituloj, la frazon dolêan kiel 
la abelêelaroj. «Mi a mas vin >>. Sed si di ris tion al mi per la okuloj 
kiuj estas la lingvajo de la naivaj animoj. ~1i devis diveni- sian 
penson. 

Kiam mi pasas antaií sia krado mia êevalo fiere turnigadas por 
ke si rigardu gi.1. Ni ambau rigardas unn la aliau. l{aj si rugiga". 
Kaj deklinas la vidon de mi, fiksanta siajn pupilojn sur la florajn 
lianojn. 

Mi alproksirnigas kaj salutas §in: 
- Adiau, mia amatino. 
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-Adiau. 
- tu vi min atendis? 
- Jes, mi atendis vin. 
- cu vi min amas? 
- Jes; mi amas vin. 
Tio estas nia êiama idilio. Dum la tempo lbam mi estas apucl si cê 

ne rigardas min. beprenas lianfloron kaj premas gin inter siaj long
cilindraj fingroj. 

Senatente, mi prenas unu el siaj manoj inter la miajn kaj mi iu
tencas alproksimigi gin al miaj deziregaj lipoj. l\1i volas ami, mi 
\·olas kisi ... Mia vilaganino retiras subite la manon kaj foriras ella 
fenestro, kie mirigita mi rigardas sin; si foriras kiel timema cervidi
neto divenanta la alproksimigon de la êasanto. 

Kaj n_e plu si apudigas la kradon. Kaj mi foriras. 

-Ne kuru, turdkolora êevaleto, ke ni malproksimigas je si, ke 
êiumomente nia interspaco estas ph longa. 

Kiam mi estis iom malproksime mi turnis subite la kapon kaj mi 
vidis la timeman vilaganinon kisantan furioze la pintojn de siaj fin
groj ... 

A. TüRNÉ 

* * * 
LA NAJTINGALO 

(Ka tal una popo la kanto) 

Vi flnganla al Franclancto 
najtingal' 

trilu min al la patrino 

najtingal' 
de belarbaro 
naj tinga!' 
sen halt'. 

Tri! u min al la patrino 
najtingal' 

sed ne multe alia pa tro 
najtingal' 
de belarbaro 
najtingal' 
sen halt'. 

Sed nc multe al la pairo 
najtingal' 

êar min al pastist'lidoni~ 
najtingal' 
cte belarbaro 
najtingal' 
sen halt'. 

Kuntradukis, Finoj. Amalia kaj Mercé Gili, kaj Sroj. Fred. Pujulà, J. Bre

món Masgrau, Delfí Dalmau kaj Estanislau Pelliccr clum la revena vojago de 
la Kongreso de Tarragona. 

* * * 
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ENLANDA MOVADO 

BARCELOKO I 

La z6'" de Majo oni Iegis en la sidejo de <<Espero Kataluna•> la verkon 

Kaatje kiu cstis prezentata dum la VII• Kongreso en Antverpeno. 

Parolado. -S ro. Delfí Dalmau parolis la z8'"' de Ma jo êe la ~ Ateneo Obre

ro Martinense~ pri «Esperanto kaj csperantismo~. l.a parolanto estis tre 

aplaiídata dc la aiídinta êeestantnro. 

Vizito.- La grupo «Kulturo» vizitis la zS•u dc Majola Industriau Ler· 

nejon kaj Socian Muzeon : multaj barcelonaj csperantistoj kunigis al la gru· 

pànoj el~ Kulturo • kaj restis tre kqnientigitaj pro la akcepto f arita al ili. 

Novaj Kursof.- En là sidejo de <<Esperanto kaj Pairujo~ estas klarigata 

nova kurso kiu okazos lundojn kaj merkredojn de la 9" gis la IO". 

La 3 '"de Junio komcncigis en la grupo <<S u pren I•> nova kurso kiu daüros la 

lundojn, merkredojn kaj vcndrcdojn de la 9" gis la roa vespere. Ci esias tute 

sen paga. 
La proksiman monaton dc Oktobro oni rnalfermos alian kurson.' 

La 25'" de Majo oni inaiíguraciis la kursojn dc Esperanto klarigaiajn en la 

grupo ~~~o van Vojon •>. On i paro! adi~ por E,;¡¡cranto kaj cstis legataj diversaj 

esperantaj poezioj; ankaü on i kantis en nia lingvo. La festo Iinigis en dancado 

dum !du oni daneis la csperantan dacon La Rondon. 

Esperantista¡ vendredoj. -Vera sukceso esiis la parolado Idun faris al ni 

la kara rusa samidéano Sro. G. Ciklari (Tiflisano) êcfpropagandisto lcaj korcs· 

pondanto de La Verda Standardo . 
La aüdantaro kiu plcnigis la tutan salonon de la grupo «Semo~ (Ateneo 

Enciclopédico Popular) tre entuziasrne aplaüdis lin post la difino de la kortu

santa temo <• Regno Dia sur la tero •>. 
La parolanto prczcntis dokumenton de La Verda Estandardo ( Hungarujo) 

per kiu li cstas peta ta propagandi Tutmondan Laboris tan Ligon; li esprimis 
la bonajon kiujn alportos alia tutmonda laboristaro la efektivigo de tiu bela 

ideo. 
Por propagandi tiun Ligon en nia lando oni bezonas nomi delegiton, kaj 

Sro. Ciklari petis kc un u el la êeest<1ntoj prenu sur sin tiun taskon : volontc 

gin akceptis nia amiko Sro. Francisco Piñol profesoro dc la grupo ~Libero•>. 

Nia tiflisa amiko foriris al Rusujo. Ni deziras al amiko bonan vojagon. 

La prezidanio de «K. E. F.•>, Dro. J. Bremón, faris Ja 2'" de Julio en la 
grupo <<Semo •> paroladon pri nia I'ua kiu okazis en Tarragona. 

I) Parton de tiu e¡ raporto Li ne povis publikigi en la lastaj numeroj 
pro manko da spaco, 
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Li antaiídiris ke nia Kongreso estos sukceso kaj la faktoj pruvis la verecon 
de liaj vortoj. 

Li finis diran te ke la <:eestontoi al tiu Kongreso kQ!lservos plaean memo
ron de la supre dirita urbo. 

Paste oni projekciis kelkaju vidajojn de Tarragona per kiuj ni nin povi~ 
fari pli kapablaj scii kiom estas interesinda Tarragona. 

La prezidanto dc << K. E. F. •> es tis treege gratula ta post la fm o de sia 
paro! ad o. 

Propagant!aj ekskursoj. -Organizita de la agema grupo <<Barcelona S telo •> 

okazis la 28 "" de Ma jo ek~kurso al la na jbara ur bo Badalona. 

Pli ol 300 geesperantistoj foriris de Barcelona en tri tramveturiloj ornami

taj per esperautaj flagoj. Alveninte al Badalona ili estis akceptataj de la 

urbaj ai:itoritatoj kaj paste ili vizitis la fabrikejon de Sroj. Bosch germans kie 

estis gentile regalitaj per donaco de la bongusta likvoro tie ella barita <<Anís 
del Mono~ . 

La ekskursanoj sin direktis postc al la <<Circulo A polo •> kie okazis grava 

propaganda aga. Antaií multe da êcestantoj Sroj. J. Campdclacreu kaj J. Grau 

parolis plej konvinke por Esperanto. Fino. Rey Indis fortepiane La Hondon 

kiu estis dancata de multaj paroj dc samidcanoj : la ckskurso estis granda 
sukceso. 

Resume: bela kaj fruktodona propaganda kiun oni devus ofte ripeti. 

La 5"" dc Junio la societo «Esperanto kaj Patrujo •> okazigis ckskurson al 
Mancada. La tieaj espcrantistoj hore akceptis kaj akompanis i!in viziti la 

akvajn putojn. Paste ili sin dircktis al <•Casino Colón~ kic propagande parolis 

Sroj. Anglada, Bcrmúdcz, Rodríguez kaj Albiñana kiu cstis tro aplaiídataj. 

En la grupo <<Ciam Antaiíen~ estas fondita ll.kskursa ~""alio kiu celas al

porti per ekskursoj en urbetojn kaj vilagojn de Katalunujo, la novan pacan 

semau, al vilagañoj, al kiuj, malgraií la konstanta propaganda. ne alvenis 
ankoraií la helpa internacia Iingvo. 

Ci celas do, profitante tiujn foriradojn, alporti êien, la novan senton. Pro 

tia, gi intencas viziti la tieajn plej lertajn personojn kaj geinstruistojn. Precipe 

èi tiujn lastajn, òni informos pri Esperanto, kaj pri la plej bona mctodo por 
gin lerni. 

Certe, grava estas tiu entrepreno, sed ankaií tre intercsa por la progreso 
de nia afero. Tia!, do, oni espcras ke ne mankos kuraguloj, kiuj bon vole akom

panos la ekskursanojn de <·Ciam Antaiíen~. 
De nun, do, restas invitataj partopreni <:iujn amuzajn vizitojn kaj eks

kursojn organizotajn de tiu Ekskursa Fako, êiuj gesamideanoj. 

Parolado.- Sra. J. Grau dc la grupo ~Barcelona Stelo~ faris parola don en 

la «Casino Apolo •> de Badalona la 30an de Julio. La parolado esiis sukceso por 

nia amiko ear la <:eestantaro estis multenombra kaj juste aplaiídis !in post la 

fino de lia konvinka parolado. 
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LtmCo.- Por solenigi la XXIV•n datrevenon de la apero dc la unua lcrno

libro de Esperanto la grupo tLa Rondo~ organizis lunêon kiu okazis en la sa
lonoj de la <•Mundial Palace•> la 22 an de Julío. êerkaií roo gcsamideanoj êeestis 

tiun feston kio pruvas la sukceson kiun gi atiogis. 
J e la fine tastis Sroj. Sabadell, Campdelacreu, prezidanto de la organizinta 

grupo, Grau, Dalmau, Baucel!s, Bravo, Eermúdez, Batet, Gilabert, Gili, Moya, 

Inglada, Piñol, Renom kaj Dro. ]. Bremón, prezidanto de K . E. F., !du prezi

clis Ja feston. êiuj ricevis longajn kaj varmajn aplaiído;n. 
Oni senclis salutan telegramon alia Majstro kaj la festa finigis post kantn.

do de La Espero kaj dancado de La Rondo, esperanta danco. 

Niajn gratulojn alia grupo <•La Rondo•> pro gia entrcprcno. 

Novaj komitatoj.- La Dirckta Komitato de la grupo <•La Rondo•> estas 

de nun la jena : Prezidanto, J. Campdelacreu; Vicprezidanto, P. l\Iolgosa; 

Sckretario, E. Igual; Vicsckretario, A. Aguiló; Kasisto, P. Aguiló; Financisto, 

]. Estrems; Bibliotekisto ]. Cervera; Voêdonantoj, A: Fajula, R. Pujol, 

E. Llobell, F. Montserrat. 

En generala kunveno de la socicto <• Esperanto kaj Patrujo •> oni elektis la 

jenan komitaton: Prczídanto, J. Mateu (reelektita); Vicprezidanto, J. B. Al

biñana; Sekretario, J. Blanch (reelektita ); Vicsekretario, E. Valls; Kasisto, 

:\1.. Rodríguez; Kontisto, ]. Garrigosa; Bibliotekistino, E. Fontanillas; Voêdon: 

antoj, ] . Romagosa kaj M. Bermudcz. 

Ekskursoj. - Por iom gi u la íresan aeron dum tiuj varmaj tagoj ~Esper

anto kaj Patrujo•> organizis dum la monato Aiígusto diversajn vesperojn eks

kursojn alia najbaraj martoj. Multaj samideanoj partoprenis en tiuj ekskurs· 

oj inter kiuj oni vidis bclajn kaj gentilajn esperantistinojn. 

At Antverpeno.- La 17•" de Aiígusto foriris de Barcelona la karavano 

kinn organizis la societo ~Espero Kataluna•>. Ni vidis en la stacidomo la kara

vananojn Sroj. ]. Rremón, prezidanto de~ K. E. F. •>, Llevat kaj filino, Se

rrat, Urbez, Dra. Bartomeu kiu estis la kondukanto; Sro. Coll, el :vlanlleu; 

Dro. Pallejà kaj edzino, el Ulldemolins; en Culera kunigi~ al ili Sro. D. Dal

mau, kaj en Girona, Sroj. Domenech kaj Colomer. 
Pon gin adiaiíi, eeestis je la foriro dc Barcelona iuter aliaj sarnideanoj, la 

prezidanto de de ~êiam Antaiíen•; Sra. Aubeyzon, prezidanto de <•Suprcn !3; 

Sroj. Anglada kaj Renom el la direkta komitato de <•Espero Kataluna•>, la 
llekretario de "K. E. F.~. k. t. p. 

A VIZO : La barcelona delegi/o petas at êiu grupo kai societo organizinta itt li 

ajn jeston, bonvotu sendi raporton pr i gi al sia ad reso Dipu!ació, 32 ¡, 3·", 1.•. 

koutraue oni ne pov.as certigi pri ta presigo en I\. E. 

TARRAGONA 

La 18'" de Junio Sro. Delfí Dalmau parolis en la <•Gimnasio dc Tarragonat 
pri Esperanto-lingvo kaj Esperanto-sento. 
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Ciuj lokaj jurnaloj parolis ~iatempe pri iiu parolado kaj per ili oni povas 

konstati ke gi estis granda sul;ceso por la parolinto. 

L'ESCALA 

La grupo <•Kurda Stelo>> organizis paroladon kiu okazis la 13•" de Auguslo 

en la salono <•Novedades•> por_!a disvastigado de Esperauto. 

La parolinto Sro. Delfí Dalmau estis akcepi.ata en la stacidomo dc la pro

fesoro Sro. Xi minis Guri, prezidanto de la grup o kaj ceteraj komitatanoj. 

La parolado rilatis <•La koro kaj la cerbo kaj Esperanto•> kaj bruega 

aplaudado sin aüdigis kiam Srv. Dalmau êesis paroli. Li estís tre gratulata. 

Vespere okazis amika kunsido en la sidejo de *Norda Stelo•> dum kiu 

Sro. Dalmau parolis pri didaktiko por la lingvoj; ankaü oni parolis pri la pro

lHgand<? dc Esperanto kaj pri aliaj afcroj karaj alia esperantistoj. 
::-<i gratulas la tieajn esperantistojn por la bona arango de la fes lo kaj al la 

vilaganoj êar ili kunvenis grandamase por audi kulturan paroladon. 

HEUS 

La êi tiea grupo *Nova Semo~ tago post tago havas pli da fcrvoruloj ol da 

nnlamikoj. Antaü nelonge S ro. Aguadé, cstrarano de gi, proponis al Ja tuta 

C$lraro konsiatu en la kunvena akto, la êagrcno korsentita dc êiuj pro la 

morto de nia i nd a kunbatalanto kaj dircktoro de K. E. S ro. Dominiko Scrdà; 

unuanime eslis aprobita. 

]e la 1 •n Au gusto «Nova Semo•> nomis propagandan komisionon. arangonta 

propagandajn aktojn en la êirkai:íaj vilagoj. Tiu komisiono arangis siau u nuau 

ckskurson dumla dimanêo 6'" de Augusto al Cornudella, kic cstis akceptitaj 

(]l' la tuta Vilagestraro . Post ve~permangi okazis êc la kunvcna salono dc la 

!iea Vilagdomo, nia proponita propaganda aki.o. 
Sro. Enric Aguadé lcgis llum duonhoro belau raporlon, pri la ncceso uzi 

inlernacian lingvon kaj monlris fine la kapablccon dc Esperanto kiu neprc 
taügas al iiu afcro. La dua cslis Sro . .Pallejà kiu per divcrsaj ckzcmploj p~u
' is la neceso uzi Esperanton kiel internacia lingvo, kaj cfikc rckomcndis gian 

propagandoll. Kaj fine Sro. Rocamora aiískulligis êarman paroladon rilatc al 

Esperanto kaj naturaj kondiêoj de gi. Sro. Olivé Vilagestro fermis la fesion 

dankantc al tiuj pro sia êeeslado kaj prccipc al la parolintoj pro siaj 'crkoj. 
En la <<Ateneu~ oni regalis nin per kincmatografa kunsido, kiu vere de ni 

estis aplaudita. 
Tiu propaganda komisiono aran gas nun ekskurson al 1-iora d'Ebre . 

SABADELL 

La grupo ~Semo o de la grava socicto <• A. E . P. », el Barcelona, kune kun 

kclkaj samideanoj el <<Esperanto kaj Patrujo•> kaj «Esperanta Fako •>, el 

<<C. A. de D. del C. y la L•>, vcnis tien por viziti la tombon en kiu ripozas nia 

kara Dominiko Serdà. 
Jc la tria posttagmcze akompanitaj dc amikoj el·~Aplech Espcranta Gm

pot, ~Espcranta Semo•, ~Kalolika Stclo•> ili iris alia tombejo, kaj la Barcclo-
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naj amikoj kiel rememoro al nia direktoro metis sur la tombo rubandon kun la 

kvar Katal~naj Strekoj en kiu per verdliteroj ·oni legis • Al Dominiko Scrdà 

siaj admirantoj •> . 
Sroj. Pifcrrcr, Marti kaj Miralles, dankis je la nomo de la sabadell'aj cspe

rantistoj la simpatiian fakton de niaj Barcelona i samideanoj. 
Posi.c êiuj kune vizitis la sidejojn dc la sabadell'aj esperantaj socictoj, en 

kiuj oni povis konstati la simpation kiun bavis nia plorinda amiko intcr Ja 

Esperantistaro. 

Malgraü Ja varmeco de la nuna sezono ~Esperanta Semo~ malfermis kurson 

de nia Jingvo kiu okazas marde kaj vendrede, cstante êeestita de kelkaj 

novaj esperantistoj . 

ULLDEMOLINS 

Kia kara amiko Dro. Roman Pallejà fondis tie esperani.istan societon kun 

la nomo ~Montsanta Stelo• kiu aligis tuje al nia Federacio. 
La Komitato estas prezidai.a de Sro. Pallejà kaj la membroj estas 

Sroj. Isidre Fabregas, Pbre., Domingo Baró, Anton Pere, Joaquim Borrull, 

S3.lvador Domenech, Pbre., Alexandre Ossó, Pbre., Sino. Joaquima Juncosa 

<ie Pallejà, kaj.Fino. T eresa Pere. 

Antaüen êiam, karaj amikoj, por la bono dc nia afcro! 

TIVISSA 

Nia karega samcelano Sro. Mario B1·ú, profesoro de privata lernejo en tiu 

urbcto instruas Esperanton al knaboj. 
Estas un u ella plej bonaj rimcdoj la instruado de nia lingvo êe la lerncjoj 

por atingi nian celon. 

Al Sro. Brú niajn gratulojn pro liaj agoj. 

MANLLEU 

La tiea grupo «Esperanta Amo•> organizis gravan vcspcrkunvenon en kiu 

partoprenis Finoj. J. R. y M. Cab.alleria, C. Colomer, F . Parredas, M. Vilalta, 

C. Castells, M. Aufiró kaj Sroj. Coll Calvei., Coll Espadalcr, R. Bruch, P. Ra

.moneda, :\1. J aumeandreu, G. Altafaja kaj aliaj, kies nomojn ni ne ;emcmoras. 

L3. Iesto okazis i'.e Ja societo «R3.fel de Casanova•>, kies salonoj estis plenaj 

da êeestantoj kaj samideanoj helpante per sia êeestado Ja atingo de bona 

sukceso. 
Dum la festo estis kantataj La N ajtingalo kaj La Spinistino, katalunaj po

polaj kantoj, kaj ankaü estis legitaj La f-inio kaj La Bhnda Bovina. 
Je la fino Sro. Coll Calvet parolis pri la ui.ileco de tia j festoj por alvarbi 

novajn adeptojn al nia sankta afero, kaj atingi baldaüe nía triumfo. 

Fine, bela kaj memorinda festo, elkiu ni devas zorgi ke la semita semo 
fruktigu bone. 

SANTA COLOMA DE FARNÉS 

La êi tiea grupo elektis kiel riprezentanton por la Asambleo el Palafrugell 
Sron. Pere Costa. 
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Okazc la somerrcstado en nia gaja urbeto de kelkaj universitataj studentoj 

oni malfcrmis trien kurson klarigata. dc Sroj. P. Costa kaj Anton Llinàs, en 
kiu partoprcnas 25 êeestantoj. 

En la jargenerala kunveno cstis clelüitaj kiel komitatanoj Sroj. Pere 

Costa, Andreu Ferrer, Josep Puig, Pbre., Josep Canaleta, Joan Mon, Serra, 

,\nton Vila., Tomas Llinàs, Pere Monrras, Joan Perich kaj Estanislao Aragó. 

Unuvoêc csUs elektita kiel Honora Sekrctario Sto. Anton Llinàs pro siaj 

n ;lacigcblaj laboradoj por la starigado dc nia grupo. 

SAKTA PERPETUA DE MOGUDA 

R:la fes to okazis la 13 an de Aiígusto organizita d. e la soci e to 4La Kamparo&. 

En gi partoprenis krom kelkaj glJCSperantistoj el tiu êi urbeto, Sroj. Buxó, 

el Mancada; Argemí kaj Clerch, el Sabadell; Pastro Coll, el Sant Feliu de Co
dines, kaj Pastro R. Garriga, el Sardanyola. 

Jc la fino orri kantis nian himnon La Espero . 

* * * 
OFICIALA PARTO 

Reunit el Consell Directiu de ~K. E. F.•> el dia 6 d'Agost en el domicili del 
president Dr. J. Bremón Masgrau, prengué ·Is següents acords: 

Adherir-se al VII Congrés Internacional d'Esperanto que s'ha cl!!cbrat a 
Anvers, del 20 al 27 d'Agost. 

Nomenar al Sr. C. Zanni subdelegat a Barcelona amb autorització de 
cobrar les quotes dels federats d'aquesta ciutat. 

Oferir al Sr. Frederic Pujulà, a son regrés de l'extranger, la direcció de la 
revista KATALUNA ESPERANTISTa. 

Nomenar al Sr. J. Palmerola, de Vic, president del Comi té organitzador 
local i autoritzar-lo per formar dit Comitè i el Comitè d'honor. 

Publicar i repartir als federats el reglament de ~K. E. F.~ amb les esmenes 
que s'hi feren en el Congrés de Tarragona. 

Notificar als presidents d e les entitats adherides llur nomenament. pt'r al 
Comitè Consultiu . 

Nomenar el mateix Jurat per al Concurs Literari de Igrz que jutjà els 
treballs del dc rgrr, suplint Ja .-acant que deixà la defunció del Sr. Domingo 
S ~rdà, el Sr. Josep M.a Terricabras, de Vic. 

Adoptar com a lema de ~ K. E. F. •> ,W aro estas gutaro, de la Sta. E uJaria 
Rossell. 

J;Jarista Komisiono.- En la raporto dc la 2a kunsido de nia li& Kongreso 
okazinta en Tarragona, ni forgesis diri ke Sro. Pellicer jc- la nomo dc sinjoro 
] . Astell, sekretario de la Marista Komisiono, legis raporton pri la ago farita 
kaj farota de tiu Komisiono; en tiu raporto li esprimis plcj varman dankon al 
Sroj . Rollet dc l'lsle kaj Hóveler pro la helpo kiun ili donis altiu ideo, saman 
dankon al La Revuo pro la donaco de grava nombro da rugaj brosuroj kaj al 
Sroj. Amades, Bordàs, Aubeyzon, Dalmau, Gili kaj Blanch, kiuj tre efike 
helpis tiun komisionon per ilia agemeco en Ja soldserêado. 

El retrat de la senyoreta Maria Caballero, reina de la festa del Literatura 
Konkurso celebrat durant el Congrés de Tarragona, que no varem poder pu
blicar en el número passat per a ver arribat taid a nostres mans, el publicarem 
en el proxim número perquè l'excés d'original ens impedeix fer-ho en el 
present. 
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. POPULARITAT! 

AVUI publiquem la noticia de La Gaceta, de Madrid, relativa a 
la reial ordre per la qual s'autoritza l'explicació de cursos de 

l'idioma Esperanto en els establiments oficials d'ensenyança, per 
professors designats per les associacions esperantistes. Aquest fet, a 
més a més del gran pas que representa per al definitiu· triomf d'Es
peranto, aludeix poderosament lo que representa i es l'oficialització 
de l'Esperanto. I en els moments actuals ens suggereix qualques re
Ilexions que considerem oportú exposar. 

Si no ·y agués agut a Espanya batecs esperantistes, el senyor mi
nistre poc s'auria sentit empès ad aquesta decisió, ni tampoc auria 
pensat en l'Esperanto. I es que les autoritats en realitat no són més 
que ·Is instruments de govern del poble : els que tals són, no ·u són 
més que perquè ·1 poble ·ls delega per a que tals siguin. Per això fan 
lo que ·Is poble ·I mana fer : quan el poble senti la voluntat de fer 
obligatòria l'ensenyança de l'Esperanto, això manarà a les autori
tats, es a dir, això farà per medi de les autoritats, que formulitzaran 
l'oficialitat de l'Esperanto. 

Hem d'anar, doncs, al poble, a fer-li sentir la voluntat d'oficia
litzar l'instrucció de l'Esperanto. I aquesta voluntat serà sentida, i 
serà sentida prou intensament, quan el poble en general no sols cre
gui vagament en favor de l'Esperanto, sinó que vegi i senti les quali
tats de l'Esperanto i les condicions de la nostra causa. 

Els cursos gratuïts d'Esperanto que arreu se donen són el medi 
més eficaç de fer sentir i veure la causa esperantista. Però per tal 
medi tant sols s'arriba fins ad aquells que, espontaniament, trobant
se en favorables circumstancies, van a concorrer ad aquests cursos. 
I això no es prou : així no ·s generalitza, no ·s popularitza prou el 
sentiment esperantista. S'ha d'arribar també fins a,d aquells que, per 
desfavorables circumstancies o prejudicis erronis, no aprenguin l'Es
peranto. S'ha de fer sentir la causa esperantista a tot el poble, per a 
que mani a les autoritats formulitzar l'oficialitat de l'Esperanto! 

I el medi d'arribar ad aquest resultat tot just ara sembla comen
çar a utilitzar-se, i encarà, potser, poc conscientment. Me refereixo a 
la divulgació de l'idea i el sentiment de l'Esperanto per medi de 
conferencies i mitings, sobre tot quan les circumstancies són propries, 
com per exemple en l'inauguració de cursos, de grupus, dP bande
res, etc. I dic que tot just ar< sembla començar a fer-se això perquè 
re volen dir qualques casos aillats ocorreguts fins ara, mentres que 
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aquest any tot d'un cop ja tenim conferencies anunciades, un míting 
en el <<Casino del Comercio1>, de Terrassa, i un altra al <<Centre de 
Lectura1>, de Reus, celebrats com inauguració dels cursos d'Esperan
to que s'han obert aquest any a les esmentades ciutats; una confe
rencia, el diumenge día 22 d'Octubre, a Vilanova i Geltrú, un acte 
analeg proxim a tenir lloc a Mataró, etc., etc. 

I es així com hem de generalitzar la nostra causa i fer opinió. 
Hem d'invitar a controversia, a més a més, els qui emeten asercions 
desfavorables a la causa esperantista, que són sempre aquells que 
precisament ignoren l'Esperanto; i hem de provar com són falses 
totes les opinions que senten prejudicis en contra de l'Esperanto; i 
hem de vigoritzar més els nostres gesamideanof amb les victories que 
per aital carni assolirem; i hem d'interessar i fer obrir el cor i els ulls 
als qui encara no sentin ni vegin els nous sentiment i idea de l'Espe
ranto, que són lo més umà, noble i gran que l'orne fins avui agi 
pogut sentir i veure. 

Enlaire ·I cor i enfora ·I pit, doncs, gesamideanof! 
A lluitar, que la nostra lluita produeix el goig de la vida util i 

benfactora per a tots els germans omes! i no sols d'avui, sinó també 
de demà i de tota l'umana futuritat! 

DELFÍ DALMAU 

* * * 
GENTOJ KAJ LINGVO INTERNACIA I 

ESTIMATAJ Sinjoroj! Kvankam la nomo de Via kongreso estas 
<<Kongreso de Rasoj1>, tamen permesu al mi , ke mi parolu ne 

sole pri rasof, sed ankaií pri gentof, êar ambaií egale signifas etnolo
gian grupon da homoj kaj diferencas nur per sia amplekso. La samaj 
rilatoj, nur eble en pli aií malpli granda mezuro, regas inter la gent
oj, kiel in ter la rasoj, kaj tre ofte es tas malfacile diri, êu tiu aií alia 
borna grupo prezentas rason aií gen ton. 

La reciproka batalado inter la diversaj homaj rasoj kaj gentoj 
-estas la plej granda malfeliêo de la homaro. Se la. Kongreso de Rasoj 
pov1;1s trovi ian rimedon, por forigi, aií almenaü malfortigi la reci
prokan malamon kaj bataladon inter la homaj gentoj, g-i povus esti 
kalkulata al la plej gravaj el êiuj kongresoj, kiuj iam ekzistis. Sed, 

1) Memuaro verkita de Dro. L . L. Zamenhof por la Kongreso de Rasoj, 
Julio, 26-29, Igii . - London. 
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po~ tion atingi, la kongreso devas ne kontentigi sin per teoria rezon
ado, kiu forflugas sencele, kiel vento, ne serei vanajn kompromisojn, 
kiuj flikas unu lokon, krevigante il.Iian; gi devas antaií eio esplori 
kaj trovi la kauzon de la ekzistanta malbono kaj serei rimedon, por 
forigi, aií almenaií malfortigi tiun kaiízon. 

Kio estas la eefa, eble ee la sola kaiízo de la malamo inter la 
gentoj! 

Cu cirkonstancoj politikaj, t. e. konkurado inter tiuj homaj grup
oj, kiujn ni nomas regnoj? Ne! ear oni ja scias, ke ekzemple germa
no el Germanujo ne sentas ian naturan malamon kontraií germano 
el Aiístrujo, germanoj naskitaj kaj logantaj en plej diversaj regno} 
havas inter si reciprokan simpation, dum ekzemple germanoj kaj 
slavoj, naskitaj kaj 1o~antaj en plej diversaj regnoj havas inter si 
reciprokan simpation, dum ekzemple germanoj kaj slavoj, naskitaj 
kaj logantaj en la sama regno, rigardas sin reciproke kiel fremdulojn 
kaj - se la homeco ne superas en ili la grupan egoismon- ili sin 
reciproke malamas kaj interbatalas. Sekve ne la ekzistado de regnoj 
kreas la gentojn kaj la intergentan malamon. 

Cu gin kreas la konkurado ekonomia? Ne ! Ofte efektive ni aiídas. 
la krion : << Dangero! Tiu aií alia gen to nin ekonomie englutos! Ni 
malamu gin, ni premu gin, ni ba tal u kontraií gi!>> Sed eiu homo, 
kiun ne blindigas sovinismo, facile povas kompreni, ke tiuj krio} 
est::ts tu te sensencaj, ke nimalamas fremdajn gentojn ne ear ni timas, 
ke ili nin ekonomie englutos, sed ni krias pri englutado tial, ke ni 
ilin malamas. Car se efektive ekonomia timo estus kaiízo de nia mal
amo, tiam en eiu lando eiuj provincoj kaj urboj devus ja tiel same 
reciproke sin malami kaj kontraiíbatali. Cu efektive pro kaiízoj eko
nomiaj ekzemple la milionoj da rusaj malriêuloj malamas la milionojn 
da fünoj malr\êuloj, dum , por defendi siajn rusajn premantojn kon
traií fremduloj ili tiel volonte versas sian sangon? Kompreneble ne,. 
ear la rusa soldato, mortigante hinan soldaton, scias tre bone, ke tiu 
ei lasta neniam farus al li tiom da malbona, kiom lia samgenta 
<<pugno>>. Sekve ne kaiízoj ekonomiaj kreas la intergentan malamon. 

Cu gin kreas la reciproka malproksimeco, la malsameco de la geo
grafiaj, klimataj kaj aliaj cirkonstancoj, kiuj kaiízas ian naturan 
fremdecon kaj antipation in ter la gentoj? Ne! Malproksimeco kaj; 
malsameco de lokaj klimataj cirkonstancoj efective kaiízas kelkan 
malsamecon de la eksterajo kaj de la karaktero de homoj, sed ne 
kaiízas gentojn nek intergentan malamon. La geografia kaj loknatura 
diferenco inter Peterburgano kaj Odesano aií inter Kievano kaj 
Krasnojarskano estas senkompare multe pli granda, ol ekzemple 

-
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DUM LA VII'. - GRUPO DE GEKONGRESANOJ EN LA KORTO 

DE LA REGA ATENEO EN ANTVERPENO 

inter Berlinano kaj Varsoviana, kaj tarnen inter la unuaj regas la 
·sento de plena sarngenteco kaj frateco, durn inter la lastaj êiarn 
regas la sento de plena reciproka frerndeco kaj plej fanatika inter
,genta rnalarno. Sekve ne la rnaisarneco de la geografiaj kaj klimataj 
cirkonstancoj kreas la intergentan rnalarnon. 

eu gin kreas la fakto, ke rnalsarnaj rasoj kaj gentoj diferencas 
inter si per la ecoj de korpo? Ne! Interne de êiu gento ni havas 
hornojn kun la plej malsarna koloro de la haií.to, kun plej rnalsarna 
grandeco, formo de la korpo kaj de giaj apartaj partoj; ofte du per
~onoj ella sarna gento multe pli diferencas inter si reciproke per la 
korpo, ol ekzernple rneza Japano de rneza Franco; kaj tarnen al 
neniu iarn venas en la kapon eê la plej rnalgranda ideo dividi la 
mernbrojn de ia popolo en apartajn grupojn laií la korpaj forrnoj kaj 
supozi, ke tiaj grupoj devas sin reciproke malarni kaj kontraií.batali. 
Pri la plirnulto da frerndaj gentoj jarn nun neniu el ni dubas, ke la 
malsirnileco inter iliaj korpoj kaj niaj estas por ni tute indiferenta, 
ni plejparte gin eê tute ne povas distingi, ofte gi ee rekte nin alio-
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gas, dank' al nekonscia lego de la naturo, kiu fiziologie favoras in-
termikson de la gentoj. ' 

Nur pri unu sola raso al multaj el ni sajnas, ke ni havas kaj 
eiam havos kontraií gi antipation naturan, tio estas la raso nigra. 
Sed pli atènta primedito facile montros al ni, ke la kaiízo de tiu an
tipatia estas tu te alia : la nigruloj, kun kiuj ni, blankuloj, kunpusig
as, antaií tro nelonge estis ankoraií sovaguloj kaj poste sklavoj, kaj 
Ja plimulto el ili konservas ankoraií la karakterajn trajtojn au Ja 
sekvojn de longa barbareco kaj sklaveco, kaj tio nin, homojn liberajn 
kaj jam de Jonge civilizitajn pure instinkte forpusas. La sentój de 
blankulo koncerne nigrulon - tiu sento, kiu sajnas al ni ia rasa an
tipatia - estas en efektiveco tute la sama, kiel la sento de hereda 
aristokrato koncerne krudan kampulon, kiu estas malagrabla al li 
pro sia neinteligenteco kaj malelegantaj manieroj. Sed kiam post 
kelka tempo ee la nigruloj malaperos eiuj trajtoj de estinta barba
reco kaj sklaveco, kiam ili atingos pot.encan gradon da kulturo, elso
vos el sia mezo multe da grandaj homoj - tiam tu te sendube la nuna 
senkonscia malestimo kaj antipatia cedos lokon al respekto, kaj tiam 
nin jam certe ne forpusos ilia nigra haiíto aií dikaj lipoj. Ciu el ni 
povas vidi en sia propra popolo multajn personojn, kies korpoj multe 
pli malplaeas al ni, olla korpo de ia ali'rasano; se iliaj korpoj estas 
por ni tro malagrablaj, ni e ble ilin evitas; sed êu pro la formo de 
ilia korpo ni ilin malamas aií persekutas? Ne! Ne la malsameco de 
la korpaj formoj kreas la intergentan malamon. 

Cu girí kreas la malsameco de la mensof? Ne ! La cerboj kaj Ja 
koroj de la homoj el eiuj gentoj estas laií sia na turo tu te egalaj; 
kaj se ni tiel ofte vidas malsamecon de mensoj, tio estas ne proprajo 
genta, sed proprajo individua, aií dependas nur de la cirkonstancoj, 
en kiuj la individuo aií la tuta gento vivas. Se ni vidas grandegan 
diferencon inter la mensoj deia interne-Afrika gento kaj la mensoj 
deia Europa popolo, la kaiízo konsistas ne en la malsameco de la 
gentaj ecoj, sed en la malsameco de la civilizacio aií de la politikaj 
arangoj. Donu al la Afrikanoj sen premado kaj malamo altan homan 
civilizacion, kaj tiam iliaj mensoj neniom diferencos de niaj. For
prenu de ni nian tutan civilizacion, kaj tiam niaj mensoj neniom 
diferencos de la mensoj de .(\frikanoj hommangantoj. Sekve ni ha vas 
êi tie ne diferencon de gentaj mensoj, sed diferencon de klereco, kiun 
ni en pli aií malpli granda mezuro povas vidi ankaií in ter la diversaj 
klasoj aií diversaj historiaj periodoj de la sama gento. 

Ke la diversaj mensoj ne prezentas ian apartenajon gentan, tion 
pruvas ne sole la fakto, ke egalmaniere edukitaj homoj el êiuj Euro-

I 

I 

' 
: 

....... 



KATALUNA EsPERANTISTa 311 

paj gentoj havas tute egalajn mensojn, sed tion ankorau pli bone 
pruvas la komparo ekzemple inter civilizita antikva Egiptujano, ci
vilizita nuntempa J apano kaj civilizita Eiíropano : ili tri apartenas 
ne sole al malsamaj gentoj, sed eê al tute malsamaj rasoj kaj konti
nentoj, kaj tamen- se ni apartigos la cirkonstancojn de tempo, 
loko kaj religio- êu la mensoj 
de tiuj Afrikano, Aziano kaj 
Euro pano ne aperos al ni tu te 
egalaj? tu ekzemple la mensÒ 
de tute alirasa japana seien
culo ne estas la sama, kiel la 
menso de Europa scienculo, 
malgrau ke ankorau antau s.o 
jaroj inter la Japanoj kaj Eu
ropanoj ekzistis gajne kolosa 
malsameco? 

Se unu homa grupo havas 
au gajnas ha vi iom alian kar
akteron, <¡1 alia grupo, tio ve
nas ne de ia aparta genta 
rnenso, sed nur de apartaj cir
konstancoj, en kiuj la grupo · 
vivas: grupo, edukita en skla
veco, ne povas ha vi tian kura
gan kaj liberan tenigon, kiel 
grupo, edukita en libereco; 
grupo, ldu ne havis la eblon 
ion lerni, ne povas havi tian 
largan spiritan horizonton , 
kiel grupo, kiu multe" lernis; 

DuM LA VIIa.-LA REPREZENTANTOJ DE 

<dC E. F." SROJ. J. BREMÓN KAJ F. Pu
JULA KUN SINO. REBOURS DE PUJULA 

KAJ KOLONELO POLLEN, EN ANTVER
PENO. 

grupo, al kiu ·estas malpermesite havi aliajn laborenspezojn krom 
komerco, ne povas havi tian karakteron, kiel grupo, kiu êiam vivas 
kun la tero kaj naturo. Sangu la cirkonstancojn de la grupa vivo, kaj 
tiam - kion ni jam ofte vidis en la historio - morgau la grupo A 
havos la kara·kteron de la grupo B kaj la grupo B la karakteron de 
la grupo A. Ne, ne ia malsameco de la naturaj mensoj kreas la gent
ojn kaj la intergerÍtan malamon. 

tu gin kreas la malsameco de la deveno? Efektive, en la unua 
momento sajnas, ke tio estas Ja plej êefa kauzo de la intergenta 
malamo. Ni scias, ke êiu el ni amas << sian sangon >>, ke Ciu el ni multe 
pli amas sian fra ton au samfamilianon, ol Ciun << fremdulon ». La in-
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terne altira kaj ekstere forpusa apartigado de la familioj prezentas 
jam prototipon de reciproka rilato intèr gentoj kaj rasoj, kiuj pro 
supozo de deveno prezentas ja nenion alian, ol familiojn en pli vasta 
mezuro. Tamen, kvankam samgentanoj no mas sin <~ samsanguloj » 
kaj <dratoj >>, estas tre facile pruvi, ke la analogio inter familioj kaj 
gentoj kaj la graveco de la deveno por la intergentaj rilatoj estas 
nur safna. Samfamilianoj scias, ke ilin naskis la samaj gepatroj au 
la samaj geavoj ; samgentanoj analogie kredas, ke antau multe da 
centjaroj au miljaroj ilin naskis la samaj pra-praavoj; sed tiu kredo 
estas nur supozo, kiu estas bazita ekskluzive nur sur la sameco de 
la lingvo kaj religio kaj kiu en la plimulto da okazoj estas tute mal
gusta. Kauze de konstanta intermiksigado de la popoloj, neniu 
( krom k elkaj heredaj kastoj, kiel ekzemple la kastoj hindaj aü la 
hebreaj kohenoj kaj levidoj) en la nuna tempo povas scii, al kiu 
gento apartenis lia pra-praavo. Ne sole oni ne povas pruvi, ke /:iu 
nuna loganto de la tero apartenas al la sama gento, al kiu apartenis 
liaj malproksimaj praavoj, sed kontraue : · el' tiuj personoj, kiuj 
scias sian devenon ( krom Ja religie fermitaj kastoj ) , la plimulto 
scias tute precize, ke iliaj praavoj apartenis ne al tiu gento, al kiu 
ili mem nun apartenas. Kaj tamen êu iu povus diri, ke ekzemple la 
grandaj rusaj verkistoj Karamzin, Pu~kin au Lermontov ne estis 
puraj, plej puraj rusoj, kvankam iliaj praavoj estis ne rusoj ? 

Óuj paroloj pri deveno kaj hereda sango estas nur frazoj kaj 
pretekstoj, por pravigi niajn sentojn, kiuj efektive havas tute alian 
bazon. Ni sentas gentan malamon kontraü tiu aü alia persono ne 
pro liaj supozataj praavoj, sed nur tial, ke li mem estas fakte fremda 
por ni per sia lingvo kaj sia religio. Se la gepatra kaj familia lingvo 
de iu es tas la rusa kaj lia religio esta s la rusa ( grek-ortodoksa), 
tiam- kia ajn estus ia deveno, kie ajn li logus, kian ajn korpan 
eksterajon li havus - li mem kaj êiuj liaj l:irkaüantoj vidas en li 
Ruson. Se, kontraüe, iu eê scias tute precize, ke liaj praavoj estis 
puraj Rusoj, sed li mem ha vas lingvon kaj religion ne rusajn, tiam 
nek li mem nek aliaj nomos lin Ruso. Kompreneble, se iu mem ne 
naskigis kun la lingvo kaj religio de tiu aü alia popolo, sed nur 
poste akceptis ilin, tiam liaj propraj gentaj sentoj kaj la rilatoj de 
aliaj personoj al li ofte ne povas subite per un u fojo §angigi; sed lia 
idaro jam plene kaj por Ciam solvigas en la dirita gento. 

Estas kompreneble, ke ju pli malproksime ( geografie kaj etnolo
gie) staras la akceptintoj de fremda lingvo kaj religio, des pli mal
rapide estos la procedo de la solvigado; sed la procedo nepre farigos, 
estos nur demando pri la tempo. Se ekzemple en la centra Afriko 

! 
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vivus iapopolo, kiu (ne de hieraü, sed jam de cent jaroj, ne en la 
instruitaj klasoj, sed en la tuta popolo) parolus la lingvon françan 
(ne kri.pligitan, sed tu te pur<f!l) kaj havu? tiun saman religion kaj 
morojn, kiel la plimulto de la metropolaj francoj, .,.,.._ êu tiam la 
francaj naciistoj-govinistoj ne vidus en ili verajn francojn? Multe 
pli rapide iras la procedo êe pli granda geografia kaj etp.ologia prok
simeco. Ekzemple prezentu al vi, ke hodia.ü tiuj hungaroj forgesis 
por êiam la 1 ngvon hungaran kaj komencis paroli nur la lingvon de 
la germanoj : êu en tia okazo post 30-40 jaroj ekzistus in ter q.mbaü 
gentoj ia diferenco aü genta malamo? Certe ne, ,ear ili por êiam 
fari~us unu gento. Prezentu al vi, ke hodiai:í êiuj hebreoj decidís 
forjeti por êiam la hebrean religion kaj a]>ceptis la religiojn de la 
popoloj, kiuj ilin êirkaüas; êu en tia okazo post 30-40 j aroj ekzis
tus ankoraü ia diferenco inter hebreoj kaj ne-hebreoj, ia <chebrea 
problemo >>, ia antisemitismo aü filosemitismo? Certe ne, êar per la 
sang o de la religio la tuta tiel noma ta <e hebrea raso>) por êiam mal
aperus. Sekve ne la malsameco de la deveno, kiu estas nur preteks
to, sed ne kaüzo, kreas la gentojn kaj la intergentan malamon. 

* * * 
Kio do estas la vera kaüzo de la intergenta diseco kaj malamo? 

El êio, kion mi supre montris, oni povas jam vidi, ke, malgraü êiaj 
kvazaü- sciencaj teorioj pri rasaj apartajoj, klimatoj, hereda san
go, k. t. p., la veraj muroj inter la gentoj, la vera kaüzo de êia in
tergenta malamo estas nur la malsameco de la lingvoj kaj religioj. 
Precipe la lingvo havas tian gran_d,egan kaj preskaü ekskluzivan 
rol on en la diferencado de la gentoj, ke en kelkaj lingvoj la vortoj 
<clingvo >> kaj <e gen to>> es tas plenaj sinonimoj. Sed du homoj parolas 
la Sa.J11an lingvon, sen reciproka humiligo, kun egalaj rajtoj pri tiu 
lingvo, kaj dank' al gi ili ne sole reciproke sin komprenas, sed havas 
la sa¡nan literatu¡on (busan aü skriban), la saman edukon, la sam
ajn idealojn, la sarpan homan dignon kaj r,ajtojn, se ili krom tio 
ha vas la saman <cDion », la sa111ajn festojn, la samajn morojn, la 
s¡unajn tradiciojn, la saman vivarangon : tiam ili sentas sin tute 
frataj unu rilate al la alia, tiam ili sentas, ke ili apartenas al unu 
gento. Se du homoj reciproke sin ne komprenas, se ê.iu el ili krom 
tio havas tute aliajn morojn kaj vivarangojn, tiam ili rigardas sin 
kiel fremdulojn, kiel mutulojn, barbarojn, instinkte evitas sin reci
proke kaj reciproke al si malkonfidas, kiel oni instinkte malkonfi
das al êio, kio kagigas por ni en mal).umo. 
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Estas vere, ke multaj el ni povas interkomprenigi kun aligenta
noj, kaj tio estas la kaüzo, Ke en la plej kleraj klasoj la intergentaj 
muroj estas malpli dikaj ; estas vero, ke multaj el ni konas kaj 
juste taksas la .esencon de fremdaj religioj, kaj tio estas la kaüzo, 
ke homoj vere pens(!.ntaj neniam malamas aligentanòn pro la alieco 
delia religio; sea por ke reciproka sinkomprenado efektive interligu 
du homojn, estas n'ecese, ke pri la parolata lingvo ambaü sentu sin 
egalrajtaj; por ke la religio ne prezeptu muron in ter du homoj, estas 
necese, ke ili ambaü ne sole estu reciproke toleremaj en principoj 
de interna kredo, kiu ee inteligentaj homoj estas afero individua 
kaj ne dêpendas (_le la gento, sed 'ke ankaü diversaj eksteraj religiaj 
vivar.angoj ilin ne disigu. · 

* * * 
êio supre dirita alkondukas nin al la sekvanta konkludo princi

pa: La intergenta diseco kaj malamo plene malaperos en la homaro nur 
tiam, kiam la tuta homaro havos Untf, lingvon kaj UnU religion; ear 
tiam la tuta homaro en efektiveco prezentos nur unu genton. Dau
ros tiam en la homaro tiuj diversaj malpacoj , kiuj regas interne de 
êiu laudo kaj gento, kiel ekzemple malpacoj politikaj, partiaj, eko
nomiaj , klasaj, k. t. p.; sed la plej terura el êiuj malpacoj, la mal
amo intergenta, tute malaperos. 

Principe eiu amanto de la homaro sekve devas celi al tio, ke la 
tuta homaro havu unu lingvon kaj unu religion. Sed êu praktike tio 
estas necesa? Ne! Malfelieiga por la homaro estas ne la ekzistado de 
la gentoj, sed ilia gis nun tu te neevitebla reciproka altrudigado. 
êiufoje, kiam mi volas interrilati kun aligentano, 'estas nepre nece
se, ke aü mi altrudu al li mian lingvon kaj morojn, aü li altrudu al 
mi siajn. Kiam malaperos tiu bedaürinda necesèco de altrudado , tiarn 
malaperos la intergenta malamo. Tute same, kiel por interna paco 
en ia laudo ne estas necese, ke la familioj kun siaj familiaj moroj 
kaj tradicioj malaperu, sed estas nur necese, ke ili ne bezonu altrudi 
siajn familiajn apartajojn al aliaj familioj kaj ke por êiuj eksterfa
miliaj aferoj ekzistu legoj . kaj moroj neütrale-landaj, tiel same por 
la paco de la homaro ne estas necese, ke la gentoj nepre malaperu, 
sed estas nur necese, ke ili trovu tian << modus vÍvendi >>, kiu perme
sus al ili forigi siajn eksterajn pikilojn kaj ne altrudi al si reciproke 
siajn gentajn apartajojn. Estas necese, ke la homaro arangu sian 
vivon tiamaniere, ke : konservante sian gentan lingvon kaj gentan 
religion en la interna vivo de sia lingva au religia grupo, la homoj por 
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éiuf rilato{intergentaf uiu Zingvon neutride-homan kai vivu·za:U etikò; -
moroj kai vivàrangoi neutrale-homai. ' · · · 

* * * 
Kiamaniere oni povas tion atingi pri· aferój religiai, pii tio mi 

nun ne parolos ear ·: tio ne estas la temo de mia memuaro kaj 
postulas priparolon tute specialan kaj vastan; .ear la religio ne 
estas io nature gerita,· sed dependas de la volo de la liomój kaj pre
.zentas parton de là homa civilizacio, tialla religià unui~o de la pci
poloj jam de longe komencigis per si mem, kaj gin malhelpas nuí
-e rkonstancój 'tute flankai, kiuj baldau pasos : kiam unuflanke en 
êiuj landoj malaperos la privilegiiteco de tiu aü alia religio kaj 
·sekve êiu povas §an~i sian denaskigan religion sen perfido kontraü' 
siaj suferantaj sà.Ïpgentanoj, kaj kiam duaflanke eb;istos :religio, 
kies dogmojri êiu liomo povas akceptí sen malhonésteco konti-aü sia 
konscienco, tiam tre rapide la tuta homaro ararigos sian religian 
vivon en egala maniero. · 

Cetere la unui~o religia estas forte ligita kun la unuigo lingva·. 
Estas afero tute senduba, ke ju pli la homoj komuniki~ados sur 
neütrale-lingva fundamento, ju -pli per tiu egalrajta kaj sengenta 
lingvo ilia literatura, ideoj kaj idealoj unuigos, des pli rapide ili 
ankaü en rilato religia interasimiligos. L'a tuta problema de la
unuigo de la homaro kaj de la malapero de intergenta malamo kon
centrigas sekve 'en unu afero, en unu sola afero; kaj tiun ·eï aferon 
mi plej insiste rekomendas a1 via atento, vi, kiuj kunvenis, por pri
pensi la problemon de amikeco kaj justeco inter la gentoj kaj la 
rasoj. Tiu afero estas :· por êiu rilatoi intergentaj oni devas uzi lingvon 
mutralan, por êiu facile a'kirèblan, al êiu egalrajte apartenantañ. Al 
êiu, kiu ne volas paroli kun ni en nia lingvo, ni parolu en lingvo 
neutrala, kaj tiam malaperos la êefa kaüzo de intergenta malamo 
kaj humiligo; êiu ·gen to, kiu ne volas humiligite akcepti kulturon en 
lingvo de siaj malamík.oj au de fieraj najbaroj, havu la eblon ak
cepti gin en nehumiliga lingvo neütrale-homa, - kaj tiam baldaü 
ne ekústos' piu gentoj sènkulturaj. • 

* * * 
êu tia neütrala lingvo povas ekzisti? Jes, êar ~i jam de longe 

.ekzistas, bonege funkcias , havas grandegan multon da uzantoj kaj 
:riêan, potence kreskantan literaturon . Tiu lingvo, kiu havas neniun 
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màterialan ati moralan mastron, sed estas plene libera kaj egalrajta 
apartenajo de êiuj siaj uzantoj kaj postulas de ili nur, ke apartaj 
ambiciaj personoj ne rompu kaj ne ~angu gin sen komuna interkon
sento, - tiu lingvo ne sale ekzistas kaj bonege funkcias, sed gi an
kaü jam nun perfekte plenumas tiun rolon , pri kiu mi supre paro
lis, t. e., la rolon de interboma fratiganto kaj de foriganto de êiui 
muroj kaj malarno inter la gentoj. Kiu volas konvinki~i pri tia, kiel 
bonege tiu lingvo povas esti uzata egale de êiuj rasoj; kiu volas 
konvinkW pri tia, kian grandegan gentunuigan forton posedas. 
tiu neütrala , al 6uj egale apartenanta lingvo; tiu ne agu kiel 
tiuj scienculoj, kiuj post kelkjara bonega funkciado de fervojo; 
verkis grandajn traktatoj pri neebleco de fervojo li ne djskutu 
teorie, ne babilu pseüdo-sciencajn frazojn pri rasaj apartà)oj, sed 
li vizitu unu ellà êiujar~j universà.laj kongresoj de esperantistoj; li 
vidos tie la perfektàn bàrrnonion in ter la gentoj; li vidos per siaj. 
propraj okuloj kaj aüdos per siaj propràj oreloj, kiella interrilatado 
sur neütrala, neniun humiligantà fundamento àbsolute forigàs kaj 
forgesigas êiujn barojn kaj frerndecon inter la gentoj, - kaj tiarn 
li kornprenos, kion la bomàro bezonas, por atingi fine pacon inter 
la gentoj. . 

Tion, kion la bornara bezonàs, ni ne devas nun plie deziri, ni ne 
devas kun granda malfacileco kaj dubà rezultato provi ~ian kreàdon 
- êàr gi jam ekzistas, kiel sendubà, plene pàlpebla fakto. Ni devas 
nur subteni ~in. 

Neniaj kompromisaj pàliativoj, neniaj sàgàcàj politikaj kontrakt
oj donos pacon al la bomàro. Sed ju pli la esperantismo fortigos en 
la mondo, ju pli ofte la bomoj el diversaj gentoj kunvenados kaj 
interrilatados sur neütralà fundamento, des pli ili kutimos sin korn
preni kaj ami, des pli ili sentos, ke ili êiuj bavas egalajn korojn, 
egàlàjn mensojn, egalajn idealojn, egàlajn suferojn kaj dolorojn, ke 
êia intergenta rnalamo estas nur restajo ella ternpoj barbaraj. EI 
tiu neütrala fundamento, kaj nur el tiu ~undamento, iom post iorn 
el,kreskos tiu estonta unuigita kàj pure borna bornara, pri kiu revis. 
la profetoj de êiuj gentoj kaj tempoj. 

Se vi, rnernbroj de la Kongreso de Rasoj, volàs, ke viaj laboro} 
donu reàlajn fruktojn , vi scios, kion vi devas fari. 

L. L. ZAMENHOF 

* * * 

, 

i 
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LA ROSGUTO' 

Devizo : <<Rozoj kaj dornoj & 

En flora kroneto duonmalfermita 
dezerta, izola kaj ja forlasita 
en kiu dormadis papilio bela 
je la tagnaskigo, rosguto tre hela, 
en gi, dolêan kison metis ravigita. 

Kaj tiu guteto de roso humila 
kun fid' enamigis de l' floro gentila, 
ne kredis gi morti eble tro baldaiíe 
kaj en la kaliko, de kiu êirkaiíe 
êio bonodoras pro l'gojo Apiila, 

kaj kie Ja êarma papili 'dormígis, 
silente l' rosguto rav-ekstaziigis. 
<<Ni guu trankvile je l' horoj plezuraj 
daiírantaj momenton! >> ,la tonoj murmuraj 
ellasis, de l' guto kiu pligojigis. 

Sed baldau karese gin palpas, gin tusas 
la varm' sunradia; tiam gin dispusas, 
kaj l' antaiía gojo de vibra odoro 
farigas malgoj' en la fundo de l' floro 
kie l' papilio ankoraií nun ku§as. 

Aiídante kanzonon de rava cíkado 
vekigas la roso de sia dormado 
kaj gi tuj ektremas, silente, senbrue, 
kaj ploras, kaj timas malgaje; sengue, 
tar estas timiga cikada kantadt>. 

t<La vivo, tre dolêa kaj de mi amata 
apud vi ja estis, ho flor' delikata, 
kredante nur êiam brile vin amadi! >>; 
la morto devigas, fine murmuradi 
al roso malvarma, de l' sun 'mortigata. 

1) Versa]o kiu atingis la ordinaran premion, en nia unua Literatura Kon
kurso. 
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Kaj iom post iom la guto fandigas 
dum la varma Suno al tiel' levigas, 
la greqojr¡., la kampojn, tion orumante, 
la florójn, foliojn, kun bril' sekigante 
por la hela tago· kiu proksimiga.s. 

En tiu kaliko de flora krevanta 
la goja rosguto farigas dornianta 
kaj restas ~rígida kaj igas senforta, 
batalas al vivo sed tuj igas morta 
pro l' troa kareso de l' S~n' varmiganta. 

Tiel sian rolon la ·rosguto ora 
finis, tre jaluza de l' kroneto flora 
kie papilio, gin tirkaiíprenante, 
kiàm gin malfermos la sun' vekigante, 
alian doltkison al flor', donos glora. 

J. VENTURA, el Terrassa 

* * * 
LA GRAN DA ARBO ' 

Devizo : << Ankoraií ... » 
I . 

PROKSIME de la vojo staras altega arbo, kiu tute sajnas enigi sian 
suprajon en la bluon de la firmamento . . 

Apud la piedo de 1' .. arbo pasis hom o kiÚ, mire gin rigardinte. 
ekkriis: 

<<Ci estas belégà arbo I>> 
Kaj li daiírigis sian interrompitan ~arsadon. 
Poste pasis dua trairanto kaj tiu êi, ankaií pensis ke la arbo

estas belega, sed ne malferminte Ja lipoj~ por tion .diri, pasis ne 
haltinte. -

Pli malfrue pasis· tria 'niarsanto kaj tiu ti et ne atentigis pri la 
estado de l' arbo. - • , . , _ . ' · · 

t) · Premiita ~n nia unua Literatura ~onkurso, per Ja premio de, Sro. Di-
rektoro de l' dnstitut de Tarragona~. -
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li 

Fine alvenis du .fre·nezulój . • U nu :el iji intencis grimpi gin; sed 
a penau li atingis la unuajn branêo'jn falis teren kaj rompigis lia Rapo. 
Tiam oni vidis ke li bavis nenion en gi. · 

Lia kunulo intencis same grimpi; sed, per pli da ruz'o aií da 
fortoj ol sia antat¡ulo, sukcesis atingi la suprajon kaj de tie li povis 
aten te 'rigardi la mondon ....:... malgrandan·, b::e malgrandetan ! ~ kus
antan sub siàj .plandoj. 

Kaj la monçlo proklamis lin Geniulo. 

III 

Kaj dauris pasante homoj kaj homoj kiuj, kiel tiu unua, haltis 
momenton por admiri la Geniulon, kaj ekkriis: 

« Eble Ja frenezulo kiü. fàlis estis tia Geniulo kia tiu êi..; sed la 
sorto ne fa voris lin. >> 

Tiuj êi estis la inteligentuloj. 
Kaj, pasis pli multaj homoj kiaj la du a, kaj nek ion dirànte nek 

hal tan te, ili sin komplezis pensante: 
<<Eble tiu êi kiu atingis la suprajon. estis tiel freneza kiel tiu kiu 

falis ... sed fa voris lin la sorto. >> 

Tiuj êi estis la sagaj personOJ. 
Kaj pasis pli multaj homoj, -ho, multegaj pli! - kiuj, kiella 

tria, dauris en sia marsado nenion pensinte eê nek suspektinte la 
ekzistadon de la frenezulo, nek tiun' de la Geniulo. 

Kaj tiuj êi estis la grandega p"limulto, kiuj nomas sin mem pres
kau êiuj. - Kaj tiuj êi estas kiuj faras kaj malfaras êar la tero estas 

ilia. 
APELES MESTRES -

(kun afabla permeso de~· autora trad. E. PELLICER) 

* * "* 
LA PATRA AMO 

D E longe j~m forir~s 1~ gajeco êe 1~ metiisto~ Jak~, la ~~s . nuna 
bona kaJ lerta llgmsto, estas nun preskau tute sangita. La 

paco kiu regis en lia simpatia familio, dum la unuaj jaroj de Jia .ed
zigo, estis anstataiíita de la malamo, de la malgajeco, de la malfeli-
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êeco. Mario, la bela kaj ridema Mario , la iama karesema edzino, I 

estas hodiaií nekonebla. Longaj kaj profundaj sulkoj aliformigis i 

~ian vizagon; siaj okuloj perdis pro la Iarmoj la tiaman êarmon, kaj I 

esprimòn, Raj eê kiam por ka~i siajn internajn suferojn si intencis 
ekrideti, sia mieno malkovris la êagrenon kiu §ian koron premis. 

Familia malfèliêajo estis la kialo de tiu grava §an~o. La mal
granda Ludoêjo, la unua frukto de ilia geedzigo lasis en la atingo de 
sia tria jaro, la patran societon por kunigi kun siaj similuloj la an
geloj. La vundo kiu la geedzojn trafis estis fatala, tial ke la infaneto 
forkunportis, en sia forflugo, la gajecon de la hejmo. 

Bedaiírinde ne alvenis la bezonata konsolo por ambaií. Se la : 
kompatinda Mario trovis en sia fido la kri»tanan rezignacion kiu 
centobligas §iajn malmultajn fortojn, la nekonsolebla Jako serêis 
konsolon tien kie heniel povis gin trovi, kaj la ordema kaj bona 
edzo gis tiam, eniris kaj falis tute en la lernejon de la malvirto kiu al 
li liveris ne konsolon, sed forgeson por ili a j êagrenoj. 

Ne taiígis ke nova infa.no anstataiíis poste la êielirintan. La 
malfeliêa Jako estis jam aliiginta. La drinko eltiris lian bonfare
mon kaj baris la lertecon de liaj fingroj kiuj ektremis kiel tiuj de 
maljunula mano. Li perdis rapide sian antaiían laboremon kaj fine 
post senutilaj admonoj de sia mastro, tiu êi lin eksigis. 

De tiam la trinkejo estis la ordinara ejo de Jako, kaj Karafo
la mallaborema kaj drinkema Karafo, originala esta]o kiu neniam 
faris utilan aferon -igis lia ofta kunulo kiu al li sciigis siau kutiman 
kanton: 

Mangi bone, 
ne labori, 
èiam trinki 
Jen la viv'. 

La sekvoj de tiu §ocieto kaj de tia vivado ne sin atendigis 
multe. Mario kaj Jaêjo, sia fileto, baldau suferis ilin kaj la sankta 
hejmo rapide igis infero. 

Mario rezignacie suferis sian malbonan sorton kaj per siaj kor
poraj klopodoj gajnis Ja helpan monon por la unuaj bezonoj de la 
kompatinda familio de la mallaboremulo. 

* * * 
Tiel sekvis la aferoj en tiu hejmo post kelkaj jaroj. Nun la etulo 

multe kreskis kaj faras grandaJn progresojn je sia instruo, kaj la 
heroa patrino por tio senêese laboradis. 
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La tagon al kiu ni raportas nun, okazis la baptonoma testo de 
la paciencerna :M:ario, sed se tio êi pasadis senaverte por la malvirte
ma edzo, kiu en tiu êi tago ha vis demonan humoron, la êarma infano 
gin rememoris bone. 

La mallonga kaj malnutra tagmango okazadis kun silento nur 
interrompita pro la senmotivaj fiparoloj de la furioza edzo minac 
ante per siaj pugnoj la rezignaciitan Marioh kiu mallevigante siajn 
palpebrojn masine sajnigis porti al sia senapetinta buso la nutrajon. 
La knabo kt>mpatinde rigardis oblikve sian patrinon ne kuragante 
ekparoli vorton. 

Iomete setenita la nuba hejma êielo kiam finigas la tagmango, 
la malgranda Jaêjo oportune profitis tiun okazon, saltante subíte 
sur la segon kaj tiam, eltirante el sia poso, decide, prematan skrib
paperon per kuraga kaj laiíta voêo legis jene: 

«Hodiaií, la baptonoma festo de mia estimata patrino, mi tutko
re sin gratulas, dezirante milon da feliêajoj por si, por mia kara 
patro (la malfeliêa Jako restis malkviete sur sia sego, mirigita, ri
gardante sian filon; Mario ha vis fiksitajn siajn okulojn al sia edzo), 
por la progrèso de nia hejmo, sekvadis parolante Jaêjo, kaj fine por 
ke venontan tagon mí povus danki, kiel ili meritas, la bonfarojn 
kiujn mi al miaj gepatroj guldas, donante al ili trankvilan kaj gojo
plenan maljunecon. >> La mieno de Jako igis tu te aliformita kaj du 
larmoj kiel du aveloj faladis malrapide sur liaj vangoj. 

~elkaj sekundoj okazis silente. Jako kasis per siaj du manoj sian 
vizagon. :M:ario karese metis dolêe sian dekstran manon sur la Sultron 
de sia edzo kaj direktinte la maldekstran al la infano, kiu kiel statuo 
restis sur la sego, tiel parolis : Rigardu, kara èdzo, nian belan amon. 
Faru por li tion kion por mi neniam fari volis kaj por li, forpelu 
êiajn malvirtojn, laborante kaj retumante al nia senêanca hejmo la 
perditan gajecon. Cirkaiíprenu lin kiu pli bonan sorton meritas. Tiu 
fileto, kiu nin lasis senkonsole, certe atestos cian bonan fakton. 

Jes, ci estas prava Mario, diris decide Jako, mi estas krimulo, 
abomena estajo, levigante kaj malfermante siajn brakojn, venu arn
bau al mia brusto, kien, pasinte de la dito alia fakto, li forte pre
madis Marion kaj ] aêjon kisante 'pasie ilian kapojn. Danku Dion 
kaj niajn angelojn, ekgemis :M:ario, redonante la edzajn kisojn kaj 
êirkaiíprenojn. 

La amaso de la tri personoj §ajnis tiam skulptajon lumigitan per 
ero de Dia helo ... 

- Bo nan ta gori!- diris per raiíka voêo Karafo kiu malfermante 
la pordon per malgentila pugo eniradis balancigante. :M:ario ektremis 
kaj forte premis sian edzon. 
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- Bonfartu, - respon das geni ta J ako. 
Karafo rigardadis atente tian familian ama·son kaj fleksigante 

sian se~forman korpon kaj ridaêante:ü;onie ek~riis: 
- Jako, Jako, vi kortugadas min. 
La infano eirkaiípremis la patran kolon timante ke Jia patro 

cedus. La vizago de la edzino Sajnis tiam tiu de jaluza leonino . 
. La mokata edzo sentassangan alfluon al sia vizago kaj montrante 

per Ja fingro la eambreliron, li diris ·kolere al la enirinta Karafo . 
- Foriru malbona besto ... foriru -malproksimen. Mi deziras igi 

alia homo. De nun restos por vi fermata la pordo de mia dbmo. 
Karafo direktis mokan rigardon al la parolinto ·k¡¡.j salutante lin 

komike, foriris malrapide kantante sian propran kanton: 

Mangi bone, 
ne labori, 
eiam trinki 
jen la viv'. 

Pasis dek jaroj. te la granda laborejo de la mastro Jako estas 
festa tago. Oni solenigas kune du gajajn okazintajojn : la patronan 
daton de la mastrino Mario kaj la premion kiun gajnis studema 
Jaejo, kiu nun lernadas profite la ingenierajn studojn. La sankta 
paco kaj gojo plenigis eie tiun ei feliêan hejmon: Je tiu momento la 
juna studento adiaiíis apud la pordo de la Stuparo la laboristojn de 
la patra laborejo kiuj partoprenis en la ]usokazinta festeno. La geed
zoj restas solaj en la neluksa sed ~omforta mangoeambro. 

- Cu vi estas feliea mia kara edzo? - diris Mario. 
-Ne feliêa, felieega, - respondis J ako. 
- Kiel sangïs la aferoj ! 
- Certe Manjo dankon al ciaj klopodoj. 
-Ne Jako, dankon al niaj filoj, dankon al la patra amo. 
Tiam oni aiídas konatan kanton kiu venis de la strato. 
La geedzoj tuj malfermas kune la balkonajn pordojn, kaj. ek 

montrigante ekstere, povis elvidi malagrablan scenon. 
La malfeliêa Karafo maljuniginta, ·sin apogante per bastono kaj 

trenante siajl} piedojn, persekutis la knabaron kiu mokas lin. 
Malriea kaj senzorga, êar lia filo estas· en ,ma,Jliberejo kaj lia filino 

rondiris la mondon lasante poste erojn el sia honoro, l~estis sola. 
La sensorta Karafo atendis ke la morto lin kaptu sur la strato, 

ian ajn nokton, kiel mizeran hundon. 
J. M. o TERRICABRES 

* * * 
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.· -CIELA :PECO 
. . . 

Hodiau mi en iris en la ~ambron de mia amatino. Ho I kiel bela .~i estasi 
Kian odoron tiom ravaptan _en ~i o ni Spirasl 'La balkono estis duonfermita, 
permesante ke en ~in eniru fre~a ,aero_. 

Zorge, pagante tre malrapide kaj e~ ne spirante por ne. fari bruon, mi, 
ekstazie, rigardadis ~iujn mirindafojn kiujn ~i enhavas. Mi ne bone scias 
kiel, mi genufieksi~is kaj malkovris mian kapon kvazau mi estus enirinta 
en pre~ejon. Sed, jes, vere ~i estas pre~ejo, ear tie mia amatino pre~as la 
amon ... l 

La puntkuseneto staris sur se~o, kun peceto da bela punto sur ~i, farita 
per tiaj tiom delikataj manoj, kaj kun ~iaj puntfariloj malaran~itaj. Sur 
komodo staris du kru~oj el bela fajanco plenigitaj da belaj kaj diverskoloraj 
fioroj, kiuj samtempé staras antai:í vitrameblo enhavanta statuon de Virgu
lino Mario. Kaj portreto de mi, kugis sur la meblo, apud la tloroj. 

Mi demetis tirkeston el la komodo (Di o pardonu al mi tion l) kaj en ~i 
mi vi dis la vesttolaJojn de hdestaj tagoj atentege gladitaj kaj fieksitaj. En 
malgranda bela kesteto, gi gardas miajn amemajn leterojn. Mi ekkomèncis 
legi iujn el ili: «Amindega amatino rnia», la: unua diris, kaj la sekvanta 
«Mia koro»; kaj -alia « 'Mia arnata estonta edziflo» ... Ho! ... Kiel mi ru

~i~isl ... 
Alifianke, mi ·vidis la li ton gian, tiet belega, tiel blanka ke ~i ga:j.nis esti 

farita el lilioj, kaj dum mi rigardadis gin, mirlgita, mi ai:ídis kaotadi naj
tingalon enferniitan en ka~eto, kaj giajn kantojn, jen kia strangeco!, mi 
komprenis. Li ditis: 

«Junulò : mi bone yin kònas. L-a bu~eto kiu ~iutage metas en tiun mian, 
la piniójn, óam diras al mi ke si vin amas. Jen mi ja: vin konas!». 

Kaj poste diantoj ·paro! is: 
«Frai:ílo: se vi scius kion al ni diras ~iufoje kiam nip surver~as ' via 

amatino! ... Ho! Kie1 gojega vi estu_s ai:ídante tiajn belajn amvonòjnl ... » 
Kaj la puntfariletoj respondis: · 
« Kiom da fojoj ni danc¡¡das in ter la manoj de via amatino dum ~i kan

tas belajn kantoj·n! De tiuj kantoj, la sopiroj por vi, estas la respondkantoj.» 
Kaj la kuseno el ~ia !ito, balbutis: 
« Kiam ekdormas ~iunokte kaj matene kiam ~i vekigas, ~iaj lipoj el ko

ralo malfermigas dirante vian nomon.» 
La portreto tiàm di ris: 
« Estas la nomo mia, kompreneble, ~ar preskai:í óam, mi esta.s inter 

~iaj manoj el smeraldo, konttai:í giaj ru-gaj lipoj per kiuj plenigas min je 

amkisoj.» 
Kaj e~ la Virgu.lino, _ridetante, mal fermis sian bu~on por di ri:· 
«Kiam ~i pre~as antai:í mi, tre ofte haltas elparolanté vian nòmon. Jen, 

vi ja devas esti feli~a 1. .. » 
Subite la ·plej alta dianto, kiu staris 'kvazai:í .viglisto, ekkriis: «Silentu 

óuj : ~i alvenas», 
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Tiam la tuta ~ambro, ~ajega pro la enhavo de tia mirindeco, ektremis 
de feli~o . dum la najtingalo , honorante ~in , sen~ese kantadis siajn plej be
lajn kahtetojn ... 

Miàj amegaj Iipoj sfn kunigis kaj amkfso supren perdi~is ... 
Peco el ~ielo, nesto el naiveco kaj Amo : via memoro pasigas dol~e 

mian vi vadon I. .. 
JOHl\NO AUBEYZON Li.OPIS 

* * * 
LA SPIONA INFANO 

Li estis nomata Stenne, la malgranda Stenne, estis infano de Parizo, 
malfortika kaj pala kiu ha vis proksimume dek jarojn, eble kvin I 

Lia patrino mortis. Lia patro, eksmarsoldato, gardis skvaron en la 
kvartalo de Ja Templa. La infanetoj, la vartistinoj, la malj.unaj sinjorinoj 
kun faldse~oj, la malri~aj patrinoj kiuj venis en tiujn ~ardenetojn por ser~i 
sirmon kontraií venturiloj konis bone la patron Stenne kaj estimegis !in. 
Oni sciis ke, bona, kortuSa preskaií patrina, ridero kag[~is sub lia kruta 
lipharo, kaj por vidi tiun rideton estis nur necese diri : ((Kiel fartas via 
knabeto?» Li tiom amis sian filon, la patro Stennel Li estis tiom feli~a 

post la klaso kiam la malgrandulo venis por ser<:i !in kaj ambaií <:irkauiris 
la aleojn, haltante antaií ia benko pot saluti la kutimajn vizitantojn kaj 
respondi iliajn bonajn VGrtojn . Bedaiírinde êio San~is dum la sie~o. La 
skvaro de la pa tro Stenne est is fermi ta; on i metis tie petrolon kaj la mal
fel iea homo, kfu estis devigata fari observon seni:ese , vivis en la senhomaj 
boskoj, sola, nefumante, havanl:e sian knabon nur vespere, tre malfrue, en 
la domo. Ankaií, lia Iiphararo estis terura kiam li parolis pri Prusoj! La 
malgranda Stenne ne plendis pri tiu nova vivo. 

Sie~o I Tia estas tiel amuza por la buboj t Ne piu lernejo, libertempo 
tiam kaj la strato estas kiel foira kampo. La infano restis ekstere ~is ves
pera, kurante. Li akompanis kvartalajn batalionojn, kiuj iris al la remparo, 
elektante prefere tiujn, kiuj havis bonan muzikistaron. 

Aliajn fojojn li rigardis la mobilizatojn kiuj ekzerci~is. Plie li ~atis laü
vice atendi antau la pordoj de la vendejoj kun sia korbo sub sia brako. Li 
enSovis sin en tiujn Iongajn vkojn kiuj iformi~is en la mallumo de la vintràj 
matenoj sen gaso anta u la por do de bu<:istoj kaj panistoj. Tie la piedoj en 
akvo, oni konati~is, oni parolis pri politiko. Sed la afero plej amuzanta 
e-stís la Judo nomita : korko. Kiam la malgranda Stenne ne estis apud la 
rem paro, nek antaií la panbutikoj, vi lin certe povis travi ee la korkludo en 
la placo de la Akvujego. Li ne ludis kompreneble, multe da mono li bezo
nus por tia. Li nur rigardis la ludantojn per grandaj, enviaj okuloj! U nu 
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ludanto precipe kiu estis blue vestita kaj kiu metis en la ludon nur kvin
frankajn monerojn ekcitis lian admiron. Kiam tiu ei kuris oni audis la 
orajn monerojn kiuj sonoris en la fundo de lia po~o. Foje relevante unu 
moneron kiu estis rulinta gis Ja piedoj de Steneejo, la Grandulo diris al li 
mallau te : «Ci deziregas tion, nu I Se ci volas mi diros al ci kie oni trovas 
tion. » La Iu don fininte li kondukis !in flanken kaj pro ponis al li ke li 
venu kun li por vendi jurnalojn al Prusoj. Oni ricevis tridek frankojn po 
unu vojago. Komence Stenne rifuzis tre indigne kaj li restis tri tagojn ne 
reirinte al la Judo. Tri terurajn tagojn! Li ne piu mangis, li ne piu dormis. 
Nokte li vidis amasojn da korkoj starantaj apud sia !ito kaj monerojn kvin
frankajn brilajn kiuj preterpasis. La tento estis tro forta. 1-.-a kvaran tagon li 
rei ris al la Akvujego kaj revidis la Grandulon; li tuj estis delogata I Ili fori
ris dum negmateno kun tolsako sur la ~ultro kaj Jurnaloj ka~itaj sub siaj 
kiteloj . Kiam ili alvenis al la pordo de Flandro, tagigis apenau. La Gran
dula eirkauprenis la manon de Stenne kaj proksimi~ante al Ja gardanto, 
bravulo kiu bavis ru~an nazon kaj bonan ~ajnon, li diris per vo~o de mal
riculo : «Permesu nin pasi, mia bona sinjoro; nia patri no estas malsana, 
pa~jo mortis. Mi i ras kun mia frateto por kolekti terpomojn en la kampo. » 
Li ploris. 

Stenne bon te mallevis la Ii:apon. La gardostaranto rigardis illn dum ma
mento, jetis rapidan rigardon al la senhoma kaj ólanka strato. «Pas u rapi
de», li diris al ali, flanki~ante, kaj jen ili sur Ja vojo de Aubervilliers. 
Esta s la grandulo kiu ri dis I Konfuze kiel en son~o Stene~jo vidis fabri
kejojn aliformigitajn en soldatejoj, senhomajn barikadojn garnitajn per 
malsekaj ~ifonoj, longajn kameptubojn kiuj penetris la nebulojn kaj mal
plenajn, breógitajn supreniris alia óelo. 

De loko al loko li vidis unu gardstaranton; oficirojn enkapueitajn, kiuj 
rigarqis tie per lorneto, kaj malgrandajn tendojn starantajn sur fluidiginta 
ne~o antau mortintaj fajroj. La Grandulo konis la vojojn, li iris trakampe 
por eviti la postenojn. Tamen ili alvenis, ne povante fari alie al posteno de 
francs-tireurs (liberaj pafistoj). La Francs-tireurs estis tie kun siaj mal
grandaj kapu~manteloj, kaurantaj en la fundo de plenakvafosajo. Tiu foje 
la Grandulo rediris sian historion van e, on i ne volis ke ili pas u; tiam, dum 
li plor~emadis, maljuna sergenta tute blanka, tute sulkoplena kaj kiu simi
lis la patron Stenne el iris el la domo de la barilgardisto. «Nu I infanetoj, 
ne ploru piu,- li diris,- oni permesos vin iri por serei viajn terpomojn, 
sed antaue eniru por varmigi vin iom, tiu buba sajnas tu te frostita.» Vel Ne 
estis pro malvarmo ke la malgranda Stenne tremis, estis pro honto. En la 
posteno ili travis kelkajn soldatojn kaurantajn eirkau maldika fajro. Per Ja 
varmo de tiu fajro ili degeligis bis)rviton sur la ekstremajo de siaj bajonet
oj. Oni densigis la Jiniojn por fari Jok.on por la infanoj. Oni donis al ili iom 
da kafo. Dum ili trinkis, ia oficiro venis sur la sojlon, vokis la sergenton pa
rolis al li mallau te kaj tori ris ra pide . « Kunuloj I, -di ris la ser~ento reenir
ante ~ojradia,- oni batalos hodiau nokte. Oni audis okaze la vorton de la 
Prusoj. Mi kredas ke tiufoje ni reprenos te Bourget. » Estis eksplodo de 
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aplaudoj kaj . de ridoj. O ni darÍcis, on! kantis, on" i purigis Ja bajonetoj n kaj 
profitante .ti un tu m ui ton ' la infanoj malaperis. ·' 

Ili aliris al muro haltante eiupa~e por similigi kolektadon de terpo
moj «Reeniru ni ... ne iru ni tien», diris seneese la malgranda Stenne. La 
alia levis la guJtrÒjn kaj eiam antaueniris. 

Subite ili .audis la pafpretigon de pafilo kiun on i streeis. «Kugig-u», diris 
Ja Grandulo sin jetante teren. Poste li fajfis , alia fajfo respondis. Ili antau
enir.is rampante. Antau Ja muro aperis du fiavaj lipharoj sub malpura plat
êapo. Lagrandulo saltis en Ja sulk.on apud la Pruso. «Estas mia frato», li 
diris montrante sian kunulon. Stenne estis tiel malgranda ke, vidante lin , 
la Pruso ekridis kaj devis preni !in en siajn brakojn por I in pasigi trans Ja 
muro. Baldau, Ja infanoj alvenis al domo. La teretago estis plena je germa
naj soldatoj kiuj ludis per ludkartoj kaj faris la supon sur granda brila 
tajro. Kiel tiu supo bonodoris je brasiko kaj lardo !! Kia di fere nco inter la 
supo de la Francs-tireurs! 

La oficiroj logis en la unua etago. Oni audis ke ili ludas fortepianon kaj 
malgtòpis la botelojn de~ampanvino. Kiam la Parizanoj eniris, ili estïs sa
lutataj hure pro gojo. lli donis siajn jurnalojn, poste oni ver;is ion por 
trinki kaj oni babiladigis ilin. 

Óuj oficiroj sajnis fieraj kaj malbonkoraj sed la Grandulo amuzegis ilin 
per sia urba vervo kaj sia stratbuba vortareto. Hi ridis kaj ripetis liajn vor
tojn post li. La malgranda Stenne estus bonvolanta paroli ankaií sed iu 
genis !in; kontrau li staris Pruso pli aga, pli serioza ol la aliaj, kiu legis, au 
pli bone, kiu sajnis legi ear liaj okuloj ne forlasis !in. 

En tiu rigardo estis amemo kaj riproeoj tute kvazau tiu !wmo havus en 
sia lando infanon samagan kiel Stenne kaj ke li diris al li interne. «,\:i 
preferus morti ol vi di ke mia infano faras tian metion. » De tiu tempo 
sajnis al Steneejo kvazaií mano premas liin koron kaj malhelpas gian bata
don. Por forigi tiun premdoloron li ekdrinkis. Baldau eio turni~is eirkau 
li. Li aiídis konfuze in ter ridegoj sian kunulon kiu mokis «naciajn gardojn» 
( gardes nationaux). Poste la Grandulo ekparolis mallau te kaj la vizagoj 
farigis seriozaj. Tiufoje Steneejo starigis furioza tute elebriigita. «Ne. tion, 
Grandulo, mi ne vol as.» La alia ri dis kaj daurigis. La oficiroj tuj ek
starigis, unu el ili montris la pordon alia infanoj «Eliraeu» kaj la oficiroj 
ekparolis kune tre ra pide germane. La Grandulo el iris kiel dogo, sonigante 
sian monon. Stenne sekvis lin mallevante la kapon, kaj kiam li pasis prok
sime Ja Pruson kies rigardo tiom estis embarasinta !in, li audis malgajan 
voeon kiu diris: Bas choli ça/ 1 (Tio ne estas bela I). Larmoj aperis en liaj 
okuloj. Kiam la infanoj estis en ebenajo, ili ekkuris kaj reiris rapide. Ilia 
sako estis plena je terpomoj kiujn Ja Prusoj estis donintaj al ili. Pro tio ili 
pasis facile antau la Francs-tireurs. Tiuj ei preparis sin por Ja nokta atako: 
soldataroj al ven is si lente, amasigante post la muroj. La maljuna sergento 

., 1) Bas choli (e l parolu ba s~ li ') signi fas france Pas jo li kaj es tas skribite 
I à u la el parolmamero de la prusoj. 
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estis tie okupita:, lokante siajn soldatojn. Li sa}nis feli~a. Kiam la ihfañoj 
alproksimigis, li rekonis ilin kaj sen dis al ili bonan rideton. Ho I kiel tiu 
rideto faris doldron all a mal gran da Stenne. · Momente li volis krii : «Ne 
iru tien, ni perfidis vin.» Sed la alia estis dirinta: «Se ci parolas, ni estos 
pafmortigataj.» Kaj li silentis pro timo. · 

Alvenante je la Courneuve ili eniris en forlasitan domen por dividi la 
monon. La divido estis farata honeste kaj aüdante la belajn monerojn kiuj 
sonoris sub lia kitelo, pensante pri la korkludoj estontaj, la malgranda 
Stenne ne piu jugis sian krimon tiel malbelega. Sed kiam li estis sola, la 
malfeliea infano I, kiam enirinte en la urban pordon la Grandulo forlasis 
lin, liaj po~oj fari~is pezaj kaj la .mano kiu premis lian koron ankoraü pre
mis ~in pli forte. Parizo ne ~ajnis piu la sama urbo de antaüe. La personoj 
kiuj pasis, sajnis rigardi !in severe kvazaü ili estis sciintaj de kie li venis. 
La vorton spionanto li a lidis en la bru o de la radoj, en la batado de la 
tamburoj. Fine li alvenis ee li kaj li estis tre feliêa vidi ke lia avo ne estis 
ankoraü reirinta. Li supreniris rapide en la dormoêambron por kasi sub 
sia kapkuseno tiujn monerojn k iuj tiel petis al li. 

Neniam patro Stenne estis tiel bona, tiel gaja kiel en tiu ei vespero. Oni 
)us estis ricevinta bonajn tJovaJojn de la provinco. 

Man~ante, la maljuna solda to riga rd is sian · pafilon pendigitan s ur la 
muro, kaj li di ris al la in fan o kun bona ri do : «He! in fan o I Kiel ra pide ci 
irus al la Prusoj se ci estus grandal» Proksimume je la oka oni aüdis la 
kanonon, «Ói estas Aubervilliers, onj batalas al Bourget», diris la patro 
kiu konis eiujn fortifikaJojn. 

La malgranda Stenne farigis pala kaj pretekste ke li estis lacega, li kusig
is sed ne dormis. La kanono ankoraü tondris. Li imagis la Francs-tireurs 
kiuj alvenis nokte por ataki ne atendinte kaj kiuj falis en embuskon. Li 
memoris la ser~enton kiu estis ridinta je li. 

Li vidïs !in kusantan, tie, en la ne~o kaj multe da aliaj kun li. La prezo 
de tiu sango kasi~is sub lia kapkuseno kaj estis li, la filo de sinjoro Stenne, 
de soldato .. . 

Larmoj sufokis !in. 
En la eambro apuda, li aüdis sian patron kiu marsis, kiu malfermis la 

fenestron. 
Sur la placo, bataliono de mobilizatoj estis preta por foriri. Efektive 

estis vera batalado. 
La malfelieuleto ne povis haltigi plor~emon. «Kiqn do ci havas?», diris 

la patro Stenne enirante. La infano ne piu povis konservi sian sekreton. Li 
saltis el la !ito kaj Je'tis: si.n _a l t·a piedoi:de sia pa tro. Pro tiu movo la moner
oj rulis teren . «Kio estas tio?», diris la maljunulo tremante. Tiam, sen hal
te, Stt:neêjo rç.kontís ke li estis irinta ee la Prusoj kaj kion li estis farin-

ta tie. 
Laü tio ke li parolis li sentis sian koron pli !ibera, tio kvietigis !in. La 

patro Stenne auskultis kun terura .vizago, . Kiam esti_s fi_ninta li kasis sian 
ka pon en -siaj n manoj n kaj ploris. La in fan o provis pa rol i :«Pa tro l Pa tro 1», 
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sed la m~Jjunulo forpusi& !in ne respondante kaj relevis la monon. «Óu 
es tas eio?~, li çieman<lis. Steneejo f aris jesan signon. La mali unulo mal
~roeis sían pafilon, sian kartoeujon kaj metante la monon en sian poson li 
diris: «Estas pone, mi iras por redoni gin al ili.» Kaj ne aldonante unu 
vorton li malsupreniris kaj en~ovis sin in ter la mobilizatoj kiuj foriris en la 

nokto. · 
De tiu tempo neniam on i vi dis !in I 

El « Lundaj Rakontoj >>, de ALPH. DAUDET 
Tradukis: BENJAMINE KAJ YvoNNE ¡\1IGNO!'l 

* * * 
NOVEMBRO 

Jam alvenis autuno; jam venis tiu ~i melankolia sezono kiu senfoliigas 
la arboín, kaj trapasas la terglobo io kvazau senfruktiga bloveto eion sekig
anta. Jam alvenis la tagoj rememoriganta¡ nekonitajn malgajaJojn, la tagoj 
malegalaj de la barometraj balancigoj, tiuj de flavaj krepuskoj ... 

Jam la suno el gia flameljeta earo direktas la lastajn kaj maloftajn rigar
dojn sur la mortigantan Naturon ... 

Jam levigas la nebulo lasante en la braneplenaj arboj pecoj da sia fiir
tanta gaso; la melankolia lumo de l' vintra krepusko proksimigas ra pide, 
kaj la nigra silueto de la Nlorto avidege aperas, sendante sfajn mortigajn 
ehojn sur la fiorojn, bestojn kaj kreskajojn. 

La vivo fermas siajn okulojn kiam sin sentas vundita de la novembra 
ventblovado, kaj restas silenta kaj dormiganta. 

Ornami~as la inontoj per blankaj tavoloj el nego, !e verdeco de l' kam
poj pereas, la autunaj floroj velkas kaj la birdoj eesi~as siajn belajn kaj 
amajn kantajojn. 

Jam oni ne audas la murmuradon de l' rivereto; eio estas envolvita en 
la místero, nur resonas la brueto kauzita de la sekaj arbaj folioj falantaj sur 
la malvarman teron kaj similantaj larmoj de l' Naturo. 

Tiet estas la Novembra monato ee nia klimato. Krepuska vetero, ves
pera, inter la bela tago de l' somero kaj la malgaja nokto de l' vintro. Mo
nato vere funebra kaj mallumega. Ói komencigas per tiuj tagoj de animoj 
en kiuj eiuj turnas la rigardon posten por vidi en la vojo de la pasinta 
tempo la vicon da -amataj ombroj kiuj lacigis vivi, kaj fini~as, penetrante 
la malvarmon ee en la po~ojn. 

Persistega konkuranto de Majo kies floran produktadon gi detruas per 
sia mortiga kiso. 

Mi timas gin kaj ektremas kaj .. . 
Mi foriras ... Tien ... Funden .. . 

ARTURO ToRNÉ 

* * * 
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ANEKDOTO 

Viro preterkuras antaií Sokrato persekutante iun kaj kriegante: 
- Kaptu lin! Kaptu I in I 
La instruanto de Platono restas senmove. 
-tu vi estas surda? Kial vi ne haltigis la mortiginton? 
- Mortiginto? Kio estas mortiginto, Jaü via opinio? 
-Nu, kia demando! Mortiginto estas homo, kiu mortigisl 

- Bu~isto, do. 
-tu vi estas freneza? Homo, kiu' monigis ... alian homon. 
-Ha, mi komprenas! Soldato. 
-lgnoranto! Homo, kiumortigis iun dum paca tempo. 
- Do, mi ja, scias. Ekzekutisto. 
- Idiota! Hom o, kiu monigis· i un ~e li. 
- 1Yli komprenas! ... Kuracisto. 
Ci tion audinte, la alparolanto ne insistas piu kaj foriras malbenanre 

Sokraton. 
A. NovEJARQUE 

* * * 

PROFESORO ORO. SIEGFRIED LEDERER 

L'esperantisme, en cosa d' un any, ha sofert greus perdues en les seves 
rengleres; i han sigut, els buits que han quedat, d'aquells dificils d'omplir. 

Ad els noms de Meray, Foerster, Berthelot, J. W. van der Val, Serdà, 

Muixí, i altres, avui hem d'afegir-hi ·I prestigiós de Lederer, mort el dia 8 

del prop-passat Setembre. 
Vegi-s com ne fa la biografia ·I nostre comfrare Germana Esperantista, 

que es qui toca més de prop la perdua d'aquest cap davanter de la nostra 

causa. 
«El professor Dr. Lederer va neixer, el 30 de Juny de x86t , a Prag. Va 

estudiar la filologia classica, i ·s va llicenciar de professor a Ja seva ciutat 
natal; carrec que ha vingut desempenyant fins a la seva mort. 

Apart d'això, era director científic de la P1·ager Deutsche Urania i re
dactor del Stereoskopisches Museum. Feia molts anys que s'ocupava de 
llengües modernes : a la coneguda« Biblioteca Universal de Reclam», avia 
publicat diferents traduccions (Castelnuova, Neera, Marc Monnier, etc., etc.) 
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També, com escriptor oíiginal, avia publicat algunes interessants obres, 

arn b bast:1nt d 'exit. ¡ 
Emperò teia més de v\nt anys que venia dedicant-se a les llengües arti

ficials . Ell fou un dels primers volapülr.istes, i edita durant quatre anys 
( 188g-J8!j2}, en alemany i volapük, Ja revista Zi vol /Olilr. (Al voltant del 
món J, la qual havia assolit el nombre de quatre mil suscriptors.. Apart d'al
gunes obres referents al volapü~, avia publicat també algunes traduccions 
en aquesta llengua, entre elles la de Ja gran obra del príncep austríac Ro
dolf Eine Orientreise. Emperò, veient que ·J volapük no tenia exit, va 
deixar les llengües artificials i colaborà, per indicació del ministre d'Ins
trucció pública d'Austria, en el gran diccionari Thesaurus linguae latinae, 
el qual durant molts anys va absorbir totes les seves energies. 

Després de complert tant gran treball, estudià i'Esperanto, i desseguida 
es convencé, com ell deia, que Ja genial creació de Zamenhof obtindria lo 
que ·J volapük no conseguí. Per això ell se decidí, amb totes les seves for
ces i la seva experiencia, guanyada durant un feix d 'anys, a la propagan
da i evolució de l'Esperanto. Això ·u féu amb una gran persistencia, i 
molts són els fruits del seu treball per a Ja nostra llengua. Féu discursos, 
fundà societats esperantistes, i, sobre tot, Ja seva ploma sempre va estar 
disposta a favor de l'Esperanto . Va treballar en el Diccionari alemany-es
peranto i en el Diccionari científic esperantista. A més, traduí de la llengua 
danesa l'obra d'Andersen Bildolibro sen bildoj, que després edità.· La seYa 
última obra es Sufero, de Carmen Sylva, que. traduïda desde l'original 
alemany, publicà junt amb sis altres traduccions en diverses llengües fetes 
de Ja seva traducció esperanto. 

Desde ·I començament de l'any 1909 colaborà a la J evista Universa, i 
pel Novembre del mateix any va fundar, junt amb el Dr. A. Schram, de 
Dresde, la revista alemanya-esperantista Rund um die Welt ( Al voltant del 
món ), la qual es molt agradable com instrument de propaganda. 

Molt treball ha dedicat, principalment, a traduccions desde diverses 
llengües a l'Esperanto, les quals publicava a Ja secció Espe1·anto lr.iel inter
p1·etilo. 

Altre gran treball portà a cap, durant els dos ultims anys. en la confec
ció i redacció de l'Esperantista Poslr.alendaro, esforçant-se sempre en que ·I 
contingut fos interessant i fidel. 

Actualment ja no existeix aquest home que féu a l'esperantisme inobli
dables serveis. La seva última i gran idea fou Ja creació d 'un fons monetari 
de 1oo,ooo marcs per a la propaganda de l'Esperanto a Alemanya ... » 

Rebin els nostres companys de causa alemanys, i l'esperantisme en ge
neral, les nostres més sinceres condolences. 

* * * 
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ENLANDA MOVADO 

BARCELONO 

]~rnala propaganda. Rekomencinte la tagon 21•n de Septembro, La 

Publicidad, denove enhavas eiujaiíde Esperantan fakon . En la granda eiutaga 

jurnalo el Barcelono, Las Noticias, aperis ses artikoloj, pri la Sepa, verkitaj 

de Delfí Dalmau, kiuj estis gravaj propagandiloj por nia kara celo. La nu

meroj de Las Noticias enhavantaj tiujn artikolojn estas la datitaj 22• kaj 25a. 

Aiígusto kaj 3a, ¡a, 16• kaj 25 8 Septembro. Ankaü publikigis samspecajn arti

kolojn El Poble Català, La Actualidad kaj Diario del Comercio, kiujn verkis 

J. B. M. (Jacinte Bremón Masgrau ). · 

Cu ne estus bone ke vi êiuj, karaj gesamideanoj, sendu, tia okaze, lete

ron aü po§tkarton al la respektiva direkcio de tiuj jurnaloj, dirante, por ek

zemplo, ke ear Esperanto estas hodiaií tre interesega, vi esperas ke tia jurnalo 

otte publikigos Esperantajn notojn kaj informojn kaj ke en tiu espero vi 

restas alia jurnalo tre dankema pro la jus publikigitaj tiaj informoj, sciigojn, 

notoj aií artikoloj ? Do, faru tion êiam I 

Ekskursoj. - La yn Septembro, la grupo «S u pren!~ okazigis ekskurson, 

kiu vere sukcesis la pitoreska kaj historia kastelo d'Aramprunyà. 
La sama grupo organizis alian ekskurson al kastelo de Sant Pere, kie ili 

lokis memorajon. Tiu ei estis, por solenigi la duan datrevenon de la <•Kvina~ 

kaj tia! kelkaj geekskursanoj faris paroladojn. Ili revenis Barcelonon kun 

vera kontento pro sia jusa altcela, kaj amuza ago. 

Festüo ee «Barcelona Stelo•> . -- La jus pasintan I6'" okazigis tiu grupo, 

belan feston kiel inauguracion de bela nova Flago. Tre bone Esperante orna

mita estis la granda salono, kie ~i ha vis lokon kaj tre multe ~i estis eeestata, 

Legis poeziojn aü Iu dis fortepiane gefraüloj J. Rey, M. Reig, D. Sulé, 

A. Delclos, M. Rey, R. Cortés, N . Reig, A. Cruz, J. Delclós kaj C. Puig. Oni 

alligis sur la flagon, bele broditan ban ton donacit:J.n de Fino. Marina Reig. 

Sro. J. Gili legis dankan paroladon, kaj Sro. J. Grau eldiris elokventan paro

ladon, pri la simboleco de la f)ago, en Esperanto, kaj en Kataluna lingvo li 

fariskonvinkan pawladon pri nia kara afero. Ciuj gepartoprenintoj estis ege 

aplaiídataj . 
Tiu earma festo fini~is per granda baio kiu multe amuzis la gefraiílojn. 

Profekto. --La 29"" Septembro kunvenis êe <•Semo~ (Ateneu Enciclopedic 

Popular) gesamideanoj kelkaj. 
Nombre pli-malpli 30 ili kunsidis kaj laboris fruktodone, kaj tiel ili laboris 

ear ili êiuj estis sufiêe fortaj venki êian individualismon- i aquesta força ja 

savem tots lo miraculosa que es entre ·ls catalans.--Cio estis interkonsentata 

unuanime. Tia! la entuziasmo fari~is plena konvinki~o pri la sukceso de gran

da projekto. 
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Jen, do. kiel bona estis la komenco, la u nua paso . la plej malfacila pa§o! 
Nur mankas, nun, konstanta bonvolo por tcairi la vojeton, kaj, ea.r jam estas 
vida ta bonegajo ee la fino, tia vidajo ja bavigos eiam pli intensa la konstan
tan bonvolon. 

Unuito.- Niaj gesamideanoj en la kvartalo Barceloneta grupig-is eiuj en 
apartau solan grupon Esperantistan . - Bona ekzemplo I 

Ili jam anoncas propagandan spektaklon kiel inaiíguracion.- Ciam an

taiíen I 

Novaj kursoj.- La grupoj ~La Rondo~, 4Supren 1~ . e Barcelona Stelot, 
~Verda Studejo•, 4Semo~, <<Geesperantistarot, k . a. jam komencis novajn kur
sojn de nia kara internacia lingvo, kiuj estas tre eeestataj. 

Bona propaganda.- La konstante laboranta grupo ~semQ>) de !'«Ateneu 
Enciclopedic Popular>) ( strato Carme, 30 ), eldonigis foliojn enhavantajn la 
opiniojn favorajn pri nia afero, de la eminentuloj Francisco Pi i Margall, Elisée 
Réclus, Tolstoi, Max Müller kaj Grafo Hayasbi, en kastila lingvo. 

Ni kore rekomendas la disdonadon de tiuj folioj.- La Delegito. 

Espero Kataluna.- Tiu ~i societo inauguraciis siajn esperantajn ven
dredojn per sercio de paroladoj pri la 7•. 

Sro. Bremón klarigis en du parolado j al multenombra ~eestantaro, la 
-voja~on de la kataluna karavano al Antverpeno, kaj raportis tre detale pri la 
.aktoj okazintaj dum la esperaata semajno en la urbo de la sepa. 

Sro. Urbez (la trafa ludinto de Patro Knap) parolis pri la muzeoj de 
Belgujo kaj Holandujo, skizante la vivon kaj verkojn de la ~efaj pentristoj 
de la flandra skolo, Rubens kaj Rembrant. 

S ro. Sabadell pr i pa rol is la tem on Ekskurso tra Hola nd ujo kaj vojato al 
insulo Marken. Ciu estis tre aplaudita, kaj la ~eestintoj alia 7' ¿oje reme
moris okaze de tiuj paroladoj, la agrablajn momentojn pasigitajn en tiuj 
Nordaj Land0j. 

TARRAGONA 

En tiu ei urbo ekkomencas florí la semo de nia li" Kongreso, ear Esper
anto vekis grandan intereson inter la tarragonanoj, kiuj eiuta.ge pretig-as 
enskribisin en la nomaron de niaj kunbatalantoj kaj deziras lerni nian inter
nacian lingvon. 

La tiea grupo aran~as aktivan agadon por Esperanto en la eirkaüaj vi
lagoj pere propagandaj ekskursoj, konferencoj, gazetartikoloj, k. t. p. 

«Tarragona Esperanta>) malfermis la r"" de Oktobro du novajn kursojn 
klarigitajn de nia samideano Sro. Daniel Roig; 

TERRASSA 

Ce la societo •Casino del Comercio• okazis granda festo okaze la malfer
ma de la novaj esperantaj kursoj organizitaj de 4Lumon•>. 

-
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Post la malferma parolado de Ja prezidanto de <<Lumon~ kiu gratulis alia 

multenombra êeestantaro pro ~ia eeesto, parolis Sroj. Lluïs Martí, Martí Peig, 

Marian Solà, Josep Girona, Santandreu, Garriga, Fino; Gertrudis Cantarell, 

Joan Camps, Albert Oliart, Josep Casanova kaj nia senlaca amiko Delfi 
Dalmau. 

Fine estis ludita la komedieto Esperanto Praktika. 

SABADELL 

La societoj «Lumon~. el Terrasa, <<KatolikaStelo•>, «Esperanta Semo» kaj 
qAplec Esperanta Grupo&, el Sabadell, invitis eiujn aliajn societojn esperant

ajn de la Valles'a regiono (comarca del Vallès) por la organizo de granda festo 

kiu okazos en la kamparo. La delegitoj de ei tiuj societoj kunvenis en Sabadell 
la tagon zg•n Oktobro por difini la da ton kaj Jokon en kiuj okazos la nomita 
festo. -La Delegito. 

VILANOVA I GELTRU 

La enketo kiu O.Kazis inter Ja geanoj de nia societo dum la pasinta monato 
estis sukcesplena. Kvindek tri devizoj estis prezentitaj al la ju~antaro kiu 

decidís doni la unuan premion al Ja devizo 
4 Laboru esperante 
Esperu laborante& 

kiu de nun estos la devizo de nia grupo «Laboro Esperanta~ . 
La ju~antaro tre kuragigis la premiitojn pro sia laboro kaj dankis al eiuj 

pro la klopodo de nia agado . 
La r•" de Oktobro oni ekkomencís novajn kursojn ee Ja societo 4Ateneo•>

- La Delegito. 

MANLLEU 

La grupo «Esperantista Amikeco ~ var bas multe de esperantistoj, ear ni )us 
finis kurson per kiu oni esperantigis dekok junulojn, kaj tuje ekkomencis alian 

en kiu eeestas dudek ses lernantoj. 
La nombro de kun soeietanoj alti~is ~is sepdek ok. - E. A. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

La Esperanta Societo « Fratecob elektis la jenan no van komi ta ton: 
Prezidanto, Sro. Pere Campistol; Vic-prezidanto, Sro. Joaquim Casanovas; 

Sekretario, Sro. Josep Blanch Vendrell; Vlc-sekretario, Sro. Nards Soler; 

Kasisto, Sro. Rosendo Reixach; Voe-donantoj, Sroj.Tomàs Torruel!a kaj Joal'). 

Cots kaj Finoj. Dolors Garbera kaj Dolors Vilaseca. 
Ankaü tiu Soeieto malfermis EsperaLtan kurson la r•" de tiu ei monato. 

La sama Societo gratulis, per telegramo, al la Ministro de Publika Instru

ado pro la Re~a Dekreto kiu permesas la Esperantan instruadon en publikaj 

Lernejoj. - La Delegito. 
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PALÀFRUGELL. - Il1
• GERONPROVINCA ASAMBLEO 

GRUPOJ DE JUNAJ SAMIDEANOJ 

PALAFRUGELL 

En tiu ei urbo okazis en la tagoj 13-14a Aiígusto la na Geronprovinca 

Asambleo. 
En gi partoprenis samideanoj el Girona, La Escala, Banyoles, Sant Feliu 

de Guíxols, Santa Coloma de Farnés, kaj aliaj. 
Krom la labora kunveno okazis teatra reprezentado de Georgo Dandin kaj 

Pipamanto, de nia kara amiko Pujulà, vizito al diversaj fabrikoj ella urbo, 

.oficiala'festeno, ekskurso al la marbordoj Llafranc kaj baio. 
La entuziasmo vekita en eiuj estis granda, kaj la propaganda por nia afero 

sukcesplena. - La Delegito. 

VENDRELL 

Dum la monato Aiígusto okazis propaganda ekskurso al Vilanova i Geltrú 

por viziti la tieajn gesamideanojn kiuj nin akceptis korege . 
Kune ni vizitis la sidejojn de la societoj ~Orfeó• kaj ~Ateneoo en kies sa-

1onoj nia samideano Sro. Escofet paroladis pri Esperanto. Multe plaeis al ni 
la sidejoj de la nomitaj societoj ear ili montras al la vizitantoj ke en ili 

logas veraj kulturamantoj . 
La grupo G Laboro Esperanta* nin regalis per luksa festeno, kaj en la fino 

oni kantis nian belan himnonLa Espero. 
En kunveno generala estis nomi ta la nova komitato de la grupo 4Frateco• 

jene : Prezidanto, Salvador Urpi; Sekretario, Salvador Martorell; Kasisto, 

Salvador Gual; Voedonantoj, Anton Aymerichkaj .Josep M.a Galvez.- La 
Delegito. 
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OLOT 

La tagon 27a de Aiígusto okazis f esteno pro la adiaiío al nia karega amiko 
Sro. Josep Pi, kiu estis devigata vojagi al Germanujo. 

La foriro de nia senlaca amiko êagrenis nin tiel, ke dum kelkaj tagoj 
estis la t emo devigata de niaj konversacioj, êar ni devas rememori, ke Sro. Pi, 
êiam cstís preta por propagandi nian aferon, ne nur morale sed ankaií ma
ieriale. 

Dum la festeno regis la gajeco kaj spriteco propraj de êi tiuj okazoj, kaj 
post la toastoj de kelkaj kunmangantoj, parolis nia amiko kiu per kortu§antaj 
vortoj dankis la nemerititan honoron, kaj rekomendis al êiuj ke neniam lasn 
nian aferon, êar gi estas sankta. 

Ni tutkore deziras al li la necesan bonfarton kaj ~ancon por venki en sia 
entrepreno en la germana laudo. ' 

Duro la êefa festo de nia urbo, vizitis niau sidejon kelkaj samideanoj el 
Vic, Banyoles kaj Girona, kaj pro tio oni organizis festeton en kiu partoprenis 
Fino. Pratdesaba, el Vic, rekomendante a l êiu la êeesto al la IIIa Kongreso 
de K. E. F., kiu okazos en tiu urbo. 

* * * 
DIVERSA] NOTOJ 

.ALIA URBO ESPERANT! GIT A 

Al êiuj Esperantístoj kiuj deziras ian àjn informen pri urbo Tacoma au gia 
<:irkaiíajo nia komerca klubo estas nun preta respondi èn Esperanto. Ni espe
ras ke êiuj interesataj prenos êi tiun okazon por informigi sin pri la vasta kaj 
mirinda Okcidento. La Okcidento estas ta. estonta laudo; Washington estas la 
s tato de promeso, kaj senhezite ni po vas rekomendi Tacoma, kiella plej belegau 
kaj la plej allogan urbon en nia s tato. Ci estas moderna urbo kun pli ol roo,ooo 
logantoj. Cia alloga êirka.uaJo, gia milda klimato, gia beleco kaj pureco igas 
gin ideala urbo por la hejmserêanto. Ke tio es tas fakto atestas la êeesto en nia 
ur bo de multe da progresemaj alilandulo j. Skribu hodiaií al ~ Commercial 
Club3, Tacoma, Washington, U. S. A. 

ESPERANTO EN LA OFICIALAJ LERNEJOJ DE HISPANUJO 

Por ke la homoj kiuj diras ke Esperanto ne triumfos gis kiam la registar
oj oficiale metos gin en la unuagradoj kaj sekve al Universitatoj, Gimnazioj, 
Normalaj Lernejoj, k. t. p . ekkontentign, ni êerpas paragrafon el Gaceta de 
Madrid ( 15a Aiígusto ) . 

«La oficiala enkonduko de tiu instruado estus tro frua; sed ne vi das la 
konsilantaro malfacilaJon kontraiístaran, por ke oni permesu la klarigadon de 
kursoj de tiu lingvo êe la oficialaj instruadaj institucioj per profesoroj montri
taj de la espcrantistaj societoj, kaj por ke oni konstatigu kiel oficialan merí
ton, diplomon pro sukceso êe gia lernado. 

Tia permeso estas donota de la respondaj Rektoroj, al kiuj oni sub
metos la proponon pri profesoro. t 
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LETERO AL CIUJ INSTRUANTOJ DE ESPERANTO.! 

Preskaü eiu instruanto de nia lingvo bedaürinde spertas, ke je la fino de 

la kursa instruado nur restas malgranda nombro da gefervoruloj. La aliaj 

forlasas la lernadon tuj post apero de ee malgrandaj malfacilafoj. Ke ei tiu 

- fakto ne es tas bona propagandilo por ni, eiu de vas atesti I La foririntoj kom

preneble ne kulpigas sin mem, aü siajn proprajn malpaciencon kaj senkapa

blon, sed - ili riproeas al nia ligvo malfacilegecon, ee maltaügon, Tio pro

krastas kaj malhelpas la disvastigadon de Esperanto. Ci tiu plendinda vero 

postulas tujan kontraülaboron. 
La unua devo estas. esplori la kaüzon de la dangera malbona. Jen- mia 

opinio, eble jam ofte dirita de aliaj samideanoj, sed êiam insiste repetinda. 

La multenombro ne scias sufiee bone la gramatikan regularen de la gepa

tra Iingvo. Pro tic ili ne ekkaptas la klarigojn donitajn de Ja instruanto. lli ne 

povas ekzerci kaj lerni per nacilingvaj ekzemploj, êar ili ne konas la esencon 

de la rilata lingva regulara. 
Estas konata fakto, ke generale dum la lerneja tempo nur escepte la fako 

~Gramatiko~ estassa ta ta dt;ll¡¡.lernantoj. Tio kaüzas domagon al la plenaga 

home. Dum la ordinara eiutaga vivo li e ble ne rimar kas tiel grave la efikon de 

la iama malatenteco, sed kiam li intencas lerni fremdan lingvon, la juneca 

peko genas multe la bon volen. 
Malgraü Esperanto estas multe pli facile lernebla ol ia nacia lingvo, gi 

tamen postulas laboren Kaj bonvolan fervorou. Pro tio mi proponas alia ins

truantoj aü instruistoj, kaj ankaü al eiuj gelernantoj, ke ili, antaií la komenco 

de la esperanta instruado ekzamenu kaj ripetu la regularen de sia gepatra 

lingvo. Oni ja bezonas sian gepatran lingvon pro e!ekto de ekzemploj, pro ek

zercado. Sekve - oni devas atentigi la gelernantaron pri là nepra graveco de 

la pritraktita fakto. 
Mi certe kredas, ke la akcepto de la propono. ekzameni kaj perfektigi la 

partoprenantojn de esperantaj kursoj en la rilata gepatra lingvo je la instrua

da komenco, aií je komenco de eiu Jeciono, garanties plej intensan sukceson. 

Mi signifas tiun êi fakton kiel tre gravan faktoron, kies atentado estonte 

helpos la plej potcncan progresadon de nia Esperanto I 

Por pripensado kaj ankaií por plej bonaj proponoj antaiídankema, salutas 

Ja gesamideanojn 
Gertrude f al obi- Chemnitz 

* * * 
KORESPONDADO 

Sro. M. S. : Bonvolu sciigi al ni la autoron kaj Iingvon el kiu vi tradu

kis La Hirundo'n kaj en kiu libro au gazeto gi aperis. Ni ne opinias dece 

kasi la nomon de l' aütoro. 

Sroj. Delegitoj kaj Subdelegitoj : Dum la Decembra monato vi ricevos 

oficialan skribafon rajtigantan vian delegítecon por la jaro 1912• : se iu el 

vi ne gin ricevas bonvolu peti gin de ni. 

Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24.-BARCELONA 
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RESUM O 

D u jaroj pasis de post kiam, ni aperis por la unua fojo, kaj eê 
riskante sajni malmodestaj ni konfesas, ke ni ne estas mal

kontentaj por nia laboro. Pa~o post pa~o, laií la ritmo proponita de 
nia majstro, ni antaiíeniris tra la vojo de la malfacilajoj ofte kun 
êagreno en la koro, tamen neniam perdante la konvinkon pri la fina 
venko, neniam flankigante por ripozi. Gi ne estas persona merito 
nia; gi estas simpla rezultajo de la êies kunhelpo, de la êies volo, de 
la bes entuziasmo por nia morala unuigo. 

Car en nia lando oni ne tre bon~ komprenas la ekziston de estajoj, 
kiuj ne sin montras per korpa materia formo, Ja ideo de Federacio 
devís insiste bati kiel bormasino por enigi en la rokon de la malmoli
~nta kutimo. Sed la tunelo nun estas barita kaj senriska lar~a vojo 
permesas nun la pason de vivfluo de nia reala lando al la lando de 
la idealo. Ni memoras, ke antaií kelkaj jaroj, kiam nia Deputitaro 
kreis la Katalunan Universitaton, la jurnalistoj senditaj de Madrido 
por fari enketon rapidis telegrafi pri la neekzisto de tia Universitato. 
Ili trakuris la centrajn kaj eksterajn kvartalojn de Barcelona kaj 
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nenie al ili sin montris la majesta fiera konstruajo. Oni tre longe 
sercis pri la kataluna parademo. Tamen en Ateneo, en tiu au alia 
pli-malpli grava sociétejo, en la Palaco de la Deputitaro mem, emi
nentaj profesoroj klarigadis Ja teoriojn laií plano tre metode antaií
difinita. Oni ne komprenis tiam, ke Universitato ne estas arhitektura 
arango de kuncementitaj stonoj sed metoda organizado òe intelektaj 
fortoj celanta pliperfektigon de la individuaj fakultoj kaj de la sociaj 
entreprenoj. Tiella ekzisto de nia Federacio est is same neita kaj nur 
iom post iom oni komprenadis ke gi ne estas apartemento kun gard- · 
isto kaj tab:oj por trinki kafon. nek flago kun aparta signo, nek 
marko pli-malpli bele desegnita; on i komprenadis ke gi ne nep re 
devas logi en certa nek en la Cefa urbo . kaj oni bone sentadis, ke 
Federacio, estas Ja metoda, logika, natura organizado de niaj esper
antistaj fortoj celanta pli grandan fratecon de niaj samlandanoj, pli 
facilajn internaciajn rilatojn kun alilandaj Asocioj kaj pli rapidan 
atingon de nia komuna venko. Kelkajn jarojn ni bezonis por la plena 
disvastigo de tiu kompreno, kaj estas por ni gojo povi konstatigi 
gin je la fino de la dua jaro post nia apero. 

Por lanêi sipon necese estas kunigi samtempe la fortojn de êiu 
maristo. Se dum unu tiras snuron la alia trenas lignajon kaj la alia 
sultropusas maston, Ja sipo restos longatempe en sulko de 1' sablejo 
klinita sur la flanko, dum la bonfara vento moke frizos kaj treme
tigos la surfacon de la maro flugante malproksimen . Sed nur ili tiru 
kune per sama samtempa movo kaj tuj la sipo fendos la fluidajon 
kaj transportos la vivon kaj riêajojn tra la mondo. Oni tion kom 
prenis, kaj oni komprenis ankaií, ke se unu sola voêo devas fari la 
inviton al la movo, tiu movo nur estos ritma, unueca, taiíga kaj 
profita se la akompana kanto eligas el la buso de êiuj sipanoj. Tia! 
venis siatem¡;e la decido de nia na Kongreso kreante la Konsultan 
Komision de Prezidantoj de Grupoj aligintaj al nia Asocio. Tia! 
venos i om post i om novaj perfekta)oj, kaj tiel nia forto povos esti 
utile profitita en la internacia movo iniciita en la ya Internacia 
Kongreso de Barcelono kaj plene organizota en Antverpeno. 

Ni ne sparu ian ajn oferon de nia individueco por ke la veloj de 
nia sipo svelu per la favora vento kaj niaj riêa)oj de espero disvas
tigu tra la tuta mondo. 

* * * 
Esperu ni, ke la proksima jaro kiella nuna tiel estos fruktoporta 

por· nia afero, sed ke ne tiel multekoste gi pagigos la alportotajn 
feliêojn. Esperu ni, ke niaj vicoj ne konstatos ankoraií kun doloro la 
mankon de fervoraj batalantoj! La morto pioêis sur la kampon de 

I 
I 

I 
I 

• 
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l' juneco. Al fraiílino Bacardi, fratino de nia kara samnoma amiko, 
sekvis pastro Muixí, sekvis Domenech Serdà. 

Ni ilin memoru kaj ilin honoru laboradante por nia sankta afero. 
Ni êerpu el nia êagreno novajn fortojn, por alkonduki al la venko la 
lingvon, kiun ankaií ili parolis·! 

* * * 
Nia revuo, kiu estas la voêportilo de niaj komunaj deziroj, la 

diskonigilo de la agado de niaj aliurbaj samideanoj, la alproksimigilo 
de niaj individuaj sentoj ; nia komuna laborado, kiu pliefikigos per 
metodo kaj kunigo de fortoj la propagandadon de nia afero; niaj 
apartaj organiza)oj, kiel la Haven::1. Komisiono, kiu semos senhalte 
apud la fremdulojn; nia êiujara Literatura Konkurso, kiu incitos pli 
kaj pli al la ellernado de nia lingvo kaj kiu donos al ni perfektajn 
tradukojn de la naciaj verkoj kaj riêigos per originaloj nian floro
plenan literaturon; la harmonio in ter ni kun la konvinko per la fakto, 
ke èe la pordo de Ja kàstelo, kiun ni defendas, ni devas lasi la armil
ojn per kiuj ni nin 'vundas reciproke en la soci avivo; êiuj tiuj aferoj 
nur estis atingebla de Federacio; neniam izolitaj en grupoj seD rilato 
in ter ili ni estus atingintaj tiajn bonojn. Sed, et kiam Federacio ne 
devus alporti ilin al ni, sufiêus, por ke ni restu giaj fervoraj defend
antoj pensi pri la Kongreso, kiu kunigante nin êiujn unu fojon 
tiujare en la urboj katalunaj ebligos al ni fari grandan manifestación 
dt> nia povo kaj altiri al ni tutan urbon, kiel okazis en Sabadell 
unue, poste en Tarragona kaj okazos kun pli da efiko en la Kongres
urbo de la nuna jaro. 

Nur per Federacio tio estis ebla. Sed Federacio ne estas abstrak
tajo; gi estas realajo; gi estas êiuj ni. Cia forto dependas de nia 
forto. Ju pli gi estos potenca, des plini valoros en la socia movado 
de nia lando ; sed page al tiu plivalorigo ni devas doni nian personau 
laboron. Nia nra. Kongreso estos la multiplikita rezultajo de niaj 
penoj, sed ni devas alporti almenaü niajn penojn mem. Unu izolita 
guto povas eê bavi la sajnon de riêa stono; milionoj da izolitaj gutoj 
malapçros kun ilia beleco êe la varmo de la unuaj sunradioj tute 
same, kiel unu sola; sed milionoj da gutoj grupigintaf estos sam
tempe forto. movo, vivo kaj beleco : <<maro estas gutaro)>. 

Ni laboru, karaj kunfederatianoj; ni preparo kaj sendu jam de 
nun Ja diskutotajn projektojn por plibonigi nian organiza]on; ni 
antaüdiskutu jam ilin en la apartaj grupoj por inciti la fajron de 
niaj amoj; ni ne atendu la lastajn momentojn por verki la versajojn 
kaj prozajojn, kiuj aspiros al la premioj por originalaj verkoj de nia 
Literatura Konkurso; ni pretigu korekte traduki la tekstojn, kiujn 
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baldau diskonigos la jugantaro de la Konkurso, kaj la grupoj riêaj 
kaj la fervoraj samideanoj , kiuj jam la lasta jaro proponis apartajn 
premíojn, proponu ilin de nun ne atendante la lastajn momentojn 
kaj permesante al la verkistoj pli seriozan laboradon, kaj al ni mem 
pli generalan invitau. 

Ni êiuj estas la Federacio. Ni ne forgesu nin mem. 
* * * 

Nitre P.ankas sinjoron R. Whitaker pro la afabla letero, kiun li: 
sendis al ni okaze de la raporto de KATALUNA ESPERANTISTa pri la 
Kongreso de Tarragona. 

* * * 

Ni dankas la redakcion de La Propagandisto pro tio, ke gi bon
volis reprodukti nian raporton pri la laboroj de la Havena Komi
siono. Certe gia disvastigado kontribuos al la rapida starigo de tiu. 
organizajo, de kiu ni tiom multe esperas. 

* * * 
Kiam oni skribis per anseraj plumoj, oni povis postuli de litera

turistoj konon pri êiu publicita verko; sed nun, kiam oni ne nur 
skribas per skribma~ino, sed per masinoj oni kompostas, presas, 
bindas kaj eê disvendas, kaj la nombron de êiutage aperantaj verkoj 
oni kalkulas po miloj, estas tute neeble eê scii la iitolojn de unu 
kvarono de libroj aperintaj en unu sola laudo. Ni devas atendi por 
havi generalan konon pri tio, la elpenson de oportunaj legmasino. 
kaj memorma~ino. 

Ni diras tion, êar ni ricevis leteron per kiu kara kunfederaciano. 
nia rimarkigas nin, ke la artikolo Ciela peco aperinta en K. E. 
(pago 323•) similas, kiel ovo ovon, la versa) on Dins sa cambra, de 
nia fama poeto Maragall, aperinta en la verko Les Disperses (pago 'f',. 
Biblioteko joventut), kaj nia korespondinto iom kulpigas nin pri tiu 
mala ten to. 

Efektive, krom tio, ke Ciela peco estas proze verkita, gi estas. 
preskau lauvorta traduko de la bela juneca verspeco de l' autora de 
La Vaca Cega, kiun niaj alilandaj legantoj konas per la majstra tra
duko de nia samideano Sro. Inglada. Ni respondas pri la beleco de 
la temo, sed, êu ni povas respondi pri la delikateco de êiuj? Cetere, 
la verkajojn subskribitajn de samideanoj, kiujn ni konas, ni publicas 
lasante al ili la respondecon pri la originaleco; ·kaj ni es tas certaj, 
ke en la nuna okazo, nur estas simpla forgeso de la tradukinto citi 
la veran autoron. 

Ni profitas la okazon por peti niajn afablajn kunlaborantojn ne.. 
fali en tiajn forgesojn. 

* * * 

-
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A kceptinte la dez.iron de la K omitato de << K. E. F. >> kiu en kunsido 
de la {)8. Augusta decidis proponi al Sro. Fred. Pujulà la direktan lokon 
de KATALUNA EsPERANTISTO, nia kara amiko zorgos oficiale de post 
la venonta numero pri la redaktado de nia revuo. 

LA REDAKCIO DE K. E. 

* * * 
EN HONOR D'EN SERDA 

EL dia 29 de Juny tinguerem la dissort de perdre per a sempre 
més el nostre fervorós amic, i propagador esperantista, Dome

nech Serdà Simó. A l'amic que amb fe creixent esmerçà tots els seus 
entusiasmes per a l'avenç i divulgació de Ja llengua internacional; a 
l'aposto! que inicià i, mercès a la seva activitat, portà a terme la 
constitució i organització de l <' cada dia més floreixent <<Federació 
Catalana d'Esperantistes>>; es precís onorar-lo amb quelcom que 
perpetuï la seva me moria i sigui a l'ensems una prova de la seva ac
tivitat. 

Per a realitzar-ho, els seus nombrosos amics han pensat en re
collir curosament els treballs inedits que deixà (ja traduccions, ja 
originals) per a fer-ne un llibre que, si l'autor visqués, seria per a ell 
un repic de gloria, i que avui nosaltres llegirem i guardarem com un 
piadós record i un merescut omenatge. 

Cridem, doncs, a tots els que desitgiÚ contribuir-hi amb l'adqui
sició del llibre, per a que se serveixin donar-ne coneixement, per 
postal, a l'administrador de<< K. E. F.>>, a fi de començar els treballs 
necessaris, puix s'ha d'entendre que dit llibre no serà posat a la venda 
pública, sinó que solament serà per als senyors que per endavant 
l'agin encarregat. • 

. Dels detalls de preu, format, sumari, i demés ne donarem compte 
en números successius : avui solament. podem dir que ·1 recull serà 
fet amb tota cura, encarregant-sen un dels nostres millors literats; i 
t.ambé que anirà avalat amb la firma de prestigiosos esperantistes. 

?\o dubtem que la nostra intenció serà ben compresa, i que 
tot.-om procurarà portar el seu obol ad aquesta obra. per a que així 
l'omenatge sigui de tots, 

J. Amades, J. Bremón Masgrau, D. Dalmau, A. Martí, S. Mas, 
E. Pellicer, J. Piferrer, J. Planas Sadurní, pbre., S. Puigbonet;F. Pu
julà, J. Rosals, P. Ustrell. 

* * * 
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EXAMENS 

S'HA rebut en la secretaria de la Federació la petició de varis es
perantistes, qui atenentse al Reglament aprobat en el z.on Con

grés de Tarragona, desitjen examinarse pera adquirir el titol de pro
fessor de Esperanto. Com que ·I tribunal rl'examens, constituït pels 
senyors Bremón, Pujulà y Rosals, no podrà reunirse fins que ·]s 
candidats sien al menys en nombre de 10, ho fem avinent a tots els 
qui ·I passat istiu volien examinarse, pera que s'apressin a fer la pe
tició y contribueixin a la prompta organisaóó del nostre professorat, 
qui ha de començar nous cursos per Janer, y fer factible la aplicació 
de la darrera Real ordre, concernent al Esperanto, en els estab i
ments oficials d'ensenyança. 

Véginse les decissions del Congrés de Tarragona referentes a les 
condicions de matricula. S'adressin les peticions, a la Secretaria de 
la K. E. F. - Sabadell, Carrer Gracia, 12. 

Els senyors qui professaren cursos l'any passat son pregats 
d'aconcellar a llurs exdeixebles l'adquisició del diploma de lernado 
donau los les instruccions necessaies pera ·1 mellor exit de llurs 
examens. Sembla que ·s tracta d'instituir premits otorgats per con
curs entre ·]s deixebles qui hagin obtingut aquest diploma. 

* * * 
K. E. 

PENSO 
elTrueba 

<1 La flor o ella fruktarboj es tas tre feliêa patri no, êar gi ne mortas, 
gis kiam siaj idoj ne estas grandetaj.>> 

* * * 
KURIOZAJO 

Triono de la mondanoj parolas la ninan lingvon. 

* * * 
SPRITAJO 

FILOSOFIA OPINIO 

O~i parolas P!i la edz~geco kaj unu ella iriterparolantoj estas cle
mandlta pn la k1alo de ha needzigemo. 

Li respondas : 
- Car se la virino, kiu kun mi clevos kunvivadi estas bona, mi 

devas sin peti; se si estas malbona, sin suferi; se si estas malriêa, sin 
nutradi; se si es tas r iêa, sin toleri; se si es tas mal bela sin mala mi, 
kaj se si estas bela, sin atentgardi. ' 

ANGEL XovEJARQUE, el Valencio 
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-
HUMORAJOJ 

- Diru al mi, kion signifas tiu êi enskriko : << English spoken 
here •> kiun oni legas sur tiu èi vitra meblo. 

- Tio êi signifas : Tie ê~ oni parolas angle. 
-Ni ne eniru do, êar neniu el ni scias paroli tiun lingvon. 

" " " 
Antai.í la jugistaro en la z• de Januaro: 
La prezidanto : - Kiel, êu alia foje êi tie? 
La procesito : - Sinjoro prezidanto : mi ne volis preterlasi la 

okazon gratuli vin pro la nova jaro. 

" " " 
Oni parolas êe la pordistino pri la juna deksesjara Zizi. Ciu es

primas sian opinion pri sia karaktero. 
- Mi konas bone frai.ílinon Zizi, - diras la loganto de la unua 

etago. - 5i êiam parolas, ne lasante paroli la aliajn. 5ia emo estas 
klarega. Estas necese okupi sin êe la telefonoficejo. 

* " * 
Johano, kiu aspiras la gloron, vivadas melankolie. 
- Kurago! unu elliaj amikoj diras al li; daiírigu la agadon ... vi 

atingos esti glora homo 
Jen la respon do de J ohano al sia amiko: 
- Glora homo! Pro mia malbona sorto, se mi atingus Ja gloron, 

neniu scius gin! 

* " " 
Milionulo pekema. kiu estas mortante, demandas la pastron. kiu 

est as apud li: 
-Cu vi opinias ke se mi donacus al la pregejaro 30,000 durojn 

mi resanigus ? 
La pastro respondis al li : 
- Mi ne certigas al vi tion; tam en, estus bona se vi provos. 

" * * 
Ce la restoracio : 
- Kia malrapideco kelnero ! Kial vi ne portis al mi ankoraií la 

supon? 
- Pripensu. sinjoro, ke vi petis al mi supon el testudo ! 

" * * 
Inter amikoj : 
- Cu ne plaêas al vi la amikeco? 
-Ne. 
- Kial? 
- Car amikeco -estas kiel pluvombreloj, kiuj turnigas kiam la 

'enteg0 plifortigas. 
P. A. A. 

* * * 
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FUNEBRA PAROLADO 
el R. G. bGERSOLL 

M I seia~ ke estas vante orumi malgojon : ¡.>er vortoj, tamen 
mi deziras forpreni de êiu tombo gian timon. Tie êi en la 

mondo, kie vivo kaj morto estas egale regoj, êiuj devas brave ren
konti ti:on, kion êiuj estas rekontintaj. La estonto estas plenigita de 
timo makulita kaj malpurigita de la senkora pasinto. De _la nura 
arbo de vivo, la burgonoj kaj floroj falas kun la matura frukto kaj 
en la komuna lito de tero, patriarkoj kaj infanoj dormas flankon êe 
flanko. Kial ni devus timi tion, kio venos al êiuj, kiuj ekzistas? Ni 
ne povas gin diri. Ni ne scias, kiu estas pligranda beno, êu vivo êu 
morta. Ni ne povas diri, ke morta ne estas bona. Ni ne scias êu la 
tombo estas la fino de tiu êi vivo, aií la pordo de alia. au êu la nokto 
tie êi ne estas la tagigo. Nek povas ni diri, kiu estas pli favorata, la 
infaneto mortanta en brakoj de gia patrino antaií ol giaj lipoj lernis 
paroli vorton, aií tiu, kiu vojagas la tutan longon de la malglata 
vojo de la vivo, farante dolore la lastajn malrapidajn pasojn per 
apogilo kaj lambastono . Ciu lulilo pridemandas nin <<El kie? >>, kaj 
êiu êerko <<al kie >>? La senklara sovagulo ploranta super sia mor
tinto povas respondi al la demando tiel inteligente kaj kontente, 
kiella ravita oferisto de la plej aiítentika kredo. La larmplena sen
klareco de unu estas guste tiel konsola, kiella kleraj nesencaj vortoj 
de la alia. 

~eniu staranto, kie la horizonto de vivo tusas tombon, havas 
ian rajton profeti pri estonteco plenigita je doloro kaj larnoj. Eble 
mort o donas êion, kio estas valora en vivo. Se tiuj, kiuj enbrakigas 
nin, koron êe koro, neniam povus morti, estas eble ke amo forlasus 
la terglobon. Estas eble ke komuna kredo forigus el niaj vojetoj la 
malbonajn kreska]ojn de memamo, kaj mi preferus vivi kaj ami, kie 
morto estas rego. ol ha vi eternan vivon, kie amo ne estas. Alia vivo 
estus nenio, se ni ne konas kaj amas denove tiujn, kiuj amas nin tie 
êi. Ili staras êirkaií tiu êi tombo kun rompantaj koroj, havas nenion 
por timi. La pligranda kaj plinobela kredo pri êio, kio estas kaj 
estos diras al ni, ke morto ne povas esti io pli malbona ol perfekta 
ripozo. Ni scias ke pro la komunaj deziroj de vivo, la bezonoj kaj 
devoj de êiu horo, ilia malgojo malpliigos tagon post tago gis fine 
tiu êi tombo estos por ili loko de ripozo kaj paco, preskaií de gojo. 
Por ili estas tiu êi konsolo! la mortintoj ne suferas. Se ili vivas 
denove ilia vivado certe estos tiel bona kiella nia. Ni havas nenian 
timon; ne estas êiuj infanoj de la sama pa trino, kaj la sama sorto 
atendas nin êiujn. Ni ankaií ha vas nian religion, kaj gi . estas bel po 
por la vi van toj, espero por la mortin toj. >> 

El angla originalo tradukis, 

HoRACE M. STEPHENS 

* * * 
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MI SCIAS KANTON ... 

M I scias kanton tiel dolêan sed por mi tiel malgajan kaj tamen 
belan, ke, mi §atas g-in rememori dum mia kvietsoleco. Gi 

estas ama kanto. Giaj vortoj havas mi ne scias kion plendan. kio 
volas transcendí gaje inter la sonoj. Kaj tiu gajeco sendecida kaj 
nedifinita kiun ili disigas, vibradas lume inter êagrena larmo kaj 
mizerplendo ... 

Mi estas gin sciinta de sesjara knabin~, kiu gin kantadis tra la 
negaj stratoj, êe la sojlo de l' kafe]oj . El tiu dolêa buso elfluadiS 
senkomprenaj vortoj kun la sarna malforteco kaj pleneco kiel tiuj de 
la negeroj. Ili elfluactis iafoje nefinitaj, kvazaií. la s piri to de la kna
bino ilin sirus pro malgojo, kvazaií. . vortoj ne apartenantaj al si. 
ribeligus pro eliro el lipoj kiuj ilin ne komprenis ... Kaj tiu kanto, 
mi preskaií. gin ne komprenante kiel §i, iafoje liveras al mi melanko
lian ensorêon; fiksigas mian rigardon, nenion vidante, kvazaií. miaj 
okuloj estus hipnotizitaj de aliaj nevideblaj ... 

Estas la okuloj apenaií. malfermitaj de la etulino, de la dolêa 
knabino, kiu malplektadis êirkaií. si, ·aron da ignoritaj melodioj ... 
Kaj tra tiuj naivaj okuloj, okuloj de feino revivigita, kiuj estas 
nenio ella mirinda ensorêo de la songo ... vivadas kaj transcendas 
nur la imago de la vivo vaganta, de la vivo nekontentigita, de la 
deziroj forprenitaj, de la vivo de la dolêaj malkvietecoj kaj de la 
mizeroj vagabondaj ... · 

Tra tiu rigardo, pasadas la grizaj, vintraj tagoj, similaj al grizeco 
de êefvojo, de tombo, de bulvardo ... , la negaj tagoj, de la nego 
rajdanta sur la tegmentoj kaptantaj la brula]on ella fajrujoj. 

:Mi scias kanton, kiu estas ama ... kiu estis lemig!nta al tiu 
etulino êi tiujn sonojn de deziro, kiuj ne povas vibrigi sian animon? 
Kaj tra la frostaj noktoj, noktoj palaj kaj akraj de la lunhelecoj 
bonanimaj, kiuj elgemas sur la nego de l' izolitaj stratoj, de kia 
amstelo kaj de kia amo si transcendos? 

Venu, venu kun viaj sesjaraj mondvagadoj kaj kun via griza 
kanto ... Venu, êar la amojn. kiuj ne apartenas al ni, ni kantos ... kaj 
mi cin akompanos tra la negaj stratoj, sekvante ciajn pa§ojn kaj kun 
fiksitaj okuloj rigardantaj nenien: ni elvokos êiujn ajojn je l' krevo 
de rigardo ... kaj ni kantos la kanton kaj ridos en la mizeroj, ser
êante 1.ra la mondo amon nekonatan, kiu restos super niaj lipoj por 
gin ni atingi dum la horoj de kvieto kaj soleco. 

jOSEPH VENTURA 

* * * 
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LLETRA ALS SENYORS REDACTORS 

DEL «KATALUNA ESPERANTISTO>> 

VOSTES me preguen que ·]s faci dos mots pera ·1 numero de De
sembre ab motiu d'haver acceptat el carrech de Director de 

la Revista que ·Js senyors de Ja Junta del K. E. F. me conferiren. 
Jo entenia dir aquests mots en el numero de Janer y crèguintme 

que si ab plaer els complasch satisfent el seu prech, ab sentiment me 
privo, avençantlo, d'assumpta, de material , del qual tant escasso>' 
anèm pera compaginar un numero. 

No se m'escapa, que ·1 carrech ab que m'han crucificat els bon~ 
amichs del Comitè es d'aquells qui porten menos goigs que mal-de
caps. Conech l'humor dels anonims autors d'articles inpublicables y 
la prohija !iteraria que dona l'estrella de cinch puntes. Prohija ]ite
raria y per afegiment poètica. Apendre les 16 regles y sentirse poeta 
es tot hú. Jo mateix, qui may he fet versos, lo primer que vaig 'ter 

en Esperanto fou una poesia. Y quina poesia! No m'en avergonyeixo 
no obstant. Tot bon esperantista passa pels mateixos graus de febre. 
Pero com la propria experiencia me demostra, que si jo hagués en
viat la poooesia a una revista y ·1 director me l'hagués publicada, 
ara jo rellegintla li guardaria una rencunia profonda, y vull evitar 
que me la guardin semblant a mi, penso no publicar cap vers qui 
no vagi firmat per l'autor d'almenys tres articles en prosa ja publi
cats qualque part. 

Com a reformes materials, publicarem la revista en paper de 
més cos, més escayen t al desenrotllo que va prenent la Federació. 
Potser n'aumentarem el nombre de pàgines : això dependrà del 
major nombre de federats; de la riquesa de la Federació ne dependrà 
la del periodich. 

Com a reforma 'moral, hi ha la promesa d'alguns dels nostres més 
distingits pionirs de colaborarhi assíduament. Jo espero que cap 
d'ells restarà sòrt al nostre prech y que tots compendràn que ·1 
nostre bon nom al extranger depend de Ja qualitat dels trevalls 
que ·s publiquin en la nostra revista. 

Penso publicar la historia del Esperanto a Catalunya, redactada 
pels mellors esperantistes de cada vila; les efemerides del moviment 
català; el mapa esperantista de nostra terra; el planol de Barcelona, 
ab indicació de totes les cases ahont hi ha un samideano, y ·ls d'altres 
viles si cal; polemiques sobre qüestions gramaticals esperanto-cata
lanes; una amplia informació del moviment català, tot en Espera·nto; 
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y tractant de tant en tant lleugerament algun qu'altre aYeniment 
del nostre moviment y de la nostra vida pera cercar l'amenitat ne
cessaria en tota tasca llorda, com la de la propaganda d'una idea 
desinteressada en un poble massa interessat. 

Pero ft>t això no passara de proposits y de bones intencions 
sense l'ajuda de tots. Ab tots els companys compto y espero. 

Pera termenar, jo entench que la revista es dels federats, y per 
lo tant, ab el més ample esperit de tolerancia en ella, s'hi acullirà 
la veu dels nostres companys, espressada en bon esperanto, y res
pectuosa pera les persones y pera la declaració Fundamentista de 
Boulogne. 

Aceptin, estimats senyors y companys, ma afectuosa salutació. 

FRED. PUJULA 

* * * 
OFICIALA PARTO 

El Comitè de ~ K. E. F.~ recomana als senyors delegats i particulars que 

encara no tinguin llurs comptes saldats amb l'Administració que tinguin a bé 

fer-ho abans del 25 del corrent; puix, a vent-se de presentar en el prop-vinent 

número de janer l'estat de caixa de Igii, forçosament aurien d'apareixer dits 

senyors com a deutors, amb llurs respectius noms. 
Novament recordem que poden enviar l'import de quotes i demés en sa

gells de correu de 15 centims ad aquesta Administració (Gracia, 2:\; Sabadell). 

De l'administrador als delegats. - Durant els primers dies de Jancr dc 1912 

rebran les membrokartof pera al nou any. Se ·Is prega que les cobrin desse

guida, o que almenys ·Js interessats hi donin llur conformitat, puix després 

succeeix que al cap de meso~ hi ha qui desitja no continuar a les nostres files 

quan ja s'han fet en vius de revista i altres despeses. Per lo tant, abans d'aca

bar el Janer, enviïn tots els detalls possible a l'Administració, com són baixes 

dc soci, nous socis entrants i tot allò que pugui fer referencia a la bona marxa 

de l'Administració. S'adverteix que tot federat del qual no ·s rebí dintre ·1 

mes de Febrer la corresponent nota de continuació, ja sigui que agi adquirit 

la corresponent membrokarto, ja que agi donat la seva comformitat, deixarà 

cie rebre K.• E. 

De. la Direcció de K. E. a.ls delegats. - La Direcció prega als senyors dele

gats que abans del 15 de cada mes tinguin la bondat d'enviar la nota corres

ponent al moviment de la llur localitat, a fi i efecte que la secció d'4Enlanda 

Movado•> surti lo més completa possible. 
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Els originals han de remetre-s franquejats amb sagells de quart de centim, 

posant en· el sobre :e Originals per a impremta~; i no, com alguns fan, en

viant-los com a cartes. 

Del Comitè de « l(. E. F.~ als senyors presidents i secretaris dels vupos o so

cietats aderits.- El Comitè de «K. E. F.~ ·1s prega que enviin els noms i 

adresses dels actuals presidents i secretaris; com també, si saben l'existencia 

d'algun grupo o societat no aderida que tinguin a bé comunicar-ho, a fi de 

poder fer els treballs amb rapidesa, quan sigui necessari, i tenir un registre 

ben format. 

No passa mes sense que l'Administració tingui queixes de suscriptors que 

diuen no a ver rebut el número corresponent de K. E., arribant alguns a supo

sar que no se •ls envia; per lo qual el senyor administrador (boi fent constar 

que. sense excepció, són expedits tots els exemplars) recomana a tot-om que 

deixi de rebre algun número que de primer el reclami al corresponent reparti

{}or de correspondencia, i, en el cas que no l'hi donin, alesores en vii una postal 

a la nostra Administració per a que pugui posar-hi remei. 

Els que escriuen al Comitè o a l'administrador i no reben contesta partíeu

arment, no creguin que es que no se ·is té l'atenció deguda; ans al contrari: 

<> que ·y ha es que, degut a l'excés de treball que cau damunt nostre, no es 
possible fer-ho. Ademés, d'avui endavant. trobaran a la secció Korespondado, 

de K. E., la corresponent resposta, sempre i quan l'asumpte no urgeixi, per lo 

qual recomanem una mica de paciencia. 
També hem de recomanar, que s'escrigui, sempre en postal, a fi d'evitar 

despeses. 

* * * 
ENLANDA MOVADO. 

BARCELONO 

Nova Societo.- En la kvartalo Barceloneta estis fonda ta de niaj tieaj 

fervoraj gesamideanoj nova Societo monata «Geesperantistaro >>. 

La 3•" Oktobro okazis la inaiíguracio, kiu konsistis en propaganda publika 
pat'olado de Sro. Delfí Dalmau. 

Lertaj gesamideanoj en <<Geesperantistaro• nun instruas Esperanton. Ciuj 
kursoj estas tre eeestataj. Ciam antaiíen I 

Parolado.- La rz•" Oktobro, ee la grava Barcelona Societo 4Dependencia 
Mercantih, Sro. Delfí Dalmau faris pr:opagandan paroladon per kiu li klarigis 
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kial Esperanto estas la plej facillernebla lingvo, kaj tia same per eiuj homoj. 

Li ankaü komparis la vi von de nacia lingvo kun tiu de Esperanto; kaj fine li 

ldarigis kial la latina lingvo logike malsukcesis kaj kial Esperanto nepre 
sukcesos. 

Nia samideano estis aplaüdata de la tuta eeestantaro en kiu tamen estis 
preskq,ü neniu esperantista. 

Novaf kursof.- Ankoraii dum la lastantaüa monato la Barcelonaj jurnaloj. 

en bavis sciigojn pri novaj kursoj de Esperanto farigitaj de la grupoj e Semo~, 

•Espero Kataluna~, 4Supren», Barcelona Stelo~, k. a., cEsperanto kaj Pa
truja~ farigis ankaü novajn kursojn kun la plia propaganda de inaüguracio, 
kiu konsistis en publika parolado de Sro. J. B. Albiñana. 

Reveno.- En la lastpasinta monato revenis nia agema pioniro Sr. Fre
derich Pujulà. 

Estu li plej feliee bonreveninta kaj lia restada en Katalunujo plej longa. 

Tion petcgas la Katalnna gesainideanaro kaj tion postulas nia sankta afero en 
nia laudo . 

* * * 
Així quan quelcom dubtós dc vida llarga, presenta aspectes de força vital, 

diem que són les revifalles de sa mort, podem avui dir que ·1 moviment espe
rantista barceloní es troba ara en l'csmortuïment-sintoma d'una definitiva re

vificació, d'un resurgiment esplendorós, sintoma, en fi, d'una reorganització 
forta, base d'una solida actuació avassalladora, definitivament vencedora. 

Els cursos que ·ls nostr~s grupus obren avui, són migrats; els mateixos. 
grupus es desmembren, s'enfebleixen i fins alguns moren. Els samideanof més 

abnegats i forts, es veuen impotents per a lluitar en tal estat. I es precisa

ment i unicament això lo que farà sentir a tots, prou intensament, la conve
niencia i necessitat de l'unió i de la organització, Si cada un dels elements de 

nostre moviment barceloní se sentís fort, això es, apte o en estat propici per a 
obrar y lluitar tot sol, poc sentiría la necessitat de l'unió : es, doncs, un enfe

bliment general, un esmortuïment ben general lo qu'ha dc fer possible l'aple
gament i unió de tots els elements abnegats i valiosos. 

Per això creiem que l'actual estat de nostre mo,viment a Barcelona es un. 
ermós sintoma. 

I quan per aquest carni aurem arrivat a l'unió i organització, cada un tor
narà a sentir-se fort, però com que alesores ja serà tot-om dintre l'unió, i 

tant sols dintre l'unió se sentirà tot-om fort, com més fort sigui cada ú, tant 
més forts seran tots plegats. - Delfí Dalmau. 

SABADELL 

En la tago s•o de Novembre okazis en la •Teatre Principalt tre grava es
peranta festo, organizita de la societo •Aplech Esperanta Grupo•. 
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C.i estis prezidita de Sro. A. Sabadell, partoprenanlc Sroj. Ll. Mas, de 

•Katolika Stelo~; M. Sola kaj A. Oliart, de ~Lumont. kaj R. Graupere, prezi
dauto de la jus nasklta grupo de la societo ~c. de D. del C. y la I.~ el Sa

badell. 
Ankaií partoprenis Finoj. P. Bertrand, J. Figuerola, E. Elias, E. Duran, 

M. Plana, T. Torra kaj C. Llubet, kiu ludis trc lerle muzikajojn el Men

.c\elbson, Wagner kaj nian himnon. 

LLEIDA 

Esperantista grupo dlerda Espero~. Tia estas la nomo de nova kunbala

ianto por nia celo, jus fondil!'inta ee Ilerdo (Lleida) dank'al la kuraga propa

ganda de la infanteria kapitano Sro. J ohano Melons, kiu var bis al nia celo 

tridekon da gelernantoj, kiuj ceestas la kursojn dc Esperanto donatajn ciutage 

de la 7• gis la 8" vespere, dc Sroj. Melons kaj Grau Casas. 
La entuziasmo de la novaj samcelanoj promesas kaj antaiívidigas frukto

portan rczultaton kaj cstas plej agrable konstati la fondigon dc tiu ei societo, 

tia! ke en la aludita cefurbo ekzistis ankoraií nenia esperantista kunvenejo, 

kvankam en du privataj lernejoj la infanoj estis, de kelka tempo, instruataj 

pri Esperanto. 
Por al tiri ties atenton sur niau lingvon oni preparas esperantajn fcstojn, 

kiuj sendube atingos grandan sukceson, kaj serio da poresperantaj artikoloj 

estos baldau publikigata êc la lokaj jurnaloj. 
Kurage antaiíen, ilerdaj samideanoj ! 

* * * 
BIBLIOGRAFIO 

Ni tlUr raportos pri verkoj duope senditaj al la Redakcio. 

Dresden kaf la Esperantistaro. Gvidlibro kaj propagandilo kun ilustrajoj. 

Friedich Ader, Espcranto-Verlag. Dresden, A. I, Hansahaus (Zahusgasse, 12). 

Prezo : 2 respondkuponoj. 

Jen bonega libro por konvinkigi niajn kontraiíuloin, kiuj bczonas vidi 

agojn por fermi la buson kaj klini la kapon antaií nia afero. C.i estas bele 

prczentita, kaj ne devas manki en la biblioteko de niaj samideanoj. 

Disrompu ni la intermurojn, respondo de Teosofianino al parolado farita 

de Dro. A. H. de Hartog en la Wauhana Logio de la Theosofia Societo, kun 

kontraiíparolado de Dro. A. H. de Hartog, holanda pastro protestanta. Eldo

nita de P. Dz. ~een, Amersfoort. Nederlando. Oni gin ricevos kontraií la sendo 

de po§tmandato da o'zo sm. 
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La krimoj de Dio. de Sébastien Faure, tradukis Luis Carlos kaj F. Bou

kin. Kolekto ~ Paco- Libereco •· Prszo : 25 ceotimoj afrankite. 

Esperanto kai Ido, n° 4 de la ro-spesdeka Biblioteko Esperantista; laii 

·G. Gautherot, iradukis L . E. Mcier. Eldonita de <<Esperanto- Propaganda 

Instituta. Kaiser- Wilhem- sts. 15. Lcipzig~. r6 pa~oj. I'rezo :sm. o'roo. 

Grava cstas la verko de Gauthcrot La Question de la Langue Internationale 

kaj bona la traduko, kiun faris nia samidcano Meier dc liu ei verko, kiu estas 

la plej bona kaj cfika propagandilo franclingva. La brosureto profit.e !egos 

tiuj, kiuj dcziras senpartian informi~on pri la !disto skismo. 

Vidafoi de Senlirno. Originala traktato de Prof. Marcel Finot, n° 5 ella 

sama Bibliotcko. 24 pa~oj. Prezo : kiel la antaiia. 

Prof. Finot, kiu jam vcrkis tiom da popolesciencaj artikoloj originalaj en 

Esperanto, prezentas al ni en ei tiu verketo facile kompreneblajn klarigojn 

pri la konsisto de eielo, pri la mirinda cvoluado de la steloj kaj pri la mirin

da] oi de la vivodona suno. Ciu kun krcskant.a intereso !egos la li breton, kiu 

ankaii tre taugas por legado en kursoj kaj dum grupaj kunvcnoj. 

La plej bona f spritajoj el 4 M unhenaj flugantaj folioj ~. Esperanto Propa

~~;anta Institu~o Leipzig, 157. 64 pa~oj. Prczo: sm. o'6oo. 

Ciusemajnc mi tralcgas la konatan humorajan gazeton Fliegende Bltitter 

~cd kelkfoje mi nc ~uas plcnc la spritajojn, kiujn enha.,·as ear miaj konoj de 

la germana lingvo nc cstas sufieaj por tio, sed nun kiam mi renkontis la 

samajn spritajojn, kaj en nia internacia lingvo, mi ne du bis ee u nu momento, 

rekomendi ei tiun amuzan libron, kiu cstas, trc bele presita, ornamo por 

biblioteko. 

Signi/o de akciaj societof por la Esperanta movado, de A. A. Sa?arov. 

::v!oskva Librejo ~Esperanto~. 2G, Tverskaja, Moscou. Prezo : sm. o'o5. 

En ei tiu librcto la aiitoro proponas la starigon de firmo por eldoni librojn, 

.eu esperante, eu rusc. 

La Popolwmigo en Aústrio en rgu , de Jindrich Hant.ich, eldonita de 

•Bohema Nacia Konsilantaro•, en Praha. I. 331. 

Ci tiu bro§ureto estas sendata scnpage al eiuj esperantistoj, kiuj ~in petas 

al la supra a:dreso, kun la celo diskonigi la monstran sistcmon kian uzas la 

austria regi~taro por premi la Slavojn kaj forigi lian lingvon. 

Vengo Vengüa. Humora bilda rakontcto, vcrkita de Dro. A. Rudy. Raleig, 

" . C. Usono. Prezo : sm. 0'25. 
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La bildoj enhavas la klarigojn nccesajn por kompreni bonc la rakonton ler

nantc ankaü grandan kvanto da vortojn sen nenia peno. 

Réponses a quelques objections, par M. Rollet de L'Isle. Paris. Esperantista 

CcntraOficejo. sr, ruc de Clichy. Prezo: ne montrita. 

Tre grava verketo por la csperantaj propagandistoj, kiuj trovos en gi bonan 

matcrialon por kontraüstari niajn kontraülojn, kaj ankaü por tiu el tiri kelkajn 

notojn kiu deziras fari paroladon pri nia lingvo. 

Bedaürinde gi eslas <'ldonita franclingve kaj ne ~iuj konas tiun lingvon. 

L'Éckec de la Délégation, pour l 'adoption d'une langue auxiliaire interna

tionale. Recucil de Documents. Paris. Esperantista Centra Oficejo. sr, rue de

Ciichy. Prezo : ne rnontrita. 

Tiu Kajcro enhavas serien dc dokumentoj kaj leteroj pri la akcepto de in

tcrnacia lingvo. 

Elekto el ~Germana Kantrezoro•>, de Erk· Ricevebla per Esperanto Propa

ganda Instituto. Leipzig, rs7. Prezo : sm. r,ooo. 

Bonan ideon ha vis la firmo C. F. Peters cldonintc tiun belegau libron. Ci 

enhavas la plej konatajn popolajn kantojn germanajn kun la traduko esper

anta, farita per Ja zorgo dc G. E. A. kaj provizita per notoj por kanto ·kun 

fortepiana akompano. 

Ni rekomendas al eiuj rnuzikamanloj liun amplcksan kantaron kàj gojkorc 

salutas gian aperon. 

Portreto gravurajo, de Dro. L. L. Zamenhof. ekstera grandeco 22 : 31. Ri

cevebla nur per la Esperanto Propaganda Instituta. Leipzig. Prezo afrankite: 

sm. o'8so. 

Arta portreto de nia Majstro, kiu tute indas trovigi en ei u grupejo aií kun

venejo kiel ornarnajo, ear ni kredas ke gis nun gi estas la plej vera kaj bela 

el eiuj. 

Kondukanto al belega Skotlando. Higgie y K.n;o Printers y Plublishers. 

Rothcsay. Prezo: sd. <l· 

Brosureto, kiu priskribas morojn, tradiciojn, industrien, klimaton, k. t. p. pri 

la belega Skotlando. Ci cstas uzebla por koni sufiee la landon de Charles 

Douglas, William Drummond, Robert Balfour, John Holybush kaj William 

Ballinden. 

Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24.-BARCELONA 


