
=KATALUNA= 
ESPERANTISTO 
M O N A T A G A Z E T O * OFICIALA O R G A N O 

• • • • • • 

• • * • • • * • • 

0%: 

REUAKCiO KAJ ADMINISTRACIÓ Red. : Frederich Pujulà 
12, siraio Gracia. - SABADELL S e k de R e d : } h G r a u 
( KATALUNUJO - HISPANUJO) 

SENPAGA POR LA GEFEDERACIANOJ 

NIA DEVIZO : «MARO ESTÀS GUTARO» 

E N H A V O : 

Pri..., Fred. Pujulà. — Katalunaj ef, 
777" Kongreso de la Kataluna Esperantista Federa-
ció,— Silento, F. Pujulà. — Bibliografio, Tamen,— 
Enlanda Movado. — Kongresoj kaj Ekspozicioj. — 

Oficiala Parto. — Korespondado. 

* • « * 

JARO IIIa Julio-Aiigusto 1912* Nr°i 7-8 (28-29) 



Socíetoj kaj Grupoj alígíntaj al 

"Kataluna Esperantísta Federació" 

Esperanta Semo Sabadell 
Nova Semo Reus 
Fraleca Kunigo » 
Vika Esperantistaro Vic 
Esperanta Nesto. . - Bàrbara del Vallès 
Olota Sielo Olot 
Lumon . : Terrassa 
Casino de! Comercio » 
Esperantísta Junulàro » 
Esperan'a Jtineco Barcelona 
La Kondo » 
Esperanta Fako (secció del C. A. de D. del C. y la I.) . . . » 

iam Antaiïen » 
Semo (Ateneo E. P.) " . . . » 
Escola Universitària s> 
Foiiyu Barojn » 
Esperanta Frateco » 
Kul turo » 
Barcelona Stelo » 
Unió Catalanista » 
Novan Vojon » 
Esperanto kaj Patrujo » 
Evolució » 
Universals Frateco » 
; Supren ! » 
Esperanta Aüroro » 
Esperanta Racionala Grupo » 
Tar ragono Esperanta Tar ragona 
Monta Grupeto Sant LlorençSavall 
Esperanta Akvofalo . . . Ripollet 
Grrona EsDerantistaro Girona 
Amo kaj Espero » 
Paca] Batalantoj Castellar del Vallés 
Laboro Esperanta Vilanova y Geltrú 
Esperanlista Grupo ; . . Mataró 
Kamparo S PBI'PBlUa Í6 la lOpfla 
Frateco Vendrell 
Esperantísta Amikeco ' Manlleu 
Esperanta Amo >> 
Esperanta Idealo S. Coloma de Farnés 
Montsanta Stelo Ulldemolins 
Esperanta Amikaro Banvolas 
Herda Espero Lleyda 
Frateco S. Feliu de Guíxols 
Gerona Esperantísta Ligo s> » 
Badalona Stelo Badalona 
Paco Kaj Amo Palafrugell 



JARO IIP Julio-A gusto 1912» Nr°i 7-8 (28-29) 

ATALUNA 

MOHATA GAZETO D OFICIALA ORGANO DE LA KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 
SENPAGA POR LA GEFEBERACIANOJ 

REDAKCIO KAJ ADMINISTRACIÓ 

12. strato Gracia. — SABADELL 
( K A T A L U N U J O . H I S P A N U J O ) 

Red. -. FREDERICH PUJULÀ 
Sek. de Red. : JOSEPH GRAU 

N I A D E V I Z O : « M A R O E S T À S G U T A R O . 

E N H A V 0 : Pri..., Fred. Pujulà. — Kalalunaj efemeridoj. — IIIa Kongreso 
de la Kataluna Esperantisla Federació. — Silento, F . Pujulà. — Bibliogra-
fia, Tamen. — Enlanda Movado. — Kongresoj kaj Ekspozicioj. — Oficiala 
Parto. — Korespondado. 

PRI. 
NIA REDAKCLA SEKKETARIO 

^E tiu i momento, Sinjoro Jozeío Grau plenumos la oficon 
de Sekretario de «Kataluna Esperantisto». Li estàs sufi e 
konata de niaj samideanoj kaj mi povas pari la prezenton. 

De post kiam li fari is esperantisto, tio estàs : dum la V.fl Internada 
Kongreso, li ne cesis unu momenton labori en niaj vicoj, malgra la 
milita servado, kiu ofte retenis lin malproksime de ni. En Ilerdo (Lley-
da) lia nomo restos por iam nedisigebla de la unuaj pa oj de nia lin gvo. 
Tre amata de siaj estroj pro sia inteligenta laborado en la Regimenta 
Oficejo, li kun kapitano Sro. Melons gajnis al nia movado aron da 
oficiroj de la Hispana Armeo, kiuj ali is tuj al nia Federació. En 
la lastaj jaroj, Sro. Grau tiel multe perfekti is en la uzado de nia 
lingvo, ke li estàs nun unu el la plej bonaj esperantistoj en Kata-
lunujo. Lia inteligenteco, lia kono de la tekstoj de Zamenhoí, kiujn 
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li scias parkere dank'al privilegiita memoro, kaj lia fervoro por la 
Fundamento estàs garantio por ni iuj. 

Du kaüzoj incitis nin inviti nian amikon akcepti lokon en nia 
redaktejo : bezono kaj kompensemo. Bezono : la laboro por nia gazeto 
estàs tiel granda.ke ni estis devigataj voki al ni helpantojn. Aliflanke, 
nia deziro, tiel por la gazeto, kiel por la federacia organiza o estàs 
kiel plej eble dividi la laboron, is atingi mekanikan fünkciadon 

e iu organo de nia Asocio. Ju pli nia Federació malvolvi os, des 
pli ni devas klopodi, ke iu estu utila al i, sed anka , ke neniu estu 
necesa. 

Kompensemo : Sinjoro Grau, gajnis tiom da premioj, kaj a dis 
tiom da apla doj en la Festo de la Floraj Ludoj, ke estàs preska 
juste kompensi lian gloron per la kruceto de redaktoro de gazeto, 
kiu, per rifuzo de originaloj kaj korektado e la akceptitaj, havigos 
al li areton da bonvolemaj amikof. 

Li volos pardoni, ke mi genis lian modestecon per miaj vortoj. 
lli estis merititaj, kaj ili estos la lastaj. Post lia eniro en Kataluna 
Esperantisto, la pordo de miaj la doj estàs fermita por li. 

FRED. P ü J ü L à 

• ' " • • 

JULIO 
Katalunaj efemeridoj 

i 1908. —La kataluna jurnalo «Empordà» el Figueres malíermas 
esperantan rubrikon redaktotan de Sro. Delfi Dalmau. 

2 1908. —• Sro. Rosals faràs paroladon pri Esperanto en Figueres. 
3 1908.—Sro. Coll y Calvet malíermas kurson en Manlleu. 
5 1908. — Solena inauguració de la Grupo de Vilassar de Mar. 

Dua kunveno de delegitoj de Katalunaj Grupoj en 
Vilassar por la le a starigo de la «Kataluna Espe-
rantista Federació». 

21 1909. — Kunveno en Vallvidrera de pli oi 300 esperantistoj 
por festi la datrevenon de Esperanto. 

1910. —Mortas en Sabadell niaj junaj samideanoj Sroj. Camps 
kaj Sanllehi. 

28 1908. — La kataluna jurnalo «La Veu de Catalunya» malíermas 
iutagan esperantan rubrikon redaktotan de Sro. 

Fred. Pujulà (Tamen). 
1909. — Aperas la Kataluna losilo. 

30 1911. —Parolado de Sro. J. Grau en la Kazino «Nuevo Apolo» 
en Badalona. 

31 1910.—Teatra prezentado en Grupo Supren en Barcelono, 
okaze de la inauguro de standardo. («Vivu Esperanto» 
«La Renkonto» «Edzi o malaran ita»). 
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ï!la Kongreso de la Kata luna 
Esperantista Federació 

Por bone montri la gravecon de nia IIIa Kongreso suíicos diri 
du vortojn pri la IVa. Tio povas ajni strange kaj tamen, nenio estos 
pli taüga kaj pli gusta. Se ni konsideras, ke du gravaj urboj, Reus 
kaj Olot, diskutis inter si, kiu el ili devos lo igi kaj gastigi nian IV*"; 
ke la reprezentantoj de tiuj urboj parolis ne nur en la nomo de la 
lokaj esperantistoj, sed efe de la provincestroj, urbestroj, urbestra-
roj, prezidantoj de Komercaj Cambroj kaj specialaj societoj; se ni 
konsideras tion, ni devos nepre konkludi ke la sola preparado de nia 
IIIa jam bruis tra la lando kaj anta vidigis gravan sukceson de 
nia esperantista movado. Se al tio ni aldonas la konatan fervorecon 
kaj laboremon de niaj samideanoj el Terrassa, kies grupo «Lumon» 
prezidata de Sro. Alavedra estàs ekzemplo de esperantista entuzias-
mo, kaj la gravan decidon de la Terrassa'a Urbestraro, doni la nomon 
de Dro. Zamenhoí al placo de la Kongresa Urbo, oni komprenos, ke 
ni estàs fieraj de nia IIIa , kiu varmigis ankora pli la entuziasmon 
kaj íervoron de la katalunaj esperantistoj. 

29a D E J U N I O 
ALVENO 

De frumatene la stacidomo de Terrassa pleni is de la amaso da 
terrassanoj, kiuj atendis la alvenon de la esperantistoj. En la placo 
anta la stacidomo restis granda aro da tartanoj ' portintaj en la 
kongresurbon la samideanojn lo antajn en la proksimaj vila oj. La 
urbà muzikistaro kun belaj uniformoj de parado atendis ankaü. 
La a toritatuloj kun Sro. Pujulà, la samideanoj el Olot, la rapor-
tistoj de la barcelonaj urnaloj, kaj de la loka gazetaro, la represen-
tantoj de la komercaj, politikaj kaj artista j societoj, la oroj de la 
urbo kun siaj standardoj, atendante la alvenon de l'ekspresa vago-
naro staradis sur la irejoj. 

En la stacidomo de Barcelono estis rimarkebla la nekutima 
svarmado de verdasteluloj veturontaj al Terrassa. Ni vidis tie repre-
zentantojn kaj delegitojn de iuj barcelonaj grupoj kaj multenom-

i. Katalunaj veturiloj. 
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brajn esperantistojn, kiuj enloki is en la vagonojn. Jam ni ekveturis, 
kaj trakuras tra la bela pejza o de la urbaj irka a oj. En iu fako 
la interparolado estis tre animita; oni gaje babilis, kiam veninte en 
la duan stacion ni scii is pri tio, ke la antaua vagonaro, plena anka 
kiel la nia de kongresanoj, rompi is apud Serdanyola, kio prokrastas 
nian foriron. Feli e okazis nenia katastrofo, kvankam tia estis la -
ajne la celo de la rompi inta vagonaro, kiel supozis kelkaj el niaj 

kunfederacianoj, kiuj konsideradis, ke veturado per íervojaj vago-
naroj, venkita kaj postlasita de a tomobiloj, submaraj ipoj kaj 
flugma inoj, protestis tiamaniere kontra nia granda progreïemo 
por vengi sin je la malagrabla oj de la malvenko. 

Post iom longa atendo, íine ni alvenis en Terrassa'n. Brua apla -
dado kaj gaja muzikludado salutas nin. Nia prezidinto Dro. Bremon, 
pastro Coll, kaj multaj aliaj samideanoj estàs salutataj de la Ur-
bestro Sro. Ullés, de la provinca deputito Sro. Alegre, de la urbkonsi-
lantoj, de la reprezentantoj de iaj societoj, de la komitatanoj de 
«Lumon», k. t. p., k. t. p. 

Manifestació organizi as. La urbà muzikistaro, sekvata de la 
a toritatuloj kaj de niaj pioniroj, anta iras. Poste mar as grandega 
aro da samideanoj, kiuj starigas entuziasme la grupajn standardojn, 
dum tiuj de la horaj societoj vidi as per siaj seriozaj nuancoj e 
la fino de la irantaro. Tio estàs bela spektaklo, kiun filmistoj fotò-
graf as. De tempo al tempo a di as apla dadoj : simpatia elmontro 
de la esperantemaj urblo antoj, kiuj kun afabla mieno salutas kaj 
bonakceptas nin. 

AKCEPTO 

La bele ornamita Urbodomo pleni as de la kongresanaro; niaj 
verdaj flagoj, kiujn oni metas e la balkono apud la katalunan stan-
dardon, ricevas varman salutapla don de la terrassanoj starantaj 
en la placo. 

En la kunsida salono akceptas la kongresanojn lia Urbestra 
mo to Sro. Ullés kaj la urbkonsilantoj Sroj. Busqué, Llofím, Navarro, 
Salvans, Font, Fàbregas, Albinana kaj aliaj ankorau, kies nomojn 
ni ne povis beda rinde noti. 

La Urbestro per mallonga kaj bela parolado salutas nin kaj 
konstatigas ke Terrassa, urbo vere progresema, sin sentas fieragastigi 
la esperantistojn. Plej alte li la das la celon de esperantismo kaj 
deziras ke ni povu konservi longe bonmemoron pri Terrassa. Varma 
apla dado kronas liajn parolojn. 

Dro. Bremón dankas afable lin en la nomo de iuj katalunaj 
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esperantistoj kaj salutas kore la urbon Terrassa, kiu tiel gastame 
akceptas la esperantistaron. Denove apla dado a di as longtempe, 
kaj ciuj ni iràs al la korto de l'Urbdomo, kie la Urbà muzikistaro 
ludas nian himnon «La Espero», usttone kantatan de la laboristaj 

oroj. Oni ripetis in, kaj la duan fojon in entuziasme kantis iuj 
kongresano j . 

MALFERMO DE LA KONGRESO 

Ni forlasis la Urban Domon kaj aliris al la belega sidejo de la 
«Komercista Kazino», en kies granda íestosalono okazis la malferma 
kunsido de la IIIa Kongreso Kataluna. 

Je la 10 kaj duono matene la Urbestro Sro. Ullés malfermas la 
Kongreson per kelkaj vortoj, dezirante ke i estu plej fruktodona al la 
K. E. F. Krom li, prezidas anka la kunsidon, la urbkonsilantoj kaj 
la reprezentanto de la ekonoma mo to de Terrassa. La salono estàs 
tute plena de kongresanoj kaj terrasanoj, kiuj volis esprimi tiama-
niere la simpation kiun la urbo ha vas por nia ideo. 

Mo to la Urbestro transdonas la prezidan lokon al Dro. J. Bre-
mon, kiu donas la parolon al la sekretario Sro. Pellicer por legi la 
raporton de la agado de K. E. F. dum la intertempo I9i i a - i2a . 

Sro. Pellicer dedi as unue rememoron al la formortintaj sami-
deanoj kaj poste pritraktas la diversajn aferojn pri kiuj niaj kunfe-
deracianoj jam scii is per K. E.: an o de kongresurbo, ekzamenoj, 
devizo de K. E. F., elekto de redaktoro de K. E., Konsulta Komitato, 
Havena Komisiono, k. t. p. 

La konciza kaj klara raporto de nia sekretario gajnigas al li 
longan aplaüdon. 

Post la legado de la sekretaria raporto, Dro. Bremón stari as 
kaj komencas legi sian jenan belan paroladon. 

Karaj kunfederacianoj: 
Mi konfesas al vi, ke la elekto de la temo traktota en mia mal-

ferma parolado e la 3.a Kongreso de Katalunoj esperantistoj, pen-
sigis min longtempe. Oni tiom diris pri propagando, pri organizo de 
la esperantistaj rondoj, pri Esperanto kaj Komerco, Esperanto kaj 
Scienco, Esperanto kaj Ru a Krnco k. t. p., k. t. p., ke por diri al 
vi ion novan rilate tiujn i punktojn, mi devus longe ser i, kaj longe 
mediti, perdante tiamaniere kvanton da tempo, kiun mi ur e bezonas 
por aliaj aferoj. 

Unu temo, tamen, konstante kaj persiste venis en mian cerbon: 
Vane, mi klopodis por forigi in for de mi : kun nova persisteco i 
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revenis, invitante min al ia disvolvado. Mi rezistis ankoraü, mi 
rezistadis, ar ne estis por mi ka itaj la malfacila oj, kiujn i entenas: 
mi ne ignoris ke eble mi povas diri vortojn, kiuj ne pla os al iu;. 
tamen, malgra tiuj i motivoj, mi prenis la decidon disvolvi en tiu. 
i momento mian delonge pensitan kaj medititan temon, petante 

al vi iom da atento, kiun certe vi, karaj amikoj, ha vos dum duono da. 
horo. 

Alia ka zo pu is min al sama celo : tiu i fojo estàs la dua kaj 
lasta, kiam mi havas la honoron prezidi kongreson de Kataluna 
Esperantista Federació. Post ia okazigo, mi sentos la bezonon 
en losi min hejme, kie profesiaj aferoj min atendas: dum irka dek 
jaroj mi partoprenís la propagandon de Esperanto en nia lando, kun 
la entuziasmo ku anta nur en koroj, kiuj kiel la mia estàs plene kon-
vinkitaj pri la boneco de la ideo, kiun ni defendas : dum dek jaroj 
mi havis la fervoron de apostolo, kaj centon da fojoj mi prenis la 
plumon por defendi atakon al nia lingvo, kaj centon da íojoj mia 
bu o malfermi is por konvinki la homojn pri la bonoj de la lingvo 
internacia... 

Ne restis, feli e, senfrukta la apostola periodo en kiu mi is. 
nun partoprenis. Pruvoj? La granda kunveno kiun ni nun faràs, la. 
fortikeco de la K. E. F., la disvasti o de Esperanto tra nia tuta lando. 

Tiuj i faroj, plene konvinkantaj pri la rikolto, kiun ni nun, post 
jaroj da semado, kolektas, montras al ni, unuaj esperantistoj de Kata 
lunujo, ke i estàs pli granda oi. ni mem esperis, kaj donas al mi 
similan feli on al tiu, kiun sentas patró kiu vidas siajn filojn maturaj,. 
kapablaj por eniri en la batalojn de la vivo kun certeco pri la atin-
gota triumfo. 

Mia foresto de la esperantista kampo ne signifos, ke mi ne plu 
min okupos pri esperantaj aferoj : mi estàs dankema, kaj senpartie 
parolante mi de vas konfesi, ke malgra la etaj mal ojoj, kiujn en Chi 
manifestació de la sòcia vivo oni renkontas, kaj Esperanto ne kons-
tituas rilate tion, escepton, — mi havis tiom da plezuroj en i, ke 
ili forgesigas al mi la malplezurojn. Per Esperanto mi konati is 
kun personoj kiuj fari is por mi veraj amikoj; per Esperanto mi povis. 
koni literaturojn is nun tute fermitajn al homo; per Esperanto mi 
povis travoja i landojn, kies lingvojn mi ne konas, kun pli da sukceso 
kaj kun pli da profito oi ri ulo kiu devas konstante meti sian po on 
al dispono de gvidistoj kaj interpretistoj; kaj io tio i estàs aferoj 
kiujn oni ne forgesas facile. 

Tio signifas, ke se iam la esperantistaro el mia lando konsiderus. 
mian kunlaboradon necesa por sia savo, denove, kun la entuziasmo 
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kiun mi havis en la unuaj jaroj de esperantisti o, mi oferus mian 
modestan kunagadon. 

Kaj, jen mi, tion dirinte, eniranta en la disvolvadon de la temo 
promesita. Mi intencas paroli pri «Esperanto kaj Katalunujo» t. e. 
pri la lingvo internacia en siaj rilatoj kun la karaktero, homoj, lingvo 
patriotismo, literaturo k. t. p. de la lando en kiu ni naski is. Vere, 
multe oni priparoladis pri tio, sed, el la multo dirita, nenio restis 
•skribita : pli oi polemikojn sur la papero, oni havis bu ajn diskutadojn 
rilate mian temon. Pro tio mi deziras anta oi íorlasi la prezidantecon 
de K. E. F., kiun mi nemeritite okupis dum du jaroj, esprimi miajn 
opiniojn. 

Kelkaj sinjoroj, kies celo estàs ver ajne kritiki, ne agi, kiam 
oni fondis la unuan societon esperantistan en nia lando, protestis 
kaj kria is tia! ke la societo estis krom esperantista, kataluna. La 
unua organiza o esperantista de la lando ne íorgesis ke i naski is 
•en kataluna lando, ke katalunoj estis iaj anoj, kataluna la urbo en 
kiu i elbur onis..., kaj kompreneble i aldonis al sia esperantista 
karaktero, sian katalunan animon. Kaj tio i, kio estis nurapruvode 
logiko..., ajnis al kelkaj (tre malmultaj feli e) politika elmontro, 
politika deflanki o de la societo. Kaj komenci is la periodo dum 
kiu la e ni famekonata frazo «fari politikon» ekfloris en katalunaj 
lipoj : ni estàs tre malproksime nun, de tiu epoko, feli e por iuj, 
sed la frazo, kaj la argumentoj, kiuj in subtenis, faris prozelitojn 
en iuj katalunaj rondoj. «Cu Esperanto ne estàs lingvo kies celo estàs 
fratigi la tutan homaron? Kial do dividi in en ankora pli malgrandaj 
rasoj kaj landetoj?» 

«Ni estàs pacaj batalantoj; ne miksu do politikon kun Espe-
ranto, se vi ne volas ke malpaco venu al ni». 

La solidecon kaj fortikecon de tia argumentado, iu kataluno 
sciis uste taksi kaj mezuri, se ni konsideras ke post tiu periodo de 
semado, oni rikoltis Federacion Katalunan kun pli da 50 grupoj ali-

intaj kaj irka 500 membroj izolitaj. 
Sed u vere ni miksis politikon kun Esperanto? Lasu al mi 

fari kelkajn konsiderojn pri tiu i punkto. 
Katalunujo, sentis en la modernaj tempoj fortan deziron de 

revivi o : intensa volo skuadas in por la akiro de perditaj rajtoj: 
ia lingvo, ia propra lingvo, tute diferenca kaj tute sendependa de 

la hispana, forgesita por literaturo kaj altaj uzoj dum jarcentoj 
kaj uzita de la laborista popolo kaj mezklasa bur aro revivas deno-
ve kaj eniras en la koncerton de vivantaj idiomoj pruvante sian 
taügecon por iu lingva afero. 
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Ju pli i estis iam forgesita des pli i estàs nun amata : ju pli 
kelkaj registaroj kontra staris in, des pli la popolo in estimis kaj 
uzadis... En la mezo de la pasinta jarcento, unuaj tagoj de lalingva 
revivigo kaj enerale, de la integrala movado kataluna, iu registo, 
volante iel bari la vojon al tiam naski anta kataluna teatro1, donis 
ordonon ke oni povos prezenti neniun katalunan verkon, se iu el la 
roluloj ne parolas hispane... La ordonon, kompreneble, plenumis la 
a toroj, sed ne laüintence de la le donanto, ar de tiam la unika 
rolulo, kiun la au toro j de vigís paroli hispane sur la scenejo, estis la 
ridindulo de la verko : tata oíicisto, inspektoro de impostoj, gen-
darme 

Kiel esterordinare estàs do, ke la unuaj esperantistoj, kiuj krom 
esperantistoj estàs katalunoj, estimu sian lingvon kaj volu per res-
pektb kaj amego forgesigi sian idiomon pri maljusta oj kaj insultoj 
antaüe faritaj al i de registoj malsa aj? 

Tial ke iu societo a grupo esperantista uzis la lingvon katalunan 
en la statutoj, en la komunikoj, en la diskutado, donante al i flanke 
de la esperanta, karakteron oficialan : « i faris politikon». 

Tial ke iu societo aran is sian markon tiamaniere ke vidi as en 
i la kvinpinta stelo simbolo de esperantismo — homaro, kun la kata-

luna standardo simbolo de katalunujo — patrujo, « i faris politikon.» 
Nu, sinjoroj : se «fari politikon» signifas ami sian landon, res-

pekti iajn kutimojn, uzadi ian lingvon : tiam jes, la societoj «faris 
politikon», sed tiu «politiko» ne povas esti kontra a al la fundamentoj 
de l'esperantismo, ar se oni konsiderus in tia en la kampo espe-
tantista, se pro amo al artefarita lingvo,ni devus ka adi kaj malbonami 
nian gepatran, ni esperantistoj, — kaj ne estàs tiu i fojo la unua, 
kiam ni diràs tiajn vortojn — kiuj krom esperantistoj estàs katalu-
noj etus kolere for el ni la verdans telon, simbolon de ideo kiu ju as 
kontra aj la amon al la homaro kaj la amon al la patrujo, la amon al la 
linçvo homa kaj la amon al la lingvo gepatra. 

Feli e, ne estàs tia la penso de la esperantistaj rondoj, kaj ni 
devas sincere konfesi, ke ni katalunoj iam trovis la plej bonajn 
disponojn en la Oficialaj Instituciój de la Esperantismo : la Lingva 
Komitato — reprezentantaro de iulingvaj kaj iulandaj eminentaj 
esperantistoj — enhavas de post ia fondigo reprezentantojn de la 
Kataluna Lingvo : en iu Internacia Kongreso estàs akceptita dele-

i . La nuna kataluna teatro havas verkojn de t re granda valoro. Kelkaj 
estàs t radukitaj alilingven, nome Terra Baixa (10 lingvoj) Els Vells, Les Garcés 
(francen) Misteri de Dolor (hispaneu, esperanten) k. t. p . 
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gito de nia lando, kaj la nomo Katalunujo estàs ies konsiderata 
kun respekto, kun simpatio, kun admiro. 

Nu : se la Oficialaj Institucioj de la Esperantismo donas al ni 
la ekzemplon de respekto al nia lingvo, kion malpli povas íari niaj 
societoj, oi sekvi ilian ekzemplon kaj agi lau ili agas? Ni dividas egale 
nian estimon, por la natura lingvo kaj por la artefarita kaj, kiom 
da fojoj ni devis defendi Esperanton kiel katalunoj, kaj katalunan 
lingvon kiel esperantistojü 

Ne anta longe, okaze de la Re a Ordono permesanta la ins-
truadon de Esperanto en iu Universitato, katamna jurnalo, kiu 
cetere iam estis tre fa vora al nia movado (La Veu de Catalunya), 
rimarkigis en efartikolo la kontraston, ke de nun oni povos instrui 
en la Barcelona Universitato en artefarita lingvo, kaj tamen mal-
grau diversaj petoj de katalunoj, la pordoj de la Universitato estàs 
fermitaj al kataluna lingvo. La artikolo ne estis atako, sed plendo, 
kaj kiel kataluno,ni plendas anka ke la registaro hispana, malper-
mesas la instruadon en kataluna lingvo en la Universitato — sed 
se la plendo estus fari inta atako por Esperanto, mi havis jam pretan 
artikolon plenan de argumentoj en defendo de la Zamenhofa lingvo, 
kiun mi ne devis uzi. 

La esperantistoj de Katalunujo amas egale ambaü lingvojn, 
kaj la amo al unu ne malfortigas tiun al la alia: jen la tuta «politiko» 
kiu ku as en tiu i afero. 

La lingvoj de malvastaj landoj, kiel la nia, kaj la landoj mem, 
povas profiti Esperanton por siaj apartaj interesoj. La literaturo 
speciale, havas en la lingvo internacia la plej taugan rimedon por sia 
diskoni o : oni tradukas multe el la germana al la franca, el la franca 
al la angla, el la angla al la hispana, sed oni preskau nenion tradukas 
el la vaska al la angla, el la kroata al la franca, el la kataluna al la 
germana. Kiam ni scias ke iu ajn verko el nia literaturo estàs tradu-
kita alilíngven, iu jurnalo enpresas la noton kun ojo, kaj oni festas 
la aütoron kaj tradukanton. Kiel prave diràs talenta kaj esperan-
tema verkisto, «neniu rezignas ke liaj verkoj estu nur legataj en 
rondo familia : oni skribas por la homaro kaj oni deziras ke la verko 
transiru la limojn de la lando». El nia verkmila literaturo, nur dudeko 
da libroj meritis la honoron de tradukado : oni ja facile komprenas 
ke ne multe da germanoj, angloj a francoj dedi os kaj uzos sian 
tempon por la lernado de lingvo ne grandnombre parolata, kies prak-
tikaj rezultoj kompare kun la «grandaj lingvoj» estàs sensignifaj: 
kion signifas 4 milionoj de katalunlingvanoj, en komparo kun 60 
milionoj de francparolantoj; kion reprezentas la negranda litera-
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turó de malvasta popolo, flanke de angla au germana literaturo? 
La homo, praktika iam, fari is pli pozitivista ankoraü en la 

nuna epoko, kaj malmultaj, nur tre malmulte da ili lernas lamal-
grandajn lingvoj n : katalunoj, vaskoj, kroatoj, bohemoj, finnoj e 
hungaroj, danoj, norvegoj havas en Esperanto la savilon, la disko-
nigilon de sia literaturo, kaj anka siaokaze la a digilon de siaj plen-
doj a emoj.1 

La kataluna literaturo profitis jam el tiu progreso, kaj kelkajn 
el niaj verkoj oni konigis en eksterlando dank'al Esperanto. «Mistero 
de Doloro» de Gual : «La Patrino» (La Mare) «La Ciama kantajo» 
[La Cançó de sempre) «Folioj el la Vivo» (Fulls de la Vida) de Rusiíïol. 
rakontoj kaj fragmento] el Verdaguer, Guanyabéns, Maragall, Ruyra, 
Guimerà, Victor Català, Apeles Mestres : e kun rakonto de Apeles 
Mestres okazis, ke i tiom pla is al rusa esperantistino, ke i petis 
permeson por traduki in el Esperanto, rusen, kaj in publici en 
rusa gazeto. La tradukintino bonvolis sendi du numerojn de «Kos-
troma Gazeta» enhavanta la rakonton, kies unu numero konservas 
l'autoro, kaj l'alian la tradukinto^: kiel oni vidas, Esperanto ektaügas 
por io al la kataluna literaturo, kaj ta gos pli ankoraü post kelke 
da tempo. 

La facileco per kiu oni ellernas Esperanton, la kura emo de 
multaj (junuloj speciale), kaj la stulteco de kelkaj, povus esti ka zo 
de diskredito por nia literaturo se «manio de tradukado» grava mal-
sano, kies unuaj simptomoj ekaperis en nia lando, disvasti us. 

Esperanto estàs ja lingvo tre íacila lernebla : sed en Esperanto 
kiel en iu lingvo ekzistas du lingvoj; tiu vulgara, kiu ta gas por 
«peti al kelnero rostitajn terpomojn», kaj tiu literatura, nobla, nur 
uzata por altaj celoj : la unua estàs tre facile akirebla; kelkaj semaj-
noj, nur tagoj sufi as por in scii : la alian nur oni akiras kaj plene 
posedas post jaroj de tralegado de la plej bonaj verkoj, post longa 
pristudado kaj interkomparo de multnombraj stilistoj. 

Nu, e ni, povas okazi ke iu konfuzu amba lingvojn, kaj sciante 
nur la vulgaran, li sentas sin kun forto por traduki iun verkon kata-
lunan : en tia okazo, ve! por la verko! por ia a toro! por li memü 
Verko malbone tradukita povas supozigi ke ia malboneco dependas 
de si mem, a de l'autoro kiu in skribis, kaj tiam, oni ja ne faris 
grandan servon al nia literaturo : tradukinto malbone farinta sian 
metion riskas severan ju on de la «Studkomisio pri iulanda ver-

I. Vidu : «Slovakoj koj Magiaroj». 
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karo», kiu metas la puntkojn súper la i'oj, kaj metas en grava dan-
ero sian propran reputacion por aliaj tradukoj. 

Tion devas mediti egale aütoroj kaj tradukantoj : la unuaj ne 
donu siajn verkojn al la tradukado de la unua alveninto; la duaj 
ne entreprenu ian laboron se i estàs supera al iliaj fortoj. 

Mi finas tiu òi par ton de mia parolado, notante la simpation 
kun kiu enerale la katalunaj verkistoj rigardas Esperanton : unu 
el ili Ruyra, (unu el la plej bonaj prozistoj) estàs federaciano : aliaj 
kiel Guanyabéns kaj Puig Ferrater estàs esperantistoj praktikaj: 
la restantaj, esperantemaj. Certe, antaü nelonge, unu literaturisto 
vomis en Jurnalo serion da insultoj kontra la esperantistoj, sed apena 
ili havis tempon desalti de la kamelo por vipi la hundon kiu bojis 
al la karavano, ke alia verkisto, sur iutaga jurnalo, pledis en defendo 
de la lingvo, akre ripro ante tiun malnoblan agon. Apena la espe-
rantistoj preti is por sia defenso, literaturisto estis jam rompinta 
lancon en ilia honoro kaj estimo. 

Kaj mi transiras al la tria kaj lasta parto de mia tezo. 
Tute same kiel Esperanto povas ta gi al katalunoj en defendo 

de la lingvo kaj literaturo katalunaj, povas ta gi anka en aferoj 
pri patriotismo. La popoloj subpremitaj, neliberaj, bezonas iafoje 
rakonti la maljustajojn kiujn ili suferas de la popolo reganta : ni 
estàs malproksime ankora de tiu tempo son ita de nia kara Majs-
tro mem, kiam «ne plu ekzistos sur la tero popoloj mastrantaj kaj 
popoloj mastrataj», kaj dume, kio pli bona oi Esperanto por disko-
nigi tra la mondo civilizita staton de opinió de subpremata lando? 
Ni ja scias ke multíoje oni atingas neniun praktikan tujan rezulton. 
Kiam antaü jaroj okazis la striko de lernantoj en germana Polujo 
oni nenion atingis malgra la diskonigo de la fakto : sed tio kreis 
atmosferon de simpatio irka la pola popolo, ekstreme favora al 

iaj interesoj. 
Mi beda ras ke Pastro Parker, ne atingis ankora sian celon; sed 

la kulpo apartenas al li mem grandparte.Jen la intenco de tiu en-
tuziasma samideano irlanda: 

«Formi ligon tutmondan por la defendo de malvastaj landoj.» 
Post kelkaj artikoloj publikigitaj en Belga Esperantisto klari-

gante sian projekton, li sukcesis kunvenigi en la Kongreso de Ant-
verpeno, kvardekon da esperantistoj apartenantaj al malvastaj 
landoj : irlandanoj, poloj, finoj, kroatoj, hungaroj, katalunoj, bohe-
moj k. t. p. Oni entuziasme aprobis la Parker'an projektis, oni decidís 
fondi la ligon, oni konsentis pri io... kaj tamen la ligo ne estàs stari-
gita. Kial? P. Parker povas respondi. 
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Kaj u tion òi, kio povis esti farita tre bone per Esperanto, faros 
per franca lingvo la «Office Central des Nationalités», anta nelonge 
kreita en Paris? Beda re! 

Kaj nun, vi devas pardoni min, ke tiel longe parolante pri kata-
lunaj aferoj, mi forgesis, ke la unuaj kvalitoj de nia lando estàs la 
sobreco en la vortoj kaj la emo al la praktiko. 

Ni lasu do nun la vortoj n, kaj eniru en nian taskon kun la fra-
temo kaj harmonio, kiu jam karakterizisniajnantauajn Kongresojn. 

JASCINTO BREMON 

Grandaj apla doj, kiuj jam a digis diversfoje dum la tralego, 
kronis la ünon de la parolado de Dro. Bremón. 

La delegitoj de la diversaj grupoj salutas poste la Kongreson 
je la nomo de sia respektiva grupo. lli estàs Sro. Manel Prat delegito 
de Olota Stelo, Olot; Sro. Joan Arnella de Esperanto, Nesto, Bàrbara 
del Vallés; Sro. Andreu Nin de Frateco, Vendrell kaj Semo, Barcelona; 
Dro. Pallejà de Mont santa Stelo, Ulldemolins; Sro. J. Serrano de 
Esperanto kaj Palrujo, Barcelona; Sro. Lluís Farré de Monta Gru-
peto, S. Llorens Savall; Ptro. Josep Casanovas de Amo kaj Espero, 
Girona; Sro. Pere Costa de Esperanta Idealo, Sta. Coloma de 
Farnés; Sro. Miquel Surinach de Esperanti&ta Amikeco, Manlleu; 
Sro. J. Guillomía de Esperanta Frateco, Barcelona; Sro. Josep 
Serrat de Esperanta Amo, Manlleu; Sro. Ferran Bori de Esperanta 
A roro, Barcelona; Sro. J. Piferrer de Esperanta Semo, Sabadell; 
Ptro. Antoni Ribas de Vika Esperantistaro, Vic; Sro. Gustau Gal-
ceran de Laboro Esperanta, Vilanova i Geltrú; Sro. J. Campdela-
creu de La Rondo, Barcelona; Sro. Joan Gili de Badalona Stelo, 
Badalona; Sro. Josep Grau de Barcelona Stelo, Barcelona; Sro. Ramon 
Soler de Ciam Antàuen, Barcelona; Sro. Francesc Fonta de Ilerda 
Espero, Lleida; Sro. Joan Aulina de Esperanta Amikaro, Banyoles; 
Sro. Domingo Obiol de Tarragono Esperanta, Tarragona; Sro. Pelli-
cer de Nova Semo, Reus; Ptro. Joaquin Coll de Kataluna Ligo de 
Katolikaj Esperantistoj; Sro. Joan Caparrós de Universala Esperanto 
Asocio kaj Sro. Francesc Casanovas de la Unió Catalanista. 

Ciu parolinto ricevas bruan aplaüdadon post la vortoj per kiuj 
li salutis la Kongreson kaj kongresanojn. 

Inter la salutoj ricevitaj, kiujn la sekretario legas, estàs la 
jenaj telegramoj: 

«Gravan sukceson por la Kongreso. Gekongresanoj akceptu 
koran saluton. — Margarit.» «Els qui no assistim al Congrés s'hi 
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adherim de cor i desitjem facin bona feina i èxit. — Tarragono Espe-
ranta.» 

Apla de oni akceptas tiajn salutojn. 
Dro. Bremón fermis la kunsidon kaj la kongresanoj sin direktis 

al la placo de Saragossa por inauguri la tabulon, kiu an is tian nomon 
per tiu de «Placo de Dro. Zamenhof.i> 

MALKOVRO DE LA TABULOJ EN LA PLACOJ 
DE ZAMENHOF KAJ MARAGALL 

Sro. Ullés, urbestro, en la nomo de la urbo anoncas al la espe-
rantistoj la propramovan decidon de la Urbestraro an i la nomon de 
la placo por tiel honori nian Majstron; kaj tuj li transdonas parolon 
al Sro. Pujulà y Vallés. 

Nia pioniro eldiras belegan paroladon. Li rimarkigas, ke ekzistas 
en la vívo momentoj, kiam oni sentas la ojon esti homo; tiuj mo-
mentoj estàs dum la honorado de la geniuloj; li diràs, ke la surskribon 
de la tabulo la vetero eble vi os kaj malaperigos, sed ke sendube ni 
kaj la popolo de Terrassa bone konservos en la koro la gloran nomon 
de nia Majstro, kiu estàs plej granda simbolo de Amo kaj de Paco. 
Li rakontas rapide la historion de Dro. Zamenhof kaj elmontras lian 
pacemon kaj fratemon, kiuj, se oni ilin bone konsideros kaj ustes-
timos, faros ke oni lernu amon al Homaro, vidante la tabulon inaü-
guratan. 

Kvaza eksplodas la apla doj, kiuj longe da ras; kaj la entuzias-
mo kun kiu oni kantis «La Espero» ludatan de la urbaj muzikistoj 
montris la ojon de la terrassanoj kaj de la esperantistoj estihono-
rintaj, la unuaj en la tuta Mondo per tia publika pruvo de altes-
timo, la senmortan nomon de nia kara Doktoro. 

Ja, la fakto estàs rimarkinda. Terrassa estàs la unua urbo, kiu 
tiel elokvente honoris nepereeble nian Majstron. Ke iuj urboj imitu 
cin, laborema Terrassa, kaj ili formigos la gloran kronon, kiun me-
ritas la elpensinto de nia amata Esperanto. Al ei, Terrassa, ies 
la dojn por la iniciativo! 

Post tiu raportita ceremonio, la esperantistoj estis oficiale invi-
tataj de la Urbestro eesti la malkovron de la tabulo, kiu donas la 
nomon de la kataluna poeto Maragall al placo is nun nomita «de 
la Teatro». 

La Urbestro, — de la balkono de l'nova kaj bela teatro, — diràs 
ke tiuj, kiuj plej multe meritas ke iliaj nomoj estu donataj al la urba-
placoj kaj stratoj estàs la poetoj, car ili estàs la enkarni o de l'vera 
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popola animo. Maragall, kiu reprezentis per sia homamo kaj boneco 
ne nur la animon popolan, sed la tu tan Katalunujon, meritas pli 
multe oi kiu ajn alia, ke lia nomo estu daure konservata de lraj 
samlandanoj.Tial, la inauguro de la tabulo, kiu rememorigos iam 
pri la alte spirita poeto. 

Apla dado sonas, la muzikistoj ekludas mar an kompozicion 
kaj ni iuj disiras, entuziasme komentariante la komencon de nia IIIa. 

LABORA KUNSIDO 

En la salono de la Urbadomo komenci is jeia 3a posttagmezela. 
unua labora kunsido, pri kiu estàs raportite aliloke (Vidu pa on 475).. 

SKRIBA EKZAMENO 

Post la unua labora kunsido okazis en apartaj salonoj de la. 
Urbdomo la skriba provo de la ekzamenoj, starigitaj de nia Federació 
la la regularo aprobita en la Kongreso de Tarragona, al kiuj devas 
submeti i tiuj personoj dezirantaj akiri ateston pri lernado a profe-
soreco. La ekzamenantoj en tiu i provo estis Sroj. Pujulà, Camp-
delacreu kaj Grau. 

VIZITO AL INDUSTRIAJ LERNEJOJ 
KAJ ESPERANTA EKSPOZICIO 

Interesanta estis la vizito al la Industriaj lernejoj, kiun parto-
prenis iuj kongresanoj. Ni povis konstati, ke Terrassa prave estàs 
íiera je tiu juvelo, car tia estàs ne nur la konstruajo, sed anka ia 
enhavo. Ni travizitis iujn fakojn de la lernejo, en unu el kiuj om 
prezentas la Esperantan ekspozicion. 

Estàs efe rimarkinda la multnombra kolekto de esperantistaj 
gazetoj, propagandiloj, k. c , kiun prezentas Sro. Amades, el Barce-
lono. Gi sola sufi as por alporti konvinkon pri nia agado kaj ia 
sekva triumfo al iu nekredemulo. Krom i ankau povas fari tian 
servon la enhavori a libraro prezentata de Sro. Rosals : i estàs 
kolekto tre altvalora, kiu konsistas el iunaciaj lernolibroj, litera-
turaj verkoj, bro uroj propagandaj, k. t. p. 

Inter belaj ornamoj vidi as granda nombro da po tkartoj kaj 
leteroj inter an e ricevitaj de niaj katalunaj samideanoj : i kom-
pletigas la efikon de la aliaj ekspoziciaj fakoj kaj igas la viziton plej 
agrabla. 
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Fine, kaj tio altiris ies atenton, estàs prezentata kolekto de" 
slipoj, en kiuj per pli oi 500 lingvoj estàs tradukita unu frazo el la 
Biblio. Eble tie, por fari pli konvinka tiun elmontron, mankis mondo-
naco proponita al tiu, kiu konos elemente la duonon de tiu lingvaro. 
Ni povas certigi, ke tiu ekspozicio estis plej ta ga por vidigi de iuj 
la utilecon de nia helpa lingvo. 

VESPERFESTO E LA PROMENEJO 

La Urbestraro regalis la esperantistojn per agrabla festo, kiu 
okazis post vesperman o en la efa promenejo. Nekalkuleble grand-
nombra estis la eestantaro, kiu tie tre bone pasigis du horojn. La 
Urbà muzikistaro donis belan koncerton, kaj en la intertempoj, 
popolaj muzikistoj ludis sardanojn, kiujn oje dancis nia gejunularo. 
Ce la fino, granda paperbalono, sub kiu oni alkro is arteíaritajn 
belajn fajra ojn, levigis niajn rigardojn al la ielarko, kien i perdi is 
kvaza malaperanta stelego. 

Multo da kongresanoj vizitis tiam la societejojn enurbajn, kie 
íestoj estis aran itaj. Baloj, koncertoj, teatraj prezentadoj allogis 
niajn kunfederacianojn, kaj iu la siaj preíeraj inklinoj eestis ilin. 
En la «Agrupació Regionalista» kie okazis bele arma ílorekspozicio 
la vizitantoj kongresanoj estis oíiciale akceptitaj kaj afable regalitaj 
de ia Komitato. 

30a D E J U N I O 
VIZITO AL LA ROMEPOKAJ PRE EJOJ 

La arkitektura valoro de la admirindaj antikvaj pre ejoj kon-
dukis al ili matene je la 7a multajn artamajn samideanojn. Sro. Ro-
sals, anta ia rimarkinda o, detale konferencis esperante dum la 
tuta dauro de la vizito, kiun li pliinteresigis per sia perfekta kono pri 
la en rapideco studataj artaj konstrua oj. 

En la pre ejo de Sankta Petro okazis je la 8a meso por katolikoj, 
kiun pre is Pastro Planas, nia fervora Komitatano. Dum la meso 
Doktoro Coll eldiris en Esperanto belan predikon pri la Virgulino 
de l'Espero, kiu forte impresis la alestantojn. 

PAROLA EKZAMENO 

Je la 9a matene, e la Urbodomo, okazis la parolaj ekzamenoj 
antaü la piofesoroj Sroj. Pellicer, Dalmau kaj Campdelacreu. Post 
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klaraj respondoj al konvena demandaro, fari is diplomita proíesoro 
nia kara amiko Sro. Johano Gili, el Barcelono, kiu estis gratulata de 
la auskultantaro. Atingis atestojn pri lernado Sroj. Arturo Cases, el 
Barcelono kaj Johano Aulina, el Banyoles. 

KUNVENO DE K. L. de K. E. 

Sub la prezido de Sro. Johano Rosals okazis, je la 10* matene 
en la sidejo de «Centro Social», kunsido de la liganoj de Kataluna 
Ligo de Katolikaj Esperantistoj. 

Pastro J. Coll legis raporton tre kompletan pri la agado de la 
Ligo dum la pasinta jaro, kiun unuanime aprobis la eestantoj. 

Oni akceptis la proponon de «Katolika Stelo» el Sabadell dissen-
di por legado inter la liganoj la gazetojn ricevitajn inter an e de 
la bulteno de 1' Ligo. 

Poste oni elektis, la la interna regujaro, Srojn. Johano Rosals,, 
kiel prezidanton kaj M. Gili, kiel Kasiston, por la venonta jaro. 

KUNVENO DE U. E. A. 

En la Indústria Instituto kunvenis la delegitoj kaj membroj 
de Universala Esperanto-Asocio sub la prezido de Sro. Caparrós. 

La delegitoj de Saragossa, Barcelono, Sabadell kaj Tarragono 
legis raportojn pri la progresoj de U. E. A. en iliaj respektívaj urboj. 

Estis legata granda nombro da ricevitaj ali oj de esperantianoj 
f orestantaj. 

La eestantoj decidis montri sian nekontentecon por la barce-
lona delegito Sro. Sabadell, dar ili opinias ke li ne bone plenumis la 
taskon de regiona relegito. Sro. Llorach, proponis ke tiu jugo rilatu 
anka kelkajn delegitojn urbajn, kion la eestantaro ne akceptis. 

Oni finis la kunsidon je la n a . 

FESTO DE LA FLORAJ LUDOJ 
Jam de anta la n a matene plenigis la novan kaj tre grandan 

teatron «Principal» amaso de terrasanoj kaj esperantistoj deziremaj 
ui la ravon de la literatura festo. 

Je la duono de la dekdua aperas sur la scenejo la A toritatuloj 
de Terrassa kaj la Ju intaro de la I I a Konkurso literatura. Fari as 
silente, kaj la urbkonsüanto Sro. Font, en la nomo de la Urbestro, 
prononcas la esperantajn vortojn : «Oni malfermas la feston». Tuj 
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Sro. Pujulà y Vallés, prezidanto de la Ju intaro, donas parolon al 
Dro. Bremón, kiu kiel sekretario legas la verdikton, khm jene ni 
publicas: 

«Sinj orinoj kaj Sinjoroj: 
Anta oi komenci legi la raporton de la Ju intaro de la II a Li-

teratura Konkurso de K. E. F. permesu al mi, ke mi proklamu la 
nomon de la feli a a toro gajninta la Naturan Floron, kaj tiun de la 
Re ino, kiun li elektis por prezidi nin en tiu i Festo. 

Gesinjoroj: la poeto premiita per la Natura Floro estàs SinjoroCla-
rence Bicknel.1. La Re ino de li elektita estàs Fraulíno Concepció Puig. 

Permesu ke mi haltu, kaj ni iru peti in, ke i bonvolu okupi la 
lokon por i rezervitan, ar ni ne rajtas dauri ne estante prezidataj 
de ia Re ina Mo to kaj ia ama kortego.» 

Post tiuj vortoj, Sro. Valenti Alavedra, kiun la poeto premiita 
delegis por lin reprezenti en la Festo, kaj la a toritatuloj stari as 
kaj ekiras renkonti la elektitan Re inon kaj ian kortegon. 

Pasas kelkaj momentoj kaj la arma Re ino, elegante vestita, 
kondukata, brako en brako, de Sro. Alavedra, portante la simbolan 
bukedon el naturaj floroj, sceptro de la beleca festego, sekvata de 
siaj belaj akompanantinoj eniras en la salonon. La eestantaro sta-
rante in salutas per varme brua apla dado, kiu nur esas kiam la 
bela Re ino sidi is sur sia trono. 

La juna kaj simpatia Fra lino Concepció Puig, grupanino de 
«Barcelona Stelo» kaj entuziasmoplena samideanino, estàs akom-
panata de sia ama kortego, kiu konsistas el Fra linoj Agna Viumala 
kaj Teresa Pascual, el «Esperanta Semo» de Sabadell, Mercè Rey, el 
«Barcelona Stelo» de Barcelono, Gertrudis Cantareu, Àngela Sicart 
kaj Carme Dalmases, el «Lumon» de Terrassa. 

La ojon, ke nia Re ino kaj iaj korteganinoj estàs esperantisti-
noj, iuj kongresanoj esprimas la te kun surprizo, kaj estàs ies 
la deziro, ke tio sarna povu okazi anka e la festoj de la Floraj Ludoj 
en la venontaj kongresoj. 

Sub la prezido de la Re ino, de kies manoj ricevas Sro. Alavedra 
por la poeto Sro. Bicknell honoran pergamenon, Dro. Bremón da -
rigas la legadon de sia raporto. 

ORDINARAJ TEMOJ 
Originalaj tekstoj 

«KONKURSO I. Originala poezio. — La ju istoj post longaj 
pripensoj, car la nombro da verkoj senditaj al tiu i konkurso estis 
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granda kaj la manuskriptoj multvaloraj, alju is la premion al tiu, 
kiu havas devizon «Margherita». A toro : Sro. Clarence Bicknell. 

La merito de la verko de Sro. Bicknell estàs pli granda oi tiu de 
la aliaj verkoj premiitaj per ordinaraj premioj. Tial la ju istoj alju is 
al i anka la Naturan Floron.» 

Sro. Alavedra per bona stilo legas la jenan premiitan versajon: 

VERSA O PRI AMO 
DEVIZO 

«Marffherita» 

Kiam lunradioj dancis 
Sur la maro orienta, 

Cis la vasta oceano 
ajnis nur spegul' argenta; 

Iuj, kiel voja antoj 
Lacaj, sur la supro haltis; 

Iuj, hejmon sopirante, 
En ielon ree saltis; 

Sed aliaj, pli kura e, 
Kiel infanar' sen timó, 

Subakvi is kaj sin ka is 
Sur la roka marpavimo; 

Kie ili refari is 
Briletanta lunetaro, 

Per lo j el argenta lumo, 
La trezoro de la maro. 

Ser u ilin, se vi volas, 
Kaj se perloj vin konsolas; 
Sed ne estàs la trezoro 
lli por mal oja koro. 

Anka , ar la ter' profunda 
Nigra estis, sen koloro, 

La stelaro in rigàrdis 
Simpatie kun doloro; 

Kaj rapidis la radioj 
De la suno, de la steloj, 

Por ornami la dezerton 
Kaj in semi per juveloj. 

Or', topazo kaj smeraldo, 
Diamanto kaj rubeno, 

Tie lo is kaj briladis 
Kiel floroj en ardeno. 

Dum jarmiloj ili restis, 
Helaj lampoj en karcero, 

De la supra mond' ka ite, 
La trezoroj de la tero. 

Se vi ser i ilin provos 
Eble vi per peno tro vos; 
Sed ne estàs la trezoro 
lli por malgaja koro. 

Jen! juvel' alia ku as 
Ne en malproksimaj lokoj, 

Nek ka ite sub la ondoj, 
Nek dormante en la rokoj; 

Oi trezor' mirinda estàs, 
Naski inte en ielo, 

Pli valora oi la lumo 
De la sun' au ia stelo. 

En la homa koro vivas 
Fajro el la dia flamo, 

La trezoro el trezoroj 
Kies nomo estàs Amo. 

Tiu estàs la juvelo 
Kiun i koro tenas; 

E malforta kaj timema, 
i la tutan mondon benas. 
Amon sereu per laboro; 
Amon gardu kun íervoro; 
Amo estàs la trezoro 
Por emanta homa koro. 
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Grandaj apla doj kronas la legadon, kaj kiam ili estingi as 
la sekretario da rigas legante la verdikton. 

«Specialan mencion meritas la du verkoj, kies devizo estàs «Amo», 
precipe tiu, kies unua verso diràs : «Am' estàs ie en Naturo». La 
alia, kies unua verso diràs : «En fundo de strato sub lumo malbrila» 
meritas esti citita por la formo. En la verko «Bukedo» estàs tre rimar-
kinda la bona Esperanto uzata de la autoro, kiu kontrastas kun tre 
karakteriza difuzeco a plena manko de senco. En la verko «Ne 
por traktajo filozofa...» beda rinde trovi as rimoj kiel erarA-baro, 
junA-suno, vento-silentA, a iutiA-suno, — libereco uzata de kelkaj 
bonaj a toroj, sed kiun la ju intoj tute ne aprobas. 

II. Prozajo firi Amo. — La premio de tiu i konkurso estàs 
alju ita al verko kies devizo diràs : «En nigra nokto tute sole, mi 
staras gardon senparole.» A toro : Sro. Jozefo Grau Casas. 

Tiun i premion celis tiom granda nombro da verkoj, ke la-
ju antaro longe devis pripensi kaj pristudi por taksi la ustan va-
loron de iu el ili. enerale la prozo estàs gramatike perfekta kaj 
la stilo tre bona; la ju antaro konsideras citindaj, krom la premiita, 
la jenajn verkojn : «Ce lunradio, al la amatino», «Mitologio», «Bukedo 
«1 nigraj floroj», «Disrevi o», «La blindulineto», «Ce la komenco de ia 
libro», «En soleco mi trovis mian konfidanton», «Vivu Katalunujo». 

Tradukitaj tekstoj 
I. Traduko de la poezio «El reu de mort» de Guimerà. -— Neniu 

el la nau senditaj verkoj meritis la opinió de la ju antaro la premion; 
estàs tre rimarkinde, ke en kvar, el la na senditaj tradukajoj, la 
Esperanto uzata estàs bonega, sed la versajo estàs plata, senanima 
kaj e nekorekta. 

Konsiderante ke la versajo sendita al I konkurso originala, kies 
devizo estàs «Amo», kaj kies unua verso diràs: «Am* estàs ie en Naturo» 
estàs inda je premio, oni decidis donaci al i tiun difinitan por tiu i 
konkurso. A toro : Ankora nekonita». Tiu i versajo estis legata 
kaj multe apla data. 

«II. Traduko de «Les Senyoretes del Man de Ruyra. — Post 
atenta studo kaj interkomparo de la verkoj ricevitaj la ju antaro 
alju is la premion al tiu devizita: «No temem esculls ni vent traidor, 
plens de joia avui volem estar. (L'Holandés Errant)» kiu estàs vera 
modelo de traduko. A toro : Sro. Estanislau Pellicer. 
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Krom tiu i verko oni ricevis aliajn, kiujn la ju antaro opinias 
tre citindaj. lli estàs : «Belo mara min delogas», «La Maro ajnas 
kantadi», «Car tio estis feino, kiu prenis...» 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 

I. De «Esperanto Semo» de Sabadell. Traduko de nLa Sembra».. 
La premion oni donas al «Ja segarem». A toro : Sro. Joseph Rosselló 
Erdinas.» Oni legis la belan tradukon, kiu ricevis apla dojn. 

II. De «Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj». Traduko 
de «Les herbes heroiques». El la kvin verkoj, kiuj post zorga elektado 
estàs konsideritaj plej bonaj, meritas la premion tiu devizita : «Mi 
volas traduki ne litere, sed libere», kiu estàs modeleto de simpla kaj 
ílua stilo. A toro : Dro. Joan Buxó. 

Citindaj estàs : «Al la bonodora timiano», «Humileco», «Herboj 
montaj, bonaj herboj», «Ami, jen bezono de mia koro.» 

III. De «La Revuo». Originala a tradukita artikolo firi Scienco 
a Historio, vulgariga artikolo facile komfirenebla fior iuj. — La 
ju antaro de tiu i konkurso, kiu konsistis el Sroj. Cario Bourlet, 
Geor o Warnier kaj Frederich Pujulà unuanime alju is la premion 
al la verko «Filozofio, Scienco de Sciencoj». A toro : Sro. Delfi Dalmau. 

Konsiderinte la bonecon de la multaj manuskriptoj senditaj 
al tiu i konkurso, la ju intoj kreis duan premion, kiun ili alju is 
al la verko «Teruriga puno». A toro : Sro. Joseph Grau Casas. 

Plie, ili deklaris publikigindaj la verkojn, kies devizoj estàs 
«La Fundamento de nia lingvo devas resti por iam netu ebla» kaj 
«La Persistecon kronos la sukceso», kies a torojn ankora ni ne 
konas, sed por kiuj tamen ni petas vian apla dadon. 

IV. De «Franca Esperantisto». Kiaj devas esti la regulo] fior 
bone traduki en Esfieranto naciajn kantojn, kanzonojn kaj ofiera^n 
ariojnl. — La ju intaro el tiu èi konkurso, konsistanta el Sroj. Feli-
cien de Menil kaj Frederich Pujulà alju is la premion al la verko 
«Nur tie estu via hejmo, kie kanto sonas; ar sole homoj malbonaj 
nek unu kanton konas.» A toro : Nekonita, is la nuna momento. 

V. De Sro. Gabriel Chavet. Literaturo kreas kaj vivigas lingvon. 
— Sro. Gabriel Chavet kaj la itieaj ju intoj unuanime alju is la 
premion al «Negrava provo». A toro : Sro. Jozefo Grau Casas. 

Tre citindaj estàs : «Senliteratura lingvo estus kvazaü mondo el 
nur tonoj kaj riveroj», «Kateno». 
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VI. De Esperanto Verlag Moller & Borel. Pa o firi la Esfieranta 
Biblioteko Internada. — Neniu el la alsenditaj verkoj meritis la 
premion. La a toroj komprenis la vorton fia o en tro preciza senco. 
La firmo Moller & Borel tre afable donacis la premion kaj anta sendis 
in. La ju antaro in konservos por la IIIa Literatura Konkurso kaj 
i estàs certa, ke tiam tíu interesa temo estos pli amplekse pritrak-

tita. 

VII. De la grupo «Semo» de Barcelona. Traduko de <iL'Emigrant» 
de Verdaguer. — La Esperanto de la manuskriptoj estis bonega, sed 
la Muzoj ne regalis al la a toroj per inspiro. La ju antaro ne kura is 
esti pli malavara oi la Muzoj kaj decidís pari la premion al nia kara 
grupo «Semo» de Barcelono. La premio, do, ne estàs alju ita; sed ne 
la gratulojn al la a toroj por la boneco de ilia Esperanto. 

VIII. De Mo to Alfons Sala, deputito. Enkonduko de Esfie-
ranto en la Industriajn Lernejojn. — Oni alju as la premion al la 
sola verko ricevita por tiu i konkurso, kies devizo estàs: «Donu al 
mi la junularon kaj mi an os la mondon»; kvankam i ne estàs 
efverko li havas apartajn rimarkindajn meritojn. Aütoro : Sro. Jo-

seph Albagés y Ventura. 

IX. De Mo to Joan Barata, Deputito. Esfieranto en la firak-
tika vivo. — Oni alju as la premion al neniu. 

X. De Mo to Francesc Alegre, Deputito. Esfieranto en Ko-
merco. — Al la verko devizita « i estàs nepre necesa» oni alju as 
la premion, tial ke i estàs korekta kaj bonstila, kvankam iom manka 
de argumentoj. Aütoro : Sro. Joseph Grau Casas. 

XI. De «Esperantista Junularo». Dialogo fior infana deklamado. 
La du plej bonaj verkoj ricevitaj estàs «Cindrulino» (sen devizo) kaj 
«Malgrandaj Astronomiistoj». Ambaü estàs tre bonstikj kaj teatre-
caj kaj montras, ke iliaj respektivaj aütoroj konas tre bone la spiri-
ton de nia lingvo. La premion oni donas al «Cindrulino» iom pli 
teatreca oi la alia. Aütoro : Fino. Louise Briggs. 

La «Malgrandaj Astronomiistoj» meritas Honoran Mencion. Estàs 
citinda : «Simplajo». 

XII. De Honorinda Ekonomo de Terrassa. Eklezio amis Ham 
la veran progresadon de la homo. — Oni donas la premion al tiu, kies 
devizo estàs «Lumon», kie la demando estàs bone pritraktita. Aütoro: 
Pastro Joaquim Coll. 
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XIII . De «Casino del Comercio» de Terrassa. La vola temo. 

XIV. De la Urbestra Mo to de Terrassa. La vola temo. 

XV. De la Urbestraro de Terrassa. La vola temo. 
La ju antaro havis vere malfacilan laboron en la tralegado, 

klasifiko kaj elekto de la premiindaj verkoj celantaj al la tri la volaj 
temoj nomitaj. Post atenta kribrado oni decidis premií: 

«Al la maro la koro niu tiras.» Aütoro : Sro. Joseph Ventura. 
«Koron kompreni povas nur koro». A toro : Fraülinoj Eulàlia 

kaj Teresa Rosell. 
«Anta semi, plugu iam». Aütoro : Sro. L. Bacardit Raurich. 
La unua estàs poezio bone rimanta, sed ofte kun iom da manko 

de pensoj; la dua ankaü poezio, bela pro la penso kaj la formo, kaj 
la tria erca poemeto el tre ata spriteco.» 

La unuan legis ia aütoro, kiu ricevis longan aplaüdadon kaj la 
duan, kiun ni publicas i sube, legis F b o Eulàlia Rosell. Tre bruan 
aplaüdadon i ricevis. 

APUD LA KAMENO 

DEVIZO: 

«Koron kompreni povas nur koro» 

Al mi multe pla as revante rigardi 
en mia kameno la lignon flamardi. 
De tempo al tempo trakrakas la tipo. 
etante fajrerojn kun bruo de vipo. 

Rapide fajrero, fluganta rubeno, 
mortante vi falas en mia kameno. 

Min dol e varmigas kamena la flamo 
sed min ne brulvundas. Esperon de amo 
e kor' i vivigas. Brula o lumvarma, 

vi estàs simbolo de mia rev' arma! 

Mi ne pri volupto, veneno de V koro, 
revadas : mi revas pri amo, fervoro, 
pasio al suno de vintro simila; 
pri miaj la tormoj haveno trankvila, 
de kiu ja estus pli gusta simbolo 
oi ru a dianto, modesta violo; 
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per kiu mi vivus serene íelica, 
kaj vi, la amanto revata, ojri a; 
vivamo en kiu esti us la koro 
por iam, samtempe, abelo kaj floro. 

Gajege brulante trakrakas la tipo 
kaj utas fajrerojn kun ra o de lipo. 
Sed ve! steloj viaj, ílugantaj rubenoj, 
naski as mortantaj en hejmaj kamenoj! 

Mi vidas mal oje ke miaj esperoj, 
fruege malestas ajnante íajreroj! 

Sro. Bacardit, legis ankaü sian verkon kaj oni in aplaudís. 

«XVI. De la Direktoro de la gazeto «La Comarca del Vallés» 
Graveco de la esperantista gazetaro». — Ne alju ita. 

XVII. De «Vika Esperantistaro». Traduko el vika verkisto.— 
La premion oni donas al «Traduko el hispana lingvo». A toro : Sinjoro 
Jozeío Grau Casas. 

Citinda estàs «Tri anekdotoj». 

XVIII. De «Universala Esperanto Asocio». — Praktika signifo 
de U. E. A. Ne estis konkursita. 

XIX. ' De «Olota Stelo». Traduko de «La Pastoretai>. — Oni 
donas la premion al «Ho mia patrineto» bela traduko, kiu konservas-
la tutan òarmon de la originalo. A toro : Pastro Joaquim Coll. 

Jen la verdikto de la Ju antaro : inspiron i deziris al vi, ver-
kistoj; kaj inspiron vi havis en via partopreno en la konkurso : kon-
servu kaj pligrandigu in por venontaj jaroj, por bono de nia lingvo 
kaj de nia lando.»1 J. BREMóN. 

Preska iuj premiitoj iris meze de varmaj gratulapla doj ricevi 
de Sia Re ina Mo to la premiojn proponitajn. Al la a toroj ne-
òeestantaj estis anka dedi ata apla do. Finoj. Eulària kaj Teresa 
Rossell, ricevinte la premion, restis la nacia kutimo en la Pre-
zidejo. 

1. La a toroj de la verkoj citindaj estàs petataj konigi sian nomon al la 
Ju intaro. 
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Post la distribuado de la premioj Sro. Pujulà eklegas la sek-
vantan ferman paroladon. 

Honorinda Re ino! 
Honorindaj Princinoj! 
Resftektindaj Mostoj! 
En la nomo de la komitato de la Floraj Ludoj kaj de la Kataluna 

Esperantista Federació, kiun i en tiu i momento reprezentas, 
mi havas la honoron proponi al vi nian plej profundan dankon por 
la afableco, kiun vi montris, akceptante la prezidan lokon en tiu i 
festo de Belo kaj de Amo. 

Por la dua fojo en du jaroj ni vidas nian Virinon kaj nian Re-
gistaron partopreni en la klopodoj de nia granda aíero. Ci estàs 
kvaza sanktigo de nia laborado, kaj pruvas evidente, ke kvankam 
nia celo konsistas el idealoj, ni movi as en la realeco de efektiva 
sòcia vivo. Al nia voko, la nobla kaj progresema Katalunujo ne 
restis surda, kaj respondas per siaj intima kaj publika animoj. 

Vi, honorindaj re ino kaj akompanantinoj, alportis al ni per 
viaj armaj beleco kaj juneco la intiman parfumon de la íamiliaj 
rondoj de nia lando; el viaj okuloj kvazaü radias la varmeto de la 
hejmaj fajrujoj; per via eesto, kvaza vi malfermis al nia fratiga 
Parolo, la pordojn de iu prapatra domo. Vi estàs la lando mem, en 
tio per kio i estàs pli firma kaj fortika : vi estàs la familio; vi — la 
Belo kaj la Amo, kiel manifestació de la intima animo de nia popolo. 

Vi, respektindaj sinjoraj Mo toj, en kies manojn nia liberema 
popolo demetis la forton kaj la povon de la regado, alportis al ni 
per vi mem la spiriton de nia lando, la kies tradició la potenco de la 
a toritato devas esti al la servo, ne de la homa premado, sed de la 
progresado intelekta. Vi estàs la lando mem, en tio per kio i pli 
multe karakterizi as : vi estàs nia popolo; vi—la Belo, car vi estàs 
la forto; vi — la Amo, car vi honoras vin, honorante nian movadon, 
kiu celas lar an frati on inter iuj homoj. 

Se nia fervora klopodado devus malprosperi — kio certe ne 
okazos — almena en la historio, kiu raportos pri nia modesta parto-
preno en la batalado por Internada Lingvo, estos pa o pri vi, kiuj 
kontribuis per la pompó de viaj juneco kaj insignoj al la tiel multe 
dezirata de ni iuj venko de niaj idealoj. 

Sinj orinoj kaj sinjoroj : konata de vi iuj estàs la granda influo 
de la Katalunaj Floraj Ludoj sur la malvolvi on de la Kataluna 
nacieco. Per ili ne nur la lingvo falinta en neuzon, kaj forlasita en 
la manojn de la malaltaj popolaj rangoj, revivi is kaj renobli is 
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«n la kantoj de la poetoj, sed anka la popolo lernis rigardi sin, atentis 
sian historion, kaj komprenis ke la nació, kiel iu individua esta o 
havas plenumotan celon al kiu i devas direkti siajn íortojn kaj 
oíerojn. 

La lingvo ne estàs afero natura, sed determinisma rezulta o 
el la multenombraj fortoj kaj cirkonstancoj, kiuj konver as en la 
nacian vivon : tial oni komprenas, kiel la unuaj vortoj de revivi anta 
lingvo parolas pri la nació mem, pri ia personeco, pri la liberemaj 
deziroj kaj sendependemaj aspiroj, kiuj efe kontribuis al ia for-
mado. Ce la infano, la unuaj vortoj estàs egoismaj : i lernas nomi 
la man a ojn, la nomojn de la protektantaj personoj, kiuj irka as 

in. Tiel anka e la nacioj la unuaj kantoj parolas pri la starigo 
kaj defendo de la propra personeco. Tial, la unuaj katalunaj kantoj 
estàs kantoj al la patrujo, al la libereco, al la belajoj de la naturo de 
la propra lando. Tiel en nia klasika Esperanta literaturo trovi as 
«La Espero» «La Vojo» «Al la patroj» «Ho mia kor'!» kantoj, kiujn 
iu esperantisto sentas en la plej intima profundo de sia brusto kiel 

nerefuteblajn pruvojn de la rezono de nia ekzistado. 
Kion ni atingis per kaj por nia nacia lingvo en nia lando, tio 

ajnis al ni atingebla en nia Esperantujo per kaj por nia lingvo inter-
nada. Tial ni enkondukis okaze de la Va Internaria Kongreso en la 
Esperantan vivon, la Florajn Ludojn, kiel unuan tonon de tradició 
sekvinda kaj kiu, laü nia kredo, ne devis kaj ne povis malaperi el 
nia organizajo. 

Bedaürinde, —eble pro nia kulpo, ar ni ne tro sufi e propagandis 
a klarigis in — bedaürinde,oni ne tre bone komprenis la celon kaj 
la spiriton de la Floraj Ludoj, kaj oni konfuzis ilin kun Literaturaj 
konkursoj, kie oni tro rigardas al la premioj kaj al la rilata merito 
de la premiitaj verkoj, kie la a toroj estàs apla dataj personoj sidan-
taj en unu flanko kaj la publiko estàs personaro, kiu aplaüdas de 
flanko tute kontra a. Oni ne komprenis, ke en la Floraj Ludoj, la 
boneco de la verko estàs konsiderinda, sed ne la efa afero; ke la pli-
— malpli granda ri eco de la premioj estàs tute flanka detalo, kiu 
ne povas au ne devas naski emocion; oni ne komprenis ke la objekto 
de ilia celo estàs la komunio de Popolo kaj Poeto irka la altaro de 
Beleco kaj Poezío; la nobligo de la Parolo al la servo de la altaj celoj 
de Patrolando kaj Homaro; la plialtigo dum unu momento — unu 
fojon iujare almena — de nia animo laca de la deviga trairado tra 
la svarmo de la malsuperaj realajoj, la pompa glorigo de la idealistoj 
kiel kompenso al la abundeco de prozo en la generala vivado; la 
apologio de la revo, la diigo de la Homoj. 
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Tia festo ne povas malaperi el nia internada movado, kaj ni 
estàs certaj ke i ne malaperos. Nenia festo adapti as pli bone al la 
sento kaj inklinoj de la esperantistaj koroj. 

Mi alprenis la modestan ne ustan nomon de «Literatura Kon-
kurso» ar altaj celoj inspiras nin. Ni ne deziris okupi, en nia movado, 
lokon okupotan de pli grandaj fortoj. Kiam la momento alvenos, 
okaze de la io a Internada Kongreso en Parizo, ni klopodos apud 
niaj francaj amikoj por ke ili restarigu la feston de la Floraj Ludoj. 
Francujo, la patrolando de Clemència Isaura ne povos resti surda 
al nia peto; kaj e ni esperas, ke nia festo enradiki os kaj restos por 
iam en la efurbo de la intelekto por ke la tradició malvolvi u en 

pli pompa kaj internada hejmo. 
Se nia deziro malprosperos, tiam ni alprenos sur nin la respon-

decon de la entrepreno, kaj ni daürigos la serion de niaj festoj, kun 
la nomo de «Floraj Ludoj» tiamaniere ke ili fari u pli kaj pli inter-
naciaj por la plej granda bono kaj amplekso de niaj idealoj. 

Gesinjoroj : permesu ke finonte, mi anka danku vin, neespe-
rantistojn, por via afabla eesto inter ni, kiu renovigis niajn entu-
ziasmojn, kaj iujn aütorojn, kiuj partoprenis en la konkursoj. 

De vi, gensinjoroj, mi petas pardonon por la longeco de mia 
parolado. Ne persona plezuro, sed trudo de la kolegoj devigis min 
profiti la okazon publike elmontri niàjn celojn kaj aspirojn. 

Al vi, verkistoj, premiitoj kaj ne premiitoj, iuj senescepte, 
dankon ankoraü. Se ni estis severaj kaj distingemaj por la ju o, 
post i ni ne scias ditingi plu, kaj nia danko kaj amo iràs egale al 
du. Mi volus per miaj vortoj doni al vi novan kura on por proksimaj. 
luktoj. Vi ne bezonas tion, sed por la okazo, el erpu in el la vortoj. 
de la Majstro: 

«Ni semas kaj semas, neniam laci as, 
pri '1 tempoj estontaj pensante. 
Cent semoj perdi as, mil semoj perdi as, 
Ni semas kaj semas konstante.» 

FREDERICH P U J ü L à 

Atente oni a skultis la paroladon de nia pioniro kaj oni kronis 
lian belan verkon per tre longeda ra apla dado. 

La Urbestro per la vortoj : «La festo estàs finita» fermis iru 
La Re ino kun sia kortego eliris tra la partero kaj ili estis adiaüataj 
per varmega senfina aplaüdo, kiun la eestantoj entuziasme dedids 
al ilia beleco. 

Oni forlasis la teatran salonon, post la ta kantado de «La Espe-
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TO», ojaj pro la tre bela festo, kiu certigis pri la sukceso kaj la forto 
de nia granda entrepreno. 

FESTENO POPOLA 

En unu el la salonoj de la «Casino del Comercio» havis lokon la 
popola festeno, kiun eestis 150 kongresanoj. 

Prezidis la festenon la Re ino de la Floraj Ludoj, Fino. C. Puig, 
apud kiu sidis la Prezidanto de K. E. F. Dro. Bremón, la delégito de 
la Urbestro, urbkonsilanto Sro. Ventalló, la fra linoj de la ama 
kortego, la provinca deputito Sro. Barata, la urbà militestro, la 
reprezentanto de Ekonoma Mo to kaj la prezidanto de «Lumon» 
Sro. Alavedra. 

Ce la fino tostis Sroj. Ventalló en la nomo dé Terrassa, Barata 
kiel provinca deputito, Nin en reprezento de la barcelona gazetaro, 
Detché en la nomo de la terrassaj urnaloj, Pujulà, kiu konstatigis 
la frateman spiriton, kiu prezidas kaj regas iujn niajn festojn, Maynar 
delégito de U. E. A. en Saragossa, Busqué urbkonsilanto, kaj Bremón 
kiel prezidanto de nia Federació. 

Ciuj parolintoj elmontris siajn bondezirojn por nia agado kaj 
proponis al ni sian sindonan kunhelpon. Per varmaj aplaudoj oni 
premiis iliajn afablajn vortojn. 

Kaj grandare oni iris al la Urbodomo, kie okazis la dua kunsida 
laboro kaj la fermo de la Kongreso. 

LABORAJ KüNSIDOJ 

U N U A L A B O R A K U N S I D O 
Sabato, 20" 
Je la 3.» posttagmeze Dro. Bremón malfermas e la Urbdomo la unuan 

laboran kunsidon. 
Ptro. Joaquim Coll proponas al la Kongreso ke estu nomataj diplomitaj 

profesoroj de K. E. F . Sroj. Pujulà kaj Bremón, kiuj formis la unuan ekzamen-
antaron. Unuanime oni aprobas la proponon. 

Sro. Pujulà dankas la Kongreson je sia nomo kaj tiu de Dro. Bremón. 
Sro. Piferrer, kasisto, legas la financan raporton de i o i i a a p e i i n t a n en la 

marta numero de K. E. Li certigas, ke la nu na stato de niaj financoj estàs 
kontentiga kaj ke la K E. F . havas certan longan vivon de tiu vidpunkto. 
Unuvo e kaj per aplaüdado al nia diligenta kasisto estàs aprobitaj la kalkuloj. 

La sekretario legas poste la proponojn, kiuj aperis en la junia numero de 
K. E. Dro. Bremón metas en diskutadon tiujn subskribitajn de Sro. Amades. 

Tiu i kongresano transdonas la defendon de ili al Sro. Grau. Post defendo 
de tiu Sro. oni aprobas unuvo e la aldonon al la dua paragrafo de la 4." regulo: 
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«kaj iliaj anoj povos pagi la kotizajon dekduone laü nionatoj. Por t ia afero 
la Prezidantoj sin turnos rekte al la Kasisto-Administranto.» 

Same okazas rilate la aldonon al la unua paragrafo d e i a regulo .a : «kaj 
Vic-sekretarios». i estàs aprobita unuvo e. 

• Pastro Coll petas la parolon por defendi la unuigon de la lastaj proponoj 
de Sro. Amades, kiujn ankorau oni ne diskutis. Sro. Pujulà, lin respondante, 
longe klarigas la sencon de amba proponoj. 

Sro. Grau kredas, ke oni devus deklari kc kvankam la loko de kasisto fan-
gós konstanta, la persono, kiu in okupos, povos lasi la lokon tu te libere kiam 
li tion deziros. (Vidu no.» 6 (27) 

Dro. Pallejà defendas la forigon de la lasta paragrafo de la regulo 7", sed 
ne la aldonon al la 5a. 

Per varmaj kaj facilaj vortoj Sro. Rocamora defendas t iun aldonon; li 
diràs ke i estàs konforma al la lastaj financaj teorioj. 

Post rektifio de Dro. Pallejà, la kasisto Sro. Piferrer dankas la laüdajn 
vortojn, kiujn ofte dum tiu diskutado oni sendis al li, sed li petas liberecon por 
povi eksi i, kiam tio estos al li necesa, el la ofico de kasisto. 

Unuvo e estàs aprobitaj ambaü reformoj. lli estàs: 
Aldono al la fino de la artikolo ,5.a : «La ofico de Kasisto-Administranto 

estos konstanta. Kiu plenumas tiun oficon restos en i, is ordono de la Direkta 
Komitato, kiu in prezentos al aprobo de la venonta kongreso.» 

Forigo de la lastaj vortoj de la artikolo 7." «La anoj de la D. K. nur povos 
esti reelektitaj unufojon.» 

Pastro Dro. Coll defendas la proponon pri akiro de standardo de la K. E. F . 
Li proponas por t iu celo la kreon de du komitatoj , unu el ili konsistanta el 
Sinoj. Rebours de Pujulà, Rosal de Rosals kaj Finoj. Mercè Gili, C. Saltiveri kaj 
Eulàlia Rossell. La alia, el Sroj. Prezidanto, Sekretario kaj Kasisto de K. E. F . 
kune kun Ptro. Planas kaj Sro. Pujulà. Li proponas ankaü, ke tiuj komitatoj 
povu esti pliigataj per aliaj personoj kaj ke estu malfermata monkolekto sur 
la pa oj de K. E. 

Oni aprobas per longa apla dado t iun proponon. 
Sro. Dalmau petas ke la monkolekto estu tuj komencata. 
La Prezidanto komisias Dron. Coll por ke li starigu tiajn komitatojn, 

kion li akceptas. 
Sro. Pujulà opinias, ke Ptro . Coll devas esti ankaü komitatano kaj la kon-

greso decidas tion. 
Per mallongaj vortoj Sro. Delclós petas, ke la standardo nur prezentu l a 

stelon kaj koloron de Esperanto. 
Post kelkaj klarigoj kaj malgranda diskutado oni proponas, kaj la Kon-

greso donas unuanime, vo on de konfido al la pristandardaj komitatoj. 
Oni legas proponon pri la starigo de Konservantaro de la Literatura Kon-

kurso. Ptro . Coll legas kaj defendas la regularon per kiu i devas sin regi. 
Sro. Rocamora opinias, ke tiu propono devas esti publikigata sur la pa oj 

de K. E. kaj donata al enketo publika, por ke oni povu raporti pri i en la ve-
nonta Kongreso. 
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Tial ke Dro. Coll opinias tu te same, la Kongreso tion decidas. Poste ar 
estis la datreveno de la morti o de Sro. Domènec Serdà la kunvenantoj la peto 
de la Prezidanto stari is kelkajn momentojn por honori la samideanon, kiu 
tiom laboris por nia K. E. F . 

Tiel fini is la unua labora kunsido, kiu estis ja tute grava. 

DUA LABORA KUNSIDO 

Diman o, 30» 
Te la 4* kaj duono kunvenas la kongresanoj en la salonon de la Urbdomo. 

Prezidas la kunsidon, kiel la anta an, Sro. Bremón. 
Li demandas unue al la Kongreso u oni povas pridiskuti kelkaj n proponoj n 

lasthore prczentitajn, ne publicitajn sekve en K. E. Oni respondas jese al tiu 
demando. 

La sekretario Sro. Pellicer legas proponon de Dro. Coll per kiu li petas ke 
la Kongreso petu la Barcelonan Urbestraron, ke i permesu al la urbaj gvar-
dianoj kunporti insignojn de la lingvoj, kiujn ili parolas. 

Sro. Aubeyzón diràs, ke la estinta Centra Komitato de Barcelono petis 
jam tion sensukcese. Lin respondas Sro. Dalmau klarigante la eblan ka zon 
de tiu malsukceso kaj oni aprobas la proponon unuvo e, post kelkaj paroloj 
de Dro. Coll, dirantaj ke tiu propono dcvenas de du urbaj gvardianoj. 

Estàs legata propono kiun subskribas Sroj Amades, Bordas k. t. p . is 
38 subskribintoj. Per i oni starigas komision, kiu zorgos pri la eldono de perioda 
folio katalune redakti ta , kiu estos disdonata en lernejoj, kulturasocioj, k . t . p . 
La direktoro de tiu folio estos tiu de K. E. kaj la Komisiono estos elektata de 
la Direkta Komitato de K. E. F . Por pagi la elspezojn, oni proponas minimuman 
jaran kotiza on la volan de o'5o ptoj . 

Sro. Serrano petas, ke tiu propaganda folio estu anka hispane redakti ta . 
Sro. Amades opinias, ke tial ke ekzistas jam Societoj por propagando en 

landoj de hispana lingvo, ni ne rajtas preni sur nin ilian rolon. 
Reparolas Sro. Serrano de sia vidpunkto, kaj Sro. Aubeyzón sin montras 

konforma al tio, kion diris Sro. Amades. 
Sro. Pujulà petas ke, car en Barcelono lo as grandnombre la francoj, 

gcrmanoj k. t. p . la folio estu redakti ta per la lingvo, kiun oni opinios necesa. 
La subskribinto de la propono Sro. Campdelacreu petas, ke i estu vo do-

nita tiel, kiel li in subskribis. 
Post interesa interdiskutado inter Sroj. Serrano kaj Pujulà oni aprobas 

per plimulto de vo oj ke i estu redakt i ta nur katalune. 
Sro. Pujulà diràs, ke neniel pro malamikecoj sed nur pro monaj aferoj oni 

aprobis la proponon tiele; (Longaj apla doj.) 
La sekretario legas proponon subskribitan de Sro. Aubeyzón kaj 12 kon-

gresanoj per kiu li petas al la Kongreso, ke i elektu komisionon por efcktivigi 
la unuigon de la barcelonaj grupoj. 

La prezidanto diràs, ke kvankam la celo de tiu propono estàs tu te laudinda, 
la Direkta komitato opinias ke la propono ne povas esti pridiskutita en nia 
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Kongreso, tial ke i rilatas nur íu te lokan aferon. La decido de la D. K. cstas 
aprobi ta per granda plimulto de vo oj . 

Sro. Aubeyzón kredas, ke la aliaj subskribintoj vo donis kontra ili mem 
kaj petas al ili klarigon. 

Je la nomoj de la subskribintoj Sro. Rocamora diràs, ke ili tute ne kredis, 
ke tio estis loka afero kaj ke nun sekve ili formetas siajn subskribojn el la pro-
pono. 

Sro. Pujulà priparolas pri la organizado de la Literatura] konkursoj kaj 
petas al la Kongreso vo on de konfido al la nuna Ju antaro por ke i mem 
elektu la novan. Post klarigo de Dro. Brcmón oni vo donas imuanime. Sro. Pu-
julà dankas Sron. Dclclós por la vortoj , per kiuj tiu i tre laüdis la laboron de 
la Ju antaro de la nuna konkurso. 

La Prezidanto prezentas al la Kongreso la oficialajn dokumentojn per 
kiuj la grupoj de Reus, Olot kaj St. Feliu de Guíxols petas, ke la IV0 kongreso 
okazu en iliaj respektivaj urboj. 

Tial ke la dokumento de St. Feliu nur estàs subskribita de la loka grupo 
kaj la aliaj estàs subskribitaj de la urbestraro kaj iuj lokaj societoj, oni rif uzas, 
kvankam in dankante, tian peton. 

La delegitoj de Olot kaj Reus konsentas, ke la Kongreso vo donu ne nur 
iinu, sed la du venontajn kongresojn, scd ili ne konsentas pri la jaroj dum kiuj 
ili devos okazi. 

Sro. Aguadé el Reus faràs belan paroladon defendante la efektivigon de 
la IVa en Reus. Sro. Pra t per anka bclaj paroloj Un respondas, petante ke 

i okazu en Olot. 
Sro. Molgosa demandas, u ne estos kontra regule vo doni pri du kongresoj. 
Parolas ankora en vigia diskutado por kaj kontraü tiu demando Sroj. Pu-

julà, Molgosa, Pellicer, Marbà, Abadal, Grau, Serrano, Rocamora, Dalmau kaj 
Rosals. 

Oni decidas per plimulto de vofioj, ke oni nur elektu la venontan kongres-
urbon. 

La sekretario legas telegramon de la Urbestro de Reus jus ricevitan, kiu 
diràs esperante : «Nome de la urbo, mi salutas kongresanojn proponante kun-
helpon, se ili vo donas okazigi la kvaran en Reus. Urbestro Ciurana.» (Longan 
aplaüdon.) 

La Prezidanto metas en baloton la kongresurbon de la IVa kongreso. 
Estàs elektita per plimulto de vo oj la urbon Olot. 
La Direkta Komitato kaj Rcdakcio de K. E. ne partoprenis en la du lastaj 

balotadoj . 
Sro. Aguadé el Rens sciigas ke li helpos kiel eble plej multe por ke la IVR en 

Olot atingu sukceson. Granda apla dado premias liajn noblajn kaj sincerajn 
vortojn. 

Sro. Rocamora petas, ke la venonta kongreso esprimu la deziron ke 
la Va okazu en Reus. Li opinias, ke oni devus scndi al la Reüs'a Urbestraro 
kaj al la tieaj lokaj grupoj dokumenton dankante iliajn proponojn kaj sciigante 
la deziron jus esprimitan de la Kongreso. (Generala aprobo.) 
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Sro. Prat , el Olot, dankas la Kongreson por ia decido : li anta vidas gran-
dan sukceson por la IV*. 

Oni aprobas poste unuanime la jenan financan aldonon al la regulo 7a„ 
nepre necesan post la aprobo de la aldono al la dua paragrafo de la 4* regulo 
aprobita en la unua kunsido : «Povos partopreni la kongresojn nur t iuj , kiuj 
pagis la monat-kotiza ojn de la komenco de la Januara monato.» 

Estàs aprobitaj anka unuanime dankajn vo ojn al la Urbestraro de 
Terrassa, al la Aütoritatuloj , Loka Komitato kaj gazetaro. 

Oni aprobas sendi dokumenton al la Ministro de Instruado dankante por 
la Re a Ordono permesanta la instruadon de Esperanto e la oficialaj lernejoj,. 
kaj aliajn al Dro. Zamenhof kaj al Sro. Bicknell salutante ilin. 

Sro. Pujulà petas parolon je la nomoj de kelkaj kongresanoj por prezenti 
a l la kongreso la jenan komitaton por i o i 2 a - i 3 a : 

Sro Romul Rocamota, Prezidanto; Pastro J. Planas Sadurní, Vic-prezi-
danto; Sro. Estamslau Pellicer, Sekretario; Sro. Manel Bordas, Vic-Sekrctario 
kaj Sro. Esteve Rey, kalkulisto. (Laü la aprobita aldono Sro. J. Piferrer restas 
konstante kiel Kasisto-Administranto.) 

Sro. Pujulà per varmaj vortoj la das la agojn faritojn de Ptro. Planas kaj 
de Sro Pellicer, kaj montras la íervoron kiun ili havas al K. E. F. kaj Esperanto 

La Kongreso per longedaüra aplaüdo akceptas la novan komitaton. 
Oni proponas, kaj la Kongreso akceptas, doní dankan esprimon al Dro. Bre-

mónkaj ceteraj komitatanoj dumla in te r tcmpo 191 i*-i2a, kiun ili kore akceptas . 
Sro. Albinana en la nomo de la Urbestraro gratulas la Kongreson por la 

sukceso kiun i atingis kaj salutas la Prezidanton, (kiu tiam estis Ptro . Planas), 
kiel rcprezentanton de la tu ta kongresanaro. 

Finas la laborojn de la Kongreso kune kun varma apla dado la kanto de 
«La Espero» kaj krioj de «Vivu Esperanto» kaj «Vivu nia IV». 

RESUMA IMPRESO 

Multaj kongresanoj foriris el Terrassa tuj post la fermo de la 
Kongreso; en la stacidomo bruis la ojkrioj kaj adia oj de niaj amikoj, 
kiuj iris alporti la entuziasmon, kiun ili erpis el la kongresfestoj, al 
siaj kolegoj de la respektivaj urboj. 

Sur iuj lipoj floris la frazo : is la IVa en Olot! 
Grandnombro de esperantistoj restis en Terrassa is la lundo, 

kaj multaj el ili eestis la teatran prezentadon dedi itan al la kon-
gresanoj de la artista bando de Sro. Larra. Anka la tutan diman on,. 
la verdaj steloj de niaj insignoj vidi is en iuj societejoj, prezentante 
belan kolornoton. 

Grava barcelona jurnalo (El Poble Català) raportis pri la 
III a Kongreso de K. E. F. jene: 
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«La III a kataluna esperantista kongreso elestis ega sukceso 
supera al la esperoj de siaj organizintoj. in eestis irka 500 kon-
gresanoj el iuj regionoj de Katalunujo. 

La decidoj kaj laboroj de la kongreso serene fari is kaj iliaj 
rezultatoj estis videble praktikaj. iuj personoj alportis al la dis-
kutado tiajn entuziasmon kaj amon al la celo, kiajn oni ne vidas en 
aliaj kongresoj.» 

Ni povas aldoni ke la lasta frazo uste prezentas la karakterizan 
aspekton de la Kongreso. 

Ce 1' fino de nia raporto, niavice ni devas diri anka : Karaj 
geamikoj, is nia IVa en Olot! 

• • • 

Silento 

Meze de tiom da ojoj alportitaj al ni de la Kongreso, sin trovas 
agreno pri kiu ni ne povas silenti. Gi estàs la agmaniero de Tutmonda 

Espero presorgano de la nuna grupeto «Espero Kataluna». Dum la 
preparado de la I I I a Kongreso, dum la Kongreso mem, Tutmonda 
Espero e unu solan vorton ne diris pri i. Tial ke oni ne povas kredi 
pri manko de loko, ar tiu bulteno publikigas iujn (kaj NUE) ajn 
cirkulerojn pri io ajn kun la plej malgrandaj detaloj; tial ke i nomas 
sin iomeíe trograndige «organo de la kataluna esperantistaro» (sic), 
niaj alilandaj samideanoj povus suspekti, ke eble nia organiza o kun 
sia multenombra anaro, gruparo kaj sukcesoj, kun sia grava rilato 
kun la enlandaj a toritatoj, estàs neesperantista a kontrauespe-
rantista entrepreno, — mi rajtas peti nun klarigojn pri la silento de 
Tutmonda Espero, al niaj karaj amikoj sinjoroj Urbez, prezidanto de 
Espero Kataluna, Alfonso Sabadell, efektiva direktoro de la bulteno, 
kaj en lasta ílanko al Tobella, ia presisto. 

La honoro de nia kvindeko da grupoj kaj kvincento da membroj 
postulas tion, krom tiu de la kelkaj bonaj samideanoj, kiuj ankora 
restas en Espero Kataluna, — ar oni anka povus ju i suspektinda 
tian malvarmon anta la sukceso de Esperanto en nia lando. 

FRED. PUJULA 

• • • 
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Versa oj, Georgo De kin. Libro unua. Kun portreto de la a toro. Esperanta 

Biblioteko Danubo, n.° 2. — Bucuresti. Editura Esperanto. 14, str. Bel-
vedere, 14. Prezo : fr. o'25- (Sm. 0.100.) 
Bona poeto — sinjoro De kin. Facile la versoj fluas el lia plumo. Se mi 

povus fari ne kritíkon, sed demandon, mi demandus, kiallirimigas adjektivojn 
kun substantivoj, multenombron kun ununombro? Ekzemple : sunaj-juna-suno 
kaj kanto — verdi anta en du strofoj de «Printempaj kantoj»; liberaj-mistera, 
mizeran-misteyon en «Al virino»; kara -maro, fonto-ondo, en «A tune» k. t . p . 
Tiu libereco ajnas al mi ne permesebla en Esperanto, kie la vokaloj havas 
sonojn tu te apartajn unuj de la aliaj. Niaj latinaj oreloj sentas tuj la diferencon. 
En La Rabistoj (pa o 112-113) trovi as vunda kaj Bruto, rimantaj kun profunda 
kaj tuta. u tio sekvas la originalon, kiun ni ne konas? u ar la kanto estàs 
popola, tio imitas la nelertccon karakterizan de tiaj kantoj ? c u tio estàs simpla 
poezia libereco? En iuj okazoj la rompo de logika regulo ajnas bona. Mi e 
persone ne estàs partiano de muldiloj; la mia opinió, la ideo devas regi la 
rimon kaj e la ritmon, kiuj ofte, per rompi o povas esprimi pli bone kaj pli 
kolore oi per blinda sekvo de regulo. Persone, e ofte enas al mi, la sonorileto 
pri kiu parolas Carducci. Tial mi ne kritikas, kaj kiel esperantisto, mi simple 
demandas. icl ajnas al mi, ke ni ne devas trouzi la liberecon uzante in kiel 
principon. 

Fantomoj (fantazia o) el Ivan Turgenev. El la rusa lingvo tradukis Dro. Andrco 
Fi cr. Esperanta Biblioteko Danubo, n.° 1. Bucuresti. Editura Esperanto. 
14, str. Belvedere, 14. Prezo : fr. O'2 . (Sm. 0.100.) 

Turgenev estàs sufi e konata kiel verkisto, kaj la esperanta stilo de Sinjoro 
Fi er kiel bona. Diri amba nomojn de a toro kaj tradukinto egalvaloras la -
dan artikolon; tial mi povas pari specimenon de malbona stilo porlaüdi t iun, 
kiu la don ne bezonas. Mi tamen rimarkigos trouzadon de eh kaj ad kiel radi-
kojn, kio ajnis al mi tre strange («Ni adis flugrapidi» «Mi ekis kun plia atento 
observi» «ekis malrapide elmovi i» k. t. p.) — trouzadon de je («plena je eblajo» 
«simila je folimurmuro» «lcvintaj je timegiga alteco» «simila je neklara debia 
grumblado» «simila je germano» k. t. p.), kaj uzadon de íi kun tempa adverbo 
(« i-foje»). La mia opinió tia uzado ne estàs bona, i donus al ni « ibore», « i 
semajne» « i jare» k. t. p . Logike ajnas, kc ar ii proksimigas i nur povas esti 
uzata kun vortoj kiuj MONTRAS malproksiman aferon. Se ne la montreco alme-
na la esprimo de malproksimeco estàs nepre necesa. 

Malgra tiuj i kritiketoj, kiuj eble ne estàs ustaj, la traduko de Sro. Fi er 
estàs leginda kaj neniu devas vidi en ili malla don al i. Se ni ne citas belajojn, 

i estàs simple car ni ne deziras represi la tu tan bro uron. 
TAMEN. 

• * • 
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E N L A N D A MOVADO 

Dro. Roman Pallejà, nia kara amiko, delegito de K. E. F, en Ulldemolins,, 
havis la malfeli on perdi sian patrinon, kiun la Morto forprenis. Ni petas lin 
volu akcepti la esprimon de 1' sincera kondolenco de «Kataluna Esperantista 
Federació». 

BARCELONA 

La «Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj» organizis tre belan kaj 
sukcesplenan feston la g"> de Junio, por regali la anojn de la kurso de Esperanto 
de nia Universitato. Partoprenis Sroj. Broncaret, Monjonell, Miquel, Rivera, 
Mauri, Torrents el tiu kurso, kaj Sroj. Mas, Vila, Milà el la kurso de Katolika 
Ligo. iuj legis esperantajn verketojn, kiuj estis varme aplaüdataj de la ees-
tantaro . Tre interesan paroladon faris Sro. Pujulà y Vallés, kiu salutis la a dan-
taron je la nomo de la mondo esperantista, kaj konstatis ke la sukceso de la. 
okazanta festo estàs ja plej granda kontra diro al t iuj , kiuj asertas ke la kato-
likoj ne scias partopreni la progrcson. Plie li invitis la katolikojn lerni kaj labori 
sen ese por Esperanto, forigante kelkajn dubojn pri la kreado de la lingvoj 
kaj lingvo-konfuzo en la Babilona turó. Sro. Pujulà auskultis fortajn aplaüdojn. 
Dro. J. Coll, Ptro. profesoro de Esperanto en la Universitato, post kelkaj vortoj. 
per kiuj li dankis al iuj partoprenintoj kaj eestantoj, disdonis luksajn diplo-
mojn al la anoj de la Universitata kurso, kaj legis la nomojn de la Sroj. kiuj 
meritis, la la tribunalo, la Premion Universitat. Jcn la nomoj : Unua premio: 
50 pto j . Sro. Jozefo Monjonell. Dua Premio : 25 p te j . Sro. Antono Miquel. 
Mencioj. Sroj. Jozefo Mauri kaj Ramono Corominas. La premiitoj ricevis la 
premiojn meze de la aplaüdoj de la eestantoj . Dum la festo estis kantataj 
belaj kantoj kaj je la fino estis ludata la kataluna komedio «Los Bandolers», 

La laborema kaj senlaca grupo « iam Anta en» okazigis la ç*" de Junio tre 
belan, amuzan kaj propagandan ekskurson. Per granda a tomobilo, ornamita. 
per verdaj stelaj kaj flagoj, 45 el iaj membroj veturis al Montserrat, kie ili 
vizitis la mona ejon kaj iujn rimarkinda ojn. Tie ili havis la neatenditan 
plezuron renkonti francan samideaninon, kiu pasigis en la bela kataluna monto 
kelke da tagoj. 

La la tiama kutimo de «Ciam...»la ekskursantoj dissemis grandnombre 
la foliojn propagandajn eldonitajn de nia Federació. Estàs dezirinde kesimilaj 
ekskursoj ofte ripeti u. 

e la grupo «Semo» okazis la 26 t n de la pasínta Junio interesa parolado 
pri Terrassa kaj nia III» Kongreso, farita de nia samcelano Sro. Grau Casas. 

Tiu konferenco bedaürinde ne estis multe eestata. Sro. Grau pasigis al ni 
per sia flua kaj elokventa parolo preska horon, montrante per la kli oj, kiujn 
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afable sendis niaj Terrassaj samidcanoj, la plej belajn antikvan kaj modernajn 
konstrua ojn, kiujn ni dum la Kongreso havia la plezuron viziti. 

Post la konferenco Sro. Grau estis apla dita kaj gratulita de iuj eestintoj. 

VILANOVA I GELTRÚ 

Dum la 25», 26» kaj 27a de Majo okazis en tiu urbo la grava Dua Kongreso 
de Ateneoj kaj Kulturaj Societoj. La 27»", e la Biblioteko-Muzeo Balaguer, 
nia sprita kaj klera verkisto Sro. Pujulà Vallés, faris paroladon pri la temo: 
«La estonta l i teraturo. Kiu estos ia lingvo?» La eestantaro estis multnombra. 
Sro. Pujulà, kiun atente a skultis iuj, ricevis je la fino justan aplaüdon por sia 
la dinda parolado. Tiu filòloga majstra o estos presita. 

En la sarna Kongreso, Sro. LI. Jou Olió, el la Komisio de Pedagogio, lerte 
kaj clokvente parolis pri la jena oficiala temo : «Kiajn lingvojn oni devas uzi 
en la lernejo de la Ateneoj?» Estis la tria konkludo — unuvo e aprobita — de 
lia disertacio : «En la superaj kursoj de la ateneaj lernejoj oni devas instruí la 
internacian lingvon Esperanto.» — F: M. 

• • • 

KONGRESOJ KAJ EKSPOZICIOJ 

Provizora programo de la VINa Universala Kongreso Esperantista en Krakovo 

n-18-A g. 1912 

Dimaníe : la 11.8. — Inauguro de la Kongreso. —Vespere, komuna festman o. 
Lunde : la 12.8. — Kongresaj kunsidoj. — Vespere, Jubilea Festvespero. 
Marde : la 13.8. — Ekskurso al salminejoj en Wieliczka. — Vizitado de la Kon-

gresurbo. -— Vespere, lumbildaj paroladoj. 
Merkrede : la 14.8. — Kongresaj kunsidoj. — Vespere, teatraj prezentadoj: 

por unu parto de la kongresanoj en la urbà teatro la tragedio «Mazepa»; 
por alia parto en la «Teatro de Nova oj» la burlesko « io en ordo», kaba-
reto k. a. 

Jaüde : la 15.8. — Diservoj kun esperantaj predikoj en katolika kaj protestanta 
pre ejoj. — Manovroj de la Ru a Kruco. — Disdono de la premioj de la 
Literatura konkurso. — Vespere, baló. 

Vendrede : la 16.8.— Kongresaj kunsidoj. —Vespere, teatraj prezentadoj; viduí 
merkrede. — Amba partoj de la kongresanoj an os la teatrojn. 

Sabato : la 17.8. —• Finferma kunsido de la kongreso. — Vespere, koncerto. 
DimanSe: la 18.8. —• Festa parado de la krakova garnizono, okaze de la 82»nask-

i otago de imperiestro Francisko Jozefo L 
Postkongresa ekskurso al Zakopane, vizitado de Tatra-montaro kaj plua voja o 

al Budapestaj kongresoj. 
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l l l a Internada Kongrcso de Katolikaj Esperantistoj en Budapest 

18-22 Aügusto 1912° 

Ni ricevis la trian cirkuleron de tiu kongreso, kiu publikigas la proponitan, 
ne ankora deíinitivan, programon. 

Manko de loko malpermesas, ke ni publicu in, la ni dezirus. 

Espcrantista ekspozicio en Trondhjem. Norvegujo 

Por plibonigi la staton de nia movado en Norvegujo la Esperantista Grupo 
en Trondhjem organizas ekspozicion. Ni petas niajn amikojn, volu helpi al 

ia sukceso, sendante al la nomita grupo iuspccajn esperanta ojn. 

LA KOMITATO 

• • • 

Oficiala Parto 

— La Komitato de K. E. F. delegis Sron. Pujulà y Vallés, por ke li defendu 
en la Krakova kongreso internacia la organizon de la esperantistaro proponi-
tan de nia kara Majstro, Dro. Zamenhoí. 

En la okazo se li ne povus veturi Krakovon, la Komitato rajtigas lin trans-
doni la delegon al alia reprezentanto, lau sia bontrovo. 

— Ni petas iujn komitatanojn de la grupoj ali intaj al K. E. F . ke ili 
klopodu profiti la konkludon de la I I I a kongreso pri ali oj pagotaj po 25 centi-
moj iumonate. 

Ni esperas ke tío povos balda plinombrigi niajn vicojn. Oni turnu sin 
al Kasisto-Administranto Sro. Piferrer, str. Gracia, 12, Sabadell. 

KORESPONDADO 

J. Gener. Sta. Coloma de Farnés. Ni dankas vian raporton, kiun ni ne 
enpresigas pro manko de loko, kaj tiel ke i estàs malmulte interesa. — S. E. 
Vendrell. Dankon. i estàs nepublicebla. — A. Fortet . Olot. Ni transdonis vian 
saluton al terrassaj samideanoj. — M. P . Antwerpen. Siatempe estos respondata 
via letero. 

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



LLISTA DE DELEGATS AUTORIT-
ZATS PER LA ADMINISTRACIÓ DE 
K. E. F. PER A REBRE LES QUOTES 

Sabadell 
Reus 
Vilanova i Geltrú . . 
Bàrbara 
Balaguer 
Cambrils 
Olot 
Terrassa 
Manlleu 
Barcelona 
Tarragona 
Castellar del Vallès. . 
Arbós 
Vendrell 
Igualada 
Girona 
Vilafranca del Panadés 
Ulldemolins . . 
Sta. Coloma de Farnés 
Lleida 
La Escala 
Mataró 
Premià de Mar . . . 
Tivissa 
Moncada 
Berga . . . . . . 
Sant Feliu de Codinas. 
Banyolas 
Sant Feüu de Guíxols. 
Vic 
Borjes Blanques. . . 
Palafrugell ._ . . . 
Bégas 

Lloc Social . . 
Sr. E. Aguadé . 
» F. Mestres . 
» J. Puigbonet. 
» M. Espar Boque 

Sta. J. Masaguer. 
Sr. I. Juanola. . 
» A. Oliart . . 
» LI. Coll . . 
» D. Dalmau . 
» D. Obiol . . 
» F. Blanquer . 
» G. Rovirosa . 
» S. Esvertit . 
» A. Mosella . 
» F. Anguet 
» A. Robreno . 

Dr. Roman Pallejà 
» J. Gener . . 
» Lluis Abadal. 
» Josep Ximinis 
» Josep Solà . 
» P. Alsina . . 
» F. M. Brú . 

Dr. Joan Buxó . 
Sr. Josep Cardona 
» Joaquim Coll 
» J. Aulína . . 
» J. Blanch . . 
» J. Cornellà . 
» F. Rubinat . 
» J. Marqués Isern 
» J. Esteve Jacas. 

Manresa » 1 . Bosch . . 
Ademés poden enviar-se també directament 

Gracia, 12, Sabadell, amb sagells de 

Gracia, 12. 
Presó, 15. 
Sant Antoni, 1 i 3. 
Sant Pere, 39. 
Miracle, 7. 
Hostal Nou. 
Superior, 25, 2.011 

Claris, 24. 
Vora del Ter, 21. 
Diputació, 327, 3-r, i." 
Unión, 9, 31'. 
Fonts Calents. 
Major, 2. 
Cristina Baixa, 5. 
P de la Constitució, 11. 
Progrés, 20. 
Puigmoltó. 14. 
Carretera. 2. 
Verge Maria, 1, 2.™ 
Major. 12 i 14. 
Fàbrica génerosde punt 
Sant Josep, 46. 
Camí Reial, 81 i 79. 
Avall, 16. 

Farmacèutic. 
Vicari. 
Turers, 49. 
Caymo. 32. 
Plassa Major, 18. 

Pals. 1. 
Arrabal S. Martí, 19. 
Bruch, 1. 
a l'Administració : 
15 cèntims 



NIAJ KUNFEDERACIANOJ CERTE PAR-
DONOS AL NI. KE NI DEVIS OFERÍ NIAN 
AKURATEMON PRO LA TRO GRANDA 
LABORO PREPARÍ TIUN NUMERON, 
KIES PUBLIK1GON PROKRAST1S EFE 
LA MALHELPOJ RENKONTITAJ E LA 
FARADO DE BONAJ GRAVURA OJ, CAR 
LA FOTOGRAFA OJ FARITAJ DUM LA 

RONGRESO EStAS JA NEBONAJ 

NI DO ESPERAS, KE NIAJ AM1KOJ BON-
VOLOS AFABLE NEATENTI PRI EBLAJ 
FORGESOJ K.AJ PRI LA NEPERFEKTECO 

DE LA GRAF1KA INFORMADO 


