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NA A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO 

Hem, 24-31 A gnsto 1913 

La organiza laboro de la Nada nun tre bone mar as, kaj la ali oj iom 
post iom alvenas, sed tamen estàs necesc, ke la Esperantistoj, kiuj intencas 
partopreni en la Kongreso, ali u iuj kiel eble plej baldad. Oni pripensu, kc 
por multaj organizotaj afcroj, por la kongreslibro, la presajoj, la diversa] 
íestoj kaj amuzajoj, la Loka Komitato devas scii la proksimuman nombron 
de la kongresanoj, kaj ar la tempo por la organizado de la Naüa estar nur 
duone tiel longa oi la tempo por la aliaj kongresoj, ni ankoraü unu fojon 
petas, ke oni ne prokrastu la ali on kaj alsendon de la mono por la kongresa 
karto (6 Sm. — 15 Frankoj). Se oni ne ankoraü klare scias, u oni lo os en pri-
vata ambro a en hotelo, oni ja povos sendi la monon por la lo ado pli mal-
fruc, sed ni petas ne mendu ambron post fino de julio; post tiu dato, la ko-
mitato ne plu povos akcepti respondecon por bona lo ejo, 

Nia kara Majstro D-ro. L. L. Zamenhof us sciigis nin, ke li ceestos la 
Kongreson kun la tuta familio, edzino kaj tri gefiloj. Estàs do devo de iuj 
Esperantistoj honori la Majstron per sia eesto kaj tiamaniere ankaü helpi 
al la bonsukccso de la Na a. 

Por la organizado de la diversaj ekskursoj kaj voja oj dum kaj post la 
Kongreso ni faris kontrakton kun bona voja firmo en Znrich, kiu nun prepa-
ras la planojn de la diversaj voja oj. En nia venonta cirkulero ni ver ajne povos 
detale raporti pri tiu ílanko de la Kongreso. 

La Organiza Komitato ankaü komencis starigi Honoran Komitaton, al 
kiu jam ali is multaj eminentuloj en Bern., 

ar por la organizado de la Naüa, kiel ni jam diris, ni havas nur kelkajn 
monatojn, ni insiste petas iujn Esperantistajn Gazetojn kaj iujn Delegitojn 
de UEA, ke ili diskonigu per iu forto la enhavon de niaj cirkuleroj, kiujn 
ni bedaürinde pro manko da tempo ne povas sendi al iuj aparte. 

Fine, ni petas pardonon al tiuj personoj, kiuj jam mendis po tkartojn 
kaj glumarkojn sed ilin ne ricevis is nun. Car ni niem, pro fatala malhelpo 
ricevis la sigelmarkojn nur nun, ni prokrastis ankaü la sendon de la kartoj 
por eviti duoblan koston. Sed nun la regula dissendado komencis, kaj baldaii 

iuj estos kontentigitaj. Ni samtempc rememorigas, ke ni eldonas du belajn 
po tkartojn (po 10 ctj. — 4 sd) kaj ankaü same belan sigelmarkon (100 ck-
zempl. — 40 sd). 

Laü interkonsento kun la Pensionoj kaj Privatuloj de la Kongresurbo, 
la Organiza Komitato sukcesis atingi sufi e pli malaltajn prezojn por la am-
broj kaj man oj. ar ni tiom sciigas nur en lasta minuto, ni detale raportos 
nur en la venonta numero de la Oficiala Gazeto de la Kongreso. 

Dírektanta Komitato 
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PRI... 
NOVA REDAKTORO 

)I havas la plezuron sciigi al niaj legantoj, ke de nun, 
Sinjoro Estanislau Pellicer íormas parton de nia Re-
dakcío. Sro. Pellicer, kiu dum du jaroj plenumis la 
oficon de sekretario de nia Federació kaj meritís cíes 

aprobon; kiu estis premiita en niaj Floraj Ludoj per tri unuaj 
premioj kaj kelkaj mencíoj, prezentas iun garantion de amo 
al nia organizajo kaj de fideleco al, kaj kono de, Esperanto. 
Kvankam tie juna, li estàs jam malnova esperantísto. La nunan jaron 
li estis elektita membro de la Ju ontai o de la IVa) Floraj Ludoj. Li 
speciale sin okupos en nia redakcio pri la direktado de la subkomí-
sionoj de Havenoj kaj Karavanoj, kaj ni estàs certaj ke Ha helpo 
tre multe símpligos la grandan Iaboron, kiu jam pezas sur nin. 

Krom liaj esperantistaj kapabloj nia amiko kaj kolego havas 
specialan lertecon; li virtuoze ludas la fortepianon. «Kataluna Es-
perantísto» nun, preska ajnas grava institució: i preska havas 
orkestron! 

Ni tre kore premas liajn manojn. 
FKED. PUJULÀ 
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IVa Kongreso de la Kata luna 
Espe ran t i s t a Federació 

Olot , Majo 1913 

10", Sabato 
LA VOJA O AL OLOT 

»IAM ni desaltis de nia veturilo kun fra linoj Rosell, la 
gajníntinoj de la Natura Floro, sur la trotuaron de la 
Franca Stacidomo, la plej agrabla surprizo atendís nin. 

Andrés Pínó, la prezidanto de la «Valencià Grupo» kaj redaktoro de 
«La Suno Hispana», kiun de post la Va Internada ni ne vidís, 
desaltas anka de veturilo kaj klarigas al ni, ke H venas al la 
Kongreso kun speciala delego de sia grupo porstudinian organiza on. 

Apena ni havas tempon premí han manon, irka prem lin, 
kaj bati lian dorson, kíel ordonas la utíla kutimo i tíe, de unu kaj 
alia flanko alvenas konatuloj. Jen kapitano Perogordo, komisíe sen-
dita de la Ministro de Milítaj Aferoj; jen Sro. Codorniu, kun la fer-
voja gvidlibro en la mano; jen Sro. Sabadell, kíu venas ricevi du 
premiojn el la Floraj Ludoj; kaj jen Sroj. Rosals, Rocamora, Bre-
món kun nova bastono, Aguadé, de Reus, kaj amaso da gesamidea-
noj el Terrassa, Sabadell, Tarragona, k. t. p. 

Ni demandas pri aliaj samideanoj. Tíam oní klarigas al ni, ke 
nia vagonaro iam malfrui as, ke i neníam trafas la koresponda-
don kun la fervojo de Olot, kaj ke niaj kolegoj forveturis pef anta a 
vagonaro. Ni admiras unu fojon ankora niajn íervojajn kompa-
niojn kaj rezígnacie starigas projektojn por la nokto, kiun ni devos 
pasigi en erono. Ni profitós la okazon por fari publikajn paro-
ladojn. 

Per niaj utilaj irka prenoj ni forigas la polvon de niaj ves-
ta oj, La kutimo permesos al ni pafi niajn brosojn kaj alveni tute 
puraj en iun urbon. Jam la gm je la n a vespere, kiam Sro. Perogordo 
malsupienirís de la ràpida vagonaro de Madrido kovrita de la polvo 
de tíel longa voja o, li falis en la brakojn de cent samideanoj, kiuj 
atendis lin, kaj ni lin skuís tiamaniere, ke e ne unu karbero restis 
sur li, kaj li estís preta manifestacíe traíri kun cíuj la Ramblojn 

is sia hotelo. 
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Dum neniu kongresa voja o oni tíel multe ridis. ojo kaj gajo 
flugis tra la spaco, kiuj ne devis halti dum la tuta Kongfeso. Sro. Sa-
badell per siaj spritaj anekdotoj, en kiuj li sín pentfas iam kiel sufe-
rantan viktimon, Sro. Codorniu per siaj rimarkoj kaj konsíderoj al 
la rakontoj de la unua, kaj per sia malfeli a gvídlibro, kíun iu 
deziras konsulti iun minuton, Sro. j3remón per sia nova bastono, 
kiu sm apogas sur io escepte sur la planko, minacante okulojn 
kaj impliki ante en krurojn kaj valizojn, Sro. Pífió per sia rakonto 
pri angla samideano kiu mendís, kiel memora on, uzítan pikilon de 
bovbatalo, kaj post analizo de la sango, malkovras ke i estàs afa, 
je la granda miro de la valencià samideano, kiu siavíce estis trompita 
de nedelikata bu isto:—ilí devigas nin krevi de rido. Oni vortludas 
pri Olot, la kongresurbo (ol-of). Kiu estàs la plej komparota urbo?... 
Sro. Bremón certígas meze de apla doj, ke gí estàs urbo Kiel...—Je 
kio símilas muro al maro?—-Je tri literoj?—Ne, sínjoro: jel'afisoj— 
je la. fi oj!—Kiu estàs la birdo, kiu havas ru an kreston, maten e 
kantas tiel «kokoroko», kaj havas longan rostron kiel elefanto?— 
Mi ne scias!—La koko.—Sed, sínjoro, la koko ne havas rostron!—• 
Efektive; sed mi djris pri rostro nur por erarigi vin!—Car estis mal-
permesite for eti kíun ajn tra la fenestro, la proponinto anka al-
venis en Olot. 

Post kvar horoj da voja o ni atingas eronon. La kajoj de la 
stacidomo estàs plenaj de fraulinoj kaj esperantistoj, kiuj senpol-
vigas niajn vestojn. Terura masa o tamen. Dum la venonta Kon-
greso ni kirasigos nian dorson per kelkaj ekzempleroj de niaj neven-
dítaj eldonoj. 

En erono ni ne havís tempon senti la amikajn batojn; alia 
pli grava ímpreso kortu is nin. La du enurbaj rívalegaj grapoj kun-
fandi is anta nemulte en unu solan, kaj anstata nokto de mal-
amo ni renkontas matenan krepuskon de frateco kaj espero. Oni 
nur beda ris ne esti multbraka hinda statuo kaj ne povi tial ir-
ka preni pli da brustoj samtempe. 

Ni malfrui is je unu horo. Cu la alia vagonaro jam foriris? 
Niaj eronaj samideanoj avidaj reteni nin kun si, certigas ke jes. 
Sed oni avizas nin, ke dank'al la klopodoj de pastroj Casanovas 
kaj Coll, de iuj samideanoj, kiuj forveturis per la alia vagonaro, 
kaj al la aíableco de la Kompania Ingeníero, Sro. Boy, kies ma-
nojn ni ne premis de anta dudek jaroj! kaj de la stacidomestro, 
la vagonaro atendas nin! 

Ni kuras al veturíloj; galope oni nin kondukas tra la urbo, 
kaj ni alvenas apud longega vagonaro jam plena de esperantis-
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toj, al kiu oni devas aldoni ankora kelkajn veturilojn. i tie ni 
renkpntas Sron. kaj íraulinoj n Gili, Sron. Domènech kun lia simpa-
tia edzíno, Sojn. Amades, Horta, la esperantístojn de Sant Feliu 
de Guixols, amason de novaj kaj nekonataj samideanoj, kíes nomoj 
plenigus tutan pa on. La Geronaj samideanoj, kiuj venos morga , 
adíaüas nin, kaj la vagonaro ekifas inter vívu! kaj apla doj. 

Dum la veturado, en Amer, la popolo, kiel iun sabaton, pleni-
gas la stacídomon. Sro. Kurt Fntzschmg, la germana samideano, 
km partoprenas la Kongreson eligas ílagon tra íenestro kaj krias 
Vivu Esperanto! Urm momenton ni timas popolan ercon, sed ma 
timo fari as emoció pro la unuanima ovació, kíun la popolo faràs 
al la krio respondante per «vivu-oj» kaj aklamoj. Pino estàs miri-
gita, sed ni anka . Ni neníam esperis ke nia propagando tíel pro-
íunde enirís en la popolan koron. 

Ni alvenas en Olot, kun malírueco de du horoj post la tempo 
montrita de la gvidlíbro de Sro. Codorniu, plipreíere konsultata 
de Sro. Bremón oi la hortabelaro de Sro. Perogordo.., kiu tute ne 
entenas hortabelojn! 

Post seníinaj klopodoj kaj penoj ni lo i as. La hoteloj estàs 
superplenaj. De iu urbo kaj vila o en rondo de trídek kilometroj, 
scívolemaj familioj venas al nia festo. Eksterordinara iluminado 
helígas la facadon de la Urbodomo de kies balkonoj pendas damas-
kaj tapi oj. La urbo íeste vestigis por ni. 

Jam estàs preska noktomezo, kiam ni íinas nian vesperman-
on, kaj anstata ripozi ni íras al la akceptejo e la urbà muzeo. 

La ekspozicío de esperantajoj estàs movoplena. Tie ni renkontas 
Pastron Planas Vicprezidanton de K. E. F., Sron. Albagés, Pre-
zidanton de Vika Esperantistaro, Pastron Ribas, kaj multajn 
aliajn, kiuj voja is tra la vojo de Sant Joan de les Abadeses. 

La membroj de la organíza komitato zorgas la lastajn deta-
lojn sub la direktado de Sro. Garganta. Sroj. Prat, Agustí, Roque, 
Fortet, Cuscoy, Vayreda, Rosals,... iuj membroj de la komisíonoj, 
kies nomoj n oni povas legi en la raporto de la monato Aprilo, hel-
pataj de la belaj samideaninoj íraulinoj Vayreda, Escubós, Güell, 
Iglesias, Llosas, Figueras, Vila, Pujol, Guitar, Costa, Coros, Manya-
lïch, Membreis kaj aliaj kies nomojn estàs neeble memorí, laboras 
irka la tabloj, kaj afable helpas, informas, akompanas la alve-

nintojn, kíes nombro pligrandi as sen ese post la alveno en la pla-
con de la grandaj veturiloj inter bruo de tintiloj, krioj de veturi-
gistoj, svarmo de pakajoj, krako de vipoj... Olot, centro de enlanda 
pasinta politïka milito, devis prezcnti similan aspekton je la alveno 
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de armitaj regïmentoj. Sed nia armeo estàs paca, kaj ia venko, 
ne Iasas malamikojn nek venkitojn! Ho, la belaj malnovaj urboj 
vekitaj de nia febro kaj agiti o! 

11", Dimanco 

AKCEPTO CE LA STACIDOMO KAJ MANIFESTACIÓ 

A sidejo de «Olota Stelo» en la gfanda konstrua o, kie 
estàs instalita la urbà Muzeo, estis jam tutplena unu 
horon anta la fíksita por la deiro de la a toritato al la 

stacidomo. En la granda kla stro, kies murojn kovris per esperan-
ta oj mspecaj la aran intoj de la propaganda ekspozicio, kunvenis 
iuj esperantístoj olotaj kun la multaj alíurbaj alvenintaj la saba ton, 

la membroj de la Ru a Kruco, la tuta Urbestraro kaj iuj distingindaj 
personoj kaj oíicialaj oficistoj, kiuj svarmis rigardadante la ínteresajn 
kolektojn de gazetoj esperantaj, de fotògrafajoj, de autògrafoj de 
emínentaj esperantístoj kaj la ceterajn rimarkinda ojn el kiuj efe 
altiris la atenton la aro da stampoj grupaj partoprenintaj en la 
Internacia Konkurso, kiun «Olota Stelo» aran is. 

La Urbà Orkestro, preta anta mar i anta la akceptantaro, 
ludis intertempe kelkajn kompoziciojn, is la momento kiam post la 
bela standardo de la olota grupo la kunvenintoj foriris al la staci-
domo, kien kun ni iris anka grandega amaso, scívole rigardanta. 
En la kajoj ni vidís Sron. Meroles, urbestro, Sron. Pere Llosas, de-
putíto parlamenta, iujn a toritatulojn, la re inontan fra linon Es-
cubós, fratinojn Rosell, kaj reprezentantojn de iuj enurbaj ur-
naloj kaj de intelektaj, artaj, komercaj asocioj. Kiam la vagonaro 
alveturís apla dego miksi is kun la sonoj de La Espero. Protokolaj 
prezentadoj okazis inter la reprezentantoj alvenintaj kaj la urbaj 
a toritatoj; la flagoj flirtis en l'aero kaj la manifestació tuj organi-
zi is. 

Anta iris la urbà muzikístaro, sekvis la kongresanoj sub la 
verdaj standardoj, la altaj membroj de la Ru a Kruco en korpo-
racio, la Urbestraro kun la pedeloj kaj la Komitato de la Federació 
apud la reprezentantoj de Iliaj Mo toj la Ministroj de Instruado 
kaj Milito. Inter muro de personoj starantaj ambaüflanke de la 
írantaro, la esperantístoj kore salutataj per aplaudoj trairis la e-
fajn stratojn, — kie bonvenaj frazoj kaj svingataj po tukoj certígis 
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jam pri la granda sukceso, kiun la Kongreso estàs atingonta, — kaj 
eniris en la Urbodomon, kie havis lokon la oficiala akcepto de la 
kongresanoj. 

OFICIALA AKCEPTO 

Solene akceptjs nin la urboj de niaj Kongresoj, sed tiu ceremo-
nio en neniu el ili estis tiel impona, kiel en la kongresurbo de nia 
kvara. En la prezida loko e la salono de kunsidoj en la Urbodomo, 
Lia Mo to la Urbestro Sro. Joan Meroles, apud kiu sidis Sinjo-
raj Mo toj Sro. Agustí Riera, píezidanto de la efonprovinca de-
putitaro, Sro. Dro. Esteve Ferrer, paro estro, Sro. Lluis M.a de 
Mesa, ju isto, Sro. Reprezentanto de la Milita A toritato, Sro. Pere 
Llosas, parlamenta deputíto el la Olota distrikto, Sro. Josep M.a Gar-
ganta, prezidanto de Olota Stelo kaj multaj aliaj distin gindaj per 
sonoj, akceptís bonkore la kongresistojn. 

La paroladon salutan de Sro. Urbestro respondis katalune la 
prezidanto de K. E. F., per sinceraj vortoj, atestante alia gastama 
urbo la símpatíon de la esperantistoj tre honorítaj de la akcepto, 
kiun on i faris al ili superantan la plej optimismajn espero jn de la 
gastoj us alvenintaj. 

Sro. Perogordo, uniforme vestita, per bela parolo en kastila 
lingvo enkadrita de lia eleganta gestado salutis afable la urbon kaj 
la katalunajn esperantisto jn. 

Samajn sentojn esprimis en kortu antaj frazoj Sro. Andí és 
Pino, kiu alparolis valencie kun dol a prononcado. 

La aplaudoj konstante sonis dum la ceremonio, kaj kiam la 
eestantoj povjs liberi i de la potenco de fotografisto, kiu per siaj 

kli oj volis eternigi la bildon de la festo, iu dísírís en sian flankon 
al la Hoteloj kaj gastejoj. 

MALFERMO DE LA KONGRESO 

En la bela salono de la Urbodomo, kie la kongresanoj amasi adas jam 
de anta duonhoro, fari as subite plena silento, kiam Sro. Agustí Riera, pre-
zidanto de la Provinca Depuütaro de erono, stari as kaj en la nomo de Lia 
Mo to la Ministro de Publika Instruado alparolas la alestantojn. Per afablaj 
vortoj salutas la urbon Olot, iajn a toritatojn kaj la kongresanoj n, kiuj 
en sia kulturcela agado venis kuni i en grandan feston por pliíortigi la ies 
entuziasmon per la konstato pri vivo kaj progreso de la esperantista familio. 
Prezentas al la Kongreso siajn bondezirojn por Esperanto kaj en la nomo de 
la Ministro deklaras la Kongreson malfermita. 
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Kiam la apla dado estingi as, Sro. Rocamora, prezidanto de la Kata-
luna Esperantista Federació legas sian esperantan paroladon, per kiu li ra-
kontas pri la deziroj de la Komitato, kiujn iaj klopodoj ne povis ankoraií 
eíektivigi, kaj esperas, ke dum la sekvonta jaro la Federació enkorpigos en 
sian liston de venkoj, la nunajn dezirojn, tiam jam reali intajn. Sonas la apla -
doj, bruas la salono kaj la Prezidanto, komencante la Ia" Laboran Kunsidon, 
adiauas Sron. Agustí Riera, meze de la entuziasma apla dado de la kongres-
istoj. 

LABORAJ KUNSIDOJ 
l . s — n . a , Dimanto posttagmeze. — Sro. Pujulà, apla de salutita de la 

eestantoj, memorigas, ke dum la IV» Inteniacia Kongreso, en Dresdeno, 
Sro. Perogordo kaj li, amba kune petis por Barcelono la Van Kongreson, 
al kies sukceso tiel multe kontribuis Sro. Pino, aran ante la postkongreson 
en Valencio, kie la esperantistoj estis ravitaj de la afablcco de la tieaj sami-
deanoj kaj de la armoj de la bela Naturo. Ni iuj devas oji, ke ili amba 
partoprenas en nia Festo, kaj ni profitós ilian restadon e ni por íiksi la bazojn 
de supera abstrakta organizajo en Iberio, kiu laborados firme por la definitiva 
starigo de Esperanto. 

Sro. Perogordo diràs, ke la vortoj de Pujulà trafis lin en lian koron : kor-
tu ite li certigas, ke vere la esperantistoj estàs unu por iuj, iuj por unu, 
ar i tie ne trovi as kastiloj, nek valencianoj, nek katalunoj, sed nur esperan-

tistoj. (Aplaüdoj). Li deziras, ke la la ekzemplo de la Kataluna Federació 
krei u en aliaj regionoj novaj federacioj, elmontro de" ilia esperanta vivo. 

Sro. Pino alparolas: mia koro saltas en la brusto pro entuziasmo; mi 
paras la vortojn kaj malfermas la brakojn por ricevi de la katalunoj forton 

kaj unuecon. Bruaj aplaüdoj longe sonadas, dum li irka prenas Sron. Pujulà. 
La entuziasmo vekita de la elokventaj vortoj de la pioniroj varmigas 

la medion, kaj ofte dum la dclegitoj de la grupoj, post invito de la Prezi-
danto, salutas la Kongreson, i eksplodas en fortaj aplaüdoj. 

En la nomo de Barceloní Stelo (Barcelona), kaj de Ilerda Espero (Llei-
da), parolas Sro. Grau. Sro. Johano Campdelacreu, nome de La Rondo (Bar-
celona); Sro. Domingo Obiols, de Tarragono Esperanta (Tarragona); Sro. Jo-
hano Piferrer, de Esperanta Semo (Sabadell); Sro. Josep Albagés, de Monta 
Grupeto (Sant Llorenç Savall) kaj de Vika Esperantistaro (Vic); Sro. Victor 
Lluis, de Frateco (St. Feliu de Guixols); Sro. Pere Duran, de Libera Stelo (Bar-
celona); Sro. Benito Bellver, de Esperanta A roro (Barcelona); Sro. Johano 
Rosals, de Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj; Sro. Pere Mata, de Es-
peranta Amikaro (Banyoles); Sro. Mikaelo Garriga, de Esperantista junularo 
(Terrassa); Sro. Joan Mir, de Esperantista Amikeco (Manlleu); Sro. Joan Gili, 
de Esperanta Fako de Centre Autonomista de D. del C. i de la I. (Barcelono) 
kaj de Badalona Stelo (Badalona); Sro. Frederic Mensa, de Ciam Antaiien 
(Barcelona); Ptro. Jozefo Casanovas, de eron:i, Espero kaj la jurnalo «ElNorte» 
( erono); Sro. E, Aguadé, de Nova Semo (Reus); Ptro. Francisco Viver, de la 
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urnalo «Ciutat Nova» kaj de Esperanta Lernejo (St. Feliu de Guíxols); Sro. Jo-
sep Ventura, de Lumon (Terrassa); Sro. Pere Cortada, Esperanta Idealo (Santa 
Coloma de Fames); Dro. Joaquim Coll, de la urnalo «El Correo Catalans 
(Barcelona); Sro. Dclfí Dalmau, de Semo (Barcelona); Sro. Josep Puntí, de 
Vojanta en (Mollet); Sro. Joan Romagosa, de Esperanto kaj Patrujo (Barce-
lona); kaj Sro. Perogordo, de la Hispana Ru a Kruco, de Centra Esperanta 
Grupo (Madrido) kaj de la Societo Hispana por la propaganda de Esperanto. 

Sro. Bordas, vicsekretario, legas tclcgramojn de Lia Mo to Ministro de 
Publika Instruado; de Esperanta Frateco (Barcelona); de Sro. E. Pellicer; de 
Esp. Racionala Grupo (Barcelona); de Sro. G. Pi (Frankfurt-Germanujo); de 
la Esp. Grupo de la U. F. N. R. Dte. I I (Barcelona); de la Grupo de Vatenció, 
kaj ali ojn de la grupoj Esperanta Frateco (Vendrell) kaj Norda Stelo (La Es-
cala). Apla doj sonis post la telegramoj (preska iuj en Esperanto) kaj 
komunikajoj legitaj. 

Ankaü, Sro. Bordas legas tuj la raporton sekretarian kiun li verkis. 
La taskoj de la Komitato dum la intertempo Junio igi2a-Majo 1913° 
estàs bone priskribitaj. Solcna festo en la salonoj de la «Foment del Treball 
Nacional», en Barcelono, por la malfermo de la kursoj en nia lando; partopreno 
de K. E. F. en la jubileaj fcstoj de Esperanto; eldono de propagandaj markoj! 
komuniko (senresponde lasita de tiu korporacio), al la Kuracista Akaderni > 
de Katahmujo, petanta la uzon de Esperanto en libro resumo de la laboro do 
kuracista kongreso. Fine, li dedi is kelkajn frazojn al la memoro de niaj mor-
tintoj, precipe al komandanto C. Huecas, animo de la movado en erono, 
kaj kantis la esperon pri triumfo. Denove a di is apla doj por la bela ra-
porto de nia laborema amiko, kiu sciis agrabligi la ordinare sen arman ra-
kontadon. 

Sro. Grau, kiel sekretario de la Floraj Ludoj, legas leteron de niaj francaj 
samideanoj. Sroj. De Menil, Bourlet, Chavet, Bricard, kiuj beda ras ne eesti 
en la Kongreso kaj deziras al i la plej brilan sukceson. Pastro Planas en la 
nomo de la infana grupo Esperanta Nesto (Bàrbara) elokvente salutas la 
Kongreson, kaj tion faràs ankaü Sro. Garganta nome de Olota Stelo kaj de 
la urbo de Olot. 

Plene enirante en la kongresan taskon la Kongreso aklame aprobas la 
financan staton, publikigitan en KATALCNA ESPERANTISTO. Dro. Coll pre-
zentas la sckvantan proponon, kiun oni aprobas unuanime: «La la propono 
de la profesoroj de K. E. F. la Kongreso en Terrassa unuanime akceptis 
kiel diplomitajn profesorojn Srojn. Pujulà kaj Bremón. kiuj formis la unuan 
ekzamenantaron. Tial ke ni ne parolis pri personoj sed nur pri la tribunalo, 
kiu estis formata de la cititaj Sroj. kaj de Sro. Rosals, kiu beda rinde pro 
mal oja motivo ne povis partopreni en i, mi proponas al la Kongreso ke 
ankaü Sro. Rosals estu diplomita profesoro kiel ekzameninto en la unua 
tribunalo por profesoroj.» 

Estàs legataj la proponoj de Sroj. Campdelacreu, Amades kaj tiu de la 
Redakcio de K. E. rilatantaj la elekton de prezidantoj de la organizaj komi-
tatoj de Kongresoj de K. E. F . Sro. Pujulà subtenas la opinion, ke amba pro-
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ponoj unuigitaj devas aldoni i al la Regularo de K. E. F. Sro. Piferrer proponas 
la redaktadon de interna regularo en la Federació, en kiu povus enteni i la 
propono subtenata de Sro. Pujulà, kaj la ceteraj, kiujn la disvolvi o de la 
sòcia vivo postulus. Sro. Pujulà kunigas iujn proponpjn kaj la Kongreso 
akceptas ilin unuanime, koníidante je la Direkta Komitato por la elekto de la 
redaktontoj de la interna regularo. Post legado de la propono de Sro. D. Dal-
mau, pri an o de la K. E. F.-a kotiza o, Dro. Bremón petas la esigon de la 
kunsido, kiun oni reprenos morgaü matene. 

II.» — 12.a, Luvdo. — i komenci as je la n a matene en sama salono de 
la Urbdomo. Sro. Bordas legas leterojn de Iliaj Mo toj la Ministroj de Publika 
Instruado kaj de la Militaj Aferoj, kiujn la Kongreso apla de ricevas. Ankaü 
leteron de Sro. Maynar (Zaragoza) li legas kaj la Kongreso apla das. 

Propono de iam Anta en por oficialigo, ne permeso, de Esperanto en 
la lernejoj defendas longe per elokventaj vortoj Sro. Mensa, kiun kun plezuro 
aüskultis la kongresanoj. Sro. Grau petas, ke la propono cstu akceptata kiel 
bazo por la laboro de la organizajo supera, kiun hiera aludis Sroj. Pino, 
Perogordo kaj Pujulà. La propono estàs akceptata unuanime la la formo mon-
trita de Sro. Grau. 

Sro. Dalmau faràs kelkajn rimarkojn pri la unua artikolo de nia regularo, 
kiujn respondas Sro. Grau. 

La proponon de Sro. Dalmau pri kotizajo li defendas tuj kiam oni in 
metis en diskutadon. Kontra i parola Dro. Coll kaj en la diskuto partopre-
nas Sroj. Serrat. Pujulà kaj Piferrer. Fine, Sro. Dalmau retiras la proponon. 

Sro. Bremón, klarigas al la Kongreso la rilatojn ekzistantajn inter la Ka-
taluna Esperantista Federació kaj la Oficialaj Institucioj de Esperanto : en 
du Oficialaj Institucioj ekzistas reprezentantoj de Katalunujo. En la Lingva 
Komitato reprezentas la katalunan lingvon Sroj. Pujulà, Sabadell kaj Bre-
món; la laboro farita de la lingvo-komitatanoj, celis iam al la bona irado 
de Esperanto, laü lingva vidpunkto, en nia lando: pro tio oni formis komisio-
non kun celo revizi kaj ekzameni la verkojn aperantajn e ni, kritiki iajn 
malbonajn kvalitojn kaj rekomendi iajn bonajn, pro tio la lingvo-komita-
tanoj membroj de K. E. F., helpadis al la sukceso de la ekzamenoj, prezi-
dante la tribunalojn k. t. p . En la Administra Komitato reprezentas la Fede-
racion Sro. Bremón, kaj dum du sinsekvaj jaroj i pagis la kotiza on de 20c 
membroj. Sro. Bremón finas sian paroladon dirante, ke li konsideris devo la 
sciigon al Kataluna Esperantista Federació de tiuj aferoj, kaj la Kongreso laü 
propono de Sro. Grau decidas esti a skultinta kun pla o la klarigojn de Sro. Bre-
món, kaj pliigi la kotizon laü la nuna finança situació. 

Sro. Grau prezentas proponon, petante de la Kongreso dankan simpa-
tian voòon por Sro. Salvador Albert, parlamenta deputito, kiu en la us oka-
zinta Kongreso de Hispanaj Komercaj ambroj atentigis pri la graveco de nia 
ideo kaj atingis la estimindan konkludon pri kiu niaj federacianoj legis en la 
lasteaperintaj numeroj de KATALUNA ESPERANTISTO. La kongresanoj per longa 
ovació montras sian aprobon por la agado de nia eminenta partiano Sro. Albert. 
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Sro. Pujulà parolas pri la ideo de asocio supera al èiuj ekzistantaj en la 
Iberia duoninsulo kaj rakontas pri la preparaj laboroj, kiujnla eesto kaj helpo 
de Sroj. Perogordo kaj Pino bele fruktigis. Li prezentas al la Kongreso la sek-
vantan proponon, kiun starante la kongresanoj ovacias: 

1. «La Kongreso rekonas la necesecon de supera potenca Komitato, kiu 
kunigante iujn fortojn kaj havante ies reprczenton, klopodos por la starigo 
kaj oíicialigo de Esperanto en Iberio. 

2. La Kongreso vidos kun ojo la starigon de similaj a l i a nia Federacioj 
en la ceteraj partoj de Iberio kaj ilian kunagadon en granda Konfederacio, 
kiu respektante ies liberecon, laboros efike kaj unukore por la anta e diri-
taj celoj. 

3. La Kongreso por la preparaj laboroj en tiu. grava kaj necesa organi-
zado elektas la jenan komisionon : Sro. Prezidanto de K. E. F. , Sro. Pifió (Va-
lcncio), Sro. Perogordo (Madrido), Dro. Bremón kaj Sro. Grau (Barcelono)». 

Sro. Perogordo petas kc Sro. Pujulà estu ankaü membro de la komi-
siono. (Apla doj). Sro. Rocamora dankas la klopodojn de iuj, proponas nian 
samidcanon Sron. Mainar (Zaragoza) kiel komisionanon kaj gratulas la Kon-
greson por la honoriga decido, kiun i prenis jus. Dro. Coll diràs, ke la Kon-
greso demetu en la Komisionon la povon aligi al si la personojn, kiujn i 
kredos necesaj, kaj per aklamo la kongresanoj aprobas la tu tan projekton 
kun la prezentitaj aldonoj. 

Oni venas al studo de la projekto de Konservantaro de la Floraj Ludoj, 
verkita de Dro. Coll kaj publikigita en KATALUNA ESPERANTISTO. ia a to-
ro legas in kaj la Kongreso aprobas unu post alia iujn artikolojn kun du 
aldonoj de Sro. Grau kaj unu de Dro. Coll, kies laboron per aplaüdado premias 
la kongresanoj. (La tu tan tekston de la Regularo aprobita trovos niaj amikoj 
en la venonta numero de K. E.). 

Estàs legataj du telegramoj en Esperanto : de Tarragono Esperant.1 kaj 
de Sro. Aubeyzón. La delegito de Supren (Barcelono) prezentas sian rajtigilon. 

Sro. Grau, defendonte la proponon krei komisionon por propagandi Es-
peranton inter la fremduloj kiuj vizitas Barcelonon, petas Sron. Pujulà, ke li 
klarigu la ka zon de malsukceso de la Marista komisiono kreita de la I I a Kon-
greso. Sro. Pujulà parolas pri la bona organizo de la po taj servoj en Barcelono, 
dank' al kiuj la pakajoj, senditaj al la ipoj en la eiurba haveno ankritaj , 
revenis senesceptc al la komisiono. Sro. Obiols diràs, ke eble en la haveno de Ta-
rragono la entrepreno povos sukcesi, tial ke la samideanoj tarragonaj mem 
portos la pakajojn al la ipoj. La Kongreso aprobas danke lian proponon kaj 
a skultinte la parolon de Sro. Grau pri sia, akceptas in per apla doj. 

111.B— I2-8, Lundo posttagmeze. — Sro. Rocamora donas la parolon al 
Dro. Coll, kiu prezentas klarigon pri la laboro de la komisiono zorganta la 
akironde standardo kaj la monkolekton komencitan en Terrassa. Per apla doj 
oni aprobas la taskon de la komisiono. 
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Proponon subskribitan de Sro. Bori kaj aliaj, pri reguligo de la agado de 
la delegitoj de K. E. F., en la senco nomi aliajn delegitojn en Barcelono, de-
íendas la unua subskribinto. Sro. Piferrer parolas trafe pri tiu demando kaj 
Sro. Rosals solvas la aferon kun la aprobo de la Kongreso proponante sian 
helpon al la K. E. F. Oni decidas, ke Sro. Rosals estu kun Sro. Dalmau dele-
gito de la Federació en Barcelono. 

La Redakcio de KATALUNA ESPERANTISTO prezentas proponon, kiun 
subtenas Sro. Grau, por starigo de nova servo de la K. E.F.; t. e. irka sendo 
de la gazetoj ricevitaj inter an e al la grupoj ali intaj, la kondi oj klare 
difinitaj. Dro. Coll petas ian modifon kaj Sro. Pujulà klarigas la sencon de la 
propono. lntervenas en la diskuto Sroj. Coll, Rosals kaj Grau, kaj fine tiu 
lasta retiras la proponon. 

Sro. Rocamora antau oi demeti sian oficon de Prezidanto resumas la deba-
tojn kaj proponas la sendon, de komunikoj al Dro. Zamenhof atestante al 
li la estimon kaj lidelecon de la K. E. F.; al Sroj. Ministroj de la Milita] Aferoj 
kaj Publika Tnstruado, kies konduto rilate !a Kongreson tiel kontribuis al 

ia sukceso, al nia madrida samideano Sro. Guilmain, kiu sinofere belpit- la 
laboron de Sro. Rocamora en la hispana efurbo kaj al la senataro Sro. Labra 
kiu kur Sro. Morote, deputito mortinta anta kelkaj tagoj, (la kongresanoj 
mornente stari is liamemore), faciligis al nia prezidanto la taskon apud la 
Ministroj. La Kongreso per bruaj aplaüdoj montris sian konsenton kun la 
diroj de Sro. Rocamora, kiu ?noncis, ke oni tuj devas elekti la urbon, kiu gas-
tigos n;an Va". 

Sro. Aguadé, en la nomo de la samideanoj el Reus, klarigas kial ili ne po-
vas i tiun jaron proponi al la Federació la okazigon de la venonta kongreso 
en Reus. Srr. Pujulà, konsciante la pravon de la manilestajoj de Sro. Aguadé, 
proponas al la Kongreso la okazigon de la venonta en Sant Feliu de Guixols, 
urbo kiu en Terrassa proponis sin al la K. E. F. kiel kongresejo por nia IV. 
Longa apla dado akceptas la proponitan urbon kaj montras la ojon de la 
federar.ianoj por la elekto. Sro. Aguadé diràs, ke li klopodos apud siaj sam-
urbaj csperantistoj por ke Reus gastigu proksimatempe la jaran kunvenon 
de la K. E. F. Sro.^Rocamora dankas lin kaj Sro. Grau esprimas la dezíron de 
Ilerda Espero, kies geanoj izolite batalantaj kontra granda indiíerenteco 
petas la helpon ies por okazigi en Ilerdo unu el la venontaj Kongresoj de la 
Federació. 

Sro. Victor Lluis kaj Ptro. F. Viver nome de la du grupoj de Sant Feliu 
dankas la Kongreson kaj promesas ilian helpon al la organizo kaj sukceso de 
la Va Kongreso de la Federació. La aplaüdoj laute sonantaj atestis la simpa-
tion kun kiu iuj akceptis la sincerajn vortojn de la Sant-Feliu'anoj. 

Sro. Pujulà stari as kaj per klaraj írazoj parolas pri la agado de Sro. Ro-
camora en sia ofico kaj proponas, ke la Kongreso reelektu lin sia Prezidanto. 
l a apla do de la eestantaro montris la unuaniman konsenton. Por Ptro. Pla-
nas, nia modesta kaj fervora vieprezidanto, kiu dura du jaroj sin oferis por nia 
celo, Sro. Pujulà petas apla don, kiun la Kongreso plezure donis. T.i proponis 
por la ofico de vieprezidanto la ageman Dron. Joaquim Coll, kies nomon la kon-
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gresanoj akceptis kun apla do . Sron. Pellicer, kiu plenumis la sekretarian 
oficon dum la du lastaj jaroj, la ceestantoj honoris per ovació, kiun ili da ri-
gis por akcepti la nomon de Sro. Bordas, kiu havos la oíicon de sekretario, 
helpp.te de Sroj. Campdelacieu kaj Horta kiel vicsekretarioj; Sro. Rey, da -
ras kiel kalkulisto kaj Sro. Piferrer laü la decido de la Terrassa Kongreso ad-
ministres la Federacion. Ilin iujc la apla doj salutis, montrante la konfidon 
kaj esperon de la federacianoj. 

Fine, Sro. Rocamora, dankinte por sia reelekto, petas dankan vo on por 
Olot kaj por la organizintoj de la IVa Kongreso, mnntras sian esperem en la 
kunagado kaj inierhelpo de iuj kaj fermas la laborain kunsidojn de la Kongreso. 

FERMA KUNSIDO 

Sro. Roura, urbkonsüanto, reprezentanto de Mosto la Urbestro, ojas, 
ke la Kongreso estis tiel fruktoporta; deziras ke Esperanto plene triumfu kaj 
elokvente demontras per bela parabolo, ke nia ling%>o estàs senmorta. Diràs, 
ke li transdonos al la Urbestraro de Olot la dankajn sentojn do la Kongreso 
kaj fermas in meze de varma, longeda ranta apla dego. 

KONGRESAJ EKSKURSOJ 

Kiuj surprizi is vidante en la píovjzora programo la vizíton 
al la Fontoj de «Sant Roc», «Moixina», kaj «les Tries», tiuj povis 
konstati la pravecon de la olotaj samideanoj, kiuj aldonis al la kon-
gi'esaj íestoj la armon de la tri belaj ekskursoj. La irka a o de Olot 
íame bela ravís iujn: sub puré blua senmakula ielo, irka ate de 
altaj montoj, kie iuj nuancoj de l'verdo kaj bluo faràs símfonien de 
koloroj, de kiuj en malproksimo estàs krono la hela blanko de la eterna 
ne o pirinea, la való floras alloge meze de la kanto de l'akvoj serene 
fluantaj. Imagu tiun pejza on sub la oro de l'suno matena, pensu 
gín tegitan de la vesperkrepuska mantelo, a du en i kvaza pepadon 
de supernatura birdaro la jen plendan, jen ojan sonoradon de la 
popola sardano, kaj vi prezentos al vi ne ustan bíldon de la spekta-
klo, kiu forte impresis neforgeseble en iujn kongresanojn. Krome, 
cíu laü sia pfefero, aldonu al la dírita belo la míldan babíladon de la 
graciaj samideanínoj olotaj, au la triladon de la najtingaloj kantan-
taj sur iu bfan o, a la fajfon de l'fojnaj kampoj a la ar enton 
de lagetoj kaj akvostarejoj. Spite, kiu ne vídis la olotan valon, tiu ne 
povos haví ideon pri gía beleco, kiun niaj vortoj maltrafe priskribis. 

La tuta kongresanaro iris post la unua labora kunsido al la dan-
cado de sardanoj en fonto Sant Roc; la lundon matene al les Tries 
kaj post la ferma kunsido al la Moixina, de kie on i revenís, kiam 
la steloj jam tremetis en la éíela volbo. 
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FLORAJ LUDOJ 
n . a , Diman o; je la io . a vesperc 

51RKA la Floraj Ludoj, la esence lingva feslo, turni as la 
sukcesodeníaj Kongresoj. Nekatalunoj eble ne komprenos 
bone tíun fakton, sed e ni, precípe la neesperantistoj 

ju as pri níaj Kongresoj laü la efekto de la literatura festo. Oni pensu 
do, kía estos la ju o de la Olotanoj, kiuj plenígis e angulojn de la 
granda «Teatro Principal» malgraü tio, ke la neesperantistoj devis 
pagi la rajton okupi lo iojn kaj apogse ojn. Tamen, la teatro estis 
plenplena kíam la kurteno levígis kaj e la scenejo prenis Iokon la 
enurbaj a toritatuloj maldekstre de la re ina trono, konírau la 
Ju intaro, kiu sidis e la dekstra flanko. 

Sro. Meroles, urbestro, prononcis la frazon «la festo estàs mal-
fermata» kaj Sro. Garganta, kiu prezidis la Ju intaron, donis la 
parolon al ia sekretario Sro. Grau, kiu iris al la tribuno Iegi sian 
raporton jenan: 

«Sinjorinoj kaj Sinjoroj: 
La trian fojon la Kataluna Esperantista Federació invitis al sia Kon-

kwrso la literaturistojn, al ia Festo la amantojn de la internacia lingvo. La 
lTIa' Floraj Ludoj majeste nunmomente ekfloras. 

Elvoku, geamikoj, la mezepokon: rigardn. Sur la areno longa vico de bri-
lantaj kavaliroj paradas anta ni; el la helaj armajoj la blazonoj malaperis, 
—oni ne povas rekoni la luktontojn. Trumpetoj sonas: la turniro estàs komen-
cita. Svingi as la armiloj; sur la íildoj la glavoj spliti ante fairas. Unu post 
alia ialadas la batalantoj . Nur du restas. Al kiu estos la venko? 

Jen ili rifuzas lukti inter si kaj levas la vizieron. Miru!... En la batalo el-
venkis per la forto de sia inspiro Fraiílinoj E U L à L I A kaj TERESA ROSELL. Gloron 
al la poetinoj! I.a Natura Floro estàs al ili unuanime alju ita de la Ju intaro. 
— Sed, irmataj ankora per la tala turnira arma o, ili entilece proponas 
la lionoran premion kaj elektas la Re inon, kiu devas presidi nin. 

Vortoj miaj emocie kantu, vortoj miaj sonore vibru, kiel trumpetado 
de heroldo, proklamante la nomon de ia Mo to. 

Gesinjoroj : Ni riverencu nian Re inon. i estàs la bela Fraülino M ü R í A 
ESCUBÓS pERRAT-Cu.VÓ.Í 

Fratinoj Rosell, kiuj meze de ovació iris ricevi de la Ju intoj 
la premion de honoro kaj entilo traíris denove la parteron akompa-
nataj de Sroj. Codorniu kaj Sabadell kaj proponis al Fraülino Es-
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cubós la floran sceptron de la Festo, dum sínjoro Gïau pfoklamis la -
tavo e ian nomon kiu estís akceptata per aklamado da ranta an-
kora kiam Sia Regina Moltó brakenbrake íranta kun kapítano 
Perogordo, sekvata de la Ama kortego, enirís la salonon. La ovació 
plila ti is kaj, nur kiam oni sufi e komentariís la belecon de la Re-
gíno kaj de síaj akompanantinoj, la sekretario povis daurígi la lega-
don de sia raporto. 

«Regina Mo to, 
entilaj Korteganinoj, 

Respektindaj A tori tatuloj , 
Eminentaj Reprezentantoj , 
Gesamideanoj: 

Aroraajn, bongustajn fruktojn ni atingis òi-tiun jaron de la juna arbo, 
al kies enradiki o, iam pli profunden, ni kontribuis per la Konkurso, kiun 
finas la bela Festo okazanta. La girlando, plektita de niaj verkistoj per siaj 
kantoj, superabunde premias la klopodojn de la Komitato en la nomo de 
la Kataluna Esperantista Federació organizinta la spiritan lukton. Ne granda 
nombro da verkoj konsistigas ian sukceson, sed la fakto, ke ili enerale estàs 
verkitaj en pura, eleganta lingvo. Kvankam kelkafoje oni povus ripro i la 
senzorgon de la verkistoj, kiuj sur sensignifaj temoj starigis belaspektajn 
pompajojn, bedaürinde malplenajn, la komparo kun similaj okazoj en la kata-
lunaj unuaj konkursoj trankviligis tute la animon de la Ju antoj, kiuj erpis 
el la studado de la verkoj konvinkon plifirmigantan ilian esperon en la bal-
da a triumfo de nia penado. 

Realaj aíeroj regas la vivon de la homoj; praktikuloj ajnas konduki la 
Homaron: sed feli e, en efektiveco, nur la vivantoj en revo gvidas ion al ia 
destino. Ni estàs do ojaj, ke ni helpis la kulturadon de nia literaturó kaj ri-
cevis el i la konstaton pri fortikeco multon promesanta. Memoru, gesinjoroj, 
ke i estàs la efa garantio, ke nia ideo ne pereos, kaj kredu plenkonfide, ke 
lingvo, kiu nutras la fruktori an arbon, havas la forton sufi an por sin trudi 
al la Mondo e kontra iaj baroj. 

Mi longe parolus pri tio, se ne estus centfoje ripetitaj iuforme, kiel ek-
zemplo, la konsideroj, kiujn mi povus prezenti al vi pri la intensa efiko de la 
Floraj Ludoj e la revivi o de la kataluna nació. La hezitanta balbutado de 
la poetoj, kiuj per lingvo longatempe íorlasita kura e ekkantis, restarigis iom 
post iom malgra i mem la Nacion, kiu komence ilin mokis. Tiurilate, mirinda 
estàs la simileco de la agado de tiuj revuloj kun la nia, kaj pri i mi supraje 
parolas hodia ,—kiam ni íestas solene la triumfon de niaj poetoj kaj verkis-
to j—, ne por kura igi niajn samideanojn, ja certajn je nia vcnko, sed por 
montri al la neesperantistoj, kiuj scivole nin a skultas kaj rigardadas, la ek-
zemplon de la Pasinto. 

En la inerteco de la nacia vivo de Katalunujo, meze de la generala skep-
tikeco, la vo o de kelkaj amantoj de la patra lingvo cksonis, timeme modu-
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lante iajn preska mortajn vortojn, kaj cl la naivaj strofoj, el la trokonfidaj 
verkoj, la spirito de la raso prenis la ermojn, kiuj revivigis nova la forgesitan 
propralandan literaturon, Certe, la rezultajojn de la konstante da rigata agado 
ne anta vidis la pioniroj, kiuj la umiaj rcbruligis la fajron de Poezio en la pro-
za lando nia; sed miraklo efektivi is, kaj apud la poetoj revaiitaj eksterrea-
leco, balda envici is en la armeojn por la lingvo batalantajn la praktikaj ho-
moj, kiuj altenlevis la staton de la popolo kaj veMs en i la estimon al la pro-
praj naturaj havajoj. Tial, post kvindek jaroj de obstina, persista laboro oni 
povis konstati, ke la renaski on de la Nació, postulanta siajn perditajn raj • 
tojn kiel tia, oni uldas al la literaturaj festoj, kiuj, farante la lingvon pura 
kaj bela, retiris in el la íorgeso kaj in donis al la popolo, kiel ian grandan 
forton, kiel ian karakterizantan econ. 

Ni esperantistoj, trairis nur la duonon de la vojo, kiu kondukis Katalu-
nujon al ia aktuala stato. Ni mar as ankora , kaj nian fidon kreskigas iu-
jare la sukceso de la literaturaj konkursoj, kiuj tie kaj i-tie okazas, klare mon-
trante, ke unu fojon ankora Literaturo fari os la bazo de mirinda konstruo, 
la idealo nia. Per la inspiraj verkoj al nia konkurso prezentitaj la verkistoj al-
portis alian tonon al la tuparo, kiu levos nin is nia alta celo: atindajn ver-
kojn ili havigis al ni, kaj mi anta pctas por ili varman apla don. (Kiu sonis 
longatempe). 

La delikataj sentoj de la originalaj premiítaj versajoj, la arma formo per 
kiu ili estàs esprimitaj, povas, e solaj, fari la sukceson de Konkurso. Ci donis 
al ni ankoraü alian plezuron : el la tradukoj prezentitaj ni vidis kun ojo ke la 
belajoj de la kataluna literaturo estàs plene kaj uste konservataj de la in-
ternacia lingvo. Doma e, ke la konkurso montris, ke ni ne havas la poeton ka-
pablan verve transporti al la tutmonda literaturo la ravon de la majstraj 
versoj de Verdaguer! 

La Ju intaro la la formo montrita en la noto VII de la Alvoko al la 
Konkurso ekzamenis la verkojn ricevitajn, kaj unuanimc opiniis pri ilia valoro. 

ORDINARAJ TEMOJ. — La premio difinita por la originala versajo 
pri Amo estàs alju a ta al la verko num. 15, «Vi, kial ne venas», devizo : Lo-
nicero. i estàs arma, ama plendo, enkadrita en korektaj versoj plene ritmaj, 
e kiuj la a toro imitis la elegantan rimon, kiun sole uzis Cabanyes, la be-

daürinda poeto el Vilanova, enamita en la sonorecon de la versa silaba ritmo. 
La konsonanco de la lasta piedo de iu dua verso kun la dua piedo de la triaj 
versoj havigas al la versajo valoron tre atindan, kaj montras ke la verkinto 
majstras en nia lingvo, kiun li facile faldas kaj alkonformigas al sia penso. 
Car tiu versajo estàs la plej bona el la verkoj kronataj per ordinaraj premioj, 
ni alju is al i la Naturan Floron. 

Rezultis aütorinoj de la premiata versajo devizita Lonicero, Fra linoj 
Eulàlia kaj Teresa Rosell, el Vilanova i Geltrú.s> 
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Fra linoj Rosell supreniris al la Re ino, de kies manoj ili ri-
3 la diplomon, kaj Fino. Eulàlia legis la versa on, kiun i sube 
resieas: 

cevis la diplomon 
ni presigas: 

VI, KIAL NE VENAS? 

Devizo ; Lonicero. 

Vi, kíal ne venas al brakoj la miaj 
akceptí konfide la kofan ofefon? 
Períidan hederon ce ili ne vidu, 

Amanto karega. 

Hedero, arbeton la sian subtenon 
karese irka as, ornamas per siaj 
volutoj gràciaj, belverdaj, kaj fine 

mortigas kruele. 

Mi vin irka prenos per brakoj símilaj 
al la lonicero, arbara girlando, 
ílorínta rubando, neniam rabanta 

la vivon por vivi. 

Vi, kial ne venas al brakoj la miaj, 
florantaj pasie, de l'am' lonicero? 
Tro longa espero la florojn velkigos...! 

Vi, kial ne venas? 

Nenecese rakontí pri la ovació, kíu kronís la kortu ante dekla-
matan vefkon; gí longe da ris, gís kiam la a torinoj sidi is e la 
scenejo apud la Ju intoj. 

«Premion al originalaj proza oj ni ne povis alju i ar la kelkaj alvenintaj 
ne plenumis la kondi ojn pri Ama a estis ncsufi e bonstilaj. Anstata e, 
ar la verko num. 5, «Amo», devizo : Sursum Corda, aspiranta al la premio de 

la I a Originala Konkurso, estàs bona versa o glosanta la devizon Espero, Fido, 
Amo de la Internaciaj Floraj Ludoj, ni alju is al i la premion difinitan por 
la proza oj originalaj. A toro: Sro. Clarence Bicknell, el Bordighera (Italujo). 

Nur unu traduko de la proponita fragmento de «L'Atlàntida», de Ver-
daguer, estis prezentata. Tial ke i estàs nekorekta, la Ju intaro decidis ne 
alju i la premion dedi itan al tiu temo. 

Ok tradukoj de «Pasqua Granada», la bela peco de Ignasi Iglesias, aspi-
ris al la premio. La ju istoj longe konsideris la valoron de iu cl ili kaj alju-
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is la premion al la verko num. 34, «La Pasko de l'Greno», devizita : Pentekosto, 
kiu estàs rimarkinda pro siaj flua stilo kaj ustaforma traduko. Aútoro : La 
Esperanta Fako de la societo «Centre Autonomista de Dependents del Comerç 
i l'Indústria», de Barcelono. 

Unua menció estàs alju ata al la verko devizita Ceres, kies stilo estàs 
tre bona, kvankam la tradukaj vortoj ne iam ekzakte respondas al la origi-
nalaj. Aútoro : Sro. Estanislau Pellicer, el Barcelorio. 

Dua menció por la verko num. 20 devizita Sursum Corda, e kiu trouzo 
de la participa formo int anstataü ant scnvalorigas la bonan Esperanton uzatan 
ie en tro rigida formo. A toro : La kursanoj de la supera kurso de Sro. Delfí 
Dalmau e Esperanto kaj Patrujo, Barcelono. 

EKSTERORDIXARAJ TEMOJ. — I. Premio de «La Revuo». — En 
tiu Konkurso estis difinitaj por la du premioj la verkoj numj. 14 kaj 25, 
kiujn la ju istoj opiniis egale bonaj. 

Tamen la I a premio estàs alju ata al la verko num. 25, «P. A. de Genestet», 
kun dévizo : Nederlandano, ar i konigas nekonatan verkiston, kiu ajnas 
tre interesa. A toro : Ankora nekonita. 

Oni alju is la II>n Premion al la verko num. 14, «La Patró de l'Usona Lite-
raturo» devizita : Excelsior. Aútoro : Nekonita ankaú. 

I I . Premio de la firmo Ader & Borel. — N u r la verko num. n , devizita: 
La popoloj tre bezonas una la aliajn por siaj grandaj celoj, aspiris al la pro-
ponita premio; i estàs sufiCe korekta por meriti in. Aútoro : Sro. Kurt 
Sommer, el Chemnitz (Germanujo). 

IV. Premio de Sro. Valentí Avellana. — Du spritaj versajoj alvenis por 
la Konkurso de bonhumoraj. La premion difinitan al ili ni alju is al tiu devi-
zita : L'Arkeo, kiu ricevis la num. 12. Aútoro : Sro. Clarence Bicknell. 

V. La Premion de Lia Episkopa Mo to Dro. R. Guillamet oni alju is 
al la verko num. 26, kies dévizo estas : Esperantia Entrepreno. La temo 
proponita estas bone pri t raktata per korekta lingvo. Aútoro : Pastro Jozefo 
Casanovas, profesoro e 1' Seminario Gerona. 

VI. Premio de la «Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj>>. — La pre-
mion oni alju as al la verko num. 29, kun dévizo : Laüdata estu Dio. Aútoro: 
Sro. Alfonso Sabadell, el Barcelono. 

VII. Premio de « erona Espero». — La interesa temo proponita, verki 
bro uron propagandan, restis malfeli e ne konkursita. 

X. Premio de Lia Deputita Mo to, Sro. P. Llosas.—La sola verko, kiu 
traktis la temon difinitan, estas tiel sensignifa, ke la ju istoj decidís ne alju-

i la premion. Al tiu rezultato kontribuis ankaú la troa abstrakteco de la 
temo, kiu malpermesas seriozan pristudon, almenaú en la nuntempo. 

XI . Premio de «El Arte Cristiano», firmo Bassols, Vayreda kaj Kompa-
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nio. — Malgra kelkaj makuletoj en la esprimoj uzataj la traduko premiata 
estàs multe pli bona oi la alia verko, kiu celis tiun premion. i estàs alju ata 
al la verko num. 31, «La okoladkru o», devizita ; Frat' fraton atakas akale. 
A toro : Sro. Alfonso Sabadell. 

I I I , VII I , I X kaj X I I Konkurso j .—La ju istoj gmpigis iujn verkojn 
prezentitajn por la kvar premioj al la volaj temoj kaj elektis el ili la plej 
bonajn. La alju o estàs farita jene. 

Premio de «Olota Stelo», al la verko num. 1, «La Folio» devizo : A lur.a 
impreso, flua versa o en bona Esperanto. Aütoro : Sro. Josep Ventura, el 
Terrassa. 

Premio de Sro. Josep Clara. Al la num. 3, devizo : Forta Mel Morto, 
bela soneto memore de kapitano Scott kaj liaj kunuloj kiuj glore mortis en 
la suda poluso. Aütoro : Sro. Clarence Bicknell. 

Mencion al tiu premio la Ju intaro difinis al la verko «La Rozo blanka», 
kun devizo : Floraj, miaj jloroj..., kiu montras e sia aütoro facilecon en la 
versofarado, pli rimarkindan se li ne uzus kvaza plenan rimon la solan aso-
nancon de la akcentitaj vokaloj; makulo, kiun la ju istoj opiniis grava. Aüto-
ro : Sro. Josep Ventura. 

La premio de la Urbestraro de Olot estàs diíinita al la verko num. 3, «La 
Kata-Luna Lingvo», devizita Serenado, kiu estis prezentata por la konkurso 
de bonhumoraj versa oj. Tre sprita estàs ia enhavo, en kiu la aütoro kurioze 
ludas la vortojn. Aütoro : Sro. Clarence Bicknell. 

Fine, al la verko devizita : Kataluna rimarkinda o, ni alju is la premion 
de Lia Mo to Sro. Frederic Rahola, Senatano. Per korekta lingvo estàs rakontata 
la stranga uzo de antikvaj vesta oj e la pastraj studentoj de la urbo Vic. 
Aütoro : Sro. Jozefo Albagés, el Vic. 

Post la dato fiksita kiel limo por akcepto de verkoj alvenis du, el kiuj 
unu meritis specialan atenton de la Ju intaro. i estàs la verko num. 35 de-
vizo : Calma, bela traduko de la Odo «Otium Divos», de Horacio, en. kiu 
estàs konservata la ritmo de la latinaj versoj, kun gusta traduko de ilia en-
havo. Konsiderinte ian a l tan meriton kaj la facilecon en la tradukado, kiun 
per i montras la aütoro, ni alju is al i Specialan Honoran Mencion, bedaü-
rante ke la kondi oj de la Konkurso ne permesas alian ajn pruvon de estimo. 
Tamen ni atentigas pri tio, ke la cirkonstanco de malfrua alveno estàs tre 
grava, kaj ke oni en alia okazo atentos pri i. Aütoro : Nekonita is nun. 

Kaj nun, unu solan vorton: Dankonl 
Dankon al vi, bela Re ino, fervora esperantistino, kiu portis al ni la fre-

econ de via juneco kaj la armon de via persono, simbolojn de la beleco de 
la urbo, kiu tiel afable nin gastigas. Dankon al vi, korteganinoj, Ioga bukedo 
de parfume odorantaj floroj, kiuj irka as la al tan tronon de la Belo 
en i tiu Festo de Fido kaj Amo. Dankon al vi, amikoj, kiuj malavare 
helpis la taskon de la Komitato donacante jen valorajn premiojn, jen mo-
najn sumojn. Dankon al vi, esperantistaj gazetoj, kiuj publikigis nian 
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programon kaj verdikton. Dankon al vi, konkursintoj, kiuj kontribuis al 
la sukceso per viaj verkoj. Vin iujn sendistinge ni gratulas, la reatojn kaj 
nela reatojn, por la nobla emo levi la spiriton, al la altaj regionoj, kie 
trankvilo plene regas. Agante tiamaniere vi altigis anka la gloron de 
nia Patrujo, kies nomo brilos per oraj nuancoj en la Historio de la bataloj 
por Lingvo internaria nur se vi obstine laboras kaj oferas viajn inte-
lektajn fortojn por la venko de nia idealo, la bela lingvo Esperanto. La 
penso, ke vi havas la honoron partopreni en la enkonduko de tiu perfektiga 
elemento, kiu transformos la Mondon, stimulu vin pli mnite oi miaj sincere 
diritaj vortoj al persista laborado kronota post nelonge per la plej brila vcnko.» 

JOZEFO GRAU 

La apla doj, kiuj a di is post la sekretarïa raporto, plivígli-
is kiam Dro. Coll eklegís la prezídantan paroladon de Sro. Cario 

Bourlet. La entuziasmo debordi is e ia fino kiam la eestantoj 
aklamís varme la nomojn de Sro. Bourlet, De Mcnil, Chavet kaj Bri-
card, membroj de la Ju intaro, kiuj ne povante partopreni en la 
Festo, sendís al i siajn sincerajn salutojn. 

Cíuj premiitaj versa oj estis legitaj kaj la apla dado kiun ili 
meritis sonis la te en la vasta salono. 

Jen la prezidanta parolado, kiun Dro. Coll bele Iegis: 

«Re ina Mo to, 
Belaj Princinoj, 
Sinjorinaj kaj Sinjoraj Mo t o j : 

Permesu, ke, anta io, la Prezidanto de la Ju intaro de la Esperantis-
taj Floraj Ludoj esprimu al vi sian profundan beda ron pro tio, ke li ne povas 
diri mem al vi i tiun paroladon. 

En neniu lando oni pli kore, pli sincere akccptis la internacian lingvon, 
oi en la progresema Katalunlando. Neniu popolo pli bone komprenis la altan 
signifon de nia homama entrepreno, oi la nobla kataluna popolo. Esperanto tro-
vis inter vi veran hejmon; i trovis iujn apogojn, iujn helpojn necesajn 
por sia disvolvi o, por sia pliri i o, por sia egali o al la plej malnovaj kaj 
famaj lingvoj de plej kulturitaj popoloj. Jam du fojojn mihavis la grandan ple-
zuron viziti Katalunlandon, kaj du fojojn mi pasigis inter vi plej feli ajn ho-
rojn de mia tuta vivo. La iekonata gastamecode la Katalunoj, la nesuperebla 
progresemo de ilia spirito estàs por la alilanda voja anto nekomparebla armo 
kaj allogo. Vi do komprenos, ke mia beda ro ne estàs simpla esprimo de en-
tileco, ke i estàs sincera, profunda, kaj ke, en la horoj, kiam okazos viaj fes-
toj kaj al vi unu el miaj kolegoj legos i t iun tekston, mi, de malproksime, 
pensos al vi, pensos al via bela lando, pensos al via admirinda propagando 
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kaj mi kore krios : «Vivu la lando de la Katalunoj! Vivu Esperanto inter la 
Katalunoj!» 

Neniu kutimo, inter iuj centjaraj kutimoj de iuj civilizitaj popoloj, 
estàs pli bela, pli eleganta, oi la kataluna kutimo de la Floraj Ludoj. ajnas, 
ke nur en lando de Latinoj, en lando de suno, de flamo kaj amo, povis nas-
ki i tiu Festo, kiu ligas la du plej noblajn sentojn de la homo: la Amo al la 
Belparolo kaj la Amo al la Belvirino. Unu subtenas la alian, unu plibeligas 
la alian. Literaturo sen Amo estàs bildo sen koloroj; Amo sen delikata esprimo 
estàs multekosta metalo ka ita en gango. 

Same kiel la Katalunaj Floraj Ludoj helpas al la disvolvi o, al la konscrvo, 
al la ornamo de via nacia lingvo, same la Esperantaj Floraj Ludoj helpas al 
la pliri igo, al la íirmigo, al la plenfino de nia kara lingvo Esperanto. Stultu-
loj ofte ripetas, ke lingvo artefarita neniam povos posedi literaturon. lli mo-
kas niajn poeziojn, kiujn cetere ili ne konas; ili mokas niajn oratorojn, kiujn 
cetere ili neniam a dis; ili mokas niajn aktorojn, kiujn cetere ili neniam vidis. 
Ili venu al la Kataluna lando, ili partoprenu tiujn grandajn íestojn, kiujn vi 
tiel bele scias efektivigi; ili venu legi la verkojn de niaj premiitoj; ili venu 
a skulti viajn elokventajn paroladistojn; ili venu por vidi la prezentadon de 
la admirmdaj teatra oj, kiuj naski is en via medio : lli t iam eble komprenos 
ke Esperanto cesis nun esti artefarita lingvo, ke, parolita de miloj kaj miloj 
da homoj, skribita de plej diversaj a toroj, prilaborita de plej malsamaj 
inteligentoj, kvazaü elskulptita kaj modelita de plej kontra staraj literatu-
raj tendencoj kaj penadoj, i akiris vere nun la rajton al la vivo kaj la spiron 
de lingvo de granda popolo. 

Kaj iam, kiam niaj nepoj relegos la Historion de Esperanto, kiam ili 
scios pri la grandaj esperantistaj manifestadoj en Katalunlando, pri la bela 
Kongreso en Barcelono, pri la entuziasmaj prezentadoj de «Mistero de Doloro» 
anta miloj da vibrantaj spektatoroj, ili t iam komprenos la grandan signifon 
de la movado en via lando, kaj ili vin benos. 

Dankon do al vi, karaj amikoj, kiuj devigis nin kompreni, ke lingvo sen 
literaturo estàs vivanta estajo sen cerbo; dankon pro la klopodoj, kiujn vi 
faris por plibeligi nian Esperanton; dankon por la nobla ekzemplo, kiun vi 
donas al la tu ta Esperantistaro. 

Certe la Prczidanto de la Ju intaro de la Esperantistaj Floraj Ludoj 
estus malprava, se li hodiaü volus certigi, ke iuj verkoj senditaj al la Kon-
kurso, estis majstrajoj, indaj je la plej alta literaturo, Inter la multenom-
braj manuskriptoj, kiujn ni ricevis, pli oi unu estis ja nur provo de juna an-
kora balbutanta komencanta literaturisto; sed eble tiuj mem laboroj estis 
por ni la plej kortu anta j . Kiam, sub la anonimeco de la Konkurso, oni rekonas 
la hezitantan manon de entuziasmigita novevarbito, kiam oni sentas la puran 
flamon de la nova adepto ardanta pro la beleco de la entrepreno jus ekkonita, 
la koro de la ju anto batas pli forte, kaj li dankas la kreinton de Esperanto, 
kiu efektivigis tian miraklon. 

Cetere, el tiom da laboro kaj penado, el prucis kelkaj juveloj, kiuj restos 
por iam ornamoj de nia beletristiko. Se, inter tiom da manuskriptoj , nur tri 
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a kvar estàs vere talentaj, prezentas vere tiun duoblan kvaliton, kiu ka-
rakterizas literaturan pecon : la firmecon kaj profundecon de l'sento kune 
kun la gracieco kaj harmonio de l'esprimo, ni jam devas oji, ar tio estàs 
multo. Kiom estàs la lingvoj en la mondo, kiuj posedas tri verajn literaturajn 
efverkojn? Kiom da ruboj, kiom da senutilajoj, kiom da kripla oj pocente 

aperadas en iuj lingvoj, ruli as kaj malaperas, is kiam fine naski as vera 
Verko, kiu surna os la vastegan ondaron de la fluanta lingvo! 

Ni do gratulas plej kore iujn kura ajn partoprenantojn en tiuj i Lu-
doj; ne nur tiujn, kiujn la sorto favoris, sed anka tiujn, kiuj ne atingis anko-
raii la deziratan sukceson, sed in atingos morga . iuj, per sia penado, bone 
laboris por Esperanto; iuj alportis al la vasta konstrua o, kiun ni kune cn-
treprenis, unu tonon pli; kaj iom post iom per nia obstina da rigo, per 
longa persisteco, ni starigos en la mondo monumenton, kiu estos la plej granda 
efverko, kiu atestos la potencon de la homa spirito. 

Mi do, karaj samideanoj, plej kore invitas vin apla di ankorau unu fojon 
niajn premiitojn, kriante kune kaj plej íervore : «Vivu Esperanto en la bela 
Katalunlando!» 

CARLO BOURLET 

Sro. Urbestro prononcis la vortojn: «la íesto estàs finita») kaj 
èíuj starigís, kiam la Re ino kaj sia Kortego malsupreniris de la 
Trono akompanataj de la a toritatoj kaj de la membroj de la 
Ju intaro de la Literatura Konkurso, meze de amaso da sami-
deanoj, kiuj ilin salutis íervore. 

La festo estis finita; kaj la dísírantaj partoprenintoj sendube 
alportis en cíujn olotajn hejmojn la bonodoron de Poezío, kies 
spirito flosis en la spaco dum la bela soleno de la I I I a Literatura 
Konkurso de la K. E. F. 

DANKA NOTO. Al la pligravigo de la ordinaraj premioj de la 
IIIa Literatura Konkurso kontribuis la sekvantaj grupoj. 

Esperanía Semo, Sabadell 30 Ptoj. 
Barcelono Sielo, Barcelona 25 » 
Ciam Anta en, Barcelona 15 » 
Frateco, Vendrell 10 » 
Lumon, Terrassa 10 » 
Semo (A. E. P.), Barcelona 10 » 
Esperanta A mikaro, Banyoles J'y>» 
Esperanto. Nesío, Bàrbara 5 » 
La Rondo, Barcelona 5 * 
Supren, Barcelona 5 » 
Esperanía Idealo, Santa Coloma 2*50 » 

E N T U T E I25'00 » 
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Tiu sumo estis disdonita po 41,65 ptoj. al iu el la tri gajníntoj 
de la ordinaraj premioj. 

Krome, Gerona Espero donacis la 25 ptojn, kiujn i proponis 
por la VII temo eksterordinara, al la Komitato de la Floraj Ludoj 
por kontribui al iaj elspezoj (eldono de díplomoj, k. t. p.). 

Al la malavaraj grupoj la plej koran dankon. 

12.% Lundo 

FESTO DE LA KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ 

>N la fama pre ejo de Nia Sinj orino del Tura, je la oka 
matene kunvenis la katolikaj esperantjstoj por Diser-
vado, kiu elvolvi is en tri partoj : i.a, Sankta Meso; 

2.a, Esperanta predikado, kaj 3.a, Oferdono de la bukedego el na-
turaj íloroj de la Literatura festo al la Sankta Virgulino. 

Pastro J. Planas, Paro estro de Bàrbara del Vallés, oferdiris 
meson en la efa altaro. La arma fra lmo Maria Escubós, Re mo 
de la Festo de la Esperantistaj Floraj Ludoj, kun la arta buke-
dego okupis honoran se on anta la presbiterejo akompanate de 
siaj junaj kaj belaj kortegamnoj vice lokitaj en síaj ílankoj. An-
kaü Sroj. Perogordo, Gutiérrez, Kurt Fritzsching kaj Pastro Coll 
lokigis en presbitereja benko. 

Anta granda popola amaso, kiu avidege atendadis la nova-
on, Ptro. Francisko Viver suprenirís predíkejon, kaj psr belsona 

ínternacia lingvo klarigis tute ta gan temon, vídigante al kato-
likoj la necesecon konatígi kun tiu admirinda lingva interrilatilo, 
kies celo, símjla al tiu de krístanismo, estàs kuníratigí la tutan 
homaron sur la bazo de reciproka ínterkomprenigo. Katalun-
lingve li farís mallongan resumon por komplezi la neesperantís-
tojn eestantajn. 

Tuj kiam estis fínitaj la meso kaj prediko, laü tradicia kutimo 
e la olotaj Floraj Ludoj, la Re ino de la Festo kun sia korteganin-

aro, sekvata de multaj aliaj ekstorolotaj esperantistoj supreniris 
la ambro-tronon de la Patronino de Olot, antau kies bruna, kva-
za amsune bruligíta bildo, turnita al la vizítantaro, i prezentis 
al la Sanktega Virgulino la artan bukedon el ínterplektítaj natu-
raj íloroj, kies oíeron glosis Pastro Dro. Coll per kortu aj kaj ms-
pintaj pfe aj vortoj. 

Post la religia servado, la membroj de la «Kataluna Ligo de 
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Katolikaj Esperantistoj» kunvenis e la Circulo Católico, kaj kroni 
aliaj gravaj decídoj, ilí elektís la jenan komítaton: Prezidanto, sin-
jofo J. Rosals; Vicprezídando, Dro. Casanovas; Sekretarío, Pastro 
Johano Sabater; Vicsekretarío, Dro, J. Potchef; Kasisto, Sro. M. Gili; 
Voòdonantoj, Dro. Johano Mauri kaj Pastro Francisko Viver. 

OKULVITRULA VERMUTO 

La plej amuzan kunvenon de la Kongreso ni uldas al la okul-
vitraj kongresanoj, kiuj anta la festeno ari is irka tabloj de la 
kafejo «Novetats» en apaïta kurioza kunsido. La scivolemo veki-

is en la koro de ni iuj, kaj preska la tuta Kongreso starís irka 
la rondo, en kiu onï ne povjs paítopreni sen vidíga aldona o sui* la 
nazo. Vidiga ne estàs la gusta vorto, car kelkaj eestantoj akiris 
la rajton trínki vermuton, per helpo de nigraj vitroj—batalüo kon-
tra la suna heleco. Ni de vas konfesí, ke kelkaj eestantoj artifi-
kis, ar ni. vidis e la kuntfínko personojn, kiuj sidis malantaü vi-
troj, kvankam ofdinare ili e povus vídi fofmikon e la pinto de 
masto. Ni protestas kontra tiu blindeco al la malaprobinda artí-
fíko—kiu cetere nenion íorprenas el la graveco de la kunveno—, 
ar la rigoro estis tro mallar a por ni mem. Sío. Pujulà, ne akcep-

tita pro manko de naza o, ne povis legí la jenan himnon—sufi e 
malbonan—kiun ni publikígas pro raportista devo: 

La vitroj grandigaj tremetas sur nazoj 
vunditaj de premaj risortoj. 

e iuj la vortoj, kaj gestoj, kaj frazoj... 
kaj frazoj, kaj gestoj, kaj vortoj... 
la vitroj tremetas sur siaj la bazoj: 

la nazoj! 
Ni la du sen ripozo la ciklopojn 

uzintajn la monokle teleskopojn! 

Ni plendu pri sterno, ni homoj miopaj, 
fàliga por vitroj la niaj. 
Ke landoj Aziaj, Afrikaj, E ropaj... 
E ropaj, Afrikaj, Aziaj... 
eksciu pri l'plendo de homoj multopaj 

miopaj. 
Ni la du sen ripozo la ciklopojn 

uzintajn laümonokle teleskopojn! 

Malbenu ni viton glitigan. La lenson 
ni kantu, kaj nian la dankon. 
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ar helpas i mankon kaj donas kompenson, 
kompensas de l'vido la mankon... 
ni kantu—la dante de vitroj la denson,— 

la lenson. 
Ni laüdu sen ripozo la ciklopojn 

uzintajn la monokle tclcskopojn! 

La kunveno estis tre ira ta. Tamen, kiam la scivolaj rigardantoj 
nmarkis ke okulvítruloj trinkas la vermuton tutekiella alíaj homoj, 
ilí íorirís seníluziigitaj, kaj lasís la tíínkíntojn sub la íuriozo de la 
fotògrafístoj (Abomeno por ilí!)... car la reflekto vualígas Ja klísojn. 

OFICIALA FESTENO 

Je la dua posttagmeze komenci is la festeno servita en la gran-
da salono de la «Círculo Olotense»... La tablo aran ita en formo de 
kvarpinta forko, kunigis irka sí cent tridek kunman antojn. Ce la 
Prezida flanko, ínter bukedoj, fra lino Maria Escubós, Re ino de la 
Floraj Ludoj, prezidis akompanata de Mo to la Reprezentanto de la 
Urbestro, kaj deia Prezidanto de la «Kataluna Esperantísta Federa-
ció.» Okupis lokojn apud ili, Sroj. Llosas, deputito; de Mesa, Ju isto; 
Gutiérrez, endarma kapitano; Agustí, urbkonsílanto; la Mínistraj 
repiezentantoj, kaj reprezentantoj delaurbaj artaj.politikaj societoj. 

Kontra la prezidantaro, fra linoj Rosell, hka ataj de pioniroj, 
suferis sian gloron dum longaj momentoj pro postulado por a tografoj. 

La menuo estis servita de la restoracío Xam, kaj konsistís el 
la jenaj servicoj: Varíaj alman a oj, Rizo valencià, Porklumba o 
je Milana, Bovídajo kun legomoj, Rostita kokido, Desertoj, Flano, 
Kukoj, Fruktoj, Vmoj : Enlanda, Campana, ereza. Kafo. 

La tabloj estis kovntaj per floroj, kmj anta la deserto kaj la la 
inicia to de la enurbaj fra linoj fari is kugloj de improvizíta batalo. 

Ce la ampanvino, la tostoj komencígís. Per la ta, energia, 
kaj eksteroidinarà elokventeco, Sro. Roura por la urbestro, kaj 
Llosas, deputito, kantís la belecon de Olot, la aitístemon de gíaj 
filoj, kaj la diajn kvalitojn de la Virgulino de l'Tura, patronino de 
la urbo. lli vokis sur nin Sian altan protekton por ke sí petu de sia 
filo forigon de la puno Babela. Tre kortu itaj, ni dankis amba 
oratorojn kaj premiis la personan stilon de ilíaj paroladoj per anka 
la ta ovació. 

Nia malnova samideano Sro. Gutiérrez, endarma kapitano, 
sin turnis per emociítaj voftoj al la fra linoj kaj esprimis belegajn 
sentojn pri estonteco. K l a r e | simple, kore, Sro. Agustí, urbkonsí-
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lanto, parolís en la nomo de la enurba esperantista grupo, kaj kiam 
li komencis peti pardonon por la eblaj mankoj de la organizado 
la eneralaj apla doj malpermesis al li dauri sur tia vojo kaj pru-
vis la eneralan dankemon kaj kontentecon. Sro. Kurt Fritzs-
chïng, nia germana kongresano, tre sprite rimarkígis ke la 
K. E. F.'aj kongresoj pligravi as iun jaron, kaj la beleco de la 
fra linoj, kiuj ilin eestas, anka ; li aldonís, ke lia fervoro por 
Esperanto nepre ki'eskas kaj ke se li eestos ankora kelkajn 
kongresoj n li certe fian i os. Lia spríta parolado estís tre apla -
dita. Sro. Perogordo diris belajn voitojn kun sia karakteriza 
bonkoreco. La longeda raj apla doj, kiujn ni al li dedi is, mon-
tris unu fojon pli la estimon nian por li mem kaj por la societo kiun 
li reprezentís. Si'o. Grau, kiel sekretario de la Floraj Ludoj reme-
moris la ne eestantajn mcmbrojn de la Ju intaro, trinkis al 
la Re ino, kaj montris koncize la signifon de nia líteraturo. 
Sro. Pujulà, inter grandaj rídoj, certigís ke li ne plu kredos 
la sciencon, kiu asertas ke la olotaj vulkanoj estàs estingitaj, ar 
la esperanta vulkano flamas per la lafo de entuziasmo, kaj plene 
pruvas la malon. Li trinkas al la sano de la poetínoj Rosell, la gaj-
nintinoj de la Natura Floro, kiuj apud la maro, nia «maro verda, 
mar' blua, maro a madanta» verkis laü rimo de enlanda poeto 
por lia gloro kaj rícigo de la Esperanta literaturo, kaj kiuj modes-
te riíuzís la re inecon por fra lino el Olot, helpante al la simbolo 
de edzi o de la katalunaj maro kaj montaro. Sro. Bremon, rimarkí-
gis ke sur la síldo de Olot estàs pentrita flugilo (alot-üugüo) kaj 
per tre gustaj, trafaj konsideroj li komparis aviadon, Esperanton, 
kaj la olotan esperantemon kaj progresemon. Pastro Coll tostis 
en la nomo de la katolikoj kun sia flua kaj bela dirmaníero. Fine, 
Sro. Rocamora, havís dankajn vortojn por iuj; li rememoris 
verkon de urbà verkisto, el kiu li eltiris elegantajn ekzemplojn 
kaj komparojn: li glosís la paroladojn de la tostintoj, kaj finís per 
trinko al la sukceso de la Iberia Konfederacío, pri kiu vo donis la 
mat ena labora kunsido de la Kongreso. 

Je la kvara kaj duono oni forlasis la man otablon kaj rapidis 
al la ferma kunsido. 

KONGRESETO DE ERONPROVINCA ESPERANTA LIGO 

Je la ga vespere e la Urbdomo kunvenis la membroj de la Ge-
ronprovinca Esperanta Ligo,kiuj sub la prezido de Sro. Josep Ma-
ria Garganta alprenis la sekvantajn decidojn: 
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I. Kiam la Kongreso de la K. E. F. okazos en la erona pro-
vinco, la Ligo kunvenos en la kongresurbo de K. E. F. 

II. Elekti delegitojn de . E. L. en iu urbo, kie ne ekzistas 
grupo ali inta al . E. L. 

III. La mono restanta post la pago de la administra] aíeroj 
de . E. L., estos uzata por propagando, la la decido de la Di-
rekta Komitato a kiam tio farígos necesa. 

La kunsidantoj prenis aliajn decídojn modífantajn la íntei-
nan regularon de la Ligo kaj post danka parolado de Sro. Gar-
ganta, kiu proponís sendi salutan telegramon al Dro. Zamenhof, 
la kunsido estis íermata. 

LA BALÓ 

La salono de la «Círculo Olotense» aspektis tre agrable dum la 
baló je honoro de la Kongresanoj. La fra linoj olotaj en elegantaj 
kostumoj grandamase partoprenis la dancadon, kun la junularo 
esperantísta, kiu ílirtis irka la belaj samideaninoj en sen esa babi-
lado. Tie ni havis la plezuron saluti la plej distingindajn íamiliojn 
el Olot kaj iujn samideanojn kaj kongresistojn, kiuj per tiu íesto 
adíauís la urbon kaj la simpatiajn organizintojn de la Kongreso. 

Nomojn ni ne citas, por ne riski kvankam senvolajn, malpla-
ajn forgesojn: ni nur diros, ke el la festoj de la Kongreso, tiu tes-

tos longatempe en la memoro de la partoprenintoj, 
Post la Baló multaj kongresanoj iris rekte al la stacidomo 

íorveturi per la unua matena vagonaro. Malgfa la pluvo, kiu la 
lastan vesperon genis nin, granda nombfo de samideanoj restis en 
Olot por eesti la morga on la postkongresajn ekskursojn anon-
citajn. Ce la deiro la stacidomo bruis kiel abelaro pro la adiaüoj 

ojaj, per kiuj la veturontoj promesis al la restantoj rendevuojn 
en la Va Kongreso apud la maro, en Sant Feliu de Guixols. 

EKZAMENOJ 

Dum la horoj anoncitaj en la provizora programo havis lokon 
la skríbaj kaj parolaj ekzamenoj. 

Sroj. Pujulà, Bremón kaj Coll íormis la tribunalon, en la ekza-
menoj por la profesora díplomo, kaj la Ju intaron de la atesto pri 
lernado konsístigís Sroj. Rosals, Gili kaj Grau. 

Post brilaj pruvoj de kompetenteco en nia Iingvo kaj en gra-
matiko, íarígis profesoroj Sroj. Josep Albagés (Vic); P. Aulina 
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(Banyoles); Ptro. Josep Casanovas ( erono); Joaquim Costa, Pere 
Costa (Santa Coloma de Farnés); Ptro. Francisco Viver (Sant Feliu 
de Guíxols). 

La ateston prí lernado rícevis Sro. Pere Mata (Banyoles). 
Ilin iujn ni gratulas pro la sukceso. 

13a, Mardo 
POSTKONGRESO 

l& samideanoj, kiuj restis en Olot allogitaj de la projektitaj 
ekskursoj al la kratei'o de St. Francesc kaj al la íontoj kaj 
fabrikoj de la proksíma vila o St. Joan les Fonts, certe ne 

bedaurís sían restadon inter la olotaj samideanoj, malgra ke la plu-
vado obstina forprenís armon al la postkongresaj íestoj. La vizítoj 
tamen eíektivigis kaj níaj eksterufbaj fedefacianoj konservos de ili 
kaj pri la aíableco de la membroj de la Organíza Komitato plej 
agrablan rcmemoron, car la klopodoj de níaj agemaj amikoj kom-
pensís abunde la oferon ekskursi sub la pluvo, kiu tamen ne povis 
malvarmígi la entuzíasmon de la ekskufsantoj. 

RESUMO 

La Kongfeso de Olot kun siaj brilaj festoj kaj kun siaj frukto-
portaj dccidoj restos longatempe kiel unu el la plej helaj venkoj de 
nia Federació. La karaktefo oficiala, kiun donis al i la alta protekto 
kaj speciala partopreno de la hispana Ministraro, kiu fakte malfer-
mis in, per tio kontribuante al la sukceso, estàs garantio de la 
triumfo plena, kiun atingos certe la Iberia Konfederacio, kies ba-
zojn la Kongreso prilaborís, danke al la helpo entuziasma de Sroj. Pífíó 
kaj Perogordo, kiuj en reprezento de gravaj organizajoj honoris 
nian iujaran Feston. 

La simpatio montrata de la lo antaro de Olot al siaj gastoj 
pruvas kiom multe nia afero prosperas en nia lando, kie la generala 
aprobo atas pli kaj plie cíun tagon la esperantan ideon, kiu kons-
tante enradiki as, promesante por balda a tempo la plej mirindajn 
fruktojn. 
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Ni danku sincere iujn membrojn de la Organiza Komitato de 
la Kongreso, kiuj sub la direktado de Sro. Josep M.a Garganta scüs 
prepari por ni la belan festaron: íliajn klopodojn rekompencu niaj 
amikoj per la la doj, kiujn la laboro de la organizintoj bone meritas. 

• • • 

GRAVA RIMARKO 
Post longa prokrasto, ka ze de grava striko de kompostistoj kaj pre-

sistoj en Barcelono, ni povas fine aperigi i tiun numeron eksterordinaran. 
La raporto pri la kongresaj taskoj kaj festoj okupas nian tu tan lokon, kaj 
tial la sciigoj pri Enlanda Movado, Bibliografio, Oficiala Par to kaj ceteraj 
fakoj, kiuj amase super utis nin dum la du lastaj monatoj , ne povas ente-
ni i tute en tiun numeron. La sekvanta, t . e. la Augusta, aperos akurate kaj 
enhavos la tu tan materialon, kiu restas Ce ni. 

Ni petas la federacianojn, ke ili volu bone noti pri tio, kion ni diràs 
responde al la multego da demandoj parolaj kaj skribaj, kiujn ni ricevis 
dum la longa intertempo, kiam dauris la beda rinda striko. 

La Redakcio 

• • * 

VERDIKTO DE LA INTERNACIA KONKURSO DE STAMPOJ 

Premio al arteco estàs alju ata al la stampo num. 5 de la societo Esperanta 
Sento, de Sabadell. 

Subpremioj. i a Al la stampo num. 26, de la Booma Esperantista Grupo, 
de Boom (Belgujo). 2tt Al la stampo num. 9, de Esperanta Nesto, de Bàrbara del 
Vallés. 3» Al la stampo num. 99, de la Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantisto], 

Premio al simboleco estàs alju ata al la stampo num. 2, de Esperanta 
Aüroro, de Barcelono. 

Subpremioj. i a Al la num. 26, de Booma Esperantista Grupo, de Boom 
(Belgujo). 2» Al num. 9, de Esperanta Nesto, de Bàrbara del Vallés. 3» Al la 
num. 5. de Esperanta Semo, de Sabadell. 4* Al num. 1, de La Rondo, de Bar-
celono. 

Olot, 30»» de Aprilo 1913. Por la Ju intaro: Anton Serra, PREZIDANTO. 
Martí Casadevall, SEKRETARIO. 

• * • 



K.ATALUNA ESPERANTISTO 657 

SUSCRIPCIO 
PER A L'ADQUISICIÓ DE LA SENYERA DE K. E. F. 

El 25 d'abril se feuni a casa el Sr. Rosals la Comissió de la 
Senyera de la K. E. F. Entre'ls reunits regnà força entusiasme 
per portar a bon terme l'encomanda que'Is féu el Congrés de 
Terrassa. Entre'ls diversos acords presos hi figuren el de celebrar 
festes per recaudar cabals i el d'obrir un concurs de projectes. 
A l'efecte es nomenaren dues subcomissions, formades pel Sr. Pu-
julà, el Dr. Coll, la Sra. Rebours, i el Sr. Saltiveri la primera, i 
per la Sra. Rosals, les Srtes. Gili, Saltiveri i Rossell i Mn, Planas 
la segona; amdues presidides pel president de la K. E. F. 

Suma anterior 104/25 ptes. 
Sr. Joan Camps (Mendoza) 15 
Lumon (Terrassa) 10 
Aníno d'Esperanía Semo 1 
Srta. C. Saltiveri 2 
Sr. J. Serrat 3 
Sr. Joan Rosals 2'50 
Sra. J. Rosal de Rosals 2'50 
Sr. J. Tarrech 1 
Laboro Esperania (Vilanova) 10 
Ciam Anta en (Barcelona) 9 
Srtes. Teresa i Eulària Rosell * 41*65 
Barcelona Stelo (Barcelona) 25 

TOTAL 226'go ptes. 

Segueix oberta la suscripció. 

Import del premi guanyat en els Jocs Florals d'Olot. 

• • • 
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E N L A N D A MOVADO 

La 29an de Junio estis la dua datreveno de l'morto de tiu kara 
amiko nia, Sro. Domènec Serdà, kiu tiom kaj tiom sin oferís al la 
starigo de nia K. E. F. 

Samideanoj! Memoru pri li kaj imitu lian fervoron por Es-
peranto! 

UNIVERSITATO DE BARCELONO 

Ekzamenoj de Esperanto 

La 4a" de Junio okazís en la Uníversitato la ekzamenoj de la ler-
nantoj, kiuj sekvas la kurson de Pastro Coll, kaj kiuj la Re a ordono 
rajtas ricevi ateston pri la konoj de íli akiritaj en la oficiala kurso. 

Sinjoro Pujulà, kiel lingvokomitatano, Sro. Grau anstata ante 
Sron. Bremón, lingvokomitatano, kaj Pastro Coll, konsistígis la 
Tribunalon. Fra lino Pilar Puigbonet, atingis unuagradan ateston 
kun la noto «Supera honora merito». Duagradan ateston obtenis 
S-ino. Vicente Gonzàlez (Alta merito), fra lino Teresa Amèlia (Su-
pera merito) kaj S-roj. Manuel Bonet kaj Antonio Plà. 

La 6an de Junio, sub tríbunalo de Sroj. Pujulà, Bremón kaj Coll— 
profesoroj de K. E. F.—okazís la ekzamenoj por distribuí atestojn 
de Iernado kaj profesoreco de K. E. F. al la lernantoj, kiu prezenti-

is kiel kandidatoj. 
Fra linoj Teresa Amèlia ricevis ateston de Iernado. Sioj. Mon-

jonell, Planas kaj Miquel fari is profesoroj de la «Kataluna Espe-
rantista Federació». 

La saman tagon okazís la konkurso por gajni la premion «Uni-
versitat» (ioo pesetoj) donacitan cíujare de mala vara anonimulo por 
la plej bona lerninto el la Uníversitata kurso. Sro. Pla, la sola kiu 
respondis al la plejmulto de la malfacilegaj demandoj estis unuanime 
elektita la reato. 

Car ni iuj devas interisígí al la prospero de la Uníversitata 
kurso, ni petas de la Prezidantoj de grupoj, ili instígu síajn prezi-
datojn enskribigi por Ja venonta jaro. Ni informos ilin per K. E. kiam 
la Uníversitata registro estos malfermita pri tiu fakto kaj pri la 
horo de la kurso. 

BARCELONO 

Kun granda plezuro ni sciigas niajn legantojn pri la sukceso de nia sam-
ideano barcelona Sro. Petro Mayol e la Granda Internada Konkurso Fotogra-
fia de la firmo Gebert, en Belgujo. Li atingis grandan diplomon per multe-
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hombra kolekto de fotògrafajoj de festoj kaj ekskursoj esperantistaj, oka-
zintaj en Katalunujo, kiujn li prezentis sub la devizo : « E s p e r a n t o Tiu gra-
fika dokumentaro pri nia Enlanda Movado fari is konvinka argumento Ce 
la ekspozicio de 1' konkursa oj. 

Ricevu nia amiko sinceran kaj kura igan gratulon. 
—«Konstante frapante» estàs la nomo de nova Esperantista Grupo us fon-

di inta en nia urbo. Gia sidejo estàs e nia amiko la K. E. F.'a delegito por 
Barcelono, Sro. Delfí Dalmau, strato dels Àngels, num. i . ia unua faro 
por Esperanto estis praktika supera kurso pri nia lingvo kaj Esperantismo.—• 
Ciuj ge-K. E. F.-anoj estàs konsiderataj kiel membroj de «Konstante Fra-
pante» kaj iel rajtas in, do iuj rajtas eesti la eldiritan kurson; ne-K. E. F.-
anoj devos pagi por tiu kurso, se ili in volos eesti; tiu kurso akceptas kaj 
bonvole respondos iajn demandojn de eksterbarcelonaj federacianoj; ili nur 
bonvolu sendi la po tmarkojn por la respondo. Ankaü tiun rajton devos 
pagi la nefederacianoj. De iuj «Konstante Frapante» anta akceptas kaj 
anta dankas iajn donacojn, precipe monajn.—D. D. 

VILANOVA I GELTRÚ 

La diman on 25'" de Majo, Sro. Pujulà faris paroladon en la Ateneo pri 
la temo «Sinibaldo de Mas. Unu amiko de Manel de Cabanyes.» Elektita a -
dantaro eestis la kunvcnon. Sro. Pujulà proíitis la okazon paroli pri la lite-
ratura) rilatoj inter de Mas, de Cabanyes, kaj Aribau (partianoj de lingvo in-
ternacia), kaj pri la ideografia sistemo de la unua, (al kiu nur mankis ekvidi 
la internaciecon de la vortaro por eltrovi nian Esperanton!) por fari defendon 
de lingvo internacia, kaj elmontri la sistemon de nia helpa lingvo. Dum sia 
pledo, kaj por kura igi la esperantistojn kontra la rideto de la skcptikuloj, 
Sro. Pujulà prezentis la bistorion de la Cefaj homaj elpensoj mokitaj de la scien-
culoj *. 

PALAFRUGELL 

La societo Paco kaj Amo, fako de la «Ateneu Palafrugellenc», organizis 
propagandan paroladon, kiu okazis la 31"" de Majo vespere en la teatro de la 
«Centro Fraternal» pri la temo La spirito de la internacia lingvo. 

Sro. Josep Grau, el Barcelono, anta cento da personoj, inter kiuj tro-
vi is la plej kleraj kaj distingindaj el la urbo, longe parolis pri tiu temo, kla-
rigante la internan ideon de Esperanto kaj vidigante per konvinkaj argumen-
to], ke la esperantistoj estàs sur la vojo al la triumfo. La eestantoj apla dis 
la laboron de la parolinto, kiun la samideanoj regalis afable per vizito al la 
fabriko de korkajoj de Miquel & Wincke kaj per ekskurso al la lumturo de 
Sant Sebastià. 

SANTA COLOMA DE FARNES 

En la loterio, kiun Esperanta Idealo organizis, atingis la premiojn en la 

* Niaj propaganditoj trovos tre interesajn argumentojn pri tiu temo en 
la I a apitro (Les incrèdules) de la verko «LTnconnu et les problemes psy-
chiques» de Camille Flammarion. — París. Ernest Flammarion, éditeur. 29, 
rue Racine, pres l'Odéon. (Noto de la Redakcio.) 
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loto, kiu okazis en Olot post labora kunsido de la Kongreso de K. E. F. la 
jenaj biletoj: 

i a Premio Numero 3886 
2a » » 1454 
3» » » 4883 
4a » » 8488 

VENDRELL 

Frateco okazigis la 4™ de Majo e la lo ejo de «Orfeó Vendrellenc» vesper -
feston esperantistan. Versa ojn katalunajn kaj esperantajn legis Finoj. Asun-
ció Constantí, Alberta Sanabra kaj Beatriu Mercadé kaj Sroj. Antón Baldris, 
J. Galvcz kaj Francesc Guitart . Originalan verkon «Perquè som esperantistes» 
legis Fino. Maria Julivert, profesorino de la grupo kaj Sro. J. Marcé legis la 
verkon «L'Esperanto, devant de la joventut», originalan de Sro. Amadeu Mar-
torell. Kun akompano e la piano de Sinó. Jovita Serra de Miquel, ludis tre 
bone kompoziciojn de Bach, P. Roda kaj aliaj la juna violonisto Sro. Ricart 
Batlle, kaj Sro. Joan Miró, el la Vendrell'a Orfeono kantis «Mefistofele» kaj 
popolajn kanzonojn. 

Sro. Joan Martorell, kiu prezidis, e la fino eldiris dankan parolaaon 
kaj la eestantaro aplaudís forte lin, kiel ankaú i aplaudís iujn partopre-
nintojn. —• Tre bela festo, kiu honoras la agemecon de Frateco. 

• • • 

Oficiala Parto 
La 25an de Majo kunvenis la nova Komitato de K. E. F., en Barcelono 

e Sro. Rocamora. iuj membroj eestis. 
Necese oni kredis studi bonan manieron restarigi la Konsultan Komitaton 

(projekto aprobita en Tarragona) kaj, en okazo ke tia restarigo fari u ne ebla, 
krei la konsulojn comarcals, kiuj tre bone povus formi la Konsultan Komitaton. 

La D. K.. pritraktis ankaü financajn kaj propagandajn aferojn kaj gra-
tuli is pri la sukceso de nia IVa Kongreso en Olot dank' al honorindaj klo-
podoj de niaj fervoraj samideanoj de tiu urbo. 

Oni decidís okazigi grandan feston, por solenigi la fermon de kursoj, e 
la grava korporacio Ateneo Barceloní. 

Okazos nova kunveno de l 'D. K. de K. E. F. la 22an de Junio en la sarna 
loko. — La Sekretario, Manuel Bordas. 

* - • ' * • " ' • 

KORESPONDADO 
Sro. L. Renom, Barcelono. Vian artikolon ni ne povas publikigi : i aj-

nus reklamo al nil Plezure ni parolos kun vi pri la afero. Dankon por viaj es-
primoj. — Sro. M. P. Eble vi ricevis la cirkuleron per kiu ni sciigis, ke la striko 
en Barcelono malpermesas la aperigon de K. E.—Sro. J. A., Barcelono. Efek-
tive stranga, tiu diferencigo e la pago de l'sidlokoj. Ni informi os de la 
speciala komisiono pri tio zorginta.—J. Buyé. Barcelono. En venonta numero. 

Presejo «L'Avenç»: Rambla de Catalunya, 24. —li \RC.ELONA 



IVa Kongreso de la K E. F. 
BELAJ FOTÒGRAFA JO J DE 

LA KONGRESAJ FESTOj 

MANIFESTACIÓ : AKCEPTO OFICIALA : FLORAJ 

LUDOJ : LA KONGRESANARO EX FONTO SANT 

ROC : EKSKURSO AL «LES TRIES» : OKULVITRULA 

VERMUTO : VIZITO AL LA FONTO MOIX1NA : 

DUMVOJA AJ FOTOGRAFA OJ : IRKA A OJ 

DE OLOT : K. T. P. K. T. P. 

Mendeblaj, po 0'20 ptoj. iu, de nia samideano 

PETRO MAYOL 

Travessera. 41, Gracia; a de Barcelona Stelo, Marquès 
del Duero, 88, kaj Supren, Montaner, 6, Barcelono 

GLUMARKOJ 
US ELDONITAJ! BELAJ! 

Estàs vendataj po unu centimo iu marko je folioj de 50 
ekzempleroj. 

Por la grupoj mendantaj pli oi milon da markoj estàs 
farata rabato de 25 " , . 

Sendu la mor.on per po tmarkoj a po ta iro al sidejo 
de la K. E. ¥., strato Gracia, 12 : Sabadell. 



Ni rekomendas la abonon al 

POLA ESPER A INTISTO 
Monata gazeto, aperadas okan jaron, iam pliinteresigante siati 

programem. 
En I9i3a jaro «P. E.», krom 12 ilustrataj, zorge redaktataj mimeroj 

en klasika, puré fundamenta Esperanto, donos al siaj abonantoj senpagan: 

" L I T E R A T U R A N A L D O N O N " 
(200 paga volumo) 

«Pola Esper.» enhavas konstantajn rubrikojn : Propagandaj artiko-
lo j .— Esperantaj demando]. — Rakontoj, ndveloj, poezioj.— Populare 
sciencaj artk. — Scienco kaj Vivo. — Opinioj.— Konsideru! — Kroniko.— 
Koresponda oj, — El Esper. Mondo. — Faktoj.—Bibliografio. — Revuo de 
la gazetoj. — Konkursoj kaj problemoj. —'Humora oj. — Respondoj de la 
Redakcio. — Muziknotoj. - Jlustra oj. — Anoncoj. 

Abonprezo: Jare kun «Literatura Aldono» rb. 2,50 k. = 2,650 Sm. 
Adreso de la Redakcio kaj Administració : Varsovio (Polujo), str. SOPENA 8 
Specimenaj numero] estàs sendataj kontraü rcspondkupono, au 10 sd. pc tmarko 

Abonu Malkarega 

SVISA ESPERO kaj 
MOfJDA PO TO 

Duonmonataj oficialaj organoj de 
la «Svisa Esperanta Societo», alter-
nante aperantaj, kun la monata 
aldono «La Kolektanto» por èiuspecaj 
kolektantoj. 

Helpa kaj Propaganda organo de la 

IXa UNIVERSALA KÜKGHESÜ 
DE ESPERANTO EN BERN, 1913 

Prezo nur Sm. i '6o por amba gaze-
toj kune. En Svislando nur Fr. 3. 

SkrLbualSr. J.Thalmann.FiscftenlhaliZilrich-Svislando) 

CU VI NE E S T I S CE LA 
«OKA» EX KRAKOVO? NE! 
Tial vi ankaü ne a íd i s la la don de nia 
Majstro pr i la bele ilustrita, ri enliava 

Kongresnumero de «La Marto» 
Gi raportas pri iuj anta aj kongresoj. 
Sendu tuj 2 respoí jn kaj vi in 
ricevos afrankite. Tial vi ankaü ne aü-
dis la laüdojn de la gekongresanoj pri 

= LA MARTO = 
la tuta ' strita, monata, família 
gazeto por la•• diversnacia Aüstrio. 

Specimenon kontraü respondkupono 
Abonprezo : jare 5 K. = 2,200 Sm. 

e LA M A R T O , Haida (Bohem.) 


