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Iberia Esperantista Konfederacio 

Ç^FÍffiítfIAM en la Kongreso de Sant Feliu de Guíxols estis legata la 
^f!j&(Vl propono de S-ro Amades, publikigita en nia numero de Majo 
K ^ ^ f c c 1914*. celanta etendïgi la KATALUNAN ESPERANTISTAN FE-
DERACION al u aj, montri is klare la gene
rala aprobo de 'obintaj per akla-
madoenlaants 1 starigi «sufer&n •.-•-• 

• : • • . • • • • • • • • • . • • • . • • . ' : • ' • • . • • . • • : • • • ! ; • . í . : 1 : U v < r - . . i . 

S-ro Amades konstatante la favoran akcepton faritan al lia pro
pono, diris nur kelkajn vortojn, deklarante ke i celas doni okazon 
al la membroj de la komi 11 Olot por la starigo de la 
Iberia Konfeck boro kaj tial petis ilin bon-
volu rakonti pri onferencinte kun 
siaj kolegoj en la komisio: ;ojn kaj raportis 
pri la rezulta oj de la agado, kiun li — reprezente de la katalunaj 
komisionanoj, £ kaj Grau, — faris 
apud la ceteraj rante ke la 2a rezolucio! de 
la Olot'a Kongreso brile efektivi is, danke al la kura o kaj entuziasmo 
de S-ro Pino, k Federacion kunigantan la esperantis-
tojn en li ln-,p 1.1 < ;:mte kaj Teruel. 
Li diris, ke la tasko de la katalunaj stis multe malpli 
aktiva, oi tiu de la ceteraj kolegoj, ar la KATALUNA ESPERANTISTA 
FEDERACIó jan li igi kun la fon-

ditaj a fondot aj .-: i.c o. por konduki la aferon 
is atingi la cel 1 I ionoj, krom Va-

lencio kaj Katalunnjo, -- aldonis S-ro Pujulà, — Federacioj ne estis 
fonditaj, tio dependas ne de manko de entuziasmo a de malaprobo 
je la ideo, sed de nesufi a disvasti o de nia ideo en ilia teritorio; 

1 > n sis labori por 
kontribui al 1 uu/acio por la tuta tato. 

La proponinto, a skultii >jn donitajn, kiuj lin plene 

1. La Kongi is la nia Federació :.-:,; •:::••.•'- . ''••••..:!• •• • • • . ni. •• !• • : .. •••• :•-.-. ..-.:-. 
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kontentigas, retiris la proponon, kaj la Kongreso per LU 
S-roj Pujulà kaj ttio la katalunaj 
samideanoj rigardas la klopodojn de la aliregionaj kunbatalantoj pli-
vastigi kaj fortig kíu reprezentos la tutan 

:í esperantistaron. 
Ke la semoj etitaj ne falis sur malfekundan teron, montras klare 

al ni la sekvanta komunika o, kiun la Komitato de la K. E. F, rice-
vis de Frateco, esperanta societo de Zaragoza. 

«En ordinara komitata kunsido de tiu i Societo, okazinta en 
la proksima pasinta monato, oni dec: :io de S-ro Pre~ ••:.:• •.. • /; .•- '• ' ••••••:• ' --I:.; .'o.V V: .. !•.•;. • •• :. . 
Industrioj. 

Jeia sarna v 
igi la projektotajn kunvenojn kaj 

ekskursojn. 
En la okazo esti akceptita la ideo ni submetas al 

la ekzameno kaj aprobo de tiu Federació, vi povas esti certa pri nia 
plej entuziasma kunhelpado. •— Zaragoza, i2a Novembro 1914. — 
Benigno de Luna.í> 

Ankaíi el Andaluzio venas al ni kura iga vo o de la Hispana 
Societo p. p. Es: 
de ties prezidanto kaj sekretario, S-roj Trinidad Soriano kaj Carlos 
Martínez, en kíu post klarigo pri la situació de la Hispana Societo, 
oni diràs la jenajn frazojn: 

«Jam dum la regiona so de Olot kelkaj el niaj 
pioniroj komprenis ke la ago de H. S. ne alvenis ie, kaj tial, i ne 
povis plenumi & is, ke se ni estus organizi-
taj, kiel en Francujo kaj aliaj landoj, -per regiona] federaa-
kaj fioste kunjederigataj per nacia komitato, kiu unuigas iujn, la ago 
de la regiona koj Eika kaj facila e la diversaj urboj kaj ;'• ••:•::•' ' • • . .:- . ;.;íi.'-];i '•..-•-••• • .•-'. 
grandan onon, kiun nova iaü la tasko, kiun i devus 
plenumi. 

La bondeziro estàs evídenta. ka i estàs tielklaraj. 
Estàs multa] re; .peranto ankora ne sukce-
sis, a kie i ne atingis sufi an 1101 i :.mditoj. Kiel ili 

iste kie tion oni 
plej bezonas? 

Tamen estàs nepre necese ne da ite. Niaj sami-
deanoj el kataluna regiono jam de longe estàs kunigitaj per Fede-



iukcesis fedoraciigi 
la o r i en ta jn provineojn C a s t d l ó n , Valencià, A l i ean te kaj ' J 'cruel 

Eble u i ili | i l l i m parolns enknu.lajn sjiecialajn l ing-
vojn (oni scias ke íio nnuip.as homopi) estris pli-mnlpli i'ucilc i<-<\< ,:;• 
rii;.H niajn s amideano j n; sccl ni povas i r ü i y kc , en Andaluz io , ni n e 
trovis decan emon, k iam ni disvastigis la ideon. 

P e r l a jena c i rku l r ro ui propoiins ;il èiuj uia.j h i spauaj samideanoj 
kv iii pr i íxmsu la aferon kaj ili komuniku al ni sian opínion. N i atendos 
Ui,.ni svsix.mdojn d u m kelkaj monatoj , kaj en Majo ni jam agos la 
ilíaj esprimitaj deziroj». 

La transskribitaj dokumentoj lasas al ni nenian dubon, k e la ideo 

starigi Iberian Esperantistan Konfederacion, estàs uste konsc ia ta kaj 

bone - a t a t a en la Ulla lamlo ; m a n k a s nu r kelkaj íormalají >j inl.er ía 

d iversa] orgaiiizacioj por konk lud i de í in i t ive la starie;on de la supera 
komitato , kiu devos zorgi pri la enera la j k o m u n a j <.'iili\'pi-enoj kaj 

unuigi la afltonomie kondukatajn laborojn de iu el la Federació] 
a l ig in iap La K A T A L U N A E S P E R A N T I S T A F E D E R A C I ó estos tre oja, 

se i povas alporti sian helpon al la efektivigo de la I. E . K., kiu 
n u í i t r i n p e es tàs la dezirata celo de tre multaj , eble de iuj, e speran-

t istoj de la Iber ia j l ando j . 

K A T A I . C N A ICSPKRANTISTO, «ïa pn / so rgano , malfei ' inassiajn pa;';ojit 

al iuj samideanoj , kiuj volos per sugestio de p r o j e k t o j , inicinl ivoj 

k. t . p. , kontribui al la bona tasko de la Komis iono por starigo de la 
Iberia E s p e r a n u s i a KuníederacJo , kies neceseco fari as kun iu tago 
pli sen teb la . La cirkonstancoj de la nuna momento , ajne malfavoraj 
instigas nin obstine laboradi; la forestanta paco sentigas pli forte oi 
lani siajn bnnojn , kiujn oni min povas nu r becla ri; la oYzïro ilin ileuo-

v e akiri ermas en iuj koroj; en tiuj de niaj samideanoj , kiujn la 
U.'rura ;U<'i-nm Int J u l i t n m t i t i i l ,w • >' n i 

kun iu momento; ni devas fari, ke t iu deziro efektiyigu; k iam Paco 
rebrilos sur la mal luma t e r o , k iom granda estos nia feli o, se ni per la 
helpo kaj ekzemplo de nia organiza o povas kontribui al la rekons-
truo de 1' disfalintaj frataj organizoj, celantaj , kiel la nia, starigon 
sur la m o n d o de eterna fruktodonanta Paco! 

Se ni havis la bonan ancon resti flanke de 1' mil i to treninta 
post si la rezultatojn de longjara peza laborado, ni repagu al la post-
v ivontoj de 1' granda dronado, proponante al ili r ipozadon en la 
trankvi la h a v e n o d e nia anaro. Po.i :u in : ju pli 

granda i estos , des pli grava estos la efiko de nia ekzemplo, des pli 
r ap ide la e s p e r a n t i s t a r o resani.-.os el la kniela. s angado , kiun i n u a 

Kiam la ipo s imbolo de nia idealo albordi os al la sopirata 
bordo — nia celo — oni premios nian firmecon : nur danke al la kvieto, 

http://Katai.cn
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do nia riïu.';e.jn, yi csius nlsavi.^ïnla el la pereo, nur danke al nia trank-
vilo kaj kura o meze de la furioza ventego, nia samideanaro estos 
restinta sur la bona vojo. 

Ni ricevos tiam kun fíero la plej grandan premion : la sinceran 
daiikon de Ciuj nobbj, de òiuj bonaj koroj. 

Samideanoj, denove al laboro! La Iberia Esperantista Konfe-
deracio estos firma apogilo de la resani anta Esperantismo! 

Unueco estàs forto! Potenca maro estàs simple guíaro : iu laboru! 

JOSEP GRAU 

EL NIA Va KONGRESO 

La ekzamenoj anoncitaj okazis e la Urbodomo je la horoj 
fiksitaj en la programo de la Kongreso. Aspiris al la diplomo de 
profesoro la konataj esperantistoj S-roj Josep Ventura, el Terrassa 
kaj Lleonart Renom, el Barcelona. Post la brílaj ekzercoj ili ambaú 
ricevis la diplomon la unuanima decido de la ekzamena tríbunalo, 
kiun konsistigis S-roj Pujulà, Gili kaj Grau, diplomitaj profesoroj 
de K. E. F. 

— La Organiza Komitato eldonis speciakui scrion de koloraj kartoj 
kun bildoj el la kongresurbo kaj irka a o, kiujn la kongresanoj 
volonte a etis; sekvinda ekzemplo por la venontaj kongresoj. 

s^sr^s^ffs^sa^ss^:*®1^ 

Aperos en la proksima numero 

EPIZODO DE MAGDALENO 
AMIK1NO DE BEITALIULINO 

el La Ben Plantada, de Xenius, tradukita de 

D-ro BREMÓN 



Di-.vizo : M: sci<!s nw, he nu 

En la martrankvilo, en la marsilent' 
io lum', viv', estàs; 

nek folio morta dancas kun la vent' 
nek flor* velka restas. 

Kiam mev' flugante tra la spac' sen fin' 
en 1' alta ' perdi as, 

ampepante venas ia kunulin' 
kaj tuj reíorigas. 

ondo lacigita, 
espere venas ree vi :ntet-blov'. 

Prennita en la IV* Li irso de la K. E. F. 



La Pariza Kongreso 

VS^||í©f uj post la anonco ke la Deka Kongreso de Esperanto 

Kiel iuj amiknj de Esperanto, rni konsideris la sukceson de nia 
Kongreso kiel la definitivan triumfon de nia granda idealo, knj ankaú, 
!<;.:.-l 1-1 i lu i j i !li;i) san.r!.:lr:ir-(ij ' :; u:-; :.•; ,-k '•'••',:' !:, ]:••.',] ilc r, ,-

tontoj en nia plej grava kunveno. Kaj ju pli la dato de la Kongreso 
estis proksima, des pli niaj pretigoj estis gravaj, níaj entuziasmo 
kaj koníido pri la sukecso de nia Kongreso estis grandaj. Privi-
gligis nian esperon la Oficiala Organo de la Deka, kiu alvenis 
en niajn manojti regulo c".ïunumate, kun nova oj pri la sukceso an-
tauvidita. La lisl.o de la kongresarioj pli k;ij d : • :> i;-'1. .-ij i 
tuziasmo por nia ideo esiis ja kuragïga, ?e.i\, In ki.si.aj iagoj antaíi nia. 
kongresfesto portis al niaj koroj nova ojn tuto maJkiira igajn; la 
jtminloj anta vidis la eblecon de milito inter la Europaj landoj. 

Fine venis tiu tiel sopirita dato : nia forveturo al Parizo. Kune 
kun i venis gr;iv;ij seiigoj kiuj jrirn certigíis ke !n Europa milito estris 
ne nur ebla, sed bedaürinde ivala; ki tolegramoj kiuj unue parolis 
tic! koníuze, jain a.none;vs la re;dignn de tiu tir] grandega. milito, pri 
id;.i. n'; eiiij tiom d; fojoj dií paro-li Tamen nia entuzïasmo, kaj la 
dubo ke en tiu fojo, kiel en aliaj, tiuj informo] estus nur alarmigaj, 
kaj ke tiu tiom príparolita eüropa milito pro gia senluna graveco eble 
ne okazos, kuragígis nin' íorveUuE koni'idante je nia idealo kaj nia 
devo al la sukceso de la X'1 kaj de Esperanto. Ni ne dubis, ni ne 
povis dubi pri la sukceso du Kongreso kies organizado estis tiel lerte 
prepari ta. Kaj ni foriris... 

Lalastan tagon de Julio karavano de pli oi 50 katalunaj samide;i-
noj forveturis al la Kongresurbo. La plej granda parto el la forvetu-
rintoj estis junuloj, kiuj ne vedis nnk povjs pensi pri. la grava.] cirkons-
taneoj kiuj ni 1 I i estisgaj ima] ndemaj 
je la diritaj sprita oj. Dume nia vagonaro nipi.de mar is... anta en... 
iam anta en... La voja o estis plej feli a, kaj ni estis ofte demandi-

íaj [).r! In. kialo de nia voja o karavane. Kial, oni demandis nin, en 
tíuj teruraj momentoj vi riskas fari viziton al la urbo Parizo? Ni in
formis ilin, ke nia voja o ustas nur paca kaj ni estàs pacamantoj. 

http://ki.si.aj
http://nipi.de
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Ni aüdis kelkaíoje la vortojn en tiuj momentoj filozofa : utopio. 
Tamen fratigan kaj pacan idealon ni vidis súper la malaltaj 

homaj bataloj kaj konsideris vere utopio la eblon de fratiga milito 
en tiuj tagoj, antaü la espero de la fina venko por la fratigo de l'ho-
maro. Ne, ni ne timis pri la okazonta oj! 

Ni atingis fine Parizon, kaj denove niaj duboj komencigís kaj de 
tiu momento ni kredis ja pri la ebleco de gravega milito; la nova oj 
rieevitaj el kclkíij E ropaj landoj estis ke la Kusa, Serba, Àustria kaj 
Germana kancelieroj ne interkonsentis kaj ke la milito inter ili estis 
jam deklarita. Niaj samideanoj el tiuj landoj ne povos eesti. Ni 
vizitis la Akceptejon de la Kongreso kie oni donis al ni la plej malga-
jajn scügojn kaj tiam ce la plej upümisíaj jam elrevi is el tiu son o 
de kiu ni ne volis veki i. Ni salutis kelkajn amikojn hispanajn, 
katalunajn kaj eksterlandajn samideanojn, kiuj kiel ni riskis entre-
preni la voja on, sin oferanle al sia ideo. Kaj la nokton mem de nia al-
veno, mobilizado est is deklarita en í-'ranaijo por la morga a tago 
2.ade A gusto. 

Ni vidis tiam la malsukceson de la Kongreso. Nia disrevi o t>tis 
pli granda car ni esperis la Kongreson kun tiom da konfido, kaj ni 
ek vidis en uuu momento niajn iluziujn disfalintaj, tiuj iluzioj vivintaj 
en niaj koroj dum tiom da tempo. La sekvanta tago de nia alveno, 
Parizo estis grandega amasbruo, la parizanoj estis kvazaü frenezaj 
pro cntuziasmo, kaj kontrastis al tiu bruo la paco de nia idealo. 
Kiam ni kunvenis en la Granda Palaco Gaumont, kiam ni, malgajaj, 
alvenis unu post la alia en tiun Palacon, avïde demandadis scügojn 
pri la gravega momento kiun trairàs la Europa Kontinento. La mal
feriria kunsido, kiun ni tiel multe esperis, kaj kiun ni imagis tiel plen-
sukcesa, reale montris al ni kiel mnlgaja estàs la vivado. La nombro da 
samideanoj eestantaj estis ja granda, sed iuj elmontris en la viza o 
signon de malgajeco. La granda halo de la Kongresejo, arte kaj bcle 
aran ita, anka kiel la personoj ajnis malgaja, — tiu halo kiu 
devis enteni esperantistojn el la tuta mondo dum momentoj de fra-
teco. La flagoj de iuj nacioj kunligitaj per nia esperanta standardo 
ajnis al mi kvazaü sarkasmo. 

Malfermis kaj fermis la kunsidojn de la Kongreso ia Sekretario, 
kiu per emociítaj vorfoj esprimis ke la kongreso ne povos okazi. El 
Èiuj lipoj eliris konfuzaj vortoj kontra la kaüzintoj de la milito, 
iuj koroj batis sub la sarna influo. Kaj post tio la Kongreso finis 

siajn senfruktajn taskojn; tiu granda kaj grava festego, de kiu ni es
peris tiom da bonaj fruktoj por nia afero, estis finita. 



Post tio, venkinte milon da malfacila oj iuj revenis, post sepo 
da tagoj vane pe un la koro premita, sen esperoj kaj 
iluzioj. Malbenata estu la milito!! 

JOAN GILI NORTA 

Nova redahtoroj 

JTISTO. lli ambaü estàs bone konataj : S-ro Ventura, 
malnova esperar multfoje pre-
miita en niaj V'k- \ 
valoran helpon c: sia Eirma konstanteco. S-ro Artur Domènech, 
nova samideano, gajninto de la premio Universitat en la pasinta 
jaro, kronita per la Natura Floro en la Floraj Ludoj de Sant Feliu de 
Guíxols, portas al ni sian sian fidon en 
nia triumfo. Tli imbai esta cner laboremaj : .•:;••••. 

• • • ' • ' • • • • . • ï I : X Y : \ ; ' i f : 

sekretario de redakcio, ar S-ro Grau ricevis de la Komitato de la 
K. E. F. la ho: i i i oi^anon de la 
Federació duni l; ilà, la kara Di-
rektoro. lli iuj, en la komenco de la peza tasko supera al iliaj fortoj, 
esprimas sian esperon je la indulgo de la legantoj, kiuj certe sentos 
en KATALUNA ESPEKANTISTO la mankon de la sperta gvidado de S-ro 
Pujulà. lli tamen akceptis iíicojn, ccrtaj ke la bonaj • • • . • .. \.-: • 
respondecon de ilia tasko. 

Al iuj, lcgíii rantoj, proponas sincere sian antau-
dankon. 

LA REDAKCIO 



ENLANDA MOVADO 

Manko de spaco maliíelpas I.a rapoiiadon pri iuj lastaj oka-
zintajoj perkaj por Esperanto en nia lando. 'IV. meu m klopodos resumi 
per mallongaj rapufieíoj la seiigojn, kiujn pri la plej gravaj el ili ni 
ricevis, promesante ke de la vemmUtj mimeroj la in formo j estos kiel 
eble plej amplcksaj, kaj esperanto ke niaj korespondantoj rapídos 
sendi al ni siajn raportojn pri esperanta movado en siaj urboj, por ke 
la sciigoj ne rezultu mamovajoj. 

BARCELONA. — El la festaro, kiun la Barcelona Esperantista 
Sociclo orgam/.is en pasinta. Aprilo, ni ne raportis aiikora pri la sek-
vantaj festoj. 

La i8an de Aprilo oi i i 1 11 1»do, tre suk-
cesa. La 23an de sarna monato estis íariiaj e Sano paroladoj kun 
lumbildoj pri la okazintaj Universal aj Kongresoj de Esperanto; 
oratoroj estis S-roj Sabadell, J'ujulà, Kusals, Coll, Mattes, Bremón, 
Urbez kaj Grau. Pri Parizo kaj ia. arka ajo paroladis S-ro Pujulà 
la 3oaa de Aprilo, kaj prezentis grandan nombron da bildoj, kiuj tre 
pla is. Amba paruladvcspemi Iia.vis grandan sukeesnn. Tntertempe, 
la 26an, okazis la ekskurso al Vallvidrera, .kiun malhelpis la pluva 
vetero; tamen 20 gesamideanoj sufiee agrable l'a.ris la ekskurson. 

— Ce la fino de la kurso igi^-igi^, kiun D-ro Joaquim Coll 
1. 11 1 !"•••• i 11 ••. 1 • 1 i n;..;i/i e ;• i: i i-ai[ Mur. la ekzamenoj. 
per kiuj la multa] lerna.nl.oj mentris la. profiton, kiun ili eltiris el la 
klaraj lecionoj donitaj de la profesoro. En la konkurso sp&iala por la 
premio Universitat (100 ptoj.) estis la reato S-ro A. Domènech, 
kiu ricevis multajn gra.iul.ojn,, kiel anka D-ro Coll pro la bona re-
zultato de la kurso. 

— Barceloní': Skio okazigis en sia. sinejo la 5an de Decembro es-
perantistan vesperfeston. Amatora societo «L'Auba» prezentis la kaía-
lunan teatrajon «Cura. de moro», kaj la. esperaniisloj ludis tre ko-
rekte la verkon «Amors esperanüstes» kiun S-ro Gili adaptis al la 
kataluna lingvo. Estis tre apla data pro sia perfekta rolludo S-ro 
Vifias kaj oni varme aplaudís la. eeternjn paríoprenintojn, speciale 
E-inojn Navas kaj Rey. Jïalo finis la fre agrabian íesion, kiun amase 
eestis la esperantistoj barcelonaj. 

http://lerna.nl.oj
http://gra.iul.ojn
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— La 7an de Novemb] malfermis novan kurson 
per propaganda festo, e kiu S-ro Grau paroladis pri la temo «Espe
ranto kontra la milito». - • :'•• .:•;;• •:•:•• •• • • -:.•• •• •.-:;• '•••• 
nuaro I9i5a . Okaze de tio S-ro Grau pri «Esperanto 
kiel kultura faktoro». •.:;,• . . r. : :.••:•: v ••.. • g •••••^••;- -.:.•• 
la Natura Floro en la Flora; líxols, S-ro Artur 
Domènech, lun on, kiu okazis en la sidejo de «Barcelona Stelo» la •-. • :.. :: :•.•••' •'. • • . . / ' . ' ' • • .. ••.. 

La feston i nus sian gratu-
lon S-roj Rey, en nomo de lo, Serrat, de la K. E. F., 
Guinart kaj Paí -ocieto de la Va distrikto, 

' • • • • • • . • • • • • - • • " • • - • . " . • " • • . . ' . : ' . : - ; • : • • : • • L . U : l i :••< 

F-ino Rey en nomo de la fraulïnoj kaj S-ro Grau, kiel sekretario de 
la Floraj Ludoj. 

Al iuj respondis S-ro Domènec: sincera parolo, 
dankante iujn. Baló finis la feston. 

TARRAGONA. — La n a n aprilo okazis la solena malfermo de la 
' \à] de la us 

naskita grupo Tarragona Katolika kun eesto de lia Mo to S-ro Ar ie-
piskopo D-ro Ai to S-ro Prat, ko-
mitato de urbko ?imbau, Massó, 
Soler Cafiellas kaj Solé Granell; Mo to S-ro Provincestro, Mo to S-ro 
Direktoro de la Normala Lernejo de Instruistoj kaj aliaj Autontatuloj, 
kaj iuj fraulïnoj kaj prezentado 
de iuj gesamideanoj farita de S-ro Ag ric T. E., Mo to 
S-ro Ar iepiskopo elparoli i i , najn \oitojn «Mi malfer-
mas la Ekspozicio 
iuj geanoj de T. E. kaj T. K. kiuj tute afable klarigis al ili detale la 

demandojn faritaj ekspozicio, en kiu oni povis 

•.•:.:••••: .' i/- r.:.;--,-. ' '••:• ;,;.. '. ' •• ••!!:•• 
landoj de la mondo, redaktitaj esperanto, libroj, bro uroj, revuoj, gaze-
toj, fotògrafajoj 
zentitan de la firmo La n 7 l ukanto] de la 
bongusta Likvorr üun tagon aperis unuafoje al la dis-
vendado; S-ro Ferreté invitis S-ron Ar iepiskopon, S-ron Urbestron, 
kaj ceteraj a toi ; ion ili faris plezu-
rege post la lunèo per kiu la oigjn ! ni > ilis ilin. 

file:///oitojn
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',:'-: •••• • . , ••••'•.:••.•. 
multe la dis in ojn pri nia sankta kaj ho-
marama afero kaj treege re oj kaj fine pro-
mesis lerni in kaj paroladi por Esperanto kaj ia internada graveco 
en la Senato (Alta Hispana Cambro). Fotografisto impresis kli a on 
de la eestantt duj ante «La Espero'n». 

Tiu esperanta Ekspozicio estis tre grava kaj vizitata de niaj 
sarmirbanoj kaj anka de multnombraj samideanoj de aliaj urboj; 
inter ili ni rememoras : S- Izino el Barcelono; Pastro 
Joan Ortega S. J. el la Observejo de V Ebro; S-ro Pau Llopart Gali-
many, Sekretario de la Ur oi; Pastro Josep M.a Dal
mau, ef-paro es el grapo Swpren 
de Barcelona; S-ro Ramon es; kaj S-ro Joan Ferreté, .::•!: :ï.í •...:•: ! ' . • • ' '•• • 
multnombraj partoprénintoj de la T'l.; íursa Kongreso. • • :- •:•.• 

Veturila blankkolora festo (Coso blanco). — Tarragona Esfteranta 
faris uzon el la okazo de la veturila blankkolora festo okazinta en tiu 
ei urbo la Paskan diman on, por propagandi nian amatan idealon kaj 
tial prezentis belegan kale on kun formo de rava korbo, tute kons-
truita per blankaj paperaj krizantemoj kaj ornamita de verdaj kvin-
pintaj floraj steloj. Tiu ri a kupita —kvaza 
belega bonodora bukedo de brilaj kaj delikataj floroj — de niaj 

entilaj kaj armaj esperantistinoj, Fraulinoj Pepita García, Teresa 
Balart, Lola kaj Filomena Sentís, Aníta Gornals kaj Mercedes Dols. 

La Ju antaro donis al la kale o prezentita de T. E. la duan pre-
mion kiu estàs estiminda kaj arta objekto. 

Nian plej koran gratulon al samki< ocàs, a toro de 
la projekto kaj al la Tar gajnita premio. 

MOLINS DE REI. — La 26« de Aprilo de 1914, kelkaj anoj de 
ílquel, 14) espe-

rantistan grupon nomatan Stelanoj. Kiel solenigon de la fondo de tiu 
grapo oni organizis ekskurson al ruini inta kastelo Ciuró, al Santa 
Creu d'Olorde V Creu, post la solena beno 
de la standardo de la grupo, faris belan paroladon la prezidanto, 
P-tro Narciso Pomes, kaj dum la ekskurso, gajigita per kantadoj de 
nia himno La Espero, oni disdonis diversajn ; 

Ni a guras al la nova grupo, kiu tíeJ ïiasme komencis 
semi en Molins de Rei, baldaüan fruktoplenan rikoltadon. 



SABADELL. — Espet--.. 
klarigante kurse kaj vendredojn 
vespere. 

S-ro Carles Val] - Semo, al kiu 
oni uldas plejp; -. de Esperanto en rondojn puré labo-
ristajn el Sabadell, mortis. 

Alliaj mal ojaj edz: [íiajn kondolencojn; 
beda rante anka Han perdon nome de nia Federació, kies li estis 
membro. 

RUBÍ.—La 24*= de Majo la grapo Esperanta Bur ono ricevis 
la viziton de lagrupo el Sa: rufio, kiarntiu- i 
revenis de sia ekskurso al Papiol. La i2 a n de junio okazis generala 
kunveno en kiv 
la an o de la sidejo de la grapo. 

BÀRBARA DEL VALLÈS : La katalunaj katolikaj esperantistoj. • •.. ••••••. • . •• • . ••••/•• •:•••:• 
toj interkonsente kun la socïetoj Esperanta Nesto kaj Katolika 
Stelo organizis oficialan feston dedi itan al Virgulino de 1' Espero. 

Nitrebeda sas al ni raporti 
tiel amplekse, kiel ni dezir amen ni ne povas 
lasi senmencie la efajn partojn el ú: :•:. Solena Meso, 
majstre kantita de la Sabad . kun eesto de I , ' • .••!.•• ..i' •• 
elokvente kaj majstre, P-tro An ei iparo estro de 
Sabadell, malnova, presk; i elmontris sin, 
lertega konanto de nia lingvo; el pn :' •'.< • nrc ejo kun la-
tinaj kaj esperan >j, el írata kun-
man o kun eesto òe irki iziasmaj tostoj, 
'••-.' ••:, ka Stelo dum kiu oni ple-
numis programon de muzik-literatura festo, kun varmaj aplaüdadoj 
de amasa eestantaro. 

VICH. — AnkaulaVik'a :stis kun granda 
sukceso, la 20an de Decembro 1914, sian patroninon la Virgulinon de 
l'Espero. 

Solena Meso en pre ejo Sant Felip Ncrí kun esperanta majstra 
prediko de D-ro Joaquim Coll, profeso en la Barcelona 
Universitato, kaj literatura festo en societo «Círcol Literari» pre-
zidita de portreto de D-ro L. L. Zamenhof, belguste ornamita per 



bran etoj de oli1 ta oj de tiu festo, kiu re-

• . . • •.. . / .i:' 
Unu el nia. nis us el Vilanova i Geltrú, kie li 

konferencis kun !c Laboro Esperanta. En 

la. sekvonta numero ni •;• . .u laboroj de la 

Korígreso. 

Nipovas in:. mismo.—-K. E. 

i nia kara pioniro, S-ro Pujulà, estàs tre bonaj. 
Li restis post lastaj bataloj senvunda kaj sana. Kun plezuro ni tion •••...•. 

El la esperantaj gazetoj 
MILITO! 

Post la apero de nia lasta num i< I 1 In KIO 
la plej terura j • iro, kiun iam la mondo spertis. Tuta 
E ropo subite konvulsii is ïancelas la íun-
damenton mem de nia civilizacio, ne nur en la landoj, kie furioze 
bataladas la ar xaj de la milita 
scenejo. Priskri ailionoj cl niaj 
samehomaj esta oj, ni nek devas, nek volas, nek povas. Ciuj legantoj 
scias, ke la tuta :ó, teruro, mal-

ojo, multaloke malespero, kaj ruino. 
Meze de la tumulto, ni kaptu la nia povo kelkajn momentojn • .:•• . : .•;.. . • ' • . • • : • • . • : :!••:••:• 

sintenado estàs prudento de ni, kiuj en pli 
feli aj tempoj n •>] ankora kura as sopiri 

... , ,. ........ .-..•: •.. 
Unue ni de' 

estàs responda pri la malai nka ne la sol-
dato, kiu celas vin per paíilo a trapikas vin per lanco, tion faràs 
pro malamo : ni iuj estàs eroj de kruela, sensenta ma ino, la 
militarisma sistemo, kiu al neniu alportas ian veran bonon, sed kiu 
sennombrajn milionojn da bonanimaj kaj senkulpaj homoj en iuj .. ;:• • ':••, • ••••-• -• •• ••: :•: *;:.;••••: •• ' -
irka ni en tempoj paca; lis iras nin sen-

distinge, u tiun sorton ni meritis au ne. Cru individtío el ni estàs • •-.•• '. • • ••.:••:••. .•• - •• .': .•• '•',-.• •••;•:::• ;••'. :')r.} ••.•••-.•.:-•/••• ••:••.-• • • • 
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nur viktimoj de Ipigi pri la peko kelkajn 
ambiciulojn. ïamen pli honeste, pli kura e estos, ke iu homo, kiu ••':•••• • . ;.•... , . ...:-.. :. ,.-,;• ;-T.,:.:-; .';•':.. . •,•<;•• 
konsentanto pri vanan iebruan-
tan krimegon, kaj ke li solene promesu al sia animo, ke tuj de nun li .•••••.•..• ••.••• •..:••-•. • 
kaj subtenis la. ;f:ojn, kaj, trovinte la solvon, li' 
ali os tutkore al iu nacia a internacia movado, kiu celas frakasi 
la kapon de tiu i Molo o. 

Pri difinitaj planoj diskuti ne devas Esperantista urnalo. Kiel 
Esperantistoj nia devo nur esta..; i, kiu ver ajne 
estàs destinita kiel grava rimedo al la sopirata interkonsento kaj 
interkompreno tutmonda. Tamen : dentaj, iu la 
sia kapablo pei I 1 t ] ! 
mortigo de milit 1 i 1 malamo kontra mala-
meco iaspeca. 

The Brilis 

LA MILITO 

Milito, terura milito de 1' popolr w\ ••.->• •::'- ,:••:•.•.••• 
kaj humanismo, la alta ide; a kulturo. — io estàs for-
gesita kaj nur la tintado de 1* mortigiV : jam detruis 

:izo. Lacentroj 
de nia civilizacio ruini as. 

Tamen kun 
i mem, abomei pigos la hidron de 1' militarismo. Ni 

..:•••: •• • • • . . •: '• • ':..-...••:-; 
:speru, ke nova, 

pli natura, statc 
ni kredu, alveno: ata kun doloroj. 

Kaj nun? Nun iu plenumu sian devon... La konscienco de 1' 
militon... Rus-

lando sin defendas Sen< 
Kaj nia Esperanto? Cu estàs timeble, ke i dronos en la maro de 

1' sango? Ne, certe ne! La nun; os, kiom necesa 
estàs lingvo in': -.tojn sub la standardo de 
Ru aKruconeso lekunh :ita, sed e kun la soldato 
de armeo amika :o- e-flanko. 

Tre longe flui la sango ne povas. La milito estos likvidita kaj 
dum la Paco ekrei un la aliaj ideoj 
de I' civilizacio renovigita. — K. 

La Ondo de Esperanto, Septembro 1914 



; • >Vh: • •.,. :. •:•.• - •• : •• • .•::.. ,...,: • 
ent re samideanoj, i deixant-ne la responsabil i tat a son MIüüF. publiquem la 
següent lletra que no poguérem incloure en el passat número, per a complir : •• •••,..:••• • . . •• : • .-•.•: ,.., • 

lr 1 1 i l i | . IK in als buns amics de Reus i 
ï a r r a g o n qui \ 1 ranti^ta perquè 
sobre l 'oblit dcl•i i yn h relacions.—i£. £ \ 

KATALUNA ESPERANTISTO. — Barcelona 

: Contestant a la carta que publicà el K. E. 
, ) i 8o, firmada per E. Aguadé, i sols per 

a coneixement i i al Congres de Sant Feliu, 
crec un deure manifestar: • '•••'•• • -.."•; .. . •• • 
era provisional, ser a la Lliga no 

; • , • M ; , 

2.n Que a la reunió de grops del dia n de janer hi assistiren 
representants de grops que no existeixen, lo que vareig provar en el 
Congrés. 

3.r Que c; aren els càrrecs de la Directiva de la 
anomenada Lliga; i 

4.' Que T. E. no hi està de fet adherida, puix que en aquella 
reunió el senyo de T. E., no va fer constar la seva 
aprovació firmai és constar així; i 
fins suposant que el senyor Vinas ha uts i acta, com 
després s'ha de: ai han existit mai alguns 
dels grops allí representats (conforme vareig fer veure ben clarament 
en el Congrés de Sant Feliu, quedant-ne tot-hom plenament conven-
sut), són, doncs, il•legals els acords presos. 

Passem per alt lo de la perpetuital 
efecte es compon la suposada Llij; 
finalitat de l'Esperanto. 

El senyor Aguadé, després de tot lo ocorregut, tenia el deure pre
cís d'assitir al Congrés de Sant Feliu, i per cap motiu podia faltar-hi 
ell o algú de Reus, i d'aquesta manera, haurien pogut contestar els 
càrrecs fonamentats que va fer-los-hi T. E. Com els de Tarragono 

• • • > • í I . I . 

fent publicar aj han fet els de Reus, i, úni
cament, publiquen la present en K. E. donant per acabada tota dis
cussió, i ens alegrarem que la suposada Lliga progressi per al bé 

• •-•... : I i VO .. 
Mercès, senyor Director, i mani a son afectíssim s. s., q. I. e. 1. m. 



KATALUNA ESPERANT1STA 

KOMITATO 

Pnzidtmto . . Gaietà BALSELLS. . 

Vic-prezidanto . Gustau GALCERAN . 

Sekrelarío. . . Josep VENTURA . . 

Vicsekreíarioj . Josep BUYÉ. . . . . 

Lleonart RENOM . . 

Kasisto . . . Joan PIFERRER . . 

Aimmistriste . Josep SERRAT. . . 

FEDERACIÓ 

Barcelona 

V;'.:ini:va i Gcltr»'] 

Terrassa 

Barcelona 

Barcelona 

Sabadell 

Barcelona 

La KATALUNA ESPERANTISTA FEDERACIÓ 

disdonas senpage al siaj membroj 

KATALUNA ESPERANTISTO. 

la gazeton 

Jarkotizo 

kostas : Enlande, 3 pesetoj. Ekstcrlande, 2 Sm. 

Pli altaj kotizoj estàs kun danko akceptataj 



Reglament de la 

Federació Catalana d'Esperantistes 
Arilcle primer. — Queda constituïda amb el 

l„ fodcraei i . i. niist. . en terres de llengua 

/1,1. ,„;,;«, —L'qbjecte d e l . « F . C . d ' E . » 

l l i 1 

Úrtdt E^^'MrnC 
1 1 1 , del Dr. L. L. Za-

1 , , k „, , n , l i F L 1 1 u l l i ii . iu , 

Ari. atiar!. — La «F. C d'F.» consta,. 

únicament de membres individuals, que contri-

d e T R E S , , 1 , ! | 

un l ,„.., II Clonsulliu 'de i„ ' Eerin.cin », an 

11 |U 1, , 1 lorm.i-

ra mensualment al Comitè de la «Federació». 

per unComilc Directiu con, 

Vi,,- picsidoni, C,iÍM-r..-idminÍ!tr.,dor d. I„ , . 

Aquest Comitè ser,, censor de la revista. El 

El quel dec 

Uns a ordre de 1, Junt. que farà ratificar pel 

pròxim Consres. 

Ari. sisè. — Els federats de cada localitat 

Us drleunl.' podran n-lealr. se, si ho creuen 

.4:1. >,!,.— El Comitè de la « F. C. d'E » 

n„,„ 
lels pel referit Comitè Directiu durant son 

dia. 
Ari- Oulli. — E l C o m i t è e s t o r a f a c u l t a t per 

P e r „ la , t o s p r r i l . i l 1 1., ~V C , ! T •• , ,!,• 

" ' , , , , . , : : i™ Juntes de le, qual, seràn reco-

vades per c„d„ Comitè entrant. 

Ser,, Prisidenl nat de cria secció un u.di. 

del dia i publicades e„. llur totalitat, car ilnici-

,1,1. iiiicè. - l l a Ilençua oficial ser. l'Es-

„„11 , 

Ari. Jollè. — E,, cas de disolucio previ 

a c o r d d e l a « T - C d'F'.. •., e l s l o n d c < M S I C I I . . 

1, i r , ,„ mio 
Mi,,, 1 í,r, — L a « F . C . d ' E . «serà 

domiciliada a Sabadell, carrer de Gracia. 12. 


