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L' E S P E R A N T O A C O P D ' U L L 
ALFABET. - A, b, c (ts), (tx), d, e (e), f, g (gue,gui), (tj), h (aspirada),'h (for-

tament aspirada), i, j (i), (j), k, 1, m, n, o (6), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s). 
Uaccent tdnic recau sempre sofire la pen ltima siilaba 

LA 
article determinatiu 

el, els 
la, les 

J 
(sona 0 

forma el plural 
faktoj, manoj 
okuioj, aniinoj 

IN 
suflxe per aformar 

el femeni 
sinjorino, re iiio 
katino, leonino 

terminacid 
substantiu 

lakto 
urbo 

komerco 
(comerc) 

terminacio 
adjectiu 
blanka 
antikva 

komerca 
(comercial) 

terminacio verb 
(inflnitia) 

kompreni 
labori 

komerci 
(comerciar) 

terminacio 
adverbial 

felare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

AS 
C O N J U G A C I D E L V E R B 

!S os us u 
temps present temps passat temps futur mode condi- ^ e

s S ™ I 
tiu 

Mi skribas 
Jo escrie 

skribis skribos skribus 
escriuria 

skribu 
escrigui 

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti i les formes de 
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Mi estas skribanta, jo estic escribint. La letero estis skribata, la 
lletra fou escrita. 

DECLINACIO DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reb 
1'accio d'un verb (complement directe) 
va seguida de la lletra M _ 

Li vidas min. EU em veu. 
Mi vidas lin. Jo el veig. 

Miskribas la leteron. Jo escric la carta. 

En els altres casos, la relacio que 
hi ha entre dos substantius s'expressa 
per mitja de Ies preposicions al, de, kun, 
per, sur, super, sub, en, ekster, tra, trans, 
anta , post, inter i altres. 
Al la patro, per la plumo, sur la tablo. 
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KATALUNA ESPERANTISTO 

Als esperantistes eatalans 

[A dos anys, en empendre'ns la tasca de fer reaparei-
xer la revista «KATALUNA ESPERANTISTO>, por-
taveu de la nostra Federacio, creguerem seguir la 
seva tradicio donant-li un caient netament literari i 

publicant-la gairebe totalment en la llengua internacional. 
D'altra banda, aixo ens era imposat pel fet d'esser la Fede-

racio Catalana d'Esperantistes la organitzadora dels Jocs Fiorals 
Internacionals, que tan bellament son celebrats durant els nostres 
Congressos, i que cada any enriqueixen !a literatura esperantista 
amb bon nombre de composicions en vers o en prosa, la sola 
publicacio de les quals es suficient a omplir les planes de «Ka-
taluna Esperantisto>. 

El nostre criteri segueix essent el mateix; creiem, pero, que 
1'insercio d'articles de propaganda en la nostra llengua nacional 
esdeve cada dia mes convenient, si volem assolir una major di-
fusi6 de 1'Esperanto a Catalunva, principalment en esferes in-
teMectuals. 

Amb aquesta finalitat, des d'avui sera redactada la nostra Re-
vista en catala i esperanto indistintament. En catala, donarem in-
formacions' serioses rdocumentades sobre els progressos en 
Fadopcio de 1'Esperanto com a llengua auxiliar internacional, 
comen^ant en el proxim n mero la publicacio en fulla apart del 
Raport del Secretari General de la Societat de les Nacions, apro-
vat unanimement en la darrera Assemblea, sobre els resultats 
d'una enquesta oficial d'aquell organisme relativa a 1'estructura, 
difusio i ensenyament p blic de 1'Esperanto; seran inserits tambe 
articles de propaganda i estudis semblants al famos «Essencia i 
pervindre de l'idea de llengua internacionab, de la «Fundamen-
ta Krestomatio», que tenim en curs de traduccio. En esperanto, 
seguirem publicant els treballs premiats en els Jocs Florals In-
ternacionals, ultra excellents traduccions de literatura catalana, 
i tot alld que afecta la vida interna dels esperantistes. 
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Mes, per a poder realitzar aquests proposits i atenver en la 
nostra tasca la maxima eficacia, ens cal la coHaboracio decidida 
dels esperantistes catalans. 

Per mitja d'aquestes ratlles ens adrecem a tots, demanant 
l'ajut economic, car les quotes anyals dels adherits a la Federa-
ci6 no deixen prou marge a despeses de propaganda. Esperem 
que els mes entusiastes voldran encoratjar-nos amb 1'espont nia 
tramesa de donatius. 

Kongreso de Iberaj Esperantistoj 
en Valencia 

Niaj Valenciaj amikoj preparas por Peutekosto (dum venonta 
Majo) Unuan Kongreson de Iberaj Esperantistoj, kiu, espereble, 
atingos grandan sukceson. Anka ni esperas ke tiu kongreso 
estos partoprenata de granda nombro de Katalunoj, 

Kvankam la organizantoj alnomas tiun okazontan Kongreson 
«Unua», i fakte ne estos la unua kunveno de Iberaj esperantis-
toj, ar estas jam okazintaj kun pli-malpli da sukceso «Unua 
Kongreso de Hispana Esperantista Konfederacio» (Reus 1916), 
«Unua Diskuta Kunveno de Esperantistoj de Iberaj Landoj» (Bar-
celona 1920) kaj «Dua Diskuta Kunveno de Esperantistoj de 
Iberaj Landoj»,(Zaragoza 1921). 

Ni deziras ke tiu i kunveno estu pli fruktodona ol la anta aj, 
kaj ni ojos se fine montri os ebla la ree malsukcesinta kunligo 
de esperantistaj fortoj en la Ibera Duoninsulo, 
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Xa Kongreso de la 
Kataluna Esperantista Federacio 

Manresa: 1-2-3 Aprilo 1923 

|RE sukcese disvolvi as la organizado de nia proksima 
solena jarkunveno. 

Ni volas honori i tie la nomojn de la entuziasmaj 
samideauoj el Manresa, kiuj plene sin oferas por la 

preparo de la Deka Kongreso. 

ORGANIZA KOMITATO 

Prezidanto: S-ro josep Albages 
Vic-prezidanto: S-ro Felip N. Pujadas 
Kasisto : S-ro Angel Llobet 
Sekretario: S-ro Joan Oliveras 

FAKOJ: 

S-ro Francesc Pijoan 
S-ro Alexandre Badia 
S-ro Artur Torrents 

Ili iuj apartenas al ia loka Grupo «Bela Espero», fondita 
anta unu jaro de la Kongresa Prezidanto S-ro Albages. 

Honora Komitato estos balda starigata, konsistanta efe el 
la urbaj a toritatuloj, kies protekto estos tre efika al la celoj de 
la Kongreso. 

iusemajne raportas pri la estonta manifestado de Esperan-
tismo en Manresa, la lokaj urnaloj «Patria» kaj «El Pla de Bages» 
kaj anka la ceteraj. 

Estas preparata la programo de la Kongresa festaro, kiu 
anta vidi as tre interesa kaj alloga. Krom la kutimaj Floraj Ludoj, 
Oficiala Festeno, Esperanta Diservo, Ekskursoj, k. t. p., okazos 
pluraj eksterordinaraj festoj, plene pla aj, speciale aran itaj de 
la Manresanoj. 
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La Kongresaj laboroj konsistos el malfermo de Propaganda 
Ekspozicio, okazigo de Esperantaj Ekzamenoj kaj la ordinara 
Labora Kunsido, al kiu oni dedi os tutan posttagmezon. En i 
oni devas solvi la demandon pri reformo de la Federacia 
regularo. 

La Direkta Komitato de K. E. F. atentigas Ia federacianojn 
pri tio, ke ili devas sendi iuspecajn gravajn proponojn disku-
totajn e la Kongreso, al la Sekretario S-ro Roma Guardiet, anta 
la la de Marto. 

Anka estas petataj anonci sin anta la Kongreso, tiuj kiuj 
volas ekzameni i kaj akiri la diplomojn pri «Kapableco» kaj 
«Profesoreco». 

Fine ni rekomendas al la Grupoj ke ili helpu la aran on de la 
Ekspozicio, per sendo de ta ga materialo al la Kongresa Komitato. 

Ct3 Cg3 CfcJ 

IXai Internaciaj Floraj Ludoj 

LISTO DE RICEVITAJ VERKOJ 

1. Alta celo postulas grandan laboron. — 2. Sama devizo (ver-
sa o). — 3. Mezmara libera vojo. — 4. Dol a rigardo ravis min. — 
5. Lasu la versfaradon al poetoj! — 6. io estas necesa kio oka-
zas. — 7. Al la verda stelo, eterna fidelo. — 8. Dol e kaj dece 
estas pro patrujo morti. — 9. Simbolo. — 10. Feli a kiu scios es-
timi intelekton. — 11. Treballem puig el treball es vida. — 12. 
Fiat Justitia. (Da ros) 

Ni dankas la gazetojn «Esperanto Triumfonta», «BelgaEspe-
rantisto», «The British Esperantist», «La Progreso», «Itala Es-
perantisto», «Literatura Mondo» kaj «France-Esperanto», kiuj 
bonvolis represi tute a parte la Alvokon al la Floraj Ludoj. 
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Sanga Nokto 
(7 Junio 1640) 

Dies irae, dies illa 

Patroland' Katalunujo, 
nokten i is taga bril', 
se nuntempo estas nigra 
estontec' ankora pli. 
Arbojn sur vojoj kaj grenon 
sur eben' a montdekliv' 
tagon post tago surver as 
sang' de iu via fil' 
ar mortigas ilin ie 

soldatar' de re ' Filip', 
kvaza el ras' via esti, 
estus Ia plej nigia krim'. 
El filoj, kiujn vi nutris, 
nur unu uas je ind', 
nur li povanta vin helpi, 
nur li via torturist'! 
Grafo de Sankta Koloma, 
nialben' por via naskint'! 
Ve, ke el fuimoj ielaj 
ne vundis vin la furi'! 
Tago, kiam vi naski is, 
estis tag' de malfeli '; 
estus por patruj' pli bona 
la naski o de skorpi'! 
Certe vi rodis la mamon 
de la via nutristin', 
ar nur lakton al vi donis 

anstata venenon i; 
ar vin vidinte sur tero 
i vin ne pelis el i, 

vin tra la voj' de 1' an eloj 
sendante al paradiz'. 
Tiel ne devus in fari 
land', kiu grandigis vin, 
nekredante, ke por pago 
vi in subjugos per lig'. 
Vi vidis fortiri filojn 

el la brakoj de patrin', 
forpu atajn el la mondo' 
pro la plezur' de mortig', 
dum nestfaris fremdaj trupoj 
en brakoj de la naci', 
serajloj, tombejoj 1'urbojn 
farante pro la milit'. 
Ja de P patrujo la plendojn, 
ja la emojn a dis vi, 
ja vi vidis manligitan 

in, kvaza voja rabist'; 
sed bastarde ne atentis 
vi pri patrina sopir', 
kaj permesis malbonkore 
ke stre i u la ligil', 
kaj ke i u ia krono 
junko pika sur tempi', 
kaj la ora sceptro, kano 
per kiu vi frapas in. 
Se ia kruco tro pezas, 
almetas aliajn vi, 
kaj nur galon kaj vinagron 
donas al i por soif. 
Se i montras siajn vundojn, 
turnas viza on kun rid', 
se vi ilin ne dis iras 
kvaza per ungoj de tigr'. 

enojn vi metis al Serra, 
al Vergos', al Tamarit', 
kaj nur pro tim' ne kura is 
peti morton de Klaris'. 
Sed' haltu! De malbonfaroj 
pleni is jam Ia sufi '; 
vole de 1' martir' - patrujo 
alvenas nokto de 1' fin'. 
Punon i nun jam ricevas, 
je i, do, estas maltim': 
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almena se oni punos, 
tio estos sen insid'! 
Jam a di as sur efstrato 
kiel sova a longkri' 
trumpet', pro kiu en manoj 
de popol' biilas fai il'. 
Ili gin svingas nialame, 
kaj e ia kruda tint' 
post iu frap' kelkaj kapoj 
ruli as sur Ia paviin'. 
Ve, la sango tiel arda 
ebriigas kiel vin': 
kiu trinkis unu gutou, 
nek river' satigos lin. 
Kaj respondas la najbaroj 
la alvokon al mortig' 
per, Ce fundo de 1' butikoj, 
denta kaj muela grinc'. 
For survoje! For survoje! 
krias dum fal ilo-sving', 
klopodante in akrigi 
sur kolo de malamik'. 
For survoje! For survoje! 
a di as en alto dir', 
ar nank, nank, la te sonoras 

en pre ejturo de 1' Pin'. 
Pordoj defalas sur teron, 
sangas segaro kaj lit', 
kiu dormas, ne veki as; 
se maldormas, ve al li! 
Petoj kaj larmoj ne ta gas, 
ne ta gas emo, nek kri', 
at iras pli furiozaj, 

kien a di as sopir'. 
Pravas tie nur la glavo, 
le on faras la dezir', 
kaj oni ja tiel agas 
pro, de 1' mortantoj, ekscit'. 
Tie I' viroj de Sankt-Cilja, 
de Rok-Ginart tie i: 
fajrerumas per okuloj 
ili pli, ol tor a bril'. 
Deputitoj iras meze 
de la popolo por gvid', 

kaj anta ili sur stango 
la kapo de malamik'. 
Tro forta estas reven o, 
barcelon-popol' fal ist', 
tro forta estas estinta, 

ar da gren' restas nek spik'. 
Restas la malbona Grafo: 
preti u li al destin', 
ar por Irinki sangon lian 

je vin' ne estos soif. 
Krias anta lia domo 
—Enen!—kun arda indign' 
aroj da homoj sova aj 
en iufera kunmiksi '. 
Je pecoj falas sur plankon 
pord', kiun fermis riglil'; 
oni tuparon surgrimpas 
kiel malbona spirit'. 
En iu angul' lin ser as 
venenoplena skorpi', 
kiu roinpus e la feron, 
se per fer' li kovrus sin. 
Nek tonon, nek tneblon lasas 
timante pro artifik'; 
kiou lertec' ne atingas, 
frakasas peza liakil'. 
Sed se blasfemis enire, 
blasfemas pli dum elir', 
ar el la ka ' frakasita 

estas fluginta la bird'. 
Kaj la amaso, brulanta 
pro 1' malsukcesa sciig', 
reiras al mur', tra kie 
li forkutis la la dir'. 
Je centopoj al uti as 
tien, po cent kaj po mil 
dezirante lian bruston 
vundi per sia armil'. 
Unuj e 1' pordo restadas, 
por kontrolo de 1' elir'; 
kamparon iras aliaj 
malluman kiel pupil'. 
Kiuj iras tra kamparo 
nur divene ser as lin; 
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sed kun obstin' rigardinte 
vidas lin en malproksim'. 
Kaj kvin aptid li trovi as 
hazarde dttm la ating'; 
kvin tran ilojn ili portas, 
lin trapikas iuj kvin. 

De Sankt-Bertran'en gardenoj, 
ntalsupre de Mon uik', 
sur amas' de tonoj staras 

kruco de pinarba lign*. 
Tien iru, montarano, 
iru, barcelona-fil', 
pre i untt Patro-nian 
por 1' estiitta torturist'! 

JACINTO VERDAGUER 
El kataluna lingvo tradukis 
JOSEP GRAU CASAS 

D D • 

Stranga Danco 

Ne vant\ amttz', 
sed sankta Muz' 

inspiras min por kanti, 
per sor a fort' 
de 1' dol a vort' 

al versoj rimojn fandi. 
Tintante kante trilas rim' 
en fund' profttnda de ia sin' 
kaj ride — spite la reten' — 
jam vibras vive la poem1. 

Se arda flam' 
per arta man' 

sur liro lule ludas, 
Vi, mia kor', 
en tia hor' 

ravite mire mutas. 
Multfoje oje, se niinut' 
agordas kordojn de 1' liut', 
senhalte alte vokas pet' 
al versaj formoj de I' poet'. 

Se ema sent', 
gehena tent' 

la koron torde mordas, 
konsolon por 
la sola kor' 

la Muzo verse portas. 
Jen larme svarmas rim' post rim' 
dolore plore en la sin', 
jen vigle tiklas rida son' 
por verki versojn per krajon'. 

Ne vant', amuz', 
sed sankta Muz' 

miu igas versojn for i, 
por dia ben' 
per pia pen' 

en korojn anion sor i. 
Aklama aino de Ia lir' 
senpene venas per inspir". 
Modeste festas ritma danc' 
de 1' rimo kaj de 1' asonanc'. 

JULIO BAGHY 
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La kalikota vesto 

|jUR sia Iar a se ego, sidas apud la fenestro la avino. Armita • 
per akra tondilo, rajdantaj sur la nazo la okulvitroj, punkton 
post punkto, i malkudras zorgeme Ia trouzitan tega on de sia 
piedkovrilo. 

irka i, klini as super broda oj tri blondaj kapetoj. La 
silento estas kompleta. jKra-kra-kra! diras la tondilo, itik-tik-tik! la ku-
driloj balbutas kiel ra ka cikada kanta o, kiu akompanas la iluziajn ideojn 
de la junaj nepinoj de la avino. 

Anka la avino revas. La revoj estas propraj de iuj a oj... 
Sed Ia fantazioj de Ia junuloj flugas is la estonteco, kontra e tiuj de 

la maljunuloj returneniras is la estinteco. La avino sopiras kaj ridetas sam-
tempe... Io videbla nur por i disvolvi as inter iaj okuloj kaj la teksa o. 

•—;Kiom da fervoro, avineto!—ekkrias subite Marino, la plej maljunael 
la tri fratinoj, kvaza i veki us ektimigita.—Kial vi ne lasas tian malpla an 
laboron al la servistino? Vi sufoki as de laci o. 

— Ne grave —respondas la avino, kies vangojn ru igas la palakarmino 
de la vintraj rozoj. 

— Tre bone mi konas Justinon... ion idispecigus, ilasus tiun i tek-
sa on kiel neta gau ifona on; kaj mi ja deziras konservi la resta ojn... 

— u de tiu malbela kalikoto? — interrompis Liso. — Sed, avineto, u 
vi ne vidas ke tiu teksa o estas tute dis irita? 

— u vi avari as, avineto? — ekkrias Liano, la plej juna el la nepinoj, 
kun ia komika teruresprimo aperiuta en ia viza o. 

Kaj la tri nepinoj gaje ekridegis. 
— Marino scios trovi la manieron savi pecon sufi an por kovri mian 

«Imitacion»~respondis trankvile la maljunulino. 
— u el tiu maldelikata katuna o?—protestis la junulino — jEstus tre 

malbelege! Prefere mi deziras brodi al vi belan veluran tegilon. 
— Dankon, infanino — dol e respondas la avino; — i ne valoras la pe-

non. Tiu i malnova kalikoto da ros, se Dio volas, tiom kiom mi mem, kaj 
dum mi vivos mi ne volas forigi in... Je mia a o, inspiras profundan ainon 
Ia objektoj konservantaj rebrilon de la estinteco... Sed, kial mi ne rakontos 
al vi tion kio okazis dum la tago en kiu mi ekuzis mian veston siringkoloran? 
Jam viestasenla a okompreni lanekalkuleblan valoron dekelkaj resta oj... 

Rimarkante la malican rideton de la avino, la tri junulinoj iom ru i is. 
— Sciu, ke el tiu i milstria kalikoto, mi konfekciis, per miaj propraj 

tnanoj, veston destinitan triumfi en la edzi ofesto de mia kuzo Filiberto. 
Mi esperis sukcesi en tiu kampara edzi ofesto. Mi vestis min la tiuj 

fasona oj de miaj antikvaj modaj gazetoj kiuj tiom amuzas vin: uetojn kun 
bantoj, pintfini antan korsa on kaj pagodajn manikojn malfermi antajn sur 
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belega kamizolo el brodita nansuo, rubandojn el nigra veluro en kolumo 
kaj manumoj, blankan alon el ina krepo, nigrajn senfingrajn gantojn. Paj-
la apeleto garnita per rozaj floroj de akacio subpremis malforte miajn fri-
zitajn harojn. 

Mi estis ravata de mi mem, kaj mi grimpis oje la veturilon. 
Ne estis eble al miaj gepatroj akompani min; sed —negrave... jtiom da 

fojoj mi efektivigis tian mallongan voja on! La bonega veturigisto gardis 
min, kaj kuzo Filiberto devis niin atendi en la perono.— j is larevidopan-
jo! j is la reveno r a jo! — mi kriis inter la krakado de la vipo per kiu la raj-
disto ekscitis la bestojn kaj surdiga bruado de tintiloj. Tremadis la vitroj 
de la veturilo pligrandigante Ia bruegadon, knaris la radoj, ektu egis kon-
tra la tonoj la huffera oj de la evaloj, kaj iuiaj piedoj formikumis dan-
cante anticipe ar la edzi ofesto de Fiiiberto estos io simila al tiu de «Ca-
macho». Ni estos ducent, festenontaj dum kelke da horoj, kaj saltdancontaj 
is kiam al Ia laci inta muzikisto falos la violono el la manoj. Mi renkontos 

tie multe da onkloj, onklinoj, kuzoj kaj kuzinoj el iuj gradoj, krom grande-
ga nombro da konatuloj; sed kio efe maltrankviligis min, estis la viio es-
tonta mia paro en la balo. 

—Mi destinis al vi la plej belaspektan junulon el la edzi ofesto, la po-
sedanton de nia akvomuelejo—estis dirinta al mi la onklino Gertrudo. Vane 
mi petegis... u ne estus malpla a afero aspekti dum tuta longa tago kiel 
fra lino pli a a kaj serioza ol mi estis, kontra nekonatulo kiu tble tiniigos 
min, kaj uste tiam, kiam mi estis en la deksesjara a o en kiu oni deziras 
nur ridi kaj oji? 

Dume, mi amuzi is babilante kvaza papageto kun la maljuna veturi-
gisto. Sed jkia urso estis tiu kunvoja anto sidanta dekstre de mi! Kovrita 
per sia mantelo, li elparolis nek unu vorton, kaj nek anka li prezentis al 
tni la manon kiam ni malsupreniris el la veturilo por supreniri piede kru-
tan vojon. Tamen mi konsoli is kolektante florojn e Ia deklivo, malseka 
de la roso. 

lom post iom, liberi is la suno de sia nub alo kaj mia uajbaro de sia 
mantelo. Mi ekvidis lian brunan vizagon kontrastantan super blanka kolu-
mo; kravato a la «Colin», ka tankolora frako kun perlaniotaj butonegoj, al-
ve to, kaj brodita emizo la vice montri is. ar mi lin ka e rigardis, niaj ri-
gardoj renkonti is. Mi ru i is enita ar li surprizis mian scivolemon, kaj 
mi turnis al li la dorson. 

La evaloj nun malsupreniris la deklivon kvaza senbride, kaj nii spiris 
la fre an venton kiu vipis mian viza on, kiam okazis kataklismo. Kale o, 
alvenante el transversa vojo, us ektu egis kun niaj evaloj. La veturilo ren-
versi is kaj subite la pejza a aspekto an i is. Mi kredis min etita al la 

ielo en la momento mem, kiam mi falis renversita sur la teron. Feli e, mia 
kunvoja anto, kiu alvenis rebatita sur la tero anta ol mi, servis al mi kiel 
kuseno. 

— u vi vundi is? — li demandis al mi. 



KATALUNA ESPERANTISTO 11 

— Ne; okazis ke nek li nek mi vundi is. Nur la siringvesto kaj la ka tan-
kolora frako havis ian difekton. 

Kion diros la « entila kavaliro», mi pensis, mal ifante kaj senpolvigan-
te Ia ifitan jupon. 

irka ni regadis nepriskribebla konfuzo: virinoj, kiuj plendis agrene, 
infanoj, kiuj surdigisper siaj kriegoj, kaj eneralaj plendoj, ar rompi is la 
akso de la veturilo kaj estis neeble da rigi la voja on. 

— Kiom da tenipo mankas por alveni Thorigne'n? — demandis la voja-
anto de la frako konsultante sian horlo on. 

— Unu horo tra la vojeto — mi riskis respondi, ar Ia kondukisto, nur 
okupi inta je siaj evaloj, ne atentis la demandou. 

— Dankon: rapidi ante ankorau mi alvenos akurate — murmuris la sin-
joro, adresante al mi entilan saluton kiun nii korespondis per riverenco. 

Li foriris, kaj, ne rimarkate de li, ini sekvis lin ioni distance. Mi ne kura-
is peti al li ke ni iru kune, kvankam nia celo estis sama, kvankam mi iom 

timis piediri sola tra la dezertaj kampoj. 
La gamboj de tiu junulo estis tamen tiel longaj kaj tiel facilniovaj ke 

balda li malaperis for de mia vido. Guste tiam, almozpetulo kun timiga 
viza o eniris post mi la vojon. La teruro pruntis al mi flugllojtr, kaj kun 
granda plezuro mi renkontis denove mian kunvoja anton starantan meze 
de vojkruci o, — kaj treege anceli antan. Li sin turnis, ridetis... sedmi de-
vas konfesi ke dum mia vivo mi neniam vidis pli bonan nek pli sinceran ri-
deton. 

— Kiu el tiuj i kvin vojetoj estas la konvena vojo por mi, fra lino? 
ajnas al mi ke mi perdis mian vojon.kiel la hebreoj e la dezerto. 

— Do mi servos al vi kiel lumiga kolono, — mi gaje respondis. — u 
vi iras al Thorigne? 

— Jes: mi estas invitata al la edzi o de Filiberto Barton. 
— Ankaii nii. 
— ;Ho feli a hazardo! — ekkriis konteuta la junulo. 
— jKaj kia sorto por mi! — nii respondis plena de dankemo. 
Eu tiu momento pasis la ifonulo, kaj mi rakoutis la timon kiun mi 

sentis. 
— ;Neniom tiniu! — respondis mia kunvojaganto svingante sian basto-

non kun ar enta tenilo. 
jHo! mi tiam jam timis nenion. Mi sentis konfidon, eksterordinaran se-

kurecon. Kaj, kiel dece silenti por mallongigi la vojiradon? jHo la vojirado! 
La aprila suno ridetis tra la bran aroj, la plektobariloj estis super utitaj de 
ru aj floroj de kratago, kaj la merloj fajfis kvaza konkurence. Mi estis ku-
ra i inta, rimarkinte ke la junulo de la frako estis pli timenia ol mi... Sed 
;krak! subite la suno estingi as kaj fortega subitpluvo falas sur nin. Feli e, 
mi estis kuuportinta el mia hejmo verdsilkan pluvombrelon... Kaj, ar ne 
estus helpeme nek korekte profiti mi sola tian irmilon, mi proponis al li ke 
li akceptu in... kiam samtempe li prezentis al mi la brakon. 
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— La pluvopost la polvo! —mi diris — [Certe,miakavalirorifuzos dan-
ci kun mi! [Doma e! jKaj li estas la plej gentila viro el la edzigofesto! 

— Kaj mi, estis havonta kiel paron la plej belan fra iinon el la sekvan-
taro! — respondis la junulo, ridante. Per kiaj okuloj i rigardos tiun i mal-
purigitan frakon? 

Ni amba ridis gaje. 
Ankora ne estis esinta la pluvego, kaj tial ni iris ankora brakon e 

brako, kiam ni ekvidis la domon de Filiberto kaj lin en la porda sojlo. 
—;Tie i ili estas, tie i ili estas! — ekkriis mia kuzo svingante sian a-

pelon. 
Kaj kiam mi alvenis apud lin, Ii malice flustris al mia orelo: 
— Nu, mi jam vidas ke vi kunrilati is kun la kavaliro kiun mi destinis 

al vi kiel paron. — u li pla as al vi? u vi volas an i? 
— Kiel? u tiu junulo estis la entila kavaliro kun kiu mi estis dancon-

ta? — mi pensis kortu ite. 
Ne: vere mi ne havis ian kialon por repu i lin: kontra e... kaj post ne 

multe mi akceptis lin anka por voja o multe pli longa kiu da iis la tutan 
vivon... 

— u miaj filinetoj komprenas nun, kial mi havas tian amon al tiu i 
modesta kalikoto? [Ha la anta aj, la bonaj, forpasintaj tempoj! Anka vi iam 
rememoros ilin kiel mi. — [Atendu gis kvindek jaroj! 

— Jes,— ekkriis energie Marino, —la plej bona tempo estas tiu, kiam... 
Kaj i finis la frazon e la orelo de la avino, sur kies bu o aperis 

kvieta rideto. 
ELENA ALANIC 

El hispana lingvo tradukis 
ISIDRE TORRENTS 

Lingvaj Respondoj 
la la vulgara scio kaj sa o de Iu Ajn 

PRI LA RADIKO ALV 

La radiko alV povas esfi substantivigata (alio), adjektivigata (alia) kaj 
adverbigata (alie), 

Sed rimarku, ke alio egalvaloras kiel o atia, sed ne kiel io alia, la era-
ra supozo de kelkaj samideanoj. Do ekzistas delikata nuanco inter «Vi ue 
faras alion ol malhelpi» kaj «Vi ne faras ion alian ol malhelpi». 
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Se ni uzus Ia radikon ali' anta io, iu, ia, ies, iom, iam, iel, ial, ie, same 
kiel ni uzas «nen», «t», «k», a « », tiam ni havus, ekzemple, aliiu, aliies 
kaj aliiel, sed tute ne aliu, alies kaj aliel, kiuj estas nekorektaj kvankam 
ilin uzis iu samideano. En tiuj tri lastaj nekorektaj formoj, anta la sendi-
finaj iu, ies kaj iel estas uzata la prepozicio al sed tute ne la radiko ali'. 

Kun Iar e tolerema spirito, ni povus konsenti la formojn aliiu, aliies 
kaj aliiel, sed ni preferu super ili iu alia, de iu alia kaj alimaniere. 

ALIAJ, MULTAJ, KELKAJ 

i tiuj tri adjektivoj bezonas akompani iun substantivon. Tamen, tre 
ofte ni anta supozas tiun substantivon (homoj, samideanoj, a toroj) kaj 
tiuj adjektivoj vidi as solaj en la esperantaj frazoj. Ekzemple: «Kontra la 
nuna lingva reformemo, kelkaj protestas, multaj silentas kaj aliaj simple 
amuzi as, vidante tiom da malsa a oj». La Ia generala uzado, do, la for-
moj alia , multaj kaj kelkaj estas tute korektaj. Kaj pro tio ni konsideras 
superfluaj la esprimojn: aliiuj, multiuj kaj kelkiuj. 

U BOVO, BOVVIRO AU VIRBOVO? 

Anka ni povus simile demandi: Cu kato, katviro a virkato? kaj tiel 
plu pri iuj bestoj. 

Bovo estas per si mem virseksa. Bovino estas virinseksa. Tamen peroo-
vo ni povas paroli pri la bova speco generale, sen diferenco pri seksoj. 

Viro signifas nur virseksulo kaj ne montras al kiu animala speco apar-
tenas tiu virseksulo. Pro tio ni devus diri homviro kaj homvirino anstata 
viro kaj virino. Tamen, estas kompreneble ke ni, homoj, kiam ni parolas pri 
anoj de nia propra speco, ni diras nur: viro a virino. Ce lakata respubliko, 
eble oni diras «niaj virinoj» aludante Ia katinojn. 

Bovviro estas uzata kiam oni timas ke bovo estos komprenata en senco 
de bova speco, a kiam oni volas pliakcentigi la ideon pri vira sekso de la 
bovo. Bovviro egalvaloras kiel bova viro a viro de la bova speco. 

Virbovo estas ankafl uzata esprimo, kun signifo de vira bovo a pli bo-
ne vira bovbesto. 

Ni pli atas la esprimon bovviro ol virbovo, ar el bovviro ni povas faci-
le kaj klare formi bovvirino. Kontra e, kion rri formos el virbovo? u virbo-
vino? i estas nelogika. u virinbovo? Gi estas stranga kaj malpli bela ol 
bovvirino. 
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provoj pri plibonigo, de L. Cogen, Vic-prezidanto de la «Belga Ligo Espe-
ranttsta». Eldonis: «Biblioteko de la Autonoma Muziknotado», 45, Kleine 
Beerstraat, Antwerpen (Belgujo). Prezo: Fr. 0'50. 

KARLO, de Edmond Privat, kun anta parolo de Marie Hankel (Sepa EI-
dono). Esperanto-Verlag, Berlin S. 59, 1922. 

Bonega legolibreto kun malgranda romano tre delikata kaj alloga. Stilo 
modela. 

ESPERANTO KATECHISMUS. 
Germanlingva propaganda bro ureto, de Hanns Sappl. Eldonis: Pau-

lusverlag, Karmeliterplatz, 5, Graz (A strujo). 
RAKONTOJ EL LA BIBLIO, la la traduko de D-ro L. L. Zamenhof. Eldo-

nis: Brita Esp. Asocio, 17, Hart Street, London W. C. 1. Prezo: 1 . 4 p. 
80-pa a libro bonege presita, enhavanta kelkajn rakontojn el Ia Biblio, 

unuafoje presitajn sur «The British Esperantist». 
VORTARO DE LA OFICIALAJ RADIKOJ DE ESPERANTO. Th. Cart. Kolekto 

de la Akademio. Eldonis: Esperantista Centra Librejo, 51, rue de Clichy, 
Paris. Prezo: 1 Franko. 

32-pa a bro uro kun la jena enhavo: Klariga noto; El la «Deklaracio 
pri Esperantismo»; Konsiloj pri enkonduko de itovaj vortoj en la komunan 
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lingvon; Plena gramatiko de Esperanto; Oficiala Radikaro (lau «Universala 
Vortaro» kaj la tri oficialaj aldonoj); efaj Landnomoj. 

La a toro petis, ke ni avertu pti la jenaj preseraroj: dud' estu legata 
duel'; dueV estu Iegata duef; kiom estu legata kiam. Ni rekomendas al iu 
la akiron de tiu i interesega verko, kaj efe la atenton de iaj konsiloj por 
la bono de nia lingvo. 

J. G. C. 

ENCIKLOPEDIA VORTARO ESPERANTA-GERMANA. A toro: E gen Wiister. 
us alvenis al miaj manoj propaganda folio de tiu ajne tte grava vor-

taro kiun preparas S-ro Wiister, kaj kiun eldonos la firmo Hirt & Son el 
Leipzig. La verko devas esti tre grava, ar S-ro Grosjean-Maupin, interna-
cie konita pro liaj konoj de la esperanta lingvo, diras en letero al la a toro 
adresita, «ke tiu i verko kiu postulis kolosan laboron estos tre utila porla 
kompilado kaj definitiva starigo de la teknikaj vortaroj». 

Mi ne dubas pri tio, post la vido de la specimeno de 1' kolonoj de 1' 
vortaro. Sed, dume, la a toro perniesos al mi fari kelkajn rimarkojri rilate la 
prospekton, kiun mi devas supozi lia. Kelkaj formoj estas tiom strangaj al la-
tinaj oreloj, vortoj tiom malfacile kompreneblaj unuavide, ke mi ne povas 
lasi la okazon diri mian komentarion. 

«Labora oj ise publikigitaj». Kial ise? is nun kaj iam is nun Mor-
ga venos alia a toro kiu diros «de Paris ise Londono» kun sama rajto. 

« ia esenco estas alirebligo»; korekta sed nekomprenebla;pli bone re-
konstruo, restarigo. 

« iam enkrampa aldonado»; pli bone kaj pli korekte «interkrampa». 
«Kontrolo pri la idea gusto»; pli bone «kontrolo pri la usteco de la 

ideoj — almena por latinaj lingvuloj — . 
«Ebligo de iutempa memkontrolo per kunfonta enmanuskripta nota-

do»... (?) Kunfonta — de pluraj fontoj? Enmanuskripta? 
« iu deziranta konigi la esperantan lingvoprovizon». Tio estas libere-

co kiun rni unuafoje vidas; «koni i la esperantan» oni neniam devus diri. 
Koni i — a la nia majstro — «konatigi kun la esperanta» estas la sola ko-
rekta esprimo 

« iu volanta propagandi enseriozaj rondoj, arma(/fl/T!...».MaIjam?kion 
signifas «maljam»? u iam? u nun? Tiu vorto montras is kialimo, certaj 
esperantistoj prenas la liberecon formi a kunmeti vortojn. Ne pasos mul-
taj tagoj kaj ni vidos «nialjes» kaj «malne» anstata ne kaj jes. Kaj tiam la 
esperantistoj havos Ia plej ri an lingvon de 1' mondo... kaj la piej absurdan. 

Tiu «maljam» preterpasas la limojn de la lingva seriozeco. 
La a toro bonvolos pardoni; sed anta la eldono de tiom talenta verko, 

kia ajne estos tiu kolosa vortaro, eble estus dece a rifuzi la patrecon de 
1' reklamilo, a iom korekti la stilon, kiu, la mi montris, tiom deflanki as 
de 1' klasikeco. 

J. BREM N MASGRAU 
L. K. por la Katalutia Lingvo. 
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XVa Universala Kongreso de Esperanto 
en Niirnberg 

UNUA CIRKULERO 

1. Starigo de L. K. K. La Loka Kongresa Komitato, elektita de la Espe-
ranto-Kartelo Nurnberg-Furth, konsistas el jenaj personoj: 

S-ro Dro Richard Ledermann, prezidanto ( enerala organizo) 
S-ro Otto Pilhofer, ia vicprezidanto (propagando) 
S-ro Dro Heinrich Orthal, lla vicprezidanto (gazetaro) 
S-ro Max Honigsberger, sekretario (financoj) 
S-ro Lorenz Meyer (plezurajoj) 
S-ro Emil Muscat (lo igo) 
S-ro Heinricli Nass (akceptejo) 
S-ro Alfred Meyer-Kirstin (oficejo). 
2. Adreso. La oficiala leter-kaj telegram-adreso de L. K. K. estas: 

Esperanto Niirnberg. — iuj koresponda oj koncernantaj kongresajn aferojn, 
anka monsendoj, estu adresataj nur al tiu adreso. 

3. Ali o. Samideanoj, dezirantaj ali i al la XVa, estas petataj, uzi la 
ali ilojn eldonotajn de la L. K. K. La ali iloj estos dissendataj pere de la 
tutmonda Esp. gazetaro, dum oktobro-novembro. Samideanoj, kiuj tiel ne 
ricevos la aligilon, petu in de L. K. K. 

ar por bona prosperado de la kongresaj preparoj estas tre necese, ke 
la L. K. K. jam tuj en la komenco havu je sia dispono sufi e da niono, la 
samideanoj-ali ontoj estas serioze petataj, kiel eble plej balda ali i kaj 
pagi Ia kotizon. 

4. Kotizo. La Kongresa Kotizo, tre malfacile fiksebla en la nunaj 
valutaj cirkonstancoj, estos publikigata interkonsente kun la L. K. K., en la 
dua cirkulero. 

5. Fakaj kunsidoj. Same kiel en anta aj kongresoj, okazos anka en 
1923 specialaj fakaj kunsidoj. Pri eventualaj deziroj ni petas kiel eble plej 
balda informi la L. K. K. 

Oficiala organo. Kiel oficialan organon de L. K. K. ni elektis Ia ne tralan, 
sendependan kaj iusemajnan gazeton «Esperanto Triumfonta» kiu publi-
kigos iujn niajn pri-kongresajn komunikojn kaj transdonos ilin al la cetera 
Esp. gazetaro. Jen, Ia nia opinio, la plej rapida kaj plej malkara vojo por 
diskonigi la kongresa ojn al la tutmonda Esperantistaro. 

Loka Kongresa Komitato 
Dro Ledermann 

Presejo J. Vinyals, Placa Constituci6, 6 : BARCELONA (Sarrii) 
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Federacio Catalana d'Esperantistes 
C A R M E , 30 - B A R C E L O N A 

D • D 

2 3 GRUPS ADHERITS 1 500 MEMBRES INDIVIDUALS 

Aquesta entitat, fundada poc despres del V Congres Esperantista Univer-
sal a Barcelona, eu 1909, amb 1'objecte (Art. 2.«" dels Estatuts) d'unir tots els es-
perantistes de tenes de llengua catalana per a la divulgacid i propaganda de VEs-
peranto, 

CELEBRA anvalrnent, amb motiu de la seva reunio general, brillants Con-
gressos Esperantistes, portant-ne ja 9 de realitzats a Sabadell, Tarragona, Terras-
sa, Olot, Sant Feliu de Guixols, Vilanova i Geltr , Reus, Manlleu i Girona, i en 
preparacio el dese a Manresa. 

ORGANITZA els Jocs Florals Internacionals que son celebrats simultania-
ment anib els nostres Congressos, contribuint aixi a l'errriquirnent de la literatura 
esperantista. 

PUBLICA com a orgue federatiu la revista mensual «Kataluna Esperantis-
to», gratis per als adherits, en la qual apareixen interessants informacions sobre 
el moviment esperantista mundial, ultra excel"lents traduccions de literatura ca-
talana i treballs premiats en els esmentats «Jocs Florals Esperantistes». 

EDITA, a mesura de Ies seves possibilitats, opuscles de propaganda i en-
senvament de la Ilengua internacional. 

COL-LABORA a la celebracio d'actes de propaganda, com conferencies, 
obertura de cursos, exposicions, visites, etc. 

ATORGA titols de Professor d'Esperanto, segons condicions estatuidcs en 
el II Congres a Tarragona, i d'acord amb els membres catalans del «Lingva Ko-
mitato». 

CUIDA, en general, de coordinar els esforcos dels adeptes de 1'Esperanto 
a Catalunva, i 

REPRESENTA la nostra nacio davant la Organitzacio Esperantista i en els 
Congressos Esperantistes Universals. 

ADHERIU-VOS-HI! QUOTA ANYAL: 5 PTES. 
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MONATA GAZETO, ORGANO DE LA 
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L ^ E j S P E ^ A N T O A C O P D ' U L L 
ALFABET. — A, b, c (ts), (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (for-

tament aspirada), i, j (i), (j), k, 1, ni, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s). 

L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima sil'laba 

LA 
article determinatiu 

el, els 
la, les 

J 
(sona 0 

forma el plural 
faktoj, manoj 
okuloj, animoj 

IN 
sufixe per a formar 

el femení 
sinjorino, reginó 
katino, leonino 

terminació 
substantiu 

lakto 
urbo 

komerco 
(comerç) 

terminació 
adjectiu 
blanka 
antikva 

komerca 
(comercial) 

terminació verb 
(infinitiu) 

kompreni 
labori 

komerci 
(comerciar) 

terminació 
adverbial 

klare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

C O N J U G A C I Ó D E L V E R B 

Mi 
Jo 

AS IS 
temps present temps passat 

skribas 
escric 

skribis 
escrigui 

OS 
temps futur 

skribos 
escriuré 

US 
mode condi-

cional 
skribus 
escriuria 

u 
modeimpera-
tiu o subjunc-

tiu 
skribu 
escrigui 

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti i les fornies de 
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escribint. La letero estis skribata, la 
lletra fou escrita. 

DECLINACIO DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reb 
l'acció d'un verb (complement directe) 
va seguida de la lletra M 

Ell em veu. 
Jo el veig. 

Miskribas laleteron. Jo escric la carta. 

Li vidas min. 
Mi vidas Un. 

En els altres casos, la relació que 
hi ha entre dos substantius s'expressa 
per mitjà de les preposicions al, de, kun, 
per, sur, súper, sub, en, ekster, tra, trans, 
antaü, post, inter i altres. 

Al la patró, per la plumo, sur la tablo-
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(TAL•VUA 

OFICIALA ORQANO DE 

Katatuna Esperantista Federació 
q ^ M L I W I us rQJI R e d a k c l o k a j A d m i n i s t r a c i ó : 

Nia devizo: Maro estàs gutaro C a r m e , 3 0 : B A R C E L O I V J A 

Redaktoro: Jaume Grau Casas 

Stranga procedo 

fiNjORO Teo Jung, eldonanto de la semajna gazeto 
«Esperanto Triumíonta», komencis sian entreprenon 
humile petante kaj akceptante la helpon de iuj es-
perantistoj. 

Sed, ju pli kreskis la sukceso de lia entrepreno, des pli fiera 
i is la tono de iuj liaj diroj. 

Jam multa]n fojo]n, ekdezirinte diri ion pri la sinteno de «Es-
peranto Triumíonta» antaü diversaj esperantistaj aíeroj, ni fine 
decidís silenti. Agante tiel, ni kredis esti diskretaj kaj eviti helpi 
al la plikreskigo de tiom da malpacoj ekzistantaj Ce la esperan-
tistaro. 

Sed ni ne plu volas deteni nin antaü ia ajn konsidero, nun 
kiam ni vidis novan specimenon de la tiom ofte ripetita maldis-
kreteco de S-ro Jung kaj lia gazeto. 

Li permesas al si diri, — en la n-ro 123, 1 la de Februaro — , 
parolante pri niaj Lingvaj lnstitucioj: «Ni scias, ke la malnova 
L. K. konsistis grandparte el personoj tute neta gaj por tiu ofico, 
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kiuj nur pro sia rango a nomo, a pro tio, ke ili hazarde trovi-
is inter la unuaj Esperantanoj, estis akceptitaj en la L. K.-on.> 

Ni komprenas, post la malrespektemo montrita per tiuj vortoj 
de S-ro Jung, kial li anta e tiel arogante parolis pri la «gazetfon-
da febro» de tiuj, kiuj opinias ke la sola ekzisto de «E. T.» ne 
sufi as por la esperanta movado; pri tio, ke esperantisto estàs 
«serioza» nur se li abonas la semajnan gazeton «E. T.»; pri la 
«devo» de iu samideano aboni tiun gazeton, prefere al iu alia, 
k. t. p. Ne estàs strange ke S-ro Jung faris tiel akrajn «kritikojn», 
se li ne hezitas stari i e kontra la plej alta institució en Espe-
rantujo, kaj kura as publike esprimi tian opinion pri la historio 
de nia Lingva Komitato kaj pri la «ta geco» de iaj membroj. 

Sed ni revenu al la frazoj de nia tondrantajupitero-eldonan-
to. «Kelkaj el tiuj unuatempaj L. K.-anoj hodia apena sci-
povas Esperanton, ne apartenas al iu Esp. grupo a asocio, ne 
abonas iun Esp. gazeton, ne skribas iun artikolon pri a en Es-
peranto, mallonge — absolute nenion faràs por Esperanto kaj 
tamen fanfaronas per sia titolo de L. K.-ano.» 

u S-ro Jung submetis al ekzameno la 79 nunajn Lingvo-
Komitatanojn? Se iu el ili fanfaronas per sia titolo (ni ne scias 
kiamaniere povas fanfaroni tiuj L. K.-anoj kies nomojn «oni ne 
legis nek a dis de jardeko»!), tiu fanfaronado estàs pli pardonin-
da oi la konduto de tiu, kiu pretendas agi kvazaü papo, estante 
apenaü ortodoksulo. 

En alia parto de sia artikolo «Anta elektoj por L. K.», (kaj 
tute kvazaü tiu elektado devus esti farata de la legantoj de E. T.), 
S-ro Jung ne hontas proponi kelkajn nomojn. 

u decas kvazaü aran i elekto-propagandon kaj persone al-
ju i majstrecojn al siaj plej proksimaj a konataj amikoj? u tia 
laboro estàs farota de la gazetaj Redaktoroj a de la Lingvo-Ko-
mitatanoj? 

Ni kredas ke oni devas havi pli da respekto al la Lingva Ko-
mitato, al la esperantistaro — kaj al si mem. 

j . G. C. 
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Xa Kongreso de la 
Kataluna Esperantista Federació 

Manresa: 1-2-3 Aprllo 1923 

'ERTE niaj legantoj ojos scii i, ke jam nun la sukceso 
de nia Deka Kongreso estàs certigata. Sed ni devas 
atentigi, ke por ia piej brila disvolvi o estàs necese 
ke la Katalunaj samideanoj preti u al grandara eesto. 

Ni esperas preterpasi la nombron de 250 kongresanoj, atingitan 
lastfoje en Girona. Estus tre interese, se la Kongreson eestus 
almena unu samideano el iuj katalunaj vila oj kie Esperantismo 
kalkulas adeptojn. efe ne manku delegito de iuj Grupoj ali in-
taj al K. E. F. Barcelona, Terrassa, Sabadell, Girona, Vendrell, kie 
la movado estàs aparte vigia, alportu al la Kongreso esperantistan 
popolamason! iu malnova, laci inta, forgesema samideano par-
toprenu nian Dekan, por ke ni povu taksi niajn fortojn kaj defi-
nitive reorganizi nian pacan armeon! 

Cetere la alloga festaro de la Kongreso mem altiros iujn. 
Niaj Manresaj amikoj surprizos nin per aparte bona organizo kaj 
hela soleneco. La akcepto de la urbo estos plej favora. Ni pro-
fitu tiun okazon por pruvi unu fojon ankoraü ke Esperanto ne-
niam mortis en nia lando, sed i vivas, kreskas kaj floras! 

EKSPOZICIO. — Oni bonvolu sendi al la Organiza Komitato 
kiel eble plej grandan kvanton da materialo, ar la propaganda 
ekspozicio estos instalata en vasta halo. iuspecaj esperanta oj 
estos danke akceptataj. 

EKZAMENOJ. — Por faciligi ilian arangon, la ekzamenotoj 
anoncu sin. Oni devos pagi la kutiman sumon por la diplomoj 
de «Kapableco» kaj «Proíesoreco». 

KONQRESLIBRO. — Estàs en preparo bela kongreslibro, kun 
gravura oj, priskribo de la kongresurbo, kongresa programo, 
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nomaro kaj adresaro de la federacianoj, k. t. p., kiu estos dona-
cata al la Kongresanoj je ilia alveno. ói estos eldonata de la 
Manresaj organizantoj. Oni akceptas anoncojn: Plena pa o: 
25 ptoj. Duonpa o: 15 ptoj. Kvaronpa o: 10 ptoj. Varbu anon-
cantojn por helpi! 

DISKUTOTAJ PROPONOJ. — Oni sendu ilin a! nia Sekretario 
anta la deka de Marto. En la venonta numero ni publikigos la 
plej gravajn el ili, Cefe tiujn pri reformo de la Federacia regularo. 

IXaJ Internaciaj Floraj Ludoj 

LISTO DE RICEVITAJ VERKOJ 
13. Litera-turo. — 14. Si vis pacem para pacem. — 15. Minia-

turo. — 16. Al la verda stelo eterna fidelo. — 17. Homo estu 
homo. — 18. Vaneco. — 19. Muta larmo. — 20. La patra amo 
estàs blinda. — 21. Ni iuj estàs homoj. — 22. Semado kaj rikol-
tado neniam esos. — 23. Faciam eos in gentem unam. — 24. 
Peripetum mobili. — 25. Baskolando. — 26. Severa unueco. — 
27. En bazaro. —• 28. Aviadejo malgaja. — 29. Ridi estàs pli bone 
oi plori. — 30. La vivo. — 31. Gralla i tamborí. — 32. La mia 
scio. - 33. Kanto de I' Trobador'. - 34. «???»,— 35. Flor-
amiko, Mi ne povas, Ne florludi. —36. Bela espero. —37. Gloron 
al la fruktarbo. — 38. Progreso. — 39. Laboru kaj ne malesperu. 
40. Krambambuli. — 41. Verda pluganto. — 42. La poésie, Voyez-
vous c'est bien-Mais la musique, c'est mieux. — 43. Sigillum 
veri simplex. — 44. Beethoven. — 45. almisto. — 46. Larmoj.— 
47. Petrarca. — 48. Sonu la voko tra mondo. — 49. Amo ne 
konas barojn.—50. Amu la naturon. — 51. Neniu tago sen Espe-
ranto. — 52. Ver ajna rakonto. — 53. Al la infera sonorado de 



ÍÍATALUNA ESPERANTiSTÓ 2Í 

miliíaj trumpetoj sekvos naiva kanta o de pa tistoj. — 54. Mon-
tanya miracle. — 55. Prego al la cipresoj. — 56. Sopiro. — 57. 
Post velko de la somero. — 58. Brulu sankta flamo de fidela amo. 
59. Milito fruktas nur larmojn. — 60. Ne mortos jam nia bravega 
anaro. — 61. Patrolando. — 62. Post la morto de la majstro. 
63. Vekvoko.—64. Al miaj lernantoj,—65. Ram. Lullano.—66. Per 
verda stelo al bono kaj belo. — 67. Orion. — 68. Rozujo. — 69. 
Amo venkas ion. — 70. Fremdulino Asja. — 71. Naturamanto. 
72. Per scienco al scio. — 73. Kataiunujo, nia patrujo. — 74. Kion 
la amo alportos al vi? — 75. Homoj ni devas farigi. - 76. Amo 
romantika. — 77. Eterna kanto. — 78. Supren! — 79. Cum gaudio 
et amenitate. — 80. Jam satis. — 81. Si aliis licet, tibi non licet. 
82. Stranga renkonto tra la holanda ebenajo. — 83. Kongresa 
fabelo. — 84. For la batalilojn! — 85. Frukto de la milito estàs 
sufero.—86. Ceres.—87. Idealo esperantisma.—88. Se junan bur-

onon de iras vento, La koron ekpremas dolora sento. — 89. Se 
ne pla as al la sorto. — 90. Bernard Palissy. — 91. Tagoj telire 
forpasis. — 92. Xenius, 

Krom la gazetoj cititaj en nia lasta numero, ankaú «Esperan-
to» de U. E. A. bonvolis publikigi la Alvokon al la IX ai Interna-
ciaj Floraj Ludoj. Ni kore dankas. 

EN LA PROKSIMA NUMERO 

aperos la programo de la Kongreso kiun iaj detaloj, hortabelo de la vago-
naroj, prezaro de hoteloj, verdikto de la lXaj Iiiternaciaj Floraj Ludoj (se 
estàs tempo), bilanco de K. E. F., proponoj ricevitaj, k. t. p. 

S U P L E M E N T O K U N B 1 L D O J 

de la Kongresurbo valorigos ankora tiian venontan numeron, per kiu 
estos dissendata la kongresa insigno. 
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Lingvaj Respondoj 
Ia la vulgara scio kaj sa o de lu Ajn 

«JAM» KAJ «ANKORAU» 

Ni rimarkis, efe e germanaj esperantistoj, eraran uzon de la vorto 
jam anstata ankoran. Iam ni longe ridis pro la aseito, cetere farita sur 
serioza gazeto, pri tio ke, en la unuaj tempoj de Esperanto, D-ro Zamenhof 
jam ne sciis uzi la lirtgvon tute bone. 

La esprirnoyam ne, iom simila al ne plu, estàs plene korekta. Sed uzi 
jam ne a e ne jam, anstata ne ankora , estàs tute ne konsilinde. En 
klara stilo, oni diràs: li jam venis kaj li ne ankoran venis. 

«BEZONA» KAJ «NECESA» 

u ni bezonas la radikon «neces»? u estàs necesa la radiko «bezon»? 
Jes. La radiko «neces» estàs necesa kaj ni bezonas la radikon «bezon». 

Tre ofte ni legis amba radikojn, erare uzatajn, unu anstata la alia. 
Necesi signifas esti bezonata; bezoni signifas esti bezonanta. 
Unuflanke: necesas, estàs necese, estàs bezonate. 
Aliflanke: mi bezonas, mi estàs bezonanta. 
Havi bezonon egalvaloras senti neceson. lo ne bezonata estu prefere 

nomata nenecesa. Ekz.: «Se neniu atakus nian Fundamenton, ia defendo 
estus nenecesa kaj tiam iaj defendantoj defendus giti senbezone». 

U MISKOMPRENO AU MALKOMPRENO? 

Ni opinias ke la proponata nova prefikso mis estàs nenecesa iam, sed 
efe kiam i estàs uzata anta la vorto kompreno, anstata la Fundamenta 

prefikso mal. 
Cu oni povas kompreni bone kaj kompreni malbone? Iel, jes. Kaj ankaü 

oni povas ne kompreni. Sed, f akte, kiu komprenas bone, tiu nur simple 
komprenas. Kiu komprenas malbone, tiu malkomprenas. Car kompreni sig-
nifas « uste» koni la sencon de io. 

La uzon de mis anta aliaj verboj, ekzemple misuzi, ni ankaü trovas 
nenecesa, ar, en Esperanto, kion oni mise uzas, tion oni povas ankaü uzi 
malbone, mal uste, erare, fu e, maldelikate, k. t. p. 

«TIES» ANSTATAU «LIA», «SIA», «ÓIA» 
E fame konataj samideanoj sentas ian specialan atnon — tute senba-

zan — al la formo «ties». lli emas diri, ekzemple: «La asocio kaj ties kaso»; 
«La sekretario kaj ties raporto»; «La fra lino kaj ties akompanauto». lli n e 
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imagas «la kaso de i», «la raporto de li» kaj «la akompananto de Si», sed 
«la kaso de tiu», «la raporto de tiu» kaj «la akompauanto de tiu». 

ar la celo de pronomo estàs anstataüi nomon, ni elektu el la prono-
moj tiun plej klare prezentantau la karakteron de la anstata ata íiomo. Do, 
por eviti «La Sekretario kaj la raporto de la Sekretario», ni diru «La Sekre-
tario kaj la raporto de li» (au «lia raporto»). Ni uzu la formojn «li», « i» kaj 
« i» prefere al la sennuanca pronomo «tiu». 

Nur oni devus uzi «ties», genitivo de «tiu», kiam oni volas precize sig-
nin' «de tiu» kaj ne «de li», «de i» aü «de i». Ekz.: «Tiu staras tie, anta 
i, kaj i movi as en ties lumo». («Pri la morto de liundeto», Maeterlink, 

trad. Solà). 

Esperanto en nia Specimena Foiro 

Same kiel la lastan jaron, nunjare la Barcelona Foiro de Spe-
cimenoj cedas al la «Kataluna Esperantista Federació» unu stan-
don, kie ni instalos propagandan ekspozicion kaj satntempe 
estos esperanta informejo por la eksterlandaj foirvizitantoj. La 
Foiro anka eldonis kaj dissendis esperantajn murafi ojn. 

Dum la okazo de la Foiro —de la 17a is la 28a de Marto — 
dejoros en la esperantista stando samideanoj el la Barcelonaj 
grupoj, kies bonvola kunhelpo ebligas la ne facilan aran on de 
tiu iujara ekspozicio de esperanta oj, eie komercaj, tiel grava 
el propaganda vidpunkto. 

K. E. F. eldonis 5.000 íoliojn, kun kataluna teksto unuflanke 
pri la utilo kaj uzo de esperanto en komerco kaj aliflanke pri ia 
gramatiko, kiuj estos disdonataj al la vizitantoj krom certa 
nombro da esperantaj losiloj en lingvoj kataluna kaj hispana. 
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La kamenoj de la gastejoj 
fiAM dumvintre mi iràs al la montaro por fari miajn malgrandajn 

asadojn kaj samternpe prizorgi mian bienon, kiun mi admi-
nistras ekskluzive porprofito de aliuloj, de la tato is la ani-
moj de la Purgatorio, mi kutimas halti Ce la gastejoj. 

Tio i estàs kutimo tre plebeja, kiun mi sekvas kun ne-
klarigebla persistemo, Car mi pensas ke estàs necese man i, trinki kaj var-
mi i, kio estàs uste la penso de la vulgaraj kaj simplaj personoj tie ees-
tantaj. 

Kion mi diros...? mi ja volus esti milda spirito sentanta abomenon res-
tadi en tiaj lokoj: sed, malgraú mia volo, tie mi min sentas ravata kaj kvie-
tigata. Car, en io, de la pinarba bran o, kiu pendas supre de la blankigita 
pordo, is la lasta angulo, kie ku as meze de araneaj teksajoj la barelo da 
bona vino enlanda. mi vidas ion píacan kio min interesas kaj allogas. 

Nenie regas tiel granda harmonio kaj sincereco kiel irka e de tiuj mal-
fajrujoj de la vila aj gastejoj. La viroj eniras piedfrapante, kun ma-

noj en po o. kun la capo alpremita kaj la pinto de la nazo ru a, spirblovan-
taj kvazaü lokomotivoj: Brrr... 

Ekstere, la prujno malmoligas la vojojn, blankigas la pajlejojn kaj la 
tegme - ~;n. La alvenantoj komentarias tion, alproksi-

oreraonií. uj etendasla piedojn 
al la flamoj; kaj iam enpremi as en la rondon unu pli, Car fia volonte kun-
t i as - . mezura ke la rondo i as nepene-
trebla, tiuj jam-. . • sas íokon al la pli bezonantaj, 
al tiuj kiuj tie • en la arpioj de elu-

- • a proineuati:. - \ kiujn tLi senzorge 
trenas kaj matpurigas tra U plor I 

Kaj la servis • • bela kaj dika, kun 
subraento is rirnedoo ankora alveni al la 
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tenas. Se esti as konfuzo, se estàs du kiuj in petis samtempe, ili partigas 
gin kiel bonaj fratoj, kaj denove oni provizas la panrostilon, plenigas lapo-
ton kaj jetas sur la cindrovarmon alian haringon. 

La paco regas iam. A di as ercaj paroloj, trankvilaj diskutoj pri la 
prezo de la brutaroj, la kulturado de la kampoj, la bona a malbona rikolto 
proksimi anta. Oni parolas pri la morto de iu maljunulo; oni komentaiias 
proceson; oni sin plendas pri la malbonsorto de iu malri a familio kiu navas 
filon en militservo; kaj oni filozofas malgaje pri kio estàs la mondo, meze 
de afablaj ridetoj. 

De tempo al tempo, eniras aristo kun ia vipo sur ultro, kriante pli oi 
Ciuj. Li postulas ke oni ur e lin servu kaj servite li forgesas pri sia ur emo; 
li metas la piedojn la eble sub la krurojn de tiuj kiuj varmi as, kaj li alkro-
i as al la ultroj de la proksimulo por konservi la ekvilibron; li miksi as 

en la konversacion, lasas elfali sentencon kiu silentigas iujn, kaj denove 
li petas trinki. Jam kun la glaso en la mano, lia aro ekmovi as. Sonoras la 
tintiloj kaj resonas la radferajoj sur la malmolaj tonpecoj de la vojo, kaj li 
per sola plenbu o ensorbas la brandon, li jetas ekkrion de satulo, klaketas 
per la lango, blasfemas kaj rapideme eliras. 

Poste venas la malnovaj klientoj, la intimuloj, tiuj kiuj mem detran as 
la panon kaj mezuras la vinon; kiuj manfrapas la dorson de la mastrino kaj 
pin as la femurojn de la servistino. Tiuj prezenti as je la horo de la maten -
man o. Ili estàs najbaroj aíí terlaboristoj kiuj faràs sian iutagan viziton 
kiam la flamoj de la kameno ekmorti as kaj la trairantoj, kiujn la senkom-
pata frumateno kunigis, mar as jam, sub plena suno, al siaj aferoj. 

La trairantoj de la gastejoj! Mi ne scias kia sor o restigas min e ili; 
mi ne scias kian sugestian efikon ili navas sur min! Gi estàs eble la bona 
akcepto kiun iam mi trovis e ili, la frapanta allogo konati i kun hardita j 
homoj, kun aventuremaj kunuloj, kiuj trairis la sarnajn vojojn, kiuj konas 
la samajn rektirejojn, kiuj venkis la samajn barojn: la lignotabulon movi e-
me ku antan súper torento, la pasejon el anceli antaj tonoj, la glitigan 
deklivau vojeton, lakoton, la mallumon, la malvarmon, la pluvon kaj la vent-
veteron. Homoj kiuj dum momento kunpartigas kun mi la komforton de 
varmiga kuirejo, la pecon da pano, la kru eton da vino, kaj kiuj afable paro-
las, kaj konsilas min, kaj montras sin komplezemaj car nenia intereso kon-
cernas ilin kaj ili scias ke balda ni disi os kaj eble neniam plu ni revidi-

os, caria mondo estàs vasta kaj ilia vivo kaj mia iràs diversflankajn vojojn. 
De tio venas tiu ravanta konkordo kun iuspecaj homoj: karbfaristoj 

brunaj saturitaj de akraj elspiroj de la bruli inta lignosuko; arbosegistoj 
kun grandaj lipharoj kaj sangfluriéa kolo, odorplenaj je rezino, kiuj amasi-
gas siajn talajn laborilojn en angulo, kun teruranta bruo; brutarvendistoj 
kun longaj kiteloj kaj fraksenaj bastonoj, afablaj kaj amuzaj, kiuj pagas la 
uldon kun trankvila gesto, tirante el la lar a zono sian ledan saketon ple-

nan da argento; arbarlo antoj mizeraj, de timiga aspekto, kiuj mar as al sia 
malproksima kabano, farita el trunkoj kaj kovrita per tonoj kaj terbuloj, 
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kun la sako provizita, la kamizolo vitplena, sen zorgo en la vestajoj, ma-
ante la pinton de la estingita cigaro, kiu fulgplenigas al ili dentojn kaj li-

pojn, kaj kiun ili ne rebruligis kun la subtila intenco ke i plue da ru. 
Ne klopodu scii kiajn strangajn malvirtecojn, nekkiajn malbonajn ins-

tinktojn gaidas en sia kruda animo tiuj kompatindaj trairantoj, kiuj sidi as 
momenton apud vi, nur la tempon necesan por sekigi siajn piedojn, etigluti 
pecon da pano kaj trinki iom da vino, dum ili vin rigardadas scivolekajpe-
nas scii i kiu vi estàs. Nenion signifas ke en la arbaraj solecoj, sub la teg-
mento de la ruini anta doma o kie tusas la edzino, ploras la gefiloj kaj tre-
mas la bovino agonianta, la kamparano pripensas krimajn aferojn. Li nun 
estàs optimisto de la vivo, lia korpo revivi as, en la nuna momento li libe-
ri as de la malvarmo, de la pluvo, de la agreno kaj de iuj korpremoj ie-
laj kaj teraj lin torturintaj dum la tago, kaj nun li sentas inklinon al la bono 
kaj malavareco, kaj li volus pagi al vi glaseton da ranca vino per la lastaj 
rustplenaj kvin centimoj kiuj restas en la po o de lia dispeci anta ve to. 

Vi povas foriri kun li kiel kuuulo tra dezertaj vojoj, en plena nokto, en 
plena mallumo, ne timu; la bonfara influo de la gasteja kameno da re fori-
gas de li ian malbonan penson, e se li estus ema havi ilin, kaj certe li 
partigus kun vi la plej grandajn dan erojn kiel antaue li kunpartigis la pe-
con da bruna pano. 

Nenie en la mondo estàs pli facile veki la estimon de la kamparanoj 
nefidemaj kaj premegataj de la laboro kaj la mizero. Sufi as elmontri ke vi 
scias kio estàs sufero, ke vi ne estàs fiera, ke vi malamas la sekretariojn 
de vilago, la ju istojn kaj la advokatojn, kaj ke vin ne timigas la rigoroj de 
1' ielo nek la krutaj vojoj de la tero. Tiam vi estos kun estimo de ili kon-
siderata, kaj e via hundo havos bonan ku lokon en la rondo, sub la gran-
da kamentubo. 

e la gastejaj kamenoj vivas ankoraü la ftateco kaj harmonio de la kla-
noj de la prahistoria ago. Ili estàs la komuna hejmo de la senhejmuloj. An-
gulo gastama kaj sankta, kien ne alproksimi as la bruema junularo de la 
festotagoj, nek la persistemaj ebriuloj, nek la kartludistoj obstinaj. Tie vi 
renkontos ordinare la mueliston vidvan, kiu, dum la liberaj horoj, ne scias 
resti en sia muelejo malgaja kaj silenta; la kamparanou vundi intau pro fa-
lo, kiu lamirante prezenti as, frumatene, por distri sin de sia deviga senla-
boro kiu lin agrenas; kaj la neeviteblan mallaboremulon, abomenitan de 
iuj, iom idioto, kampara histriono, kiu us levi is el dormado e la pajlejo 

kaj sekvas per senviva rigardo, plena de hontinda voluptemo, iujn movojn 
de la grasa servistino. Aldonu, ankoraü, la maljunulon kadukan kaj forlasi-
tan, kompatinda invalido kiu per dek centimoj man as, trinkas, varmi as 
kaj iluzii as je la feli eco de fremda hejmo, kiun li fine e imagas propra. 
Tie anka , preska iam, li povas luladi infanon aü distri in per la movi o 
de brulanta bran eto, kaj ricevi la kareson de pa tista hundo endoimi inta 
apud la cindro. 

Ho! kredu, io malnobla kaj abomeninda el la senaga restado en la gas-
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tejoj, irka e de la grandaj tabloj bruoplenaj pro la frapoj de la kartludis-
toj kaj la kantajoj de la ebriuloj, nobli as dumvintre per la ekzorcismo de 
flamanta fajro kaj per la família kuni o en la fuma kuirejo, meze de infanaj 
ploroj kaj ridoj, patrinaj kisoj kaj bruetado de marmitoj odorantaj tiele kiel 
tiuj de via hejmo. 

Mi povas diri ke iufoje kiam mi sidi is tie, estis al mi malfacile ekiri 
for. Neniam tie mi sentis tiun malgajigan impreson kiu subite aperas al mi, 
kiam mi trovi as sola en la grandaj urbaj hoteloj. Mi ne scias kian nepla an 
aspekton de malvarma gastameco havas la longaj koridoroj, la ambroj, kaj 
la tabloj pretigitaj zorge kaj simetrie; nek kion mi trovas nialamika kaj fiera 
en la rigardo de la gastoj, nepenetreblaj sub sia afektita singardemo, sen-
karakteraj pro identaj manieroj kaj pro la samaj ceremoniaj movoj. Malgra 
la komforto de bona lito kaj bona tablo, da ran frostotremon oni sentas en 
la koro; oni nostalgias je intimecoj, sincereco, frateco... 

Ce la gastejaj kamenoj la homoj montras sin us alveninte; nur unu 
vorto, unu ekkrio, unu gesto malkovras ilin. La animo e ili diafane vidi as 
tuj, mirakle, pro la varmo kiu senrigidigas al ili la membrojn kaj pro la gla-
"so da vino rekomfortiganta la stomakon. 

Kiu volas trapenetri en la erarigan komplikecon de la kaniparana ani-
mo, tiu haltu kaj travivu kelkajn horojn meze de la ir-venantoj de tiuj ka-
menoj vila aj, komunaj al iuj. 

Ili iuj havas ion aparte interesan, elvokantan la medion kie trafluas 
{Ha vivo. Kaj la koto de iuj galo oj, la sub tofo de iu jako, la kripleco de iu 
membro, la morta ha to de iuj manoj, la fllika oj de iu pantalono, komple-
tigas la naturvidajojn kiujti vi kolektis a preti as kolekti. Kaj aperas al 
viaj okuloj la silenta farmodomo, alkro ita al senfrukta montdeklivo, me-
lankolie rigardauta al la malproksimo, al la fruktodona ebenajo; la soleca 
kampo }us erpita, kun siaj nigraj terbuloj,kun siaj junaj kverkotrunkoj ver-
daj meze de la mortantaj arbustoj; la pinaro malluma kaj legenda, kun la 
ru koloraj maldensejoj kie la rikoltistoj krevigas la pinfruktojn; la dehakata 
arbaro, kie la kolosaj arboj faladas kun uragana mu ado kaj montras la 
kompatindan nudecon de siaj sen eligitaj trunkoj; la ka ita kruta o, plena 
de mortaj folioj kiujn maljunulo amasigas per bruetanta rastilo; kaj la supro 
de impona montflanko, kie la triumfa fosisto donas la lastan kaj bruan ba-
ton, glitigaute la tenilon de sia pio o inter la kaloj de la malbelformaj 
manoj. 

Kaj io i, kio estàs ekstere, kio estàs for, ka ita de la nebuloj, de la 
nokto a de la pluva vualo, parolas tie, spiras tie per bu o de tiuj homoj, 
dum krakadas la flamoj, bolas la marmito e la fajrujaj hokoj, kaj e la ful-
go de la bu o de 1' kamentubo kuras misteraj procesioj de malgrandetaj 
fajreroj. 

Aúskultu tiujn homojn, kaj vi scios kiom kostas eltiri tiujn herbajojn, 
faligi tiujn trunkojn, surgrimpi tiujn pinarbojn. Vi scios i tion kaj kion po-
vas la laboro, la rezistemo de homo; kiom oni gajnas amasigante tiun folia-
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ra on, farante karbon el tiuj arbradikoj; vi lernos koni la valoron de multaj 
a oj kiujn vi kredis senvaloraj; kiamaiiiere oni povas gaje vivi man ante 
bulbojn kaj kuiritajn terpomojn; kiamaiiiere oni povas subteui kaj prizorgi 
la gefilojn per batoj de fosilo, amasigante touojn sur deklivoj preska nea-
tingeblaj, gratante la teron per la ungoj, sen eligante korkarbojn per la 
dentoj, kaj forlasante la semajojn al la volo de la Sanktuloj. La spirito deia 
montaro estos kun vi, vi divenos la intiman kunrilaton de la homo kun i, 
kaj vi in trovos pli gastama, pli malavara, kaj vi in amos kun pref ero. 

Jen kion vi povos lerni, krom multaj aliaj aferoj, e la kamenoj de la 
gastejoj. 

PRUDENCI BERTRANA 
El kataluna Hngvo tradukis 
JAUME GRAU CASAS 

Verkoj de Pujulà 

Nia kara amiko S-ro Pujulà i Vallès donacis al K. E. F. la 
restantajn ekzemplerojn de siaj verkoj «La grafo erarinta», «Nai-
vulo>, «Vortaro Esperanto-Kataluna» kaj «Vocabulari Català-Es-
peranto» kiujn oni eldonis anta kelkaj jaroj. Per tiu malavara 
donaco (la tuta proíito de la vendado de la libroj estos por la 
kaso de K. E. F.), nia eminenta amiko liveras al ni tre oportunan 
helpon, kiu permesos iom plivastigi la propagandon. Ni denove 
esprimas al li ei tie nian koran dankon. 

La prezo de iu vortaro estàs 3 pesetoj kaj tiu de iu el la du 
legolibretoj (luksege eldonitaj) 0'50 ptoj. Al la Grupoj ni faros 
25 % da rabato. 
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Bibliografio 

PO KALENDARETO POR ESPERANTISTOJ - 1923. — Kompilita de Karl 
Minor. Eldonis: Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden. 
Prezo: 0'50 fr. svis. 

Krom la kalendaro, i tiu 80-paga bro ureto enhavas multajn interesa-
ojn, inter ili: Kronologiaj klarigoj, Tabelo por difino de la diman otagoj, 
Esperantista fajfsignalo, Nürnberg, Deklaracio pri Esperantismo, Organi-
zajoj esperantistaj, Fundamenta Gramatiko. 

PERTOLBOATO.— Skizo de Jotoka-Eldonejo: Oskar Ziegler & Ko., Mark-
tredwitz (Bavarujo), 1922. 

22-pa a bro ureto, kun originala skizo pri boatveturo sur la rivero 
Isar. Oni legas in agrable kaj interese. 

HIMNARO ESPERANTA, kompilita de Montagu C. Butler, L. R. A. M. Dua 
eldono, reviziita kaj pligrandigita. Eldonis: British Esperanto Association, 
17, Kart Street, London. Prezo: 1 . 6. p. 

Bonege prezentita libro, kun 146 pa oj kaj bonaj kovriloj, enhavanta 
212 religiajn himnojn. Gi estàs uzebla (laü la antauparolo) de iu Kristano, 
greka, protestanta a roma. La versoj estàs korektaj kaj la stilo tute bona. 

VENEZIA KAJ LA XlIIa INTERNACIA ARTà EKSPOZICIO. — Eldonita de 
«Grupo Zamenhof», S. Luka, 4115, Venezia. 

Kajero pri la Artà Ekspozicio, kun gravurajoj kaj priskribo de la urbo. 
LUMO SUR LA VOJON KAJ KARMO, de Mabel Collins, tradukis 0. Collyn. 

Eldonis: Teozofia Esperanta Ligo, Krakovskà 17, Praha, 1922. Prezo: 5 C. 
kronoj. 

Luksa bro uro, 32-pa a, enhavanta 21 teozofiajn regulojn, kun notoj, 
kaj artikolon pri Karmo. La lingva o estàs tre bona. 

LA EKONOMIAJ FORTOJ EN FINNLANDO. — Esperanta publika o n-ro 1 de 
Finnlanda Foiro. Verkis: León Ekstrand kaj Martti Kovero. 

Studo pri la ekonomio de la nuntempa Finnlando, kun interesaj statis-
tikoj kiuj montras ian kreskantan progreson. Sciigoj pri la Internacia 
Finnlanda Foiro, 1923. 
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XVa Universala Kongreso de Esperanto 
en Nürnberg 

DUA CIRKULERO 

1. Dato. La XVa okazos, la interkonsento kun K. K. K., de la 2.a is 
la 8a de A gusto 1923. 

2. Koüzo. La fiksado de la Kongresa Kotizo estis tre malfacila en la 
nunaj cirkonstancoj. Ni konsideris, ke la sumo pagota de altvalutaj landoj 
povas esti pli alta oi tiu pagota de malbonvalutaj, tamen ne tiel, ke la laste 
nomitaj kaüzu efektivan malprofiton al la kongresa kaso. Ser ante konvenan 
bazon, ni starigis, interkonsente kun K. K. K., jenan tabelon: 

Belgoj 30 frankoj, Britoj 20 ilingoj, Danoj 20 kronoj, e oslovakoj 50 
kronoj, Finnlandanoj 75 markoj, Francoj 30 frankoj, Germanoj 200 markoj, 
Hispanoj 25 pesetoj, Italoj 50 liroj, Nedeilandanoj 10 guldenoj, Norvegoj 20 
kronoj, Svedoj 15 kronoj, Svisoj 20 frankoj, Usonanoj 4 dolaroj; Aüstroj, 
Hungaroj, Poloj kaj Rusoj po 200 germ markoj. 

iu pagu en la mono de sia lando per monbiletoj a banko eko. Sami-
deanoj el landoj kun aliaj monunuoj oi la supre nomitaj pagu a dolarojn 
a ilingojn a guldenojn a svisajn frankojn au petu pri speciala aran o. 

Favorkotizoj por familianoj ne ekzistas. Kiu ali os post la l.a de Junio, 
pagos plialtigon de 50°jo. Repago de kotizo ne okazos. La unuaj mil ali in-
toj ricevos priurban donacon. 

3. Garantia Kapïtalo. Por certigi la financojn, estàs fondita speciala 
Garantia Kapitalo, al kiu la samideanoj bonvolu noti garantiojn po almena 
5000. — gmk. La garantiitaj sumoj estos enkasigataj nur, se la kongresaj 
elspezoj superos la enspezojn, kaj proporcie al eventuala malprofito. 

4. Donacoj. Sub i tiu rubriko ni notos mondonacojn, faritajn al la 
Kongresa Kaso. ar la organizaj elspezoj estàs tre grandaj kaj nur parte 
povos esti repagataj per la kongresa kotizo, la L. K. K. sin turnas al iuj 
samideanoj, petante monsubtenojn. 

5. Blindala Kaso. Plenumante deziresprimojn de la XIIIa kaj XIVa 

Kongresoj en Praha kaj Hèlsinki, L. K. K. akceptas pere de la ali iloj mon-
donacojn por la kaso de blindaj Esperantistoj. 

6. Envoja a permeso. Por envoja a permeso, la bavara le o, ne la 
registaro, sed la distrikta polico estàs kompetenta. La Esperanto-ema 
Nürnberga konsilantaro, kiel invitinto de la kongreso, promesis ian apogon 
kaj forigon de iuj rilataj malfacilajoj. 

7. Faka kunsidoj. ar estonte la Kongresaj fakkunsidoj certe havos 
pli grandan gravecon, ni speciale priatentos ilin. Elektinte jam lokajn 
organizantojn, ni publikigas jam nun la adresojn por kelkaj fakoj: 

por blïnduloj: Wilhelm Reiner, direktoro de la blindula instituto, 
Koberger Strasse 147; 
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por fllatelistoj: Max Honigsberger, Albrecht-Dürer-Platz 6; 
por juristoj: Dro Heinrich Orthal, Fürther Strase 2; 
por komercistoj: Emil Muscat, Tucher Strasse 21; 
por kuracistoj: D-rino Eugenie Steckelmacher, Spittlertorgraben; 
por laboristoj: Georg Gerber, Allersberger Strasse 57'»; 
por scienculoj: Dro Otto Kleider, Kaiser-strasse 7. 
Ni aran os anka aliajn fakkunsidojn, pri kiuj ni raportos pli poste. 
8. Plezuroj. Dum la kongreso ni aran os, lafl tradició, diversajn festojn 

kaj plezura ojn : teatrajn prezentadojn, internacian balon, ekskursojn, kon-
certojn ktp. 

9. Komitato. Dro Richard Ledermann, prezidanto de L. K. K., kaj Otto 
Filhofer, la vicprezidanto de L. K. K., estàs elektitaj anoj de K. K. K. 

10. Korespondado. Ni petas, ke oni aldonu por kongresaj respondoj 
la afrankon per la landaj po tmarkoj aíí respondkuponoj. 

Loka Kongresa Komitato 
Dro Ledermann 

(Oficiala leter- kaj telegramadreso: 
Esperanto, Nürnberg) 

Tra la gazetaro 
Verda Utopio. Osaka (Japanujo) 5265 Mehom machi 7 Chonie Mi-

namiku. Jen estàs gazeteto tre interesa por ni e ropanoj. Sur i aperis antaïí 
kelkaj monatoj tre kurioza studo pri «Japanoj kaj nuda korpo»; i aspektis 
iom strange al ni, filoj de civilizacio tiom diferenca de la Japana. Sed oni 
legis in scivoleme pro la kuiïozeco de multaj scenoj priskribitaj. 

La de ni ricevita lasta numero enhavas: «Deklaro sensubskribita»; «Vi-
rino en moderna Japanujo» de S-ino K. Jamakaua, tria apitro de serioza 
studo rilate la laboran vivon de japaninoj, kaj «Impresoj pri Japanujo». 

Beda rinde la niaj atoj, la revuo estàs eldonita en tro malgranda for-
mato. Ni deziras al gi ke i kresku. 

Bizantio. Pera Konstantinopolo. Tepé Bachi 59. Sur la kovriloj de tiu 
i gazeto aperas listo de societanoj de Konstantinopola Asocio; per i oni 

vidas ke nia lingvo progresadas sen ese en tiu granda urbo. La nomaro 
atingas la n-ron 199, kaj estàs ankora da ronta. 

En la Novembra-Decembra n° 5-6, oni legas «Iom da bio emio en 
komparo kun la nacioj» de la klera esperantisto D-ro Anakreon Stamatia-
dis, «La Rusoj en Konstantinopolo» de Lauza, kaj multaj artikoloj en greka 
lingvo. 

Bedaürinde la cirkonstancoj nuntempe travivataj en tiu lando multe 
influas sur la vivon de la societo; tion ni konjektas el sciigo ke generala 
kunveno de Konstantinopola Societo ne povos okazi «pro forveturo el la 
urbo de la tri kvaronoj de la membroj». 

GAZETEMA 
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Kongreso de Esperanto en Valencià 

Per la nuna numero (a eble per la venonta) ni dissendas 
ali ilon al la Unua Kongreso de Iberaj Esperantistoj, okazonta 
dum Pentekosto en la Valencià efurbo. 

E se tiu kongreso ne tute efikus rilate al la starigo de Ibera 
Esperantista Konfederacio (kies ekziston ni ne kontra staras, sed 
kies vivipovon ni ne klare vidas), tamen i estàs tre bona propa-
gando. Lasttempe multe kreskis la nombro da esperantistoj en la 
Valencià lando, kie iam kalkulis nia movado eminentajn adep-
tojn. 

Ni rekomendas al la katalunaj samideanoj ali i kaj se eble 
eesti la Valencian Kongreson, kiu okazos proksimume du mo-

natojn post la Kataluna. Kaj reciproke ni invitas la Valenciajn 
amikojn al nia Deka en Manresa, kie ili certe sukcesos pligran-
digi la nombron da veturontoj al la bela lando de la parfumaj 
oran arbaroj kaj graciaj virinoj. 

C£ Cp C£j 

Parolado de S-ro Dalmau 

Antaü nelonge aperis, sur la Barcelona urnalo «La Vanguar-
dia», artikolo de la verkisto «Andrenio» titolita «El automata 
lingüístico», kiu enhavas amason da senseneajoj pri Esperanto 
kaj pri la ecoj de internacia lingvo. 

Responde al tiu artikolo, samideano Dalmau faros paroladon 
e «Ateneu Empordanès» (Carrer del Pi, 11), la 9an de marto, je 

la deka ve?pere. La anonco de tiu parolado, al kiu niaj legantoj 
estàs invitataj, vekis fortan intereson. 

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià) 



Clau Esperanto 
(KATALUNA LOSILO) 

reeditada per la F. C. d'E 

Conté la gramàtica i vocabu-
lari, amb text de propaganda a la 
coberta, relatiu als darrers pro-
gressos deia llengua internacional. 

Preu: 10 cèntims 

100 exemplars: 6 ptes. 

Th. Cart Kolekto de la Akademio 

V O R T A RO 
de la oficiala] radikoj 

DE ESPERANTO 
i 

kun Anta parolo, la Fundamento 
kaj listo de 1a efaj landnomoj 

PREZO : 1 franko 

iu esperantisto a etu in! 

Esperantista Centra Librejo 

51, RUE DE CLIçHY P A R I S 

Literatura Mondo 
Monata gazeto, ilustrita, grand-

formata, almena 20-pa a. 

Interesa enhavo kaj 
bonega stilo. Origi-
na la j e s p e r a n t a j 
verkoj kaj tradukoj 

el iuj lingvoj. 

JARABONO : 12 PESETOJ 

K. E. F. akceptas àbonojn 

Andràssy-ut, 81. BUDAPEST 

CURS PRÀCTIC DE LA LLENGUA 

E S P E R A N T O 
PER FREDERIC PUJULÀ I VALLÈS, 

amb les regles gramaticals, 

exercicis en Esperanto i en 

Català, i vocabulari 

Català - Esperanto. 

SEGONA EDICIó PREU: 0'75 PTES. 



Federació Catalana d'Esperantistes 
C A R M E , 30 - B A R C E L O N A 

D D D 

23 GRUPS ADHERITS I 500 MEMBRES INDIVIDUALS 

Aquesta entitat, fundada poc després del V Congrés Esperantista Univer-
sal a Barcelona, en 1909, amb l'objecte (Art. 2.<"i dels Estatuts) d'unir tots els es-
peranüstes de ten es de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Es-
peranto, 

CELEBRA anyalment, amb motiu de la seva reunió general, brillants Con-
gressos Esperantistes, portant-ne ja 9 de realitzats a Sabadell, Tarragona, Terras-
sa, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Vilanova i Geltrú, Reus, Manlleu i Girona, i en 
preparació el desè a Manresa. 

ORGANITZA els Jocs Florals Internacionals que són celebrats simultània-
ment amb els nostres Congressos, contribuint aixi a l'enriquiment de la literatura 
esperantista. 

PUBLICA com a orgue federatiu la revista mensual «Katalima^Esperantis-
to», gratis per als adherits, en la qual apareixen interessants informacions sobre 
el moviment esperantista mundial, ultra excel•lents traduccions de literatura ca-
talana i treballs premiats en els esmentats «Jocs Florals Esperantistes». 

EDITA, a mesura de les seves possibilitats, opuscles de propaganda i en-
senyament de la llengua internacional. 

COL•LABORA a la celebració d'actes de propaganda, com conferències, 
obertura de cursos, exposicions, visites, etc. 

ATORGA títols de Professor d'Esperanto, segons condicions estatuïdes en 
el II Congrés a Tarragona, i d'acord amb els membres catalans del «Lingva Ko-
mitato». 

CUIDA, en general, de coordinar els esforços dels adeptes de l'Esperanto 
a Catalunya, i 

REPRESENTA la nostra nació davant la Organització Esperantista i en els 
Congressos Esperantistes Universals. 

ADHERIU-VOS-HI! QUOTA ANYAL: 5 PTES. 



ATALUNA 
gTOANTIJTo 
( L ' E S P E R A N T I S T A C A T A L À ) 

MONATA GAZETO, ORQANO DE LA 

DUAEPOKO -JARO IIIa : MARTO 1923 



L ' E S P E R A N T O A C O P D ' U L L 
ALFABET. — A, b, c (ts), (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), li (for-

tament aspirada), i, j (i), (j), k, 1, m, u, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s). 
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba 

LA 
article determinatiu 

el, els 
la, les 

o 
terminació 
substantiu 

lakto 
urbo 

komerco 
(comerç) 

• 

A 
terminació 
adjectiu 
blanka 
antikva 

komerca 
(comercial) 

J 
(sona í) 

forma el plural 
faktoj, manoj 
okuloj, animoj 

1 
terminació vi 

(infinitiu) 

kompreni 
labori 

komerci 
(comerciar) 

IN 
sufixe per a formar 

el femení 
sinjorino, regino 
katino, leonino 

E 
rb terminació 

adverbial 

klare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

C O N J U G A C I Ó D E L V E R B 

AS IS OS US u 
temps present temps passat temps futur mode candi- "wde"n,p;f,r'1' 

cional uu ° suojunc-
tiu 

Mi skribas skribis skribos skribus skribu 
Jo escrie escrigui escriuré escriuria escrigui 

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti i les formes de 
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escribint. La letero estis skribata, fa 
lletra fou escrita. 

DECLINACIÓ DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reb 
l'acció d'un verb (complement directe) 
va seguida de la lletra f^ 

EU em veu. 
Jo el veig. 

Mi skribas la leteron. Jo escric la carta. 

Li vidas min. 
Mi vidas Un. 

En els altres casos, la relació que 
hi ha entre dos substantius s'expressa 
per mitjà de les preposicions al, de, kun, 
per, sur, súper, sub, en, ekster, tra, trans, 
antaú, post, inter i altres. 

Al la patró, per la plumo, sur la tablo-
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ÏPOPTÍfR 
OFICIALA ORGANO DE 

Kataluna Esperantista Federació 
R e d a k c l o k a j A d m i n i s t r a c i ó : 

Nia devizo: Maro estàs gtttaro C a r m e , 3 0 : B A R C E L O N A 

Redaktoro: Jaume Grau Casas 

Antaü la Kongreso 

EN nia Deka Nacia Kongreso, samideanoj! Ni veturu 
al Manresa kun la nobla deziro refre igi nian entu-
ziasmon en gaja festa niedio, sed kun la firma volo 
kunrilatigi tie ies fortojn, por ebligi vastan planon 

de propaganda laboro en nia kataluna lando. 
iuj samideanoj atentu, ke ne sufi as nura aprobo kaj apla -

do, sed necesas pli kaj pli tuja, proksima, intensa helpo. Oni 
meditu, ke la giganta laboro de vigia nacia Federació ne povas 
esti efektivigata de malgranda aro konsistanta nur el kelke da 
personoj. Por ke nia Kataluna Esperantista Federació estu bone 
funkcianta organizo, estàs necesa la kunlaboro de iuj. 

Ni, do, studu en nia venonta Kongreso la plej bonajn rime-
dojn por atingi tiun celon, kaj neniu paru por tia laboro siajn 
fortojn. 

La vigleco de la esperanta movado dependas de iuj sami-
deanoj senescepte kaj sur ilin iujn falas la respondeco a la ho-
noro de senaga vegeto a agema vivo. 
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Xa Kongreso de la 
Kataluna Esperantista Federació 

Manresa: 1 - 2 - 3 Aprilo 1923 

H O N O R A K O M I T A T O 

Lia Ekscelenca Mo to Sinjoro Markizo de Carulla, Rektoro 
de la Barcelona Universitato, Prezidanto. 

Lia Ekscelenca Mo to Doktoro Francesc Muíioz, Episkopo. 
Lia Mo to Sinjoro Ignasi Suana, Urbestro de Manresa. 
Lia Mo to Sinjoro Josep Alabercli, Arcipresto. 
Lia Mo to Sinjoro Francesc A. Segrelles, Ju isto. 
Lia Mo to Sinjoro Enric Periquet, Militista efo de Manresa. 
Lia Mo to Sinjoro Josep Creixell Iglesias, Parlamenta Deputito. 
Lia Mo to Sinjoro Joaquim Borràs, Deputito de la Mankomuneco de 

Katalunujo. 
Lia Mo to Sinjoro Iu Minoves, Deputito de la Mankomuneco de Ka-

talunujo. 
Lia Mo to Sinjoro Josep Piquer, Deputito de la Mankomuneco de Ka-

talunujo. 
Lia Mo to Sinjoro Ferran Valls Taberner, Deputito de la Mankomu-

neco de Katalunujo. 
Sinjoro Fermí Roca, Prezidanto de la Komerca ambro. 
Sinjoro Antoni Arderiu, Prezidanto de la ambro de Domposedantoj. 
Sinjoro Joaquim de Marimon, Prezidanto de la Terkulturista Cambro 

de 1' Bages. 
Sinjoro Fructuós Berneda, Direktoro de la Lernejo de Artoj kaj Metioj. 
Sinjoro Doktoro Josep Servitje, Direktoro de la Urbà Duagrada Ler-

nejo. 
Sinjoro Felip N. Pujadas, Prezidanto de la Qazetaia Asocio de Man-

resa kaj regiono. 

O R G A N I Z A K O M I T A T O 
PREZIDANTO: S-ro Josep Albagés 

VIC-PREZIDANTO: S-ro Felip N. Pujadas 
KASISTO: S-ro Àngel Llobet 

SEKRETARIO: S-ro Joan Oliveras 

FAKOJ: 
S-rino Emília Ramon S-ro Alexandre Badia 
F-ino Lourdes Soler S-ro Francesc Pijoan 

S-ro Artur Torrents 
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P R O G R A M O 
DIMAN O, 1 

10a Oficiala alveno de la Kongresanoj. 
l l a Akcepto e la Urbdomo. 

Malferma Kunsldo de la Kongreso. 
12'30 Vizito al la Akceptejo. (Disdonado de la Kongresa Libro). 
16a Esperantaj Ekzameuoj. 
17a Labora Kunsido. (En la Komerca ambro). 
22a Inauguro de la Propaganda Ekspozicio ( e «Orfeó Manresa») kaj 

Esperanta Festo. 

LUNDO, 2 

8a Solena Diservo kun esperanta prediko de Pastro Josep Casanovas 
en la pre ejo «Kavo de Sankta Ignacio». 

9a Vizito al la Muzeo kaj Arhivo de la Urbo, Katedralo kaj aliaj vidin-
da oj. 

l l a Festo de la Floraj Ludoj en la Teatro Konservatorio. 
13'30 Oficiala Festeno e «Hotel de S. Domingo». 
17a Ferma Kunsido. 
22a Dancado de «Sardanoj» e «Centre de Dependents». 

MARDO, 3 

7a Ekskurso al la monto de salo de Cardona. 
Ekskurso al la Monaïiejo Sant Benet de Bages. 

18'30 Reveno de la ekskursantoj kaj adiaüa kunveno. 
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Hortabelo de vagonaroj 
inter Barcelona kaj Manresa 

Forveturo j &2Q _ g( ( ) 4 _ gtQQ _ l y 2 1 _ l&25 _ ^ ^ _ ^ ^ 
de Barcelona ( 

Alveturo t ^ ^ _ g < 5 5 _ VQ1 _ ^ ^ _ WM _ i g < 3 1 _ m m 
al Manresa ( 
Forveturo i 6 < Q 2 _ 7 < ] 5 _ 9<i6 - l l ' lO - 13'30 - 16'23 - 18*41 

de Manresa ( 
Alveturo j g _ ^ _ ] 5 _ ^ g _ 15«27 . 18'15 - 21M5 

al Barcelona ( 

Estàs substrekitaj la OFICIALAJ vagonaroj uzotaj de la Kongresanoj. 
iuj Kongresanoj, e partoprenontoj de la ekskurso al Cardona dum la 

tria tago, povas a eti rabatitan biieton Barcelona-Manresa (Iro kaj Reveno). 
Prezo de la bileto Barcelona-Manresa: Dua Klaso: Ptoj. 4'65. Tria 

Klaso: Ptoj. 3'35. 

Hoteloj 

Hotel de S. Domingo: Taga pensiono, 12 ptoj. Unu man o, mininiume 3'50 
ptoj. ambro almena 2'50 ptoj. 

Hotel Comerç Taga pensiono, 11 ptoj. 
Fonda Univers: Taga pensiono, 11 ptoj. 
Fonda del Centre: Taga pensiono, 11 ptoj. 
Fonda d'Europa: Taga pensiono, 10 ptoj. 

Oficiala Festeno: 12 ptoj. 

Necesas anta a enskribi o por la festeno. 
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Kongresaj sciigoj 

VCJAGO. — Ni rekomendas al iuj uzi la oficialan vagonaron, kiu forve-
turos el Barcelona je la 8'04. 

KONQRESA INSIGNO. — Per la nuna numero ni dissendas in. Oni in 
surportu dum la Kongreso! 

GRUPAJ STANDARDOJ. — La O. K. insiste petas al la Grupoj ke ili kun-
portu siajn standardojn. Tinj de la urbaj societoj venos akcepti ilin Ce la 
stacídomo, de kie oni demonstracie iros al la Urbdomo. Muzikistaro akora-
panos la karavanon. 

SALurADO DE DELEGITOJ. — Kiel kutinie, delegito de iu esperanta so-
cieto salutos la Kongreson dum la Malferma Kunsido, tuj post la parolado 
de la Prezidanto. 

AKCEPTEJO. — Qi estos instalata e «Orfeó Manresa», en ambro apu-
da al la Ekspozicio. Tie la Kongresanoj povos peti iajn informojn, enskri-
bi sin por la Festeno kaj Ekskursoj, a eti librojn, k. t. p. 

KONGRESA LIBRO. — ó i estos donacata de la Manresaj organizantoj al 
iu Federaciano Ceestanta la Kongreson. Oni prezentu tiucele la enmetitan 

membrokarton. 
La kongreslibro enhavas priskribon de Manresa, multajn gravura ojn 

kaj iuspecajn detalojn pri la Kongreso kaj ekskursoj. 

ESPERANTAJ EKZAMENOJ. — Por faciligi ilian aran on, la ekzamenotoj 
anoncu sin anta la kongreso. Oni devos pagi la kutiman sumon por la di-
plomoj de «Kapableco» kaj «Profesoreco». 

LABORA KUNSIDO. — ó i okazos latí la jena tagordo: Sekretaria Rapotto; 
Aprobo de la bilauco is 28a de Februaro; Diskuto de prezentitaj proponoj; 
Eventualaj petoj kaj proponoj, se tempo sufi os. Elekto de nova Komitato 
de K. E. F. kaj de venonta Kongresurbo. 

EKSPOZICIO. — Oni bonvolu sendí al la O. K. kiel eble plej grandan 
kvanton da materialo, ar i estos ekspoziciata en vasta halo. Danke oni 
akceptos iuspecajn esperanta ojn. 

FLORAJ LUDOJ. — Ui okazos en la vasta Teatro Konservatorio, kiu ha-
vas tri eta ojn. 

Por la Kongresanoj estos rezervata prefera loko en la partero. 

OFICIALA FESTENO. — Kiuj deziras eesti la Festenon, tiuj devas ens-
kribi sin per la i-kune sendata enskribilo, anta la 28a de Marto. La kos-
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ton (12 ptojn.) oni devos pagi e la Akceptejo la uuuan tagon de la Kon-
greso. 

EKSKURSOJ. — La oficiala ekskurso estos tiu al la monto de salo kaj 
kastelo el Cardona; por partopreni in estàs ankaü necesa la enskribi o 
anta la 28a de Marto. Oni devos pagi 16'50 ptojn. por la specialaj aütonio-
biloj, niatenman o (bulko kun kolbaseto dum la veturado) kaj bonega tag-
inango Ce hotelo en Cardona. 

Ankaü estos aran ataj, sed ne tiom detale, ekskursoj al la mona ejo 
Sant Benet de Bages kaj al la fama monto Montserrat. Interesatoj petu in-
formojn pri tio e la Akceptejo. 

Pri la itinerario de la tri ekskursoj, vidu la Kongresan Libron. 

FESTOJ DEDICATAJ AL LA KONGRESANOJ. — Kelkaj festoj, kiel piedpilka 
ludo, baló, teatraj prezentadoj, k. t. p., estos dedicataj al la Kongresanoj; 
unuj senpage, aliaj ne. 

P O TKARTOJ. — Estàs eldonitaj du serioj da po tkartoj kun vida oj de 
Manresa kaj esperanta teksto. A etu ilin! 

MANRESAJ URNALOJ. — La Manresaj urnaloj «Pàtria» kaj «El Pla de 
Bages», kiuj de longe publikigas regulajn informojn pri la esperanta mo-
vado kaj lasttenipe e aperigis gravajn artikolojn de S-roj liiigo Pla, Felip 
Pujadas, Josep Albagés kaj aliaj, preparas eksterordinaran numeron dedi-
atan al la Kongreso, aperontan dum la Kongresaj tagoj. 

L A P R O K S I M A N U M E R O 

dedi ata al la raporto pri Kongreso kaj Internaciaj Floraj Ludoj, kun 

S U P L E M E N T O K U N B I L D QJ 

estos 32-pa a (dumonata) kaj aperos kiel eble plej balda , dum la Maja 
monato. 
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BILANCO DE K. E. F. DE LA la DE OKTOBRO 1921 
IS LA 28a DE FEBRUARO 1923 

E N S P E Z O J Pesetoj 

En kaso je la l a de Oktobro 1921 383'30 
Anoncoj aperintaj sur «K. E.» 152'52 
Ekzamena matrikulo 5'— 
Vendado ponumere de «K. E.» 61'50 
Donacoj por propagando 122'80 
Vendado de Katalunaj losiloj 90'— 
Enspezitaj kotiza oj 2263'70 

3078'80 

E L S P E Z O J Pesetoj 

Presado de losiloj kaj eneralaj presa oj 379'— 
Presado de «Kataluna Esperantisto» 2296'50 
Generalaj elspezoj 354'55 

3030*05 

R E S U M O Pesetoj 

Enspezoj 3078'80 
Elspezoj 3030'05 

Restas en kaso 48'75 

En realeco, estàs deficito, ar ni uldas kelkajn fakturojn al la piesisto 
S-ro Vinyals. 

Tamen, se iuj federacianoj estus pagintaj la kotizajon 1922, tia deficito 
malaperus. Pri tio oni klarigos duin la Kongreso. 

Barcelona, 28 Februaro 1923 

La Prezidanto: JOAN AMADES La Administristo: PERE NAVAS 

La Kasisto: JOAN CASTELLS 



40 KATALUNA ESPERANTISTO 

Soneto 
Al la Re ino de niaj Floraj Ludoj 

Kia ojo por mi, kia honoro, 
se mi povus per vo o melodia 
kanti la armon de 1' Re ino nia, 
de nia festo poezia gloro! 

Kia ojo por mi, se pro 1' fervoro 
kaj naiveco de la kanto mia, 
memoro restus je 1' Re in' gràcia 
por iam en la fund' de iu koro! 

Kia ojo por mi, se harmonia 
la mia kant', en tiu bela horo, 
a digus sin kun ritmo kaj sonoro, 
kiel plektita de inspiro dia! 

Mi in oferus al beleco ia, 
kvaza i estus la Natura Floro. 

JAUME GRAU CASAS 

Premiita per la Natura Floro en la Vliaj Internaciaj Floraj Ludoj. 



SUPLEMENTO AL N-RO 27 DE "KATALUNA ESP ER A NTISTO" 

r Kongreso de lo 
Kataluna Esperantista Federació 

Manresa: 1 - 2 - 3 Aprilo 1923 

Urbdomo. 

Domo de Bonfarado kaj Placo Cots. 





ie Manresa. 

Katedialo : Interno. 



Pre ejo de Sankta Ignacio. 
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IXai Internaciaj Floraj Ludoj 
Verdikto 

O R D I N A R A J T E M O J 

ORIQINALAJ TEKSTOJ 

I. — Originala versajo kantanta Anion.—Premio al la verko n-ro 19, De-
vizo: Muta Larmo. /" Subpremio — n-ro 46, devizo: «Larmoj». //" 
Subpremio—n-ro 4, devizo: «Dol a rigardo ravis min...» Citinda— 
n-ro 47, devizo: «Petrarka». Citinda — n-ro 66, devizo: «Per verda 
stelo al bono kaj belo». Citinda:— n-ro 15, devizo: «Miniaturo». 

II. — Originala ama verko en prozo. — Premio al la verko n-ro 77, devi-
zo: Eterna Kanto. I" Subpremio—n-ro 70, devizo: «Fremdulino As-
ja». //" subpremio — n-ro 74, devizo: «Kion la amo alportos al vi?» 
Citinda: n-ro 56, devizo: «Sopiro». 

TRADUKITAJ TEKSTOJ 
L —Traduko de la versa o: «Cabelleres vellutades». Ne konkursita. 

II. — Traduko de la proza o: «L'Amor a l'Ofici». — Premio al la verko 
n-ro 90, Devizo: Bernard Palissy./" Subpremio — n-ro 32, devizo: 
«La mia scio». 

E K S T E R O R D I N A R A J T E M O J 

I. — Premio de la Ekscelenca Urbestraro de Manresa: Premio al la ver-
ko n-ro 85, devizo: Frukto de la milito estàs sufero. I" Subpremio 
— n-ro 59, devizo: «Milito fruktas nur larmojn». //* Subpremio — 
n-ro 57, devizo: «Post velko de la somero». 

II. — De la «Mankomuneco de Katalunujo»: Premio al la verko n-ro 65, 
devizo: Ram. Lullano. /" Subpremio — n-ro 82, devizo: «Stranga 
renkonto tra la holanda ebenajo». //" Subpremio — n-ro 18, devizo: 
«Vaneco». 

III. — De la Parlamenta Deputito S-ro Josep Creixell. — Premio al la 
verko n-ro 6, devizo. io estàs necesa kio okazas. /" Subpremio 
— n-ro 28, devizo: «Baskolando». //" Subpremio — n-ro 78, devizo: 
«Supren!» 

IV. — De la Deputitoj S-roj Valls, Borràs kaj Minoves. — Premio al la 
verko n-ro 49, devizo: Amo ne konas barojn. I" Subpremio. ~ Al 
la verko n-ro 13, devizo: «Litera-turo». //a Subpremio — n-ro 54, 
devizo: «Montanya miracle». 
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V. — De la Grupo «Bela Espero». — Premio al la verko n-ro 33, devizo: 
Kanto de 1* trobador'. P Subprenüo — n-ro 30, devizo: «La vivo». 
IP Subpremio — n-ro 76, devizo: «Amo romantika». 

VI. — De «Amikoj de la Popola Kulturo». — Premio al la verko n-ro 23, 
devizo: Faciam eos in gentem unam. Subpremio - n-ro 71, devi-
zo: «Naturamanto». 

VII. — De la Gazetara Asocio de Manresa. — Premio al la verko n-ro 84, 
devizo: For la batatilojn! P Subpremio — n-ro 12, devizo: «Fiat 
justitia». IP Subpremio — n-ro 29, devizo: «Ridi estàs pli bone oi 
plori». 

VIII. — De la «Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria». — 
Premio al la verko n-ro 24, devizo: Peripetum niobili. Subpremio 
— n-ro 88, devizo: «Se junan bur onon de iras vento, la koron ek-
premas dolora sento>. 

IX. — De la «Pomells de Joventut». — Premio al la verko n-ro 41, devi-
zo: Verda Pluganto. P Subpremio — n-ro 73, devizo: «Katalunujo 
nia patrujo». //a Subpremio — n-ro 69, devizo: «Amo venkas Cion». 
Citinda — n-ro 51, devizo: «Neniu tago sen Esperanto». 

X. — De la «Manresa Orfeono». — Premio al la verko n-ro 42, devizo: 
La poésie voyèz vous, c'est bien. Mais la musique, c'est mieux. 

XI. — De la Bazaro Jorba. — Premio al la verko n-ro 60, devizo: Ne mor-
tos jam nia bravega anaro. Subpremio — N-ro 27, devizo: «Bas-
kolando». Citinda— n-ro 79, devizo: «Cum gaudio et amenitate». 

XII. — De la «Ekskursa Societo». — Premio al la verko n-ro 35, devizo: 
FloranTiko mi ne povas ne florludi. /a Subpremio — n-ro 50, devi-
zo: «Amu la naturon». /7a Subpremio — n-ro 17, devizo: «Homo 
estu homo». 

XIII. — De «Laborista Ateneo». — Premio al la verko n-ro 91, devizo: Ta-
goj telire forpasis. /a Subpremio — n-ro 20, devizo: «La patra 
amo estàs blinda>. IP Subpremio — n-ro 43, devizo: «Sigilluni ve-
ri simplex». 

XIV. — De «Montepio Artesà». — Premio al la verko n-ro 21, devizo: Ni 
iuj estàs homoj. /a Subpremio — n-ro 55, devizo: «Prego al la ci-

presoj». IP Subpremio — n-ro 68, devizo: «Rozujo». 
XV. — De «Terkulturista ambro de 1' Bages?. — Premio al la verko n-ro 

67, devizo: Orion. Subpremio — n-ro 25, devizo: «Baskolando». Ci-
tinda — n-ro 22, Devizo: «Semado kaj rikoltado neniam esos». 

XVI. — De «Enciklopedia Popola Ateneo». — Premio al la verko n-ro 72, 
devizo: Per scienco al scio. Subpremio — n-ro 40, devizo: «Laboru 
kaj ne malesperu». 

XVII. — De «Nova Sento». — Premio al la verko n-ro 48, devizo: Sonu la 
voko tra mondo. Subpremio al n-ro 7, devizo: «Al la verda stelo 
eterna fidelo>. 
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XVIII. — De «Barcelona Stelo». — Premio al la verko n-ro 45, devizo: al-
misto. Subpremio — n-ro 44, devizo: «Beethoven». 

XIX. — De «Kataluna Esperantisto». — Premio al la verko n-ro 26, devi-
zo: Baskolando. 

Laíí la regulo II de la Regularo de la Konservantaro de Floraj Ludoj, la 
verkoj premiitaj fari as propra o de la Konservantaro, kiu zorgospri ilia pu-
blikigo. 

Permeson por reprodukto oni petu de la Redaktoro de Kataluna Espe-
rantisto. 

Marto 1923. - E. GROSJEAN-MAUPIN, prezidanto; Josep ALBAGÉS; 
Louise BRIGGS; Delfí DALMAU; Artur DOMÈNECH; Marian SOLÀ, se-
kretario. 

« 1 

Lastmomentaj sciigoj 

La Sekretario de la Ju antaro de la lX»i Internaciaj Floraj Ludoj infor-
mas niu, ke la Natura Floro estàs alju ita al la facila poeto kaj talenta 
esperantisto Sinjoio Julio Baghy, el Budapest (Hungarujo), kiu bonvolis 
transcedi al la Organiza Komitato de la Kongreso sian rajton elekti Re iuon 
de la Festo. 

Estàs elektita kiel Re ino de la Floraj Ludoj, la arma Fra lino Paqui-
ta Cots Fortuny, el Manresa, nevino de la tiea urbkonsilanto S-ro Orrit. 

Ni kore gratulas la la reatan poeton Julio Baghy, kaj ni prezentas niajn 
riverencojn al la Re ino Paquita Cots Fortuny. 
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Bibliografio 

ESPERANTO-LEHRBUCH FUR SCHUL—, KURSUS—UND SELBSTUNTERRICHT, 
K. Bruggemann. Eldonis: Esperanto-Verlag Friedrich Ader, Dresden-A. 27. 
1922. 

Libro 148-pa a, enhavanta 45 lecionojn pri Esperanto en germana lin-
gvo, la Fundamenton kaj Vortarojn Esperantan-Germanan kaj Germanan-
Esperantan. 

KREMACIO KONTRAU ENTERIOADO. D-ro Hugo Erichsen. Parolado farita 
en la kremaciejo de Indianapolis, je la 27a de Septembro 1913, kaj en la Ins-
tituto de Carnegie, Pitsburgh, je la 13a de Decembro 1913. Trad. Tobias Si-
gel. Libreto eldonita de la Kremacia Asocio de Ametiko,519, Union Central 
Bldg., Cincinnati, Ohio. 

DUA KURSA LEGOLIBRO, kompilita de W. M. Page, F. B. E. A. Eldonis: 
Brita Esperantista Asocio, 17, Hart Street, W. C. 1, London, 1922. 

Same bona kiel la unua legolibro, kun amaso da spritaj rakontoj. 24-
paga bro uro. 

DlE BISHERIGEN ERFOLGE DER W E I T H I L F S S P R A C H E ESPERANTO AUF 
DER GANZEN WELT, de Dr. H. Proelss kaj Hanns Sappl. Eldonis: Paulus-
Verlag, Graz, 1922. 

Libro 108-paga pri la esperantista movado kaj organizo en diversaj lan-
doj. El i oni povas eltiri tre valorajn sciigojn por la propagando. 

HERMANO KAJ DOROTEO, Goethe, trad. de Benno Küster. Volumo I de 
la kolekto «Internaria Mondliteraturo» eldonata de Ferdinand Hirt & Solin, 
Leipzig, 1922. 

Dua esperanta eldono de la fama eposo idilia de Goethe, lerte tradu-
kita de S-ro Küster, kun anta parolo de D-ro Dietterle. Tiu i unua volumo 
de la kolekto «Internaria Mondliteraturo*, kiel iuj ceteraj (recenzotaj en 
venontaj numeroj), estàs milde presita kaj prezentita kun tre placa ekste-
ra o. Por rimarkigi la valoron de i tiu traduko, nur ni kopios kelkajn vor-
tojn de D-ro Dietterle en sia antaüparolo: «Tradukante la germanan epo-
son, Küster — kun sendube Iaüdinda gusto — ne imitis la heksametran ver-
son de Goethe, kiu — la maniero taüga por la germana, sed ne por la es-
peranta poezio — almiksas kvaza -spondeojn kaj-troïieojn al la daktíloj 
Küster uzis nur daktilojn. — Mi i tie ne volas paroli pri la fakto, ke en 
Esperanto (ankaü ne en la germana lingvo) ne ekzistas ^daktiloj» en la sen-
co de la greka kaj latina lingvoj, Car nia lingvo havas nek longedaürajn nek 
mallongeda rajn silabojn. Tamen gi havas akcentatajn kaj ne akcentatajn 
silabojn kaj krom tio aliajn kun vebanta akcento. Do, oni en Esperanto 
povas imiti la formojn de la antikvaj, klasikaj versoj. 
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Ktister konsekvence kaj senerare formis puré daktilajn heksametrojn, 
procedo des pli admirinda, car la manko de unusilabaj vortoj (krom la per-
sona) pronomoj, kelkaj konjuiikcioj, prepozicioj, interjekcioj kaj adverboj) 
treege malfaciligas la esperantigon de la heksametra formo». 

Lingvaj Respondoj 
la la vulgara scio kaj sa o de Iu Ajn 

Li kaj ili anstata i ta kaj tiuj 
En unu el la Iastaj respondoj, ni vidis ke kelkaj samideanoj emas uzi 

ties (t. e.: de tiu) anstataíí lia, sia au g/a (t. e.: de li, de i a de i). 
Aliaj esperantistoj, kontra e, emas uzi li a ili anstata tiu a tiuj. 
Amba emojn ni opinias eraraj. Oni devas uzi iuokaze la oportunan 

pronomon, evitante la sisteman preferon de li súper tiu a de tiu súper li. 
Ni ju as nekorektaj la jenaju frazojn: 1. «Unu sola lioino kapablas pro-

pagandi Esperanton sukcesege: Li estàs Mi!» (N-ro 1 de «Esperanto Spri-
tulo). 2. «La libro estàs tre utila al ili, kiuj deziras...» (Frazoj similaj aperis 
sur iu Esperanto-Katalogo»). 

En la unua okazo, oni devus diri: «Unu sola homo kapablas propagan-
di Esperanton sukcesege: Tiu estàs Mi!» En la dua frazo, simile ankau oni 
devus diri: «La libro estos tre utila al tiuj, kiuj deziras...» 

Havigi anstatau akiri 
Ni estàs legintaj ie: 
«... libro, kiun iu esperantisto devas havigi». Tio i estàs nekorekta. 

Oni devas diri: «kíun iu esperantisto devas akiri», aü «havigi al si». 
Ateti, akiri estàs sinonimaj kun havigi al si, sed tute ne kun «havigi». 
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Ricevitaj proponoj 
diskutotaj e la Kongreso 

Unue ni presas la nunan regularon de K. E. F. Poste la projekton de 
reformoj, kiu rezultis el diversaj kunsidoj de la Konsulta Komitato, konsis-
tanta el la Prezidantoj de la ali intaj Grupoj. 

REGLAMENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPERANTISTES 

Article primer. — Queda constituïda amb el nom de «Federació Catala-
na d'Esperantistes» la federació d'esperautistes en terres de llengua ca-
talana. 

Art. segon. — L'objecte de la «F. C. d'E.» es l'unió de tots els esperan-
tistes en terres de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Es-
peranto, per als fins de la representació aconsellada en la reunió general 
del V. Congrés Internacional d'Esperanto a Barcelona, i per donar compli-
ment a tots els acords i consells, que afectin els esperantistes en col•lecti-
vitat, provinents dels Congressos internacionals o dels nuclis directors de 
la llengua del Dr. L. L. Zamenhof. 

Art. tercer. — Per al millor compliment de l'article anterior, la «F. C. 
d'E.» publicarà una revista gratis per als federats, l'organització de 
la qual serà determinada per un reglament especial interior publicat pel 
cos de redacció i prèvia acceptació del Comitè Directiu. 

Art. quart. — La «F. C. d'E.» constarà únicament de membres indivi-
duals, que contribuiran al seu sosteniment amb la quota mínima de CINC 
pessetes anyals pagades per endavant. 

No obstant, tota societat o grup podrà entrar a la «Federació» amb els 
mateixos drets i atribucions que'ls membres individuals i llurs membres po-
dran pagar les quotes per mensualitats. Per a aquest fi els Presidents s'en-
tendran amb el Caixer-administrador directament. 

Els Presidents dels grups adherits formaran un Consell Consultiu de 
la «Federació», al qual podrà dirigir-se el President de la mateixa per 
conèixer la seva opinió en els casos en què ho cregui convenient. El Con-
sell informarà mensualment al Comitè de la «Federació», sobre afers espe-
rantistes, fixant especial atenció en ço que fóra de desitjar per a la millor 
marxa de la «Federació» i de la propaganda esperantista. 

Art. cinquè. — La «F. C. d'E.» serà regida per un Comitè Directiu com-
post de President, Vice-President, Caixer-administrador de la revista, Vice-
caixer-administrador, Secretari i Vice-Secretari. 

Aquest Comitè serà censor de la revista. El càrrec de Caixer-adminis-
trador serà permanent. El que'l desempenyi continuarà en el càrrec fins 
ordre de la Junta que farà ratificar pel pròxim Congrés. 

Art. sisè. — Els federats de cada localitat elegiran un delegat que tin-
drà a son càrrec: recollir les quotes dels federats, fer les comunicacions 
necessàries per als efectes de l'article segon i altres assumptes del règim 
de la «F. C. d'E.» i ésser l'intermediari entre'l Comitè Directiu i els seus 
representats. 
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Els delegats podran retenir-se, si ho creuen convenient, en concepte de 
despeses, un 5 per 100 de les quotes que cobrin. 

Art. setè. — El Comitè de la «F. C. d'E.» cridarà almenys una vegada 
l'any, en diferent localitat, durant la primavera i en dia festiu, a tots els seus 
federats, en Assemblea o Congrés general, en el qual, prèvia ordre del dia, 
se donarà compte als assistents dels treballs i gestions fets pel referit Co-
mitè Directiu durant son exercici, s'acordarà el lloc on hagi de celebrar-se 
el vinent Congrés o Assemblea, se nomenaran els individus que hagin de 
formar el Comitè per al següent exercici, i es discutiran les proposicions 
que hagin sigut presentades abans de la sortida del número de la revista 
anunciant el Congrés o Assemblea, i incloses en l'ordre del dia. 

Art. vuitè. — El Comitè estarà facultat per crear les seccions que cre-
gui més convenients per a la prosperitat de la «F. C. d'E.» i de l'Esperanto; 
les juntes de les quals seran renovades per cada Comitè entrant. 

Serà President nat de cada secció un individu del Comitè designat per 
aquest. 

Art. novè. — Tots els acords de les Assemblees i Congressos seran pre-
sos per majoria absoluta de vots dels socis assistents. 

Art. desè. — Les esmenes que vulguin fer-se en aquest reglament hau-
ran de presentar-se en temps convenient per ésser incloses a l'ordre del dia 
i publicades en llur totalitat, car únicament podran ésser discutides i apro-
vades en les Assemblees o Congressos generals. 

Art onzè. — La llengua oficial serà l'Esperanto, podent ésser usada la 
Catalana en les Assemblees. 

Art. dotzè. — En cas de dissolució previ acord de la «F. G. d'E.» els fon-
dos existents, o que resultin de la liquidació, passaran a la «Centra Ofice-
jo», domiciliada a París, per a la propagació de l'Esperanto. 

Art. transitori. — La «F. C. d'E.» serà domiciliada a Barcelona, carrer 
del Carme, 30, pral. 

PROJECTE DE REFORMES AL REGLAMENT 

Article primer. — Sense modificació. 
Art. segon. — L'objecte de la «K. E. F.» és l'unió de tots els esperantis-

tes residents a Catalunya o bé en terres de llengua catalana que no tinguin 
Federació, per a la propaganda i divulgació de l'Esperanto i per a donar 
compliment a tots els acords i consells que afectin els esperantistes en ge-
neral, proviuents dels Congressos Universals o dels nuclis directors de 
l'idioma del Dr. Zamenhof. 

Art. tercer. — Canviar els mots «gratis als federats» amb aquests: «re-
dactada en Esperanto i excepcionalment en l'idioma que l'oportunitat 
aconselli». 

Afegir: EI preu d'abonament a la revista serà estipulat pel Comitè Di-
rectiu, tenint en compte de fer pagar un 20 % més als abonats que no si-
guin federats. 

Art. quart. — La «K. E. F.» constarà de membres associats i de mem-
bres isolats; els primers seran federats per mitjà de l'entitat a la qual per-
tanyen i els altres amb caràcter particular. 
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Els diversos organismes pertanyents a la «K. E. F.» contribuiran al seu 
sosteniment amb la quota trimestral, pagada per endavant, de 0'25 pesse-
tes mínim per cada un dels socis que els integrin, i els individuals amb una 
quota mínima de 1 pta. l'any, pagada també per endavant. 

Art. cinquè. — La «K. E. F.» serà regida per un Comitè Directiu, renova-
ble per meitat cada any, compost de President, Vice-president, Secretari, 
Vice-secretari, Comptador, Caixer, Vice-caixer, Bibliotecari, Administrador, 
primer Vocal i segon Vocal. 

Integrarà aquest Comitè un o més socis de cada Centre, agrupació, etc. 
federats, com a propis representants o delegats, i en una tercera part serà 
integrat per individuus no associats com a representants dels federats 
isolats. 

Els càrrecs indicats en primer lloc s'entenen desempenyats pels orga-
nismes als quals pertanyen els delegats i per tant els organismes propieta-
ris dels càrrecs podran, sempre que ho creguin convenient, canviar llurs 
delegats. 

Altre criteri que hi ha sobre aquests últims punts: 
Els membres associats i els individuals elegiran proporcionalment els 

membres del Comitè Directiu. 
Les entitats adherides a la «K. E. F.» designaran els membres de llur 

si que hagin de figurar en la Directiva, podent-los substituir solament en 
cas de dimissió. 

Art. sisè. — Sense modificació. 
Art. setè. — Afegir-hi: Pels debats dels assumptes pertanyents a les as-

semblees, es nomenarà la taula de discussió en el moment de la constitució 
de les mateixes. 

Art. vuitè.Sense modificació. 
Art. novè.—Tots els esperantistes pertanyents a organitzacions federa-

des tindran veu a les assemblees anyals, però sols podrà votar llur delegat, 
qui tindrà tants vots com agrupats tingui l'entitat per ell representada, i els 
federats isolats tindran veu i vot. 

Art. desè. — Sense modificació. 
Art. onzè. — Canviar els mots «la catalana» per «excepcionalment les 

que es tingui per convenient». 
Art. dotzè. — Aquesta Federació podrà actuar mentres compti amb qua-

tre col•lectivitats organitzades i 30 membres isolats. En cas de dissolució, 
previ acord de la mateixa, l'actiu que existeixi serà entregat a les institu-
cions oficials de l'Esperanto. 

Art. transitori. Igual. 

«Car la kvinpeseta jarkotizo apena sufi as por la vivo de la Federació 
kaj ia gazeto, kaj kun la celo ke estu pli da mono destinota al la generala 
propagando, ni proponas ke de nun la kotizo estu kvin pesetoj por cïu du-
onjaro». 

Joan Amades, Joan Castells, Jaume Grau, Romà Guardiet, Jaume Pru-
na, Ramon Soler. 

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrii) 



Clau Esperanto 
(KATALUNA LOSILO) 

reeditada per la F. C. d'E. 

Conté la gramàtica i vocabu-
lari, amb text de propaganda a la 
coberta, relatiu als darrers pro-
gressos de la llengua internacional-

Preu: 10 cèntims 

100 exemplars: 6 ptes. 

Th. Cart Kolekto de la Akademio 

V O R T A RO 
de la oficiala] radikoj 

DE ESPERANTO 

kun Antaúparolo, la Fundamento 
i kaj listo de ia efaj landnomoj 

PREZO : 1 franko 

iu esperantisto a etu in! 

Esperantista Centra Librejo 

51, RUE DE CLICHY P A R I S 

Literatura Mondo 
Monata gazeto, ilustrita, grand-

formata, almena 20-pa a. 

Interesa enhavo kaj 
bonega stilo. Origi-
nalaj esperantaj 
verkoj kaj tradukoj 

el iuj lingvoj. 

JARABONO : 12 PESETOJ 

K.E. F. akceptas abonojn 

Andrassy-ul, 81. BUDAPEST 

CURS PRÀCTIC DE LA LLENGUA 

E S P E R A N T O 
PER FREDERIC PUJULÀ I VALLÈS, i 

amb les regles gramaticals, 
exercicis en Esperanto i en 

Català, i vocabulari 
Català - Esperanto. 

SEGONA EDICIó PREU: 0'75 PTES. 



Federació Catalana d'Esperantistes 
C A R M E , 3 0 - B A R C E L O N A 

D D D 

23 GRUPS ADHERITS I 500 MEMBRES INDIVIDUALS 

Aquesta entitat, fundada poc després del V Congrés Esperantista Univer-
sal a Barcelona, en 1909, amb l'objecte (Art. 2.°n dels Estatuts) d'unir tots els es-
peranüstes de ten es de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Es-
peranto, 

CELEBRA anyalment, amb motiu de la seva reunió general, brillants Con-
gressos Esperantistes, portant-ne ja 9 de realitzats a Sabadell, Tarragona, Terras-
sa, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Vilanova i Geltrú, Reus, Manlleu i Girona, i en 
preparació el desè a Manresa. 

ORGANITZA els Jocs Florals Internacionals que són celebrats simultània-
ment amb els nostres Congressos, contribuint així a l'enriquiment de la literatura 
esperantista. 

PUBLICA com a orgue federatiu la revista mensual «Kataluna'Esperantis-
to», gratis per als adherits, en la qual apareixen interessants informacions sobre 
el moviment esperantista mundial, ultra excel•lents traduccions de literatura ca-
talana i treballs premiats en els esmentats «Jocs Florals Esperantistes». 

EDITA, a mesura de les seves possibilitats, opuscles de propaganda i en-
senyament de la llengua internacional. 

COL•LABORA a la celebració d'actes de propaganda, com conferències, 
obertura de cursos, exposicions, visites, etc. 

ATORGA títols de Professor d'Esperanto, segons condicions estatuïdes en 
el II Congrés a Tarragona, i d'acord amb els membres catalans del «Lingva Ko-
mitato». 

CUIDA, en general, de coordinar els esforços dels adeptes de l'Esperanto 
a Catalunya, i 

REPRESENTA la nostra nació davant la Organització Esperantista i en els 
Congressos Esperantistes Universals. 

ADHERIU-VOS-HI! QUOTA ANYAL: 5 PTES. 



ATALUNA 

( L ' E S P E R A N T I S T A C A T A L À ) 

MONATA GAZETO, ORGANO DE LA 

DUA EPOKO - JARO III* : APRILO-MAJO 1923 



L ' E S P E R A N T O A C O P D ' U L L 
ALFA BET. - A. b, c (U), t (te), d, e (é), i g (gne, guí), g (tj), h (aspirada), (for-

tament aspirada), i, j (i), j (j), k, 1, m, n, o (ó), p. ! (ix), t, u, , v, z (s). 

L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima sirtaba 

LA 
article determinatiu 

els 
la, les 

J 
forma el plural 
faktoj, manoj 
otadoj, afami 

IN 
saftxe per a formar 

el femení 
sinjorino, re ino 
katino, leonino 

terminació 
subsic 

lakto 
urbo 

komerco 
(comerç 

terminació 
adjectiu 
blanka 

kva 
komerca 
(comercial] 

terminació verb terminació 
(infinitiu) adverbial 

kompreni 
laborí 

komerci 
(comerciar) 

klare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

C O N J U G A C I Ó D E L V E R B 

US 
mode condi-

cional 
nus 

escriuria 
Mi 
Jo 

AS 
temps present 

skribas 
escrie 

IS 
temps p^ 

skribis 
escr . 

OS 
temps futur 

30S 

u 
mode impera-
tiu o subjunc-

tiu 
skribu 
escrigui 

Els verbs co.npostos es conjuguen amb ei verb auxiliar esti i les formes de 
participi ant, int, ont (actiu: presó i • i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Ml. La letero estis skribata, la 
lletra fou escrita. 

DECLINACIÓ DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reb 
l'acció d'un verb (complement directe") 
va seguida de la lletra ^ 

EO em veu. 
Jo el veig. 

Mi skribas la leteron. Jo escric la carta. 

Li vidas min. 
Mi vidas Un. 

En els altres casos, la relació que 
hi ha entre dos substantius s'expressa 
pern ES preposicions al,de,kun, 
per, $ en, ekster, tra, trans, 

post, inter i altres. 
.4/ la patró, per la plumo, sur la tablo 
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l^ffPBPTIfTo 
OFICIALA ORGANO DE 

Kataluna Esperantista Federació 
R e c i a i l < o i o l <a j A d m i n i s t r a c i ó : 

Nia devizo: Maro estàs gutaro C a r m e , 3 0 : B A R C E I L O I M A 

Redaktoro: Jaume Grau Casas 

Xa Kongreso de la 
Kataluna Esperantista Federació 

Manresa: 1-2-3 Aprilo 1923 

|A.LFACILA tasko estàs redakti raporton pri io tiel hela, 
kiel la longa kaj eniociplena festaro de la Kongresoj 
de Katalunaj Esperantistoj, kun ilia efa allogo: la 
ravanta festo de la Internaciaj Floraj Ludoj. Nunjare 

nia kongreso estis, eestata de samideanoj katalunaj, hispanaj, 
francaj, anglaj kaj germanaj, fakte internacia. La bona akcepto 
de la urbo, la soleno kaj pompó de iuj okazintajoj, la iuflanke 
bona organizo, cïo egalis kaj eble superis la du anta e plej suk-
cesintajn Kongresojn: tiujn de Reus kaj Girona. 

ASPEKTO DE LA URBO 

Manresa feste ornatnis sin por akcepti la Kongresanojn. Sur 
la strato Born, starigita de la Urbestraro, estis triumfa arka o kun 
kataluna surskribo: «Manresa al Xè Congrés de la Federació Ca-
talana d'Esperantistes». Anta la «Hotel S. Domingo» pendís 
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grandega flago esperantista kaj aliaj malpli grandaj pendís anka 
súper kelkaj stratoj. Súper la mezo de la strato, anta la «Or-
feó Manresa >, vidi is du grandaj esperaniaj surskriboj: <Akcep-
tejo> kaj «Esperanta Ekspozicioi. Je la fino de «Promenejo Pe-
re II! . sur la fasado de «Centre Autonomista de Dependents», 
brilis dum nokto luma kvinpinta verda stelo. La Bazaro Jorba or-
namis per tapi oj balkonojn kaj fenestrojn. Tuj post ilia alveno, 
estis elmetataj e la centraj balkonoj de la Urbdomo la verdaj 
standardoj de niaj Grupoj. Multloke vidi is belaj murafisoj pri 
la Kongresaj festoj. Kaj ie konstante svarmis tra la urbo la kon-
gresinsignoj de la multnombraj gesamideanoj. 

LA MANRESA GAZETARO 

Niaj kutimaj legantoj jam scias ke la Manresa gazetaro estàs 
tre favora al Esperanto. Nova pruvo pri tio estàs la íakto, ke la 
du jurnaloj «Pàtria- kaj *E1 Pla de Bages> dedièis eksterordina-
ran numeron al la Kongreso. 

Tiuj eksterordinaraj numeroj aperis unu tagon anta la alve-
no de la esperantistoj, preparante tiel la enurbanojn al la bona 
akcepto kiun Ui faris al ni. La numero de -; Paí ria>, redaktata ka-
talune, hispane kaj esperaníe. enbavis varman <Saluton> de la 
Redakcio, biografion pri D-ro Zamenhof kun Ha portreio. kelkajn 
portretojn i. a. de la Re ino de ia Floraj Ludoj kaj laureata poe-
to, propagandajn artikolojn, de Sinjoroi Josep Albagés, Delti 
Dalmau, Estanislau Guilà, Marian Solà, F. Albanell, Pastro Josep 
Casanovas, Felip N. Pujadas kaj Jaume Grau Casas, kaj kongre-
sajn scügojn. La numero de <E1 Pla de Bages-, redaktata nur 
katalune, anka publikigis Redakcian artikolon, kòngresan pro-
gramon kaj artikolojn de la Prezidanto de la Organiza Komitato 
S-ro Josep Albagés, pri la Kongreso. kaj de D-ro Bremón, pri 
Esperanto kaj la kataluna literaturo. 

D1MAN O, 1 

ALVENO PE LA KON RESANOJ 
Je la 10a matene, atendis la kongresanojn, e la stacidomo, 

Lia Urbestra Mo to S-ro Suana, la Prezidanto de la Komerca 
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ambro S-ro Fermí Roca, S-ro Fructuós Verneda, el la Lernejo 
de Artoj kaj Metioj, aüaj reprezentantoj de lokaj societoj kaj 
multnombraj gesamideanoj. Inter la atendantoj vidi is la standar-
doj de la societoj «Orfeó Manresa», «Pomells de Joventut», 
«Centre Excursionista Avant» kaj tiu de la loka grupo «Bela Es-
pero». Kiam la oficiala vagonaro eniris la stacion, resonis brua 
apla dado kaj muzikistaro ekludis la esperantan himnon. Estis 
emociaj momentoj tiuj de la elveturo de la Kongresanoj, dum la 
standardoj de niaj Grupoj respondis la salutojn de tiuj de la lo-
kaj societoj Post prezentadoj kaj salutadoj, oni demonstracie 
iris al la Urbdomo, trairante solene la stratojn Picas, P. Olm, 
Born, Muralla, Pilota, Sobrerroca kaj Plaça Major. e strato 
Born, jam en la mezo de la urbo, dum oni trairis sub la arko de 
triumfo, ornamita per la flagoj kataluna kaj esperanta, denove 
a di is nia himno «La Espero». 

AKCEPTO E LA URBDOMO 

En la historie fama salono de la Manresa Urbdomo, okazis 
kun plej granda soleneco la Akcepto de la Kongresanoj kaj Mal-
feriria Kunsido. Eksidis e la prezida loko Sinjoro Urbestro, 
akompanata de multaj urbkonsilantoj kaj aliaj autoritaluloj, re-
prezentantoj de societoj, la membroj de la Komitatoj de la Kon-
greso, de la Federació, de la loka grupo «Bela Espero», kaj de-
legitoj de iuj katalunaj Grupoj. 

La Urbestro S-ro Suaria salutis la Kongresanojn perelokven-
taj vortoj, dankis la elekton de Manresa kiel kongresurbo, espri-
mis bondezirojn por la sukceso de la kongreso kaj proponis sian 
fervoran helpon al iu esperanta entrepreno. 

Respondis al Sinjoro Urbestro, nome de la esperantistoj, S-ro 
Jaume Grau, Redaktoro de Kataluna Esperantisto. Li dankis la 
bonegan akcepton de la urbo, feste ornaminta sin por la Kon-
greso, kaj laüdis la intelektan viglecon de la Manresanoj, kies 
urbo estàs fama ne nur pro sia industriemo, sed efe pro sia amo 
al la kulturaj aferoj. La nomo de Manresa de nun hele brilos en 
la kataluna esperantista movado, kaj la esperantistoj longe reme-
mores la aparte bonan akcepton de la urbo al la esperanta ideo. 
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Forta apla dado sekvis la paroladojn de Sinjoro Urbestro 
kaj S-ro Grau. 

MALFERMA KUNS1DO 

S-ro Josep Albagés, Prezidanto de la O. K. de la Kongreso, 
legas leteron de Lia Mo to Markizo de Carulla, Rektoro de la 
Barcelona Universitato kaj Prezidanto de la Honora Kongresa 
Komitato, sciigantan ke li ne povas eesti kaj delegantan S-ron 
Albagés por la prezido de la Kongreso. Tiu i lasta, meze de en-
tuziasma ovació, siavice proponas la kongresan Prezidon al Sin-
joro Urbestro, kiu deklaras la Kongreson malfermita. 

Forlasinte la katalunan lingvon por uzi Esperanton S-ro Al-
bagés sin turnas al la kongresanaro ojante pri la sukceso atin-
gata kaj rakontante pri la movado en sia urbo. Longaj aplaíídoj 
sonas post la elokventaj vortoj de S-ro Albagés, cela organizinto 
de la kongreso. 

Poste prenas la parolon la Prezidanto de la «Kataluna Espe-
rantista Federació», S-ro Joan Amades. Meze de profunda silento 
li komencas en Esperanto sian paroladon, kiu estàs elokventa 
skizo pri la historio de la «Kataluna Esperantista Federació». 
S-ro Amades rimarkigas ke nia Federació povis travivi iujn 
malfacilajn momentojn kaj malgra iuj malhelpoj sukcesis or-
ganizi jam la dekan el siaj kongresoj. Tio kura igu nin al plua 
laborado por la bono de Esperanto en Katalmjujo. 

Aprobaj apla doj a di as je la fino de la prezidanta paro-
lado. 

SALUTADO DE LA DELEGITOJ 

Salutis la Kongreson per mallongaj paroladetoj, preska iuj 
en Esperanto, la jenaj delegitoj: 

S-ro Josep Canales, el «Nova Sento» (Barcelona); S-ro Ja-
cinto Cornellà, nome de «Esperantista Amikeco» (Manlleu) kaj 
«Vika Esperantistaro (Vich); S-ro Felip N. Pujadas, el «Bela Es-
pero> (Manresa); S-ro Josep Guixà, Prezidanto de «Barcelona 
Stelo» (Barcelona); F-ino Palmira Castellví, el «La Metiisto» 
(Barcelona); S-ro Eusebi Artigas, Prezidanto de Esperantista So-
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cieto «Aplec» (Sabadell); S-ro Ramon Marsà, el la Grupo Esp. 
de «Fraternitat Republicana» (Terrassa); S-ro Joan Castells, el 
«Esperantaj Kantistoj» (Barcelona); S-ro Joan Riera, el «Studen-
ta Juneco» (Girona); S-ro A. Oliart, el «Esperanta Junularo» 
(Terrassa); S-ro Sebastià Chaler, el «Lumon» (Terrassa); S-ro 
Ramon Soler, el « iam Anta en» (Barcelona); S-ro J. Alberich, 
el «Paco kaj Amo» (Barcelona); S-ro Romà Guardiet, el «Semo» 
(Enciklopedia Popola Ateneo, Barcelona); S-ro Pastro Josep Ca-
sanovas, nome de «Girona Espero» (Girona) kaj «Empordana 
Ebena o» (Armentera); S-ro Pastro Josep Planas, el «Esperanta 
Nesto» (Ripollet); S-ro Francesc Sagrera, el Palafrugell; S-ro 
Pere Domènech, el Vilassar de Mar. 

Aparte ni devas citi la paroladojn, ankaü salutantajn la Kon-
greson, faritajn de S-ro Doktoro Jacinto Bremón, Lingva-Komi-
tatano, kiu rekomendis la plenan fidelecon al la Fundamento, 
rekomendo feli e nenecesa por la kataluna esperantistaro; de 
S-ro Arthur Dix, nome de tri germanaj junuloj lo antaj en Te-
rrassa; de S-ro Henri Isnard, el Marseille, kiu salutis nome de la 
Sudorienta Federació de Francujo kaj dedi is kelkajn afablajn 
vortojn al la katalunaj samideanoj. 

Oftaj aplaudoj interrompis la parolantojn. Kiam iu, pordanki 
la írancan entilecon de S-ro Isnard, ekkriis : «Vivu la Francaj 
samideanoj», alia responde diris: «Vivu la Germanaj esperantis-
toj», kaj tria finis per: «Vivu la Samideanoj tutmondaj», kronata 
de generala ovació. 

La Urbestro stari is, finante la kunsidon, kaj oni kantis la Es-
peron meze de granda entuziasmo kaj krioj «Vivu Manresa!». 

Kiam la kongresanoj eliris el la Urbdomo, oni fotografis kaj 
filmis ilin. 

VIZITO AL LA AKCEPTEJO 

Elirante el la Malferma Kunsido, multaj el la Kongresanoj sin 
turnis al la Akceptejo, bone instalata e «Orfeó Manresa», kie 
oni enskribis sin por la Oficiala Festeno kaj Ekskursoj kaj estis 
disdonata senpage la Kongresa Libro. 
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LA KONGRESA L1BRO 

Tiu ei libro, tre luksa, 88 - pa a, presita per du inkoj sur bo-
nega papero, estis donaco de la Organiza Komitato al la federa-
cianoj eestantaj la kongreson. òia enhavo estàs : «La Espero», 
Portreto de D-ro Zamenhof, Honora Komitato, Organiza Komita-
to, Programo, Kongresaj Sciigoj, Protektantoj de la Kongreso, 
Manresa Qrupo «Bela Espero», Priskribo de la kongresurbo kun 
gravura oj, Ekskursoj al Cardona, Sant Benet de Bages kaj Mont-
serrat, Direkta Komitato de K. E. F., Grupoj ali intaj, Konsulta 
Komitato, Redakcio de «Kataluna Esperantisto>, Nomaro kaj 
adresaro de la membrojde K. E. F., Pa oj por a tografoj, kaj 
anoncoj. La tuta teksto estàs en Esperanto kaj la anoncoj en lin-
gvoj kataluna, hispana kaj esperanta. 

ESPERANTAJ EKZAMENOJ 

Je la 4a posttagmeze okazis la esperantaj ekzamenoj e la Ko-
merca ambro. Konsistigis la tribunalon s-roj Joan Amades, Ja-
cinto Bremón, kaj Delfí Dalmau. Post unuhora ekzamenado, oni 
alju is la diplomon pri Kapableco al S-roj A. Llobet kaj J. Riera-
devall. 

LABORA KUNSIDO 

Gi okazis, je la 5a, e la «Komerca ambro», en vasta kaj 
luksa salono. Prezidis S-ro Joan Amades, akompanata de la ce-
teraj Komitatanoj S-roj Romà Guardiet, Jaume Claramunt, (oan 
Castells, Pere Navas, Ramon Soler, Jaume Pruna kaj Jaume Grau. 

eestis preska iuj Kongresanoj. 
Tuj post la malfermo, la Sekretario S-ro Romà Guardiet, le-

gis la jenan raporton : 

«Gefederacianoj: 
La siaj fortoj klopodis nia Komitato, elektita dum la lasta Kongreso 

en Girona, enerale vigligi la esperantistan niovadon kaj speciale atenti pri 
la plifortigo de la Kataluna Federació kaj plivastigo de ia agado. Kvankam 
ne io dezirata estàs atingita, tamen estàs sufi e grava la efektivigita tasko, 
tiel el la vidpunkto de la propagando kiel el tiu de la organizo. Ni esperas, 
ke la epoko de postmilita restarigo de la esperanta enlanda organizo estàs 
finita, kaj baldaü ni firme reprenos la anta eniradon. 
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Permesu al mi diri, tamen, ke nia lastjara laborado estus estinta multe 
pli fruktodona, se la malatento a prokrasto de multaj samideanoj pagi 
sian kotizon, ne estus pliakriginta la jani malfacilan financan situacion de 
nia organiza o. Al tiu problemo, is nun ne solvita, ni estis devigataj turni 
nian tutan atenton, kaj tia malfacilajo devigïs nin forlasi kelkajn allogajn 
projektojn. Ni esperu ke tio dum la venonta jaro estos evitata. 

Plenumante la decidojn de nia Na a Kongreso, ni gratulis la dek tri 
delegitojn favorajn al Esperanto e la Ligo de Nacioj, esprimis dankon al la 
Vic-sekretario de la Ligo pro lia esperantemo, kaj proponis al la Generala 
Sekretario informi lin pri la stato de Esperantismo en nia lando. 

Balda ni ricevis oficialan demandaron de la nomita Ligo koncerne 
Esperanton, kaj ni respondis al i per longa kaj zorge redaktita dokumento. 

Ricevinte inviton partopreni la gravan kaj tre sukcesintan Konferencon 
pri Instruado de Esperanto en Lernejo, okazintan en enevo de la dek-na a 

is la dudek unua de Aprilo mil naücent dudek du, kaj en la neebleco sendi 
delegitaron, ni esprimis nian ali on al i. 

Anka nur skriban ali on ni povis doni al la Dek-Kvara Universala 
Kongreso en Hèlsinki, ar la sola kataluna samideano in eestinta forgesis 
anta sciigi nin pri sia intenco veturi Finnlandon, per tio malebligaute ke ni 
nomu lin nia delegito. 

De la organizantoj de la malsukcesinta Franca Kongreso en Béziers ni 
ricevis inviton eesti, kaj tiucele ni entreprenis la organizon de kataluna 
karavano. Beda rinde, kiam kvindeko da veturontoj estis enskribita, trafis 
nin la sciigo pri ne okazo de la Kongreso en Béziers. 

Invititaj de Sinjoro Generalo Sebert, provizora Prezidanto de la Kons-
tanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj, nomi delegiton de «Kataluna 
Esperantista Federació» por tiu Reprezentantaro, ni respondis elektante 
tiucele nian Vic-prezidanton Sinjoron Joan Amades. Al la proponokenia 
Federació pagu jarkotizon, proporcie kun la nombro da federacianoj, por la 
subteno de la oficialaj Lingvaj kaj Organizaj institucioj, ni respondis akcep-
tante in principe, sed kun la rezervo ke ni submetos nian provizoran 
akcepton al la sankcio de la venonta Kongreso de K. E. F. AI tio i rilatas 
propono balda prezentota al vi. 

La Organiza Komitato de «Unua Kongreso de Iberia Esperantista 
Konfederacio», okazonta dum la proksima Pentekosto en Valencià, invitis 
nin partopreni en i, kaj ni respondis proponante nian plenan helpon al tiu 
Kongreso kaj al la Iberia Konfederacio, el la vidpunkto de la propagando. 

Al la Konferenco pri Esperanto en Komerco kaj Turismo, en la nuuaj 
momentoj okazanta en Venezia, ni esperis povi sendi delegiton, sed pro fina 
neebleco ni sendis nur ali on. La nombro da voja emaj a voja opovaj 
samideanoj inter ni estàs ja malgranda! 

Nia Federació akceptis membrecon e la Komitato de Tutmonda Mon-
kolekto por Monumento al Doktoro Zatnenhof, kaj la eble helpis tian laü-
dindan entreprenon, meiidante certau uombron da kuponkartoj. Ni dis-
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sendis ilin al la Grupoj aligïntaj kaj espereble baldaíí ni devos peti no-
vajn. 

Rilate la propagandon pri nia lingvo, kun aparta gojo mi konstatas la 
neatenditan sukceson de Esperanta informejo instalita en la tria Barcelona 
Foiro de Specimenoj, okazinta de la dek-kvina is la dudek-kvina de Marto 
mil naücent dudek du, kaj anka en la kvara Foiro, de la deksepa is la 
dudek-oka de Marto mil na cent dudek tri. La Foiro ne nur uzis Esperan-
to» en siaj koresponda oj, presa oj kaj afi oj, sed anka disponigis duoblan 
standon por la Esperanta Propagandejo instalita kaj zorgita de K. E. F., 
kun la helpo de la Barcelonaj Grupoj. Krom tio, la Foiro dufoje permesis 
solenan viziton de la esperantistoj, kiuj estis kore akceptataj de la Direk-
toro Sinjoro Barceló kaj de la Sekretario Sinjoro Pujulà, nia eminenta kaj 
neforgesebla piouiro. Estàs nia devo danki Sinjoron Pujulà, pro lia certa 
iufluo en la esperantema agado de la Foira Direkcio. 

Ankora dankon al li, pro lia donaco al la Federació de multaj ekzem-
pleroj de siaj verkoj, por vendado. 

. Krom multaj miloj da flugfolioj, K. E. F. eldonis triafoje grandan nom-
bron da Katalunaj losiloj. Neeble estis entrepreni eldonadon de pli kom-
pletaj lernolibroj, kiel ni deziris. 

Reprezentanto de la Federació estis sendata al multaj esperantaj kun-
venoj, ekspozicioj, paroladoj, k. t. p., kies aran on ni iatn la eble helpis. 
Tiaj okazinta oj havis lokon en Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, 
Ripollet kaj Anglès. 

Du novaj Grupoj esprimis sian ali ou al K. E. F.: «La Metiisto» kaj 
«Ciam Antaüen» el Barcelona. Multajn novajn Federacianojn ni varbis, sed 
pli multajn ni perdis pro ordinara eksi o a pro eksiga decido de la Direkta 
Komitato, antaü nepago de jarkotizoj. 

Kaj jen, antaü oi fini, permesu ke mi rimarkigu la valoron de la tri 
Cefaj aferoj sukcese efektivigataj de nia Federació, kiuj solaj devus konten-
ttgl la plej postulemajn samideanojn, ceíe se oni konsideras la nesufi econ 
de la kviupeseta jarkotizo kaj la ne ankoraü sufi e grandan nombron da 
Federacianoj. Mi aludas la aran on de nia] Katalunaj Kongresoj, la malfa-
cilan kaj penplenan organizon de la Intentada] Floraj Ludoj, la publikigon 
de nia gazeto «Kataluna Esperantisto». Cefe dank'al la laboremo de la 
Lokaj Komitato), la kataluna eanoj solaj en la mondo povas ui 
Kongresojn tiel brilajn kiel la nuna kaj tiu lasta en Girona, sen devo pagi 
ian kongreskotizon kaj ankoraü ricevante senpagan kongreslibron; oni 
povas partopreni sen ia elspeso la Internaciajn Florajn Ludajn, kiuj oferas 
Oiujare pli valorajn preniioju: oui regnle ricevas niu organon «Kataluna 
Esperantisto», kiu estàs farata kun tuta amo kaj zorgo. en bonaj papero 
kaj presado; tio Cl, dank' al plej malalta jarkotizo... kaj al netakseblaj 
klopodoj de kelkaj fervoregaj kaj merítplenaj samideanoj. 

Tiuj Ci sirtceraj kaj varmaj vortoj nur celas instigi iujn al pli aktiva 
helpo, al pli bouvola kousiderado. al pli gusta kaj justa kritikado. Mi ne 
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volis la di nin mem; mi ne intencis diri ke nia Federació faris ion eksteror-
dinaran; mi volas diri ke la laboro de tiu i Direkta Komitato dum dek-ok 
monatoj estis tre peza, kaj ni bezonas vian amikaii tnanpremon». 

ROMA GUARDIET 

La Sekretaria Raporto estàs aprobata per apla doj. 
Sekve de tiu aprobo, la Kongreso anka aprobas la jenan 

proponon de la Komitato : 
«La Kongreso sankcias la provizoran decidon de la D. K. pagi 

jaran kotizon al la Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj So-
cietoj, proporcie kun la nombro de niaj anoj». 

La Komitato klarige respondas al keikaj demandoj pri la pro-
pono. 

Poste estàs legataj keikaj telegramoj kaj leteroj, kiuj ali as 
kaj salutas la Kongreson, de : 

S-ro Frederic Pujulà i Vallès, el Venezia, partoprenanta la 
Esperantan Konferencon pri Komerco kaj Turismo, kun la repre-
zento de K. E. F.; S-ro Jordana de Pozas, el Valencià, Prezidan-
to de la tiea Federació, kiu invitas nin al la venonta Valencià 
Kongreso; S-ro Enric Aguadé, el Reus; Grupo «Nova Semo», 
Reus; S-ro Costa, Santa Coloma de Farnés; Grupo «Esperanta 
Idealo>, Santa Coloma de Farnés; S-ro Manez, el Cheste; Grupo 
«Tarragono Esperanta» el Tarragona; Grupo «Empordana Ebe-
najo», el Armentera; S-ro Periquet, Militista efo de Manresa, 
kiu ne povas eesti; S-ro Emilio Gastón, elZaragoza; Pastro An-
toni Ribas, el Vich; Fraulinoj Maymí kaj Colls, el Girona; Grupo 
«Esperantista Amikeco» el Manlleu; S-ro Julio Mangada, el Me-
lilla; S-ro Conrad Domènech, el Girona. 

Aparte citinda estàs la po tkarto ricevita de S-ro Cart, la 
eminenta Prezidanto de la Akademio, kun koraj salutoj al la 
Kongreso kaj kura iga «Vivu Esperantista Katalunujo!» 

Oni petas de la angla samideanino F-ino Louise Briggs, el 
Leeds, kaj de S-ro Maynar, el Zaragoza, |us alvenititaj al la Kon-
greso, ke ili bonvolu honori nin per sia parolo. 

La eminenta verkistino Louise Briggs, nunjare Ju antino de 
la Floraj Ludoj, emociite stari as, meze de forta apla dado, por 
saluti la Kongreson nome de la «Brita Esperantista Asocio». i 
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dankas ke oni honoris in per ia posteno en la Floraj Ludoj, kaj 
la das la literaturan konkurson kaj la bonegajn verkojn por i 
ricevitajn. i diràs, ke la premioj anta jaroj atingitaj de i en nia 
hela íesto, multe kura igis in en iaj literatura] laboroj. i finas 
sian belan kaj mildan paroladon, dezirante ian sukceson al niaj 
Katalunaj Kongresoj kaj al la Floraj Ludoj. Ovació a di as por 
montri nian simpation al la eminenta angla gasto, 

Apla do salutas anka S-ron Maynar, el Zaragoza, Prezidan-
to de la «Aragona Esperantista Federacio> kiam li ekstaras. Per 
varmaj vortoj li esprimas sian ojon eesti la kongresojn de la 
Kataluna Federació, kiuj iufoje atingas pli grandan sukceson. Li 
kore salutas nin kaj esprimas bondezirojn al nia laboro. Vigia 
aplaüdado sonas post la vortoj de nia altestimata amiko S-ro 
Maynar. 

S-ro Grau sciigas al la Kongresanoj, ke uste en la hodiaua 
tago en ipi as en Ameriko, por reveni E ropon, nia kara amiko 
kaj estimata Prezidinto S-ro Joan Gili Norta, kiu tiom distingi is 
en sia laboro por K. E. F. Li petas, ke oni dedi u al samideano 
Gili Norta amikan rememoron per la ta apla do. iu oje ple-
numas la peton, turnante la rigardon al la eestanta íratino de 
nia amiko Gili, la simpatia Fra lino Maria, kiu emocie salutas. 

La Kasisto, S-ro Joan Castells, prenas la parolon por fari fi-
nancan raporton kaj legi la bilancon, kiu estàs aprobata. La Kon-
greso aprobas vo donon de danko al la presisto S-ro Vinyals, 
por lia bonvolemo en momentoj de finança krizo. S-ro Castells 
energie atentigas la federacianojn, por ke la situació de nia kaso 
estu iam regula kaj bona. 

Oni diskutas la prezentitan proponon pri reformo de la Fe-
derada regularo, kaj i ne estàs aprobata. 

La Kongreso decidas nur reformi la paragrafon pri la Komi-
tatanoj, tiamaniere ke ili iuj esu unu jaron post ilia elekto. 

Post kelkaj diskutoj, estàs ne aprobata la propono plialtigi la 
jarkotizon is 10 pesetoj; oni decidas ke i estu 6-peseta, de la 
komenco de la jaro 1924. 

Estàs decidate danki la «Ateneu Enciclopèdic Popular>, kiu 
malavare lo igas la Federacion. 

Fine la kongreso esprimas sian dankon al la Loka Organiza 
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Komitato por la bona aran o de la Kongreso, kaj speciale al ia 
Prezidanto nia karega amiko S-ro Josep Albagés. 

Oni lasas por la Ferma Kunsido la elekton de nova Komitato 
kaj venonta Kongresurbo. 

INAUGURA FESTO DE LA PROPAGANDA EKSPOZICIO 

Je la 10a vespere estis solene malfermata e «Orfeó Manresa», 
en vasta salono apuda al la «Akceptejo», tre bone instalita Eks-
pozicio de esperantajoj. La altaj muroj estis bele ornamitaj kaj 
speciale altiris ies atenton du landkartoj: en unu estis montrataj 
iuj urboj kie okazis universalaj kongresoj, en alia la dek urboj 

de niaj naciaj kongresoj katalunaj. 
S-ro Albagés diris kelkajn vortojn malfermante la Ekspozicion 

al la publiko, kaj poste faris du elokventajn propagandajn paro-
ladojn en kataluna lingvo S-roj Marian Solà kaj Delfí Dalmau. 

Fraülino Palmira Castellví kantis per belega vo o, kiu entu-
ziasmigis kaj vekis bruajn aplaúdojn, la jenajn kantojn: La Espe-
ro, Hejmo dol a nom' (angla), Hiera min petis knabin' (a stra), 
Larmfloretoj (bohema), Jen lando kun arbar' (dana), Amespero 
(finnlanda), Monto de Canigou (franca), Kanto al Marianeto (ka-
taluna), Venècia gondolkanteto (itala) kaj La Vojo. 

Fine, la germanaj samideanoj S-roj Dix, Seiffert kaj Schaaf 
ludis per gitaro kaj mandolino kaj kantis kelkajn aliajn pecojn 
germanajn kaj esperantajn. 

iuj, esperantistoj kaj neesperantistoj, eliris tre kontentaj pri 
la arma kaj plensukcesinta festo. La ekspozicio estis dum kel-
kaj tagoj tre vizitata. 

LUN O KAJ BALÓ EN LA MANRESA KAZINO 

Kvankam la Ekspozicia festo da ris is noktomezo, la plej-
multo el la kongresanoj iris eesti la balon dedi itan al ili de la 
plej grava kaj rica societo de Manresa. Estis disdonitaj multaj 
invitiloj, bele presitaj, en kataluna lingvo kaj esperanto, kaj 
la grandega dancsalono de la kazino, lumigita de kvin mil di-
verskoloraj elektraj lampoj, pleni is de la plej armaj Manresa-
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ninoj, distingindaj sinjoroj kaj gajaj kaj dancemaj geesperan-
tistoj. 

Post ioma dancado, la kongresanoj estis regalataj per lun o, 
kiun al ili proponis la reprezentanto de la Kazino S-ro Casano-
vas. Al li danke respondis por la esperantistoj S-ro Grau. e la 
ampano, tostis por la Kazino, por Manresa, por Katalunujo, por 

Esperanto, por la Kongreso, por la Floraj Ludoj, por la eestan-
taj belulinoj, S-ro Suana, Urbestro; la franca samideano S-ro 
Isnard; la germana junulo bonhumora Dix; S-ro Soià, Sekreta-
rio de la Floraj Ludoj; S-ro Pujadas, Prezidanto de la Gazetara 
Asocio de Manresa; kaj ankora kelkaj aliaj. Lau insista peto, 
F-ino Castellví bonvolis denove a digi al ni sian belan vo on, 
kantante la katalunan «Cançó d'Abril». 

óis frumatene dauris la dancado kaj ni forlasis la Kazinon, 
kun plej granda danko pro ia malavareco kaj gastigemo. Tiel 
fini is la unua tago de la kongreso, plena de emocioj kaj lacigoj, 
fizikaj kaj moralaj... kaj tio estis nur preparo por la dua tago, 
kun la Floraj Ludoj kaj la Festeno. 

LUNDO, 2 

ESPERANTA DISERVO 

Je la 8a matene en la Pre ejo de la Kavo de Sankta Ignacio, 
tiel fama pro sia arto kaj ri eco, okazis tre solene la Esperanta 
Diservo, kun eesto de multnombraj Kongresanoj. 

La eminenta samideano Pastro Josep Casanovas, Prezidanto 
de la Organiza Komitato de nia lasta Kongreso en Girona, faris 
la kutiman predikon en flua, bonega kaj milda Esperanto. Li 
elokvente glosis en sia prediko la tekston: «Mandatum novum 
do vobis: ut diligatis invicem sicut dilexi vos». Joan. XIII, 34, 
«Novan ordonon mi donas al vi: ke vi amu unu la alian». (Vor-
toj el la Evangelio de Sankta Johano, apitro XIIIa, verseto 34a). 
Ni konstatis, dum la prediko, ke multaj eestantoj miris pri la 
beleco de Esperanto kaj komprenebleco de multaj vortoj por niaj 
enlandanoj. Kantis dum la diservo la altvalora «Manresa Or-
feono». 
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IXai Internaciaj Floraj Ludoj 
|UTIME i estàs la plej bela okazintajo kaj la plej sole-

na ornamo de niaj Kongresoj: malfacile estàs doni 
ideon kaj fari raporton pri la aspekto de la teatro kie 
tiu nia brilanta Festo okazis. Tiu teatro estàs la Tea-

tre Conservatori, la plej vasta kaj komforta salono el la Kongres-
urbo. La scenejo estis propre ornamita por la konvena okazigo 
de la solenajo, kun alta kaj luksa trono por la Re ino kaj aro de 
brakse oj por la Fraulinoj de la Ama Kortego. 

Je la komenca horo la tuta teatro estis plena de eestantoj: 
la partero estis rezervita por la esperantistoj kaj la ceterajn sid-
lokojn sur lo ioj kaj eta oj de la teatro plenigis granda amaso 
da enurbanoj kontentaj honorigi nian movadon per sia eesto al 
la Festo de la Floraj Ludoj. Fotografistoj kun siaj aparatoj loki-
is en siaj strategiaj postenoj por preni kli afojn de la okazon-

ta oj. 
Vere estis tre bela kaj kontentiga la aspekto de la granda sa-

lono, kie oni nur a dis la zumadon de intermiksitaj interparola-
doj. Subite la muzikistaro ekludas himnon kiam trairàs meze de 
la partero, sin direktante al la scenejo, la longa vico de Autori-
tatuloj preziditaj de la Urbestro kaj la samideanoj kiuj konsisti-
gas la Ju antaron de la Konkurso; sur la scenejo sidi as dekstre 
Lia Urbestra Mo to, la Urbà Ju isto, S-ro Reprezentanto de la 
Militista Regimenta, k. c , maldekstre la Ju antaro de la Floraj 
Ludoj, reprezentata de F-ino Louise Briggs, S-roj Josep Albagés, 
Delfí Dalmau, Marian Solà kaj ankoraú kelkaj membroj de la 
Konservantaro de la Floraj Ludoj. 

Lia Urbestra Mo to S-ro Ignasi Suana diràs en Esperanto la 
frazon «Oni malfermas la Feston>. 

Fari as silento kaj tuj stari as la Sekretario de la Ju antaro 
kiu per klara kaj la ta vo o eklegas sian raporton : 

«Gesinjoroj: 
Kun vera ojo kaj kun profunda emoció, la animo kontenta kaj sam-

tempe tremanta, mi rompas la silenton por doni komencon al tiu nia bri-
lanta kaj ri opromesa Festo de la Poezio. La festo kiun dum la tuta jaro ni 
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esperplene atendas, la festo por kies aran o la plej bonaj plumoj laboris 
dum monatoj, la Festo de la Beleco, jen i estàs tuj disvolvi onta. Balda 
alpa os la poetoj kiuj per deklamado de siaj kristalaj kaj harmoniaj strofoj 
milde lulos niajn orelojn avide aüskultantajn. 

Dol a, bongusta frukto tiu kiun distilas la arbo de la Poezio! Benataj 
estu iaj kulturantoj, kiuj propouas gin al ni malavare, kaj per siaj kantoj 
kiujn la espero heligas, igas nin a'mi la vivon kaj la mondonl Benataj estu 
tiuj, kiuj la disigitajn kaj malordigitajn lingverojn scias tiel akorde kunligi 
kaj ordigi ke ili sangigas en ravantan muzikajon! Benataj estu tiuj, kiuj per 
siaj poemoj, jen vidigas al ni la ojojn kaj triumfojn de la homa vivo, jen 
plorigas kaj kortu as nin per la hela priskribo de niaj malgajaj sentoj, jen 
vibrigas nian animon per la ektu o de io nobla, bela kaj sankta! 

Kiu malkonos vian altan potencon, Poezio? Kiu ne submeti os bonvo-
le kaj sor ite al via alta trono? Kiu animo restos surda al viaj vokoj tiel 

entile kaj pla e faritaj? Kiun spiriton ne revigos viaj regulaj agordoj? 
Per lingvo ritmita, per lingvo imagoplena kaj poezia, sin turnas la ho-

moj al Dio, ar neniu alia formo de lingvo estàs inda je Lia potenco! 
Per lingvo kantanta, milde sonanta kaj karesema, la patrino lulas sian 

infaneton karan! 
Per lingvo, kiun la ama pasio igas poezia, la amanto malfermas sian 

koron vunditan kaj diràs sian konfeson al la amatino! 
Per lingvo simpla kaj naiva, kun ritmo hela kaj kortu anta, la nacioj el-

montras sian puran animon, kaj sian kuragan ekfloron en la unuaj momen-
toj de sia ekzistado! 

Per lingvo forta kaj esprimpotenca, kiun la patrujamo igas batala, la 
popoloj ekkantas kun siaj himnoj la fidelecon kaj eternan amon al sia pa-
trolando! 

Lingvon preska forlasitan, malnovi intan, preska mortintan jam, vi 
poetoj, vi kantistoj, per la sor o de viaj ritmoj, per la vibrado de viaj 
lirkordoj, kaj per la enblovo de via spirito, elprenis el la dormantaj cin-
droj, kaj revivigis gin pli juna, pli bela, pli sangori a kaj pli vivipova oi 
anta e! 

Nia kataluna lando, nia amata nació, uldas al vi uepridubeble la ek-
ziston kaj konservon de sia propra lingvo, la lingvo de niaj prapatroj, la lin-
gvo de niaj kronikistoj, la lingvo de niaj re oj, de niaj gloroj kaj triumfoj, 
nia plej kara hereda o! 

Miraklon similan, mirindajon saman, ni postulas de vi, poetoj kaj ar-
tistoj; de vi, ni volas, ke en la korpon de nia kara lingvo internada, ke en 
la korpon de nia estimata Esperanto, vi enblovu vian spiriton, soifantan de 
amo kaj beleco! 

Ni volas ke per via talento kaj per via majstreco, vi faru el i, anta la 
okuloj de la mondo, la plej disvastigitan, la plej senmortan, la plej atatan 
lingvan kreajon. 

Kaj tion vi povas fari! 



KATALUNA ESPERANTISTO 63 

Agrable kaj ojige estàs sekvi iujare la iam progresantan kaj da ran 
perfektigon de niaj esperantistaj verkistoj: plezure oni konstatas en ili iaro 
pli grandan anta eniron, pli vastan komprenon de la lingvo, pli facilan kaj 
artan ludon de iaj elementoj, pii decidan majstrecon en la formo kaj pli 
a dacan kaj belsentigan spiriton. 

La lingvo Esperanto en la manoj de siaj zorgoplenaj poetoj, i as iam 
pli kaj pli mirinda, facila kaj fleksebla ilo, kiun ili scias uzi la iam pli per-
fekta maniero por la ta ga esprimo de siaj ideoj kaj sentoj. Kun ojo kaj kon-
tenteco, kun iom da honesta fiereco ankorau, kun fido al la estonto de nia 
grava movado, oni sekvas la konstantan progreson de niaj talentaj verkis-
toj. Dankon al ili! 

Grandare ili partoprenis en tiu- i jaro al la konkurso de niaj IXai Flo-
raj Ludoj, sendante por i siajn plej bonajn verkojn, la plej amatajn fruktojn 
de siaj intelektoj. Ne facila tasko estis por la Ju antaro trastudi la tutan 
kolekton kaj fari elekton inter ili. 

La unua honoro en niaj Floraj Ludoj celas iam la poeton, kiu per sia 
poemo plej bele kaj sentige prikantas la plej noblan tenion, tiun sentonkiu 
estàs la juvelo de la homa animo, tiun senton kiu beligas kaj diigas nian 
vivon mallongan, kiu regas ekskluzive en la homa koro kaj kiu fine donas 
sencon al nia surtera ekzistado: la amo. 

Tempo estàs jam voki la premüton: 
Gesinjoroj: 
La feli a poeto kiu gajnis la unuan kaj plej honoran premion en tiu-íi 

solena Festo de la Floraj Ludoj, estàs S-ro Julio Baghy el Buda-Pest (Hun-
garujo). 

Car li pro malproksimeco de sia lando, ne povis meni veni kaj kolekti 
viajn apla dojn, li bonvolis elekti kiel sian reprezentanton: S-ro Jaume 
Grau Casas el Barcelona. 

Devo estàs de la poeto kiu ricevis la plej honoran premion elekti la 
regiuon kiu devas prezidi nian Feston, kaj disdoni al la ceteraj kolegoj pre-
miitoj la rekompencojn kiujn ili mentis per siaj respektivaj verkoj. 

óoju ni, Gesinjoroj, ke en tiu- i okazo la poeto bonvolis honorigi nian 
katalunan laudon, elektante por okupi tiun oficon enlandan fra linon. Miaj 
vortoj la te sonoru kiam mi nomas la elektiton de la poeto: 

Fra lino Paquita Cots Fortuny estàs vokita por prezidi per sia beleco 
la Feston de niaj Floraj Ludoj. Ni salutu in, Gesinjoroj, kiel sia alta pos-
teno meritas, kaj brue aklamu ian eniradon, Gesamideanoj! 

La reprezentanto de la premiita poeto suriras la scenejon kaj 
ricevas de manoj de la Urbestro belegan ílorbukedon kun silka 
rubando kaj tuj sekvita de la A toritatuloj kaj Ju antoj malsupre-
niras por proponi al ia Re ina Mo to la Prezidan lokon. 

Post kelkaj momentoj la muzikistaro ekludas triumfan mar-
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on, la tuta eestantaro stari as kaj oni aúdas la bruon de unua-
nima apla dado : tiel oni saiutas la eniron de la Re ino kaj de 
iaj belaj kunulinoj de !a Ama Kortego, kiuj brako e brako de 

síaj akompanantoj iràs unu post la alia sidi i sur la lokoj al ili 
speciale rezervitaj. 

Admirinda estis la beleco de la Kortego de Amo kiun konsis-
tigis F-inoj Lourdes Soler, Pepeta Oliveras, Lola Vall-llc; 
Angelina Torres. Anita García. Carme Cecchini, Maria Batlle, 
Pilar Canudas, Adela Canellaí Amat kaj la infaninoj Maria 
Arola kaj Maria-Rosa Ferrer, al kiuj donis ankora pli da armo 
la luksaj vestoj per kiuj ili sin ornamis. Sed iujn paligis sendu-
be la allogo kaj gracieco de la Re ino F-ino Paquita Cots, kiu 
estis la plej hela brilianto el tiu rica diademo. Kiam ili estis sidi-
intaj denove, cesis la apla doj kaj murmuroj de la eestantoj 

kaj la Sekretario reprenas la legadon de sia raporto : 

Regina Mo to : 
Regina Kortego: 

Permesu, ke mi esprimu al Vi, kun la respektc i alta ran-
go, la estimon kaj dankon de iuj por via bo rezidi nian 
Feston. Mi volus en tïu-ci momento posedi la inspiron de poeto, majstri la 
lingvon kiel scias fari niaj verkistoj, por saluti las via bon-
volemo kaj la beleco de viaj annaj kunulinoj. Pardonu ke mi ne povas per 
mia malglata prozo esprimi la verajn sentojn de mia koro. 

Ekscelencaj Sinjoroj: 
Sinjorinoj: 
Sinjoroj: 
Samideanoj: 

Mi kuragas aserti ke neniam ankora . niaj Intemaciaj Floriudoj, havis 
tiel grandan kaj briL n kiel la r.unaj, egale en kvantokaj kvalito. 
Na dek du verkoj estàs estafat .el kiuj eble la plejmulto estàs ver-
koj legindaj kaj plej bonstilaj. Ceie ni dt a s j pro la granda abundo de 
originale verkitaj versajoj kaj la be - a poemoj pre-
zentitaj al la konkurso; ili estàs la plej valora ri ajo kaj la krono de la ver-
karo. Ni devas bedaüri la mankon jam spertitan en anta aj konkut? 
bona tradukisto de la katalun.: tle | a tas-
ko kaj farebla de iu bonvola sami. enlanda espe-
rantistaro I Uentuloj kapablaj transdoni en esperantaj rimoj la ar-
mojn de la poezia spectBK ~:eno kiun mi hodiaü 
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La Re ino F-ino Paquita Cots, kun la Korteganinoj F-inoj Lourdes Soler, 
Pepeta Oliveras, Lola Vall-llossera, Angelina Torres, Anita García, Car-
me Cecchini, Maria Fíatlle, Pilar Caiiudas, Adela Cafiellas, Anita Amat 

kaj la iiifauinoj Maria Arola kaj Maria-Rosa Ferrer. 

S-ro Julio Baghy, aütoro de 
la versajo premiita per la Na-

tura Floro. 
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Aspekto de la scenejo de «Teatre Conservatori», duin la Floraj Ludoj. 

Organiza Komitato : S-ro Joan Oliveres, S-ro Francesc Pijoan, S-ro Ale-
xandre Badia, S-ro Artur Torrents, S-ro Àngel Llobet, S-ro Felip N. Pu-
jadas, S-ino Emília A. Ramon de Pujadas, S-ro Josep Albagés, F-ino 

Lourdes Soler. 
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Triunifa arkajo, e strato Born, starigita de la Ur-
bestraro lionore al la esperantistoj. 
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nemeritite okupas, rai admonas ilin labori kaj partopreni en venontaj kon-
kursoj. Saman admonon ni devas fari enerale al iuj katalunaj samideanoj: 
estàs konstateble ke ju pli kreskas la eksterlanda partopreno des pli mal-
grandi as tiu de la enlanduloj; mia devo estàs do, kura igi niajn samlandu-
lojn ke ili ne malanta eniru, ke ili laboru kaj klopodu majstri i en la kono 
de la internada lingvo. 

Tion dirinte ni transiru al la raporto de la verkoj prezentitaj kaj al la 
disdonado de la premioj al tiuj personoj kiuj per siaj valoraj verkoj meritis 
ilin. 

ORDINAKAJ TEMOJ 

I. — Originala versajo kantanta Amon. — 
Multaj estàs la versajoj ricevitaj celantaj la unuan kaj plej honoran pre-

mion; krom tiuj ni enmetis kiel celantajn la saman ordinaran temon iujn 
poeziajojn kiuj kantas la amon, kaj kiuj estàs senditaj de siaj aütoroj por 
libervolaj temoj, ar ni konsideras ke ili rajte devas trovi tie- i sian lokon. 

El iuj versajoj ricevitaj, tre bonaj la plejnmlto, unu distingigis spe-
ciale inter iuj, pro beleco, absoluta perfekteco de la formo, bona elekto de 
rimoj kaj pro la brilo kaj heleco de la penso kaj sentoj de 1' enhavo. Vera 
juvelo i estàs de la esperanta literaturo : unu btilianto plia en la hela kaj 
ri a diademo de nia inteligenta kaj arta poeto hungara, gloro de Esperan-
tujo. 

La verko kiu unuanime estàs elektita kiel meritanta la plej honoran 
premion estàs la verko n° 19 kun devizo: Muta Larmo. ia a toro estàs S-ro 
Julio Baghy el Buda-Pest (Hungaiujo). ar bedaüritide mankas al ni lia 
agrabla eesto pro malproksimeco de sia patrolando, li bonvolis reprezen-
tigi sin per la helpo de S-ro Jaume Grau Casas kiu estàs preta deklami 
lian artajon. 

Stari as nia Redaktoro kaj meze de plej respekta silento de-
klamas la versajon de S-ro Baghy : 

Dolora deziro 
Medite mi sidas e forno malvarma... 
Jam longe la lignon cindrigis la flam'... 
En ambron sin telis la frosto mal arma 
kaj treme sin frotas mano al man'... 
Nur pecon da ligno, nur pecon da karbo 
kaj havos denove vi fajron en forn'! 
Do faru! Ekbruu veado de l'arbo! 
La zumo krakanta vin lulu al dorm'! 
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Rigidaj la manoj por vigia ekmovo 
kaj ili inerte faletas sen far'... 
Revantaj okuloj kun laca ektrovo 
nun miras fajreron el sub la cindrar'... 
Malvarma kaj eta mortanta brileto, 
simila al mia pasanta vivsent', 
ho, mortu silente, Car vana la peto 
kaj vana la vivo, se mordas nin pent'! 

Mi frostas... Malvarme, ho kiel malvarme! 
Soleco min premas kaj vindas mallum'... 
La ombroj de mebloj vicígas nun svarme: 
amorfaj kadavroj, naskitaj de I* lum'... 
Nun ajnas, ke ili min tente allogas 
por klini la kapon al dormo sub ter'... 
Jes!... Vere!... Mi kial feli on arogas, 
se lasis min for la viv oj' kaj esper'?! 

Ho! Kiel mi atus kun lasta rebrilo 
de tiu fajrero fordormi sen voC! 
Ho! Kiel mi atus kun morta trankvilo 
forporti la ombron kun mi sen ripro '! 
Sufi as la vivo! Mi morton sopiras, 
trankvilon eternan por mia ànim'... 
kaj tamen... fajreron de 1' koro mi miras... 

i sklave min enas al vivo kun tim'... 

Malvarma kaj eta mortanta brileto, 
vi palpebrumanta espero en sin', 
ho, mortu silente, Car vana la peto: 
la vivo ne havas indulgon e l' fin'... 
Mi perdis ja ion: edzinon, filinon. 
Kaj ilin forprenis ne Morto, sed Viv'... 
Nun sola vaganta mi ploras ruinon 
de 1' hejma fajrejo kun mortosoif... 

Rigidaj la manoj por nova konstruo 
kaj mankas la forto por firma mason'. 
La koron okupis mortvoka enuo 
kaj preter mi pasas senhalte la bon'. 
Vivigas min unu: dolora deziro, 
je kiu sopiras i laca ànim', 
ke flustru filino kun kisa alspiro: 
«Patreto, vi kara, tre amas mi vin!» 

JULIO BAGHY 
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Grandaj apla doj salutas la premiitan verkon kaj la bonan 
legadon de S-ro Grau. Kiam ili estàs esintaj la Sekretario dau-
rigas sian raporton : 

Ricevas la Ian Subpremion al la Natura Floro, la verko n° 44, kun devizo 
Larmoj, ankaü tre bela kaj korekta versa o, kun granda inspiro, sed kiun 
bedaürinde iom makulas ne tre klara penso en la tria strofo. Gia aütoro es-
tàs S-ro Kolomano de Kalocsay, el Buda-Pest (Hungarujo). 

Han Subpremion ricevas la verko n° 4, kun devizo Dolta rigardo ravis 
min... tre bone verkita versa o, en kiu la vortoj harmonie ludas, sed kies 
pensoj ne estàs tiel originalaj kiel la antaííaj. óia aütoro estàs S-ro Jaume 
Grau Casas, el Barcelona. 

Citindaj estàs ankora la sekvantaj verkoj: n° 47, kun devizo Petrarka, 
tre bela soneto izita de la delikataj nianoj de D-ro Kolomano de Kalocsay 
el Buda-Pest (Hungarujo). La verko n° 66, kun devizo Per verda stelo al 
bono kaj belo. Aütoro esta3 S-ro Wilhelm Daum el Gommersheim (Germa-
nujo). La verko n° 15, kun devizo Miniaturo, ankaü tre beleta poeziajo kies 
aütoro estàs S-ro Jaume Grau Casas el Barcelona. 

IIa Ordinara Temo. Originala Ama verko en prozo. 
Tiu- i temo, en antaííaj konkursoj ne tre abunde konkursita, estis kon-

tra e en la nunaj Floraj Ludoj super utata de tre bonstilaj kaj interesan-
taj verkoj. Inter ili la unuan premion meritas sendiskute pro la boneco de la 
lingvo uzita de la aütoro kaj la delikateco kaj armo de la rakonto la verko 
n° 77, kun devizo Eterna Kanto. ia aütoro estàs S-ro Teo Jung el Horrem 
bei Koln (Germanujo). 

La lan Subpremion ricevas la verko n° 70, kun devizo Fremdulino Asja 
ankaü beleta rakonto kiun iom difektas nebulo de naiveco; estàs ia aütoro 
S-ino N. Umanski el Genève (Svisujo). 

IIan Subpremion ni donis al la verko n° 74, kun devizo Kion la amo al-
portos al vi. Aütoro estàs S-ro Haus Decker el Bergstein (Germanujo). 

Citon meritas ankaü la verko n° 56, kun devizo Sopiro; ia aütoro es-
tàs S-ro Jan Fethke el Bydgoszcz (Polujo). 

Tradukitaj Tekstoj. 
I — Traduko de la versajo Cabelleres vellutades. 
Kiel dirite, tiu- i temo estàs nekonkursita. 
II — Traduko de la prozajo L'amor a l'ofici de Eugeni d'Ors. 
Bedaürinde nur tri provoj de traduko estàs ricevitaj por tiu temo: 

ni ju as ilin tre malmultaj, precipe se ni atentas la fakton ke la ebleco de 
provo de traduko estàs tre disvastigita Ce la katalunaj esperantistoj; ni 
devas do kura igi ilin kaj rekomendi ke iu laü sia povo en estontaj jaroj 
entreprenu tiun taskon. Malfacila estis la elektado inter du el la verkoj 
prezentitaj al la Konkurso; Car se unu el ili estàs tre fidela al la originalo, 
bedaürinde entenas kelkajn malkorekta ojn, kiuj, kvankam ne tre gravaj, 
tamen iom makuletas la tradukon, kaj la alia, kvankam pli korekta, estàs 
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iom tro libera traduko, laú la opinió de la Jn antaro. Neniu el la prezentitaj 
tradukoj, sekve, estàs periekta. Sed car premíota estàs la plej bona ni alju is 
la premion al la verko n° 90, kun devizo Bernard Palissy kies a toro estàs 
S-ro Jaume Grau Casas el Barcelona. 

Subpremíon ricevas la verko n-ro 32, kun devizo La mia scio. A toro 
S-ro Isidre Torrents Prats el Barcelona. 

EKSTERORDLNARAJ TEMOJ 

I. Premio de la Ekscelenca Urbestraro de Manresa-Temo la vola. 
Tre ampleksa temo estàs temo la vola : por gi oní sendis originalajn 

versajojn, rakontojn, sciencajn verkojn, por i tradukojn de versajoj, proza-
joj kaj cetere. El la tuta materialo celanta la temojn lauvolajn, ni faris ko-
lekton kaj dividís in laú fakoj: el iuj fakoj estis elektataj la plej bonaj 
verkoj kaj al iü oni disdonis la diversajn premiojn laú ilia respektiva merito. 

Por la unua temo ricevis premion la verko n-ro 85. kun devizo Frukto 
de la milito estàs sufero. Verko ampleksa, kvazaü romano, kiun oni legas kun 
plezuro kaj interesi o kaj kiu rakontas la aventurojn de bungaraj militkap-
titoj en la arbaroj el Siberio; flua kaj bela estàs la lingvo uzata de la auto-
ro, kvankam kelkaj esprimoj ne aprobindaj e en in. Gia a toro 
estàs D-ro Tivadar Schwartz el Buda-Pest (Hungamjo). 

Ia Subpremio estàs alju ita al la verko n-ro 59, kun devizo Milito fruk-
tas nur larmojn, bela poeziajo, kiu bedaunnde estàs iom makulita de ritmaj 
malharmoniajoj. óia a toro estàs S-ro Julio Baghy el Buda-Pest (Hungarujo). 

IIan Subpremion ricevas la verko n-ro 57, kun devizo Post velko de l'so-
mero de la sarna hungara a toro. 

II. De la Mankomuneco de Katalunujo. 
La premion ricevas la verko n-ro 65, kun devizo Ram. Lullano kies au-

toro estàs D-ro Raymond van Melckebecke, Lingvo komitatano,el Anvers 
(Belgujo). 

Ian Subpremion ni alju as al la verko n-ro 82, kun devizo Stranga ren-
konto tra la holanda ebena]o delikata kaj bonstila traduko de S-ro Luiggi 
Puppo el Gènova (Italujo). 

IIan Subpremion oni donas al la verko n-ro IS, kun devizo Yaneco, bela 
poeziajo kiun beda rinde iaj ritmaj pekoj iom malbonigas; a toro estàs S-ro 
Julio Baghy el Buda-Pest (Hungarujo). 

III. De la Parlamenta Deputito S-ro Creixell. 
La premion ricevas la verko n-ro 6 kun devizo Cio estàs necesa kio oka-

zas, dramo en kvin aktoj, bonstile verkita per korekta Esperanto, kaj kiu 
estàs legata kun vera plezuro; ia a toro estàs S-ino Helena Hempel el 
Lwow (Polujo). 

Ian Subpremion ricevas la verko n-ro 28, kun devizo Baskolando, iom 
naiva, kvankam bona rakonteto; ia a toro estàs S-ro Jakobo Schmid el 
Bern (Svisujo). 
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IIa Subpremio estàs alju ita al la verko n-ro 78, kun devizo Supren, 
versajo kun bona lingvo, sed ne ritniita kaj kun malalta poezia sento; ia 
aütoro estàs S-ro Teo Juug el Horrem (Germanujo). 

IV. De la Deputitoj S-roj Valls, Borràs kaj Minoves. 
La premion oni aljti as al la verko n-ro 49, dun devizo Amo ne konas 

barojn kies aütoro estàs D-ro Kolomano de Kalocsay, el Buda-Pest (Hun-
garujo). 

Ia Subpremio estàs alju ita al la verko n-ro 13, kun devizo Litera-turo 
kies aütoro estàs S-ro Ivan H. Krestaiioff el Dresden (Germanujo). Bona 
literatura recenzo kaj pristudo de verkisto. 

IIa" Subpremion oni cedas al la verko n-ro 54, kun devizo Montanya 
miracle, kies aütoro estàs S-ro Joan Font Giralt el Girona. 

V. De la Grupo «Bela Espero». 
Premion ricevas la verko n-ro 33 kun devizo Kanto de ï trobador', bela 

poezia o kun ri a disludo de ritmoj kaj rimoj; aütoro estàs S-ro Jaume 
Grau Casas el Barcelona. 

Ia Subpremio estàs cedata al la verko n-ro 30 kun devizo La vivo; ia 
aütoro estàs S-ro Adalberto Bayer el Buda-Pest (Hungarujo). 

IIa Subpremio estàs aiju ita al la verko n-ro 76, kun devizo Amo ro-
mantika, bela rakonto verkita laü tre korekta Esperanto. ia aütoro estàs 
S-ro Teo Jung el Horrem (Germanujo). 

VI. De «Arnikoj de la Popola Kulturo». 
La premion ricevas la verko n-ro 23 kun devizo Faciem eos in gentem 

unam, tre lerta priskribo kies aütoro estàs S-ino Emma L. Osmond el Lon-
don (Anglujo). 

Subpremion oni aljugas al la verko n-ro 71 kun devizo Naturamanto, 
kies aütoro estàs S-ro Ivan H. Krestanoff el Dresden (Germanujo). 

VII. De la «Gazetara Asocio de Manresa». 
Premion ricevas la verko n-ro 84, kun devizo For la batalilojn, tre ko-

rekta kaj bonstila verko kies aütoro estàs S-ro Christian Thoma, kiu res-
pondas al la pseudonimo de Kristiano Mallerta el Koln-Kalk (Germanujo). 

Ian Subpremion ricevas la verko n-ro 12, kun devizo Fiat Justitia, kies 
aütoro estàs S-ino Emma L. Osmond el London (Anglujo). 

U*a Subpremion ricevas la verko n-ro 29, kun devizo Ridiestàsplibone 
oi plori, amuza humorajo verkita de S-ro Roman Sakovi el Wiíno (Polujo). 

VIII. De la «Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria». 
La temo proponita de tiu i societo estàs malfeli e nekonkursita, sed 

la donacinta Societo afable akceptis cedi la premion por alia verko meri-
tinda. Tiu estàs la verko n-ro 24 kun devizo Peripetum mobili tre agrabla 
kaj rimarkinde verkita priskribo de voja o, verkita de S-ro Ivan H. Kresta-
noff el Dresden (Germanujo). 

Subpremion ricevas la verko n-ro 88 kun devizo Sejunan bur onon de-
iras vento, la koron ekpremas dolora sento, kies aütoro estàs S-ro Tiberio 

Morarin el Cluj (Rumanujo). 
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IX. De la «Pomells de Joventut>. 
La premio estàs aljugata al la verko n-ro 41 kun devizo Verda Plugan-

to, tre belaj tradukitaj fragmentoj de la fama verko Quo vadis; a toro estàs 
S-ro Jan Fethke el Bydgoszcz (Polujo). 

Ian Subpremion al la verko n-ro 73, kun devizo Katalunujo nia patrujo, 
kies a toro estàs S-ro Josep Maria Bas el Girona. 

Han Subpremion al la verko n-ro 69, kun devizo Amo venkas tion, kies 
a toro estàs S-ro Miquel Miilà Ribera el Girona. 

Citon meritas ankaü la verko n-ro 51, kun devizo Neniu tago sen Es-
peranto, kies a toro estàs S-ro Lehrer W. Hahn el Gohlis apud Dresden 
(Germanujo). 

X. De la «Manresa Orfeono». 
Premio estàs alju ita al la verko n-ro 42, kun devizo La poésie voyez 

vous, c'est bien. Mais la musique, d est mieux, tre bona kaj leginda laüdo de 
la muziko. A toro estàs S-ino Emma L. Osmond el London (Anglujo). 

XI. De la «Bazaro Jorba». 
Premio al la verko n-ro 60, kun devizo Ne mortosjam nia bravega ana-

ro, tre interesa kaj publikiginda lingvistika studo pri Esperanto kaj la pro-
jekto de lingvo internacia «Interlingua» au latino sinipligita de Prof. Peano. 
La a toro traktas tiun- i temon kun vera majstreco kaj kono. òia a toro 
estàs D-ro Bruno Migliorini el Roma (Italujo). 

Subpremion oni donas al la verko n-ro 27, kun devizo Baskolando, kies 
a toro estàs S-ro Jakobo Schmid el Beni (Svisujo). 

Citon meritas certe la verko n-ro 79, kun devizo Cum gaudio et ameni-
tate, mallonga sed korekta traduko verkita de S-ro Luiggi Puppo el Gèno-
va (Italujo). 

XII. De la «Ekskursa Societo». 
Premio al la verko n-ro 35, kun devizo Floramiko, mi ne povas ne flor-

tudi, tre delikata kaj bone verkita priskribo pri la floraro de Pireneoj kaj 
Vogezoj. A toro de tiu verketo estàs S-ro Ed. Jung el Strasbourg (Francujo). 

Ia" Subpremion ricevas la verko n-ro 50, kun devizo Amu la naturon, 
tre agrabla rakonto de S-ro Kònig Lagos el Miskolcz (Hungarujo). 

Han Subpremion meritis la verko n-io 17, kun devizo Homo estu homo, 
tre bona versa o de S-ro Julio Baghy el Buda-Pest (Hungarujo). 

XIII. De «Laborista Ateneo*. 
Premio al la verko n-ro 91, kun devizo Tagoj telire forpasis, tre meri-

tinda, la vorta, kaj inspiroplena traduko de kanto el la fama «Atlàntida» 
el la glora kataluna poeto Verdaguer; aütoro de tiu traduko estàs S-ro Jo-
sep Grau Casas el Barcelona. 

Ian Subpremion ricevas la verko n-ro 20, kun devizo La patra amo estàs 
blinda, agrabla rakonto verkita de la plumo de S-ro Julio Baghy el Buda-
Pest (Hungarujo). 

Han Subpremion meritis la verko n-ro 43, kun devizo Sigillum verí sim-
plex, bona traduko el artikolo, beda rinde ne tre grava, el la fama filozofo 
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Balmes. Aütoroj estàs S-roj Adolf Soldevila kaj Miquel Garriga el Te-
rrassa. 

XIV. De «Montepío Artesà». 
Bedaürinde anka la temo proponita de tiu i grava Societo restis ne-

konkursita; tamen i bonvolis la premion donaci por alia verko meritinda, 
por kiu faro akceptu nian dankon la bonfara Societo. La premion oni alju-

is al la verko n-ro 21, kun devizo Ni íiuj estàs homoj, energia versajo dis-
tilita el la produktema plumo de S-ro Julio Baghy el Buda-Pest (Hunga-
rujo). 

lan Subpremion ricevas la verko n-ro 55 kun devizo Prego al la cipresoj, 
mallonga sed sufi e bona traduko el la kataluna lingvo. Autoro estàs F-ino 
Dolors Maymí el Girona. . 

Han Subpremion ricevas la verko n-ro 68, kun devizo Rozujo, alia tradu-
ko anka mallonga, sed bone verkita; a toro estàs ankaü F-ino Dolors 
Maymí el Girona. 

XV. De «Terkulturista ambro de Bages». 
Premio al la verko n-ro 67, kun devizo Orion, a toro estàs S-ro Jan 

Fethke el Bydgosczcz (Polujo). 
Subpremion meritis la verko n-ro 25, kun devizo Baskolando, bela ra-

konteto kies a toro estàs S-ro Jakobo Schmid el Bern (Svisujo). 
Citon meritas ankaü la verko n-ro 22, kun devizo Semado kaj rikoltado 

neniam tesos, kies a toro estàs S-ino Emma L. Osmond el London (Anglujo). 
XVI. De «Enciklopedia Popola Ateneo» el Barcelona. 
La temo de tiu- i Societo estàs ankaü bedaürinde nekonkursita, sed 

la grava kaj iam favora al Esperanto Barcelona societo bonvolis konser-
vi sian premion por alia verko, kiu estàs tiu kun la numero 72 devizita Per 
Scienco al scio, tre valora pristudo de malsano, pri kies entenata valoro, 
kompreneble, iaju antoj ne povas opinii, sed ricevas la premion por sia 
lingva valoro, kaj kiel rekompencon por la helpo alportata de la a toro al la 
starigo de la teknika vortaro. A toro de tiu scienca verko estàs S-ro Wal-
ter Lippmann el Leipzig (Germanujo). 

Subpremion ricevas la verko n-ro 40, kun devizo Labora kaj ne males-
peru, kies a toro estàs S-ro Adolf Hainschegg el Graz (A strujo). 

XVII. De la esperantista grupo «Nova Sento». 
Premio al la verko n-ro 48, kun devizo Sonu la la voko tra mondo, tre 

energia kaj potenca himno, perfekte ta ga por kantado; ia a toro estàs 
D-ro Kolomano de Kaloksay el Buda-Pest (Hungarujo). 

Subpremion certe meritas la verko n-ro 7, kun devizo Al la verda stelo, 
eterna fldelo ankaü tre bona kaj kantebla himno ne tiel bela kiel la anta a; 

ia a toro estàs S-ro S. Frantz el Paris (Francujo). 
XVIII. De la esperantista grupo «Barcelona Stelo». 
Premio al la verko n-ro 45, kun devizo Salmisto tre facila kaj agrabla 

tradukajo, verkita de samideano D-ro Kolomano de Kalocsay el Buda-
Pest (Hungarujoj. 
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Subpremion meritas la verko 44, kun devizo Beethoven anka versa 
traduko de la fama hungara talen ta verkisto. 

XIX. De «Kataluna Esperantisto». 
Prernion ricevas la verko n-ro 26, kun devizo Baskolando, kiu tre bone 

disvolvas la temon proponitan. ia aütoro estàs S-ro Jakobo Schmid el 
Bern (Svisujo). 

Jen, Qesinjoroj, jam finita la tasko de la Ju antaro. 
Per la rezultatoj, kies atestantoj vi estàs en tiu- i momento, facile oni 

povas konjekti kiom loriga kaj peniga estis nia laboro, samtempe konsta-
tante kiom abunde kaj bone niaj esperantistaj verkistoj laboris. 

lli plej multe helpas al la ri igado kaj prosperado de nia internacia lin-
gvo, ankoiaü juna; ili laboras por doni al ni la deziratan plezuron gustumi 
la bonegajn fruktojn de la literaturo; ili estàs, per tio, la plej efikaj defen-
dantoj de la ideo mera de internacia lingvo, ar ili vidigas kiel homoj el plej 
diversaj landoj, el malproksimaj teroj, same kunsentas kaj tion esprimas 
per helpo de nur unu lingvo, de la feli a elpensajo de Zamenhof, elpensajo 
kiun nur nekonanto povas tnalla di kaj nialestimi. Ui estàs la plej konvin-
kigaj pledantoj por la estonto de nia kara lingvo; per ilia tasko, i ne estos 
nnr komerca perilo, a porvoja a manlibro, sed lingvo kompleta,la la vas-
ta signifo de la vorto. 

Lingvo, kiu taügas por la perfekta esprimo de niaj pensoj, kiel ajn kom-
plikaj kaj subtilaj ili estàs, kaj egale same por la reliefigo de niaj sentoj; 
lingvo per kiu oni tu as la koron, per kiu oni armas la a don, per kiu oni 
povas esprimi iujn niajn animstatojn diversajn, lingvo kiu jen ojigas, jen 
plorigas nin la la muziko kiun la poeto ludas. 

Honoron kaj dankon al niaj verkistoj! Gratulon al la feli aj premiitoj 
kiuj de la entilaj manoj de ia Re ina Mo to, akceptis la premiojn kiujn 
ili meritis! Dankon meritas ankoraü tiuj samideanoj kiuj bonvolis ion sen-
di por la konkurso, kaj kiuj kun granda beda ro nia, ne povis ricevi pre-
rnion. La momenta malsukceso ne malkura igu ilin, sed kontra e incitu ilin 
plue labori, car nur post longa penado la rekompenco estàs atingota. 

Dankon ankora ni uldas al nia estimata samideano Profesoro Emile 
Qrosjean Maupin, kiu ne hezitis, kvankam sur ar ita de aliaj esperantaj 
taskoj, aldoni ankora tiun de Prezidanto de la Ju antaro; kaj precipe an-
ka ni danku nian estimatan Kunju anton F-ino Louise Briggs, kiuporko-
ni nian landon kaj por eesti nian Feston, prenis al si la enon veturi al nia 
lando kaj veni inter nin. Al amba niaj amikoj kaj helpantoj mi volas pu-
blike esprimi la senton de dankemo kiun ni havas por ili. 

Kaj, fine, nian dankon, nian plej koran dankon, al vi, gràcia Re ino de 
nia poezia Festo, kaj al viaj armaj akompanantinoj, kiuj tiel inde prezidas 
nin, kaj per via agrabla eesto igis al ni pli sentebla la soixon de la poezia-
joj. Eluzitaj jam de la poetoj en siaj poemoj la làüdoj al la virino, kiun vi 
plej entile kaj dece hodia reprezentas, miaj vortoj, ordigitaj la mia mo-
desta povo, estus tro palaj kaj ne indaj. 
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Permesu, gràcia Re ino, ke mi paru ilin kaj metu nur al viaj piedoj la 
humilan ateston de nia iama danko kaj admiro. 

MARIAN SOLÀ 

Generala ovació premias la lerte plenumitan taskon de la Se-
kretario. 

iuj la reatoj, kiuj trovi is en la teatra salono, iris ricevi de 
manoj de ia Re ina Mo to la atingitajn premiojn, kaj la a toroj 
de versa oj legis ilin antaü la eestantaro; krom tio, bonvolemaj 
samideanoj deklamis anka la versa ojn de la eksterlandaj auto-
roj kiuj ne eestis la okazinta on; iuj estis plene kaj longe apla -
dataj. Kiam la apla doj silenti is ekstaris S-ro Delfí Dalmau, 
membro de la nuna Ju antaro, kiu alpa is kaj legis la paroladon 
senditan de la Prezidanto: 

«Estimata geaüdantaro: 
Mi salutas vin de malproksime, mal oje beda rante, ke la nunaj cir-

konstancoj tiel malfaciligas la voja ojn kaj ke miaj okupoj ne permesas al 
mi ui vian koni on. Mi salutas la partoprenintojn de la konkurso kaj gra-
tulas la feli ajn preniiitojn. Mi salutas aparte la fervorajn kaj sindonajn 
organizititojn de la Floraj Ludoj, kiuj paris nek tempon nek penon por 
sukcesigi tiun i belan kaj kuragigan feston. Mi salutas humile la Re inan 
Mo ton, kies arma majesteco prezidas tiun ei kunvenon. 

Se mi estus povinta Ceesti mera la feston, certe nur ojaj entuziasmaj 
paroloj povus eliri el mia bu o; sed, ho ve! mi ne povas stari inter vi, mi ne 
povas ui la helan lumon de la suda suno, kiu ver as ojon, feli on kaj 
indulgemon en la koron : solece kaj soj ire mi sidas en mia skribo ambro, 
dum eksteie la pluvo faladas, dum nigraj nuboj ka as la cielon kaj pezas 
súper la trempita tero kvaza plumba senelira klo o. 

Mallevigas nubo peza, 
Frapas arbojn pluv' sen esa, 
Falas, falas nuba ploro, 
Kaj mi revas kun doloro. 

Vi do riprocu la veteron kaj pardonu al mi, se, alparolonte vin mi elek-
tis iom seriozan kaj severan temon, kies titolo povus esti: KONSILOJ AL 
LA KONKURANTOJ DE LA LITERATURAJ KONKURSOJ. 

Tro ofte niaj simpatiindaj kaj fervoraj konkurantoj forgesas, ke, ne 
parolante pri la artaj kvalitoj, pri la iniago, la inspiro, la talento, oni rajtas 
postuli de iu ajn beietra kaj literatura verko formajn kaj Iingvajn kvalitojn, 
kiujn ne bezonas ordiuara konversacio. 

La KOREKTECO kaj la KLARECO estàs la Cefaj el tiuj i bazaj kva-
litoj. Korekteco estàs ankora pli necesa en lingvo internacia oi en lingvo 
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nacia. Efektive, pro la simileco de la kutimoj, de la moroj, de la spertoj, de 
la tradició], de la generala pensmaniero Ce la uzantoj de iu ajn lingvo nacia, 
oni povas en tia lingvo verki nekorekte kaj tamen kompreneble kaj klare; 
sed la uzantoj de internaria lingvo, pro la diverseco de ilia kutima pens-
maniero, povas esti kompreneblaj kaj klaraj NUR se iü akurate obeas la 
principojn de la vortaro kaj la regulojn de la gramatiko, se ili evitas la «so-
lecismojn» a pekojn kontra gramatiko kaj la «barbarismojn» a barbar-
lingvajn pekojn kontra la vortaro, senkritikan enkondukon de neespe-
rantaj radikoj, uzon de la jam ekzistantaj kaj uzataj Esperantaj vortoj en 
mal usta senco. 

Severa korekteco estàs nepra kondi o de internacia interkompreno, sed 
tiun i necesegan korektecon la Esperantistoj povas atingi NUR korektante 
sin niem per interna memvola disciplino kaj senlace diligenta kontrolo. 

Mi dezirus atentigi vin hodiau pri tio, ke la precipa ka zo de malkorek-
ta oj Ce la Esperantlingva verkado estàs la ka ita infiuo de la patra nacia 
lingvo kaj la senkonscia obeo al la iutaga parolkutimo. 

Ni observu kaj analizu tion, kio fari as en ni, kiam ni parolas a skri-
bas en nia hejma lingvo, ni dismetu kaj malmuntu la radojn de la me a-
nismo de la lingva esprimado. Se ni konsideras unue laplej simplan ukazon, 
tio estàs la okazo, kiam ni bezonas esprimi nur malsubtilajn kaj iutagajn 
ideojn, ni rimarkos, ke, en tia okazo, ni konstante, dum ni pensas, elparolas 
interne nian penson, tiamaniere, ke pensi kaj paroli estàs tute la samo, 
konsistigas unu tuton, unu saman sendividan aferon simile, kiel krusto kaj 
molajo konsistigas ia saman panon. Teorie, penso kaj parolo Ciam distin-
gi as, sed fakte, en la esplorata okazo, penso kaj parolo estàs a , pli ustei 
fari is pro kutimi o, unu sarna nedividebla ago : la parolo estàs la enkor-
pi inta penso, kaj oni ne povas sen detrui o de la penso apartigi in de sia 
esprimo. La esprimo ekaperas en nia interno uste sammomeiite, kiam la 
esprimota penso eklevi as en nia spirito; amba ajnas eli i samtempe el 
la maliuniaj profundajoj de la senkonscio. 

Sed la afero ne estàs sarna, se ni bezonas esprimi ideojn malpli ordi-
narajn kaj malpli komunajn, au pli malsimplajn kaj pli delikatajn. En tia 
okazo la esprimo ofte ne naski as samtempe, kiel la ideo, kaj oni povas 
facile distingí la antauan ideon kaj la postan esprimon; e kelkfoje ni devas 
dum iom da tempo peni por trovi la bezonatan vorton au vortgrupon. 
Tiam nia spirito similas iun klienton, kiu ser as en konfekcivendejo la ves-
ton, kiun li deziras, kaj ne trovas in. 

Ne senintence mi uzas tiun i komparon. Efektive, kiam ni uzas kiel 
esprimilon iun ajn el la naciaj lingvoj, nia penso elektas kaj surmetas nur 
vestojn jam konfekciitajn kaj tute pretajn en la magazeno de la vestoven-
disto, a , por paroli senmetafore, ni uzas, esprimonte nian penson, nur vor-
tojn, vortgrupojn kaj frazojn jam anta e ekzistantajn en la lingvo, akcep-
titajn de la kutimo kaj permesalajn de la komuna uzado, kiu, la la 
antikva proverbo, estàs re o kaj le o súper la lingvoj. Ni elektas inter la 
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uzataj, konitaj de ni esprimoj, sed ni ne bezonas krei novajn esprim-
rimedojn. La vesta aro, kiun ni disponas, estàs tiel ri a kaj multspeca, ke 
ni povas, almenaü ordinare kaj plej ofte, kontenti i je i tia, kia i ekzistas, 
kaj ke ni ne estàs devigataj mendi novan specialan veston la nia mezuro 
kaj pla o. Paroli a verki en iu ajn nacia lingvo estàs do plej ofte nur me-
niori kaj ripeti esprimojn jam multfoje a ditajn a legitajn a uzitajn de 
ni meni. 

Nun ni esploru, kio fari as, kiam ni parolas au skribas ne nacilingve 
sed esperantlingve; kompreneble ni ekzamenos nur la okazon, kiam ni volas 
esprimi iom nevulgarajn, delikatajn, malsimplajn, artistajn pensojn. 

Tiam la afero an i as, ar la kondi oj de la Esperanta lingvo ne estàs 
tute la samaj, kiel la kondi oj de la naciaj lingvoj. Tiuj i iingvoj vivas jam 
de tonga tempo, ili estàs uzitaj kaj Cizitaj de multaj diversaj spiritoj, ili 
estàs dum multaj jaroj, e jarcentoj, pliri igitaj, plifleksebligitaj kaj iutna-
niere pliperfektigitaj; ili posedas multspecan, malmankan, sufi egan espri-
milaron. Male, la vivo de Esperanto ne estàs ankora longa; kvaza junulo, 
gi ne havis tempon por akiri multflankan sperton; i ne renkontis ankoraú 
okazon por esprimi niultajn ideojn kiuj tamen estàs nek tre subtilaj nek 
tre neordinaraj. La mirinda ri eco de Esperanto ne estàs ankora efektiva 
reali inta ri eco same kiel tiu de la naciaj lingvoj; gi estàs nur kapableco, 
nur pura ebleco, nur esperata ri eco, kvaza la terkarbo, kiu ku as en ia 
apeuaü ekspluatita minejo. 

Aliflanke Esperanto ne estàs, almena euerale kaj ordinare, hejma 
lingvo, sed nur lielpa lingvo; tio signifas, ke iu, e plej fervora Esperantisto, 
ne uzas konstante la Esperantan liugvon, sed uzas giri nur okaze, malofte' 
intermite, iani kaj iam. Kompare je nia hejma lingvo, ni iuj tre mal-
multe aüdis kaj tre malmulte legis Esperantan lingvon; konsekvence ni 
ne povis kolekti tre vastan kaj plenan aron da esprimiloj. Multaj bonegaj 
esprimoj eble estàs jam eltrovitaj kaj elpensitaj de iu Esperantista verkinto, 
sed, Car ni ne konas la verkon de tiu a toro, ni devas, por esprimi la samajn 
ideojn, kiujn li bonege esprimis, elpensi kaj konstrui mem propran, eble 
malpli bonan esprimon, .anstatau simple memori kaj senpene ripeti la jam 
uzitan, sed de ni nekonatan esprimon. Reveuaute al la anta a komparo, ni 
do povus diri: se ni volas vesti esperantlingve nian penson, ni ne trovas Ce 
la vestovendisto tre ri an aron da aiitaue konfekciitaj vesta oj. Plie, la 
komizo, tio signifas nian scion kaj konon pri la lingvo, ofte ne estàs tre 
lerta por trovi en la kolekto la veston kiu konvenus al ni. Multfoje la gusta 
konvena vesto ekzistas en la magazeno, sed oni ne montra^ gin al ni. Ni 
do mendas speciale almezuritan veston. Sed, kelkfoje, la vestotranCisto, 
tio signifas nian kutimigon kaj sperton pri la praktiko de la Hngvo, estàs 
tiom mallerta, kiom la komizo, tiBinaniere, ke la vesto estàs fu ita kaj nia 
penso tre malbone vestita. 

Tamen tiu farinaniero, mi volas diri: la farado de nova vesto, la elpenso 
kaj konstruo de nova esprimo, eble ne estàs la plej ofte uzata de ni procedo. 
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Efektive, ankaú la psikologian kampon regas la le o de la pli malgranda 
peno, kiu estàs la spirita transkribado de la lego pri inercio, reganta la 
materian raondon. Nia spirito estàs natuie malpenema; i iam inklinas al 
la plej f acila faro. al la faro jam farita kaj kutima; i prefere iràs la jam iritan 
vojon; i plivolonte malsuprenglitas la jam malsuprenglitïtan deklivon, 
same, kiel la pluvo la fluas la jam antaüe sulkitan sulkon. 

Nu, Car plej ofte la ideojn, kiujn ni deziras esprimi Esperantlingve, ni 
estàs jam esprimintaj en nia hejma, kutima lingvo, tïal, malgra la eks-
trema kaj nekredebla facïleco de la Esperantlingva kreado kaj formado de 
esprimiloj, la anta ekonita kaj anta epreta hejmlingva esprimo, liverita de 
nia memoro, ordinare prezentigas pli fadle al nia spirito kaj pli baldau 
anta enpu i as, oi la kreota esperantlingva esprimo, kaj ni simple poste, 
sed rapidege kaj unumomente, tradukas esperanten tiun nacilingvan 
esprimon. 

Tiu i malrekta vojo kaj pera farmaniero estàs tiom pli komuna kaj 
ordinara, ar iuj ideoj estàs natuie disflugi emaj kaj disfandi emaj kaj 
povas nur tre mallongatempe kaj malfacile konserri i kaj teni i, se ili ne 
estàs subtenataj de iu signo a esprimilo. Estàs do tute kompreneble, ke nia 
spirito, se la esperantlingva esprimo de sia penso ne tuj prezentigas, devas, 
por ne perdi tiun forkureman penson, alkro i kaj alfirmigi in al la unua preta 
signo, tio estàs al iu kutima a konita hejmlingva esprimo. 

Mi memoras iun ercan diron, kiun iam miaj kamaradoj kaj mi, kiam ni 
estis studentoj en la Supera Normala Lernejo, plezure ripetis pri iu emi-
nenta profesoro, Sro Henriko Weil. Sro > naski inta Germano kaj 
naciani inta Franco longe anta la Delbrück'a lego; li instruis pri greka 
lingvo kaj literatura kaj li sendispute estis unu el la dek a eè eble nur 
kvin au ses homoj, kiuj en tuta homaro konas funde la grekan lingvon. Li 
skribe verk is e, tre klare kaj tre elegante en franca lingvo. sed bu e. 
kiam li improvizis, li parolis ja tre fluan kaj facilan sed iom malklaran, neor-
dinaran, e strangan francan lingvajon. Ni do kutimis diri: «La Maljunulo 

ïtis la propra alnomo, kiun ni petole donis al Sro Weil), la Maljunulo 
pensas germane, tradukas gxeke kaj parolas franc 

Tiu erco ta ge reliefigas la rapidegecon de la interna traduka procedo, 
pri kiu mi parolas, kaj mi opinias, ke ni Ciuj ofte faràs la samon, kiel la 
priparolita sciencoplena profesoro, kaj en multaj okazoj nur kopiaskaj Iaü-
vorte tradukas hejmlingvan esprimon. firme tamen kaj sincere kredante, ke 
ni espriraas senpere kaj rekte nian penson en Esperanto. Ni tradukas lau-
vorte, ar la vorta traduí ::ulte pli facila kaj senpena oi la pensa 
traduko, kaj efektive rta traduko fari as tiel rapide kaj sui 

\ i imirniuras ja interne la nacilingvan esprimon, 
sed la :.ingva la vcrta traduko alkuras tiel facile kaj seneme, i 

suau tiel momente kaj subite la nacilingvan esprimon, 
ke nia konscio aúdas nu: la Eí.erantau postan vo on kaj tute ne atent as 
la aataüan mallaïu. uoruentan hejmlingvan munnureton. 
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Iu alia ka zo, pro kiu ni kutime ne rimarkas la nacilingvan perilon 
estàs, ke tre ofte ni pensas inn parton de ia frazo Esperantlingve kaj alian 
parton de la sarna frazo nacilingve. Observu atente, dum vi parolas kaj 
kredas pensi per Esperanto, kaj vi certe rimarkos, ke intennite kelkaj 
Esperantaj vortoj afí esprimoj, kiuj unuavide ajnas senpere kunligitaj kun 
via penso, kvaza ia natura kaj propra vesto, estàs nur anstataüa kaj 
malta ga kovrilo. Sub la esperantlingva ekstera tego vi retrovos, se vi iom 
atentos, la patrolingvan esprimon, kiu enkorpigis vian naski antan ideon 
tuj de ia apero, sed estis subite surkovrita kaj ka ita de la Esperanta 
esprimo. 

Kelkaj el vi certe aüdis pri la arraaj kaj admirindaj esperantlingvaj 
paroladetoj, per kiuj iam, en la Sorbonaj vendredaj kunvenoj, nia senkom-
parapropagandisto, Cario Bourlet, kies morto estàs neriparebla perdo por 
nia afero, regalis la Parizan Esperantistaron. Neniu certe kapablus pli facile 
kaj pli flue, pli elegante kaj pli firme paroli en Esperanto oi li parolis. 
Bourlet estis plene konvinkita, ke, duui li parolas esperantlingve, li anka 
konstante pensas per Esperanto. Tamen pli oi unu fojon mi diris al li: «Ci 
kredas pensi rekte en Esperanto, sed ci, almena parte, eraras. Estàs sendube 
ke, kiam ci parolas Esperante, ci ofte pensas rekte per Esperanto; tamen, 
parolante Esperante, kelkfoje, dum kelkaj apena rimarkeblaj momentetoj, 
ci fakte pensas france au iafoje germaue (car Bourlet scipovis la germanan 
língvon preskau tiel bone, kiel la francan), kaj ci rapide, preskau senkonscie 
tradukas Esperanten la francan a germanan esprimon». Mi tion diris, car 
mi estis rimarkinta, ke iam kaj iam Bourlet uzis esprimojn, kiuj estis funde 
kaj eseuce francaj au germanaj, tute nekompreneblaj a almenau malfacile 
kompreneblaj por iu nefranclingva au negermanlingva esperantisto, tiama-
niere, ke, se nur oni sufi e atentis, oni tradistingis tra la esperantlingva 
vualo la malantaüan francan au germanan esprimon, kvaza oni povas tra-
vidi tra delikata maldika tulo la suban dikan kaj fortikan tofon, kiu konsis-
tigas la veran veston. 

Okazas do iom ofte, e e la plej lertaj kaj kleraj esperantistoj, ke ili 
fakte, almena parte kaj intennite, pensas pere de sia patra au de ia alia 
kutima lingvo tiam, kiam ili kredas pensi rekte en Esperanto. Sed, Car tiu 
spirita faro estàs tre ràpida, ili ne rimarkas in kaj ekvidas nur ian finan 
rezultaton. Tiu iluzio estàs multe pli ofta kaj pli facila kun Esperanta 
lingvo oi kun iu ajn alia lingvo pro la ega facileco de Esperanto. La Espe-
rantlingva esprimo, vokita de la nacilingva esprimo, aperas tiel subite, 
kvaza obeema kaj lerta servisto, kaj survestas in tiel rapide, ke ni havas 
apena tempon por ekvidi tiun i suban esprimon kaj vidas nur la Espe-
rantan surkovrilon. 

Tiamaniere okazas, ke multaj esperantistaj verkantoj senintence fu as 
Esperanton, enkondukante en gin nacilingvajn vortojn au esprimojn, kiuj 
estàs kompreneblaj por iliaj samliugvanoj, sed tute ne estàs Esperantlingve, 
tio estàs internacie kompreneblaj. Ili alkutimi as uzadi erarajn, malkorek-

m 
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tajn kaj kontra logikajn esprimojn, a esprimojn la vorte sklaveme prun-
titajn el ia nacia lingvo, kiuj liavas en Esperanto signifon tute malsaman je 
tiu, kiun la verkanto intencas esprimi, afí kiuj e estàs Esperantlingve ab-
solute sensencaj kaj senenhavaj, kvazaú trompa ifonfiguro, kiu ajtias 
kovri iun vivan korpon, sed enhavas nur venton kaj neniecon. Tion farante, 
tiuj vetkantoj difektas kaj grave malutílas Esperanton, car la Esperantistoj 
same, kiel iuj liomoj, estàs iinitemaj kaj inklinas ripeti sendistinge kaj 
senkritike tion, kion ili a dis a legis, donante al malbonaj esprimoj tute 
egale, kiel al bonaj kaj ta gaj, forton kaj da ran vivpovon. 

Mi jus legis en ia stenografia revuo: «Nur skribante malrapide kaj zorge 
oni povas plej balda akiri la kapablon por skribi rapide». Tiu i konsilo 
estàs aplikebla ne nur al stenografio, sed anka al iu ajn lernado kaj pre-
cipe al la verkado. Lemanto havas neniun influon sur la lingvon, sed ver-
kanto, publikiginte iun verkon, neeviteble influas siajn legantojn. Sekve li 
sur sin prenas gravan prirespondecon, kiu naskas severan devon : La nepra 
devo de iu verkanto estàs, ke li konvinki u, ke oni ne povas scii tion, 
kion oni ne lernis, ke li do multe leruu, multe studu, multe penu por guste 
kaj plene koni i la lingvon, kiun li uzas, ke li atente legu la a toritatajn 
a torojn kaj precipe Zainenhofon, ke li ofte petu konsilojn de konipetentaj 
personoj, ke li konstante, pacience kaj ripete konsultu la bonajn grama-
tikajn kaj vortarajn librojn, ar same, kiel oni erpas akvon el la fonto, oni 
plej oportune erpas sciigojn el la provizejoj, kie ili trovi as, tio estàs el la 
kompila oj kiuj resumas kaj densigas multajn lega ojn kaj spertajojn. Por 
rapide kaj senpene voja i ni uzas fervejojn kaj a tomobilojn; sammaniere 
ni ne devas forgesi, ke ni disponas por lernado kaj verkado oportunajn 
tempo parigilojn, peuevitigilojn kaj anka pekevitigilojn. 

Ekzerci ante je tradukado a verkado, ni precipe gardu nin koutraíí la 
senkonscia erara opinió, ke unu vorto el ia lingvo respondas guste kaj 
plene al unu vorto el alia lingvo same, kiel iu geometria figuro povas guste 
surkovri alian samforman kaj sammezuran figuron. Tiajn ekzakte kaj plene 
interrespondajn vortojn oni certe povus citi tre malmultajn. 

La antikva Dia parolo: «En doloro vi naskados», estàs egale vera en la 
spiritaj kaj intelektaj, kiel en la korpaj kaj fiziologiaj aferoj. Tradukante gin 
moderne, mi diros simple: «Nenion valoran oni faràs sen ioni da peno; nur 
la penado meritas kaj produktas bonan frukton kaj indan rezultaton». 

PROF. EMILE GROSJEAN-MAUPIN 

Multaj apla doj kaj aprobaj vo oj salutis la finon de la lega-
do de la interesa kaj bela parolado de Prof. Grosjean-Maupin. 
Poste S-ro Dalmau diris katalunlingve kelkajn elokventajn fra-
zojn pri la Esperantistaj Floraj Ludoj, post kio la Urbestro pro-
noncis la kutiman frazon «La Festo estàs finita>. Ekludis denove 
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la muzikistaro, sonis ree longa aplaüdado, dum la Re ino je 1' 
brako de la reprezentanto de la efa la reato, malsu pren iris la es-
tradon, sekvate de la Ama Kortego kiun akompanis la Aútorita-
tuloj kaj distingindaj samideanoj. 

Ekstere ili supreniris al la a tomobiloj kiuj vice atendis ilin, 
kaj ilin kondukis, post traveturado sur la promenejo de la urbo, 
al la hotelo kie okazis tuj poste la Oficiala Festeno. 

OFICIALA FESTENO 

Gi okazis en granda man o ambro de la Hotelo S. Domingo, 
konvene kaj tre lukse ornamita. Sidis e la prezida tablo la 
Re ino F-ino Paquita Cots, akompanata de la Urbestro S-ro 
Suana kaj la reprezentanto de la laüreata poeto Julio Baghy, iuj 
armaj Korteganinoj kaj S-ro Segrelles, Ju isto, S-ro Albagés, 

prezidanto de la 0. K., S-ro Amades, prezidanto de K. E. F., 
S-ro Pujadas, prezidanto de la Gazetara Asocio, kaj aliai. Inter 
la 140 eestantoj trovi is multaj belaj esperantistinoj el Manresa 
Terrassa, Barcelona, Girona, Sabadell, kiuj anka armigis la 
festenon. La menuo estis, lau bele presita karto: Alman a oj, 
Ovoj A roro, Bovida o kun legomoj, Fi o kun sauco, Rostita 
kokido, Glacia o, Biskvitoj, Fruktoj la tempaj, Vinoj, ampano, 
Kafo, Tabako. e la ampano, tostis plej entuziasme la Urbestro 
S-ro Suana, S-ro Grau nome de S-ro Baghy, Ju isto S-ro Segre-
lles, S-ro Albagés, S-ro Amades, S-ro Pujadas, F-ino Briggs, S-ro 
Maynar, S-ro Isnard, S-ro Solà, Pastro Casanovas, S-ro Chaler, 
kaj aliaj. La arma Re ino F-ino Cots diris anka dankan vorton. 
La raportanto rezignas raporti pri la abunda elokventeco elver-
ita dum la gaja festeno. Gi estàs vere nepriskribebla. 

FERMA KUNSIDO 

Je la 6a vespere i komenci is. Oni elektis por la Direkta 
Komitato S-rojn Amades (Prezidanto), Soler, Guardiet, Clara-
munt, Zanón, Rossell, Gili, Barber, Bolós, Montserrat kaj Grau. 
Oni proponis kelkajn urbojn por la venonta Kongreso, sed fine 
oni lasis la elekton al la Komitato. Dank' al la entuziasmo de 
S-ro Jacinto Cornellà, ni povas nun jarn anonci ke nia venonta 
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Kongreso okazos en Vich, dum la unuaj tagoj de Junio 1924, 
kaj i estos inda je tiu de Manresa. Lasta decido estis danki la 
urbon pro ia favora akcepto. 

SARDANOJ KAJ POPOLAJ DANCOJ 

e «Centre de Dependents», post la vesperman o, okazis 
festo dedi ata al la Kongresanoj, dum kiu la «Esbart Dançaire 
Manresa», dancis kelkajn popolajn baletojn. Anka oni dancis 
katalunajn «sardanojn»; unu el ili, «Bela Espero», speciale dedi-
ita de ia a toro S-ro F. Joanola al la kongresanoj, havis gran-

dan sukceson kaj rneritis ies gratulojn. 

M A R D O , 3 

POSTKONGRESAJ EKSKURSOJ 

Tri ekskursoj okazis: al la monto de salo kaj kastelo el 
Cardona; al la fama monto Montserrat; al la romarta mona-
ejo de Sant Benet de Bages. La plej eestata estis tiu al Car-

dona, kie oni faris komunan tagman on. Je la reveno en Manresa, 
la kongresanoj estis adia ataj de la afablaj Manresanoj, kies 
servemon kaj malavarecon ni iam rememoros. 

Tiu i rapide farita raporto estàs nur skizo, pala pentrajo pri 
la sukceso de nia Xa Kongreso. Cetere, gi estos kompletigata en 
nia proksima numero per la interesaj artikoloj: «Kio plej impre-
sis min en Katalunujo?> de Louise Briggs, kaj «Impresoj de Kon-
greso» de Henri Isnard. 

LA APERO DE LA NUNA NUMERO ESTÀS PROKRASTI-
TA PRO LA GRAVA BARCELONA STRIKO DE LA 
TRANSPORTOJ. 

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià) 



Clau Esperanto 
(KATALUNA LOSILO) 

reeditada per la F. C. d'E. 
• 

Conté la gramàtica i vocabu-
lari, amb text de propaganda a la 
coberta, relatiu als darrers pro-
gressos deia llengua internacional. 

Preu: 10 cèntims 

100 exemplars: 6 ptes. 

Th. Cart Kolekto de la Akademio 

V O R T A RO 
de la oficialaj radikoj 

DE ESPERANTO 

kun Antauparolo, la Fundamento 
kaj listo de la efaj landnomoj 

PREZO : 1 franko 

iu esperantisto a etu in! 

Esperantista Centra Librejo 

51, RUE DE CLICHY P A R I S 

Literatura Mondo 
Monata gazeto, ilustrita, grand-

formata, almena 20-pa a. 

Interesa enhavo kaj 
bonega stilo. Origi-
nalaj esperantaj 
verkoj kaj tradukoj 

el iuj lingvoj. 

JARABONO : 12 PESETOJ 

K. E. F. akceptas abonojn 

Andrdssy-ut, 81. BUDAPEST 

CURS PRÀCTIC DE LA LLENGUA 

ESPERANTO 
PER FREDERIC PUJULÀ I VALLÉS, 

amb les regles gramaticals, 
exercicis en Esperanto i en 

Català, i vocabulari 
Català - Esperanto. 

SEGONA EDICIó PREU: 075 PTES. 



Federació Catalana cTEsperantistes 
C A R M E , 30 - B A R C E L O N A 

D D O 

23 GRUPS ADHERITS I 500 MEMBRES INDIVIDUALS 

Aquesta entitat, fundada poc després del V Congrés Esperantista Univer-
sal a Barcelona, en 1909, amb l'objecte (Art. 2.°« dels Estatuts) d'unir tots els es-
perantistes de ten et, de llengua catalana per a la divulgació i propaganda de l'Es-
peranto, 

CELEBRA anyalment, amb motiu de la seva reunió general, brillants Con-
gressos Esperantistes, portant-ne ja 10 de realitzats a Sabadell, Tarragona, Te-
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DUA EPOKO - JARO IIIa JUNIO-JULIO 1923 N-ROJ 30-31 

(UKL•VUA 
f P B p r r i T o 

OFICIALA ORGANO DE 

Kataluna Esperantista Federació 
R e d a k c i o kaa j A d m i n i s t r a c i ó ; 

Nia tevlzo: Maro estos gutaro C a r m e , 3 0 : B A R C E L O N A 

Redaktoro: Jaume Grau Casas 

Impresoj de Kongreso 

[ estàs Esperantano de la jaro 1914, kiam unuafoje oni parolis 
al mi pri Esperanto, sed estis nur eble al mi lerni la lingvon 
en la jaro 1919, la unua post la terura mondmilito. De tiu 
dato, mi fari is Esperantisto. Mi beda rindene povis is nun 
eesti internacian kongreson; tial, kun grandega plezuro mi 

akceptis la inviton partoprenila Xan kongreson de la Kataluna Esperantista 
Federació okazonta en Manresa, inviton kiun entile faris al mi esperanta 
korespondantino mia el Terrassa. Emociite, mi trafis la vagonaron kiu estis 
kondukonta min en Hispanujon. Certe mi ne dubis pri la mirinda ta geco 
de Esperanto kiel internacia lingvo, kaj anka mi estis certa pri bonega 
akcepto en la lando de la suno kaj de la floroj; tamen, la perspektivo trovi 
min en fremda lando, kie mi ne plu uzos mian gepatran lingvon, kaj tamen 
povonte inter an i ideojn kaj pensojn, entenis por mi, fervora esperantistoi 
tiel netakseblan signifon, ke mi ne povis irmi min kontraü stranga, sed 
tamen agrabla anta sento. 

Forirante el Marseille vendredon, la 30an de Marto, je la 7» kaj duono, 
la vagonaro, kiu forportas min, rapidegas. Je la 4a matene, sabaton, la tu-
nelo kiu disigas Francujon de Hispanujo estàs transirita kaj mi estàs en 
fremda lando. Port-Bou. Post la tedigaj formala oj pri la pasporto, mi eni-
ras en la vagonaron kiu kondukos min is Barcelona. Tagi as; la loko-
motivo siblas kaj la vagonaro ekmovi as, iom post iom plirapidigante 
sian iradmovon. e la vagona fenestro, mi rigardas la kampojn kaj domojn; 
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io aspektas kiel en suda Francujo. En la kupeo a di as novaj lingvoj, 
kiujn mi ne komprenas; tiuj estàs la kataluna kaj la hispana lingvoj. Mi 
komprenas kelkajn vortojn de la unua, ar gi iomete similas la francan 
lingvon, kaj precipe la provencalan; sed mi ne tute povas kompreni la sen-
con de la konversacioj. Jes, lingva diíerenco estàs la efa diferenco inter 
la popoloj. 

La vagonaro da rigas sian kuradon tra kampoj, transirante riveretojn, 
urbojn kaj vila ojn. 

Barcelona. Mi elvagoni as; sur benko e la trotuaro de la stacidomo 
sidas fra lino kaj viro, kiuj surportas la verdan stelon. Nenia dubo; tiuj 
estàs Sinjoro Chaler, Delegito de U. E. A. en Terrassa kaj Prezidanto de 
la tiea grupo, kaj la Sekretariino de ia sarna grupo, la arnia Fra lino 
Soler, venintaj laú promeso, por min akcepti. Interkonati o; Esperanto 
sonas, a di as. Mi jam ne plu estàs en fremda lando; mi estàs en Espe-
rantujo. Mi estàs kvazau hejme, neniel embarasata por interparoli kun miaj 
gekondukantoj. Post gastiga tagmaii o en Hotelo en Barcelona, triope ni 
foriras al Terrassa per elektra vagonaro. Voja o interesa, placa, kvankam 
la aspekto de la lando tute estàs simila je nia Provenco. 

Terrassa. La urbon mi ne intencas priskribi. iam akompanata de miaj 
afablaj gekunuloj mi vizitas kelkajn esperantajn rondetojn kaj aliajn gees-
perantistojn. En Terrassa, oni tute sentas sin en Esperantujo, iuj plej frate 
kaj kortu antmaniere akceptas min; iuj bonkamarade klopodas por konten-
tigi la gastojn; oni sentas sin kun familianoj; ajnas ke esperanta blovo 
Ciarn trakuras la urbon, kiu certe estàs unu el la plej esperantemaj en la 
tuta mondo. Multe floras nia movado en tiu paca urbo; honoron al la es-
perantistaj Geterrassanoj. 

Oni vizitigas al mi kelkajn vidindajojn, uzinojn ktp. Post la vesper-
man o, Sinjoro Chaler persone kondukas min tra la tuta urbo por konigi 
al mi specialajn kutimojn de la lando, junulajn orojn sur la stratoj, ktp.; 
io plej altgrade interesas min; mi precipe rimarkas la perfektan harmonion 

de la kantist oroj. Je la dekunua, mi enliti as, gastige kaj komforte lo ata 
en la «Hotel de Espana». 

Diman on matene, irado al stacidomo norda, por trafi vagonaron kiu 
kondukos nin en kongresurbon Manresa. Ce la stacidomo, amaso da gesa-
mideanoj jam antatüs nin; verdaj standardoj jam flirtas. Tie mi interkona-
ti as kun samideanoj, interalie kun tri Germanoj, lo antaj en Terrassa 
duonjaron, kaj kiuj trovis laboron en tiu urbo, dank'al nia kara lingvo. Jes, 
Esperanto estàs pli oi lingvo... 

La vagonaro alvenas, jam portante samideanojn el Barcelona, Sabadell, 
Ripollet, ktp. Sufi e malfacile ni envagoni as kaj la vagonaro foriras plen-
plena. Dum la irado, a di as esperantaj kantoj; ojo montri as sur iuj 
viza oj; gajeco estàs en la aero. Post unu horo, kiu ajnas al mi dauri nur 
kelkajn miuutojn, ni alvenas Manresa'n. 

Tuj e la haltigo de la vagonaro, muzikistaro staranta sur la trotuaro de 
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la stacidomo, ludas la Esperon. Emociplena momento, kiu vere da ros is 
la fino de la kongreso, ar konstante mi uos surprizon post surprizo. 

Ni elvagoni as; atendada momento; ttij, mi havas la impreson ke la 
kongreso estàs bone organizita. 

Procesie anta ata de la niuzikistaro, komuna irado al la urbdomo, tra 
la efaj stratoj de la urbo. Tiu solena irado de iuj esperarttistaj grupoj kun 
siaj flagoj flirtantaj je la vento, emocie impresas. 

Akcepto en la Urbdomo kaj malferma kunsido de la kongreso. La plej 
granda ambro de la urbdomo, vastega koustrua o, estàs plenplena. Tie oni 
petas min enskribigi por saluti la kongresantojn. Kiel mi faros? mi neniam 
parolis publike. La Prezidanto faràs sian paroladon; tuj poste la Delegitoj 
de ciuj esperantaj asocioj salutas la kongreson; estàs mia vico; Cu mi estos 
kapabla paroli, almena diri kelkajn vortojn? Mi tremas; mi tamen estàs 
apla data de la eestantaro. Je la elirado de la urbdomo, okazas filrnado. 

Poste, vizito al la Akceptejo, kie oni disdonas senpage kongresan 
libron al iu kougresano. 

Diman on posttagmeze, labora kunsido en la Komerca ambro. i tie 
la diskutoj okazas esperante kaj katalune; la du lingvoj estàs allasataj. 
Kvankam pro tio mi ne iom komprenas, tamen mi sentas ke iuj intencas 
akorde kaj agorde kunlabori. Multaj majstre scipovas Esperanton, nova 
pruvo ke Esperanto estàs vivanta lingvo, per kiu oni povas elokvente paroli. 
Tie i, mi havas la plezuron interkonati i kun angla samideanino kiu jus 
alvenis por eesti la kongreson. 

Postvespennange, inauguro de la propaganda ekspozicio e Orfeó 
Manresa, kaj esperauta festo. i tie, car en la eestantaro estàs multaj ne 
esperantistoj, la paioladoj estàs en kataluna lingvo; la plirnulto de la 
paroladantoj estàs tiel elokventaj, elpaiolas tiel perfekte, kun flamo kiun 
sole povas doni la interna ideo de Esperanto, ke mi preska ion kom-
prenas. Vere estàs lertaj oratoroj inter niaj katalunaj samideanoj. Per be-
lega vo o, esperauta artistino el Barcelona armas la aúdantaron, kan-
tante la Esperon kaj la Vojon. Niaj germanaj samideanoj regalas nin per 
muzikkoncerto de mandolinoj kaj gitaro. 

Poste, grandioza akcepto en la Manresa Kazino, kie okazas super-
belega baló. Mi beda rinde estàs tro laca kaj ne povas ui iujn amuza ojn 
prizorgitajn de niaj Manresaj samideanoj. 

Je la noktomezo, mi estàs kore invitata malplenigi pokalon da am-
pano kun la efaj urbadministrantoj. Mi devas tosti, alparoli la eestan-
tojn kaj danki ilin. 

Lundon matene, religia parto de la kongreso. En la pre ejo de la Kavo 
de Sankta Ignacio, mi eestas solenan diservon, dum kiu la Pastro Casa-
novas el Girona elokvente predikas esperante. Majstre, li gloregas la in-
ternan ideon de Esperanto, montrante ke i tute konformi as al la prin-
cipoj de la religió de Jezuo Kristo. 

Mi poste vizitas diversajn mirinda ojn de la urbo: muzeojn, pre ejojn, 
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ktp. Manresa estàs urbo tre antikvakaj entenas kuriozajn vidindajojn. Vere, 
la kongresorganizintoj anta preparis ion por kiel eble plej bone utiligi la 
tempon. 

Je la l l a , festo de la Floraj Ludoj en la Teatro Konservatorio. 
Mi certigas ke, kio plej profunde impresis min, tio estis tiu grandioza 

nianifestado. Necesas esti en Esperantujo, por travivi tiajn uegigajn 
momentojn. La vasta ambrego estàs plenega. La re ino de la festo kaj 
iaj sekvantinoj, iuj blanke vestitaj, majeste eniras la ambregon kaj sidi-
as sur tronon je la mezo de la scenejo. La tuto aspektas mirige bele. La 

disdonado de la premioj kaj la uiga legado de kelkaj premiitaj verkoj 
okazas meze de religia silento, nur interrompata de la viglaj apla doj de 
la eestantaro. Je la fino de la ceremonio, la Espero, ludata de muzikistaro 
kaj ore kantata de iuj esperantistaj eestantoj, resonigas la arkajojn de 
la monumento. Grandioza kaj impresa nianifestado. Tiel belegajn mi neniam 
kaj nenie ankoraü vidis. 

Je la 13a, Oficiala festeno en la Hotelo St. Domingo. Korega kunestado; 
tre bongustaj man a oj. Je la fino, iuj partoprenantoj starigas, la Espero 
denove a di as. Paroladas kelkaj esperantgrupestroj kaj aütoritatuloj; sin-
sekve, sonas esperanta, kataluna kaj hispana lingvoj. Multfoje, oni aludas 
pri mia eesto en la kongreso, gratulante min pro mia alveno. Mi stari as 
por esprimi miavice mian ojon partopreni tiun sukcesantan kongreson, kaj 
danki iujn kongresanojn. 

Je la 17a, ferma kunsido. Disi o, ar la plejmulto de la kongresanoj 
foriras per la vagonaro de la 18a kaj duono. Car mi restas en Manresa, mi 
havas postvesperman e plezuron eesti specialajn katalunajn dancojn 
«Sardanoj kaj baletoj». Per tiuj simplaj amuzoj, mi multe lernis Ia estetika 
kaj arta vidpunktoj, kaj anka pri la katalunaj kutimoj kaj moroj. Kia gaja 
kaj gajiga atmosfero! La muzikarioj multe pla as al mi, kaj allogita, mi ne 
povas konstra stari je la deziro datici kaj mi dancas la «Sardanojn». 

Mardou, matene, ekskurso al la monto el salo de Cardona. Tiun eks-
kurson mi partoprenas kun trideko da gesamideanoj. Promenado tre inte-
resa kaj instrua. Tre pentrinda estàs la salomonto, trafata de la sunradioj; 

ia aspekto estàs mirinde bela, diverskolora. Tute familie okazas tiu eks-
kurso, kiu plej multe interesas min. 

Resume. Grandega sukceso por Esperanto. ion pripensis la orga-
nizintoj por la plej agrabla tempopasigo de la vizitantoj. io de ili estis 
bone prizorgita. Estu al ili danksento por io farita por Esperanto kaj por 
esperantistoj. Oni kelkafoje diris, ke por fari i vera esperantisto estàs ne-
cese ke oni eestu internacian kongreson. Tiu i kongreso estis tia, car 
Ceestis reprezentantoj de 5 diferencaj nacioj. Tie blovis frateca vento, regis 
hannonio, vivis nova sento. Mi sentis, ke iuj estàs pioniroj de granda idto, 
konservas la veran spiriton de la Majstro. 

Katalunaj gesamideanoj, vi scias esperanton propagandi en via lando. 
Kuii kia vera emoció, la eestantaro, esperantista au ne, atente rigardis la 
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disvolvi on de tiu superbelega esperanta manifestado; i estis perfektorda 
kaj konforma al la fiksita programo. La impreso estis plenefika kaj kortrafa. 

Per via sukcesinta kongreso, vi prezentis al la mondo bildon de nova 
homaro, kia ni revas giri; homaro en kiu la diversgentaj homoj interrilatas, 
interdiskutas, interkonsentas per uzo de komuna lingvo, honiaro en kiu 
regas toleremo, bonvolemo, paco. Vi semis en Manresa semojn kiuj baldaü 
fari os fruktplenaj arboj. iuj popoloj sekvu la vojon signitan de vi, kaj nia 
sankta afero baldaü venkos. 

Gloron kaj honoron al vi. Trovu en miaj linioj sinceran dankon por via 
helpemo kaj samideaneco. ie, enviinda lando, mi povis konstati la afa-
blecon, la servemon, la zorgemon de la geesperantistoj. Mi ne povas paroli 
pri iu aparte, car vi estàs tro multnombraj. Do, tutkorajn dankojn kaj sin-
cerajn gratulojn al iuj. Mi forportis el via kara lando neforgeseblajn 
memorajojn. 

Qis la plezuro revidi vin kiel eble plej multnombre kaj kiel eble plej 
baldaü en Francujo. 

HENRI ISNARD 
Vicdelegito de U. E. A. en Marseille 

EN LA PROKS1MA NUMERO APF.ROS 
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Kio plej impresis min en Katalunujo? 

|AM reveninte al mia patrolando, mi povas la ta ga perspek-
tivo rerigardi niian viziton kaj konsideri la supran demandon. 
Jen la respondo : Ne la ravaj dekoracioj per kiuj !a Manre-
sanoj ornamis sian urbon por festi la okazon; ne la perfekta 
organizo de la kongresaj aferoj; ne la digna pompó kaj ce-

remonio de la Floraj Ludoj; ne la gajcco de komuna festeno kaj Carmaj sar-
danoj; ne la grandioza spektaklo de Montserrat nek la mistera soleneco 
de la tiea sanktejo; ne la blueco de ielo kaj maro nek la belegaj floroj kaj 
kreskajoj de la montflankoj; ne la (por mi) strangaj domoj, moroj, vestoj;ne 
la sperteco de la Esperantistoj, e ne la torenta parolflueco de S-ro Amades. 
Vere mirindaj estis iuj ei tiuj, sed súper io impresis min la aíableco kaj 
gastigemo de la samideanoj. De la momento kiam en Flassà stacio mi 
unuafoje ekvidis mian malnovan amikon S-ron Sagrera; kiam en Barcelona 
renkontis min la servema S-ro Solà; kiam bonvenigis min en Manresa aro 
da bonkoraj samideanoj; en hotelo, teatro, kaj pre ejo; dum ekskurso al 
Montserrat sub gvido de la aima F-ino Maymí; en la vendejo de Terrassa, 
kie mi kaj mia pajla apelo estis la celo de multaj miraj (mi preska 
diris «admiraj») rigardoj; en la liceo de S-ro Dalmau, kie mi konstatis ke la 
knabinoj kun la malsimilaj nomoj estàs alirilate tre similaj al miaj propraj 
leinantinoj, kaj unu el ili, la 14-jara F-ino Concepció Algueró, gvidis min al 
la vidindajoj de Barcelona, kaj lerte interpretis por mi en la butikoj; dum la 
ekrigardo en la privatan hejmvivadon de S-ro Ventura de Terrassa kaj 
S-ro Sagrera en Palafrugell, kies afablaj ne-esperantistaj edzinoj bonve-
nigis kaj regalis min per la plej antikva el internaciaj lingvoj, tiu de ridetoj 
kaj gestoj; e la lunituro kaj monanejo de Palafrugell, kie anta la statuo de 
Sankta Sebastiano mi konstatis per jeto de monero ke mi edzini os anta 
la jarfino — kaj tuj poste eksedzini os!; en korkfabrikejo kaj ardeno kun 
oran arbo; is kiam, super utite je donacoj, mi forlasis belan Katalunujon: 
— ie, iam, kaj de iuj mi ricevis la plej bonkorajn afablajojn. Dankon, 
koregan dankon, al vi iuj, amindaj geamikoj, kaj kiam vi viavice vizitos 
Anglujon, nepre venu al Leeds, al mia kara, fulga, nuba, griza Leeds, por 
ke vi eksciu ke anka i tie, spite iuj malsimilecoj de religió, moroj, kaj 
pensmaniero, trovi as e la Esperantistaro similaj varmaj koroj kaj gastamaj 
spiritoj. 

LOUISE BRIGGS 
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Kanto de V Trobador' 

Kantu nun trobador'! Eksonoru la lir'! 
Rakontadu i' inspir' pri la sentoj de 1' kor'. 
Delikata sopir' kun pasia fervor' 
dol e diru pri 1' glor' de la Ama dezir'. 
Ho dezir' de la kor'! Ho sonor' de la lir'! 
Kantu nun trobador' kun fervor' kaj inspir'. 

Se kun dolça plezur' nutras amon esper', 
de la lir' tra 1' aer' vibras klara murmur'. 
Estàs milda sufer' kaj turmenta plezur' 
kateni i e 1' mur' de la Ama karcer'. 
(Kiel paca terur' estàs oja sufer', 
sen liber', kun plezur', Ce la mur' de karcer'! 

Se ne lumas esper' pri la Amo-trezor', 
ne plu vibras sonor' de la lir' tra 1' aer', 
io estàs dolor', io estàs sufer', 

kaj fari as karcer' tuta ter' por la kor'. 
E ne estàs liber' en libera lazur', 
kun la kor' sen esper' kaj sen ama plezur'! 

Eksonoru la lir' kun inspir', trobador', 
kaj pri sentoj de I' kor' rakontadu 1' inspir'! 
Delikata sopir' kun pasia fervor' 
dol e diràs pri 1' glor' de la Ama dezir'. 
Ho sonor' de la lir'! Ho dezir' de ia kor'! 
Kun fervor' kaj inspir' kantu nun, trobador'! 

JAUME GRAU CASAS 

Premiita en la lasta Festo de la Internaciaj Floraj Ludoj. 
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Unua Kongreso de Iberiaj Esperantistoj 
Valencià: 17-20 Majo 1923 

Rii.AN sukceson atingis tiu-ci Kongreso, dank' al la fervoregaj 
klopodoj de la Valenciaj samideanoj. 

Aligis al i 135 geesperantistoj el diversaj lokoj de la 
Iberia duoninsulo kaj la jenaj korporacioj: Urbestraro de San 
Sebastiàn; Urbestraro de Palma de Mallorca; Specimena 

Foiro de Valencià; Grupo Esperantista de Madrid; Barcelona Esperanta 
Societo; Federació «Zamenhof»; Grupo Esperantista de Bilbao; Sevilla 
Esperantista Grupo; Grupo de Baracaldo; Esperantista Klubo «Palma»; 
Grupo de Liria; Grupo de Chiva; Esperanta Societo «Aplec» de Sabadell; 
Andalucia Esperanta Federació; Zaragoza Provinca Deputacio; Grupo 
«Frateco» de Zaragoza; Komerca Cambro de Valencià; Kataluna Esperan-
tista Federació. 

La 17an de Majo, je la deka matene, okazis la akcepto de la Kongre-
sanoj en la Grupo Valencià. 

MALFERMA KUNSIDO. — Je la kvara posttagmeze, okazis la so-
lena Malferma Kunsido e la Paraninío de la Universitato. eestis kor-
poracie la Urbestraro kaj komence de la kunsido la Urbà Muzikistaro ludis 
la Mar on de Tanhauser. Okupis la prezidan estradon la Urbestro S-ro 
Artal kaj kelkaj Urbkonsilantoj; S-ro Calixto Hernaiidez, Kanoniko, repre-
zerttanta la Arhiepiskopon; S-ro Carlos Riba, direktoro de la Instituto de 
Idiomoj; S-ro Profesoro Enrique de Benito; S-ro Juan Campos, delegito de la 
Medicina Fakultato; S-ro Maiques, prezidanto de la Komerca Cambro; S-ro 
Grollo, el la Specimena Foiro; S-ro García Guijarro, Deputito; S-roj Pastroj 
Hernaiidez, Monrabal, Martín, Fabregat kaj Zaragoza; F-ino Angelina 
Camier, Normala Instruistino; S-ino Natividad Domínguez, Direktorino de 
«Lerneja Grupo Cervantes»; kaj kelkaj esperantistoj. 

La Kongresa Prezidanto, S-ro Profesoro Luis Jordana de Pozas, 
deklaris la Kongreson malfermita per mallonga paroladeto. La Sekretario, 
S-ro Andrés Pifió, legis sian raporton pri la preparo kaj disvolvi o de la 
«Unua Kongreso de Iberiaj Esperantistoj». 

Poste salutis la Kongreson la reprezentantoj de Federacioj kaj So-
cietoj esperantistaj: S-ro Benigno de Luna, el la Federació «Zamenhof»; 
S-ro Manuel Maynar, el la Aragona Federació; S-ro Isidro Díaz, el la Anda-
lucia Federació; S-ro Joan Gili Norta, el nia «Kataluna Esperantista 
Federació». 

Ankaü parolis S-roj Capllinre, Llorens, Mànez, Planells kaj aliaj, 
reprezentante esperantajn Grupojn apartenantajn al la Federació de la 
Valencià regiono. 

Gravan, interesan paroladon faris la eminenta hina samideano S-ro 
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Profesoro Won Kenn, kiu meritis bruajn apla dojn de la a skultantaro. 
S-ro Maynar tradukis, por la neesperantistoj, la efajn partojn de la bela 
parolado de S-ro Kent. Estàs nenecese diri, kiom interesplene oni a skultis 
Esperanton de la lipoj de ina samideano. Certe iuj eestantoj konvin-
kigis pri la taíígeco de nia internacia lingvo. 

Sinjoro Urbestro fine parolis bonvenante la eksterurbajn esperantis-
tojn kaj dezirante al Esperanto sukceson, kaj la Urbà Muzikistaro ekludis 
la Esperon, kiu estis kantata de la kongresanoj kun granda entuziasmo. 

UNUA LABORA KUNSIDO. — La 18»" je la deka matene, e la 
«Scienca Ateneo», okazis la Unua Labora Kuiisido. 

Dum i oni pritraktis la konvenecon de Iberia organiza o esperan-
tista, kaj estis diskutataj proponoj de S-roj Julio. Mangada kaj Roberto 
Maraury. La Kongreso decidís, ke oni atentu pri kelkaj partoj de la propono 
de S-ro Mangada, kiam oni definitive starigos la Iberian Esperantistan Kon-
federacion. Oni komisias al S-ro Maraury la efektivigon de lia propono 
verki «sciencstilan» raporton por propagando de Esperanto inter la 
sciencistoj. 

VIZITO AL LA SPEC1MENA FOIRO. - Je la kvara posttagmeze, la 
Kongresanoj vizitis la Valencian Foiron de Specimenoj, kie trovi as, simile 
kiel en tiu de Barcelona, esperantista stando kun ekspozicio kaj propa-
gandejo. La esperantistoj estis kore akceptataj de la Direkcio, kiu en 
kondukis Esperanton en la foirajn aferojn. 

EN LA GARDENOJ «LOS VIVEROS.» — Elirante el la Foirejo, oni 
direktis sin al tiuj belegaj ardenoj, kiuj pravigas la alnomon «urbo de la 
floroj» donitan al Valencio. Durn ripozado en belega kaj ka ita angulo, 
kelkaj poeziamaj samideanoj deklamis sonorajn versa ojn kaj samideano 
Won Kenn, petite de iuj, anka diris — pli bone: kantis — poezíajojn en 

ina lingvo. 
E LA SOCIETO «RAT PENAT». — Poste ni estis kondukataj al la 

fama Valencià societo, kies sidejon kaj vidinda ojn ni admiris. Oni anka 
improvizis i tie alian intimat! vesperfeston, kaj oni kantis la Valencian 
himnon, en Esperanto, tradukitan de kataluna esperantisto honore al la 
Valencianoj. Mirige sonis kun la belega muziko de la Valencià himno la 
esperantaj vortoj: 

«... kaj etendas ie kampoj Valenciaj 
tapi on el rozoj, nardoj kaj diantoj. 
Montras ri an trezoron 
la oran arboj de l'riverbordoj, 
pendas sub la arkajoj 
de 1' belaj palmoj daktiloj oraj...» 

DUA LABORA KUNSIDO. - i okazis, kiel la unua, e «Scienca 
Ateneo», la 19an matene. 
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Estis diskutata kaj aprobata, nur kun malgrandaj ati oj, la projekto de 
regularo por la starigota «Iberia Esperantista Konfederacio», kiun prezentis 
S-roj Manuel Maynar kaj Emilio Gaston, komisiitaj anta du jaroj en la 
Kunveno de Zaragoza, por redakti tiun regularon. 

La ia Ia regulo, la fondota «Iberia Esperantista Konfederacio» celas 
starigi oficialigon de Esperanto en Iberio. La Federacioj kiuj konsistigos 
la Konfederacion, havos plenari liberecon en sia propra teritorio. Esperanto 
estàs la sola lingvo uzota de la Konfederacio en siaj internaj rilatoj. 

Diskutis kaj aprobis tiun regularon, reprezentante la Katalunan Fede-
racion, S-roj Joan Gili Norta kaj Jaume Grau Casas. 

La 0. K. de la Valencià Kongreso zorgos pri la starigo de la Konfe-
deracio. 

FESTENO. — S-ro Andrés Pino, animo de la Kongreso kaj pioniro de 
Esperanto en Valencio, bonvolis regali per komuna tagman o kuii li iujn 
reprezentantojn de Federacioj kaj efaj societoj. Ni denove dankas S-ron 
Pino pro tiu kaj rnultaj aliaj afablajoj. La kunman antoj, invititaj deS-ro 
Pino, estis: S-ro Kenn; S-ro Luna, el Madrid; S-ro Maynar, el Zaragoza. 
S-ro Díaz, el Sevilla; S-ro Màrmol, el Sevilla; S-ro Barceló, el Palma de 
Mallorca; S-ro Gili, el Barcelona; S-ro Grau, el Barcelona. Dum la festeno 
oni inter an is impresojn pri nia movado. 

FERMA KUNS1DO. — Dum i oni aprobis la tekston de kelkaj rezo-
lucioj, estis klarigataj kelkaj demandoj kaj estis rekomendata plena fide-
leco al la f undamento de Esperanto kaj obeemo al la sa aj konsiloj de niaj 
Lingvaj Institucioj. 

Oni legis kelkajn leterojn de samideanoj el Portugalujo, esprimantajn 
ali on al la Kongreso kaj al la Iberia Konfederacio. 

La kongresanaro montris ojan aprobon al la ideo, proponita de la sa-
mideanoj el Bilbao, kiuj ne povis veni Valencion, okazigi tie la venontan 
Iberian Esperantistan Kongreson. 

Ni, katalunoj, faris inviton al iuj Ceesti nian XI an Kongreson oka-
zontan en Vich dum Junio 1924. Nia amiko S-ro Barceló el Palma de 
Mallorca, la simpatiaj samideanoj el Andalucio S-roj Díaz kaj Màrmol, kaj 
kelkaj aliaj ankoraü, promesis veturí Katalunujon por eesti nian Kon-
greson. 

LUN O DEDI ATA DE LA URBESTRARO AL LA ESPERAN-
TISTOJ. — En la belega «Palaco de la Ekspozicio», je la 6a vespere, okazis 
tiu honora lun o. Reprezentanto de la Urbestro proponis giti al la Kongre-
sanoj. Respondis al li, esprimante dankon, S-ro Maynar, en hispana 
lingvo, S-ro Grau, en kataluna, kaj S-ro Kenn, en esperanta. Kelkaj aliaj 
samideanoj kaj ne samideanoj anka parolis kaj tostis por Esperanto kaj 
por Valencio. Dum la gaja lun o la Muzikistaro a digis la Esperon, la 
Valencian himnon, Katalunan sardanon «La Santa Espina» kaj la Aragonan 
dancon «la Jota». La eesto de rnultaj kaj muite belaj Valencianinoj plia-
grabligis ankoraü nian restadon Ce la «Ekspozicia Palaco» dum tiu por ni 
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memorinda lun o. Dankon al la malavara kaj gastama Urbestraro de 
Valencio! 

ESPERANTA DISERVO. — La 20an; matene, okazis Esperanta Diservo 
en la Pre ejo de la Piaj Lernejoj. Predikis en la internacia lingvo Pastro 
Antoni Guinart, el Castelló de la Plana, unu el la plej malnovaj esperan-
tistoj. Li esprimis sin per tute korekta lingvo, kvankam de anta multaj 
jaroj ne plu okupi is pri Esperanto. 

MALKOVRO DE MARMORA TABULO. — Kun granda soleno estis 
malkovrata marmora tabulo, e la Piaj Lernejoj, kun la jena surskribo: «Al 
la Piaj Lernejoj — lulilo de Esperanto en Valencio en 1902 — la Unua 
Kongreso de Iberiaj Esperantistoj — Majo 1923». Poste oni faris fotogra-
fajon de la kongresanoj, en vasta korto de la Lernejoj. 

KONGRESINSIGNO, APARTE MENC11NDA. — LaKongresinSigno do-
nacita al ni de la Valenciaj amikoj estàs seudube unu el la plej belaj. Argenta 
medalo, sur kiu en reliefo vidi as la Diino Iberia, la Els'a Venuso, plej deli-
kata kaj gusta simbolo de Iberio... Esperanta surskribo kaj verda rubando 
kompletigas ian signifon. 

RESUMO. — Dum la kongrestagoj ni vizitis tre valoran Paleontologian 
Muzeon kaj alian Muzeon pri Pentrajoj, la Katedralon, la «Lonja», la Turojn 
de Serranos, kaj aliajn vidindajojn. Ni liavis okazon amiki i kun amaso da 
simpatiaj kaj entuziasmaj samideanoj el Cheste, gvidataj de S-ro Mànez; 
kun multnombraj lertaj kaj malnovaj esperantistoj el la Valencià efurbo; 
kun afablaj fra linoj milde kaj melodie parolantaj Esperanton; ni ojis 
revidi malnovajn amikojn kaj akiri novajn; ni uis la afablecon kaj bonko-
recon de tiom da samideanoj, ke estàs neeble esprimi nian dankon al ili 
unuope. Ni salutas ilin iujn, salutante niankarau, estimatan, neforgeseblan 
amikon Pino... 

J. G. C. 

Nekrologo 
Ni scii is pri la morto de la samideanoj Geroni Boris, el Girona, kaj 

Jaume Vilaseca, el Barcelona. 
La unua estis malnova esperantisto, dum multaj jaroj kasisto de «óe-

rona Espero» kaj organizanto de nia IXa Kongreso; la dua, travivinta 
kelkajn jarojn en Ameriko, estis inteligenta direktoro de «Argentina Espe-
rantisto» kaj antaü nelonge Komitatano de K. E. F. 

Ni esprimas al la familioj de amba mortintoj nian sinceran kondolencon. 
lli pace ripozu! 
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Lingvaj Respondoj 
la la vulgara scio kaj sa o de Iu Ajn 

ERARA KOMPRENO PRI OT 

Kelkaj esperantistoj donas al la frazo «Jen libro legota» ian sencon de 
«Jen libro por legi (destinita al legado)». Tio i estàs eraro. 

«Jen libro legota» signifas «Jen libro kiu estos legata», ar 
Iegafa egalvaloras kiu estàs legata 
legi'ía » kiu est/s legata 
legoía » kiu estos legata 

Tial, se mi diràs «Jen libro legota», mi ne diràs ke i estàs destinita al 
legado, sed mi asertas ke i estos legata (car mi kredas in tre bona kaj 
konsekvence mi supozas ke oni legos in). 

«La legota libro» signifas «La libro kiu estos legata», sed ne «La libro 
destinita al legado» (kiu eble NE estos legata). 

OT KAJ LA NOVA FORMO END 

La defendantoj de la formo end (laudenda, kredenda, legenda), kiun mi 
konsideras absolute nenecesa kaj e malutila, opinias, ke, ar 

legOTa signifas kiu ESTOS legata 
ili bone agas dirante 

legENDa en la senco de kiu DEVAS ESTI legata. 
Do la afero estàs nur pri ESTOS a DEVAS ESTI. 

Mi kredas, ke, propre kaj uste parolante, oni ne povas diri pri io, ke 
i DEVAS ESTI legata, sed nur oni povas diri, ke i MERITAS ESTI a 

INDAS ESTI legata. Do ni simple diru, ke i estàs LEG1NDA. 
Nenio (libro, urnalo, artikolo) DEVAS esti legata, sed en la okazo ke 

iu interesega verko DEVAS (HAVAS LA DEVON) esti legata, kaj i ne-
niel povas eviti al si la plenumadon de tiu devo, tiam gi nepre estàs LE-
GOTA!!! 

Ne iu libro DEVAS esti legata de la esperantistoj, sed la esperan-
tistoj DEVAS legi tiun libron. Do la ideo pri DEVO (kiun la uzantoj de 
end volas precizigi kaj distingí de tiu pri ESTONTECO) pli guste kon-
cernas la aktivati formon oi la pasivan. 

Ni uzu nur la konsilindajn OT kaj IND, kaj ni lasu al la partianoj de la 
formo «legenda», la pligrandigon de ia legenda (!) famo. 
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Enlanda Kroniko 

BARCELONA 

— En la Foiro de Specimenoj, okazinta dum Marto, estis instalata, same 
kiel en pasintaj jaroj, esperanta propagandejo. La Direkcio de la Foiro dis-
ponigis por K. E. F. duoblan standon, kiu pleni is de libroj, murafi oj 
katalogoj, po tkartoj k. t. p. Estis disdonataj pli oi 4.000 propagandiloj kaj 
vendataj multaj libroj. 

— La 25a n de Marto, irka 200 gesamideanoj el Barcelona kaj Saba-
dell vizitis la Foiron de Specimenoj, la speciala permeso. lli estis akcep-
tataj de la Foira Direktoro S-ro Barceló kaj Sekretario S-ro Pujulà. En la 
salono dedi ata al la industrioj pii la Libro, antaü granda popolamaso, kaj 
kun eesto de S-ro Carvajal, delegito de la Komerca ambro de Madrid, 
kaj de aliaj konataj komercistoj kaj industriistoj, [aroladis en Esperanto la 
Sekretario de la Foiro S-ro Pujulà, kiu diris ke malgra lia aparti o de la 
aktiva esperanta movado, li iain havas la saman entuziasmon por Espe-
ranto, kiel dum tiuj tempoj kiam li estis Prezidanto de la Va Univer-
sala Kougreso. Poste parolis S-ro Jaume Grau Casas, kataluue pri la uzado 
de Esperanto e la internaciaj Foiroj, kaj en Esperanto por danki al S-ro 
Pujulà, en la nomo de la kataluna samideanaro, lian neel erpeblan fervoron 
kaj laboremon. La flueco de ambaü parolantoj mirigis la afiskultantaron, 
kiu restis konvinkita pri la utileco de Esperanto kiel internada lingvo. 

— e «Ateneu Empordanès», la 27an de Marto, paroladis S-ro Delfí 
Dalmau pri «la sensencajoj kiujn skribas la nekonantoj de Esperanto», 
responde al artikolo aperinta sur la Barcelona jurnalo «La Vanguardia». 
S-ro Dalmau elokveute parolis dum pli oi unu horo antaü distinginda 
publiko, vidigante el iuj vidpunktoj la avanta ojn de Esperanto. Merititaj 
aplaüdoj kronis lian disertacion. 

— Ce «Enciklopedia Popola Ateneo» komenci is la 4»1 de Aprilo nova 
kurso, gvidata de S-ro Delfí Dalmau. 

— La societo «Nova Sento» ankaü nialfermis kursojn, la 9 a n de Aprilo, 
gvidatajn de S-roj Jaume Grau kaj J. Zanón. 

— En la grupo «Barcelona Stelo», la 21 »n de Aprilo, okazis lun o dedi-
ata al S-ro Joan Gili Norta, eks-prezidanto de K. E. F., por festi lian revenon 

de Ameriko. Estis legataj kelkaj poeziajoj kaj la arma grupaiiino F-ino 
Paquita Martí ludis piatie kelkajn pecoju. La houorito S-ro Gili diris je la 
fino dankajn vortojn, responde al la tostoj de multaj liaj aniikoj bonve-
nantaj [in. Ni deziras, ke nia kara amiko Gili longe restu inter ni, antaü la 
denova voja o kiun li estàs entreprenonta. 
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— Kursoj de Esperanto anka okazas e «Barcelona Stelo», «Paco kaj 
Amo» kaj «Barcelona Esperanta Societo». 

— La 27an de Majo, en la sidejo de K. E. F., paroladis pri «La moderna 
Hinujo» S-ro Won Kenn, nina samideano eestinta la Kongreson de Iberia] 
Esperantistoj en Valencio. La katalunoj kiuj partoprenis tiun Kongreson, tuj 
arniki is kun la simpatia ino kaj eminenta samideano S-ro Won Kenn, kaj 
baldaíí atingis de lia afableco ke li venu Barcelonon. Lia parolado multe 
interesis la Barcelonan esperantistaron, kiu tuta kunvenis en la granda 
salono. Poste, S-ro Kenn bonvolis, la insista peto, deklami versa on kaj 
prozajon inajn, kiuj, e ne komprenitaj, estis pro la bela sonoreco multe 
aplaudataj. 

S-ro Kenn vizitis la urbojn Barcelona, Terrassa kaj Sabadell, kie li 
lasis multajn amikojn. 

— Ankaü vizitis nin aliaj eksterlandaj samideanoj: la eminenta verkisto 
S-ro Geo Gordon, el Aüstralio, tradukinto de kelkaj anglaj prozajoj;kaj la 
samideanoj Nederlandaj S-ro Wouter Lutkie, katolika pastro, kaj S-ro Dok-
toro Emile Vervieis. 

Ni esperas, ke al ili iuj estis placa la restado en nia bela Barcelona 
urbo, malgra ia malbonfamo pro la akraj socialaj malkvietajoj. 

SABADELL 

— La 25a n de Marto okazis propaganda kunveno, e Esperanta Grupo 
«Aplec», dum kiu paroladis S-ro Eusebi Artigas, Prezidanto; S-ro Conrad 
Domènech, el Girona; S-ro Marian Solà, el Terrassa; kaj S-ro Jaume Grau 
Casas, el Barcelona. 

— Komenci is du novaj kursoj, unu el ili speciala por fra lino . 

VICH 

— S-ro Jacinto Cornellà restarigis la Grupon «Vika Esperantistaro» kaj 
gvidas kurson tre eestatan. 

— e la Laborista Societo, la 3 a n de Junio, faris propagandan paro-
ladon S-ro Jaume Grau Casas, pri la temo: «L'Esperanto, factor de cultura». 
Sekve de tiu parolado, komenci is kurso de Esperanto. 

— S-roj Gili, Zanón kaj Grau, el la Komitato de K. E. F. faris viziton 
al la urbo por pritrakti kun la lokaj samideanoj la okazigon de la venonta 
Kongreso. La unuaj laboroj tiucele plene sukcesis. S-ro Cornellà atingis de 
eminentaj personoj kaj societoj jarn kelkajn premiojn por la proksima festo 
de la Floraj Ludoj. 
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Als amics de "Kataluna Esperantisto" 
Hom recordarà que fou rebutjada per 3 vots de majoria, en el darrer 

Congrés a Manresa, la proposta d'augmentar a 10 pessetes la quota anyal, 
presentada pels «samideanoj» que d'una manera més activa ens ocupem 
de la direcció de la «Federació Catalana d'Esperantistes». 

Malgrat el refús dels federats a prestar aquelles col•laboracions que 
nosaltres Jutgem necessàries a la bona marxa de la Federació, la majoria 
dels fi imants de la proposició acceptàrem de seguir encara un any més amb 
els nostres càrrecs, fent un no petit sacrifici, amb l'esperança que d'una 
manera o altra ens seria possible de resoldre la qüestió econòmica que 
plantegen el sosteniment de la nostra revista i la celebració dels nostres 
brillants Congressos i Jocs Florals Internacionals. 

En el número darrer, repartírem una fulla exposant la situació i dema-
nant ajuda a tots, bé per mitjà de donatius, bé per l'augment voluntari de 
la quota. Ens cal constatar que la nostra crida ha estat ben poc eficaç. 

Renovem el prec avui, esperant encara que serà escoltat d'aquells que 
veurien amb sentiment la mort de «KATALUNA ESPERANTISTO», reconegut 
per tothom òrgan indispensable, llaç d'unió de tots els federats, instrument 
de preparació dels Congressos i mitjà de publicació de la majoria d'obres 
premiades en els Jocs Florals. 

Si a la fi no trobem la cooperació necessària (devem eixugar un dèficit 
produitprincipalment per l'impossibilitat de cobrar nombroses cotitzacions) 
dubtem molt de poder seguir publicant amb regularitat «KATALUNA ESPE-
RANTISTO» i declinem des d'ara la responsabilitat de la seva total desapa-
rició, en el cas més dissortat. 

L'evitar-ho és a la mà dels esperantistes de Catalunya, dels adherits 
a la Federació i dels amics de la nostra revista. 

Els pocs qui constantment intervenim en aquests afers no podem ja 
fer més, ni donar més. 

LA REDACCIÓ 

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià) 
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aima originala rakoilto. Voki-
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segna oj de Torné Esquius. 
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Naivulo -
Karabandolo la 

plugisto -
Fiskaptisto 
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Originalaj rakontoj, kun dcseg-
na oj de Torné Esquius. Lukse 
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L ' E S P E R A N T O J \ C O P D ' U L L 
ALFABET. - A, b, c (ts), (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (for-

tament aspirada), i, j (i), (j), k, 1, m, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s). 

L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba 

LA 
article determinatiu 

el, els 
la, les 

(sona 0 
forma el plural 

faktoj, manoj 
okuloj, animoj 

IN 
suftxe pera formar 

el femení 
sinjorino, re ino 
katino, leonino 

terminació 
substantiu 

lakto 
urbo . 

komerco 
(comerç) 

terminació 
adjectiu 

blanka 
antikva 

komerca 
(comercial) 

terminació verb 
(infinitiu) 

kompreni 
labori 

komerci 
(comerciar) 

terminació 
adverbial 

klare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

Jo 

AS 
C O N J U G A C I Ó D E L V E R B 

IS os us u 
temps present temps passat temps futur mode candi- ")°d^'"^r°' 

cional nu o òuujuftt-
tiu 

Mi skribas ' skribis skribos skribus 
escrigui escriuria 

skribu 
escrigui 

Els verbs compostos es conjugueu amb el verb auxiliar esti i les formes tle 
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escribiht. La letero estis skribala, la 
lletra fou escrita. 

DECLINACIÓ DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reb 
l'acció d'un verb (complement directe) 
va seguida de la lletra ^ _ 

EU em veu. 
Jo el veig. 

Mi skribas la leieron. Jo escric la carta. 

Li vidas min. 
Mi vidas Un. 

Eu els altres casos, la relació que 
hi ha entre dos substantius s'expressa 
per mitjà de les preposicions al, de, kun, 
per, sur, súper, sub, en, ekster, tra, trans, 
antaü, post, inter i altres. 
Al la patró, per la plumo, sur la tablo. 
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ATALUNA 
§ÇPO^NTlfTo 
( L ' E S P E R A N T I S T A C A T A L À ) 

MONATA GAZETO, ORGANO DE LA 

DUA EPOKO -JARO IIP : AUGUSTO-SEPTEMBRO 1923 



Literatura Mondo 
Monata gazeto, ilustrita, grand-

formata, almena 20-pa a. 

Interesa enhavo kaj 
bonega stilo. Origi-
nalaj esperantaj 
verkoj kaj tradukoj 

el iuj lingvoj. 

JARABONO : 12 PESÉTOJ 

K. E. F. akceptas .ibónojtí 

Andrdssy-ut, 81. BUDAPEST 

CURS PRÀCTIC DE LA LLENGUA 

ESPERANTO 
PER FREDERIC PUJULÀ I VALLÉS, 

amb les regles gramaticals, 
exercicis en Esperanto i en 

Català, i vocabulari 
Català - Esperanto. 

SEGONA EDICIó PREU: 075 PTES. 

Esperanto Triumfonta 

Ciusemajna gazeto, 
kun bonega iníor-
mado pri nia mo-
vado en la tuta 

n i o n d p 

PREZO: 0'30 PTOJ. NUMERO 

H O R R E M BEI KOLN 
(Germanujü) 

. .. 

Gramàtica Esperanto 

— PEL 

DR. I. BREMóN MASGRAU 
J 

3 . a EDICIÓ 

• 
P R E U D E LA O B R A E N T E L A : 

4 P E S S E T E S 



DUA EPOKO - JARO IIla AUGUSTO-SEPTEMBRO 1923 N-ROJ 32-33 

dAL•VNA 

OFICIALA ORGANO DE 

Kataluna Esperantista Federació 

Nia devizo: Maro estasgutaro 

R e d a k c l o l < s j A d m i n i s t r a c i ó : 

C a r m e , 3 0 : B A R C E L O N A 

Redaktoro: Jaume Grau Casas 

XVa Universala Kongreso de Esperanto 
Nürnberg 2 - 8 A gusto 1923 

UN kelkaj amikoj samurbanoj mi havis la grandan plezuron ve-
turi al tiu gravega kaj sukcesa kuiivenu de Esperantistoj. 
Post kelkaj tagoj de restado en Parizo, kie ni ankafl vizitis 
kunvenon de samideanoj prezidatan de S-ro Le Cornee, ni 
veturis la iastan tagon de julio tra Basel al Nürnberg, kie ni 

alvenis la lan de Aügusto vespere:proksime deia stacidomo trovi is la Ak-
ceptejo, kie oni donis al ni iujn kongresajn dokumentojn kaj la nomon de 
la hotelo en kiu ni estas lo igotaj. Tie ni scii is pri la granda nombro de 
kongresanoj — 5.000 ali oj kolekti is entnte, el 41 diversaj landoj kaj 
3200 persone partoprenis la Kongreson. Beda rinde pro la malfavoraj poli-
tikaj cirkonstancoj, lastahore pli akrigintaj ankorafl, la francaj kaj belgaj 
esperantistoj nepre devis rezigni sian partoprenon, kaj mi estas tute certa 
ke niaj gerinanaj aínikoj estas la unuaj kiuj bedaüras tiun gravan mankon. 

La Kongresejo trovi is en la granda kaj vasta domo de la «Kulturunuí-
a Societo»; bela kaj ojiga vidajo estis certe la granda kaj intensa svarmo 

de la kongresanaro kiu neniam cesis tie de niateno is vespero; iu deziro 
de la kongresanoj povis esti tuj plenumata, car tie trovi is po toficejo, te-
legrafejo, tnon an ejo, legejo, sekretariejo, butikoj por vendado de libroj, 
gi etoj por la spektakloj, redaktejoj de Esp. Triumfonta, kiu aperis iutage 
kaj vendi is po 10.000 markoj la numero, ankaíi tiu de «Literatura Mondo», 
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salonoj sufiCe grandaj por la fakaj kunvenoj, restoracio, kafejo, ardenoj, 
kaj fine la granda festsalono, kapabla enteni pli oi kvar mil personojn. 

La duan de A gusto, matene je la l l a , la granda salono de la kongre-
sejo estis ttite plena de la kongresanaro atendanta la plej belan solenajon 
de la kongreso, t. e. la Malferma Kunsido. Apena ni sukcesis trafi se ojm 
la estrado estis bele ornamita kun la necesaj alegoriajoj: en i trovi is la 
autoritatuloj, la efa stabo de esperantismo kaj la reprezentantoj de regis-
taroj kaj delegitoj de internaciaj societoj ali intaj al nia festo; en flanka lo-
io sidis anka S-ino Zamenhof akompanata de diversaj aliaj sinjorinoj. Kun 

la la taj sonoj de l'orgeno kiu ludis nian himnon stari is la tuta eestanta-
ro kaj eniocie in kantadis; tuj poste parolis S-ro Von Frenkell, prezidinto 
de la lasta kongreso en Hèlsinki, deklaris la nunan malfermita kaj proponis 
la estraron por la venontaj kunsidoj. Profesoro D-ro Dietterle el Leipzig, 
elektita kiel prezidanto de la XVa, faris sian tre interesan paroladon, salu-
tis la a toritatojn de la germana respubliko kivj tiel multe helpis per sia 
apogo al la Kongreso,rememorigis pri niaj mortintaj kunr/atalantoj kaj salu-
tis kaj dankis por ia eesto S-inon Zamenhof; a dinte ian nomon kaj in 
vidinte,fortega kaj longa ovació in salutis entuziasme. S-ro tatsekretario 
Von Schulz, starigis kaj en la nomo de la Prezidanto de la Germana Respu-
bliko S-ro Ebert, alta protektanto de nia Kongreso, kaj de la Ministerio por 
la Interno li diris sian saluton al la kunveno, kaj faris tre agrablan por ni 
paroladon; tin estis tuj tradukita al Esperanto kaj gi aperis stenografiita en 
Esp. Triumfonta en kies pagoj vi sendube gin jam legis. En Esperanto faris 
sian paroladon la Urbestro de Nürnberg D-ro Luppe; post li salutis la kon-
greson la prezidanto de la L. K. K. D-ro Ledermann, kaj tuj venis la bone-
ga parolado de S-ro Privat el enevo kiu kolektis longan kaj aproban 
apla dadon de la eestantaro. Ankora salutis la kunvenon la oficialaj re-
prezentantoj de la registaroj aligiutaj kaj la delegitoj de Internaciaj Socie-
toj. Vere solena kaj impona manifestació estis la Malferma Kunsido de nia 
efa esperanta festo. 

Posttagmeze en apuda konstruajo speciale al tio destinata, okazis la 
multnombraj fakkunvenoj, pri kiuj kompreneble mi ne raportos ar mi havas 
nur una korpon kaj ne povis esti ie samtempe: tial mi diru ke mi nur ees-
tis tiun de Internada Scienca Asocio, kiu plej multe interesis min; la kun-
sido estis tute okupita de organiza laboro, rekomendoj kaj kritikoj pri la 
gazeto, kaj diskuto pri teknika vortaro. 

Vespere en la granda kaj bela urbà teatro okazis la prezentado de la ko-
nata muzikdramo de Wagneí «La Majstrokantistoj de Nürnberg»: la loko 
ne sufi is por iuj kongresanoj; laü diro de la feli uloj kiuj povis eesti, la 
ludado estis tre gusta kaj arta. Ni kaj multaj aliaj, kompreneble, kiuj restis 
seu bileto por la opero, tamen sufice bone amuzi is en la kongresejo, kie 
la redakcio de «Literatura Moudo» regalis nin per Kabareda Vespero. Niaj 
hungaraj samideanoj F-inoj Péchan, Noiret kaj S-roj Baghy, Kalocsay, Sa-
rossy, Hevesi k. c. tre Carme kaj arte ludis la teatra ojn, kantojn, dekla-
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mojn, k. c. Tre amuziga estis la erca dialogo de Karinthy «Du Psikiatroj»; 
entute bela vespero. 

La 3.an de Aügusto matene okazis la la laborkunsido, en kiu salutis la 
kongreson la naciaj delegitoj, kaj estis komencita la diskutado pri la ra-
porto de U. E. A. Tagmeze anta la monumcnto de la fama pentristo kaj 
gravuristo Alberto Dürer, naski inta en la urbo, kolekti is la tnta kongre-
sanaro kaj post diversaj paroladoj laíídantaj lian valoran kaj tutnionde ko-
natan verkaron, la Prezidanto de la Loka Kongiesa Komitato en ies nonio 
dcinetis honorari surskribajon e la bazo de la monumento. 

Posttagmeze okazis diversaj fakaj kunvenoj kiujn mi ne eestis. Kim 
kelkaj eksterlandaj gesamideanoj ni iom ekskursis tra la belaj kaj penfrin-
daj stratoj de la urbo; ni la iris la inuregojn kiuj kun siaj fosa oj tute ir-
kauas kaj fertnas la malnovan Nürnberg, ni vizitis la katedralon de Sankta 
Lafírenco, la Urbdomon, la Kastelon, la malnovan domon de Diirer, kiu kon-
servas ankora tute saman aspekton kiel dum la XVa jarcento kiam la fama 
pentristo okupis iajn ambrojn; la urbo zorgas pri la konservadode la do-
mo kaj tie aran is interesan kolekton de liaj verkoj per kio fari as la vizito 
aukoraíí pli agrabla. 

Vespere en la salono de la Kongresejo, ni havis tre belan kaj aüdindan 
Madrigal-Koncerton; urbà kant-societo regalis nin per siaj kantoj, iuj en 
Esperanto; fervoraj aplaüdoj premiis kiel dece ilian taskon. Samtempe oka-
zis en Katarina Pre ejo la Blindula Koncerto kiun partoprenis ankafi gran-
da nombro de kongresanoj; interese estos ankaií raporti pri la granda nom-
bro de blindaj esperantistoj kiuj kolekti is en Nürnberg kaj bavis tie siajn 
kuuvenojn. Ankafl samtempe okazis en aliaj salonoj de la kongresejo paro-
ladoj pri Sporto, S-ro Ojander (Hèlsinki) kaj pri Australio S-ro Drummond 
(Melbourne). 

Sabaton, la 4a" matene okazis la diversaj diservoj kun esperanta pre-
diko: en la Madona Pre ejo por katolikoj, en Sebalda Katedralo por protes-
tantoj kaj en la Sinagogo por hebreoj. Posttagmeze la kuracistoj kolekti-

intaj en la kongreso faris ekskurson al la Universitato en Erlangen por tie 
viziti la plej modernajn eltrovojn en la fako de Roentgen-radioj. 

Vespere en la Kongresejo okazis grava Instrument-Koncerto, kiun lu-
dis urbà orkestro; la muzikajoj, verkoj de Mozart, Weber, Beethoven kaj 
Wagner bavis la plej grandan sukceson. Ankoraü en la sarna tempo oka-
zis parolado de S-ro Boning (Sttutgart) pri la Bahaista Movado. 

Diman on la 5a«, matene je la sesa la Nürnberga stacidomo estàs tute 
almilitita de la kongresanoj; nur esperanton oni aüdas sur la peronoj. La ta-
go estàs dedi ota al ekskurso al la bela somerrestadejo Rothenburg. Tio i 
estàs vila o kun 9.000 lo antoj, kti anta je proksiniume tri horoj da vetu-
rado el Nürnberg; i estàs tre antikva imperiestra vila o, kiu plene konser-
vas ankoraü en la stilo de siaj domoj kaj koiistruajoj la karakteron de la 
mezepokaj tempoj. Du longaj specialaj vagonaroj estis pretaj por la trans-
portado de la kongresanaro; en Rothenburg ni alvenis je la na a kaj duono, 
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En la granda placo antafi la bela Urbdomo akceptis nin per bonvenanta pa-
rolado la Urbestro al kiu respondis D-ro Ledermann; tuj poste en la salono 
de la Urbdomo tiucele arangita okazis la fama prezentado de la «Majstro-
Trinko», tradicia epizodo el la Tridekjara Militado, okazinta en la sarna 
domo kie mm la lo antaro ludas in iujare en la pentekostaj tagoj; hono-
re al la kongresanaro en tiu tago ili ludis la faman epizodon du fojojn, ma-
tene kaj posttagmeze por ke al d u estu ebla vidi in. Kvankam la verko 
estis ludata en germana liugvo, tamen la ludo estis sufi e kompreneblakaj 
precipe la ludantoj aspektis vere kiel profesiaj aktoroj: neforgesebla estos 
por mi la bela spektaklo kiun mi guis kaj pri kiu mi rajtas diri ke gi estis la 
plej interesa kaj vizitinda kongresa spektaklo. Posttagmeze kelkaj paroj 
de vila anoj kun malnovaj kostumoj montris al ni kelkajn speeimenojn de 
naciaj dancoj. Post promenado tra la antikva vila o kaj tra la pentrindaj 

irka ajoj oni reveturis al Nürnberg kie ni alvenis je la noktomezo. 
Lundon, la 6an matene, IIa Laborkunsido, en kiu estis elektitaj la per-

sonoj kiuj konsistigos de nun la Centran Komitaton de la Esperanto-Mo-
vado: S-roj Privat, Page, Warden, Dietterle, Hromada kaj Kenn, estàs elek-
titaj por la diversaj postenoj; sekvas diskutoj pri la organizo de U. E. A. 
kaj pri la raporto de la provizora Centra Komitato kiu funkciis is la kon-
gresaj tagoj. Tagmeze 1.500 gekongresanoj kunigis por la oficiala festeno 
kiu okazis en la granda salono kaj estis prezidata de S-ino Zamenhof kaj 
la estraro de la Kongreso. La mango estis tre simpla pro la malfacilaj eko-
nomiaj cirkonstancoj de la lando, tamen granda entuziasmo regis en iuj 
tabloj, internada babilado gajigis la korojn, kaj je la fino ni a dis la kuti-
majn kaj eble e iomete tro abundajn tostojn. 

Vespere en la Urbà Teatro okazis la prezentado de la drama verko de 
Lessing «Natan la Sagulo» tradukita de S-ro Karl Minor. La aspekto de la 
teatro estis vere belega: sufi os diri ke anka ne iuj kongresanoj trovis 
lokon. La ludado kaj enscenejigo de la verko estàs efektive laiídinda kaj 
la prononcado de la aktoroj perfekta, tiel ke la spektatoroj atente povis ui 
la bela ojn de la verko. Bedaürinde la verko estàs pli tauga por intima le-
gado oi por prezentado en teatro kie oni amas pli da movado kaj da ràpida 
dialogo; almena tiu estàs mia persona gusto kaj prefero, sed ankaíí de 
aliaj mi aúdis satnan opinion; komprerieble oni devas anka atenti al tioke 

i ne estàs verko moderna, kaj sekve verkita laíí tute aliaj reguloj oi 
nunaj. La aktoroj, tamen, vidís sian bonegan taskon rekompencata per lon-
ga, Clara reuovigita, npla dado. 

Mardon, la 7a" matene, llla Laborkunsido, en kiu plej grava decido es-
tàs la elektado de komercaj delegitoj de U. E. A. S-ro Privat raportis prila 
Venezia Kouferenco kaj giaj efikoj, oni esprimis la deziron ke tiuj d specia-
ligitaj konferencoj estu da rigataj; oni legis la malfavoran al Esperanto re-
zolucion de la Intelekta Komisiono de la Ligo de Nacioj kaj oni decidís ne 
plu fari iun pa on en la Ligo gis kiam la registaro en Francujo ne montros 
Sin tiel malfavora al la akcepto de Esperanto. 
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Je la dekdua S-ro Drezen, prezidanto de la Tutrusianda Soveta Unui-
o, faris tre interesan privatan paroladon pri la stato de la ekonomio en 

Ruslando; tiu ei parolado vekis tre grandan intereson kaj multaj kougresa-
noj plenigis la salonon en kiu i okazis. Veié S-ro Drezen montris sin Ier-
ta parolanto kaj ankoraü pli bona polemikisto kiam li respondis al la mul-
taj demandoj al li faritaj de la eestantoj. Al mi persone pla is ke la espe-
rantistoj ne timas paroli pri aktualajoj kaj ke oni a das paroladojn ne plu 
pri grizaj, senenhavaj temoj, sed pri viglaj kaj vivinteresaj demandoj. 

Vespere oni liavis la tradician kostumbalon: multe da paroj dancis kaj 
dancadis is noktomezo; kelkaj anka vestigis per siaj pitoreskaj naciaj 
kostumoj kiuj per siaj elvidi aj koloroj agrable nuancis la salonon. Rimar-
kinde estàs ke en Qermanujo iuj arnuza oj komenci as tre frue en la ves-
pero, plej ofte je la sepa kaj duono kaj fini as en la sarna horo en kiu e 
ni oni komencas la amuzadon. Tio i ka zis ke ni iam malfruis precipe 
vespere. 

Merkredon, la 8a" matene okazis la Ferma Kunsido: multe da dezires-
primoj estis vo donitaj pri kiuj raporti estus al mi tro malfacile; oni pridis-
kutis louge la propouojn por okazigo de la venonta kongreso. Proponoj 
venis tiucele el Bruselo, Vieno kaj Sofio; el Milano por la 1925a jaro. Pro 
neebleco de interkonsento oni lasis la zorgon fari elekton al la Centra Ko-
mitato kiu post unu monato konigos sian decidon. La plej favora opinió 
montri is tamen por Sofio. Sekvis la datikaj paroloj por la Loka Komitato 
kiu tiel bone aran is la kongreson kaj per nova kunkantado de «La Espero» 
fini is la bela kaj granda XVa Kongreso. 

MARIAN SOLÀ 

La Direkta Komitato de K. E. F. 
La nova Direkta Komitato de «Kataluna Esperantista Federació» kon-

sistas nun, car ne iuj elektitoj en nia lasta Kongreso akceptis la postenon, 
el la jenaj samideanoj: Prezidanto: S-ro Joan Amades; Vicprezidanto: S-ro 
Ramon Soler; Sekretario: S-ro Romà Guardiet; Vicsekretario: S-ro Jaume 
Claramunt; Kasisto: S-ro Eduard Capdevila; Administristo: S-ro F. Rossell; 
Vo donantoj: S-ro Joan Castells, S-ro Antoni Durà, S-ro Joan Gili, S-ro 
Jaume Grau, S-ro Conrad Domènech, S-ro R. Montserrat. 
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Belulino Iluzio 

De trapasanta belulin' 
en mia kor' la bildo restis. 

i dum momento ravis min 
kaj ho mal oj'! tuj reforestis. 

Sed dum momenf en mia kor' 
naski is ojo kaj admiro. 
Pri i vivadas rememor'! 
Pro i turmentas min sopiro! 

Dol a rigardo ravis min, 
gràcia gesto, 

kaj pli oi tiu de re in' 
hela majesto. 

iaj okuloj — fajra ard' — 
malgraü nigrec' montri is lumaj. 

ia viza ', ia rigard', 
je am-odor' estis parfumaj. 

i pasis for kvazaü vizi' 
ekforprenante mian volon. 
Pro mia jusa ampasi' 
mi falis tuj en senkonsolon! 

Dol a rigardo ravis min, 
gràcia gesto, 

kaj pli oi tiu de re in' 
hela majesto. 

Belmova pa ' - milda promen'-
donis al i palman gracion, 
noblecou havis la mien', 
la tuta korpo harmonion. 

ia belec' en malproksim' 
iom post iom malaperis, 
kaj mia korpo kaj aním' 
pro amaj vundoj eksuferis. 
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Dol a rigardo ravis min, 
gràcia gesto, 

kaj pli oi tiu de re in' 
hela majesto. 

Radia armo kaj majest' 
estis por mi feli -promeso, 
kaj la graci' de sia gest' 
ajnis al mi milda kareso. 

Sed ve! la kara belulin' 
restis por Ciam — fantazio! 
La cel' de mia korinklin' 
konstante estis — l'Iluzio! 

En persekut' de riluzi' 
mia junec' kaj viv' elfluis, 
kaj de 1' nektar' de 1' Ampasi' 
e unu guton mi ne uis. 

Do ar la revo i is jam 
mia dolor' kaj mia forto, 
ke l'Iluzio pri la Am' 
min akompanu is la Morto! 

Dol a rigardo ravis min, 
gràcia gesto, 

kaj pli oi tiu de re in' 
hela majesto! 

JAUME GRAU CASAS 

Premüta en la IXaj lnternaciaj Floraj Ludoj. 
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Alvoko al la 
Xai Internaciaj Floraj Ludoj 

Al la esperantistaj verkistoj: 
La Komitato de la Xaj Internaciaj Floraj Ludoj vin salutas kaj invitas 

partopreni en la jenaj konkursoj. 

O R D I N A R A J T E M O J 

ORIGINALAJ TEKSTOJ 

I. — Originala versajo kantanta Amon. 
II. — Originala Ama verko en prozo. 

TRADUKITAJ TEKSTOJ 

I. — Traduko de unu el la jenaj versajoj: 

VISIONS DE CATEDRALS 

URBl ET ORBI 
I 

SANT PERE DE ROMA 

Puja el romeu per l'ampla escalinata, 
passa el llindar que és terme de sa via, 
i en veure aquell gran temple, s'extasia 
i caient de genolls, en plor esclata. 

Sia vingut del Nord, de platja ingrata, 
o dels soleis benignes del Migdia, 
aquí troba sa llar, i la alegria 
en sa mirada atònita es retrata. 

Més que del or i jaspi la riquesa, 
més que del lloc la colossal grandesa, 
sent de sa Fe el bategar pregon; 

i orant de Pere i Pau davant la tomba 
li apar que per la cúpola s'esbomba 
el Credo salvador per tot el món. 
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II 

EL «DUOMO» DE MU,ÀN 

Com si en rúfola nit s'hagués despresa 
una allau del Montblanc que amb boja fúria 
saltant i rebotent en la planúria, 
informe clapissar, quedés extesa; 

del geni dels llombards fou digna empresa 
el fer d'un munt de roca una boscúria 
de pinàculs florits on la cantúria 
dels ocells refilés amb suau dolcesa. 

Si el sol entre els trepats hi joguineja, 
la lluna amorosida s'hi rabeja 
dins la selva de marbre cisellat; 

mentre d'angels i sants magna corona 
fa d'escambell sublim a la Madona 
que des del cim abriga la ciutat. 

Retorn 

Les fades de la alpina cordillera 
si en nits de clar-de-lluna van dançant, 
potser guaiten geloses la encisera 
blanca tofa del «Duomo» de Milàn. 

I I I 

«NOTRE DAME» DE PARIS 

Pel Sena corren aigües llotoses, 
els anys s'empenyen en curs fatal, 
races i gèneres passen frissoses, 
sols resta immòbil la Catedral, 

Turbes frenètiques de mans sagnoses 
ha vist entrar-ne per son portal; 
i en grans diades, noces fastuoses 
han fet del temple tron imperial. 
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De ses bessones torres, sapades, 
que la flanquegen, les veus sagrades 
encara alegren els cors creients; 

i si del púlpit vibrant ressona 
veu apostòlica que al hom sermona, 
la veu francesa de aquella trona 
es veu que escolten totes les gents. 

IV 

LA CATEDRAL DE BURGOS 

Creixia fort el regne de Castella 
dels cristians a la empenta victoriosa; 
i com Ara Votiva esplendorosa 
s'alçava d'eixa Seu la meravella. 

Convertit el pedreny en randa bella 
i el dur granit en floracions de rosa, 
s'enfila amunt la filigrana airosa 
signant el vol de la nació novella. 

Avui que de tants sigles la besada 
la burgalesa Seu ha consagrada 
com del art ogival excels primor, 

admirat de la pètria orfebreria 
diu l'espanyol: «A fe se'l mereixia 
un tal sepulcre el Cid Campeador». 

V 

LA SEU DE TARRAGONA 

Per muradals ciclòpics estotjada 
com joia de cristiana arquitectura, 
la Seu de Santa Tecla, dalt l'altura, 
mostra sa noble faç pel sol colrada. 

De pau i serenor mística estada 
si a meditar un català s'hi atura, 
de la robusta arcada en la nervura 
la fibra de sa raça hi veu marcada. 
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Quan puja l'Arquebisbe a l'ara santa 
sap que trepitja amb sa beneita planta 
desterres del que fou temple augustal; 

i així ostentant la secular corona, 
del nostre mar emmirallant-se en l'ona, 
és encar Tarragona la Imperial. 

JAUME COLLELL 

II. Traduko de la proza o «El gorc blanc», de Martí Genis i Aguilar. (El-
dono de «Biblioteca d'Autors Vigatans»). 

La du eminentaj a toroj,amba lo antaj en la kongresurbo Vich, 
afable donis la permeson por tradukado de iliaj verkoj. 

E K S T E R O R D I N A R A J T E M O J 

I. — Premio de la Ekscelenca Urbestraro de Vich: 300 pesetoj. Temo: 
Originala verko. 

II. — Premio de Lia Mo to D-ro Francisco Mufioz, Episkopo de Vich: 
100 pesetoj. Temo: «La Katolikismo kaj la Paco». 

III. — Premio de Lia Mo to S-ro Albert Rusinol, Parlamenta deputito de 
Vich: Artobjekto. Temo: La vola. 

IV. — Premio de la «Terkulturista ambro Ausetana»: 50 pesetoj. Temo: 
La vola. 

V. — Premio de la «Terkulturista Sindikato» de Vich: 50 pesetoj. Temo: 
La vola. 

VI. — Premio de la «Vika Indústria Societo»: 50 pesetoj. Temo: La vola. 
VII. — Premio de la «Katolika Junularo»: 50 pesetoj. Temo: Traduko de 

versa o a prozajo de la fama poeto kataluna Verdaguer. 
VIU. — Premio de la Grupo «Vika Esperantistaro»: 100 pesetoj. Temo: Ori-

ginala teatrajo aíí novè lo. 
IX. — Premio de la «Kanariistoj de Vich»: Bela ekzemplero de la famaj 

Vikaj kanarioj en latuna ka o. Temo: «La amo al la birdoj». 
X. — Premio de la komerca firmo «Vda. de J. Sendra»: Tipa kolbaso de la 

speciala ellaborado kiu famigis la urbon Vich. Temo: «Bonhumora 
versajo». (La donacanta firmo oferis sendi en konvena paka o tiun 
«premion» al iu ajn lando). 

XI. — Premio de «Vika Kazino»: 50 ptoj. Temo: Laíívola. 
XII. — Premio de «Kataluna Esperantisto»: Dumviva abono al la gazeto. 

Temo: «Pri la esperanta versfarado». 
XIII. — Premio de «Ateiieu Enciclopèdic Popular»: 25 ptoj. Temo: La vola. 
XIV.— Premio de la Grupo «Barcelona Stelo»: Tri lukse binditaj volumoj 
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enhavantaj la faman traduka on de Kabe «La Faraono». Temo: Ra-
konto pri «Kio plej impresis min dum mia vivo». 

Alíaj eksterordinaraj premioj espereble estos proponataj. Ni 
anoncos ilin en proksima numero de «Kataluna Esperantisto». 

Inspiron al iuj por la gloro de nia Literaturo! 
Th. CART, prezidanto. — Julio BAGHY. — Jacinto BREMóN. —Jacinto Co-

MELLA. — Estanislau PELLICER. — Jaume GRAU CASAS, sekretario. 

Barcelona, Septembro 1923. 

N O T O J 

I. — La a toroj de la kvar premiitaj Ordinaraj Temoj (Originalaj Teks-
toj I, II; Tradukitaj Tekstoj I, II) ricevos lukse binditan ekzempleron de la 
verko «Amfitriono» de la senmorta Molière, niajstre tradukita de Sinjoro 
E. Legrand. 

II. — Al la aütoro de la plej bona teksto (versa o a proza o) el la kvar 
ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato alju os la Naturan Floron kaj la raj-
ton elekti Re inon de la Festo. 

III. — La verkoj prezentotaj devas esti verkitaj en plene Fundamenta 
Esperanto kaj ne ankoraü eldonitaj nek anoncitaj. 

IV. — La Festo de la Xai Internaciaj Floraj Ludoj okazos en Vich, dum 
la Xia Kongreso de «Kataluna Esperantista Federació», en Junio 1924. 

V. — Sur la manuskriptoj — kiuj devas esti ricevitaj anta la 15a de 
Aprilo 1924 de la Sekretario de la Floraj Ludoj (S-ro Jaume Grau Casas, 
Claris, 72, Barcelona) — oni devas skribi devizon, kaj sendi en koverto 
fermita, kiu portos la saman devizon, la nomon kaj adreson de la verkinto. 

VI. — Manuskriptoj ne estos resendataj, e se ili alvenis post la dato-
limo por akcepto de verkoj. Oni konservu kopion de la manuskriptoj. 

VIL — La membroj de la Jugontaro partoprenos en neniu el la kon-
kursoj. 

VIII: — La komitato publikigos la verdikton per «Kataluna Esperantis-
to» kaj per la esperantaj kaj kataluuaj gazetoj kiuj bonvolos in represi. 

IX. — La premiitaj verkoj farigos propra o dum unu jaro de la Komita-
to de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publikigo sur «Kataluna Esperan-
tisto» a «Literatura Mondo». Permeson por reprodukto dum tiu unuajaro 
oni devas peti de la Redakcio de K. E. 

X. — Eventuala aljugo de «Subpremioj» nur signifas honoran mencion, 
ar ne estàs iuj efektivaj premioj krom tiuj difinitaj en la nuna Alvoko. 
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Bibliogràfic* 

L'ESPERANTO COMME LANGUE AUXILIAIRE INTERNATIONALE —ESPERAN-
TO AS AN INTERNATIONAL AUXILIARY LANGUAGE. Ligo de Nacioj. Raporto de 
la Generala Sekretario al la tria Kunveno, Septembro 1922. 

Interesa dokumento, tre valora kiel propagandilo, kiun oni devus ateti 
kaj sendi al iuj Bibliotekoj, Asocioj, Gazetoj, k. t. p. Gi enhavas amason 
da informo] donitaj de la Naciaj Societoj pri la lastaj progresoj de Esperan-
to en iuj kampoj. A etebla e «Universala Esperanto-Asocio». 

CONFéRENCF. INTERNATIONALE SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ESPERANTO 
DANS LES ECOLES, GENéVE, APRILO 1922. Institut J.-J. Ronsseau (Ecole des 
sciences de Pédncation). 

Raporto en franca lingvo pri la Konferenco sukcese okazinta dum la 
lasta jaro. Bonega propagandilo. Prezo: 50 svisaj centimoj. A etebla e 
U. E. A. 

INTERNACIA KONFERENCO PRI LA INSTRUO DE ESPERANTO EN LERNEJOJ. 
Resuma raporto en Esperanto, sirnila al la antaíia. Prezo: 50 svisaj centimoj. 

Arri DELLà CONFERENZA INTERNACIONALS PER LA LINGUA COMUNE DEL 
COMMERCIO E DEL TURISMO, VENEZIA, APRILO 1923. Itala Komerca ambro 
por Svisujo. 

Bro uro en itala lingvo pri la laste okazinta Konferenco pri Esperanto 
en Komerco. A etebla e A. Paolet, S. Vito al Tagliamento (Italujo).Prezo: 
2 liró]. 

COMMERClAL CONFERENCE AT VENICE, APRIL 1923. REPORT OF THE DE-
LEOATE OF THE LONDON CHAMBEK OF COMMERCE. 

Propaganda bro uro pri la Komerca Konferenco, a etebla e la «Brita 
Esp. Asocio», 17, Hart Street, London W. C. 1. 

L'ESPERANTO ET LA LUTTE DES LANGUES, de León Agourtine. Eldono 
de la «Société des Amis de l'Esperanto». 

Tre interesa propagandilo havebla e la Centra Oficejo Esperantista, 
51, rue de Clichy, Paris. Prezo: Fr. 0'50. 
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Senfadena parolado pri kaj en Esperanto 
Por la unua fojo en la historio de la esperanta movado, estàs faritapa-

rolado en Esperanto adresita al sajnideanoj en iuj partoj de E ropo. Tiu 
kiu havas timi honoron, estàs S-ro John Merchant, Prezidanto de la Brita 
Esperanlista Asocio. S-ro Merchant parolis e la Londona Brodkasta Sta-
cio, je Sabato, 20a Oktobro; lia temo estis: «Esperanto: the Only Ctire fora 
Tongue-Tied World» (Esperanto: la Sola Kuracilo por Lango-ligita Mondo). 

Kiel la titolo montras, lia parolado estis sufi e huniora, kaj erca, pro 
tio, ke la parolado okazis je Sabato vespere, kiam oni kntinie ludas danc-
imizikou. Kvankani la pli granda parto de lia parolado estis en la Angla 
lingvo, S-ro Merchant, tarnen, parolis iomete en la kara lingvo, kaj ni havas 
plezuron presi d kune liajn esperantajn parolojn, jene: 

«Miaj karaj saniideanoj, 
En la nomo de la tuta Brita Esperantistaro, mi salutas vin tutkore ho-

diaíí, kaj esperas, ke miaj vortoj, dissendataj je !a nuna momento por la 
tírtuà fojo el Anglujo per la senfadena telefono, atingos viajn orelojn klare, 
kaj plenigos viajn korojn per ojo. 

Mi esperas, ke la rezultato de la eksperimento estos tiel granda, ke la 
sendado de nova oj en nia kara lingvo, fari os iutaga afero. 

Por helpi tion, bonvoln sendi al la oficejo de la Brita Esperantista Aso-
cio, po tkarton por ke ni povu prezenti al la Senfadena Telefona Kompanio, 
bonan ateston ke Esperanto estàs vivanta kaj potenca lingvo, kaj tutetaií-
gas por la disvastigo de gravaj nova oj tra la tuta mondo. 

Mi salutas la gesamideanojn en iuj regionoj de la mondo, kaj al la 
Britaj geamikoj, kiuj faris specialajn aran ojn, mi sendas miajn tutkorajn 
bondezirojn, kaj esperas, ke mi sukcesis konteiitigi ilin per mia unua paro-
lado per la senfadenaj ondoj. 

Mi salutas la gesamideanojn, kiuj kunvenas hodiaíí en Bern, kaj espe-
ras, ke la aran oj de ili faritaj por min a di, bone sukcesos. 

Nia movado sen ese pligrandi as rilate fortecon, ínfluecon kaj entu-
ziasmon, kaj se ni nur da rigos niajn klopodojn vigle, pacience kaj kura e, 
post nelonga tempo, mi estàs certa, ke ni atingos rrian celon en Gloro. 

La tempo je mia dispono jam forflugis. Tial, mi devas saluti vin per la 
vortoj. Bonan nokton, karaj geamikoj. óis la revido». 

Tuj post la parolado, S-ro H. A. Epton, la aran into,ricevis po tkartojn 
kaj leterojn ne nur el iuj partoj de Britujo, sed anka el aliaj landoj, ekz. 
Francujo, Holando, Svisujo, Danmarko, k. t. p. Citi diris, ke ili aüdis la pa-
roladon tre klare, kaj ke la esperantaj vortoj estis tute kompreneblaj. 

Ni esperas, ke iuj personoj, kiuj aüdis la paroladon, speciale tiuj kiuj 
lo as ekster Britujo, TUJ skribu rekte al la British Broadcasting Company, 
2 Savoy Hill, Strand, London, W. C. 2., kaj petu ke ili aran u pluajn espe-
íantajn paroladojn. Se multaj personoj tiel skribos, tio plej certe influos la 
Kompanion. Oni skribu nacilingve kaj Esperante. 
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Enlanda Kroniko 

BARCELONA. — En la «Escola del Treball», teknika lernejo por laboris-
toj oíiciale subtenata de la «Mankomuneco de Katalunujo», la 5an de sep-
tembro, S-ro Jaume Grau faris paroladon: «Esperanto, internada helpa lin-
gvo», anta pli oi 100 ceestantoj. La parolado estis aüskultata kun granda 
intereso kaj eble oni malfermos en tiu lernejo kurson de Esperanto. 

— La 15a» de septembro, en la sidejo de «Kataluna Esperantista Fede-
ració», S-ro Marian Solà paroladís raportante pri la sukceso de la lasta 
Universala Kongreso de Esperanto en Nurnberg. Ceestis'multaj sarnideanoj, 
inter ili reprezentantoj de iuj Barcelona) Grupoj, kaj granda publiko. 

— Funkcias en Barcelona kelkaj Esperantaj kursoj, kiuj estàs gvidataj 
de la jenaj sindonaj sarnideanoj: «Barcelona Esperanta Societo», S-ro Pas-
tro Planell; «Paco kaj Amos,S-ro Roig; «Nova Sento»,S-ro Artur Domènech; 
«Barcelona Stelo», S-ro Antoni Durà; «Enciklopedia Popola Ateneo», S-ro 
Borrell. Anka estàs instruata Esperanto e la «Liceo» de S-ro Dalmau kaj 
e la «Salesianaj Lernejoj». 

— Sur la jurnalo «La Publicitat» aperis artikolo enhavanta la katalunan 
tradukon de du notoj el la «Parolejo» de «Esperanto Triumfonta», verkitaj 
de S-ro Degenlíamp (Nederlando) kaj S-ro Kratochvila (Slovakujo), respon-
de al sensencaj vortoj de iu svisa sinjoro pri la katalunoj kaj ilia lingvo. 
Oni atentigis, je la fino de la artikolo, pri tio ke la esperantistoj multe hel-
pas al la konigo de la kataluna popolo, pere de esperantaj tradukoj el la 
kataluna literaturo. 

— La societo «Paco kaj Amo» malfermis esperantajn kursojn por ko-
mencantoj, progresintoj kaj pri lingvistiko. En la inauguro profesoro Delfí 
Dalmau tre trafe paroladis pri la esperanta gramatiko konipare al aliaj 
lingvoj, kaj pri la interna ideo de Esperanto. En la granda nombro da cees-
tantoj oni rimarkis e la neesperantistoj grandan aprobon al tiu parolado. 

Partoprenis en niaj vendredaj rondoj gesinjoroj Zapater kiuj per paro-
lado rimarkigis al ni la utilon de Esperanto. Sekve, post la parolado de niaj 
karaj vizitintoj, nia samideano kaj kunsocietano S. Alberich tradukis la 
sencon de la dirita parolado, tial ke inter la Ceestantoj estis kelkaj kiuj 
nuntempe lernas Esperanton. Fine oni disveudis portretojn de nia majstro 
kies profito estàs dedi ita al Esperanta Ligilo. Entute, estis semajno plena 
je vigleco kiu certe taügos por akiri novajn adeptojn al nia esperanta afe-
ro. — D. 

La nuna numero estàs submetita al la milita cenzuro. 
Ni esprimas nian dankon al la bona samideano S-ro Luis Santamarina, 

polica oficisto, kiu afable lielpis nin en tiu i afeto. 
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Nia Dekunua Kongreso en Vich 

Maigra iuspecaj malhelpoj, ni povas jam certigi ke la XIa Kongreso 
de la Kataluna Esperantista Federació okazos kun la kutima soleneco en 
la urbo Vich, dum Junio 1924. 

Per la nombro kaj valoro de la premioj atingitaj el la Vik'aj publikaj 
korporacioj kaj societoj, por la Floraj Ludoj, oni povas konstati kiom favo-
ra estàs al Esperanto la tradiciema urbo Vich. 

La tieaj samídeanoj, gvidataj de nia entuziasma amiko S-ro Jacinto 
Cornellà, certe klopodos ke la kongreso okazonta en ilia urbo estu tiel hela 
kiel la antaiíaj. 

Niaj legantoj scias per kiom da surprizoj regalis la kongresanojn niaj 
Maiiresaj amikoj en la lasta Kongreso. En Vich oni intencas superi ion 
viditan, rilate al bona organizo, festoj kaj soleneco. ar la venontaj Floraj 
Ludoj estos la Xai, oni ankafi intencas festi tiun Jubileon per specialaj 
aran oj. 

Propagandu inter viaj amikoj, malnovaj esperantistoj, por ke la prok-
sima kongreso kataluna estu la plej eestata! 

Eksterlandaj samideanoj venu admiri la belecon de nia Festo de la 
Floraj Ludoj! 

Mi iuj restos plene kontentaj pri io, kion jam nun preparas niaj age-
maj kaj fervoraj amikoj el Vich. 

Por "Kataluna Esperantisto" 

Ni ricevis la jenajn mondonacojn por forigi la ekzistantan deficiton: 
S-ro J. Bofill (Palma de Mallorca), 50 ptoj.; S-ro Valentí Alavedra (Terras-
sa), 50 ptoj.; F-ino Palmira Castellví (Barcelona), 10 ptoj.; S-ro Pastro Jo-
sep Casanovas (Girona), 5 ptoj.; S-ro Josep Ventura (Terrassa), 5 ptoj.; S-ro 
R. G. (Barcelona), 75 ptoj.; S-ro Joan Rates (Rubí), 14 ptoj. 

Nian koran dankon al la malavaraj donacintoj! 

PresejoJ. Vinyals, Plaça Constitució, 6 : BARCELONA (Sarrià) 
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L ' E S P E R A N T O A C O P D ' U L L 
ALFABET. - A, b, c (ts), (tx), d, e <•/•), g (gue, gui), (tj), h (aspirada), (for-

tament aspirada), i, j (i), (j), k, 1, n V), p, r, s (ss), (ix), t, u, , v, z (s). 

L'accent tònic recau sem la penúltima síl•laba 

LA 
article determinatiu 

el, els 
la, les 

terminació 
substantiu 

lakto 
urbo 

komerco 
(comerç) 

terminació 
adjectiu 
blanka 
antikva 

komerca 
(comercial) 

J 
(sona 0 

forma el plural 
faktoj, manoj 
okuloi, animoj 

1 

IN 
sufixe per a formar 

el femení 
siiv 
kat 

terminació verb 
(infinitiu) 

kompreni 
labori 

komerci 
(comerciar) 

orino, re ino 
ino, leonino 

E 
terminació 
adverbial 

klare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

Mi 
lo 

AS 
C O N J U G A C I Ó D E L V E R B 

IS os 
temps present temps passat temps futur 

skribas 
escric 

skribis 
escrigui 

skribos 
escriure 

US 
mode condi-

cional 
skribas 
escriuria 

u 
mode impera-
tiu o subjunc-

tiu 
skribu 
escrigui 

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti i les formes de 
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escribint. La letero estis skribota, la 
lletra fou escrita. 

DECLINACIO DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reb 
l'acció d'un verb (complement directe) 
va seguida de la lletra ^ ' 

Li vidas min. Ell em veu. 
Mi vidas Un. 

Mi skribas la leteron. 
Jo el veig. 
Jo escric la cartí 

En els altres casos, la relació que 
' i entre dos substantius s'expressa 

pev mitjà de les preposicions al, de, kun, 
per, sur, súper, sub, en, ekster, tra, trans, 
anta , posi, inter i altres. 
Al la patró, per la plumo, sur la iablo. 
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ATAL.UMA 
^TOANTIfTo 
( L ' E S P E R A N T I S T A C A T A L À ) 

MONATA GAZETO, ORGANO DE LA 

DUA EPOKO -JARO IIla : OKTOBRO-DECEMBRO 1923 



Literatura Mondo 
Monata gazeto, ilustrita, grand-

formata, almena 20-pa a. 

Interesa enhavo kaj 
bonega stilo. Origi-
nalaj esperantaj 
verkoj kaj tradukoj 

el iuj lingvoj. 

JARABONO : 12 PESETOJ 

K. E.F. akceptas .ibonojn 

Andràssy-ut, 81. BUDAPEST 

CURS PRÀCTIC DE LA LLENGUA 

ESPERANTO 
PER FREDERIC PUJULÀ I VALLÉS, 

amb les regles gramaticals, 
exercicis en Esperanto i en 

Català, i vocabulari 
Català - Esperanto. 

SEGONA EDICIó PREU: 075 PTES. 

Esperanto Triumíonta 

òusemajna gazeto, 
kun bonega infor-
ma do pri nia mo-
vado en la tuta 

m o n d o 

PREZO: 0'3() PTOJ. NUMERO 

H O R R E M BE1 KOLN 
(Germanujo) 

Gramàtica Esperanto 

— PEL — 

DR. J. BREMóN MASGRAU 

3. a EDICIÓ 

P R E U D E LA O B R A EN T E L A : 

4 P E S S E T E S 



DUA EPOKO - JARO IIIa OKTOBRO-DFXEMBRO 1923 N-ROJ 34-36 

/(TAI AMA 
ÏPoprnçTo 

OFICIALA ORGANO DE 

Kaíaluna Esperantisía Federació 
5P R e d a k o l o l < a j A d m i n i s t r a c i ó : 

Nia àevào-.Maro estos gutaro C a r m e , 3 0 : B A R O E U O I M A 

Redaktoro: Jaume Grau Casas 

XIa Kongreso de la 
Kataluna Esperantisía Federació 

Vich: 8 - 9 - 1 0 Junio 1924 

EN la dato definitive fiksita por nia proksima kongreso. Espe-
reble i estos partoprenata ne nur de multaj katalunaj sarai-
deanoj, sed de kelkaj eksterlandaj esperatitistoj, precipe 
francaj, kiuj promesis honorigi nin per sia vizito. ' 

Kun la kutinia soleneco okazos la hela festo de la "Floraj 
Ludoj," Festeno, Teatra Prezentado, Esperanta Ekspozicio, Koncerto, Es-
peranta Diservo, k. c.Oni anka aran os postkongresan ekskurson al Ripoll. 

La merabroj de K. E. F. estos oportune sciigataj pri tiaj aran oj. 
Nun estàs en presado esperanta gvidlibro pri Vich, dank' al la klopodoj 

de la kongresorganizantoj. 

Pri io rilatanta la Kongreson, oni sin turnu al la Prezidanto de la O. K. 
S-ro Jacinto Cornellà, Plaça Major, 18, Vicií. 
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Severa unueco, nepra 
kondi o de internada lingvo 

Helplingvo estàs afero de interkonsento. 
iu entrepreno, kiu promesas al pluraj homoj certajn avanta ojn kaj 

postulas de ili samajn devojn, estàs bazita sur koimina interkonsento. 
Demokrate organizita tato povas doni al si konstitucion nur per la vo-

lo de la popolo. Ne iuj lo antoj nepre konsentas pri i tiu statuto, sed la 
malplimulto, la nekontentigita parto de la tatanoj, devas submeti i al la 
volo de la plimulto. «Vox populi, vox Del». Se tion i ne faràs, ni havos re-
volucion, civilan militon, la aoson. En ne sufi e civilizita tato, aíí en ta-
to kies logantaro estàs iudiferenta je la tatformo, iu pli bone organizita 
tribo a klaso ofte sukcesas altrudi al la tuto sian superecon a siau aro-
gantecon. Sed estàs historia vero, ke en tiel regata tato la plimulto ne po-
vas esti daiíre kontenta a e feli a. Kiu sin sentas subpremita, tiu uature 
ser adas rimedon por forigi au senpotencigi la subpremanton. Li kolekta-
das Cirkaú si la tutan aron da nekontentuloj, kaj kiam tiuj estàs sufi e for-
tigitaj, ili renversas la tatordon. Tio estàs le o de la naturo. 

Kiam du viroj fondas komercan entreprenon, ili unue starigas statuton, 
kiu klare priskribas la rajtojn kaj devojn de iu partoprenanto. Unueco es-
tàs la necesa fundamento de ília sukceso. Kaj kiam unu el ili agas kontra 
la interkonsentita statuto, li kutime ne nur malutilas al la komuna bono, 
sed li e difektas sian propran intereson. 

iufoje kiam pluraj individuoj celadas komunan celon, ili nepre devas 
agi la certa plano kaj aplikadi samajn rimedojn. Se el du voja antoj, kiuj 
samtempe intencas irka voja i plej eble rapide la teron, la unuaekmarsas 
orienten, la dua okcidenten, ili tamen uzas la samajn rimedojn: fervojo, ipo, 
aviadilo, aütomobilo, ktp. Kaj nur supoze ke ili anibaü sammaniere uzadas 
tiujn rimedojn, ili samtempe atingos sian celon. Severa kaj absoluta unue-
co en la aplikado de iliaj rimedoj estàs nepre necesa. 

Cu povas esti aliè e internada lingvo? 
Esperanto ankafl havas sian statuton, sian konstitucion,la Fundamen-

to de D-ro Zamenhof! Internada lingvo ne koncernas nur du a tri homojn, 
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i apartenas al granda kaj konstante multiganta popolo. i celadas la unui-
gon ne nur de certaj triboj, klasoj, tatoj, sed de la tuta homaro. En la Fun-
damento de Esperanto ni legas: 

«Neniu persono kaj neniu societo devas havi la rajton àrbitre fari en 
»nia Fundamento iun e plej nialgrandan an on». 

Kaj en la «Deklaracio pri Esperantismo» de la Boulogne'a kongreso 
ni trovas identan ideon: 

«La sola unufojon por iatn deviga por iuj Esperantistoj fundamento 
»de la lingvo Esperanto estàs la verketo «Fundamento de Esperanto», en 
»kiu neniu navas la rajton fari an on*. 

Tio estàs klara, preciza kaj neniel fu komprenebla. La Fundamento 
estàs akceptita de la granda plimulto de iuj personoj nuntempe uzantaj 
Esperanton. Do, la malmultaj nekontentuloj ne havas la rajton au i en tiu 
fundamento e la plej sensignifan parton. lli povas neuzi la lingvon, ili po-
vas forlasi la movadon, ili e povas laíí sia plezuro akre bataii kontraíí la 
ideo de lielplignvo, sed ili neniel rajtas an i la fundanientoii kaj altrudi al 
la Esperantistaro sian personan gnston.—"De gustibus et coloribus non 
disputandum". 

Konata proverbo instruas: "Neniu afaro sen skabia afo". Estàs ja mem-
kompreneble ke inter centmiloj da Esperantistoj trovi askelkaj aii emuloj 
kaj reformemuloj. 

Mi memoras pri stranga viro, kiu eestis iiuu el miaj kursoj. Kritiko 
estàs lia animo kaj sen kritiko li absolute nenion akceptas. Kiam mi en 
la unua leciono klarigis ke la adjektivo fini as per a, la substantivo per 
o, li tuj kritikis i tiun neakordi on en la fina o. Instruante pri la mult-
nombro, mi ekpruvis ke la finajoj oj, aj estàs la plej taüga solvo de la 
problemo. Sed li trovis ilin ridindaj! La akuzativo estis por li malnecesa ba-
lasto kaj la supersignitaj literoj e na zis Han delikatan okulon. Per liaj 
konstantaj kritikoj li multe malhelpis la instiuadon kaj "na zis" sian kun-
lernantaron, is fine mi redonis al li la pagitan kursmonon kaj, je la ridado 
de la tuta eestantaro, entile adia is lin. — Tiu kritikema arlatano poste 
transiris al la Idistoj, kie li daürigís sian metion is anka la "Idani" for-
permesis lin! Kelkajn monatojn pli malfrue li ali is al nia Esperanto Societo, 
kies fervora kaj tute fidela membro li imn estàs. Intertempe li estis atente 
kaj serioze studinta la tutan helplingvan problemon kaj hodia li asertas 
kun plena konvinko, ke Esperanto estàs la sola taüga kaj praktika solvo de 
la demando. 

Bedaürinde ne iu kritikema helplingvano alvenas al sarna konkludo. Iuj 
el ili opinias siu multe pli sa aj kaj sagacaj oi iuj ceteraj Esperantistoj 
kune. Aliaj estàs honoremaj a tro memfidaj kaj vidas en Esperanto la rime-
don por kolekti laflrojn. Plua grupo agas kontraü Esperanto kvaza i estus 
provkuniklo. lli detran as ian voston, plimallongigas la orelojn, kolorigas 
la okulojn, tondas la harojn kaj in kripligas cíumaniere. Malfeli a kreajo! 
Via kreinto estis uionstro, kiu ne sciis krei vivkapablan beston! 
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Iam unu artema gardenisto posedis tre belan ardenon, kiun li prizor-
gadis kun vera sindono kaj amo. Multe da diverskoloraj kaj bonodoraj flo-
roj oruamis gin. Belaj arboj donis bongustajn fruktojn kaj herboj kaj lego-
moj iuspecaj maturi is la tutan someron. Estis vera paradizeto kaj la pa-
santoj ojis vidante giti kaj la dis la bonan ardeniston. Sed iun tagon venis 
kritikemulo, vidis la ardenon kaj diris al la ardenisto: Via verko estàs su-
fi e bela, sed i havas diversajn mankojn, kiuj facile estàs forigeblaj. La 
rozarboj devus stari en rekta viro la longe de la vojeto; tiuj blankaj lilioj 
ne bone efikas apud la bluaj betunioj, oni devus ilin lokigi apud la verdaj 
legomoj, tiu pomarbo estàs tro granda, i kovras !a sunon al viaj lekantoj, 
in vi devus tute forigi a planti en alia angulo, ne decas ke brasiko kres-

kas i tie apud la bela florbedo, giti oni devus lokigi apud la napoj au nia-
lantaü la pizoj... 

La gardenisto atente aiídis la proponojn de la kritikemulo, poste li res-
pondis al li: Vi estàs tute prava, sinjoro; se mia ardeno ne plafias al vi, aj-
nas ke vi havas alian guston oi iuj ceteraj pasantoj kaj oi mi ment. Mi do 
gentile konsilas al vi, iru hejmen kaj aran u vian gardenon tute laú via gus-
to, kaj mi ne dubas, ke gi kontentigos vin. Sed lasu miajn rozojn en la bos-
kedo, miajn liliojn apud betunioj kaj la brasikon proksime de la floroj. 

Kaj la kritikemulo foriris balancante sian kapon kaj murmurante ion 
inter siaj dentoj. Kaj la bela gardeno restis tia, kian la artema gardenisto 
gin kreis kaj gi la tutan someron gojigis citin normale sentantan homon. 

La kreinto de Esperanto estis anka tiel artema kaj delikata gardenis-
to, kiu kun ittteligento kaj amo kreis sian ardenon. Jen li plantis odorantan 
floron, jen li lokigis fortan fruktarbon kaj apude li dissemis bongustajn le-
gomojn. Kaj io kune estàs verko de artisto, kiun oni ne povas aliformigi se 
oni ne volas difekti au ruinigi gin. Certe iu kritikemulo povas ripro i al la 
gardenisto pri tiu a alia bagatelo, sed li ne kapablas krei pli belan kaj pli 
taügan gardenon. Li do lasu la kritikon kaj goju kun iuj aliaj pri la bela 
majstra verko de la genia afitoro. 

Anta dek-kvin jaroj kelkaj kritikula oj kunvenis en Parizo kaj kun 
scienca ajno deklaris, ke Esperanto devas esti plibonigata. lli ekprenis lu-
peon kaj sekciilon kaj komencis ser adi la mankojn de la «kuniklo». Unue ili 
detran is al gi la voston «oj, aj» kaj almetis ridindan glandon «i». Poste ili 
el iris la okulojn (akuzativon), Car kuniklo povas mar i kaj viveti sen okul-
oj! Tiam ili kuntiris la kolon per peza rimeno (akcento) kaj fine ili detran-
is parton de la piedoj (vortformado) kaj rigidigis la restautajn tumpojn-

Kaj nun la mizera besto lamas kaj pro la rimeno irka la kolo preska ne 
plu povas spiri. Ne sufi is ankora . La «sciencaj lingvistoj» nutras la mal-
feli an beston per viando kaj alkoholo, car tiaj nutrajoj donas pli da forto 
oi herbo kaj akvo! De tiu tempo la kuniklo konstante plimalsani as, apena 
gi kapablas viveti kaj balda mortos. 

Jen la historio kaj la estonto de Ido! 
Alia «Anti-ulo», ankaü sciencisto, rimarkis la erarojn, kiujn íarisla «ni-
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rurgiistoj» de Parizo, sed li ne konsciis, ke la unua kaj efa eraro estàs ek-
tu i la kuniklon. Li do aplikis nur alian metodou, dirante al si: ni inter an-

u la organojn de la besteto kaj poste la tuta organismo pli bone funkcia-
dos! La signo de akuzativo farigu signo de mnltiiombro, la ordona fini o 
estu fhii o de akuzativo, kaj la honoro kaj la vivo de Esperanto estos savi-
taj! ajno, nura, nuda ajno! 

Ido kaj Antido anibaü estàs kreitaj nur por la ajno, la ekstera o, la 
trompi o. La animo kaj la vivo de Esperanto plene mankas al ili. Mankas 
anka tiu intima, neesprimebla io, kiu vivigas la lingvon de Zamenhof kaj 

in igas kara kaj aminda al iu vera Esperantisto. 
Pro tio ni amas nian lingvon, ni aluze gardadas gian netu eblecon, 

iajn armojn! 
Esperantistoj, via Majstro postlasis al vi valoregan trezoron,brilegan-

tan juvelon. Ne fordonu, ne difektu, ne malhonorigu in! Estu fieraj je tiu 
nekoraparebla heredajo kaj oju pri ia posedo. 

Lasu al aliaj la plezuron dissekcii kaj ruinigi giti. La sa a kaj bonsenca 
uomat'o pruvos al ili, ke scienco ne Ciam estàs identa je prudento. 

Unueco, severa unueco estu nia devizo. Ni estu kaj restu fidelaj disci-
ploj de la graiida, neforgesebla Majstro Ludoviko Lazaro Zamenhof. 

J. SCHMID 

Premio de «Kataluna Esperantisto» en la IXaj Internaciaj Floraj Ludoj. 

;-• 

Por "Kataluna Esperantisto" 
Krom la sumoj cititaj en nia Iasta numero, ni ricevis 50 ptojn. de la 

Grupo «Lumon» (Terrassa) kaj 50 ptojn. de la Qrupo «Gerona Espero» (Gi-
rona), por forigi la ekzistantan deficiton. 

Koran dankon! 



118 KATALUNA ESPERANTISTO 

Alvoko al la 
Xai Internaciaj Floraj Ludoj 

f A Floraj Ludoj okazis tre solene en re aj palacoj jam dum la 
Xllla kaj XIVa jarcentoj, partoprenataj de la trobadoroj, mil-
daj poetoj, kies kantoj estis la animo de la Meza Epoko. e-
fe en la laudoj Provenca kaj Kataluna enradiki is tiuravanta 
festo, en kiu oni disdonis orajn kaj argentajn florojn al la a -

toroj de la plej bonaj poezioj. La urboj Toulouse kaj Barcelona eC starigis 
Akademion pri la Gaja Scio, al kiu siu dedi is la f amaj Bernat de Ventadom, 
Gauselm Faydit, Giralt Riquier, Bertran de Born, Jofre Rudel kaj multaj 
aliaj, kiuj kantis per sonora lingvo la amon, la gentilecon, la virinan belecon 
kaj kavalirajn agojn, en lirikaj versajoj plej diversformaj. 

Sed iom post iom silenti is la harmonia vo o de la trobadoroj kaj la 
poezia festo malaperis. Anka , pro diversaj ka zoj, sanitempe defalis la 
kataluna lingvo kaj la tuta nacia spirito. 

Tamen, se la Floraj Ludoj disfalis dum la epoko de la kataluna sunsu-
biro, dum la kataluna renaskigo en la pasinta jarcento ili vekigis al denova 
vivo. En la jaro 1859 la Katalunaj Floraj Ludoj estis solene restarigataj; 
kaj al ilia sen esa iujara okazo ni katalunoj uldas la plenan revivigon de 
nia nacia lingvo kaj grandparte anka la brilecon de la moderna kataluna 
literaturo. 

Spertinte tiajn valorajn servojn, la organizintoj de la Va Universala 
Kongreso en Barcelona (1909) opiniis ke la enkouduko de la Floraj Ludoj en 
nian movadon povus simile favori la disvolvi on de la esperanta literaturo, 
kaj ili arangis la unuajn Esperantistajn Florajn Ludojn, kiuj sukcese okazis 
dum la Va Kongreso. Malgrau tio, oni ne daurigis la feston en la ceteraj 
Universalaj Kongresoj, eble car gia spirito restis iuternacie nekomprenata. 

«Oni ne komprenis — diris nia kara amiko S-ro Pujulà en sia parolado 
dum la Ilai Floraj Ludoj — ke en tiu festo la boneco de la verkoj estàs kon-
siderinda, sed ne la Cefa afero; ke la pli-malpli granda ri eco de la premioj 
estàs tute flanka detalo, kiu ne povas a ne devas naski emocion; oni ne 
komprenis ke la objekto de ia celo estàs la komunio de Popolo kaj Poeto 
irka la altaro de Beleco kaj Poezio». 

Efektive, tia estàs la festo kataluna. Oraj kaj ar entaj floroj estàs la 
ordinaraj premioj; de tio devenasla antikva nomo de FLORAJ LUDOJ. Ta-
men la plej grava el la premioj estàs natura floro, kiu rajtigas la gajninton 
elekti Reginon de la Festo. Ni konservis tíun Ci premion en la esperantaj 
Ludoj, ar oni ne povas donaci premion pli valoran por la spirito oi floro 
oferota al fra lino kaj in iganta simbolo de la Beleco en festo de Poezio. 

Imagu nun la feston. La plej bela salono de la urbo ornamitaperflagoj 
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kaj girlandoj. La enurbaj aiítoritatuloj kaj la jugintaro eniras en in por pre-
zidi la feston, kiun malfermas la urbestro. La nonio de la la reato per la na-
tura floro estàs la te sciigata kaj la gajninto, akompanata de iuj eminen-
tuloj, eliras por alkonduki la Regiuon elektitait. i eniras de la brako de la 
poeto, sekvata de Kortego de Amo konsistanta el kelkaj fra linoj same kon-
dukataj de la aütoritataj mo loj, durn ludas mar on muzikistaio kaj apla de 
salutas la publiko. La Regino okupas sian tronon kaj la poeto legas la pre-
miitan verkon.Siavice estàs alvokataj iuj gajnintoj, kiuj ricevas la premiojn 
de la manoj de la Re ino, kaj la festo finigas per altsenca parolado de la 
Prezidanto. Kun la sarna soleneco kiel por la eniro, la Re ino kaj Kortego 
forlasas la salonon. 

Jen rapide priskribitaj la festo kaj ia celo. La «Kataluna Esperantista 
Federació», kredante ke estus doma e se tiu festo malaperus ellaesperan-
ta movado, kurage prenis sur sín la taskon organizi la Internaciajn Florajn 
Ludojn kaj klopodas regule okazigi ilin, samtempe kun siaj iujaraj Kon-
gresoj. 

Niaj klopodoj nunjare aukaü plene sukcesis, kaj gojante ni faràs deno-
van Alvokon. 

Al la esperantistaj verkistoj: 
La Komitato de la Xaj Internaciaj Floraj Ludoj vin salutas kaj invitas 

partopreni en la jeuaj koukursoj. 

O R D I N A R A J T E M O J 

ORIGINALAJ ÏEKSTOJ 

I. — Originala versajo kantanta Amon. 
II. — Originala Ama verko en prozo. 

TRADUKITAJ TlïKSTOJ 
1. — Traduko de unu el la katalunaj versajoj "Visions de Catedrals" de 

Jaume Collell. 
II. Traduko de la kataluna proza o «El gorc blanc», de Martí Genis i 

Aguilar. 

E K S T E R O R D I N A R A J T E M O J 

I. — Premio de la Ekscelenca Uibestraro de Vich: 300 pesetoj. Temo: 
Originala verko. 

II. — Premio de Lia Mo to D-ro Francisco Mufloz, Episkopo de Vich: 
100 pesetoj. Temo: «La Katolikismo kaj la Paco». 



120 KATALUNA ESPERANTISTO 

III. — Premio de Lia Mo to S-ro Albert Rusinol, Parlamenta deputito de 
Vich: Artobjekto. Temo: La vola. 

IV. — Premio de la «Terkulturista Cambro Ausetana»: 50 pesetoj. Temo: 
Laüvola. 

V. — Premio de la «Terkulturista Sindikato» de Vich: 50 pesetoj. Temo: 
Laüvola. 

VI. — Premio de la «Vika Indústria Societo»: 50 pesetoj. Temo: Laüvola. 
VII. — Premio de la «Katolika Junularo»: 50 pesetoj. Temo: Traduko de 

versajo a prozajo de la fama poeto kataluna Verdaguer. 
VIII. — Premio de la Grupo «Vika Esperautistaro»: 100 pesetoj. Temo:Ori-

ginala teatrajo aíi novelo. 
IX. — Premio de la «Kanariistoj de Vich»: Bela ekzemplero de la famaj 

Vikaj kanarioj en latuna ka o. Temo: «La amo al la birdoj». 
X. — Premio de la komerca firmo «Vda. de J. Sendra»: Tipa kolbaso de la 

speciala ellaborado kiu famigis la urbon Vich. Temo: «Bonhumora 
versajo». (La donacanta firmo oferis sendi en konvena pakajo tiun 
«premion» al iu ajn lando). 

XI. — Premio de «Vika Kazino»: 50 ptoj. Temo: Laüvola. 
XII. — Premio de «Kataluna Esperantisto»: Dumviva abono al la gazeto. 

Temo: «Pri la esperanta versfarado». 
XIII. — Premio de «Ateneu Enciclopèdic Popular»: 25 ptoj. Temo: Laüvola. 
XIV.— Premio de la Grupo «Barcelona Stelo»: Tri lukse binditaj volumoj 

enhavantaj la faman tradukajon de Kabe «La Faraono». Temo: Ra-
konto pri «Kio plej impresis min dum mia vivo». 

XV. — Premio de «Circol Recreatiu Vigatà»: 50 ptoj. Temo: Laüvola. 
XVI. — Premio de la «Mankomuneco de Katalunujo»: Plena verkaro de la 

fama poeto kataluna Verdaguer.Temo:Studo pri la Kataluna Lingvo. 
XVII. - Premio de «Literatura Mondo»: Bindita jarkolekto de L. M. kaj 

senpaga livero de la gazeto dum unu jaro. Temo: Laüvola. 
XVIII. —Premio de «Literatura Mondo»: «Johano la Brava» kaj «Preter la 

vivo» (Eldono luksa). Temo: Laüvola. 
XIX.— Premio de «Literatura Mondo»: la du jus cititaj verkoj (Eldono 

duonluksa). Temo: Laüvola. 
XX. — Premio de «Literatura Mondo»: la du samaj verkoj (Eldono sim-

pla). Temo: Laüvola. 

Inspiron al iuj por la gloro de nia Literaturo! 

Th. CART, prezidanto. — Julio BAGHY. — Jacinto BREMÓN. —Jacinto Co-
MELLA. — Estanislau PELLICER. —Jaume GRAU CASAS, sekretario. 

* 

Barcelona, Septembro 1923. 
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N O T O J 

I. — La atítoroj de la kvar premiitaj Ordinaraj Temoj (Originalaj Teks-
toj I, II; Tradukitaj Tekstoj I, II) ricevos lukse binditan ekzempleron de la 
verko «Amfitriono» de la senmorta Molière, majstre tradukita de Sinjoro 
E. Legrand. 

II. — Al la aütoro de la plej bona teksto (versa o a proza o) el la kvar 
ordinaraj premiitaj verkoj, la Komitato alju os la Naturan Floron kaj laraj-
ton elekti Re iuon de la Festo. 

III. — La verkoj prezentotaj devas esti verkitaj en plene Fundamenta 
Esperanto kaj ne ankora eldonitaj nek anoncitaj. 

IV. — La Festo de la X«i Interuaciaj Floraj Ludoj okazos en Vici), dum 
la Xla Kongreso de «Kataluna Esperantista Federació», en Junio 1924. 

V. — Sur la manuskriptoj — kiuj devas esti ricevitaj antaü la 15a de 
Aprilo 1924 de la Sekretario de la Floraj Ludoj (S-ro Jaume Grau Casas, 
Claris, 72, Barcelona) - oni devas skribi devizon, kaj sendi en koverto 
fermita, kiu portos la saman devizon, la nomon kaj adreson de la verkinto. 

VI. — Manuskriptoj ne estos resendataj, e se ili alvenis post la dato-
limo por akcepto de verkoj. Oni konservu kopion de la manuskriptoj. 

VII. — La membroj de la Ju ontaro partoprenos en neniu el la kon-
kursoj. 

VIII. - La komitato publikigos la verdikton per «Kataluna Esperantis-
to» kaj per la esperantaj kaj katalunaj gazetoj kiuj bonvolos in represi. 

IX. — La premiitaj verkoj fari os propra o dum unu jaro de la Komita-
to de la Floraj Ludoj, kiu zorgos pri ilia publikigo sur «Kataluna Esperan-
tisto» a «Literatura Mondo». Permeson por reprodukto dum tiu unua jaro 
oni devas peti de la Redakcio de K. E. 

X. — Eventuala alju o de «Subpremioj» nur signifas honoran mencion, 
ar ne estàs iuj efektivaj premioj krom tiuj difinitaj en la nuna Alvoko. 

LA 1 5 » N D E M A R T O 

aperos la unua numero de 

« L ' E S P E R A N T I S T A C A T A L À » 

monada gazeto por propagando de Esueranto, redaktata en kataluna liii vo. 
i anstata es la nunau Federacian presorganon «Kataluna Esperan-

tisto. 
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Fragmentoj de paroladoj 
pri "Floraj Ludoj" 

CARLO BOURLET, Prezidanta parolado, JHaJ Floraj Ludoj 

En neniu lando oni pli kore, pli sincere akceptis la internacian lingvon, 
oi en la progresema Katalunlando. Neniu popolo pli bone koniprenis la al-
tan signifon de nia homama entrepreno, oi la nobla kataluna popolo. Espe-
ranto trovis inter vi veran liejnion; i trovis iujn apogojn, iujn helpojn ne-
cesajn por sia disvolvigo, por sia pliri i o, por sia egaligo al la ple] nialno-
vaj kaj famaj lingvoj de plej kulturitaj popoloj. Jam du fojojn mi liavis la 
grandan plezuron viziti Katalunlandon, kaj du fojojn mi pasigis inter vi plej 
feli ajn horojn de mia tuta vivo. La iekonata gastanieco de la Katalunoj, 
la nesuperebla progresemo de ilia spirito estàs por la alilanda voja anto 
nekoinparebla carmo kaj allogo. Vi do komprenos, ke mia beda ro ne estàs 
sirnpla esprimo de entileco, ke i estàs sincera, profunda, kaj ke, en la ho-
roj, kiam okazos viaj festoj kaj al vi unu el miaj kolegoj legos ei tiun teks-
ton, mi, de malproksime, pensos al via bela lando, pensos al via admirinda 
propagando kaj mi kore krios: «Vivu la lando de la Katalunoj! Vivu Espe-
ranto inter la Katalunoj!» 

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

Same kiel la Katalunaj Floraj Ludoj helpas al la disvolvigo, al la kon-
servo, al la ornamo de via nacia lingvo, same la Esperantaj Floraj Ludoj 
helpas al la pliri igo, al la firmigo, al la plenfino de nia kara lingvo Espe-
ranto. Stultuloj ofte ripetas, ke lingvo artefarita neniam povos posedi lite-
raturon. lli mokas niajn poeziojn, kiujn cetere ili neniam audis; ili niokas 
niajn aktorojn, kiujn cetere ili neniam vidis. Ili venu al la Kataluna lando, 
ili partoprenu tiujn grandajn festojn, kiujn vi tiel bele scias efektivigi; ili 
venu legi la verkojn de niaj premiitoj; ili venu a skulti viajn elokventajn 
paroladistojn; ili venu por vidi la prezentadon de la admirindaj teatrajoj, 
kiuj naskigis en via medio: lli tiam eble komprenos ke Esperanto cesis nun 
esti artefarita lingvo, ke, parolita de miloj kaj miloj da homoj, skribita de 
plej diversaj a toroj, prilaborita de plej malsamaj inteligentoj, kvaza els-
kulptita kaj modelita de plej kontraüstaraj literatura) tendencoj kaj pena-
doj, gi akiris vere nun la rajton al la vivo kaj la spiron de lingvo de granda 
popolo. 
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FREDERIC PUJULA, Prezidanta parolado, IVJ Fíoraj Ludoj 

Antaü kelkaj jaroj, kiam okaze de milita stato la vivo en Barcelouo es-
tis haltigita, mi havis la honoron, en tiu i urbo kaj en tiu i sama 
teatro, prezidi antaü vi feston de katalunaj Floraj Ludoj kiuj devis, 
sed ne povis, okazi tie. Hodia mi havas la honoron paroli al vi en la loko 
de nia forestanta prezidanto de tiu i festo de Espei antistaj Floraj Ludoj. 
Tiam ni testis la lingvon de niaj prapatroj; nun ni íestas la lingvon de niaj 
pranepoj. Tiam ni flugis al la idealo de beleco kiel katalunoj; hodiaíí ni flu-
gas al regno de poezio kiel homoj. Nenion ni devis forlasi el ni mem por pa-
roli al vi per la lingvo per kiu mi nun uzas vian atenton, sed male, ni nur 
bezonis veki la internaciemon, kiu dormetas en la koro de iu bona katalu-
no. Mi staras antaü vi pli kataluna oi antaüe, Car mi min sentas pli homa; 
kaj mi estàs certa ke la eminenta polo, kiu spirite nin prezidas, subskribus 
tiujn miajn vortojn kaj sentojn. 

Mi nur miras, ke mi, la plej humila inter ni iuj, estis elektita por resu-
mi la feston anstata la eminenta doktoro Leono Zamenhof, kies manus-
kripto bedaürinde ne ustatempe venis al nia komitato. Mi penas klarigi al 
mi la kaüzon de tiu por mi tiel gianda honoro, kaj mi nur scias vidi in en 
la amikeco, tiu grauda nobla sento kiu tiel bone floras en la ardeno de Es-
perantismo, kaj tiel nature kiam per i ni levi as tre alten en festoj kiel la 
nuna. Granda amikeco efektive kunigas min al nia Prezidanto; amikeco 
ebligita de la povo de nia lingvo. Se nun ankora la scienco ne sufi e pro-
gresis por nuligi la distancon inter la korpoj, nia lingvo jarn nuligis gin por 
la spiritoj; se la persono de nia prezidanto ne trovi as i tie, mi povas tut-
bone reprezenti lian spiriton pro nia amikeco, kiu kvankam ne povas fari 
la miraklon, ke mi diru al vi la belajn aferojn, kiujn li niem certe estus di-
rinta, tameu permesas al mi, sen anta a interkonsento, dankikaj gratuli en 
lia nomo la Re inon kaj ian kortegon, la honorigan aütoritaton kaj la ins-
piritajn poetojn. 

Neniu pli bona scenejo por nia laborado, oi tiu de i tiu urbo, kie ni ha-
vas la ojon okazigi niajn kvarajn Florajn Ludojn. ó i estàs kvazaü simbolo 
de la fundo kaj de la formo de nia movado. Unuflanke, la beleco de la fraü-
linoj, kiuj nin prezidas, la graveco de la autoritatuloj elektitaj de 1' popolo 
kiuj nin akompanas, reprezentas la poezion, la altecon, la honiecon de nia 
celo. Aliflanke, jen, por reprezenti nian movadon, la naturo, kiu nin itka as; 
jen la okroj akutaj de la abruptaj rokoj kiuj distran as la maron kiel la 
rando de puntoj; jen la festa gaja bluo de la akvoj tra kiuj la facilrompeblaj 
pra ipoj alporUs al ni sangon kaj civilizacion novan. Tiuj okroj kaj bluo ku-
nigas en nia imago kaj konsistigas la verdou sur kiu malfaldi as la veloj de 
la ipo de nia idealo.. 
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JOSEP GRAU CASAS, Prezidanta parolado, VIIM Floraj Ludoj 

En nia spirito estàs iarn vivanta la rememoro pri la efiko de la kata-
lunlingvaj Floraj Ludoj, kies unuaj pa oj estis rigardataj kun ekridemo de 
tiu sarna popolo kiu post duonjarcento uldas al ili la plenan revivigon, 
la realt'gon de sia lingvo; kaj tia rememoro estàs la kaúzo kial ni, esperan-
tistoj kaj katalunoj, atendas de niaj internaciaj Floraj Ludoj, en kiu] la kuU 
turado de la lingvo estàs farata en la plej altaj kampoj de la intelekto kaj 
de la spirito, ke ili havos la povou venki la eblan ekridemon de la indiferen-
tularo, kiun certe ni timas neniel, kaj kiun ni forte pravaj kura as moki. 

En niaj Floraj Ludoj montri as iufoje, ke ne nur la interkompreno lin-
gva inter la esperantistoj de tre apartigitaj landoj estàs absoluta, sed an-
kati ke niaj poetoj trovas en la fleksebleco kaj admirinda belsoneco de Es-
peranto la esprimilon plej akuratan, kiu povas, tra la interspaco kaj súper 
la lingvaj limoj kaj diverseco de popolaj moroj, vibrigi niajn korojn akoide 
kun la sentoj de Poezio, kiuj al ni katalunoj sonas mirige kaj kortu e, tiel 
same kiel la verkoj de niaj naciaj poetoj, sentitaj kaj esprimitaj tra nia na-
tura lingvo. Kaj tio okazas—konsideru tion, se vi volas, kiel veran mira-
klon—Car en la esperanta internada lingvo povas resonori tiel same kiel 
en la kataluna lingvo la klasikaj kaj iam vivaj agordoj grekaj kaj latinaj. 

Ni iuj uis la belajojn de la premiitaj verkoj, kelkajn el kiuj vi us 
a dis, kun tia sento de admiro, kun tia ravata impreso, kiel se la legataj ver-
koj estus verkitaj en la respektiva patra lingvo. 

Cu vi imagas kian grandan forton ni povas erpi en tiu spiriton altigan-
ta konstato? Ni tial kredas ke se la Floraj Ludoj katalunlingvaj povis, ven-
kinte rapide la unuamomentaju ekridojn, reentronigi la malnovan katalunan 
patran lingvon, nur tial ke gi parolis rekte al la koroj in forgesintaj, la inter-
naciaj esperantlingvaj Floraj Ludoj kondukos al la starigo de la nova inter-
popola lingvo tial ke i katenas la malproksimajn korojn per mildaj ligiloj-
ne imageblaj de tiu ne kredanta ankora je la diverslingva interkompreno. 

Via promesoplena juneco, bela Re ino kaj armaj Korteganinoj, sami-
deaninoj niaj; via protekto kaj aprobo, respektindaj a toritatuJoj; via atento 
kaj scivolemo, popolo de la senmorta urbo; via konstanteco kaj entuziasmo, 
karaj gesamideanoj kiuj kun mi estàs feli aj ui tiujn ravantajn momentojn, 
kura igas nin tiel, ke, e se ni povus ekdubi iam pri la efiko de la efe spi-
rita valoro de nia ideo, ni povus retrovi en via kunesto la apogon por res-
tarigi la unu momenton ek anceli intan entuziasmon nian. 
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MARIAN SOLà, Sekretaria Raporto, IX°.i Floraj Ludoj 

Dol a, bongusta frukto tiu kiun distilas la arbo de la Poezio! Benataj 
estu giaj kulturantoj, kiuj proponas in al ni malavare, kaj per siaj kantoj 
kiujn la espero heligas, igas nin ami la vivon kaj la niondon! Benataj estu 
tiuj, kiuj la disigitajn kaj malordigitajn lingverojn scias tiel akorde kunligi 
kaj ordigi ke ili san i as en ravantan muzika on! Benataj estu tiuj, kiuj per 
siaj poemoj, jeu vidigas al ni la ojojn kaj triumfojn de la homa vivo, jeu 
plorigas kaj kortu as nin per la hela priskribo de niaj malgajaj sentoj, jeu 
vibrigas nian animon per la ektu o de io nobla, bela kaj sankta! 

Kiu malkonos vian altan potencon, Poezio? Kiu ne submeti os bonvo-
le kaj sor ite al via alta trono? Kiu animo restos surda al viaj vokoj tiel 

entile kaj pla e faritaj? Kiun spiriton ne revigos viaj regulaj agordoj? 
Per lingvo ritmita, per lingvo imagoplena kaj poezia, sin turnas la ho-

moj al Dio, ar neniu alia formo de lingvo estàs inda je Lia potenco! 
Per lingvo kantanta, milde sonanta kaj karesema, la patrino lulas sian 

infaneton karan! 
Per lingvo, kiun la ama pasio igas poezia, la amanto malfermas sian 

koron vunditan kaj diràs sian konfeson al la amatino! 
Per lingvo simpla kaj naiva, kun ritmo hela kaj kortu anta, la nacioj el-

montras sian puran animon, kaj sian kura an ekfloron en la unuaj momen-
toj de sia ekzistado! 

Per lingvo forta kaj esprimpotenca, kiun la patrujamo igas batala, la 
popoloj ekkantas kun siaj himnoj la fidelecon kaj eternan amon al sia pa-
trolando! 

Lingvon preska forlasitan, malnovi intan, preska mortintan jan?, vi 
poetoj, vi kautistoj, per la sor o de viaj ritmoj, per la vibrado de viaj 
lirkordoj, kaj per la enblovo de via spirito, elprenis el la dormantaj cin-
droj, kaj revivigis in pli juna, pli bela, pli sangori a kaj pli vivipova oi 
anta e! 

Nia kataluna lando uldas al vi nepridubeble la ekziston kaj konser-
von de sia propra lingvo, la lingvo de niaj prapatroj, la lingvo de niaj kro-
nikistoj, la lingvo de niaj rego'j, de niaj gloroj kaj triumfoj, nia plej kara 
hereda o! 

Miraklon similan, mirindajon saman, ni postulas de vi, poetoj kaj ar-
tistoj; de vi, ui volas, ke en la korpon de nia kara lingvo internacia, ke en 
la korpon de nia estimata Esperanto, vi enblovu vian spiriton, soifantan de 
amo kaj beleco! 

Ni volas ke per via talento kaj per via majstreco, vi faru el i, anta la 
okuloj de la mondo, la plej disvastigitan, la plej senmortan, la plej atatan 
lingvan krea on. 

Kaj tion vi povas fari! 
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"Kataluna Esperantisto" mortas... 

Kun granda agreno ni sciigas al niaj legantoj, la katalunaj esperantis-
to] kaj kelke da karegaj eksterlandaj aínikoj, ke tiu íi numero de nia gazeto 
estàs la lasta... 

N'ia kara «Kataluna Esperantisto», pri kiu, kompreneble, ni niem iam 
evitis fari laïídojn, sed kiim, en la mina momento, ni trovas tiel bona, placa 
kaj estiminda, morti as kvaza subite, sufokata de nespirebla aero. 

Diversaj ka zoj kunefikas por malebligi la ekziston de «K. E.» Finan-
caj malfacilajoj, milfoje aluditaj, premas la Katalunan Federacion, kiu dura 
dek jaroj subtenis nian gazeton; troa ar o pezas sur la homaj ultroj de 
nia Redaktoro, kies fervoro estàs neel erpebla sed ne sufi as tamen por 
venki la laci on; grava kaj malagrabla mallielpo estàs por la funkciado de 
nia Direkta Komitato la fermi o de la «Enciklopedia Popola Ateneo» (kiu 
malavare donas lo ejon al la "Kataluna Esperantista Federació"), fermi o 
okazinta la ordono de la Madrida registaro; ena komplikajofarigasanko-
ra la regimo de milita cenzuro por la gazetaro, al kiu ankaii "K. E." de vas 
snbmeti i... 

Pro la diritaj kaüzoj, do, "Kataluna Esperantisto" ne plu aperos. Ni fir-
me esperas, tamen, ke estos eble aperigi anstatafl i malpli vastan presor-
ganon. 

La malapero de "K. E." neniel influas la bonan disvolvi on de la prepa-
raj laboroj de nia prokshna kongreso, nek la regulan funkciadon de la Fe-
deració, nek la organizadon de la Xai Internaciaj Floraj Ludoj, kies "Alvo-
kon" kaj plenan liston de premioj ni publikigas hodia . E ni diros ke, en 
la fundo de la koro, ni havas la esperon ke la malapero de nia gazeto ne es-
tos definitiva. Eble ia morto ne estos vera morto, sed nur vintra dormado... 

La nuna numero estàs submetita al la milita cenzuro. 
Ni esprimas nian dankon al la bona samideano S-ro Luis Santamarina, 

polica oficisto, kiu afable helpis nin en tiu Ci afero. 

Presejo J. Vinyals, Plaça Constitució, § : BARCELONA (Sarrià) 
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L ' E S P E R A N T O A C O P D ' U L L 
ALFABET. — A, b, c (ts), (tx), d, e (é), f, g (gue, gui), (tj), ii (aspirada), (for-

tament aspirada), i, j (i), (j), k, I, ni, n, o (ó), p, r, s (ss), (ix), t, u, ü, v, z (s). 
L'accent tònic recau sempre sobre la penúltima síl•laba 

LA 
article determinatia 

el, els 
la, les 

J 
(sona 0 

forma el plural 
faktoj, manoj 
okuloj, animoj 

IN 
suflxe per a formar 

el femení 
sinjorino, re ino 
katino, leonino 

o 
terminació 
substantiu 

lakto 
urbo 

komerco 
(comerç) 

terminació 
adjectiu 
blanka 
antikva 

komerca 
(comercial) 

terminació verb 
(infinitiu) 

kompreni 
labori 

komerci 
(comercia!) 

terminació 
adverbial 

klare 
konstante 
komerce 

(comercialment) 

C O N J U G A C I Ó D E L V E R B 

AS IS 
temps present 

Mi skribas 
Jo escric 

temps passat 

skribis 
escrigui 

os 
temps futur 

skribos 

US 
mode condi-

cional 
skribus 

u 
mode impera-
tiu o subjunc-

tiu 
skribu 
escrigui 

Els verbs compostos es conjuguen amb el verb auxiliar esti i les formes de 
participi ant, int, ont (actiu: present, passat i futur) i at, it, ot (passiu : present, 
passat i futur). Mi estàs skribanta, jo estic escribint. La Ietero estis skribata, la 
lletra fou escrita. 

DECLINACIÓ DEL SUBSTANTIU 

En Esperanto, tota paraula que reto 
acció d'un verb (complement directe) 

va. seguida de la lletra ^J| 

Li vidas min. Ell em veu. 
Mi vidas Un. Jo el veig. 

Mi skribas la leteron. Jo escric la carta. 

En els altres casos, la relació que 
hi ha entre dos substantius s'expressa 
per mitjà de les preposicions al, de, kun, 
per, sur, súper, sub, en, ékster, tra, trans, 
anta , post, inter i altres. 
Al la patró, per la plumo, sur la tablo. 


