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OFICIALA ORGANO DE LA 

Maltrna Esperantista Federació 

^MCV^/EBRUARA numero irtikolon de S-ro 
fòl^TO Cart, kiun ni kun surprizo legis. Li pritraktas per i iun 
J i > ^ el la aferoj, kiuj dum beda rinde tre longa tempo apar-
tigis nian samideanaron per malpla ;o. Ni beda ras, 
ke li tion faris. La afero pri internada organizado de la esperantisíoj, ..... -:.;•• 
nur.kiam 6ïU kuti. En la i 
luamla plej mull ianoj ne povas atenti aliadiskutado, 
estàs dan ere retu i e flanke tiun demandon, kiel faràs S-ro Cart. 

«Espereble es lol a leciono de 
la milito, iuj komprenos, ke, se ni volas havi ian komunan esperan-
tistan Centrejon, tiu i povas ekzisti nur en ne trala Iando», jen kia 
estàs la resumo de la alu. kiu ni ne estàs konformaj. 
La íorto de laargumentado de S-ro Cart ku as nur en la vorto ne -
trala; u post la tempo kiam montri- jtigas por rompo : . .. . • • :. .••:•!•!• 
ne estus konsiderita kiel tia, se oni estus intencinta antaü la milito .• i:..' .•;' •• .;•. . .••••.:•: 
de S-ro Cart, devas resti la a? Kio tion kre-
digas? Se en la tas necese, ke enevo plen-:.-;•' '•. • • : • ' ; • • •• - ' ' : •.••••• . ::! • • :- • 



danko ni iuj tion vidos; sed de tio is proponi, ke gí restu definitive 
kiel Centrejo, estàs granda diferenco, des pli multe ar ekzis 
centrejo, la pariza Espcrantista Centra Oficejo, km bone plenumis la 
rolon de tia. Cu oni — au S-ro Cart — ne povos prokrasti sian inviton, 
kvietigi sian energiecon konsideri la Oficejon de U. E. A. kiel cen-
trejon de la tuta Esp^ranüsuiro, ulmcnah is tiu íempo, kiam la 
espcrantistoj sin trovos en la povo libere ju i pri tio? 

Ni kredas, kc la solvo ne tiel ur as, ke ni estu devigataj alpreni 
in jam mm. Ni supozas — la Komitato de la KATALUNA ESPERAN-

TISTA FEDERACIó kaj la Redakcio de ia presorgano — ke je nia peto 
«Esperantos ne plu tu os tiun demandon de la internada organizado, 
<ihnt)hi \:~ kiam la i-]H.I antistaro de 1' militantaj nacioj povos 
konscii pri i. Se tio ne okazos, ni plej energie protestos, kaj ni estos 

li i i in (cmokonduki alsia muelejo la ies 
akvon», inspiras la agadon de kelkaj pioniroj. 

Ni tre ojus, ke ni ne dcvus perdi nian teraponkaj malspari niajn 
fortojn per diskutado, kiam la malfortikeco de nia movado postulas 
de ni iun oíeron, speciale tiun je niaj vidpunktoj, kiuj povas eni 
la harmonion inter iuj samideanoj. Tial ni mallonge parolas. 

JOSEP GRAU 

En la proksima numero aperos leginda recenzo de 

S-RO FRED. PUJULÀ pri 

A D È L E KAMM 
de PAUL SEIPPEL 

Traduco esperanta de RENÉ DE SAUSSURE 

©sx^Gx^st^stxsstxsstxsstxse 



Epizodo de Magdaleno 
AM1K1N0 DE BELTALIULINO 

i-r-.-Ui ('c Virgulino de A gusto, kaj tïam la 
ara. Magdaleno, pretigu vian korpon 

! por dancadi, car la tempoj estàs anka maturaj, kaj de la 
bran o de la estonto, falos rekte mezen de la rondo de via danco, 
tiu orita frukto plena el parfumoj, kiun vi nomas fianço. 

Fianço estàs la plena heleco de la ieloj fari inta rig 
la plena senco de la mondo íariginta lipharo. Fianço estàs io forta kiel 
ía vino, kaj dol a kiel la sukera kuko, kiun oni vendas en la butiko. 
Fianço venas, rigardas, diràs malgrandan vorton nur, kaj jam la tuta 
via eta vivo fari as d. kiel aranea o en arbaro 
suMcnaía nnr per unu branco, kaj pri kiu ni ne scias u i restos tie 

] ost minuto. Fian o estàs iu, kiu dancas, sed ne multe. Li 
venis por la festo kaj neniu el la vila o estis lin vidinta ankoraü. Li 
venis tute sola, per vetuí 

ii estàs amiko anuloj, kiujn vi 

j,i rvi !c i'. :!;'• i- i| ii .!>' -i I = i: • •••• i ' < i i . . . ."i -•.' 
pri tio kaj alia. Vi.knabinoj, lin. ekvtdis pasam:an, kaj oni ne scias kiu 
rakontisal la aliaj la mirindan historion. Li estàs nomitaPy;;-
H r--a.- r.omita Ignasi de Fuster, l i 

unpleLudoviko. Laliteroj de tiuj nomoj ajna skrib 
(l:a:.;ai:ioj rozaj, sur juvelo el kosta plateno, a desegnitaj e la nokto 
per raketoj, steloj kaj helaj artfajra oj. Mankas al li unu jaro por 
lii.i \> karieron. Kiam mankas unu jaro por fini la karieron, la vivo 
lrir£i:;;;s antaü la okuloj kvaza dioramo en vasta amfiteatro. Suno 
<•! oro ]>iilas sur la frunto'de junulo, al kiu mankas unu jaro por esti 
d la Ivkultato, kiu tinkturas al li el ru koloro e la subon de l'oreloj. 
Lia sango kuras triumfanta, sed kun perfekta reguleco. Li povas 
cniri, 11 i i i ni ii i h I i upn ligí antaü la eksido la du 
kanaíojn de sia pantalono. Li surportas sur la blanka uo trumpetojn 
violkolorajn, kun nigraj floroj, kaj rigardi ilin estàs io netrankvili-
ganta, kiel peko. Ankaú li surportas e la butontruo floron, cble dona-

r. Vulgaraj nomoj. (R. de 1' T.) 
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citan de virino. Li eltiras urnalon el sia poso, bruligas cigaredon, kaj 
tiel povus pasigi horojn kaj horojn, fumante kaj legante sed, jen, 
subite lia destino lin pu as. Li stari as, akompanata de siaj amikoj, 
kaj ekiras al vi, fra lino. Li haltas, povus residi i, povus preni alian 
vojon. Sed ne; iràs anta en, anta en, anta eniras al vi, anta en iràs 

is vi. Kaj nun liaj amikoj diràs al vi lian nomon kaj nun estàs neo-
kupita se o apud vi. Jen li sidi as, kaj vi demandas lin, tuta tremante, 
u estàs tiu i la unua fojo, ke li estis tie cï. 

Brilu astroj de 1' ielo, brilu helegaj lampoj de V dancejo : skui u 
ventumiloj, kvaza la apla doj de amaso : odoru pli forte, bukedoj 
pretigitaj sur la tablo por la Danco de Floroj! La junulo sidadas apud 
vi, kaj li ne foriras, iam parolanta. Vi ne bone scias, kiamaniere 
via ventumilo estàs nun en lia mano, li ventumas sin kaj vi sentas 
kiel de li al vi alvenas via odoro. Kaj vi ekdivenas, ke same kiel li 
fari is mastro de via odoro, li fari is mastro de via tuta vivo. Kiam 
li estàs dancinta kun vi, neniu alia invitas vin al danco, alproksimi as. 
Nun vi fermas la okulojn kaj pensas, ke staras kontrau vi iuj viroj 
kaj virinoj, kaj ke vi riskas dan eron kaj estàs li via defendanto; via 
patró kaj patrino fus mortis kaj vi ne havas timon, ar li estàs kun vi. 
Fian o altiras iun forton kaj disponas je iu forto. Fian o estàs la 
propra espero parolanta apud la orelo kaj li havas du brakojn ekster vi. 
Li estàs la ojo de la sango, kaj la sor isto havanta la losilon de iu 
printempo kaj somero venontaj. La fian oj al kiuj mankas unu jaro 
por finí la karieron, povas edzi i post du jaroj. Dume ili donas iutage 
novan certa on kiel plia kuseno. Kaj oni estàs feli a, oni estàs fiera, 
oni estàs distrita kaj revema, kaj oni pensas pri la bela emizo, kiun 
oni devas ornami, kaj pri la gajeco de la eta oj novè meblitaj, kie la 
^prtnilo- nmkoj povas surprizi ankora meze de 1' mallumo, e 
eniro en ambron nekonitan ankora , sed kiu ricevis jam la plej gran-
dan sekreton de la vivo. 

Nun estàs la Virgulino de Aügusto, kiam la tuta tero estàs ma-
tura. La Virgulino de Aügusto estàs kiel bela arbo, kaj al la knabino 
dancanta e sia piedo, i lasas íali beb.u íbincon, meze de la rondo de 
ia danco. 

El La Ben Plantada, de XENIUS 

Kun permeso de la aútoro t radukis D - E O JASCINTO 



Pluvero j falas! L a funebra u r n o 

Kovr i as pe r pe ta lo j d e v i b u m o 
Cio ploras . 

La klini a n t a b r a n o d e sal iko 

T u e tas , kiel m a n o j de amiko; 

Scd mi, pri feli cco j a m patini.*, 

Ka j pr i la A m o de la k o r ' morti í 

Rememorar ! 

• 

La K A T A L U N A ESPERANTISTA FEDERACIÓ 

disdonas senpage al siaj membroj la gaze ton 

K A T A L U N A E S P E R A N T I S T O . Jarkotizo 

kostas : Enlande, 3 pesetoj . Ekster lande, 2 Sm. 

Pli aitaj kotizoj estàs kun danko akccpta ta j 



VIa Kongreso de la K. E. F. 

fSífeSyjN la fino de 1' somero, kiaiij. 
^ J l i ^ ^ 2 devis entrepreni sian taskon, la Komitato de la K. E. F. 

nova i Geltrú leteron, per 
J ^ ^ S i A kïu ili esprimis sian opinion pri la nekonveneco okazigi la 

al ]a nebona generala situació en la tuta lando 
kaj speciale en la kongresurbo. La Komitato, same opiniante, decidís 

cson is pli oportuna tempo. 
Tagon post tago, de tie kaj de aliloke, venis poste sciigoj, ke la 

matèria situack. : .kaj ke la premanta nebulo de pesi-i: ••:,..• :.̂ -!.:.. =V>; 
ekdeziras repreni la esperantistan agadon, kaj pensas jam pri nia 

, ! . i : .. .• • . :•:. -: . • -;-
mu el niaj redaktoroj), kiu : kun la entuzias-• • ,:: • .: •;••• .••••.• . • • . • • • • • • .V •" •••• • • ••••• • .. •.. ,.• ••• ;•• •• •- •:.;;•-:,•:::.:,;, p; -k::/: 

de la kongresaj festoj, OïT: aro de la Floraj 
Ludoj.k. s.; aliaj speciala] — kutimoj enlaurbodel ' Kongreso, k. t. p. 
En tiu mona tu kio povos malheípi, sed la • •:•;;:•:•. •.-.,. '•:•-• • • • . •• ;• • . • • - •;.;: • ,:•. 
numero : ni povas hodiau antaüsciigi, ke dui ' 

-•••:•• •:•••>• ::••.••:, •::•-•• . • • • • • • " k: 
>j, k. t. p., k. t. p. Jam 

nun la salonoj, kie la diversaj festoj ble ceditaj al la 
Organiza Komit: nova promesis sian helpon 

i ••..': ' 
•.•••i!' 

mitatanoj, kiuj akceptis jene la oficojn. Prezidanto : S-ro Josep Es-
cofet; vic-prezidi' •KíSCO Suné; sekretario : S-ro Gustau 
Galceran; vicsekretario : S-ro Daniel '<> : S-ro Magi 

i . '.•••••.••••• • ••:• -.:•••.::•• .... :••.'• •••••::•) ;••,<• :. 
Mas, Laureà Codina, Jaume Fort, Pere Pascual. Komisionoj por lo-

ugagando, k. c. estàs elektotaj. Por fini ni vokas : pretigu vian eeston, amikoj! La VIa Kongreso de la K. E. F. hele okazos! 



Vai Floraj Ludo 
de la Kataluna Esperantista Federació 

ORDINARAJ TEMOJ 

Originalaj teksíoj 

: . i ; 

5 L RELLOTGE DE SOL 

les hores emboirades 
. són només pels humans : per tu és el 
i del i!i.i los hores K'-tlejru'k'.s, 

l'arna del temps que res del món deti 



• fUB-Lifía premi;-'., 
, rojors confoses 

i perfums i alenades xan!oroí:es, 
: frecs d'ala d'aucell i de boirina, 
: tot lo que en ton viure et petoneja 
i petons te consumi... I al veure't ara 
.ut sota el núvol que ton jYoní. omurepi, 

M.'els eon-emblanl i et beso 
í baix a."-ili els ulis... Foscors de pena 

hi ha en ta color marcida... 

de l'ànima escollida, : :-: li./- .: : ": ' :••: \ 
iu a quatre vents h; vida plena 

ao;b fa. llengua de foc que encén la vida! 

L'enlaires com un símbol! Ta sageta 
sorgeix de l'ombra assenyalant les hores 
amb geste imperatiu de ratlla dreta, 
i somnus i flameges i t 'arbores 

el sol ne (-.reu veslbims ne I íCIUPíB ínses 

al gresol de besades fumejantes... 
1 així enjoiat, gloriosament, dius l'hora 

digna d'ésser cantada!... 
la que la nit enyora, 

la que l'esprit daleix, la somniada 
com expressió vivent, vibrant, palpable 

MORERA I GALÍCIA 

• - i.i 



KATALUHA ESPERANTISTO 

II. De la plej bona traduko de la jena proza o: 

s meus temps de xicot, n'havia conegu 

,.l;.' Si 1 : : :MI, 

nt tota la ciència, i al cap 
taca, i haguéreu vist com 

de poca esto 
escrivia dep 

t un, de metge, que ho 
fos ací, pobra Carmeta! 
vaga de dur el consol a 
davant d'un malalt, de 

le fumia an el capçal del 
escorcollava d'ací d'allà 
na se treia una Uapidera 
ressa... deprcssa... 

— De tot sabia. Això si : tot lo <nic tenia de lletra n n innava de paraula. 
Era eixut com la mula que se'm va nioriï -p 

a. estudi, noi Guiu, |«n lii lia.a,uere^ iaies taaVa, perquè, tot escrit de la seva mà, 
iràs, Iràs, m::: qui no ics res, cr; '.'i < > [in •. per d é: .'i : lie ;ií pe 

• • l'uig, home! hempre seràs el mateix, rsúu; ha- baixos! Vull dir els que 
estan tocats del mal de la bogeria, que tots n'hem conegut : els locus, vatja! ,:.'•,, • ! ML. ,:i • ..:• !h .i:- p,.'P-: t'nias -i ,:, : : ; ú, 
encara que fos un dels que estan apoderats d'aquella mena de manies que no 
es podi li .1; II.on," ,l lr , i i ,;••.. | .1. , ', '. • , . i • '.. I . . . i ' . ' . . , i . 

aixcca.va la closca, I jer dintre, tomava a tancar, eosía la 

Tots quatre tt-agíners s'anaven acostant elis amb ells com per a comunicar-
se escalfor. KI fanal qae penjar uïaia. poolímí 
'" ;•;•• '•••-: i.Tonibres extravaaaiis . Damunt la taula, el joc. ;;e caries, que 

'•I.,' . ' . I , 
i uaai ii. i llai una estona, s'adonaven més dels sorolls del bes

tiar, els cops de pota o el masieaar d'al-ún cavall; instionvament escoltaven 



i adintre in. casa, aldamunt, l'anar i venir at, aleam. arri
bava a percebre e! 1 .oques setmanes abans ora 
g.alàn noia iq i ;ea i i I la. En les estones de quietut, 
més d'un mirava a la porta esperant veur r d'un instant 
a l'altre dient-los, sense passar oi llindar, que loí s'havia acabat. 

Per això tots procuraven que els silencis fossin ben curts i es posaven a con
versar; però no els acudien sinó coses de malalties i desgracies. 

— I com va ésser que va morir aquest gran metge? 
— No ho sé pas ben bé del cert, perquè jo, per coses que no n'heu de fer 

res, vaig deixar de córrer aquell país. Però sé ben del cert que anava pel camí 
de patir del mateix mal que curava. Me recorda prou que un dia, anant jo 
d'Amer a Santa Pau (prou ho havia sentit a rar, mes poc ho crevia), vaig ésser 
present a la cosa més estranya que mai som vist. Anava, donses, com vos dic, de 
Amer a Santa Pau, i feia una nit no gair 

Ànsies tení. • i. ; uns í; i eines :aques de trumfes (me recorda com 
si fos ara, i això que han passat un feix d'anys), quan a l'endinsar-me amb els 
maixos en. el Ixis un suro, amb 
aquella planta que tenia, que prou la vaig endevinar; la ienía tant presenta a la 
niem u .'• a ; .:.i .. <••••••• :.m • [ue fos en mig de la fira de Sant Miquel, 

M'atúrue, m'atàr.suc, i era veia, a.l davant al metge, que es rebotia per terra i 
s'estellava ei cap contra les aulines, talment que aparentava mi esperitat. 
Jo, de veure un li-- ic h i >e ella conío, en ió, me íeia comuna pena... 
M.esenca.ra vaig gosar-]i dir : <••--[(Juè. redimoni.ri iaaqaí , senyor metge; (Jue no 

I ell aleshores va parar en sec de fer coses esi ta;-, vos, 
va. mirar-me amb ui ; i: los que cien respecte • jo mateix, que aleshores 

lo destorbaí d'alguna feina, que an ell li \ mgteés a gust; i, encara com si el sentis, 
«—Ah, Eieló!—me va dir.- -Si aixís cova obro el dels altres pogués obrir-me el 
meu, de cap, per a saber què hi tinc adins que em dóna tant martiri!» 

El vell va parar una estona', fins que va saltar en Llebre, un traginer de 

• •• Valia., Jïieló : sou un lio ne d exp-an n. •; .<•!.. in. -r . . .".. . . . • . . • 
que bí.:u dit. Jo no hi estic per metges. Veieu? Bé en deuen haver pujat mes d'un 
parell a veure la Carmeta. |ü tic més j i lor que hi ha a Girona, que no 
lii ha res que no endevini i que ha íet unes cmvs... ixaiv!.,, qae au : . ;; > 
posar-se-li a la sola de la sabata. 

— Calma, calma, Llebre' Sempre seràs més anima! que els que tu menes. 
No és hora de picar a la taula ni de moure fressa. 

— Doncs, alt o baix, us dic que jo no hi estic; i, si ho dic, ja sé el per què,— 
dria. en Llebre amb posat de l.oeul. • -També on som tingut jo a casa, de metges, 
i mai he vist que estessin segurs de lo que han de fer : per això els d 

perquè sempre dubten. 
— I que n'ets de moçoll Té raó : ja ho som sentit a dir. ;No era el metge de 

que et va fer menjar paper? 
.-.'••.: Oi.Kese.vol s'Ui podia • i: ••• 

http://Oi.Kese.vol


que manen? Però, val dir-ho, amb tot i que eren i •• D pi. , jrebony, que cos-
i ii I | i ]ii la dóna m'anava donant brou, i patint van poder 
(lcvullai: íT.S a ia panxa. I.'altre dia que ve el metge, quan jo em queixava de que 
la medecina seva no feia de bon pendre, ell riu que riu, i s'ha cuidat d'esbombar-
ho per tot el poble, jo ho sé! I, doncs, què havia de fer? De llavors ençà que no en 

— Ni per a l a dóna tampoc? I com la tens la duna., Llebre? Com li va aquell 
mal d'ulls? Ja és ben lletja, com hei ha món, la teva dònal 

— Sempre li vau suquejani els ulls, sobreï.oí l'csquerrc, tant que jo li dic 
'!.'• i • i • •••.!•• ' . ' . !(•!.•!•• • I • I • •,. • .•. : :.', I. :•! .1 • II. .I : '• l'Ili'ruld I'.li'S. 

— Vatja, vatja, no tant com molts altres! Ja ho dieu massa sovint això. 
Bidó. jo us y,uc ben assegura i que s. la dòi •- e a morís, que Déu o el diable se 
me l'empovté.s!, no m'hi amoïnaria tant com l'hostaler amb lo de sa filla. Ja 
us juro que no fóra tant ximple! 

Els altres reien i feien callar an en Llebre, perquè no era per comparar la 

Va obrir-se la pori.a del carrer, i. al mateix iemps que una ratxa de fret, va 
entrar un jove ben plantat, que tot seriós va espolsar-se la neu de la manta i de 
la barretina, i amb íerratremoi d'esclops va acostar-se an els traginer:-, ptegan-

— Noi, mala M : es qi: . tió res, soribia. Ja m'ho havien dit l 'altre 
camí ou..- La li duies e.Jició a la Carme la. A :e que., -pei li.) que 1 via osbn 

I el jove va quedar-se mut i formal, apoco , . • ! • . • 

En Llebre va trencar el silenci: 
— Quina nit! Ni pels, llops! 
— Llops, dius? Potser r,o n'has vist eap, tu que en parles. 
— No som trobat mai el llop, però aïr vaig trobar una sert 

mitja, basarda. Xa era gaire lluny del bosc de càn Tey, que d< 
p 'ni . ; :.i i • ' • . • . > , . , . i . ; .. i J,i ca is. . a:v.\ 

— Si tan t gruixuda ora., no podia ésser altra que la del lliri 



: de l'agonit^n.nt. Afòra nevava més i 
íeu s'anava apilotant en els carrers, 

que semblava que s'mfk-ssin, <: vok-nt t-rr.m ar;Ui hostal, on acabava 
de íínar la noia fresca i alegra que cridava a tot vianant. 

que una paraula li acudís als ].kr, . • •;*•.••••• mi fcta l'àni;.;;! en un gesto, se va 
llevar la barretina i la va rebotre per terra. 

JAUMK MASSÓ TORRENTS 

La konata verkisto volonte konsentis la tradukon. 

Inspiron al iuj por la gloro de nia Literaturo! 

Barcelono, Marto 1915* 

NOTOJ 

I. Al la a toro de la plej bona teksto (versa o a proza o) el la 
kvar premiitaj verkoj la Komitato alju os la Naturan Floron 
kaj la rajton elekvi Regmcuí de la Festo. 

II. La Festo de la Vai Floraj Ludoj okazos en Vilanova i Geltrú 
dumla VIaKongresodelaKATALUNAÍCsv. ir > -: \ ;:-:u :n ï>. 

II. Al la manuskriptoj, — kiuj devas esti ricevitaj antaü la 20a 

de A gusto iQi5a en la administració de la K. E. F. (S-ro Josep 
Serrat, str. Aribau 55, Barcelona) — 011 i devas a!doni devizon, 
kaj sendi en koverto fermita, kiu portos la saman devizon, la 
nomon kaj adreson de la verkinto. 

[V. Manuskriptoj ne estos ros.e.iduUj, v.c se iii ii.SYk.-nis post la dato-
limo por akcepto de verkoj. 

V. La membroj de la Ju ontaro partoprenos en neniu konkurso. 

VI. La Ju intaro publikiiios la veLdiktun per KATALUNA ESPE-
RANTISTO kaj la barcelona gazetaro. 

II. En la teksto de KATALUNA ESPERANTISTO aperadas listo de 
eksterordinaraj premioj kaj temoj. 

http://ii.SYk.-nis


EKSTERORDINARAJ TBMOJ 

I. De ATENEO DE VILANOVA I GELTRú : Esferanla gvidlibro de 

ii \tkfifa, ia ga -por 

turismo. PREMIO : 50 pesetoj {20 Sm.). 

II. De LABORO ESPERANTA (Vilanova i Geltrú) : Bona iraduko de 

la verko «A la luna» haj de la ses unuaj strofoj de la versajo 

«La Independència de la Poesia» de Manuel de Cabanyes. 

'i'u:--:u-<<< : 10 vol i 1 1 la verkaro de D-ro Za-

menhof; a 50 pesetoj, se al la tradukoj oni aldonas mallon-

,:;;n. bibHograíkai kritikon pri la Poeto. 

III. De CENTRO DEMOCRàTICO FEDERALISTA (Vilanova i Geltrú): 

Bona iraduko de la arl•ikolo «El Sistema Federal» de Pi i 

Mar gall. PREMIO : Arta o. 

••':•.i.>J i.U- hi i!:i;hl!.:;i:;| ,-, k:..; !:::\ hi: , hlÜ petO, al la Ver-

oj la Rcdakcio de KATALUNA ESPERANTISTO. 

Aliaj temoj kaj premioj estàs promesitaj; pri ili ni sciigos per 

onta numero de K. E. 

1 I ni 1 1 n 1 1 1 1 iats que li comu

niquin immediatament qualsevol deficiència que notin er .••;!•• i': !. !!•• •''.': • ••• .1 1.' •• 11. 'i. • ".i. 
Amb el mateix fi de perfeccionar el funcionament de l'Adminis

tració, es prega a tots els delegats que es prenguin la petita molèstia 

de contestar com més aviat millor totes les comunicacions adminis

tratives, especialment l'última que se'ls ha enviat. 

file:///tkfifa


Bohemaj gastoj inter la 
katalunaj esperantistoj 

S^X^T^iA sDcka», preparita kun tiom da diligenteco, estàs, beda -
^H^lgkí rinde, funebra kanto kompare al la solenaj festoj, kiujn 
J ^ tHUii prezeiitisalnilaanta ajkongresoj.Partroprenintepreska 
iujn, mi neniel volis cedi antau la malhelpa oj, kiujn subite kreis la 

dan era. situació en A strio. 
Anta íiuo do julio, Uij kiam la mobilizo cstïs proklamita kaj 

kiam estis anoncit.e, ke la dmm i.a;;un estos íorironta la lasta vagonaro 
kontra okcidento, ne meditante longe, mi uzis tiun i solan okazon 
por nepre atingi Parizon ustatempe. Post nelonga ktlti o en Germà-
nujo, kie oni tuj estis sin preparanta por mobilizado de la armeo, mi 
alvenis en Parizon unu tagon anta malfermo de la kongreso. Sed el la 
kvar mil aligintoj apenaií dekono üc ceestis. La plcjparto estis resen-
dita de la kmdlimo, kaj kiu atingis Parizon, tuj revenis per la plej 
proksima vagonaro. Kroïn samideanoj el Britujo kaj Hispanujo oni 
preska ne renkontis alilandajn. Inter la gastoj admirantaj la zorge 
preparitan ck ] i n \ n tro vi- .ru 
peton da sep geamikoj bohemaj, kluj esíís lo intaj jam de pli longa 
tempo en Francujo. Ni decidi is — ne povinte plu trovi vagonaron, 
kiu transportus nin hcjmen — resti en Parizo laü ebleco plej longe. 
Danke íavorajn eirkonstaneojn ni ricevis permeson lo i tie pli longe oi 
unu monaton, is tiu momento, kiam la germanaj aeroplanoj faris la 
vivon tie dan era. Unu akcidento ka zita per germana bombo, kies 
atestantoj ni estis; rapidigis rrian íorveturon. 

Ne estis malfacile elekti., kien ni íorkuru : inter la malmultaj lan-
doj, kiuj sin prezentis al ni, estis íauga. solc ni.su, ILspanujo; Ci tien 
logis nin la suno kaj precipe la scio pri la vigia movado esperantista, 
kiu donis al mi kulke da amila .j jam e okazo de la V Kongreso. Post 
pluaj kvar tagoj, dum kiuj ni klopodis ricevï veturbiletojn, ni fine 
sidi as en vagonaron — ni forlasas malrapide Francujon.1 

Tri nxmaloj pasls jam de la momento, kiam traglitinte el sub la 
peza kodo de novaj militordonoj en Hispanujon, ni travi vas liber-
tempon devigan kaj ne tro multe fortostre antan. La lastaj impresoj 

. ' • i : i : n. •• :••••• • '• .• •• •• • .• ; . ; • 
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kun kiuj ni pstïs os por iam en nian ani-
mon : apud ni en la vagono, ie en la kien ni rigar-
dis — nur vund denaj de ili preterveturis 
la nian dum la unua tago. Jen haltas unu sur ílanka relvojo en la 
kamparo kaj tra lumitaj fenestroj ni vidas la senlacajn membrojn de 1 ' <••:• • . • • • • . • :..•••.••• 
la vunditoj; jen kortu anta bildo prezenti as al niaj okuloj sur iuj 
peronoj : la atendejoj plenegaj de gra ve vunditaj, senmove ku antaj 

• •••••:• . • • •• . .-.:•' • ' • , ' , 
de sia devo. Ilia ta o montras, kiom ili devis ^suferi; 
kaj iliaj okuloj, ho, la oku :ardo en viza on 
de la Morto. Vane mi ser is en ili reík: nziasmo, pri kiu 
iam skrïbis la gazetoj. La propra vundo doloras plej multe kaj 

gas la homon. Neparolema apatie sidís a 
ku is sur la tero kaj nur iu el ili rakontis al rondeto de irka sta-
rantoj la teruron, kies atestanto li estis. Kelkaj stacidomoj restis 
dum la alveturo de nia vagonaro fermitaj, atente gardataj; ka itaj 
anta ies rigardo. Kaj mem en la plej sudaj urboj de Francujo, kie 
nenio memorigt apa milito, la transportado de vun
ditoj iam tradi: 0 de la devo — esti soldato. 

Sidi inte en la hispanan vagonaron kaj ekaüdinte muzikon, en 
kiu rebrilis gaja animo, ni forspiris libere — ni estis jam ekster dan-
ero esti kaptitaj kiel malamikoj.En la stacidomo de Barcelono nin 

salutis tie de oranta urbà gvardiano, k anton, faris por 

'i. •:'.. -.-. ••: :•':•• '.: ': -• -'::•••''•. ' ' \. \ \:'í.; •''!-•'• ' " •.:•,..•• 
pruvis al ni ke ni estàs en urbo, kie nia helpa lingvo firme enradiki is. 

• 11 multfoje. 

.•.:.•••• - • • :••••.:;•-'••: ? 
de la tata aglo, kvankam tre agrabligita per amika akcepto e sami-
deanoj, estis pli rante la manieron de nia 
definitiva lo igo. Post unust adoj kaj mar-
banado, nia karE resendis per vapor ipo la 
kvar fra linojn l), kiuj post kelktaga marvoja o al 
Gènova revenis sukcese hejmen en Bo rnvion. Balda 
post tio forlasis nin s-ro instruisto Hodek, malsaneta pro la malvarmo; 

ïsta atesto en la po o kaj doloroj en maleolo ankaú li 
revenis samvo i ( ermo de lernejo. La lasta, 
s-ro Eichler, kiu pasigis en Barcelono du monatojn, ne estis plu tiom 

1. Fraülinoj ZàbehHckà kaj Eichlerovà el Písek, Minarikovà kaj Yana-



i ' ! ; : ' ; . : h ' i i . • : " ' • ; ! • • 

panujo vivan kontrabanton, estís sur la raaro kaptita de franca 
kroz ipo kaj la pasa eroj, Aüstríanoj kaj Germanoj, fari is sencere-
monie kaptitoj. 

La restintaj du karavananoj, ne povinte rcvuü ii ]rr n I 
i i i 'i 1 l i i i Tu-Uris enlahaveno. Ne-

nhi el la preskaíi duonmilo da hoteloj, kiujn mi estis vizitinta iam 
í l l i m ! ; l Y O J • ' • • • ! . \ - r . \ I • I < h i 1 . 1 . • r O I . r . • . • , . ' . : . • ( . • ( • ; . , . • I • ' • • . i i . • . 

• . : ; ; / " ! - • • í í I . í V , ; ; • : . : H " L J - . - . J . ; . - H :•: t i : - : i i \ . . i : r H , I - • . • . - i l o j i : . 

• l . : . . l l . ! . . • : . . I I • . ! • ! • . , . . . . ! , . • • • , • ! . • ( I I . ! ' . ! • I • , : • , < [ , , . 

honioj. Ce granda plimulto de ili restos la bonfaranta Helpa Societo, 
zorginta pri iuj alvenintoj, en memoro eterna; sed mi dubas, u la 
societo sula\:sis aretí per tiu min peseto, elspczata por taga vivtenado 
•'.i- '':'•[' :/i :;•• k-iO liai: ;.>'.nn.:ii opinion. 

Specialan mencion meritas la iutaga koncerto, kiu kom< 
frumatene kaj da ris is vespero : kelke da laboristoj, provizitaj per 
pezaj marido], fotlïapadis la ruston de sur la tuta fera surfaco de la 
í - í p ü 1 • • , • ; . • ' I . *•' • ! i : ' . . ' i , M . . • , > > • ; • . i : ' I , , . • ( : • i n 

j j j - . K , v i ' • : • : . ' i i : - - i - " ' - - - " • ' • : - • • ' ' ' ' ' . ' ' : ' ' ; •• ü 

o. Oni ne tro aludu kvaliton de la pogrande kuirataj, regule ipeti 
antaj man a oj. Kiu neniam elmontris malkontenton, estis la fiíoj; 

j : . : . j \ . I - - ' i : ' , • I V • • , 1 - i - . ; 

ne estus mutaj; sekve mi uras, ke lia arto nenie trovos la tan aprobon. 
En la miksospeca societo, kies anoj kunvenis el tuta Ameriko, His-
panujo kaj Portugalujo, oni povis almena fari studojn pri la verdíre 
brutala konduto de la iipanoj, riuj almo tradis iproke tre màl-
multe da kolega estimo. De tempo al tempo alternis 3a nombro de la 
siplo antoj : kelkaj centoj da ili estis íorekspeditaj, kiel mi pli supre dif.i . .1 i., i ;•. •••. ü • . ,: ii • ••,!.: 

Inter la kunlo antoj de nia «na anta » i roVis kun mia 
amiko Cimr novan boheman kunulon, s-ron H. Maras, kiu ellernis 
Esperanton dum nia pli malfrua komuna voja ado, ar tiam li havis 
pli oi sufi e da okazo vidi ian praktikan utilecon. , i :•••.::. ! i- :. !.i- :'-l'.- - vi. .1 ii:-v 
per helpo de Esperanto konsilantojn. Kaj vere : apena ni estis vizi-
tintaj niajn amikojn konatajn de post la antaüaj kongresoj, s-ojn 
Rosals kaj Sabadell, ni havis la plezuron trovi tuj dekojn da novaj, 
. • : . : , . • •• •••.:• i - v : - . . : a . •>! ; ; • : ; . • ; ; i i : : : i ' : " ; r . v . . ; : , M : í : •. . . r ' . ; . • • . . 

apudmaia urbo fan.úi i '1 1< tempo. La vetero estis 
en la komenco agrabla kaj ni faris iutage promenojn : tra la vivople-
naj «Rambla», en la parkon kun zoologia ardeno, al la marbanejo. 



KATALUNA EspERANTiSTO 33 

sur la montoj' i I bidabo k. t. p. Specíale ni atis la 
permeson vizitadi la pla e la kunvenejon de la societo Espero Kata-
Ittna. Ne estàs bezone aldoni, ke ni uzadis la rajton plenmcznvc; 
la ofte a ditan inviton « i tie vi estàs hejme» ni plenumadis do ver-
sence. Agrable estàs trovi tian gastaman ambron, kie la esperanta 
lega o kaj la okazo renkoníi cin.ni -:.;nn.uk'.;.mojn memorigas en alta 
grado je amikoj en l i h jn l i i 1 \o in i 
metra distanco. 

Kelkafoje ni estis gastoj en la sidejo de societo Paco kaj Amo, 
alian fojon, kondukataj de s-ro Grau, kiu de la unua renkonti o 
elmontradis al ni sian danke uzatan servemon, ni vizitis lecionon en 
sidejo de Barcelona Síelo. 

La tempo pasadis rapide, sed tamen ni povis in profi 
oportune por vidi ion belan, kion Barcelona prezentas : kaj multe 
da rimarkinda oj ni vidis! Speciale mi citu la artiste ornamitan 
palacon de «Orfeó Català» kaj la salonojn de «Centre Excursionista», 
kiujn ni vizitis akompanate de S-ro Rosals. 

Kiam ni trovis, ke nia restado en Hispanujo estos longa — la mi
lito pli kaj pli kompliki adis — ni decidi is farí ekskurson tra Katalu
nujo. Ricevinte de S-ro Bremón rekomendan leteron, ni 
Sabadell — nia unua haltcjo. Àpenau ni vizitis la Esperanto-oficejon 
de S-ro Piferrer, tuj ni trovi is irka itaj de aro da amikoj, kiuj 
invitis nin afable en siajn kunvenejojn. La umian vesperon ni pasigis 
en la gastemaj ambroj de societo] Semo 1 l a duan tagon 
amíke nin akcepfe ^amidcanoj en Terrassa, kies vasta kunvenejo 
estis ankora pli malfrue, celo de niaj vízitoj. Agrable ni estis sur-
prizitaj de la rimarkinda kvanto da esperanta oj elmontrataj en la 
magazena fenestro de S-ro Casanovas : inter ili ni trovis multe da 
kartoj el Bohemujo, senditaj de niaj konatoj. Ni konvinkigis, ke 
nia nació estàs tre bdne konata inter la katalunaj Esperantistoj. 

Dum unu plua semajno ni ripozis en la mona ejo de Montserrat, 
kies irka a on ni multe atis traíradi pro ia vere mirbela rokaro. 
Ce revena voja o al Barcelono ni halüs, ;ikompanataj de amikoj el 
Terrassa, en Rubi e S-ro Segarra, tie ni refoje havis la plezuron sa-
luti multe da novaj samideanoj en iiia kunvenejo, kiuj nin tre afable 
akceptis. Fine, refoje akompanataj, ni vizitis la societon en Molins de 
Rey, kies prezidanto s-ro pastro Pomes ciel elmontris al ni sian serve-

Nia rondvoja o tra Katalunujo havigis al ni multe da amikoj: 
gesinjoroj Torruella, Puig, Costa, Julià, Rates, Sola, Chaler, Oller, Ven
tura, Garriga kaj multe, multe de aliaj ofte estos de ni rememorataj. 

http://cin.ni
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Ne estàs cble parkere skribi iujn nomojn de amikoj, kio~ sorvoj donis 
al ni tiom da okazo konvinki i pri la admirinda gastamo kataluna kaj 
pri la enradiki o de Esperanto en ilia lando. La ekskurso nin konten-
tigis tiom pli mullv, ar en inj íokuj ni est i,- akcrpütaj kun neatendita 
sincereco, kiu nin — mi devas dirí — e tiom surprizadis, ke ni ofte l*e-
zitis profit i la invitojn elkore prezcnlatajn. Cio vídinda, kio en alia 
okazo sendube restus de ni nerimarkiia kaj ec nealhvbla, estis anta 
ni malfermita : jen fabrikoj, tie faka lernejo, artista kolekto, rimar-
kindaj knnsiniíijoj, nacia amuzajo, k. t. p. 

Kun tute novaj impresoj ni revenis en Barcelonon. La katalunaj 
smiideanuj, kies prrfi.-kia sno de IÍ-VM.-J:LM I LO onivas ilian amon al la 
genia verko de Zamenhof, gajnis en ni amikojn, kiuj citos iliajn nomojn 
kaj la organizon kiel modelon ie kie ni predikos pri Esperanto. 

Dum nia forestado ekíurio/.is cu i iuaadono la ttfa epidemin kaj 
ni kortu ite a dis pri la perdoj, kiujn i ka zis jam en vicoj de niaj 
konatoj : anka la karmemora edzino de S-ro Rosals, kiu la unua tiom 
afable nin akceptis post nia alveturo el Francujo, forlasis por iam 
-iajn karajn. — 

La epidemio ne estàs facile venkebla; mem inter la ipanoj aperas 
jam simptomoj de la dan era malsano — ni fine decidi as forlasi Bar-
cclonon krsj veturi Bud.cn, kie a.nkau la temperaturo pli favoros nian 

• • I ; • • •'- • ';r ;- • 'r;j-:7:l! : i'd 1.1, ; ] I, -l 
por kclkmonata. turista voja o tra la tuta Hispanujo, kíun ni nun 
estàs entreprenontaj. 

ED. KUHNL 

BIBLIOGRAFIO 

TUTMONDA JARLIBRO ESPERANTISTA. — Esperantista jaro 1913-1914. 
(Korektita is la 15a de A gusto 1913)- Prezo Fr. 3.50 (Sm. 1.40) 
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esti rakontata al la esperantistoj, la Fundamentajn Dokumentojn de 
nia organizajo, kiuj devas e~ü konitaj de iu bona samideano. Helpi 
al la perfektigo de tiu libro estàs éies devo. 
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KONFESO. Milka Poga ic. Kun la permeso de F a torino el la kroata 
lingvo tradukis Antonija Jozïcic. — Propra eldono. Prezo Sm. 
0.500; afrankita : Sm. 0.600. — Kostajnica (Kroatujo) 1913. 

Sinjoro Mavro picer el Zagret estàs tre prava en sia antaüpa-
rolo al tiu bela verko. Por sia peno, la tradukintino meritas la don 
kaj dankon de ni iuj. Ni dankas ke i konigis al ni tiun interesan 
verkon de potenca artistino. Ni la das ian tradukon, kitrn ni sen-
hezite rekomendas. 

Estàs tre kurioze rin arojn, kiuj estàs nekompre-
neblaj apud la bela oj de la stilo de la tradukintino. Mi supozas ne 
erari, certigante ke la kulpo apartenas al la enl 
vortaroj, kaj mi estàs certa ke fra lino Jozi ic, kiu tre bone sentas 
nian bngvon, korektos ilin por dua eldono. 

Helpe al la korektado mi montras tiujn erarojn, kiuj rilatas la 
vortaron. 

absolvi medicinon (pa o 8), absolvadi la lernejon (p. 63), (en 
senco : akiri d íakcion (p. 15), 
fantastajn fabelojn {p. 23), enkatenigita (p. 81), malri ulo (p. 35) 

(p. 73) (en sencoj : malfeli ulo, malfeli o). 
En pa oj 10, 14, 38, 54, 59, 60, 63, 65, trovi as ne korekta uzado 

de is, enerale pro nenecesa uzado de ne post i. Ekz : is ilin ne 
haltigis, (anst. is «kiam» ilin haltigis). is unu vesperon i ne atendis, 
(anst. is «kiam» i, unu vesperon ne atendis). Gis mi ne decidís vo-
ja i (anst. is «kiam» mi decidís voja i). Ne forgesis tion isvive (anst. 
ismorte?) k. t. p. 

TRAVIVAJOJ DE RO. O. (Prezo Sm. 0.750.) 

Sinjoro Ric l ginda samideano 
eldonis rakonton de siaj multenombraj voja oj kaj disvendas in 
profite de la blinduloj. Tio sola jam instigus nin al la a eto, se krom 
tio, la verko ne estus bone verkita kiel i estàs. La amantoj de voja-
aj priskriboj certe multe uos legante in. 

Rimarkoj. En la íino de la verkt in. amiko Sinjoro 
[ • ' • • À ' - - I ï \ Y : : . '";•••••:•:•:•••••, • • • • : [ . , , : . . : : • • • . . : • . . . • . • : • , • ; ; 

donos certe min, se mi ne aprobas tiun mikson de literal 
gramatika oj en sarna libro, kaj se ni ne opinias la konsilojn necesaj. 
Konsili ke oni ne devas d'i ,:híi tu la verdan 
a la fu an, k. t. p. aspel konsilus ke por 
dece man i e man otablo oni ne devas enmeti la man a o n en la 
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nazon, nek preni ilin per la pinto de la pluvombrelo. Tiuj konsïloj 
bonaj en gramatikoj estàs ofendaj por la leganto de literatura o, kaj 
izolita verkisto ne devas instruí al persono, kiu a etas libron por ui 
Hteraturon, ne por ricevi lecionon. Jam sufi is al ni, ke la Oficiala 
Gazeto tedis nin per similaj infana oj sub la kontrolo de E. L. A. 
Ni ne rajtos plendi poste, se neniu a etas librojn a neniu abonas la 
Gazeton de niaj Institució]. Librojn kaj tiun gazeton a etas la per-
sonoj, kiuj jam konas la lingvon a kredas koni in. Oni ne rajtas 
fari al ili unuagradan kurson. 

Aliflanke, ne iu konsilo estàs sekvinda. Ekzemple, tiu pri pre-
pozicio te. Kelkaj esperantistoj metis al si en la kapon, ke oni ne 
rajtas uzi akuzativon post te. La rezonoj estàs la jenaj : 1) Doktoro 
Zamenhof neniam uzis akuzativon post i. 2) te ne havas sencon de 
direkto. 

Al la unua ni devas respondi, ke i ne estàs argumento. Mi ri-
markas, ke ar la Majstro diràs «mi iros al via domo» kaj ne uzas te 
en la frazo, estus tre mirakle ke li povu uzi akuzativon post vorto 
kiu en la frazo ne trovi as. Al la dua mi respondas, ke i estàs absurda. 
Oni scias tuj de la unua leciono post la varbi o, ke oni ne uzas akuza
tivon post al kaj is, tial ke ili jam enhavas sencon de direkto; kaj. 
ke la akuzativo post prepozicio taügas por aldoni tiun sencon al la 
prepozicioj, kiuj ne enhavas in. Sekve... Sekve, kun la pardono de 
nia kara samideano, ni uzos akuzativon post ce iam, kiam ni deziros 
montri movon, is kiam oni Santos la l-"undamenton. Kaj oni povos 
kritiki la sencon,1 kiun ni donos al la vorto te, sed ne la akuzativon 
uzitan post i. 

ESPERANTO. NOTIONS COMPLEMENTAIRES. par Th. Cart et Em. 
Robert. — Prezo : fr. 0.40. — Presa Esp. Societo. Paris. 

La verko kompletigas la Noüons Elémentaires kaj Bildaro de 
la samaj a toroj. i atente studas la specialajn malfacilajojn, kiujn 
franco povas renkonti en la lernado de nia lingvo. 

1. Taroen oni ne povos kritiki, se oni uzas in en senco de franca chez. 
«Kion, al la diablo, t iu sentaugülo fans ^- mi?« (Georgo Dandin, Zamenhof). 
Sekve, se oni faràs Ce itt, oni povas iri Ce iu, kaj oni devas diri iri te iun, se la 



ENLANDA MOVADO 

Nia bona amiko, S-ro Mcnsa, suferis la perdon de sia patró kaj 
; - •• : • : . ; . . , . - ! uelonge. 

Gesinjorojn Mensa, la kura aj gesamideanoj, ni kondolencas 
sincere, sentante kiel propran ilian agrenon. 

Nia kara pioniro, S-ro Pujulà, restas for de la batalkampo por 
la unua fojo post sep monatoj da militado. Ni tre ojus, se en simila 
situació li povus resti is la íino de tiu i sangoriverojn ver anta 
lukto. 

TERRASSA. — La ia° de Oktobro oni malfermis la iujarajn 
kursojn por fraülinoj, por viroj, kiuj estàs ankora sufi e sukcesaj; 
por konigi la malfermon de la kursoj oni disdonis en la urbo tri mil 
propagandajn foliojn, per kiuj oni historias la esperantajn okazinta-
ojn de la jaro 1914*. 

En la sarna monato ni havis la plezuron gastigi tri bohemajn 
samideanojn, S-roj Ed. Kuhnl, V. Cimr kaj Maràs, kiuj restis kelke da 
tagoj en nia urbo; S-ro Kuhnl faris anta la esperantistoj interesan 
paroladon per simpla, de iuj komprenebla Esperanto; li parolis pri 
multe da tcknikaj kaj sciencaj aferoj: senfadena telegrafo, impresigo 
de fonografaj platoj per la lumo, fakaj nomoj de teksarto, unurela 
vagonaro, kaj kun tioli en ô  kiu bonegeamuzisla 
eestantojn. Post kelke'da tagoj ni akompanis niajn amikojn al Rubí; 

en la nomo de iuj samideanoj el Terrassa mi esprimas al ili korajn 
dankojn por ilia afabla vizito. 

La dimanòon 23° de Novembro, S-ro M. Solà faris en la gru-
pejo prelegon en Esperanto pri la «Vegetala Reprodukto»; li parolis 
pri la kvar verticeloj de la floro, la poleno, la ovosfero, la ovujo, la 
fekundigo kaj la frukto : la prelego estis pli interesa danke al la de-

kiujn sur la tabulo verkis S-ro J. Bassó. 
La 6an de Decembro S-ro J. Figueras faris belan prelegon pri. 

«La Teksaj Fibroj»; per bona Esperanto li parolis pri la lanaj fibroj, 
iliaj skvamoj, la feltrado, la kotonaj fibroj, kotona silko, asbesto, k. c ; 
anka la parolado estis ilustrata de bonaj desegnoj, kiuj prezentis bil-
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dojn de diversaj fibroj per la mikroskopo kaj diversajn aparatojn 
uzatajn en la teksa industrio. 

La 13" de Decembro oni disdonis la premiojn el Konkurso orga-
nizita inter la anoj de Ltímon; post parolado de S-ro J. Ventura, la 
sekretari» legis la raporton kaj rïcevis premiojn : S-roj V. Bufi kaj 
J. Casanovas; subpremïojn : S-roj J. Chaler kaj V. Alavedra; kiel 
premiojn oni donacis du silkajn portretojn de D-ro Zamenhof kaj 
librojn el nia esperanta verkaro. 

La 27« de Decembro okazis generala kunveno de la grupo por 
elekti ïa Komitaton por la nova jaro; estàs elektitaj : S-ro V. Alave
dra, prezidanto; A. Soldevila, kasislo; J. Girona, ar ivisto; J. Bassó, 
LI, Martí, J. Chaler, vo donantoj kaj M. Solà sekretario. Oni decidís 
anka dissendi al iuj publikaj bibliotekoj kaj legejoj el nia urbo, 
iujn bro urojn, gvidfoliojn, propagandilojn k. c. aperantajn en nia 

lingvo. — La Kores-pondanto. 

• • • 
£1 la esperantaj gazetoj 

ALVOKO AL USONAJ* ESPERANTISTOJ 

La Europa milito estàs terurega sortbato kaj malhelpo kontraü 
nia sankta afero. Inter la usona samideanaro ekzistas sendube multe 
da timkoruloj kaj seniniciativuloj, kiuj en la nuna krizo pensos, au 
jam c-uis iK-ii-ima} ; <Mo \vl La rspcr.mtismo perdi os; la e ropaj 
samideanoj estàs grandnombre devigataj militservi, kaj aroj da ili 
mertas. Kaj la milito mem estàs gravega indiko ke la jarlongaj klo-
podoj de la tutmonda esperantistaro ne faris impreson^sur la regís-
taroj rilate al la paccelo. Bedaüreginde, tre, tre! Sed mr ne havas la 
povon plibonigi la aferon; ni usonaj esperantistoj nur povas atendi 

sendispute 1' senmove la eventualan rezulton. La movado 

. nutrado 
lanta enpu on de kelkaj jardekoj, sed kion ni povas fari? Tute, 

ï koncernas pri nia iutaga nutra " 
; tial mi min ne pkf enos pri r>>. Jen la pensoj de la anceli uloj, 

la plasmokruruloj. 
Permesu ke mi diru al vi, karaj enlandaj samideanoj, ke ni povas 

fari multe, ja multege! Se tuta Eíiropo estàs en tumuíto kaj bruo, ciu 
povas senpcnr rave difektos nian aferon tie. La mo
vado konfuzi os, multe da diversaj grupoj tie, post kiam levi os la 

i al kalalunaj esperaatistoj ni volonte subskribas.— K. E. 
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pulvnuboj, sin trovos nur trí au kvar. , jn i mal ojajn 

V.':j i in:.::-'; : • •: • 
eksentosla neccí•• -ikigi, kaj mi e povas diri, i 
tigi la usonan organi; bulon, kaj varbi • • . .•,•!': . • 
listo en Europo, la tutmonda Esperantistaro iam konservadu pres-
ka la saman nombron de anoj. La alvoko estàs al vi, kara s; 
ne lasu la laboron al via kunulo, al via frato, a al la grupo en la 
proksima urbo. Vi mem devus esti vigia varbanto. Se vi en la pasinta 
tempo ne multe klopodis pri la kreskado de la Esperanto-movado, 
komencu nun. Ne estàs tro : itas uste matura, 
La sankta afero bezonas vían helpon titisto en Usono 
altiros nur unu personon al la movado, nia nombro duobli os. Pri-
pensadu tion! Kaj multaj el ni facile povas gajni tri a kvar novajn 
inembrojn. La propagando jam ne est: .-;.]./ al la granda . . •• -. ' • '• :••: :• : • . • • : • . .• ••:••••./••• ' • • . • : -. :. ••.. 

ogika bazo sur kiu oni povas starigi 
argumenton. Eb] lojn senrezulte, ! . : •! ••••• • • . . ., . . ••••.•• ,... . I-' •)• • ,.••';...•••• .... . .: 

ito eble la sola en via urbeto Jis kiam vi estos 
grupeton. En la granda urbo Cincinnati mi • •• !• . • •' • 

rai laboris kaj atendis. Niu : n grupon tie i, •!• -i : 
ni nun permesas al ni ripozon sur la laüroj! Tute ne. «Ciam laboradu» 
estàs nia devizo. Ne forgesu ke «En unueco trovi as forteco». Se vi 
havas grupeton de tri a kvar anoj, kiuj laboras kune harmonie, u 
tio ne superas lait graveco la individuajn klopodojn de iu el ili? La 
respondon vi scias. Se vi jam estàs grupano, proponu la enkondukon 

••'•<•: : i:;;ir[i>. ::••.'•'•'...• 
packonservadon kaj perecon en la nuna grava militkrizo, tiel same 

.!•.!•;. .':•• • . . • . .. • :• ... 
atendas de ni la konservadon kaj la DISVASTIGON de nia ideo. 

jos. E. SIEGEL 
•' • • • • 
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!',,•• I \|. M 
k u n s i d o . k u m vcv<ü< el la K o m i i a t o de K. E. l<\, S-roj Balsclls, Se r ra t , 
B u y é kaj Ventura, kaj l a ü d c r e invi t i iap , S-roj A m a d e s , Gili, Rordas , 

- •'•. I •'• n> ! r .v-vV. ':.'•• -••;'. !v. i- , / ; iiiis:-- I , ü ; U . -.. -. >. 
S-ro Balcel ls , S-ron Rosa l s kaj Pas tron P lanas , Pas tro Coll kaj 
S-ron R e y , S-i " " 

un i. p » \ u ^ a r a u t n 
íederacianoj ne pagis ankora s 
publiki i nia gazeto . 

S-ro Balcel ls , k o n s t a t i n t e k e e s t à s u r a afero pub l ik ig i plu alme-
na u n u numeron d e K. E . en la jaro 191411 por k e la Eed a< n©j 
ne suspektu pri morto d e n ia o r g a n i z i j n , p r o p u n a s lau in ic ia l ivo de 
S-ro Codorniu, starigi monko lek ton inter la kuns idanto j , k iun oni 
a p r o b a s ka j k ies rezuí tato j a m aperis en K. E . de Decembro . 

Oni decidas p r i la. j a ro 1915*, kiel eble plcj regule aperigi la 
gazeton, ne p l i g r and ig i la j a r k o t i z o n al la íederacianoj kaj klopodi 
pr i alk>;o al la. K . E . .F. de nova j sc.d pL--...;ania j mc-mbroj . 

Pri la kuns ido de prezidantoj de ali intaj grupoj , laü diràs la 4a 

regulo el la Regularo d 1 1 1 tial k e multaj el ili ne 
ces tus , dcspl i n u n p r o la a k t u a l a j c irkonstancoj 

1 ' 'e jo d e K. E 

kaj prezent i p lanon u e fekt ive t i o k o n v e n a s . 
Oni akceptas proponon d e S-ro Grau rilate al t io k e la K. E . F. 

KORESPONDADO 

leteron. B o n vol u sciigi nin 



iu membro de la Kalaluna Esperantisia Federació, a aboninto al KA-
TALUNA ESPERANTISTO rajtos dufoje dum la jaro publikigi en la gazeto 
kromsia nomokaj adreso 10 VORTOJN por peti korespondadon, inter-
an ojn de kolekta oj, informojn k. t. p. au sciigi an on de adreso 

N> 
********************* 

D-RO J. BREMON 

R A D I O J X 
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ihCiam Antaúcn (Xifré, 25. Barcelona-' 
5paperfolioj knj 5 kovrrloj : 10 (vníinu 

S-ro Josep Grau, Claris, 72, 

Barcelona, serèas komandi-

PROPAGANDAJ MARKOJ 
DE LA KATALUNA ESPERANT1STA FEDERACIÓ 

A ETADO DE IAJ MARKOJ 



AL CIUJ FEDERACIANOJ 

K:u]Hidu aUurnk: ; v p v:;ni knlizon ;:: la 

K. E. F. Gi liveros al vi la gazeton 
KATALUNA ESPERANT1STO 

Plialtigu laüpove vian kotizon, por ke via 
Federació havu potencan vivon 

Alvarbu por la K. E. F. almcna unu novan 


