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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-
llexions 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 àuria 
pensat en l'Esperanto. I es que les autoritats en realitat no són més 
que -ls instruments de govern del poble : els que tals són, no 'u són 
més que perquè 1 poble "Is delega per a que tals siguin. Per això fan 
lo que -ls poble -1 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, espontàniament, trobant-
se en favorables circumstancies, van a concórrer 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 ad 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 mítings, sobre tot quan les circumstancies són propries, 
com per exemple en l'inauguració de cursos, de grupus, de bande
res, etc. I dic que tot just arr 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 miting 
en el «Casino del Comercio», de Terrassa, i un altra al «Centre de 
Lectura», 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 dia 22 d'Octubre, a Vilanova i Geltrú, un acte 
anàleg pròxim a tenir lloc a Mataró, e tc , etc. 

I es així com hem de generalitzar la nostra causa i fer opinió. 
Hem d'invitar a controvèrsia, 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 gesamideanoj amb les victòries que 
per aital camí 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'ome fins avui agi 
pogut sentir i veure. 

Enlaire -1 cor i enfora "1 pit, doncs, gesamideanoj! 
A lluitar, que la nostra lluita produeix el goig de la vida útil i 

benfactora per a tots els germans omès! i no sols d'avui, sinó també 
de demà i de tota l'umana futuritat! 

DELFI DALMAU 

• • • 

GENTOJ KAJ LINGVO INTERNACIA' 

ESTIMATAJ Sinjoroj! Kvankam la nomo de Via kongreso estàs 
«Kongreso de Rasoj», tamen permesu al mi, ke mi parolu ne 

sole pri rasoj, sed anka pri gentoj, ar ambaü egale signifas etnolo-
gian grupon da homoj kaj diferencas nur per sia amplekso. La samaj 
rilatoj, nur eble en pli au malpli granda mezuro, regas inter la gent
oj , kiel inter la rasoj, kaj tre ofte estàs malfacile diri, u tiu au alia 
homagrupo prezentas rason au genton. 

La reciproka batalado inter la diversaj homaj rasoj kaj gentoj 
estàs la plej granda malfeli o de la homaro. Se la Kongreso de Rasoj 
povus trovi ian rimedon, por forigi, au almenaü malfortigi la reci-
prokan malamon kaj bataladon inter la homaj gentoj, i povus esti 
kalkulata al la plej gravaj el iuj kongresoj, kiuj iam ekzistis. Sed, 

1) Memuaro verkita de Dro. L. L,. Zamenhof por la Kongreso de Rasoj, 
Julio, 26-29, 1911. — London. 
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por tion atingi, la kongreso devas ne kontentigi sin per teoria rezon-
ado, kiu forflugas sencele, kiel vento, ne ser i vanajn kompromisojn, 
kiuj ílikas unu lokon, krevigante alian; i devas anta io esplori 
kaj trovi la ka zon de la ekzistanta malbono kaj ser i rimedon, por 
forigi, a almena malfortigi tiun ka zon. 

Kio estàs la efa, eble e la sola ka zo de la malamo inter la. 
gentoj ? 

Cu cirkonstancoj politikaj, t. e. konkurado inter tiuj homaj grup-
oj, kiujn ni nomas regnoj ? Ne! ar oni ja scias, ke ekzemple germa-
no el Germanujo ne sentas ian naturan malamon kontra germano 
el A strujo, germanoj naskitaj kaj lo antaj en plej diversaj regnoj 
havas inter si reciprokan simpation, dum ekzemple germanoj kaj 
slavoj, naskitaj kaj lo antaj en plej diversaj regnoj havas inter si 
reciprokan simpation, dum ekzemple germanoj kaj slavoj, naskitaj 
kaj lo antaj en la sarna 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 in kreas la konkurado ekonomia? Ne! Ofte efektive ni a das 
la krion : «Dan ero! Tiu au alia gento nin ekonomie englutos! Ni 
malamu in, ni premu in, ni batalu kontra i!» Sed iu homo, 
kiun ne blindigas ovinismo, facile povas kompreni, ke tiuj krioj 
estàs tute sensencaj, ke ni malamas fremdaj n gentojn ne ar ni timas, 
ke ili nin ekonomie englutos, sed ni krias pri englutado tial, ke ni 
ilin malamas. Car se efektive ekonomia timó estus kaüzo de nia mal
amo, tiam en iu lando iuj provincoj kaj urboj devus ja tiel same 
reciproke sin malami kaj kontra batali. Cu efektive pro ka zoj eko-
nomiaj ekzemple la milionoj da rusaj malri uloj malamas la milionojn 
da inoj malri uloj, dum, por defendi siajn rusajn premantojn kon-
tra fremduloj ili tiel volonte ver as sian sangon ? Kompreneble ne,. 
car la rusa soldato, mortigante inan soldaton, scias tre bone, ke tiu 
i lasta neniam fams al li tiom da malbono, kiom lia samgenta 

«pugno». Sekve ne ka zoj ekonomiaj kreas la intergentan malamon. 
Cu in kreas la reciproka malproksimeco, la malsameco de la geo-

grafiaj, klimataj kaj aliaj cirkonstancoj, kiuj ka zas ian naturan 
fremdecon kaj antipation inter la gentoj ? Ne! Malproksimeco kaj 
malsameco de lokaj klimataj cirkonstancoj efective ka zas kelkan 
malsamecon de la ekstera o kaj de la karaktero de homoj, sed ne 
kaüzas gentojn nek intergentan malamon. La geografia kaj loknatura 
diferenco inter Peterburgano kaj Odesano avi inter Kievano kaj 
Krasnojarskano estàs senkompare multe pli granda, oi ekzemple 
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DDM LA VII*. — GRUPO DE GEKONGRESANOJ EN LA KORTO 

DE LA REGA ATENEO EN ANTVERPENO 

inter Berlinano kaj Varsoviano, kaj tamen inter la unuaj regas la 
sento de plena samgenteco kaj frateco, dum inter la lastaj iam 
regas la sento de plena reciproka fremdeco kaj plej íanatika inter-
genta malamo. Sekve ne la malsameco de la geografiaj kaj klimataj 
cirkonstancoj kreas la intergentan malamon. 

u in kreas la fakto, ke malsamaj rasoj kaj gentoj diíerencas 
inter si per la ecoj de korpo? Ne! Interne de iu gento ni havas 
homojn kun la plej malsama koloro de la haüto, kun plej malsama 
grandeco, formo de la korpo kaj de iaj apartaj partoj; ofte du per-
sonoj el la sarna gento multe pli diíerencas inter si reciproke per la 
korpo, oi ekzemple meza Japano de meza Franco; kaj tamen al 
neniu iam venas en la kapon e la plej malgranda ideo dividi la 
membrojn de ia popolo en apartajn grupojn la la korpaj formoj kaj 
supozi. ke tiaj grupoj devas sin reciproke malami kaj kontra batali. 
Pri la plimulto da fremdaj gentoj jam nun neniu el ni dubas, ke la 
malsimileco inter iliaj korpoj kaj niaj estàs por ni tute indiferenta, 
ni plejparte in e tute ne povas distingí, oíte i e rekte nin alio-
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gas, dank' al nekonscia le o de la naturo, kiu íiziologie favoras in-
termikson de la gentoj. 

Nur pri unu sola raso al multaj el ni ajnas, ke ni havas kaj 
iam havos kontra i antipation naturan, tio estàs la raso nigra. 

Sed pli atenta primedito facile montros al ni, ke la ka zo de tiu an-
tipatio estàs tute alia : la nigruloj, kun kiuj ni, blankuloj, kunpu i -
as, anta tro nelonge estis ankora sova uloj kaj poste sklavoj, kaj 
la plimulto el ili konservas ankora la karakterajn trajtojn au la 
sekvojn de longa barbareco kaj sklaveco, kaj tio nin, homojn liberajn 
kaj jam de longe civilizitajn puré instinkte íorpusas. La sentoj de 
blankulo koncerne nigrulon — tiu sento, kiu ajnas al ni ia rasa an-
tipatio — estàs en efektiveco tute la sarna, kiel la sento de hereda 
aristokrato koncerne krudan kampulon, kiu estàs malagrabla al li 
pro sia neinteligenteco kaj malelegantaj manieroj. Sed kiam post 
kelka tempo e la nigruloj malaperos iuj trajtoj de estinta barba
reco kaj sklaveco, kiam ili atingos potencan gradon da kulturo, el o-
vos el sia mezo multe da grandaj homoj — tiam tute sendube la nuna 
senkonscia malestimo kaj antipatio cedos lokon al respekto, kaj tiam 
nin jam certe ne forpu os ilia nigra ha to a dikaj lipoj. Ciu el ni 
povas vidi en sia propra popolo multajn personojn, kies korpoj multe 
pli malpla as al ni, oi la korpo de ia alirasano; se iliaj korpoj estàs 
por ni tro malagrablaj, ni eble ilin evitas; sed u pro la formo de 
ilia korpo ni ilin malamas a persekutas ? Ne! Ne la malsameco de 
la korpaj formoj kreas la intergentan malamon. 

Cu in kreas la malsameco de la mensoj ? Ne ! La cerboj kaj la 
koroj de la homoj el iuj gentoj estàs la sia naturo tute egalaj; 
kaj se ni tiel ofte vidas malsamecon de mensoj, tio estàs ne proprajo 
genta, sed propra o individua, a dependas nur de la cirkonstancoj, 
en kiuj la individuo a la tuta gento vivas. Se ni vidas grandegan 
diferencon inter la mensoj de ia interne-Afrika gento kaj la mensoj 
de ia Europa popolo, la kaüzo konsistas ne en la malsameco de la 
gentaj ecoj, sed en la malsameco de la civilizacio au de la politikaj 
aran oj. 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 Afrikanoj homman antoj. Sekve ni havas 
ei tie ne diferencon de gentaj mensoj, sed diferencon de klereco, kiun 
ni en pli a malpli granda mezuro povas vidi anka inter la diversaj 
klasoj a diversaj historiaj periodoj de la sarna gento. 

Ke la diversaj mensoj ne prezentas ian apartena on gentan, tion 
pruvas ne sole la fakto, ke egalmaniere edukitaj homoj el iuj Eúro-
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paj gentoj havas tute egalajn mensojn, sed tion ankoraü pli bone 
pravas la koraparo ekzemple inter civilizita antikva Egiptujano, ci-
vilizita nuntempa Japano kaj civilizita Europano : ili tri apartenas 
ne sole al malsamaj gentoj, sed e al tute malsamaj rasoj kaj konti-
nentoj, kaj tamen — se ni apartigos la cirkonstancojn de tempo, 
loko kaj religió — u la mensoj 
de tiuj Afrikano, Aziano kaj ^ fe 
E ro pano ne aperos al ni tute 
egalaj ? Cu ekzemple la menso 
de tute alirasa japana scien-
culo ne estàs la sama, kiel la 
menso de Europa scienculo, 
malgra ke ankora anta 50 
jaroj inter la Japanoj kaj E -
ropanoj ekzistis ajne kolosa 
malsameco? 

Se unu homa grupo havas 
a ajnas havi iom alian kar
akteron, oi alia grupo, tio ve-
nas ne de ia aparta genta 
menso, sed nur deapartaj cir-
konstancoj, en kiuj la grupo 
vivas: grupo, edukita en skla-
veco, ne povashavi tian kura-

an kaj liberan teni on, kiel 
grupo, edukita en libereco; 
grupo, kiu ne havis la eblon 
ion lerni, ne povas havi tian 
lar an spiritan horizonton, 
kiel grupo, kiu multe lernis; 
grupo, al kiu estàs malpermesite havi aliajn laborenspezojn krom 
komerco, ne povas havi tian karakteron, kiel grupo, kiu iam vivas 
kun la tero kaj naturo. an u la cirkonstancojn de la grupa vivo, kaj 
tiam — kion ni jam ofte vidis en la historio — morgaü la grupo A 
havos la karakteron 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 intergentan malamon. 

Cu in kreas la malsameco de la deveno ? Efektive, en la unua 
momento ajnas, ke tio estàs la plej efa ka zo de la intergenta 
malamo. Ni scias, ke iu el ni araas«sian sangon», ke iu el ni multe 
pli amas sian íraton a samíamilianon, oi iun «fremdulon». La in-

DUM LA VIIa . — LA REPREZENTANTOJ DE 
«K. E. F.» SROJ. J. BREMON KAJ F. P D -
JULà KUN S I N ó . RKBOURS DE PUJULA 
KAJ KOLOKELO POLLEN, EN A N T V E R -

PENO. 
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terne altira kaj ekstere forpu a aparti ado de la familioj prezentas 
jam prototipon de reciproka rilato inter gentoj kaj rasoj, kiuj pro 
supozo de deveno prezentas ja nenion alian, oi familiojn en pli vasta 
mezuro. Tamen, kvankam samgentanoj nomas sin «samsanguloj» 
kaj «fratoj», estàs tre facile pruvi, ke la analogio inter familioj kaj 
gentoj kaj la graveco de la deveno por la intergentaj rilatoj estàs 
nur ajna. Samfamilianoj scias, ke ilin naskis la samaj gepatroj a 
la samaj geavoj ; samgentanoj analogie kredas, ke anta multe da 
centjaroj a miljaroj ilin naskis la samaj pra-praavoj ; sed tiu kredo 
estàs nur supozo, kiu estàs bazita ekskluzive nur sur la sameco de 
la lingvo kaj religió kaj kiu en la plimulto da okazoj estàs tute mal-

usta. Ka ze de konstanta intermiksi ado de la popoloj, neniu 
(krom kelkaj 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 lo anto de la tero apartenas al la sama gento, al kiu apartenis 
liaj malproksimaj praavoj, sed kontra e : el tiuj personoj, kiuj 
scias sian devenon (krom la religie fermitaj kastoj), la plimulto 
scias tute precize, ke iliaj praavoj apartenis ne al tiu gento, al kiu 
ili mem nun apartenas. Kaj tamen u iu povus diri, ke ekzemple la 
grandaj rusaj verkistoj Karamzin, Pu kin aü Lermontov ne estis 
puraj, plej puraj rusoj, kvankam iliaj praavoj estis ne rusoj ? 

Ciuj paroloj pri deveno kaj hereda sango estàs nur írazoj 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 estàs fakte fremda 
por ni per sia lingvo kaj sia religió. Se la gepatra kaj família lingvo 
de iu estàs la rusa kaj lia religió estàs la rusa (grek-ortodoksa), 
tiam — kia ajn estus ia deveno, kie ajn li lo us, kian ajn korpan 
ekstera on li havus — li mem kaj iuj liaj cirkaüantoj vidas en li 
Ruson. Se, kontra e, iu e scias tute precize, ke liaj praavoj estis 
puraj Rusoj, sed li mem havas lingvon kaj religion ne rusajn, tiam 
nek li mem nek aliaj nomos lin Ruso. Kompreneble, se iu mem ne 
naski is kun la lingvo kaj religió 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 unu fojo an i i; sed lia 
idaro jam plene kaj por iam solvi as en la dirita gento. 

Estàs kompreneble, ke ju pli malproksime (geògrafie kaj etnolo-
gie) staras la akceptintoj de fremda lingvo kaj religió, des pli mal-
rapide estos la procedo de la solvi ado; sed la procedo nepre fari os, 
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 Masoj, sed en la tutapopolo) parolus la lingvon francan 
(ne kripligitan, sed tute puran) kaj havus tiun saman religion kaj 
morojn, kiel la plimulto de la metropolaj francoj, — u tiam la 
írancaj naciistoj- ovinistoj ne vidus en ili verajn francojn? Multe 
pli rapide iràs la procedo e pli granda geografia kaj etnologia prok-
simeco. Ekzemple prezentu al vi, ke hodiaü tiuj hungaroj forgesis 
por iam la 1 ngvon lmngaran kaj komencis paroli nur la lingvon de 
la germanoj : u en tia okazo post 30-40 jaroj ekzistus inter ambaü 
gentoj ia diferenco au genta malamo? Certe ne, ar ili por iam 
fari us unu gento. Prezentu al vi, ke hodiaü iuj hebreoj decidís 
for eti por iam la hebrean religion kaj akceptis la religiojn de la 
popoloj, kiuj ilin cirkaüas; u en tia okazo post 30-40 jaroj ekzis
tus ankoraü ia diferenco inter hebreoj kaj ne-hebreoj, ia «hebrea 
problemo», ia antisemitismo aü filosemitismo ? Certe ne, ar per la 
an o de la religió la tuta tiel nomata «hebrea raso» por eiam mal-

aperus. Sekve ne la malsameco de la deveno, kiu estàs nur preteks-
to, sed ne kaüzo, kreas la gentojn kaj la intergentan malamon. 

Kio do estàs la vera kaüzo de la intergenta diseco kaj malamo ? 
El io, kion mi supre montris, oni povas jam vidi, ke, malgra iaj 
kvazaü - sciencaj teorioj pri rasaj aparta]oj, klimatoj, hereda san-
go, k. t. p., la veraj rnuroj inter la gentoj, la vera kaüzo de eia in
tergenta malamo estàs nur la malsameco de la lingvoj kaj religioj. 
Precipe la lingvo havas tian grandegan kaj preskaü ekskluzivan 
rolon en la diferencado de la gentoj, ke en kelkaj lingvoj la vortoj 
«lingvo» kaj «gento» estàs plenaj sinonimoj. Sed du homoj parolas 
la saman lingvon, sen reciproka humiligo, kun egalaj rajtoj pri tiu 
lingvo, kaj dank' al i ili ne sole reciproke sin komprenas, sed havas 
la. saman literaturon (bu an aü skriban), la saman edukon, la sam-
ajn idealojn, la saman homan dignon kaj rajtojn, se ili krom tio 
havas la saman «Dion», la samajn festojn, la samajn morojn, la 
samajn 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 iu el ili krom 
tio havas tute aliajn morojn kaj vivaran ojn, 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 io, kio ka i as por ni en mallumo. 
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Estàs vere, ke multaj el ni povas interkompreni i kun aligenta-
noj, kaj tio estàs la kaüzo, ke en la plej kleraj klasoj la intergentaj 
muroj estàs malpli dikaj; estàs vero, ke multaj el ni konas kaj 
juste taksas la esencon de fremdaj religioj, kaj tio estàs la kaüzo, 
ke homoj vere pensantaj neniam malamas aligentanon pro la alieco 
de lia religió; sed por ke reciproka sinkomprenado eíektive interligu 
du homojn, estàs necese, ke pri la parolata lingvo ambaü sentu sin 
egalrajtaj; por ke la religió ne prezentu muron inter du homoj, estàs 
necese, ke ili ambaü ne sole estu reciproke toleremaj en principoj 
de interna kredo, kiu e inteligentaj homoj estàs afero individua 
kaj ne dependas de la gento, sed ke ankaü diversaj eksteraj religiaj 
vivaran oj ilin ne disigu. 

Cio supre dirita alkondukas nin al la sekvanta konkludo princi-
pa: La intergenta diseco kaj malamo plene malaperos en la homaro nur 
Ham, kiam la tuta homaro havos unu lingvon kaj unu religion; car 
tiam la tuta homaro en efektiveco prezentos nur unu genton. Daü-
ros tiam en la homaro tiuj diversaj malpacoj, kiuj regas interne de 
iu lando kaj gento, kiel ekzemple malpacoj politikaj, partiaj.eko-

nomiaj, klasaj, k. t. p.; sed la plej terura el iuj malpacoj, la mal
amo intergenta, tute malaperos. 

Príncipe iu amanto de la homaro sekve devas celi al tio, ke la 
tuta homaro havu unu lingvon kaj unu religion. Sed u praktike tio 
estàs necesa ? Ne ! Malfeli iga por la homaro estàs ne la ekzistado de 
la gentoj, sed ilia is nun tute neevitebla reciproka altrudi ado. 
Ciufoje, kiam mi volas interrilati kun aligentano, estàs nepre nece
se, ke aü mi altrudu al li mian lingvon kaj morojn, aü li altrudu al 
mi siajn. Kiam malaperos tiu bedaürinda neceseco de altrudado. tiam 
malaperos la intergenta malamo. Tute same, kiel por interna paco 
en ia lando ne estàs necese, ke la familioj kun siaj familiaj moroj 
kaj tradicioj malaperu, sed estàs nur necese, keiline bezonu altrudi 
siajn familiajn aparta ojn al aliaj familioj kaj ke por iuj eksterfa-
miliaj aferoj ekzistu le oj kaj moroj neütrale-landaj, tiel same por 
la paco de la homaro ne estàs necese, ke la gentoj nepre malaperu, 
sed estàs nur necese, ke ili trava tian « modus vivendi», kiu perme-
sus al ili forigi siajn eksterajn pikilojn kaj ne altrudi al si reciproke 
siajn gentajn aparta ojn. Estàs necese. ke la homaro aran u 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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iuj rilatoj intergentaj uzu lingvon neutràle-homan kaj vivu la etiko, 
moro] kaj vivaran oj ne trale-homaj. 

* 

Kiamaniere oni povas tion atingi pri aferoj religiaj, pri tio mi 
nun ne parolos ar : tio ne estàs la temo de mia memuaro kaj 
postulas priparolon tute specialan kaj vastan; ar la religió ne 
estàs io nature genta, sed dependas de la volo de la homoj kaj pre-
zentas parton de la homa civilizacio, tial la religia unui o de la po-
poloj jam de longe komenci is per si mem, kaj in malhelpas nur 
c rkonstancoj tute flankaj, kiuj baldaü pasos : kiam unuflanke en 
iuj landoj malaperos la privilegiiteco de tiu aü alia religió kaj 

sekve iu povas an i sian denaski an religion sen perfido kontraü 
siaj suferantaj samgentanoj, kaj kiam duaflanke ekzistos religió, 
kies dogmojn iu homo povas akcepti sen malhonesteco kontraü sia 
konscienco, tiam tre rapide la tuta homaro aran os sian religian 
vivon en egala maniero. 

Cetere la unui o religia estàs forte ligita kün la unui o lingva. 
Estàs afero tute senduba, ke ju pli la homoj komuniki ados sur 
neütrale-lingva fundamento, ju pli per tiu egalrajta kaj sengenta 
lingvo ilia literaturo, ideoj kaj idealoj unui os, des pli rapide ili 
ankaü en rilato religia interasimili os. La tuta problemo de la 
unui o de la homaro kaj de la malapero de intergenta malamo kon-
centri as sekve en unu afero, en unu sola afero ; kaj tiun i aferon 
mi plej insiste rekomendas al via atento, vi, kiuj kunvenis, por pri-
pensi la problemon de amikeco kaj justeco inter la gentoj kaj la 
rasoj. Tiu afero estàs : por tiu rilatoj intergentaj oni devas uzi lingvon 
neutràlan, por tiu jacile akireblan, al tiu egalrajte apartenantan. Al 
ciu, kiu ne volas paroli kun ni en nia lingvo, ni parolu en lingvo 
ne trala, kaj tiam malaperos la efa kaüzo de intergenta malamo 
kaj humiligo; iu gento, kiu ne volas humiligite akcepti kulturon en 
lingvo de siaj malamikoj aü de fieraj najbaroj, havu la eblon ak
cepti in en nehumiliga lingvo neütrale-homa, — kaj tiam baldaü 
ne ekzistos plu gentoj senkulturaj. 

* * 

Cu tia neütrala lingvo povas ekzisti? Jes, ar i jam de longe 
ekzistas, bonege funkcias, havas grandegan multon da uzantoj kaj 
ri an, potence kreskantan literaturon. Tiu lingvo, kiu havas neniun 
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materialan aü moralan mastron, sed estàs plene libera kaj egalrajta 
apartena o de iuj siaj uzantoj kaj postulas de ili nur, ke apartaj 
ambiciaj personoj ne rompu kaj ne an u in sen komuna interkon-
sento, — tiu lingvo ne sole ekzistas kaj bonege funkcias, sed i an-
kaü jam nun períekte plenumas tiun rolon, pri kiu mi supre paro-
lis, t. e., la rolon de interhoma fratiganto kaj de foriganto de iuj, 
muroj kaj malarno inter la gen to j . Kiu volas konvinki i pri tio, kiel 
bonege tiu lingvo povas esti uzata egale de iuj rasoj; kiu volas 
konvinki i pri tio, kian grandegan gentunuigan íorton posedas 
tiu neütrala, al iuj 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 diskutu 
teorie, ne babilu pseüdo-sciencajn frazojn pri rasaj apartàjoj, sed 
li vizitu unu el là ciujaràj universalaj kongresoj de esperantistoj; li 
vidos tie la perfektàn hàrmonion inter la gentoj; li vidos per siaj 
propraj okuloj kaj àüdos per siaj propràj oreloj, kiel la interrilatado 
sur neütrala, neniun humiligàntà fundamento absolute forigàs kaj 
forgesigas iujn barojn kaj fremdecon inter la gentoj, — kaj tiara 
li komprenos, kion la homaro bezonas, por àtingi fine pacon inter 
la gentoj. 

Tion, kion la homaro bezonàs, ni ne devàs nun plie deziri, ni ne 
devas kun grànda malfacileco kaj dubà rezultato provi giàn kreàdon 
— ar i jàm ekzistas, kiel sendubà, plene pàlpebla fakto. Ni devas 
nur subteni in. 

Neniaj kompromisàj pàliativoj, neniaj sàgàcàj politikaj kontràkt-
oj donos pacon àl la homaro. Sed ju pli la esperantismo forti os en 
la mondo, ju pli ofte la homoj el diversaj gentoj kunvenàdos kaj 
interrilàtados sur neütrala fundamento, des pli ili kutimos sin kom-
preni kaj ami, des pli ili sentos, ke ili iuj havàs egalajn korojn, 
egàlàjn mensojn, egalajn ideàlojn, egàlajn suferojn kaj dolorojn, ke 

ia intergenta malamo estàs nur restajo el là tempoj barbaraj. El 
tiu neütrala fundamento, kaj nur el tiu fundamento, iom post iom 
eljcreskos tiu estonta unuigita kàj puré homà homaro, pri kiu revis 
la profetoj de iuj gentoj kàj tempoj. 

Se vi, membroj de la Kongreso de Ràsoj, volàs, ke viaj laboroj 
donu reàlajn fruktojn, vi scios, kion vi devas fari. 

L. L. ZAMENHOF 

• • • 
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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 tagnaski o, rosguto tre hela, 
en i, dol an kison metis ravigita. 

Kaj tiu guteto de roso humila 
kun fid' enami is de 1' floro entila, 
ne kredis i morti eble tro balda e 
kaj en la kaliko, de kiu irka e 
io bonodoras pro 1' ojo Aprila, 

kaj kie la arma papili 'dormi is, 
silente 1' rosguto rav-ekstazii is. 
«Ni uu trankvile je 1' horoj plezuraj 
da rantaj momenton!», la tonoj murmuraj 
ellasis, de 1' guto kiu pli oji is. 

Sed balda karese in palpas, in tu as 
la varm' sunradia; tiam in dispu as, 
kaj 1' anta a ojo de vibra odoro 
fari as mal oj' en la fundo de 1' floro 
kie 1' papilio ankora nun ku as. 

A dante kanzonon de rava cikado 
veki as la roso de sia dormado 
kaj i tuj ektremas, silente, senbrue, 
kaj ploras, kaj timas malgaje; sen ue, 
ar estàs timiga cikada kantado. 

«La vivo, tre dol a kaj de mi amata 
apud vi ja estis, ho flor' delikata, 
kredante nur iam brile vin amadi!»; 
la morto devigas, fine murmuradi 
al roso malvarma, de 1' sun 'mortigata. 

1) Versa} O kiu atingis la ordinaran premiem, en nia unua Literatura Kon-
kurso. 
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Kaj iom post iom la guto fandi as 
dum la varma Suno al iel' levi as, 
la grenojn, la kampojn, ion orumante, 
la florojn, foliojn, kun bril' sekigante 
por la hela tago kiu proksimi as. 

En tiu kaliko de floro krevanta 
la oja rosguto fari as dormanta 
kaj restas rígida kaj i as senforta, 
batalas al vivo sed tuj i as morta 
pro 1' troa kareso de I' Sun' varmiganta. 

Tiel sian rolon la rosguto ora 
finis, tre aluza de 1' kroneto flora 
kie papilio, in irka prenante, 
kiàm in malfermos la sun' veki ante, 
alian dol kison al flor', donos glora. 

J. VENTURA, el Terrassa 

• • • 

LA GRANDA ARBO1 

Devizo : «Ankoraü...» 

I 

PROKSIME de la vojo staras altega arbo, kiu tute ajnas enigi sian 
supra on en la bluon de la firmamento. 

Apud la piedo de 1' arbo pasis homo kiu, mire in rigardinte, 
ekkriis: 

«Gi estàs belega arbo !» 
Kaj li da rigis sian interrompitan mar adon. 
Poste pasis dua trairanto kaj tiu i, anka pensis ke la arbo 

estàs belega, sed ne malíerminte la lipojn por tion diri, pasis ne 
haltinte. 

Pli malfrue pasis tria mar anto kaj tiu i e ne atenti is pri la 
estado de 1' arbo. 

i) Premiita en nia unua Literatura Konkurso, perla premio de Sro, Di-
rektoro de 1' «Institut de Tarragona». 



KATALU.NA ESPERANTTSTO 319 

II 

Fine alvenis du frenezuloj, Unu el ili intenci rimpi in; sed 
apena li atingisla unuajn bran ojn falis teren kàj rompi is lia kapo. 
Tiam oni vidis ke li havis nenion en i. 

Lia kunulo intencis same grimpi; sed, per pli da ruzo a da 
fortoj oi sia antaüulo, sukcesis atingi la suprajon kaj de tie li povis 
atente rigardi la mondon — malgrandan, tre malgrandetan ! —ku -
antan sub siaj plandoj. 

Kaj la mondo proklamis lin Geniulo. 

I I I 

Kaj dauris pasante homoj kaj homoj kiuj, kiel tiu unua, haltis 
momenton por admiri la Geniulon, kaj ekkriis: 

«Eble la frenezulo kiu fàlis estis tia Geniulo kia tiu i... sed la 
sorto ne favoris lin.» 

Tiuj i estis la inteligentuloj. 
Kaj, pasis pli multaj homoj kiaj la dua, kaj nek ion dirante nek 

haltante, ili sin komplezis pensante: 
«Eble tiu cí kiu atingis la suprajon estis tiel freneza kiel tiu kiu 

falis... sed favoris lin la sorto.» 
Tiuj i estis la sa aj persono]. 
Kaj pasis pli multaj homoj, — ho, multegaj pli! — kiuj, kiel la 

tria, dauris en sia mar ado nenion pensinte e nek suspektinte la 
ekzistadon de la frenezulo, nek tiun de la Geniulo. 

Kaj tiuj i estis la grandega plimuUo, kiuj nomas sin mem pres-
ka tiuj. — Kaj tiuj i estàs kiuj faràs kaj malfaras car la tero estàs 
ilia. 

APELES MESTRES 
(kun afabla permeso de V aihoro trad. E. PELLICER) 

LA PATRA AMO 

DE longe jam foriris la gajeco e la metiisto. Jako, la is nuna 
bona kaj lerta lignisto, estàs nun preska tute an ita. La 

paco kiu regis en lia simpatia familio, dum la unuaj jaroj de lia ed-
zi o, estis anstata ita de la malamo, de la malgajeco, de la malfeli-
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eco. Mario, la bela kaj ridema Mario. la iama karesema edzino, 
estàs hodia nekonebla. Longaj kaj profundaj sulkoj aliformigis 
ian viza on; iaj okuloj perdis pro la larmoj la tiaman armon, kaj 

esprimon, kaj e kiam por ka i siajn internajn suferojn i intentis 
ekrideti, ia mieno malkovris la agrenon kiu ian koron premis. 

Família malfeli a o estis la kialo de tiu grava an o. La mal-
granda Ludo jo, la unua frukto de ília geedzi o lasis en la atingo de 
sia tria jaro, la patran societon por kuni i kun siaj similuloj la an-

eloj. La vundo kiu la geedzojn trafis estis fatala, tial ke la infaneto 
íorkunportis, en siaforflugo, la gajecon de la hejmo. 

Bedaürinde ne alvenis la bezonata konsolo por amba . Se la 
kompatinda Mario trovis en sia fido la kristanan rezignacion kiu 
centobligas iajn malmultajn fortojn, la nekonsolebla Jako ser is 
konsolon tien kie neniel povis in trovi, kaj la ordema kaj bona 
edzo is tiam, eniris kaj falis tute en la lernejon de la malvirto kiu al 
li liveris ne konsolon, sed forgeson por iliaj agrenoj. 

Ne ta gis ke nova infàno anstata is poste la ielirintan. La 
malfeli a Jako estis jam alii inta. La drinko eltiris lian bonfare-
mon kaj baris la lertecon de liaj fingroj kiuj ektremis kiel tiuj de 
maljunula mano. Li perdis rapide sian anta an laboremon kaj fine 
post senutilaj admonoj de sia mastro, tiu i 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 — i is lia ofta kunulo kiu al li sciigis sian kutiman 
kanton: 

Man i bone, 
ne labori, 
iam trinki 

Jen la viv'. 

La sekvoj de tiu societo kaj de tia vivado ne sin atendigis 
multe. Mario kaj Ja jo, ia fileto, baldaü suferis ilin kaj la sankta 
hejmo rapide i is infero. 

Mario rezignacie suferis sian malbonan sorton kaj per siaj kor-
poraj klopodoj gajnis la 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 faràs grandajn progresojn je sia instruo, kaj la 
heroa patrino por tio sen ese laboradis. 
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La tagon al kiu ni raportas nun, okazis la baptonoma festo de 
la paciencema Mario, sed se tio i pasadis senaverte por la malvirte-
ma edzo, kiu en tiu i tago havis demonan humoron, la arma infano 
in rememoris bone. 

La mallonga kaj malnutra tagman o okazadis kun silento nur 
interrompita pro la senmotivaj fiparoloj de la furioza edzo minac 
ante per siaj pugnoj la rezignaciitan Marion kiu mallevigante siajn 
palpebrojn ma ine ajnigis porti al sia senapetinta bu o la nutra on. 
La knabo kompatinde rigardis oblikve sian patrinon ne kura ante 
ekparoli vorton. 

Iomete serenita la nuba hejma ielo kiam íinigas la tagman o, 
la malgranda Jac jo oportune pro fitis tiun okazon, saltante subite 
sur la segon kaj tiam, eltirante el sia po o, decide, prematan skrib-
paperon per kura a kaj la ta vo o legis jene: 

«Hodiaü, la baptonoma festo de mia estimata patrino, mi tutko-
re in gratulas, dezirante milon da feli a oj por i, por mia kara 
patró (la malfeli a Jako restis malkviete sur sia se o, mirigita, ri-
gardante sian filon; Mario havis fiksitajn siajn okulojn al sia edzo), 
por la progreso de nia hejmo, sekvadis parolante Ja jo, kaj fine por 
ke venontan tagon mi povus danki, kiel ili meritas, la bonfarojn 
kiujn mi al miaj gepatroj uldas, donante al ili trankvilan kaj ojo-
plenan maljunecon.» La mieno de Jako i is tute aliformita kaj du 
larmoj kiel du aveloj faladis malrapide sur liaj vangoj. 

Kelkaj sekundoj okazis silente. Jako kalis per siaj du manoj sian 
viza on. Mario karese metis dol e sian dekstran manon sur la ultron 
de sia edzo kaj direktinte la maldekstran al la infano, kiu kiel statuo 
restis sur la se o, tiel parolis : Rigardu, kara edzo, nian belan amon. 
Faru por li tion kion por mi neniam fari volis kaj por li, forpelu 
iajn malvirtojn, laborante kaj returnante al nia sen anca hejmo la 

perditan gajecon. irka prenu lin kiu pli bonan sorton meritas. Tiu 
fileto, kiu nin lasis senkonsole, certe atestos cian bonan fakton. 

Jes, ei estàs prava Mario, diris decide Jako, mi estàs krimulo, 
abomena esta o, levigante kaj malfermante siajn brakojn, venu am-
ba al mia brusto, kien, pasinte de la diro al la fakto, li forte pre-
madis Marion kaj Ja on kisante pasie ilian kapojn. Danku Dion 
kaj niajn an elojn, ek emis Mario, redonante la edzajn kisojn kaj 

irka prenojn. 
La amaso de la tri personoj ajnis tiam skulpta on lumigitan per 

ero de Dia helo... 
— Bonan tagon ! —diris per ra ka vo o Karafo kiu malfermante 

la pordon per mal entila pu o eniradis balanci ante. Mario ektremis 
kaj forte premis sian edzon. 
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— Bonfartu, — respondas enita Jako. 
Karafo rigardadis atente tian familian amason kaj fleksigante 

sian senforman korpon kaj rida ante ironie ekkriis : 
— Jako, Jako, vi kortu adas min. 
La infano irka premis la patran kolon timante ke lia patró 

cedus. La viza o de la edzino ajnis tiam tiu de aluza leonino. 
La mokata edzo sentas sangan alfluon al sia viza o kaj montrante 

per la fingro la ambreliron, li diris kolere al la enirinta Karafo . 
— Foriru malbona besto... foriru malproksimen. Mi deziras i i 

alia homo. De nun restos por vi fermata la pordo de mia domo. 
Karafo direktis mokan rigardon al la parolinto kaj salutante lin 

komike, foriris malrapide kantante sian propran kanton : 

Man i bone, 
ne labori, 
iam trinki 

jen la viv'. 

Pasis dek jaroj. Ce la granda laborejo de la mastro Jako estàs 
festa tago. Oni solenigas kune du gajajn okazinta ojn : la patronan 
daton de la mastrino Mario kaj la premion kiun gajnis studema 
Ja jo, kiu nun lernadas proíite la in enierajn studojn. La sankta 
paco kaj ojo plenigis ie tiun i feli an hejmon: Je tiu momento la 
juna studento adia is apud la pordo de la tuparo la laboristojn de 
la patra laborejo kiuj partoprenis en la usokazinta festeno. La geed-
zoj restas solaj en la neluksa sed komforta man o ambro. 

— Cu vi estàs feli a mia kara edzo ? — diris Mario. 
— Ne feli a, feli ega, — respondis Jako. 
— Kiel an is la aferoj! 
— Certe Manjodankon al ciaj klopodoj. 
— Ne Jako, dankon al niaj filoj, dankon al la patra amo. 
Tiam oni a das konatan kanton kiu venis de la strato. 
La geedzoj tuj malfermas kune la balkonajn pordojn, kaj, ek 

montri ante ekstere, povis elvidi malagrablan scenon. 
La malfeli a Karafo maljuni inta, sin apogante per bastono kaj 

trenante siajn piedojn, persekutis la knabaron kiu mokas lin. 
Malri a kaj senzorga, ar lia filo estàs en malliberejo kaj lia filino 

rondiris la mondon lasante poste erojn el sia honoro, li estis sola. 
La sensorta Karafo atendis ke la morto lin kaptu sur la strato, 

ian ajn nokton, kiel mizeran hundon. 
J. M.° TERRICABRES 

• • • 
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I E L A P E C O 

Hodia mi eniris en laíambron de mia amatino. Ho! kiel bela. i estàs! 
Kian odoron tiom ravantan en i oni spiras! La balkono estis duonfermita, 
permesante ke en in eniru fresa aero. 

Zorge, pa ante tre malrapide kaj e ne spirante por ne. fari bruon, mi, 
ekstazie, rigardadis c!iujn mirinda ojn kiujn i enhavas. Mi ne bone scias 
kiel, mi genufleksi is kaj malkovris mian kapon kvazaü mi estus enirinta 
en pre ejon. Sed, jes, vere i estàs pre ejo, ar tie mia amatino pre as la 
amon...! 

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 krudoj el bela fajanco plenigitaj da belaj kaj diverskoloraj 
floroj, kiuj samtempe staras antaü vitrameblo enhavanta statuon de Virgu-
lïno Mario. Kaj portreto de mi, ku is sur la meblo, apud la floroj. 

Mi demetis tirkeston el la komodo (Dio pardonu al mi tion!) kaj en i 
mi vidis la vesttola ojn de ia festaj tagoj atentege gladitaj kaj fleksitaj. En 
malgranda bela kesteto, i gardas miajn amemajn leterojn. Mi ekkomencis 
legi iujn el ili : «Amindega amatino mia», la unua diris, kaj la sekvanta 
«Mia koro»; kaj alia «Mia amata e tonta edzino»... Ho!... Kiel mi ru-

i isl... 
Alifianke, mi vidis la liton ian, tiel belega, tiel blanka ke i ajnis esti 

farita el lilioj, kaj dum mi rigardadis in, mirigita, mi aüdis kantadi naj-
tingalon enfermitan en ka eto, kaj iajn kantojn, jen kia strangecol, mi 
komprenis. Li diris: 

«Junulo : mi bone vin konas. La bu eto kiu diutage metas en tiun mian, 
la piniójn, c"iam diràs al mi ke i vin amas. Jen mi ja vin konas!». 

Kaj poste diantoj parolis : 
«Fraülo : se vi scius kion al ni diràs iufoje kiam nin surver as via 

amatino!... Ho! Kiel ojega vi estus aüdante tiajn belajn amvortojn!...» 
Kaj la puntfariletoj respondis: 
«Kiom da fojoj ni dancadas inter la manoj de via amatino dum i kan-

tas belajn kantojn! De tiuj kantoj, la sopiroj por vi, estàs la respondkantoj.» 
Kaj la kuseno el ia lito, balbutis: 
«Kiam ekdormas iunokte kaj matene kiam i veki as, iaj lipoj el ko-

ralo malfermi as dirante vian nomon.» 
La portreto tiam diris: 
«Estàs la nomo mia, kompreneble, Car preska i iam, mi estàs inter 

iaj manoj el smeraldo, kontra iaj ru aj lipoj per kiuj plenigas min je 
amkisoj.» 

Kaj e<i la Virgu.lino, ridetante, malfermis.sian bu on pordiri : 
«Kiam i pre as antaü mi, tre ofte haltas elparolante vian nomon. Jen, 

vi ja devas esti felical...» 
Subite la plej alia dianto, kiu staris kvazaü viglisto, ekkriis : «Silentu 

Ciuj : i alvenas». 
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Tiam la tuta dambro, ojega pro la enhavo de tia mirindeco, ektremis 
de felido, dum la najtingalo, honorante in, sen ese kantadis siajn piej be-
lajn kantetojn... 

Miaj amegaj lipoj sin kunigis kaj amkiso supren perdi is... 
Peco el ielo, nesto el naiveco kaj Amo : via memoro pasigas dolíe 

mian vivadonl... 
JOHANO AüBEYZON L L O P I S 

• • • 

LA SPIONA INFANO 

Li estis nomata Stenne, la malgranda Stenne, estis infano de Parizo, 
malfortika kaj pala kiu havis proksimume dek jarojn, eble kvin! 

Lia patrino mortis. Lia patró, eksmarsoldato, gardis skvaron en la 
kvartalo de la Templo. La infanetoj, la vartistinoj, la maljunaj sinjorinoj 
kun faldse oj, la malri aj patrinoj kiuj venis en tiujn ardenetojn por serií 
irmon kontra venturiloj konís bone la patron Stenne kaj estimegis lin. 

Oni sciis ke, bona, kortu a preska patrina, rideto ka i is sub lia kruta 
lipharo, kaj por vidi tiun rideton estis nur necese diri : «Kiel fartas via 
knabeto?» Li tiom amis sian filon, la patró Stenne! Li estis tiom feli a 
post la klaso kiam la malgrandulo venis por ser i lin kaj ambaü òirkaüiris 
la aleojn, haltante antaü ia benko por saluti la kutimajn vizitantojn kaj 
respondi iliajn bonajn vortojn. Beda rinde io an is dum la sie o. La 
skvaro de la patró Stenne estis fermita; oni metis tie petrolon kaj la mal-
feli a homo, kiu estis devigata fari observon sen ese, vivis en la senhomaj 
boskoj, sola, nefumante, bavante sian knabon nur vespere, tre malfrue, en 
la domo. Anka , lia liphararo estis terura kiam li parolis pri Prusoj! La 
malgranda Stenne ne plendis pri tiu nova vivo. 

Sie o! Tio estàs tiel amuza por la buboj! Ne plu Iernejo, [ibertempo 
iam kaj la strato estàs kiel foira kampo. La infano restis ekstere is ves-

pero, 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 antaü la pordoj de la vendejoj kun sia korbo sub sia brako. Li 
en ovis sin en tiujn Iongajn vicojn kiuj formi is en la mallumo de la vintraj 
matenoj sen gaso antaü la pordo de bu istoj kaj panistoj. Tie la piedoj en 
akvo, oni konati is, oni parolis pri politiko. Sed la afero piej amuzanta 
estis la ludo nomita : korko. Kiam la malgranda Stenne ne estis apud la 
remparo, nek antaü la panbutikoj, vi lin certe povis trovi e ia korkludo en 
la placo de la Akvujego. Li ne ludis kompreneble, multe da mono li bezo-
nus por tio. Li nur rigardis la ludantojn per grandaj, enviaj okuloj! Unu 
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ludanto precipe kiu estis blue vestita kaj kiu metis en la ludon nur kvin-
frankajn monerojn ekcitis Han admiron. Kiam tiu i kuris oni aüdis la 
orajn monerojn kiuj sonoris en la fundo de lia po o. Foje relevante unu 
moneron kiu estis rulinta is la piedoj de Stene jo, la Grandulo diris al li 
mallaüte : «Ci deziregas tion, nu ! Se ci volas mi diros al ci kie oni trovas 
tion.» La ludon fininte li kondukis lin flanken kaj proponis al li ke li 
venu kun li por vendi urnalojn al Prusoj. Oni ricevis tridek frankojn po 
unu voja o. Komence Stenne rifuzis tre indigne kaj li restis tri tagojn ne 
reirinte al la ludo. Tri terurajn tagojn! Li ne plu man is, li ne plu dormis. 
Nokte li vidis amasojn da korkoj starantaj apud sia lito kaj monerojn kvin-
frankajn brilajn kiuj preterpasis. La tento estis tro forta. La kvaran tagon li 
reiris al la Akvujego kaj revidis la Grandulon; li tuj estis delogatal lli fori-
ris dum ne mateno kun tolsako sur la ultro kaj urnaloj ka itaj sub siaj 
kiteloj. Kiam ili alvenis al la pordo de Flandro, tagi is apena . La Gran
dulo irka prenis la manon de Stenne kaj proksimi ante al la gardanto, 
bravulo kiu havis ru an nazon kaj bonan ajnon, li diris per vo o de mal-
riculo : «Permesu nin pasi, mia bona sinjoro; nia patrino estàs malsana, 
pa jo mortis. Mi iràs kun mia frateto porkolekti terpomojn en la kampo.» 
Li ploris. 

Stenne honte mallevis la kapon. La gardostaranto rigardis ilin dum mo-
mento, etis rapidan rigardon al la senhoma kaj blanka strato. «Pasu rapi-
de», li diris al ali, fianki ante, kaj jen ili sur la vojo de Aubervilliers. 
Estàs la grandulo kiu ridisl Konfuze kiel en son o Steneíjo vidis fabri-
kejojn aliformigitajn en soldatejoj, senhomajn barikadojn garnitajn per 
malsekaj cifonoj, longajn kamentubojn kiuj penetris la nebulojn kaj mal-
plenajn, breiïigitajn supreniris al la ielo. 

De loko al loko li vidis unu gardstaranton; oficirojn enkapu itajn, kiuj 
rigardis tie per lorneto, kaj malgrandajn tendojn starantajn sur fluidi inta 
ne o antaü mortintaj fajroj. La Grandulo konis la vojojn, li iris trakampe 
por eviti la postenojn. Tamen ili alvenis, ne povante fari aliè al posteno de 
francs-tireurs (liberaj pafistoj). La Francs-tireurs estis tie kun siaj mal-
grandaj kapu manteloj, ka rantaj en la fundo de plenakvafosa o. Tiu foje 
la Grandulo rediris sian historion vane, oni ne volis ke ili pasu; tiam, dum 
li plor emadis, maljuna ser ento tute blanka, tute sulkoplena kaj kiu simi-
lis la patron Stenne eliris el la domo de la barilgardisto. «Nu! infanetoj, 
ne ploru plu, — li diris, — oni permesos vin iri por ser i viajn terpomojn, 
sed antaüe eniru por varmigi vin iom, tiu bubo ajnas tuie frostita.» Ve! Ne 
estis pro malvarmo ke la malgranda Stenne tremis, estis pro honto. En la 
posteno ili trovis kelkajn soldatojn ka rantajn irka maldika fajro. Per la 
varmo de tiu fajro ili degeligis biskviton sur la ekstrema o de siaj bajonet-
oj. Oni densigis la liniojn por fari lokon por la infanoj. Oni donis al ili iom 
da kafo. Dum ili trinkis, ia oficiro venis sur la sojlon, vokis la ser enton pa-
rolis al li mallaüte kaj toriris rapide. «Kunulojl, — diris laser ento reenir-
ante ojradia, — oni batalos hodiaü nokte. Oni aüdis okaze la vorton de la 
Prusoj. Mi kredas ke tiufoje ni reprenos le Bourget.» Estis eksplodo de 
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apla doj kaj de ridoj. Oni dancis, oni kantis, oni purigis la bajonetojn kaj 
profitante tiun tumulton la infanoj malaperis. 

lli aliris al muro haltante iupa e por similigi kolektadon de terpo-
moj «Reeniru ni... ne iru ni tien», diris sen ese la malgranda Stenne. La 
alia levis la ultrojn kaj iam anta eniris. 

Subite ili aüdis la pafpretigon de pafilo kiun oni stre is. «Ku i u», diris 
la Grandulo sin etante teren. Poste li fajfis, alia fajfo respondis. Ili antaü-
eniris rampante. Antaü la muro aperis du flavaj lipharoj sub malpura plat-
èapo. La grandulo saltis en la sulkon apud la Pruso. «Estàs mia frato», li 
diris montrante sian kunulon. Stenne estis tiel malgranda ke, vidante lin, 
la Pruso ekridis kaj devis preni lin en siajn brakojn por lin pasigi trans la 
muro. Baldaü, la infanoj alvenis al domo. La tereta o estis plena jegerma-
naj soldatoj kiuj ludis per ludkartoj kaj faris la supon sur granda brila 
tajro. Kiel tiu supo bonodoris je brasiko kaj lardoü Kia diferenco inter la 
supo de la Francs-tireurs! 

La oficiroj lo is en la unua eta o. Oni aüdis ke ili iudas fortepianon kaj 
mal topis la botelojn de ampanvino. Kiam la Parizanoj eniris, ili estïs sa-
lutataj hure pro ojo. lli donis siajn urnalojn, poste oni versis ion por 
trinki kaj oni babiladigis ilin. 

Ciuj oficiroj ajnis fieraj kaj malbonkoraj sed la Grandulo amuzegis ilin 
per sia urbà vervo kaj sia stratbuba vortareto. Hi ridis kaj ripetis liajn vor-
tojn post li. La malgranda Stenne estus bonvolanta paroli ankaü sed iu 
genis lin; kontraü li staris Pruso pli a a, pli serioza oi la aliaj, kiu legis, aü 
pli bone, kiu ajnis legi ar liaj okuloj ne forlasis lin. 

En tiu rigardo estis amemo kaj ripro oj tute kvazaü tiu liomo havus en 
sia lando infanon sama an kiel Stenne kaj ke li diris al li interne. «Mi 
preferus morti oi vidi ke mia infano faràs tian metion.» De tiu tempo 
ajnis al Stene jo kvaza mano premas lian koron kaj malhelpas ian bata-

don. Por forigi tiun premdoloron li ekdrinkis. Balda io turni is irka 
li.Li aüdis konfuze inter ridegoj sian kunulon kiu mokis«naciajn gardojn» 
(gardes nationaux). Poste la Grandulo ekparolis mallaüte kaj la viza oj 
fari is seriozaj. Tiufoje Stene jo stari is furioza tute elebriigita. «Ne, tion, 
Grandulo, mi ne volas.» La alia ridis kaj daürigis. La oficiroj tuj ek-
stari is, unu el ili montris la pordon al la infanoj «Elira u» kaj la oficiroj 
ekparolis kune tre rapide germane. La Grandulo eliris kiel dogo, sonigante 
sian monon. Stenne sekvis lin mallevante la kapon, kaj kiam li pasis prok-
sime la Pruson kies rigardo tiom estis embarasinta lin, li aüdis malgajan 
vo on kiu diris : Bas choli ça!1 (Tio ne estàs bela !) . Larmoj aperis en liaj 
okuloj. Kiam la infanoj estis en ebena o, ili ekkuris kaj reiris rapide. Ilia 
sako estis plena je terpomoj kiujn la Prusoj estis donintaj al ili. Pro tio ili 
pasis facile antaü la Francs-tireurs. Tiuj i preparis sin por la nokta atako: 
soldataroj alvenis silente, amasi ante post la muroj. La maljuna ser ento 

1) Bas chbli (elparolu ba oli') signifas france Pasjoli kaj estàs skribïte 
laü la elparolmaniero de la prusoj. 
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estis tie okupita, lokante siajn soldatojn. Li ajnis feliía. Kiam la ihfanoj 
alproksimi is, li rekonis ilin kaj sendis al íli bonan rideton. Hol kiel tiu 
rideto faris doloron al la malgranda Stenne. Momente li volis kri! : «Ne 
iru tien, ni perfidis vin.» Sed la alia estis dirinta : «Se ei parolas, ni estos 
pafmortigataj.» Kaj li silentis pro timó. 

Alvenante je la Courneuve ili eniris en forlasitan domon 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 plu ju is sian krimon tiel malbelega. Sed kiam li estis sola, la 
malfeli a infanol, kiam enirinte en la urban pordon la Grandulo forlasis 
lin, liaj po oj fari is pezaj kaj la mano kiu premis lian koron ankorau pre
mis in pli forte. Parizo ne ajnis plu la sarna urbo de antaüe. La personoj 
kiuj pasis, ajnis rigardi lin severe kvazaü ili estis sciintaj de kie li venis. 
La vorton spionanío li aüdis en la bruo de la radoj, en la batado de la 
tamburoj. Fine li al venis e li kaj li estis tre feli a vidi ke lia avo ne estis 
ankorau reirinta. Li supreniris rapide en la dormo ambron por ka i sub 
sia kapkuseno tiujn monerojn kiuj tiel pezis al li. 

Neniasn patró Stenne estis tiel bona, tiel gaja kiel en tiu i vespero. Oni 
us estis ricevinta bonajn nova ojn de la provinco. 

Man ante, la maljuna soldato rigardis sian pafilon pendigitan sur la 
muro, kaj li diris al la infano kun bona rido : «He! infano! Kiel rapide ei 
irus al la Prusoj se ei estus granda!» Proksimume je la oka oni aüdis la 
kanonon, «ói estàs Aubervilliers, onj batalas al Bourget», diris la patró 
kiu konis iujn fortifika ojn. 

La malgranda Stenne fari is pala kaj pretekste ke li estis lacega, li ku i -
is sed ne dormis. La kanono ankorau tondris. Li imagis la Francs-lireurs 
kiuj alvenis nokte por ataki ne atendinte kaj kiuj falis en embuskon. Li 
memoris la ser enton kiu estis ridinta je li. 

Li vidis lin ku antan, tie, en la ne o kaj multe da aliaj kun li. La prezo 
de tiu sango ka i is sub lia kapkuseno kaj estis li, la filo de sinjoro Stenne, 
de soldato... 

Larmoj sufokis lin. 
En la ambro apuda, li aüdis sian patron kiu mar is, kiu malfermis la 

fenestron. 
Sur la placo, bataliono de mobilizatoj estis preta por foriri. Efektive 

estis vera batalado. 
La malfeli uleto ne povis haltigi plor emon. «Kion do ei havas?», diris 

la patró Stenne enirante. La infano ne plu povis konservi sian sekreton. Li 
saltis el la lito kaj etis sin al la piedoj de sia patró. Pro tiu movo la moner-
oj rulis teren. «Kio estàs tio?», diris la maljunulo tremante. Tiam, senhal-
te, Sttne jo rakontís ke li estis irinta ce la Prusoj kaj kion li estis farin-
ta tie. 

Laü tio ke li parolis li sentis sian koron pli libera, tio kvietigis lin. La 
patró Stenne aüskultis kun terura viza o,. Kiam estis fininta li ka is sian 
kapon en siajn manojn kaj ploris. La infano provis paroli: «Patró! Patró!», 
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sed la maljunulo forpu is lin ne respondante kaj relevis la monon. « u 
estàs io?», li demandis. Stene jo faris jesan signon. La maljunulo mal-
kro is sian pafilon, sian karto ujon kaj metante la monon en sian po on li 
diris : «Estàs bone, mi iràs por redoni in al ili.» Kaj ne aldonante unu 
vorton li malsupreniris kaj en ovis sin inter la mobilizatoj kiuj foriris en la 
nokto. 

De tiu tempo neniam oni vidis lin! 
EI «Lundaj Rakontoj», de ALPH. DAUDET 

Tradukis : BENJAMINE KAJ YVONNE MIGNON 

• • * 

NOVEMBRO 

Jam alvenis aütuno; jam venis tiu i melankolia sezono kiu senfoliigas 
la arbojn, kaj trapasas la terglobo io kvaza senfruktiga bloveto ion sekig-
anta. Jam alvenis la tagoj rememorigantaj nekonitajn malgaja ojn, la tagoj 
malegalaj de la barometraj balanci oj, tiuj de flavaj krepuskoj... 

Jam la suno el ia flamel eta aro direktas la lastajn kaj maloftajn rigar-
dojn sur la morti antan Naturon... 

Jam levi as la nebulo lasante en la bran plenaj arboj pecoj da sia rlir-
tantagaso; la melankolia lumo de 1'vintra krepusko proksimi as rapide, 
kaj la nigra silueto de la Morto avidege aperas, sendante siajn mortigajn 
efiojn sur la florojn, bestojn kaj kreska ojn. 

La vivo fermas siajn okulojn kiam sin sentas vundita de la novembra 
ventblovado, kaj restas silenta kaj dormi anta. 

Ornami as la montoj per blankaj tavoloj el ne o, le verdeco de I' kam-
poj pereas, la aütunaj floroj velkas kaj la birdoj esigas siajn belajn kaj 
amajn kanta ojn. 

Jam oni ne a das la murmuradon de 1' rivereto; io estàs envolvita en 
la mistero, nur resonas la brueto kauzita de la sekaj arbaj folioj falantaj sur 
la malvarman teron kaj similantaj larmoj de 1' Naturo. 

Tiel estàs la Novembra monato e nia klimato. Krepuska vetero, ves-
pera, inter la bela tago de 1' somero kaj la malgaja nokto de 1' vintro. Mo
nato vere funebra kaj mallumega. i komenci as per tiuj tagoj de animoj 
en kiuj iuj turnas la rigardon posten por vidi en la vojo de la pasinta 
tempo la vicon da amataj ombroj kiuj laci is vivi, kaj fini as, penetrante 
la malvarmon e en la po ojn. 

Persistega konkuranto de Majo kies floran produktadon i detruas per 
sia mortiga kiso. 

Mi timas in kaj ektremas kaj... 
Mi foriras... Tien... Funden... 

ARTURO TORNé 

• • • 
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ANEKDQTQ 

Viro preterkuras antaü Sokrato persekutante iun kaj kriegante : 
— Kaptu lin ! Kaptu lin ! 
La instruanto de Platono restas senmove. 
— Cu vi estàs surda? Kial vi ne haltigis la mortiginton? 
— Mortiginto? Kio estàs mortiginto, laü via opinió? 
— Nu, kia demando! Mortiginto estàs homo, kiu mortigis! 
— Buíisto, do. 
— u vi estàs freneza? Homo, kiu mortigis... alian homon. 
— Ha, mi komprenas! Soldato. 
— Ignoranto! Homo, kiu mortigis iun dum paca tempo. 
— Do, mi ja, scias. Ekzekutisto. 
— Idioto! Homo, kiu mortigis iun Ce li. 
— Mi komprenas!... Kuracisto. 

i tion a dinte, la alparolanto ne insistas plu kaj foriras malbenante 
Sokraton. 

A. NOVEJARQUE 

• • * 

PROFESORO PRO. SIEGFRIED LEDERER 

L'esperantisme, en cosa d'un any, ha sofert greus pèrdues en les seves 
rengleres; i han sigut, els buits que han quedat, d'aquells difícils d'omplir. 

Ad els noms de Meray, Foerster, Berthelot, J. W. van der Val, Serdà, 
Muixí, i altres, avui hem d'afegir-hi -1 prestigiós de Lederer, mort el dia 8 
del prop-passat Setembre. 

Vegi-s com ne fa la biografia '1 nostre comfrare Germana Esperantisto, 
que es qui toca més de prop la pèrdua d'aquest cap davanter de la nostra 
causa. 

«El professor Dr. Lederer va néixer, el 30 de Juny de i86t, a Prag. Va 
estudiar la filologia clàssica, i 's va llicenciar de professora la seva ciutat 
natal; càrrec que ha vingut desempenyant fins a la seva mort. 

Apart d'això, era director científic de la Prager 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, e tc , etc.) 
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També, com escriptor original, avia publicat algunes interessants obres, 
amb bastant d'exit. 

Emperò teia més de vtnt anys que venia dedicant-se a les llengües arti
ficials. Ell fou un dels primers volapükistes, i edità durant quatre anys 
(1889-1892), en alemany i volapük, la revista Zi vol lolik (Al voltant del 
món), la qual havia assolit el nombre de quatre mil suscriptors. Apart d'al
gunes obres referents al volapük, avia publicat també algunes traduccions 
en aquesta llengua, entre elles la de la gran obra del príncep austríac Ro
dolf Eine Orientreise. Emperò, veient que -1 volapük no tenia èxit, 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 la genial creació de Zamenhof obtindria lo 
que -1 volapük no conseguí. Per això ell se decidí, amb totes les seves for
ces i la seva experiència, guanyada durant un feix d'anys, a la propagan
da i evolució de l'Esperanto. Això 'u féu amb una gran persistència, i 
molts són els fruits del seu treball per a la nostra llengua. Féu discursos, 
fundà societats esperantistes, i, sobre tot, la seva ploma sempre va estar 
disposta a favor de l'Esperanto. Va treballar en el Diccionari alemany-es
peranto i en el Diccionari cientijic esperantista. A més, traduí de la llengua 
danesa l'obra d'Andersen Bildolibro sen bildoj, que després edità.' La seva 
última obra es Sufero, de Carmen Sylva, que. traduïda desde l'original 
alemany, publicà junt amb sis altres traduccions en diverses llengües fetes 
de la seva traducció esperanto. 

Desde 'I començament de l'any 1909 colaborà a la revista Universo, 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 la secció Esperanto kiel inier-
pretilo. 

Altre gran treball portà a cap, durant els dos últims anys. en la confec
ció i redacció de VEsperantista Po kalendaro, esforçant-se sempre en que '1 
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 la creació d'un fons monetari 
de 100,000 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 MQVADO 

BARCELONO 

Jurnala propagando. — Rekomencinte la tagon 2i"n de Septembro, La 
Publicidad, denove enhavas iu a de Esperantan íakon. En la granda iutaga 
urnalo el Barcelono, Las Noticias, aperis ses artikoloj, pri la Sepa, verkitaj 

de Delfí Dalmau, kiuj estis gravaj propagandiloj por nia kara celo. La nu
mero j de Las Noticias enhavantaj tiujn artikolojn estàs la datitaj 22" kaj 25* 
A gusto kaj 3 a , 7», i6 B kaj 251» Septembro. Anka publikigis samspecajn ar t i 
kolojn El Poble Català, La Actualidad kaj Diario del Comercio, kiujn verkis 
J. B. M. (Jac in te Bremón Masgrau). 

Cu ne estus bone ke vi iuj, karaj gesamideanoj, sendu, tia okaze, lete-
ron a po tkarton al la respektiva direkcio de tiuj jurnaloj , dirante, por ek-
zemplo, ke ar Esperanto estàs hodia tre interesega, vi esperas ke tia jurnalo 
otte publikigos Esperantajn notojn kaj informojn kaj ke en tiu espero vi 
restas al la Jurnalo tre dankema pro la jus publikigitaj liaj informoj, sciigojn, 
notoj a artikoloj ? Do, faru tion iam! 

Ekskursoj. — La 31"1 Septembro, la grupo «Supren!» 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 i estis, por solenigi la duan datrevenon de la «Kvina» 
kaj tial kelkaj geekskursanoj faris paroladojn. lli revenis Barcelonon kun 
vera kontento pro sia jusa altcela, kaj amuza ago. 

Fest o te «Barcelona Stelon. — L a Jus pasintan i6 a n okazigis tiu grupo, 
belan feston kiel inauguracion de bela nova Flago. Tre bone Esperante orna-
mita estis la granda salono, kie i havis lokon kaj tre multe i estis eestata, 

Legis poeziojn a ludis fortepiane gefra loj 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 banton donacitan de Fino. Marina Reig. 
Sro. J . Gili legis dankan paroladon, kaj Sro. J . Grau eldiris elokventan paro-
ladon, pri la simboleco de la flago, en Esperanto, kaj en Kataluna lingvo li 
faris konvinkan paroladon pri nia kara afero. Ciuj gepartoprenintoj estis ege 
apla data j . 

Tiu arma festo fini is per granda baló kiu multe amuzis la gefra lojn. 

Projekto. — La 29"" Septembro kunvenis e «Semo» (Ateneu Enciclopèdic 
Popular) gesamideanoj kelkaj. 

Nombre pli-malpli 30 ili kunsidis kaj laboris fruktodone, kaj tiel ili laboris 
ar ili iuj estis sufi e fortaj venki ian individualismon — i aquesta força ja 

savem tots lo miraculosa que es entre Is catalans. — Cio estis interkonsentata 
unuanime. Tial 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 unua pa o. la plej malfacila pa o! 
Nur mankas, nun, konstanta bonvolo por trairi la vojeton, kaj , car jam estas 
vidata bonega o e la fino, tia vidajo ja havigos iam pli intensa la konstan-
tan bonvolon. 

Unui o, — Niaj gesamideanoj en la kvartalo Barceloneta grupi is iuj en 
apa r t an solan grupon Esperantistan. — Bona ekzemplo! 

lli jam anoncas propagandan spektaklon kiel inaüguracion. — Ciam an-

t a en! 

Novaj kursoj. — La grupoj «La Rondo», «Supren!». «Barcelona Stelo», 
«Verda Studejo», «Semo», «Geesperantistaro», k. a. jam komencis novajn kur-
sojn de nia kara internacia lingvo, kiuj estas tre eestataj . 

Bona propaganda. — La konstante laboranta grupo «Semo» de l'«Ateneu 
Enciclopèdic Popular» (s t rato Carme, 30), eldonigis foliojn enhavantajn la 
opiniojn favorajn pri nia afero, de la eminentuloj Francisco Pi i Margall, Elisée 
Réclus, Tolstoi, Max Muller kaj Grafo Hayashi , en kastila lingvo. 

Ni kore rekomendas la disdonadon de tiuj folioj. — La Delegito. 

Espero Kataluna. — T i u í i societo ina guraciis siajn esperantajn ven-
•dredojn per sercio de paroladoj pri la 7°. 

Sro. Bremón klarigis en du paroladoj al m u l t e n o m b r a eestantaro, la 
voja o n d e la kataluna karavano al Antverpeno, kaj raportis tre detale pri la 
aktoj okazintaj d u m la esperanta semajno en la urbo de la sepa. 

Sro. Urbez (la trafa ludinto de Patró Knap) parolis pri la muzeoj de 
Belgujo kaj Holandujo, skizante la vivon kaj verkojn de la efaj pentristoj 
de la flandra skolo, Rubens kaj Rembran t . 

Sro. Sabadell priparolis la t emon Ekskurso ira Holandujo kaj voja o al 
insulo Marken. iu estis tre apla dita, kaj la <ieestintoj al la j " oje reme
moris okaze de tiuj paroladoj, la agrablajn momen to jn pasigitajn en tiuj 
Nordaj Landoj . 

TARRAGONA 

En tiu i urbo ekkomencas flori la semo de nia I I a Kongreso, car Esper
an to vekis grandan intereson inter la tarragonanoj , kiuj iutage preti 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 irka aj vi-
la oj pere propaganda] ekskursoj, konferencoj, gazetartikoloj, k. t. p . 

« ïarragono Esperanta» malfermis la ia n 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-
mo de la novaj esperantaj kursoj organizitaj de «Lumon», 
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Post la malferma parolado de la prezidanto de «Lumon» kiu gratulis al la 
multenombra eestantaro pro ia eesto, parolis Sroj. Lluis Martí, Martí Peig, 
Marian Solà, Josep Girona, Santandreu, Garriga, Fino; Gertrudis Cantareu, 
Joan Camps, Albert Oliart, Josep Casanova kaj nia senlaca amiko Delfí 
Dalmau. 

Fine estis ludita la komedieto Esperanto Praktika. 

SABADELL 

La societoj «Lumon». el Terrasa, «KatolikaStelo», «Esperanta Semo» kaj 
«Aplec Esperanta Grupo», el Sabadell, invitis iujn 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 i tiuj societoj kunvenis en Sabadell 
la tagon 29"" Oktobro por difini la daton kaj lokon en kiuj okazos la nomita 
festo. — La Delegito. 

VILANOVA I GELTRÚ 

La enketo kiu OKazis inter la geanoj de nia societo dum la pasintà monato 
estis sukcesplena. Kvindek tri devizoj estis prezentitaj al la ju antaro kiu 
decidís doni la unuan premion al la devizo 

« Laboru esperante 
Esperu laborante» 

kiu de min estos la devizo de nia grupo «Laboro Esperanta». 
La ju antaro tre kura igis la premiitojn pro sia laboro kaj dankis al iuj 

pro la klopodo de nia agado. 
La ia n de Oktobro oni ekkomencís novajn kursojn e la societo «Ateneo». 

— La Delegito. 

MANLLEU 

La grupo «Esperantista Amikeco» varbas multe de esperantistoj, ar ni us. 
íinis kurson per kiu oni esperantigis dekok junulojn, kaj tuje ekkomencis alian 
en kiu eestas dudek ses lernantoj. 

La nombro de kun societanoj alti is is sepdek ok. — E. A. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

La Esperanta Societo «Frateco» elektis la jenan novan komitaton: 
Prezidanto, Sro. Pere Campistol; Vic-prezidanto, Sro. Joaquim Casanovas -

Sekretario, Sro. Josep Blanch Vendrell; Vlc-sekretario, Sro. Narcís Soler; 
Kasisto, Sro. Rosendo Reixach; Vo -donantoj, Sroj. Tomàs Torruella kaj Joan 
Cots kaj Finoj. Dolors Garbera kaj Dolors Vilaseca. 

Ankaü tiu Soeieto malfermis Esperar, tan kurson la 1 " de tiu i monato. 
La sarna 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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PALAFRUGELL. — II*. GERONPROVINCA ASAMBLEO 
GRUPOJ DE JüNAJ SAMIDEANOJ 

PALAFRUGELL 

En tiu i urbo okazis en la tagoj 13-1411 Aügusto la II» Geronprovinca 
Asambleo. 

En i 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 el la urbo, 
•oficiala festeno, ekskurso al la marbordoj Llaíranc kaj baló. 

La entuziasmo vekita en iuj estis granda, kaj là propagando por nia afero 
sukcesplena. — La Delegito. 

V E N D R E L L 

Dum la monato Aügusto 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 «Ateneo» en kies sa-
lonoj nia samideano Sro. Escofet paroladis pri Esperanto. Multe pla is al ni 
la sidejoj de la nomitaj societoj ar ili montras al la vizitantoj ke en ili 
lo as veraj kul turamantoj . 

La grupo « Laboro Esperanta» nin regalis per luksa festeno, kaj en la fino 
oni kantis nian belan himnonLa Espero. 

En kunveno generala estis nomita la nova komitato de la grupo «Frateco» 
jene : Prezidanto, Salvador Urpi ; Sekretario, Salvador Martorell; Kasisto, 
Salvador Gual; Vo donantoj , Anton Aymerich kaj Josep M.a Gàlvez. — La 
Delegito. 
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OLOT 

La tagon 27» de A gusto okazis festeno pro la adia o al nia karega amiko 
Sro. Josep Pi, kiu estis devigata voja i al Germanujo. 

La foriro de nia senlaca amiko agrenis nin tiel, ke dum kelkaj tagoj 
estis la temo devigata de niaj konversacioj, car ni devas rememori, ke Sro. Pi, 
iam estis preta por propagandi nian aferon, ne nur morale sed anka ma-

teriale. 

Dum la festeno regis la gajeco kaj spriteco propraj de i tiuj okazoj, kaj 
post la toastoj de kelkaj kunman antoj, parolis nia amiko kiu per kortu antaj 
vortoj dankis la nemeriti tan honoron, kaj rekomendis al iuj ke neniam lasu 
nian aferon, ar i estàs sankta. 

Ni tutkore deziras al li la necesan bonfarton kaj ancon por venki en sia 
entrepreno en la germana lando. 

Dum la efa festo de nia urbo, vizitis nian sidejon kelkaj samideanoj el 
Vic, Banyoles kaj Girona, kaj pro tio oni organizis festeton en kiu partoprenis 
Fino. Pratdesaba, el Vic, rekomendante al iu la eesto al la III» Kongreso 
de K. E. F., kiu okazos en tiu urbo. 

• • • 

DIVERSAJ NOTOJ 
ALIA URBO ESPERANT1GITA 

Al iuj Esperantistoj kiuj deziras ian àjn informon pri urbo Tacoma au ia 
irka a o nia komerca klubo estàs nun preta respondi èn Esperanto. Ni espe-

ras ke iuj ínteresataj prenos i tiun okazon por informigi sin pri la vasta kaj 
mirinda Okcidento. La Okcidento estàs la estonta lando; Washington estàs la 
ta to de promeso, kaj senhezite ni povas rekomendi Tacoma, kiel la plej belegan 

kaj la plej allogan urbon en nia tato. i estàs moderna urbo kun pli oi 100,000 
lo antoj . ia alloga irkaua o, ia milda klimato, ia beleco kaj pureco igas 

in ideala urbo por la hejmser anto. Ke tio estàs fakto atestas la eesto en nia 
urbo de multe da progresemaj alilanduloj. Skribu hodiaü al «Commercial 
Club», Tacoma, Washington, U. S. A. 

E S P E R A N T O EN LA OFICIALAJ LERNEJOJ DE HISPANUJO 

Por ke la homoj kiuj diràs ke Esperanto ne triumfos is kiam la registar-
oj oficialc metos in en la unuagradoj kaj sekve al Universitatoj, Gimnazioj, 
Normalaj Lernejoj, k. t. p . ekkontcnti u, ni erpas paragrafon el Gaceta de 
Madrid (15» Augusto). 

«La oficiala enkonduko de tiu instruado estus tro frua; sed ne vidas la 
konsilantaro malfacila on kontra staran, por ke oni permesu la klarigadon de 
kursoj de tiu lingvo ce la oficialaj instruadaj institucioj per profesoroj montri-
taj de i a espcrantistaj societoj, kaj por ke oni konstatigu kiel oficialan meri-
ton, diplomon pro sukceso e ia lernado. 

Tia permeso estàs donota de la respondaj Rektoroj, al kiuj oni sub-
metos la proponon pri profesoro. 6 
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LETERO AL CIUJ INSTRUANTOJ DE ESPERANTO ! 

Preska iu instruanto de nia lingvo bedaürinde spertas, ke je la fino de 
la kursa instruado nur restas malgranda nombro da gefcrvoruloj. La aliaj 
forlasas la lernadon tuj post apero de e malgrandaj malfacila oj. Ke i tiu 
fakto ne estàs bona propagandilo por ni, iu devas a tes t i ! La foririntoj kom-
preneble ne kulpigas sin meni, a siajn proprajn malpaciencon kaj senkapa-
blon, sed — ili ripro as al nia ligvo malfacilegecon, e malta gom Tio pro-
krastas kaj malhelpas la disvastigadon de Esperanto. Ci tiu plendinda vero 
postulas tujan kontraülaboron. 

La unua devo estàs, esplori la kaüzon de la dan era malbono. Jen — mia 
opinió, eble jam ofte dirita de aliaj samideanoj, sed iam insiste repetinda. 

La multenombro ne seias sufi e bonc la gramatikan regularon de la gepa-
tra lingvo. Pro tio ili ne ekkaptas la klarigojn donitajn de la instruanto. lli ne 
povas ekzerci kaj lerni per nacilingvaj ekzemploj, ar ili ne konas la esencon 
de la rilata lingva regularo. 

Estàs konatà fakto, ke enerale dum la lerneja tempo nur escepte la fako 
«Gramatiko» estàs a t a t a de la lernantoj. Tio ka zas doma on al la plena a 
homo. Dum la ordinara iutaga vivo li eble ne rimarkas tiel grave la efikon de 
la iama malatenteco, sed kiam li intencas lerni fremdan lingvon, la juneca 
peko enas multe la bonvolon. 

Malgra Esperanto estàs multe pli facile lernebla oi ia nacia lingvo, i 
tamen postulas laboron Kaj bonvolan fervorou. Pro tio mi proponas al la ins
truanto] a instruistoj, kaj anka al iuj gelernantoj ,ke ili, anta la komenco 
de la esperanta instruado ekzamenu kaj ripetu la regularon de sia gepatra 
lingvo. Oni ja bezonas sian gepatran lingvon pro elekto de ekzemploj, pro ek-
zercado. Sekve — oni devas atentigi la gelernantaron pri là nepra graveco de 
la pr i t rakt i ta fakto. 

Mi certe kredas, ke la akcepto de la propono. ekzameni kaj perfektigi la 
partoprenantojn de esperantaj kursoj en la ri lata gepatra lingvo je la instrua-
da komenco, a je komenco de iu leciono, garantios plej intensan sukceson. 
Mi signifas t iun ci fakton kiel t re gravan faktoron, kies atentado estonte 
helpos la plej potcncan progresadon de nia Esperanto! 

Por pripensado kaj ankau por plej bonaj proponoj an ta dankema, salutas 
la gesamideanojn 

Gertvude Jalobi-Chemnitz 

* • • 

KO RESPON DADO 

Sro. M. S. : Bonvolu sciigi al ni l a a toron kaj l ingvon el kiu vi tradu-
kis La Hirundo'n kaj en kiu libro a gazeto i aperis. Ni ne opinias dece 
ka i la nomon de 1' a toro. 

Sro j . Delegitoj kaj Subdelegitoj : D u m la Decembra monato vi ricevos 
oficialan skriba on rajtigantan vian delegítecon por la jaro 1912" : se iu el 
vi ne in ricevas bonvolu peti in de ni . 

Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. —BARCELONA 


