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Tra Germanujo' 

?ALGRA io, mi preferis min turni al la esperantistoj, peti 
ilian helpon kaj malpligrandigi per tio la okazojn uzi miajn 
specialajn konojn pri germana lingvo. Mi des pli deziris 

eviti tiajn okazojn, ke mi ne estis voja onta sola, kaj almena por 
miaj geamikoj, mi deziris iom pli da precizeco kaj iom mal pli da 
hazardo oi la donota de nekono de lingvo. 

Aliflanke mia voja o estis ne nur plezura, sed iel komerca, kaj 
efe propaganda. ia preparado ridetigis min. En tiuj i pa oj 

niem, mia bonega amiko Tamen ercis verkon en kiu protagonisto 
lernas Esperanton por voja i en fremdlandon al studo de mehaniko; 
kaj kiam miaj geamikoj Cuatrecases sin turnis al mi dirante : « ar 
vi konas germanan lingvon, vi devas akompani nin tra Germanujo», 
kaj kiam mi respondis «per germana lingvo mi nur scias diri : «Spre-
chen Sie Esperanto?» sed mi volonte akompanos vin per helpo de 
Esperanto car mi volas varbi vin per ekzemplo kaj praktiko, plenu-
mante mian devon de kataluna-federaciano gajni iujare unu adep-
ton al nia afero» — tiam mi ridetis, pensante pri la farota mieno de 
Tamen kiam mi pruvos al li ke se ne anta , almena post mehaniko, 
esperantisti o estàs ebla. 

Tial mi min turnis al esperantistoj. Tial! Mi parolas kvaza 
mia komenca erco estus serioza! Cu mi povus agi alimaniere? Cu mi 
povus, krom akcepti la malagrablajojn de voja o en fremda lando tiel 
facile evitotajn per helpo de nia lingvo, senigi min je la plezuro 
premi la manojn de amikoj batalantaj por la sarna afero? Cu mi po-
vus rifuzi al mi la ojon fari i kvaza feo, kaj per la sola sor o de 
la simpla nomo de nia lingvo starigi anta mia vojo la kortu antan 
amikecon de nekonituloj, veki kaj voki la helpon de homoj is tiam 
ne viditaj—amikeco kaj helpo, kiu eble erarigas nin pri la vera karak-
tero de la homa gento, sed vere flegas la vundojn de nia koro?... 

Car mi lasis en Barcelono la «Tutmondan Jarlibron» kiun mia 
bonega amiko S-ro Colas redaktas, forprenante de Barcelono la duo-
non de ia lo antaro, — mi min turnis al la Centra Oficejo kun peto 
de adresoj. Sinj orino Ferter, la edzino de nia kara reprezentinto en 
Krakovo, eltiris el skatoletoj kaj slipujoj tiom da ili, ke mia elekto 
fari is malfacila. Mi elektis tamen preferinte tiujn de neamikoj, ar 

i . Sekvo. Vidu anta an numerem. 
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mia deziro estis ankaü persone provi la bonecon de nia lingvo kaj 
en plej malbonaj kondi oj montri in al miaj geamikoj. Kaj mi bone 
agis tiel elektante, car la sola persono kiu ne respondis al miaj petoj 
pri informoj... estis amiko uldanta al mi tre gravajn esperantis-
tajn servojn. 

Mi skribis, mi ricevis respondojn. De mia hejmo mem mi povis 
aran i kaj prepari mian tutan voja on; kaj kiam ni supreniris la 
rapidan vagonaron en la «Gare de l'Est» iu detalo estis prizorgita, 
iu dezirita hotel ambro rezervita en la ses urboj vizitotaj, mi havis 

e portrctojn de la personoj, kiuj atendos min ce la stacidomoj. 
Mi ne priskribos urbojn, mirinda ojn kaj vojojn, nek kutimojn 

popolajn kaj man a ojn. La plej grava mirindajo el iuj estàs Esper-
anto mem. Miaj geamikoj diris ion, kion oni povas diri, kiam Ui 
sin demandis dum la voja o u ili efektive trovi as en fremda lando. 
Ni iam estis irka itaj de bonaj komplezemaj amindaj personoj, 
kiuj interparoladas kun mi, kaj el kies vortoj, miaj geamikoj, kvan-
kam ne esperantistoj, komprenis bone multajn. Ne, kiam oni sin 
komprenas reciproke, oni ne havas la severan mienon de fremdulo, 
kaj la domoj, la kutimoj, la popoloj, nenio estàs fremda. Cio estàs pli 
malpli kurioza, tute kiel kiam oni voja as urbon de nia propra lando, 
scd fremdecon, tiun amaran econ de homoj kaj aferoj, oni nenie 
sentas. 

Mi kunportis kun mi amason da losiloj kaj flugfolioj; mi 
disdonis ilin dum la voja o; eble ne iuj estos perditaj. De Parizo al 
Frankfurto mi semis ilin ien, sur la sofojn, sur la tablojn de la res-
toracivagono, en la koridoro. Miaj geamikoj, kiuj ankora rigar-
dis Esperanton kiel apartan aferon, ne bone komprenis miajn klo-
podojn; ili tamen komparis mian okupon al fi kaptado, kaj intere-
si is al mia sporto. Efektive, i estàs kvaza fi kaptado; oni uas 
per i diversajn emociojn pli malpli antaüviditajn. Kaj nenio estàs 
pli amuza oi la persono, kiu trovas losilon, eklegas in, rigardas iu-
flanken kiel telisto, kaj fine in enpo igas. Se li scius, se li scius ke 
li nur estàs kaptita fi o, kaj ke la fi kaptisto volonte kisus Han te-
lintan manon! Nek unu solan fojon oni maltrafas; se tiu, kiu prenas 
la losilon, eklegas in, sur lia mieno desegni os la surprizo, liaj okuloj 
malfermi os, lia lipoj ridetos, liaj po oj ricevos la bro uron. Unu 
fojon, cent fojojn. Nun la losilo ku is sur sidilo, nun poste trovi is 
e fenestra kadro. Neniam mankas mano, surprizo, po o kaj teliro. 

En Frankfurto e la stacidomo, Sinjoro Roth kun aro da sam-
ideanoj atendas nin. Ili svingas flageton por la granda miro de 
1' pasantoj, kaj de miaj amikoj, kiu; ne dubas ke mi aran is ercon, 
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ke tiuj germanoj, kiuj atendas nin, estàs nur sajne germanoj, ke ili 
estàs jam de longe amikoj miaj, kun kiuj mi parolas angle, a tre 
certe, itale. Mi vane neas, kaj ekklopodas klarigi : el la aro unu mano 
levi as al mi, kaj post la mano aperas la ridetanta viza o de nia sam-
landano S-ro Pi, la prezidinto de la grupo de Olot, kiu nun en Ger-
manujo komercas per hispanaj fruktoj. Oni povas imagi mian ojon 
retrovi tiun amikon, kiun mi vidis unuafoje antaü tri jaroj en Olot, 
lernante gramatikon en izolita tablo de kazino. Oni povas anka 
imagi la rideton de miaj geamikoj malkovrante la artifikon de nia 
Esperanto! 

Ni iràs al la Basler Hof, ho telo esperantista, kie... neniu parolas 
Esperanton. La morga an tagon ni iros al Esperanta firmo de ta-
bako, kie ankaü neniu komprenos nin. Mi deklarus min venkita, 
se S-ro Fernkorn, barbiro e la «Kàiser Wilhelm Passage» ne estus 
havinta la ideon lerni Esperanton. Tie miaj amikoj ne havas plu 
dubon, ar S-ro Fernkorn videble ne konis min e nia eniro. Dum li 
servas miajn amikojn, ni interparoladas. Germana sinjoro, kiu aten-
das, atente a skultas nin. Mi donacas al li germanan losilon; li 
ju as nin italoj, kaj nerigardinte in, itale neas la ebleconl de Esper-
anto! Mi beda ris tiam ne trovi i en la ha to de nia kara D-ro Strom-
boli, tamen stre inte miajn italajn kapablojn, mi super utis italan 
paroladon, kiu devigis lin konfesi ke... mi estàs konvinkita, kaj 
kiu naskis e li multenombrajn argumentojn kontraü! Kiam li íinis, 
mi aldonis ankoraü kelkajn, la plej gravajn, kaj aldonis : «viajn, i 
tiujn, kaj aliajn mi faris ankaü kiam oni unuafoje parolis al mi pri 
Esperanto. Nun, mi opinias min ridinda!» La sinjoro rigardis min, 
silentis... kaj promesis lerni. Miaj argumentoj kontraü Esperanto 
konvinkis lin, almenau por lernadoü Kaptita kiel fi o! 

Da ros. FRED. PUJULÀ 

• • * 

KORESPONDADO 

S-ro J. T. Barcelona. Ne senpacienci u! La raporto aperos; ni 
havas amasegon da notoj pri festoj kaj ekskursoj, kiujn ni ankoraü 
ne povis ordigi. — S-ro C. Bicknell. Bordighera. Dankon por via 
gratulo; la preseraroj miopigis du el niaj redaktoroj : de tiam ili 
malamas ilin. Jen kial malmultaj eraroj en ovi as : ili timas la mal-
amon de 1' redaktoroj. 
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Amo' 
SONETO, MEMORE DE KAPITANO SCOTT KAJ DE LIAJ KUNULOJ 

KIUJ MORTIS REVENINTE DE LA SUDA POLUSO 

DEVIZO : Forta kiel Morto 

Ho! ne o kaj glacio kie ku as 
La korpoj de herooj! pro la varmo 

De tiuj koroj, kiujn min vi tu as, 
Cu vi ne fluidi as kiel larmo? 

Malmulte brilis la senforta flamo 
El via suno, sed en iu koro 

Pli bela lumo dauris : sankta amo 
Kondukis ilin, ne dezir' por gloro. 

Nek sole am' al devo a patrujo 
Sed ankaü am' al vi, al vi 1' amiko, 

Ne re ' kruela sur la blanka trono: 
Almena nun e tiu mortintujo 

Pli dol a estu la venteg-muziko, 
Kaj pli malpeza la ne flora krono. 

CLARENCE BICKNELL 

• * • 

La vojo al morto 
Â nokto venas. Post la montoj la suno sin ka as kaj la 
malmultaj nubetoj vagantaj tra la ielo prenas la mal-
potencan ru econ de 1' lastaj sunradioj de tiu tago. E 

la plej delikata venteto ne murmuretas. 
En la ekstera o de malgranda vila o, haltas maljuna almozulo 

kaj legas la jenon pentritan sur multjara muro. «Oni malpermesas 
almozpeti en tiu i vila o». 

Leginte tion, la viza o de 1' almozulo iom transformi is kaj li 
malfacile eksidis sur tono tie ku anta, fiksante la malforton de siaj 
okuloj, sur la pentritajn literojn. 

Dum la ombroj de la nokto iom post iom alproksimi adas, venas 

I. Premiita en la III» Literatura Konkurso de K. E. F . 
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en la penson de la malfeli a viro la noktoj feli e pasigitaj de ri uloj 
en grandaj dibo oj kaj la nokto kiu venas sur lin, en momentoj kiam 
nek pecon da pano li havas en la malpuraj po oj de sia difektita 
vesto. 

Kaj post tio i, ankora venas en lian penson multego da aferoj 
kaj ideoj pri kiuj li neniam pensis, kiuj nun por li estàs tiel strangaj 
ke li e sentas emocion novan, kiu premas lian koron. La deziro kiun 
li sentas por plori estàs tia, ke li perforte volas plori sed, tamen, 
tion li ne povas fari, kaj io estàs plendo en la vojo de morto, kiun 
li la iras. 

Li plendas pri la morto de sia edzino, la adoratino de siaj revoj, 
kiu tre juna ankorau, forlasis lin sola en la mondo, kie li suferas je 
multaj penaj laboroj kaj malfeli oj. 

Ho! Lia edzino!... Si estis malalta, de rondaj formoj kaj blanka, pli 
blanka oi bukedo da lilioj : kaj fira movo de sia malgranda korpo 
estis gràcia, dum el iaj lipoj ver i is ridadoj dol aj, kiel kantoj de 
gajaj birdetoj. Ho ve! Kial i tiel juna mortis?... 

En horoj de malkonsolo kaj plendo, i estis de 1' momentoj 
plej maldol aj dol igantino kaj en la nunaj momentoj ajnas ke, 
rememoro pri la bona enamita edzino dol igas por li iom la alprok-
simi antajn horojn de malsato. 

Estàs plena nokto. 
La maljunulo ku as sur la herbo, dormante : la dol a rememoro 

pri la edzino kaj granda laco dormigis lin. 
Kun la suno malaperis la nubetoj kaj la nokta cicló restis pura. 

Lin rigardadas la luno kun silento kaj ajnas ke i kompatas lin per 
rigardado kvieta, malgaja kaj daura, tiel daura kiel la nokto. 

Kaj li sub la ielo tiel bela estàs en profunda dormado, dum kiu 
li revidas en son o la adoratinon venantan de 1' tombejo blanke ves-
titan, por montri al li plej dol an vojon al morto, ar li volas morti, 
li volas tien iri, kie i estàs en morta dormado, por ke amba koroj 
restu en morto proksimc unu de alia. 

Si nun ne havas ja la gracian movon de sia korpo nek la ridon 
sur siaj lipoj ru aj iam, sed blankaj nun : nek i parolas al li, kiam 
i lin levas kaj prenas por konduki lin sur la vojon de plej bona morto. 

Li apogas sin per brako, sur ultro de sia edzino kaj ili amba mar-
adas malrapide, sur longa kaj mallar a vojo en kies bordoj, flor-

arboj de nigraj floroj kreskas. Lumigas la vojon tre stranga helo 
kaj ju pli ili iràs anta en, des pli tiu helo perdi as. 
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Kaj ili la iris la vojon de morto is la fino, kie la maljunulo 
falis en la profundan dormadon de 1' morto apud la amata edzino 
jam falinta. 

Jen la son o de 1' maljunulo. 
Li dormas ankorau sub la trankvila rigardo de la luno kaj mor-

ga li la iros en vivo kruelan vojon al morto sen la dolèa apogo de 
sia edzino; la vojon de la vivo, sed kondukantan al morto. 

Nur la rememoro pri i estos lia konsolo. 

MANUEL BORD AS 

• -k * 

DeRa Universala Kongreso de Esperanto 
Ni ricevis de la Organiza Komitato de la Xa, la jenan leteron: 

Parizo, la ian Decembro 1913 
Kara Samideano: 

Vi ricevos balda afi ojn, kiujn ni petas vin glui videble en via 
kutima kunvenejo. Unu el ili estos arte ilustrita kaj pluajn ekzem-
plerojn vi povos a eti por elmontri en via urbo. 

Ni altiras vian atén ton pri tio, ke estàs necese, ke ni sciu, kiel 
eble plej balda , kiom da samideanoj ali os al la Kongreso, por ke 
ni povu prepari manifestadon vere indan de la granda urbo en kiu 

i okazos kaj de la disvasti o de Esperanto. — Pro tio ni petas,ke vi 
bonvolu konigi kaj klarigi al viaj samgrupanoj la kondi ojn de la 
ali o kaj insistí, por ke ili senprokraste ali u. 

Por instigi ilin fari tion, vi povos sciigi, ke ni jam de tri monatoj 
laboras, kaj ke kelkaj efaj punktoj estàs jam fiksitaj, nome: 

Ni organizos, en la landlimaj urboj a havenoj de Francujo 
kaj en la stacidomoj de Parizo, akceptejojn por helpi iumaniere 
niajn nefrancajn samideanojn; ni speciale zorgos pri la lo ado en 
Parizo. 

Niaj grandaj kunvenoj okazos en la Gaumont-Palace, belega 
halo, en kiu pli oi kvar mil personoj povas havi lokon; tie estos la 
Akceptejo kaj la diversaj oficejoj de la Sekretariejo. 

La banko de la Kongreso estàs la fame konata «Société Géné-
rale», kaj speciala provizora filio estos organizita en la Akceptejo. 

La Kongresa Gazeto, kiu aperos de la i a de Januaro 1914, estos 
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ilustrita, kaj en i trovi os iuj informoj pri la aran oj kaj festoj, 
pri la vivo en Parizo k. t. p.; i anka publikigos la respondojn al 
iuj neur aj demandoj de la Kongresanoj. 

Pri tiu gazeto bone rimarkigu al viaj samgrupanoj, ke i ne 
estàs abonebla; i estos sendita senpage ntir al la Kongresanoj (ili 
ricevos la numeron, kiu aperos tuj post ricevo de ilia ali o) kaj al la 
esperantistaj gazetoj. Tamen la Grupoj a Societoj, kiuj estos dona-
cintaj minimune 5 frankojn al la Kongreso Kaso in anka ricevos. 

Ni ne forgesas la festojn, sed pri tiu demando ni detale vin 
sciigos nur post kelke da tempo. Jam de nun ni povas tamen diri, 
ke ni organizos ekskurson al la fama urbo Versailles. 

Senkulpigu nin, kara Samideano, pri la laboro, kiun ni petas 
de vi, sed ni kura is tion fari, ar ni estàs certaj, ke vi, kiel ni, de-
ziras la sukceson de la Deka Kongreso. 

Tre kore via, 
La Organiza Komitato de la Deka 

(Aldono de «Gazeto de la Deka Kongreso», numero de Januaro 1914) 

Kelkaj samideanoj demandis la Organizan Komitaton de la 
Deka, kial i ne sendas al la kongresanoj, kiuj ali os inter Januaro 
kaj A gusto, la jam aperintajn numerojn de la Kongreso Gazeto. 
Nu, tute simple ar tio ne estàs ebla. Por tion fari, ni devus scii, 
kiom da Esperantistoj partoprenos en la Deka Kongreso, kaj antaü-
presigi sufi an nombron da ekzempleroj de la Kongresa Gazeto — 
sed pri tio ni absolute ne povas havi ideon. Kaj se ni presigus nom-
bron da ekzempleroj certe pli oi sufi a — ekzemple 10.000 — ni farus 
senutile gravan elspezon. 

Aliflanke oni de vas konsideri, ke la kongresanoj, kiuj ali as 
frue, tre faciligas la gravegan laboron de la Organiza Komitato. 
Estàs do tute juste, ke ili ricevu ian kompenson — nome plenajn 
kaj fre ajn informoj n pri la Deka. 

Sed, tar por la samideano], kiuj lo as en landoj malproksimaj 
de E ropo, la templimo unue fiksita por la ali oj, kiuj rajtigos al la 
ricevo de la Januara Kongresa Gazeto, estis eble iom nesufi a, la 
Organiza Komitato decidís, ke la Esperantistoj, kies ali on i ricevos 
en Januaro 1914, anka ricevos la unuan numeron de la Kongresa 
Gazeto. Poste oni aplikos la anta e fiksitan regulon, t. e. ke la kongres-
anoj, kiuj ali os en Februaro ricevos la Kongresan Gazeton de Marto, 
Aprilo, k. t. p., tiuj, kiuj ali os en Marto ricevos la numerojn de 
Aprilo, Majo, k. t. p. 
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Va Kongreso de la K. E. F. 
/RUKTODONE laboras la Organiza Komitato de nia Va : tion 

klare montras la listo de Eksterordinaraj temoj de la Floraj 
Ludoj, kie valoraj premioj estàs proponitaj danke al la 

bona laboro de la organizantoj. Jen esperiga fakto, promesanta brilan 
sukceson por nia venonta jarfesto. 

Krom aliaj amuzoj kaj íestoj la Organiza Komitato preparas 
prezentadon de la verko de Molière «Georgo Dandin» esperantigita 
de D-ro Zamenhof, kaj estàs anka en organizo granda baló, kiu 
kronos la kongresfestojn. La plano okazigi e 1' marbordo la Feston 
de la Floraj Ludoj, meritis laüdon kaj aprobon de multaj kunfede-
racianoj, kiujn timigas, de post kiam ili ricevis la sciigon, la penso 
pri pluva vetero, dum la tagoj de V Kongreso. lli trankvili u : e 
1' fino de Majo kutime la vetero estàs bela, kaj ar nia deziro estàs 
okazigi la Florajn Ludojn la nunan kongrestagon, se okaze pluvus, 
ni in prokrastus is la sekvanta tago, kiam certe la vetero ne estos 
tiel kruela devigi nin forlasi nian revon kaj florludi sub plafono de 
teatro a kazino. 

En rondo de barcelonaj federacianoj naski is la ideo veturi al 
Sant Feliu de Guíxols per speciale írajtita ipo; la efektivigo de tiu 
ideo dependas de la nombro da ipoveturontoj, kiuj trovos agrabla 
tian voja on. Oni sciigu sian opinion la eble baldaü! 

JOSEP GRAU 

IVa Literatura Konkurso 
de la Kataluna Esperantista Federació 

EKSTERORDINARAJ TEMOJ 

IV. — PREMIO de «Frateco» : 50 pesetoj (20 Sm.). TEMO : Laüvola. 
V. — PREMIO de Iliaj Mo toj Sinjoroj Bonaventura Sabater, Mi-

quel Matas, Vicens Folgado kaj Josep Iria, provincaj de-
putitoj : 100 pesetoj (Sm. 40). TEMO : Ulilo alportota de 
helfia internada lingvo al la komerco. 

VI. — PREMIO de «El Guixolense» : 50 pesetoj (20 Sm.). TEMO : In-
fluo de Esperanto en la komerca disvolvi o de l' nacioj. 
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Ce la listo de Eksterordinaraj temoj aperinta en nia lasta nu-
mero, beda rinda komposteraro en teli is e la II kaj III premio j : 
Konkursontoj volu.noti, ke la Premio de «Ateneo Social» estàs Arla o, 
kaj ke «Semo» premios la tradukon el la Capitro VI de la verko «La 
Nacionalitat Catalana» per 25 pesetoj (10 Sm.). 

Anka konkursontoj n ni atentigas, ke la la paràgrafo XI de 
1' Regularo de la Konservantaro de Floraj Ludoj, la verkoj, kiuj 
estos premiitaj a menciitaj, fari os proprajo de la Konservantaro. 

* • • 

BIBLIOGRAFIO 

E L PARNASO DE POPOLOJ.— POEMARO de Antoni Grabowski.—1913. 
Eldono de «Pola Esperantisto», Varsovio. Prezo, Sm. 1.000. 

Ni formetu la apelon. Poeto pasas. Kaj restas en nia koro 
per la impreso de siaj vortoj — en la lingvo per la vortoj de siaj 
impresoj. Majstro de la Esperanta parolo, Grabwoski ludas per la 
rimoj kun tia facileco, ke traleginte la tutan verkon kaj retrovinte 
sur la tablo la amason de esperantaj propagandiloj, oni ne plu kom-
prenas la kunekziston de tiuj du rcala oj — la libro de Grabowski 
la blindeco de la homoj, kiuj ankora bezonas esti konvinkitaj pri 
nia lingvo, kaj por kiuj ankora oni ne povas kanti: 

Tagi o, tagi o radias en rond' 
La ombroj de nokto íorkuras el mond'! — 

Generale, kiam oni tralegas esperantistan verkon, oni estàs in-
klina al rigardado de detaloj car la tuto suferas ofte pro manko de 
intereso. Kun la verko de Grabowski okazas male : i estàs grava 
konstruajo kies esteco, kune kun la admirinda voloforto de 1' a toro 
kiu radii as el i, ne permesas konsideri la detaloj n. Oni e forgesas 
ke i estàs verkita en Esperanto, kaj oni veki as el i al la doloro 
konstati ke i anka estàs nacia verko, verko el nia internacio, la 
sola kiu, eble pro tio ke i estàs malfermita al iuj homoj, ne estàs 
avidita de ili. 

Oni sin demandas mirigite, kiamaniere la genio de sinjoro Gra-
bowski agis por sklavigi al si la spiriton de la tridek lingvoj, el kiuj 
li transdonacas la poezian mielon en sia ora kaliko izita per Esper-
antaj rimoj. Ni katalunoj speciale povas ju i per la fragmento el 
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«Atlantido» de nia Verdaguer, e kiu malprosperis la liró de niaj 
enlandaj poetoj mem. 

Giganta cervo skuas la korn-bran aron sian, 
La birdojn logas ia alteco eminenta; 
Timigas mastodonto gazelon la gracian, 
Kaj raastodonton pelas mamuto korpulenta. 

Tra tiu diàfana punto el esperantaj vortoj, la ideoj originalaj 
neniel an itaj revenas al ni kun sia pura senpeka nudeco kvazaü 
ili neniam estus forlasintaj la enlandan lulilon. Ni devas esti dankaj 
al S-ro Grabowski iel diris al mi S-ro G. Galceran, kaj mi scias ke 
tiu deziro disvasti is kaj prenos formon en la proksima Kongreso 
de nia Federació. 

Al «Pola Esperantisto» kies sindonemo permesis al ni iuj ui 
tian belan verkon, ni prezentas kun niaj apla do kaj gratulo, nian 
profundan dankemon. 

FRED. PUJULÀ 

LA KAMENA ANGULO. Família dramo en du aktoj. H. T. Craven. El 
la angla lingvo tradukis Gego (Tradukinto de Kara Panjo). 
Paris. Presa Esperantista Societo. 33, rue Lacépède, 33. 1913. 
Prezo : Sm. o'30o. 

La angla originalo estis ludata unuafoje en 1861. Oni ne miros 
pro tio, ke i estàs malnova o la la karaktero de la personoj kaj 
konstruo de la intrigo. La dua akto nur estàs ebla dank' al foresto de 
kadukulo Salomon, kaj la solvo nur al lia reveno kaj al reveno de 
lia memoro. Gi estàs bone tradukita. Tamen en kelkaj frazoj la 
usado de i anstataü tio iom malklarigas la ideon. Kelkaj esprimoj 
estàs tute nekompreneblaj: «Dio benu vin, tio estis la aplombo. de 
sinjoro Komizo». — «Neniuj pli da kvin spesdekaj klientoj i tiun nok-
ton» — «li donas kontentigon» — «doni al la knabo ian altigon» — 
«esti honesta, kiel la tago» — «Petro, etante la pugnon sur la mu-
ron.» — «Dusemajno! Tuta dusemajno!» — «Kion mi havas, por kio 
vi vi?» — k. t. p. Aliaj esprimoj estàs dube korektaj, ekzemple pro 
uzado de per : «servi iun per glueto (?) anstataü melaso» — «a eti 
kvar botelojn per unu fojo — «man i per tripoj» — «preni multe 
per unu fojo» — k. t. p. Sed, ho ve! la tradukinto estis helpita de la 
Esperantista Literatura Asocio. Kompreneble. 

Kurioza esprimo : demamigi infanon, la vorta traduko de nia 
desmamar una criatura. 
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Esperanta Universal - Biblioteko. Kolekto de Riga Stelo. Num. 4. L A 
MORTO DE IVANO I L J I . Novelo de Graío Leo Tolstoi. Tradu-
kis A. arapova. Prezo: Sm. o'25. 

arapova! i estàs unu el la unuaj nomoj de esperantisto, kiun 
mi aüdis, kiam mi ankora ne sciis parkere la dek ses regulojn. 

Bremón diris in al mi. Kaj mi konservas por la Sarapova'aj 
verkoj profundan simpation, kiu certe pu us min al partiemo se de 
la alia flanko mia recenzista devo ne kontra pu us kaj devigus min 
kontroli per tre severa lenso. Miajn la dojn mi silentos, kvankam 
la dado estàs plej bona laboro por la spirito, car mia konfesita sim-
patio malpli gravigus ilin, kaj mi pedante nur malaprobos, iel sen-
kulpigita de la pedanta aprobo de aliaj. 

Mi konfesas ke mi ne komprenas kion signifas intonacio (pa o 8) 
—sternajo de terko (p. 9) — lar e distarigi piedojn (p. 9) (e disstarigi 
estus ne klara) — ia talió tre lanka (p. 17) — je la fino de V unua 
robro (p. 18) kaj Petro Ivanyc sopiradis kaj atendis kiam i elpurigos 
la nazon (p. 16), kiuj trovi as e la komenco de 1' verko. Mi estus 
lasinta flanken la verkon, se sur la kovrilo Riga Stelo ne estus espri-
minta «sian dankon al Esperantista Literatura Asocio en la persono 
de S-ino Mario Hankel (Prezidanto) (Dresdeno) & F-ino Wally 
Cuno (K5nigsbergo), kiuj afable bonvolis trarigardi kaj aprobi 5 las-
tajn capitrojn de la tradukmanuskripto.» 

Naive mi iris al la 5 lastaj apitroj, kaj mi beda ras, ar tuj 
hazarde mi renkontis sur la pa o 115 «unu post alia aperis en sia 
animo diversa] okazintajoj», kies aprobita sia ancelis miajn esper-
antistajn konvinkojn. Tamen tiu sia estàs bone akompanata : üi 
solece medius Ham pri la sarna nesolviganta problema (p. 96) de me-
dius kaj solvigi kaj de aliaj pli-malpli kuriozaj jenaj esprimoj : « M 
vi ordonas da teol (p. 97) — Pensis li kaj diris sole (dufoje en p . 97) 
Ne sole plori (p. n o ) , vidi is sole reno (p. 114) vivis sole per reme-
moro] (p. 115) (kie nur ajnas multe pli gusta.) cu Ui ne levi is tiel 
(p. 97). si forestis tie (p. 102). Ankorau-nes (eble ne, sed kial la stre-
keto?) (p. 97). 

Cu denove la morfinon por forgesi i (p. 100). Nu-s, nun, ajnas. 
Nu-s, bonan tagon. (p. 101) (kial -s?!). Li senlas sin pli facile (p. 108) 
Forte eltranHta ve to (p. 106). Okazis disputado inter la patrino kaj 
la filino, kiu in formelis kaj kien (p. 107). k. t. p. , k. t. p. 

Mi nun komprenas kial S-ro Grabowski ne aprobigis de Esper-
antista Literatura Asocio sian «Parnaso de Popoloj». 

TAMEN 
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E N L A N D A MOVADO 

Al començar les tasques d'aquest any el KATALUNA ESPERAN-
TISTO recorda als presidents de grupos, delegats de la K. E. F., orga-
nitzadors d'actes i festes de propaganda, que una de les seccions més 
importants dels periòdics orgues d'associacions esteses per tot un 
territori és aquella en la qual se dóna compte del moviment, acti-
vitat, manifestacions i altres actes de vida de llurs membres; perquè 
de la mútua coneixença n'esdevé un més gran desenrotllament de 
l'actuació comú. 

Com sigui que an els senyors redactors d'aquesta revista els 
és impossible assistir als nombrosos actes que se celebren en tots els 
indrets de Catalunya, i fins, si poguessin assistir-hi, no'ls fóra possible 
redactar les llurs informacions, cosa tant fàcil per als coneixedors 
de la localitat, que no corren el perill de caure en omissions o equi-
vocacions de noms, fets, dates, etc; la Redacció de KATALUNA 
ESPERANTISTO ha decidit crear un cos de corresponsals a totes les 
ciutats i viles de Catalunya. Dits corresponsals seran els represen-
tants de la revista en tots els actes que's relacionin amb el nostre 
moviment. Per legitimar llur qualitat, el K. E. els enviarà un 
carnet degudament segellat. 

Perquè dit cos de corresponsals sigui una escollida represen-
tació del K. E. en els actes locals, i de l'esperantisme local en les 
columnes de la revista, demanem a tots els presidents de grupos de 
fóra de Barcelona que, d'acord amb llurs respectives Juntes, ele-
geixin la persona que creguin més apta i convenient per a dit càrrec, 
per sa representació i per son coneixement de l'Esperanto. 

Els secretaris dels grupos són pregats d'enviar nota de la de-
signació, per tot el mes de febrer, a l'adreça «Secretaria del KATA-
LUNA ESPERANTISTO — Carme, 30, Barcelona», i de fer assaber 
també, en cas necessari, que no s'ha fet designació. 

— Ciu membro de la Kataluna Esperantista Federació, a abon-
into al KATALUNA ESPERANTISTO rajtos dufoje dum la jaro publi-
kigi en la gazeto krom sia nomo kaj adreso 10 VORTOJN por peti 
korespondadon, inter an ojn de kolekta oj, ínformojn k. t. p. au. 
sciigi an on de adreso. 

Per 3 pessetes!... és a dir, per lo que costa un sol anunci d'aquesta 
classe en altres diaris, s'és membre de la K. E. F., s'és subscriptor 
de la revista i es té el dret de publicar-hi dos anuncis! 
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Els federats no s'han de limitar a usar aquests aventatges, sinó 
que han d'aprofitar-los per fer nous adherits. Els aventatges d'aug-
mentar el nombre d'adherits els beneficiaran tots en conjunt i per 
separat. Perquè els federats n'aprofitin ja tot seguit, el Comitè de 
la K. E. F., en sa darrera sessió, decidí lo següent: 

Ciu federaciano, kiu aligos al la K. E. F. tri novajn membrojn 
por la jaro 1914, povos laü sia deziro elekti kiel premi on de la Kata-
luna Esperantisia Federació unu el la jenaj: 

I. — Ne pagi la jaran kotizajon de 1914. 
II. — Pagi in kaj senpage ricevi duan ekzempleron de KATALUNA 

ESPERANTISTO iumonate, kiun la Adm. sendos al lia adreso 
au al la adreso de la persono elektita de la membro. 

A partir d'aquest any, el KATALUNA ESPERANTISTO publicarà 
el nom i l'adreça dels nous adherits, i els de les persones que'ls pre-
senten o adhereixen. 

• • • 

Als senyors federats, 
als grupos, als delegats 

jj^j INC anys fa que la Federació fou fundada, i no'ns podem 
pas queixar : cada any ha estat un camí de triomf que 
marquen les fites dels Congressos de Sabadell, Tarrago-
na, Terrassa, Olot, i que marcarà el Congrés d'enguany a 

Sant Feliu de Guíxols. Per llurs temes i per les quantitats ofertes, els 
premis sols, ne són ja una avant-prova. La nostra revista s'ha anat 
obrint pas de mica en mica; i avui no sols és la de més bella forma 
entre totes les que's publiquen, sinó que sos articles se veuen repro-
duits, son estil alabat, aplaudida la puresa de son lèxic i de sa sin-
taxi, atès l'esperit que l'informa. 

No'ns podem pas queixar : millor dit, no'ns podríem pas quebrer 
si fóssim dels que creuen que'l progrés té un límit, i si no aspiréssim 
al màximum de perfecció. Les nostres propries alabances, que poden 
semblar immodestes, no són pas innecessàries : la passivitat de molts 
federats fa que no donin importància a l'obra que ells mateixos 
integren, i que no's facin càrrec de l'obra colossal que hem arribat a 
establir a la nostra terra, corcada per l'individualisme de mala qua-
litat i on tota unió dels homes per a fins dessinteressats i nobles 
podia semblar impossible fins que n'hem donat la prova contraria 
amb la nostra Federació. Les nostres propries alabances van diri-
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gides a desvetllar la convicció del propri valer, que'ns ha de donar 
noves forces per a la continuació, i a agrair a cada membre el seu 
esforç aportat, fins quan dit esforç no és altre que'l passiu del nom-
bre. I, per altra banda, elles vénen compensades per les censures 
que'ns veiem obligats a dirigir-nos. 

La nostra organització no és perfeta, i està molt lluny de ser-ho. 
No'ns sab greu el dir-ho : al contrari, gaire-bé n'estem orgullosos 
veient els magnífics resultats obtinguts malgrat l'imperfecció de la 
nostra organització; però no podem deixar de somniar en les coses 
que obtindríem si assolíssim la perfecció! 

Purificades les llistes de la nostra Federació, havent-ne esborrat 
tots els membres corcats, tots aquells que no són dignes de formar 
part de cap organització, tots aquells que, a pesar de rebre la revista 
(el cost de la qual és equivalent al de la quota) durant dos anys, 
s'han negat a pagar el deute i ni s'han pres la molèstia de salvar llur 
propria dignitat moral de ciutadans sociables i associables; allunyats 
tots aquells per als quals no hi ha censura possible, perquè no hi ha 
en ells esperança de millorament, sinó necessitat d'amputació, que-
dem els susceptibles de perfeccionar-nos, i podem retreure'ns els 
defectes per aportar-hi correcció. 

Hem pecat : per massa passivitat. La Federació és un bé de 
tots : tots la fem, tots hi podem fer, tots hi havem de fer. Depositar 
la confiança en el grapadet de persones que hi treballen és molt 
honorífic per a aquestes, però de pocs resultats pràctics. Per més 
bona voluntat que hi posin, les tres o quatre persones agents no poden 
pas donar cap a totes les tasques de la vida de l'organització i a totes 
aquelles que requereix el progrés que li desitgem. Cert que mil vega-
des pitjor que la passivitat és l'esperit d'iniciativa pretensiosa : més 
feina que la que s'ha de fer per substituir la dels que no'n fan, ha cal-
gut per posar pegats als actes dels que dimiteixin càrrecs perquè no 
se'ls deixa fer un monument al Mestre en mig de la plaça de Cata-
lunya, o no volem demanar als ministres que creïn el Ministeri de 
la llengua internacional, o no aprovem les ridícoles elucubracions de 
llurs hores de vaga i de llurs somnis de -popularitat! Però al costat 
d'aquestes iniciatives malaltices hi ha les que desvetlla l'interès de 
tot home per l'organització de la qual forma part. Amb dos mesos 
de retràs ha sortit la nostra revista, i ni una sola queixa, ni una sola 
pregunta se'ns ha dirigit a propòsit d'això. Es clar que això demostra 
una confiança il•limitada en el Comitè i en la Redacció; però és 
d'una fr_edor desencoratj adora. Potser ho fa el que no som poble de 
rnatiços; però entre la silenciosa conformitat i la censura agra i ofen-
siva hi ha la pregunta interessada i amistosa. 

Si se'ns hagués preguntat, hauríem pogut dir clarament que si el 
número no sortia era que a l'impremta ens el retrassaven perquè no 
teníem diners, i que no teníem diners, amb tot i tenir-ne, perquè 
les quotes cobrades no havien arribat a l'Administració per abandó 
de certs delegats, per passivitat de certs federats, per incomprensible 
peresa de certs grupos en enviar les quantitats degudes per quotes i 
segells comprats. Aquestes respostes, fetes a llur temps, haurien 
posat remei ràpid i haurien evitat l'haver-ne de parlar ara. Ara en 
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podem parlar, un cop passada la crisi i un cop tornat tot al seu lloc. 
Les despeses de correspondència esmerçades per arreglar les coses 
i desvetllar els toca-tardans, haurien, però, sigut més profitoses es-
merçades en propaganda! 

Sempre ha passat lo mateix, però altres anys els cabals de 
reserva de la K. E. F. cobrien temporalment la dessidia de molts. 
Enguany hem tocat les conseqüències d'aquesta dessidia, perquè 
aquells cabals han sigut destinats a pagar l'edició dels segells, que 
és el primer mal negoci fet per la Federació, car estem lluny d'ha-
ver-ne cobert les despeses. 

Per evitar que's repeteixi lo succeit, aquest Comitè s'adreça 
als senyors federats, als grupos i als delegats, i els prega: 

Als delegats i als grupos : Que tot seguit estableixin la llista dels 
federats, esborrant-ne els que no hagin de pagar, per evitar a l'Admi-
nistració l'en viu de la revista i les despeses de l'impressió de llurs 
exemplars. Que'ns comuniquin dites llistes. 

Als senyors federats : Que obliguin als delegats a cobrar llurs 
quotes i a donar-los el rebut. Que presentin als delegats queixes, 
protestes, proposicions, i tot allò que creguin necessari per a la bona 
marxa de la Federació. 

A tots en general : Que amb tot i que trobin que'ls segells són 
horribles, de mal gust i innecessaris, ne comprin tants com puguin, 
per petites o grans quantitats; que'ls inutilitzin, sense esperar a en-
ganxar-los en les lletres; que's facin el càrrec que paguen una con-
tribució; i que entre tots procurem agotar l'edició per cobrir les des-
peses que va ocasionar. De 5 en 5 cèntims se poden fer grans obres. 
En reunions, en conferencies, en converses, posant un segell a cada 
errada que's faci, es pot fàcilment contribuir a arreglar lo espatllat. 

El Comitè ja ha decidit comprar-ne i estripar-ne una certa 
quantitat cada vegada que's reunirà. Que facin lo mateix les Juntes 
dels grupos. (50 grupos fan 50 Juntes : si es reuneixen un cop per 
mes i n estripen, cada una, 50 cèntims, en dos mesos s'hauràn re-
captat 50 pessetes!!) Que facin lo mateix els professors en els cur-
sos : quin deixeble no donarà 5 cèntims per al bé de l'Esperanto? 

No'ns deixem enviar tres o quatre cartes demanant-nos el 
pagament de la quota : les despeses de correspondència graven 
d'una manera gran el presupost de la K. E. F. La revista que's dóna 
als federats costa ja les 3 pessetes de la quota! Paguem tots tot 
seguit, i obliguem als delegats dessidiosos que compleixin amb llur 
dever o que deixin el càrrec, que no manca qui ho faria de bon grat i bé. 

En una paraula, considerem la Federació com a cosa nostra i 
aportem-hi tots el nostre esforç. 

El Comitè de la K. E. F. 
E L SECRETARI, 

J. BORD AS 

l'rcsejo «L 'Avenç» : Rambla de Catalunya, 24. —B.VRCELONA 



Societoj kaj Grupoj aligintaj al la << Kataluna Esperantista Federacio>> 

Badalona Stelo . 
Barcelona S telo . . 
Casino del Comercio 
Ciam Antauen . 
Ciam Antai:íen . . . . 
Escola Esperan ta Lernejo 
Esperanta Amikaro 
Espera n ta A u ro ro . 

Frateco . 
Esperanta Jdealo 
Esperanta Lernejo . 
Espe ranta Nest<>. 
Esperanta Racionala· Gru po. 
Esperanta Reflekto. 
Esperan ta Semo. 
Esperanta Stelo . 
Esperantista Amikeco . 
Esperantista Grupo. . 
Esperantista Junularo. 
Esperanto kaj Patrujo . 
E volucio 
Fajro . 
Frateco 
Frateco . . 
Ceronprovinca Esperan t ista 

Ligo ... 
Cerona Espero 
1\erda Espero . 
Institu ta por la disvastigado 

de l'esperan ta gazetaro. 
Kamparo . . . . 
Laboro Esperanta . 
Laboro kaj Kulturo 
La R.ondo. 
Li be ra S telo . 
Lumon. 
l\•!onta Gru peto . 
Montsanta Stelo. 
Nova Semo . 
Nova H armonia. 
Olota Stelo . 
PacaJ Batalantoj 
Paco kaj Amo . . 
Semo (Ateneo E. P. ) 
Semo . 
Supren I . . 
T arragona Esperanta. 
Unió Catalanista 
Universala Frateco. 
Verda Stelo . . . 
Vika Esperantistaro 
Vojantauen . 

San t Pere, 86 . 
Marquès del Duero, 88. 
C. Sant Pere 
Poblet,. 2S . 

Sant Pere, 23 . . . . . 
P. Turers (Cafè del Comerç). 
Laforja , 222 
Wad-Ras, 2r8. 
Mossèn Cinto . 
Caimó, 14S. 
Sant Pere, 2r . 
Wad-Ras, 2r6. 
Hospi tal. . . 
P. Pi i Margall, r4 
. . .. 
Pont, 38. . . . . 
Rambla Mendizabal, S2 
Nort, 2S. . 
Sant Si rn pi i ci, 6, 2." 
Pons i Gallarza, ro 
Angels, 1, en tr . . 
Caimó, 32 . 
Cristina baixa, So 

. . ..... . 
Cambra de Comerç. 

Peu de la Creu, rú 

Major, 44 . 
Pou, 2 . 
Aragó, r3S . . . . . . 
Joan I, 5 (Agrupació obrera). 
Non, 25. 
.... 
Carreteh, 2 
Major, rS . 
Nou , 74 . . . . . . . . 
C. Hospici (Biblioteca pública) 
... 
Unió, 2 . 
Carme, 30 . . 
Suypacha, ro22 
Muntaner, 6 . 
Sant Agust í, 4 . 
Comte del Asalto. 
Vulcano, 12 
Apoteko. 
P. Major, 26 . · . . . 
C. de Barcelona (Soc. La Alianza) 

Badalona 
Barcelona 
Terrassa 
Barcelona 
Palamós 
Sant Fel iu de Guíxols 
Banyoles 
Barcelona 

» 
Santa Coloma de Farnés 
Sant Feliu de Guíxols 
Barbarà del Va llès 
Barcelona 
Santa Coloma de Farnés 
Sabadell 
Barcelona 
r\lanlleu 
t.lataró 
Terrassa 
Barcelona 

» 
» 

Sant Feliu de Guíxols 
Vendrell 

Sant Feliu de Guíxols 
Girona 
Lleida 

Barcelona 
S•• Perpetua de la Moguda 
Vilanova i Geltrú 
Calafell 
Barcelona 

)) 

Terrassa 
Sant Llorenç Savall 
Ulldemolins 
Re us 
T orelló 
Olot 
Castellar del Vallès 
Palafrugell 
Barcelona 
Buenos Ai res 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 

» 
Flix 
Vich 
Mollet 
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Ni rekomendas la abonon al 

LA ONDO DE ESPERANTO 
. 

MONATA ILUSTRATA REVUO 

( Fondita en la jaro 1909) 

A 

Ciu abonanto de la j. 1914 
krom 12 n-roj de l'gazeto, - ricevos donace belan 

Esper. libron: 

ESPERANTA POSKALENDARO POR LA JARO 1915 

<<La Ondo>> aperas a.kurate la r-an daton, novstile. tiu n-ro 
havas r6- 24 pag. Formato 17 X 26. Bela kovrilo 

Literaturaj konkursoj kun premioj. Portrctoj de konataj Espe-
rantistoj. Divcrsaj ilustrajoj. Beletristiko originala kaj tradu-
kita. Plena kroniko. Bibliografia. Nia lanterno. Amuza íako (kun 
premioj). Anckdotaro. Korespondo tutmonda. (Pf>stk. ilust.) 

Anonco en << Koresp. Fako>> - 3 respondkuponoj 

La abonpagon (2 rubl. = 2, 120 sm.) oni sendu al librejo 

' 

<<Esperanto>> ( Moskvo, Lubjanskij projezd, 3, Ruslando ) au al 
Administracio de K. E. F. -postmandate, respondkupone, pa-
permone, per bankêekoj aií per transpag. de Esp. êekbanko 


