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KATALUNA ESPERANTISTO 

L/Esperanto i la 

Societat de les Nacions 

(Traduiin aquest article, publicat en esperanto i en frances, de la revista «Franca Espe-
rantisto», orgue de la Societat Francesa per a la propagaci6 de 1'Esperanto). 

NS plau de poder reproduir a continuacio, al comencament d'a-
quest quadern, que ha d'esser dedicat a la ressenya del Con-
gres Esperantista Universal de Praga, dos interessants ex-
tractes del Diari de la Societat de lcs Nacions. Aquests ex-
tractes donen a coneixer el gran exit assolit per 1'Esperanto 

davant la Segona Assemblea de la Societat de les Nacions, al qual lian 
contribuit fortament les brillants manifcstacions d'aquest Congres. 

Devem fer notar, en primer terme, que la proposici6, que no portava 
al comencament m s que 11 signatures, en porta avui 2 tnes de nous mem-
bres, entre ells el delegat polones. Cal remarcar la reserva feta per aquest, 
de que «ell enten per llengua internacional una Hengua auxiliar practica, 
que de cap manera atempti al prestigi secular de la llengua francesa com 
a llengua diplomatica internacional». Aquesta reserva aporta als Espe-
rantistes francesos un preci s apoi, car es la mateixa tesi que ells sostenen 
proposant 1'adopcio de 1'Esperanto com a llengua auxiliar pel servci de la 
Societat de les Nacions. 

Segueix despres dels dos extractes la reproduccio de la circular adre-
(;ada per la «Societat d'Amics de 1'Esperanto» a les Lligues nacionals per a 
la Societat de les Nacions, amb el fi de facilitar 1'organitzacio d'aquestes 
mauifestacions a Praga. 

Hi afegim finalment el text del raport n.° 253, del 17 de Desenibre 1920, 
presentat a la Primera Assemblea pel Senador belga Sr. Lafoutaine, en 
nom de la Segona Comissi6 nomenada per a l'examen de la q esti6 de la 
llengua internacional, i del qual s feta mencio al final del segon extracte 
reproduit. 

Esperem poder publicar tambe mes endavant el raport del Sots-Secre-
tari General de la Societat de les Nacions, que menciona el mateix extrac-
te, junt amb els raports redactats sobre el Congres de Praga pels delegats 
enviats al Congres per la «Oficina internacional de Treball de la Societat 
de les Nacions» i per la «Uni6 internacional de les Societats de Ia Creu 
Roja». 
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Diari de la Segona Assemblea de la Societat de les Nacions 
(Ginebra 1921) 

10 a S E S S l O PLENARIA 
SALA DE LA REFORMACIO 

Dimarts, 13 Setembre 1921, a les 10 

Mocio sobre l'ensenyament de 1'Esperanto 

EI President dona lecfura a 1'AssembIea d'una comunicacio relativa a 
l'ensenyament de 1'Esperautoi signada per: 

Lord Robert Cecil (Africa del Sud); 
Sr. Jonesco (Rumania); 
L'Emir Zoka-ed-Dowleh (Persia); 
Sr. Lafontaine (Belgica); 
Sr. Benes (Txeco-Eslovaquia); 
Sr. Restrepo (Colombia); 
Sr. Tang-Tsai-Fou (Xina); 
Sr. Enckell (Finlandia); 
Mgr. Fan S. Noli (Albania); 
Sr. Adatci (Japo); 
Sr. Escalante (Venezuela); 
El Maharajah Knengarji (India). 
Dita comunicacio proposa que el raport de la Segona Coinissio de la 

Pi imera Assemblea referent a una Ilengua internacional, d'una banda, i de 
1'altra, el raport del Sots-Secretari General sobre la seva missio oficial al 
Cougr s Universal d'Esperanto tingut a Praga pel mes d'Agost darrer, si-
guin presentats a la Segona Assemblea. Proposa, demes, que la Segona 
Assemblea posi a votacio una recomanacio relativa a I' s d'una llengua 
iutcrnacional, i que per a aixo sigui usat el text de la recomanacio presen-
tada l'any darrer a la Primera Assemblea. El text oficial de la recomana-
cio presentada a 1'Assemblea l'any darrer es el seguent: 

«La Societat de les Nacions, constatant les dificultats lin-
g istiques que barren les relacions directes entre els pobles i la 
urgent necessitat de posar-hi remei per a ajudar a Ia bona armo-
nia de les Nacions. 

«Segueix amb interes els assaigs d'ensenyament oficial de la 
llengua internacional Esperanto en !es Escoles p bliques de va-
ris membres de la Societat. 

<Expressa el desig que el Secretariat General prepari, per a la 
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proxima Assemblea, un raport sobre els resultats obtinguts en 
aquest terreny.» 

La comunicacio liegida pel President porta tamb la signatura del Sr. 
Askenazy (Polonia), anib la reserva seg ent: 

«Entenent per llengua internacional un llenguatge practic auxiliar que 
no atempti en res al dret i al prestigi secular de la llengua francesa com a 
llengua diplomatica internacional.» 

Decisio adoptada per la Comissi6 especial per a 1'estudi de la proposta 
relativa a l'ensenyament de 1'Esperanto en les escoles 

La Comissi especial, encarregada d'examinar les propostes presenta-
des a 1'AssembIea, s'ha assabentat de la petici feta per 13 membres per a 
recomanar rintroduccio de la llengua auxiliar internacional Esperanto en 
les escoles p bliques, a fi de facilitar la recta intercomprensio dels pobles 
del m6n enter. 

La Comissio opina que aquest problema, pel que s'interessen un nom-
bre cada dia mes gran d'Estats, mereix sser profundament estudiat abans 
de que sigui discutit per 1'Assemblea. Una Comissi6 n'ha estat ja encarre-
gada l'any darrer i lia presentat un breu raport recomanant una enquesta 
del Secretariat General sobre les experiencies ja tingudes i sobre els resul-
tats assolits en el terreny dels fets. 

Proposem que la questi6 sigui inclosa en 1'ordre del dia de la proxima 
Assemblea, i que el Secretari General prepari des d'ara un raport complet 
i doctimentat en el sentit indicat pel projecte de resolucio. 

Segons el desig dels signataris, el raport de la Comissio 2 0) i el ra-
port del Sots-Secretari General sobre Ia seva missio al Congres de Praga 
seran comunicats als membres de la Societat sens altre ajornament. 

Acord de l'Asserablea, mati del 15 Setembre 1921. 

SOCIETAT 
DELS 

AMICS DE L'ESPERANTO 
51, rue de Clichy 

P^ I S Els Membres del Consell de la Societat 
dels Amics de VEsperanto al Senyor Pre-

sident de la Lliga Nacional per a la Societat de les Nacions, a 

Senyor President, 
Els tragics esdeveniments dels darrers anys, que tan sovint i de la ma-

nera mfs inesperada han aproximat homes de diverses nacionalitats i de 

(1) Document 253 (17 Desembre 1920). 
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totes condicions socials, han fet m s palesa la necessitat de dotar 1'Humani-
tat d'una llengua internacional auxiliar, susceptible d'assegurar 1'intercom-
prensio dels homes de tots els paisos,que parlen diferentsllengues maternes. 

La creacio de Ia Societat de les Nacions, que fa indispensable la co-
municaci mundial de documents destinats a esser compresos per tothom 
toma d'urgent actualitat aquesta questio i deu per tant conduir tots els 
que s'interessen en aquesta creacio a la introduccid immediata d'una llen-
gua d'aquesta mena, si aixo es possible. 

En efecte, aquesta llengua internacional existeix i s coneguda i parla-
da ja, a totes les parts del mon, per un nombre considerable d'adeptes. 

Es aquesta !a llengua Esperanto, creada fa m s de 30 anys, facil d'a-
pendre per tothom en poc temps, parlada de la mateixa manera en tots els 
paisos, que s'ha difos poc a poc per tot arreu per la sola potencia de ses 
propies qualitats, malgrat 1'indiferencia i adhuc 1'hostilitat de les classes 
dirigents. Ella ha penetrat especialment en els medis populars, en els quals, 
m s que enlloc, se sent la necesitat d'adquirir, sense dificultats econ6-
miques, un mitja de comunicacio amb els estrangers. 

La llengua Esperanto te ja una rica i abundant literatura, que s'exten 
als temes mes variats. Posseeix orgues de publicacio periodica que per-
meten, en tots els paisos, posar-la al servei de la Societat de les Nacions. 

Els exits d'aquesta llengua han suscitat 1'aparicio de llengiies concu-
rrents, que tenen, com es de suposar, Ia pretensio d'esser-li superiors, 
mes la creixent difusio de 1'Esperanto, malgrat els esfor^os dels preconit-
zadors d'altres projectes, ha mostrat la seva incontestable superioritat i li 
ha assegurat el manteniment de la situacio adquirida amb la forca dels fets. 

Ella s doncs la so!a realment capag d'esdevenir la llengua auxiliar que 
la Societat de Nacions necessita, al costat de la llengua oflcial que dita 
Societat ha d'usar en la publicacio dels scus documents autentics 

Declaracions fetes an aquest fi en els ltims temps, per autoritats 
competents, han tingut, com a consagracio, el vot formulat pel Congr s 
mundial de les Associacions internacionals, reunit a Bruseles pel mes de 
setembre darrer. 

Aquestes declaracions han contribuit tamb a Ia redaccio del favora-
ble Raport presentat a 1'Assemblea de !a Societat de Ies Nacions, a Gine-
bra, pel Desembre 1920, sobre el projecte de resoluci6 proposat per un 
cert nombre de delegats assistents a 1'Assemblea, i a que fos presa en con-
sideracio igualment aquesta questio per Ia Conferencia internacional de la 
CreuRoja, per 1'Abril de 1921. 

Aquestes manifestacions mostren, com ho ha reconegut el Congr s 
mundial de Bruseles, que es convenient que tots els homes conven<juts de 
la necessitat de 1'adopcio d'una llengua internacional auxiliar com s'adhe-
reixih al moviment esperantista, ajornant tots els projectes de millora-
ment de la Hengua Esperanto fins el moment d'esser adoptada oficialment 
i introduida en l'ensenyament de tots els paisos. 
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Mentrestant, cal confiar en les institucions oficials esperantistes, que 
controleu l'ensenyament i desenrotllament de 1'Esperanto i que deuen 
assegurar-ne la conservacio. 

Per a donar impuls a la difusio de la ilengua internacional i provocar 
la seva adopcio oficial, com a orgue auxiliar de la Societat de les Nacions, 
el procediment m s practic sembla esser que, en cadascuna de les Lligues 
nacionals que s'hagin fundat, en els diferents paisos, per a facilitar el des-
enrotllament d'aquesta Societat es constitueixi un Comite Esperantista que 
posara ja en practica l' s de la [lengua internacional Esperantoi podraapo-
iar la seva adopcio final, com a orgue auxiliar, pel Comite executiu de la 
Societat de les Nacions. 

Per conseguent, tenim 1'honor de demanar-vos de fer constituir aquest 
Comit Esperantista, en el si de la Lliga que presidiu, i esperem que els 
diferents Comites aixi formats podran pendre part en el XI!I Congres U-
niversal d'Esperanto que ha de tenir lloc a Praga, pel mes de juliol 1921, o 
al menys euviar-hi delegats. 

En aquest Congr s podran esser aixi defiiiitivament fixats els termes 
de la proposicio a sotmetre aTAssemblea de la Societat de les Nacions, 
per a 1'adopcio de la llengua auxiliar que li es indispensable per al seu de-
mocratic desenrotllament. 

Accepteu, Senyor President, el testimoni dc nostra alta consideracio. 
Pel Consell de la Societat dels Amics de 1'Esperanto: 

EL PRESIDENT, 

GENERAL H. SEBERT, 
Metnbre de ITnstitut (Academia de Ciencies) 

DOCUMENT SOCIETAT DE LES NACIONS 
DE 

L'ASS
2

E
5

M
3

BLEA L L E N G U A I N T E R N A C I O N A L 

RAPORT DE LA. COMISSIO N.° II A L'ASSEMBLEA 

(Senador Sr. LAFONTAINE) 

L'Assemblea havia rcmes a la Comissio N.° II el projecte de resoluci6 
presentat per : 

Sr. Octavio (Brasil); Sr. Restrepo (Colombia); Sr. Doret (Haiti); Sr. La-
fontaine (Belgica); Sr. Huneeus (Xile); Sr. Wellington Koo (Xina); Lord Ro-
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bert Cecil (Africa del Sud); Sr. Schanzer (Italia); El Jam de Navvanagar (In-
dia); Sr. Benes (Txeco-Eslovaquia); Emir Zoka-ed-Dowleh (Persia). 

La Comissio s'ha trobat d'acord amb els signataris per a constatar 
les greus dificultats ling istiques que impedeixen les relacions directes 
entre els pobles i per a desitjar l'ensenyament, en totes les escoles del 
mon, d'una llengua internacional, facil i simple, que apendrien els infants al 
costat de llur llengua materna i que serviria a les futures generacions de 
tnitja general de comunicacio internacioual. No obstant, la Comissi estima 
que fora bo de procedir per endavant a una enqtiesta apoiant-se sobre el 
terrenv dels fets. 

La Comissio s'ha enterat amb inter s que el Congres mundial de les 
Associacions Internacionals, reunit a Bruseles, en setembre darrer, ha 
pogut constatar 1'unanimitat dels partidaris d'una llengua internacional 
sobre rensenyament de 1'Esperanto, i que el Congr s ha recomanat a tots 
els que s'interessen en aquesta qiiestio de posar-se d'acord per a trobar 
prompte una soluci practica. 

S'ha enterat igualment per boca dels representants de la Persia i de la 
Xina a la Societat de les Nacions, que un vast moviment popular comenca 
de mostrar-se a 1'Asia en el mateix sentit, ensems que altres varis Estats. 
membres de la Societat, com el Brasil i Txeco-Eslovaquia, han introduit ja 
aquest ensenyament en les escoles p bliques. 

El mateix han fet algunes municipalitats d'Anglaterra i dTtalia. 
Finalment la Comissio s'ha informat que aquesta llengua internacional 

auxiliar ha estat empleada amb exit en varis grans congressos universais, 
durant els quals els oradors de tots els paisos s'han compres facilment i 
els debats han pogut desenrotllar-se del principi a la fi en una mateixa llen-
gua, posant tots els oradors en situacio de la mes completa igualtat. No 
obstant la Comissio ha pensat que aquest afer es de competencia de l'As-
semblea i que calia suprimir un paragraf de la proposicio que li havia estat 
sotmesa i transformar-lo en un simple vot, que mostres al Secretariat Ge-
neral 1'oportunitat de procedir a una enquesta per a fer veure clarament a 
la proxima Assemblea els resultats obtinguts en aquest terreny. 

Vetaqui el text del vot que la Comissio us proposa d'emetre per ma-
joria: 

«La Societat de les Nacions, constatant les dificultats lingiiistiques que 
barren les relacions directes entre els pobles i la urgent necessitat de po-
sar-hi remei per a ajudar a la bona armonia de les Nacions. 

«Segueix amb inter s els assaigs d'ensenyament oficial de la llengua 
internacional Esperanto en Ies Escoles p bliqiies de varis niembres de la 
Societat. 

«Expressa ei desig que el Secretariat General prepari, per a la proxima 
Assemblea, un raport sobre els resultats obtinguts en aquest tei reny». 
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La romano de Mende Narr 
(Mende la Malspritulo) 

(El la vivo en malgranda Hebrea urbo en Orienta E ropo) 

VANKAM Ia urbeto Mszczonow estis nur malgranda kaj iu 
enlo anto de la urbo konis iun alian lo anton, Mende 
Narr estis kvaza mistero. Neniu sciis lian devenon, neniu 
konis liajn gepatrojn. Oni nur sciis ke dum la lastaj dek jaroj, 
de kiam Ii apena forlasis siajn infanajn vindojn, li cirka ku-

ras la urbon, same kiel la multaj hundoj kiuj irka vagas la urbon kaj vivas 
per tio kion ili povas trovi. 

Mende havis nenian hejmon, li dormis en la «Bes-midra » (') inter Ia 
granda brika forno kaj la muro. Kiel lupago por tiu dormejo li devis helpi 
al Duvid Jckil la amos (2) per la elbalaado de la «Bes-midra » iun nokton 
kaj la enporton de la akvo. Trifoje semajne Ii devis plenigi la du lignajn 
barelojn per akvo kiun li erpis el la fonto staranta ekster la Sinagogo. La 
cetera tempo de la semajno estis tute lia propra o por fari en i ion, kion 
li deziris, kaj dum tiu tempo li perlaboris sian vivrimedon. 

Oni ofte trovis lin e tiu a alia bakisto enportantan la lignon en la 
bakejon por kio li ricevis pecegon da pano nigra. Por la Iegomvendistoj li 
portis la grandajn sakojn plenajn je terpomoj kaj Ia korbojn kun frukto. Por 
tio li ricevis pomon, peron a pli ofte bulbojn, tion li preferis. Nigra peco da 
pano kun nekuirita bulbo entrempita en salon tute sufi is por kontentigi la 
malsaton de Mende, kaj kiam lia apetito sopiris por io kuirita, li simple iris 
al la kuirejo de Reb Binem, la ri ulo de la urbo, kaj tie li ricevis, ange de 
ia malgranda servo al la servistaro, ion kio restis post la man otablo de la 
familio, kion iuokaze ili devis for eti. 

La persono de Mende neniam mankis e la diversaj edzi ofestoj, kiuj 
tiel ofte okazas en hebrea urbo. e tiaj okazoj, Mende staris e la malfer-
mita pordo a fenestro kaj partoprenis en la franda oj preparitaj por la gas-
toj. Fakte tiuj estis liaj plej bonaj horoj, li uis, egale kun la gastoj, ne nur 
la bonan man on sed anka ilian festosenton kaj internan kontentecon. 
Tiam oni povis vidi lin, enrigardantan en la bone lumigitan salonon, kun 
malfermita bu o, iom elstaranta lango, tiele enspiranta la spiriton de la fes-
to kaj la eneralan ojon de la dancantoj kaj de la gajecfarantoj. 

Kvankam la bonkoraj hebreinoj kaj patrinoj de infanoj iam ek emis 
pro kompato kiam Ii estis preterpasanta ilin, Mende mem neniam estis mal-

(1) Hebrea domo de studado de talmudo k. t. p. 
(2) Servisto kaj administranto en la Sinagogo kaj en la Bes-midra . 
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gaja. Sen esa rideto irka ludis lian bu on, li iani ajnis esti kontenta je 
sia sorto. Kaj kiam Duvid Jekil decidis unufoje ke Mende jam atingis sian 
dektri-jaran agon kaj estas jam tempo por li ke li pre u iumatene kun 
Filaktroj, kiel iu alia hebreo, Mende sen muimuro submeti is al la tiraneco 
de Duvid Jekil kiam tiu vindis la ledajn rimenojn firme irka lian maldeks-
tran brakon, kaj diktis al Mende la kutiman pre on kiun Mende ripetis 
vorton post vorto : «Pro la unueco sankta, kiu estas benita en sia 
«restejo. En tremoj kaj kompatemo, por kunigi la nomon de Jud, hej kun 
«vuf, hej 0) en kompleta unuo... En nomo de tuta Izraelaro... Mi intencas per 
«la surmeto de la filaktroj, plenumi la ordonojn de mia kreanto kiu ordonis 
«al mi surmeti filaktrojn. Benita estu vi Jehova nia Dio! Re o de 1' mondo 
«kiu sanktigis min per viaj ordonoj kaj ordonis surmeti filaktrojn». 

Nelonge poste, Mende komencis senti, ke li estas viro, oni rimarkis, ke 
li ne plu volas obei tiel volonte, kiel anta e al ies ordonoj. Kiam li fine ri-
cevis la oficon de tor portisto anta la edzigoprocesioj, granda an o sin 
montris en tuta vivo de Mende. De tempo al tempo li montris al diversaj 
personoj saketon en kiu tintis kelkaj moneroj. Tiujn-li diris-mi paras por 
mia fari onta edzino, kaj efektive oni komencis vidi la ekvivon de roman-
tikaj siguoj e lia persono. 

Tiu mizera senhejrna junulo, kiu ajne neniam kapablus pensi pri io 
alia krom sia mizera kaj kruda vivrimedo, subite povis trovi liberajn mo-
mentojn por arasentoj. Nekredebla fenomeno : Junulo kiu neniam en sia vivo 
spertis e la plej etan komforton, dormis sur brikoj inter la forno kaj la muro, 
sciis nek dorlotadon de patrino, nek simpation de iu homa esta o, nek ami-
kecon de kunvivantoj, subite eksentis sian propran korou kiu komencis fan-
di i anta Ia kontra a sekso. La malpuraj ifonoj, kiuj iam kovris lian 
korpon, iom post iom alprenis pli ordan kaj pli puran aspekton, oni komen-
cis vidi novajn flika ojn sur la malnovaj truoj de liaj pantalonoj, lia kaftano 
kiu iam sin tenis kune per ia nura o irka lia talio, akiris al si kelkajn, 
kvamkam malsimilajn, butonoju. 

Mende komencis partopreni en la disportado de la donacoj, frukto kaj 
nuksoj, dum la Purim-festoj (2), per tio li havigis al si multaju gro ojn An-
ta e li tute ne kuragis peti tiun laboron, ar i kutime estas rezervita por la 
respekta klaso de Ia malri a junularo en la urbo; kaj en la posta jaro oni e 
trovis lin inter la maskitaj ludantoj kiuj irka iris la urbon dum la Purim-

(1) Jud. Hej. vuf. Hej. estas la akrostikoj de «Jehova» en hebrea lingvo. 
(2) Dum la Purim-festoj la hebreoj havas kutimon sendi telereton da 

frukto kaj nuksoj al siaj amikoj, kiuj reciprokas la donacon per aliaj franda-
oj. La junuloj kiuj portas tiujn donacojn ricevas por tio trinkmonon. 

Alia kutimo dum tiuj festoj estas; junuloj alivesti as, reprezentantaj 
diversajn bibliajn karakterojn, kaj irka iras Ia urbon, kantas kaj dancas, 
kaj ricevas trinkmonon. En certaj hebreaj kvartaloj oni devenigas el tio la 
unuan teatran arton. 
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festoj de domo al domo. Tiam li iris sola, kvankam iuj aliaj iris duope 
triope a kvarope. Mende ne povis trovi kunulon, neniu el la aliaj junuloj ja 
volis iri kun li. Lia kostumo kompreneble ne estis tre fantazia nek tro ele-
ganta. Lia alivesti o simple konsistis el Iia renversita surtuto, kies kolori-
gita sub tofo fari is la supra o, kaj anstata masko li simple nigrigis sian 
viza on per fulgo el la forno. Specialajn kantojn li ne havis, sed li sukcesis 
ele eklerni la sekvantan rimaron. 

Ensaltas mi, Marioneto, 
Per mia nuda piedeto. 
Kaj tuj i eksonoras, 
Ke malri eco floras. 

Hodia estas Purim, 
Sed morga ne-plu festo. 
Do donu al mi gro on 
Kaj min el etu poste. 

Tiun kanton li ripetis kun ra ka vo o kaj per !a sama tono en la domoj 
kiujn li vizitis kaj sendube lia saketo veli is post la rondiro. Oni klare povis 
vidi en io i-tio la manon kaj konsilon de virino. 

En malgranda mansardo, en la ligna dometo kiu staris apud la sinagogo, 
lo is Mirei la kudristino. De kiam lojme, ia edzo, mortis, i alprenis al sia 
profesio anka titin de tombeja gvidistino. Kiam ia edzo, kiu estis la komu-
numa tombofosisto, ankora vivis, i devis porti liajn man a ojn iutage al 
la tonibejo kaj tiel i akiris al si la konon de la tombaro. Nun, kiam la mo-
natoj Ti ra kaj He von alvenis, kaj, kiel estas kutinie, multaj ortodoksaj 
hebreinoj komencas viziti la tombojn de siaj edzoj, gepatroj kaj de aliaj 
amataj personoj, i akompanis ilin, anstata Sia mortinta edzo, kaj montris 
al ili la vojetojn kaj la plej bonan direkton por atingi la tombojn tra la vo-
jetoj kiuj kutime estas kovritaj de arbetaroj kaj longaj sovagaj herboj sur 
iuj hebreaj tombejoj. Tio helpis la enspezon, sed devigis ian foreston de 

hejmo, kie restis sola Ma a, ia filino. 
Ma a estis malsaneta depost sia naski o, kaj post Ia grava malsani o 

e sia dekvara jaro, i neniam efike refortiki is. i irka iris kvaza ombro, 
enhavis nenian brilecon en la okuloj, kaj ia longa malgrasa viza o aspektis 
kiel tiu de vaksfiguro. Oni malofte vidis in sur la stratoj, i havis neniujn 
kunulinojn kaj pasigis siajn tagojn en la malgranda malhela mansardo, helpis 
kiom i povis en la hejmo kaj eliris nur por alporti sitelon da akvo kiun i 
erpis el Ia fonto apud la sinagogo. 

La najbarinoj babiladis ke i perdis sian sa econ unu vesperon kiam i 
eliris al la fonto ne surhavante la anta tukon, kiu supozeble gardas hebre-
inojn kontra malbonaj spiritoj, iu malbona spirito enflugis tiam ian korpon, 
kaj Dio scias kiam li forlasos la kompatindan knabinon. 

Mende ofte helpis al i eltiri la pezan akvoplenan sitelon el la fonto 
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kaj kelkfoje e portis in mem al ia mansardo. Unu tagon la knabino 
svenis apud la fionto kaj Mende gentile portis in hejmen, sed tio nur 
estis farita en la krepusko, uerimarkita de iu en la urbo krom la patrino, kiu 
revenante de la tombejo renkontis ilin sur Ia tuparo. 

Estis Ionga tempo antafl ol iu povis diveni la influpovon, kiu staris mal-
anta Mende, kaj eble nniltaj jaroj ankora estus forpasintaj en tiu mistera 
situacio, se ne estus okazinta granda katastrofo kiu altrafis Ia malfeli an 
urbeton. 

La terura epidemio, Ia olero, jam regadis en la urbo dum pli ol ses 
semajnoj, i faligis per sia fal o la gejuuulojn, la meza ulojn kaj la malju-
nulojn, ne restis domo, kiu ne perdis unu a du, e tri el siaj enlo antoj, kaj 
la Rabeno kun iuj piaj hebreoj jam provis iun tradician rimedon kontra 
la malbonaj spiritoj, kiuj supozeble invadis la urbon kaj kunportis la epide-
mion. Ili jam fastis ses tagojn de sunlevi o is sunsubiro. Ili jam eldiris are 
en la siuagogo la tutan psalmaron pli ol centfoje. Ili bruligis fojnejon plenan 
de fojno kiu staris en Ia ekstreina fino de la okcidenta flanko de la urbo. IH 
eltiris dum unu nokto la digojn el fi lago en la suburbo kaj la tuta lago kun 
la fi aro malpleui is, sed la terura malsano ankoraii regis. Restis ankora 
nur unu rimedo, kiuii oni devas provi. Por pacigi la forpasintajn animojn, 
estas necese festi edzi on sur la tombejo. Sed kie oni povas trovi la paron, 
kiu konseutos esti edzigata sur la tombejo? 

Tiam la Rabeno alvokis Duvid Jekil amos kiu intime konis iun junu-
lon kaj junulinon en Ia urbo, por interkonsilo, kaj nelonge poste la mistera 
romano de Mende Narr konati is tra la tuta urbo. 

Tri tagojn post tiu interkonsilo, unu vesperon, post bela sunsubi o, 
granda amaso da gehebreoj direktis sin supren sur la monteton kaj kovris 
la tutan vojon, kiu kondukas al la hebrea tombejo ekster la urbo. e la 
supro de la procesio Duvid Jekil persone portis Ia edzi otor on, post 
li mar is la orkestro ludanta gaje edzi omar on, poste sekvis la Rabeno, 
mem kondukanta apud si Mende Narr'n vestitan en tute nova kaftano kaj 
poste venis la Rabenedziuo kun aliaj hebreinoj koudukantaj Ma a'n la mals-
pritan filinon de Mirel la kudristino, vestitan en blauka robo. 

Kaj tie sur la tomboj de mortintaj hebreoj kaj hebreinoj, la romano de 
Mende Narr fari is vivanta realajo. 

j . D. APPLEBAUM 

Premiita en la Vlilaj Internaciaj Floraj Ludoj. 
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Ama malkvieto 

Nedifinebla malkviet' 
lo as en mi iun raomenton; 
neeble scii pri 1' sekret' 
esprimi klare mian senton. 

Kiam aspektas i dolor', 
invadas raln melankolio; 
kiam i estas oja glor', 

irka rni flosas poezio. 

Tiela estas ia arm' 
kiel sonor' de bela kanto, 
kiel amika, frata varm', 
kiel parfumo de dianto. 

Pro ia fido kaj esper' 
mia rigard' estas serena, 
miaj malsanoj sen sufer' 
kaj mia vivo pacoplena. 

Kaj tiu sent' revigas min 
pri fantaziaj ampromesoj 
kvaza prononcus amatin' 
vortojn por mi kiel karesoj. 

Tiam min gvidas tra la voj', 
de belulino la rigardo; 
kaj estas Amo mia oj', 
de mia viv' hela standardo! 

JAUME GRAU 

Premiita en la Vlllaj Internaciaj Floraj Ludoj. 
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Idilio 

|ERE, al mi diras Paradis mia kunmar anto, vi kredos al mi se 
vi volas, sed mi estas dolorigita, mi estas venkita... Neniam 
ankora mar o lacigis min kiel tiu i. 

Li trenis Ia piedon kaj klinis en la vespero sian buston 
kvadratan embarasatan per sako, kies komplika, plilongigita 

profilo kaj alteco ajnis fantaziaj. Du fojojn li ekbatis kaj preska falis. 
Paradis estas hardita. Sed li kuris la tutan nokton enla tran eo kiel ko-

munikanto dum la ceteraj dormadis, kaj li pravis senti sin lacrompita. 
Tial li grumblis: 
— Nu? Ili estas el ka uko, tiuj kilometroj, alie estas neeble. 
Kaj per renbato li subite relevis sian sakon iujn tri pa ojn, kaj tio pe-

zis kaj li spiregis, kaj la tuta o kiun li konsistigis kun siaj paka oj anceii-
is kaj emis kvaza malnova tro ar ita alupo. 

— Oni alvenas, diris iu oficiro. 
La oficiroj diras tion iam, iuokaze. Tamen, — malgra tiu diro de la 

oficiro, — oni alvenis, ja, en la vesperau vila on, kie la domoj aspektis kva-
za desegnitaj per kreto kaj per nedelikataj irikostrekoj sur la bluita pape-
ro de 1' ielo, kaj kie la nigra silueto de 1' pre ejo, — kun pinta sonorilejo, 
ornamita de du pli delikataj kaj pli pintaj turetoj, — estis tiu de granda ci-
preso. 

Sed, kiam li eniras en la vila on kie Ii devas Io i i, la soldato ne elfinis 
ankorafl sian penadon. Malofte Ia eskadro a sekcio sukcesas lo i i en la 
Ioko al ili destinita : malkomprenoj kaj duoblaj okupoj, kiuj impliki as kaj 
ordi as sur Ia loko mem, kaj nur post kelkaj horkvaronoj de malkvieteco 
iu estas direktata al sia definitiva provizora ku ejo. 

Ni estis do, post la kutimaj vagadoj, akceptataj en nia nokta kanton-
mento: hangaro subtenata per kvar fostoj kaj kiel murojn havanta la kvar 
kardinalajn punktojn. Sed tiu hangaro estis komforte kovrita: estiminda 
cirkonstanco. i estis jam okupata per kariolo kaj plugilo, apud kiuj oni 
sin lokis. Paradis kiu ne esadis malbeni kaj gemi dum la tempo de pied-
baraktado kaj de iroj kaj venoj, for etis sian sakon, poste li mem sin etis 
teren, kaj tie restis kelkan tempon, tede, plendante ke liaj membroj estis 
ellacigitaj kaj ke Ia plando de liaj piedoj dolorigis lin; kaj iuj liaj artikoj an-
kaii. 

Sed jen la domo al kiu apartenis la hangaro, kaj kiu uste anta niaj 
okuloj staris, eklumigis. Nenio tiel logas Ia soldaton kiel, en la unutona gri-
zeco de I' vespero, fenestro post kiu brilas la stelo de lampo. 

— Se oni farus promenadon! proponis Volpatte. 
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— Ja, bone, diris Paradis. 
Li sublevas sin, ekstaras. Lamante de laci o, li turnas sin al la orunii-

ta fenestro kiu elmontris sin en la ombro; poste al la pordo. 
Volpatte lin sekvas kaj mi venas poste. 
Oni eniras, kaj oni demandas al la maljuna bonulo kiu maifermis al ni 

kaj kiu prezentas palpebrumantan kapon, eluzitan kiel malnova apelo, u 
li havas vinon por vendo. 

— Ne, respondas la maljunulo skuante sian kranion en kiu pu as kelk-
loke pecoj de blanka Ianugo. 

— u anka ne bieron, kafon? ion ajn, nu... 
— Ne, miaj amikoj, tute nenion. Oni ne estas de tie i, oni estas rifu-

intoj, vi scias... 
— Do, ar nenio estas, ni foriru. 
Oni turni as. Tamen, dum momento, oni profitis ja la varmon kiu regas 

en la ambro, kaj la vidon de la lampo... Jam Volpatte atingis la sojlon kaj 
lia dorso malaperas en la malhelo. 

Tamen, mi ekvidas maljunulinon, kurbi intan funde de se o, en la alia 
angulo de 1' kuirejo kaj kiu ajnas tre okupata pri laboro. 

Mi pin as la brakon de Paradis. 
— Jen la belulino de 1' lo ejo. Iru in amindumi. Paradis havas belegan 

geston de indiferenteco. Li mal atas ja iujn virinojn, de post jaro kaj duo-
no kiam iuj de li ekviditaj ne estas por li. Tamen, eC se ili estus por li, li 
ankaii ne interesi as pri ili. 

— Juna a maljuna, peuh! li diras al mi ekoscedante. 
Pro senokupo, pro maldiligento foriri, li iras al la bona virino. 
— Bonan vesperon, avino, murmuras li eloscedante. 
— Bonan vesperon, miaj infanoj, singultas Ia maljunulino. 
Proksime, oni vidas in detale. i estas sulkigita, kuntirita kaj faldita 

sur siaj maljunaj ostoj kaj i havas Ia vizagon blanka kiel horlogplato. 
Kaj kion i farasj" Lokite inter sia se o kaj la rando de 1' tablo i klo-

podas purigi uojn. i estas granda tasko por iaj infanaj manoj: Siaj gestoj 
ne estas firmaj kaj kelkafoje i flanken etas brosbaton; kaj ankora , la uoj 
estas tre malpuraj. 

Vidante ke oni in rigardadas, i murmuras al ni ke i devas bone ciri, 
ankora en tiu i vespero, la uojn de sia filineto, kiu estas modistino en la 
urbo, kaj tien devas iri matene. 

Paradis sin klinis por pli bone atenti la uojn, kaj subite, Ii etendas la 
manon al ili. 

— Lasu tion, avino, mi ilin briligos en tri minutoj, la etajn uojn de via 
juna filino. 

La maljunulino faras neajn signojn, skuante sian kapon kaj siajn ul-
trojn. 

Sed mia Paradis prenas autoritate la uojn, dum la avino, senmovigita 
de sia malforteco, malkvieti as kaj montras al ni fantomon de protesto. 
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Li kaptis uon per iu mano, tenas ilin milde kaj ilin dum momento ri-
gardadas, kaj e oni dirus ke li iomete kunpremas ilin. 

— Kiom malgrandaj ili estas! diras li kun vo o kiu ne estas la ordinara 
vo o kiun li uzas kun ni. 

Li anka prenis al si la brosojn, kaj ekfrotas kun ardeco kaj kun zorgo, 
kaj rni vidas kiel, la okuloj fiksitaj sur sia tasko, li ridetas. 

Poste, kiam Ia koto estas forvi ita de la uoj, li prenas cira on per la 
pinto de la duobla broso, kaj kun i, tre atente, karesas ilin. 

La uoj estas delikataj. Ili estas certe uoj de juna koketulino: vico de 
butonetoj tie brilas. 

— E unu butono ne mankas, li flustras al mi, kaj fierecon oni sentas 
en lia akcento. 

Li jam ne havas dormemon, li ne plu oscedas. Kontrafle, liaj lipoj estas 
kunpremitaj; juna kaj printempa radio heligas lian fizionomion, kaj pri li, 
kiu iris dormi, oni dirus ke li us veki is. 

Kaj li promenigas siajn fingrojn, kie la cira o metis belan nigron, sur la 
ukruro, kiu plilar i ante supre, elmontras iomete la formon de la malsupra 

kruro. Liaj fingroj, tiel lertaj por cirado, havas tamen iom da mallerteco, 
dum li turnas kaj returnas la uojn, kaj kiam li alridetas ilin, kaj kiam li 
pensadas — profunde, malproksimen, — kaj kiam la maljunulino levas la 
brakojn en 1' aero kaj prenas min kiel atestanton. 

— Jen estas tre servema soldato! 
Fini is. La uoj estas ciritaj, kaj poluritaj. Ili rebrilas. Nenio por fari... 
Li metas ilin sur la bordon de la tablo, kun granda atento, kvaza ili 

estus sankta oj; poste, fine, li deapartigas siajn manojn. 
Li ne tuj formetas de ili siajn okulojn, Ii rigardas ilin, poste, mallevan-

te la nazon, rigardas siajn proprajn botojn. Mi memoras ke farante tiun 
komparon, tiu granda junulo kun destino de heroo, de vagulo kaj de mona-

o, ridetis ankora unu fojon kun tuta sia koro. 
... La maljunulino malkvietigis en la fundo de sia se o. i havis ideon. 
— Mi iras gin diri al i! i dankos vin, sinjoro. Nu! Jozefino! i vokis 

turnigante en direkto al iu pordo kiu tie staris. 
Sed Paradis haltigis in per larga gesto kiun mi trovis belega. 
— Ne. Gi ne valoras la penon, avino, lasu in kie i estas. Ni estas 

iam preterpasantoj. i ne valoras la penon, nu! 
Li tiel forte pensis kion li diris ke Iia akcento estis a toritata, kaj Ia 

maljunulino, obeema, senmovi is kaj silentis. Ni ekiris ku i i sub la hanga-
ro, inter la brakoj de 1' plugilo kiu atendis nin. 

Kaj tiam Paradis denove ekoscedis, sed, en la lumo de kandelo, en la 
bestman ujo, longau tempon poste, oni rimarkis ankora sur lia viza o fe-
li an rideton. 

HENRV BARBUSSE 
EI franca lingvo tradukis 

MARIAN SOLA 
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Al Vi! 

Pompas printempo... 
Odor' de 1' floroj vebas nun. 
Regas mallumo, 

ar ka is sin la pala Iun'. 
Brilas lampiroj 
en mola musko sub rozuj'... 
Mia aniata! 
Ne timu do, sed venu tuj! 

Noktan silenton 
ekrompos nur batad' de l'kor'... 
Spirojn de 1' lipoj 
la vento emo portos for. 
Sonoj mistika 
de 1' nokto kaj de mia sin', 
mia amata, 
al sor a son o lulos vin! 

Amo Vin vokas! 
Atendas nin benketo jam... 
Por kordoloro 
nur amo estas la balzam'. 
Por vin ornami 
per brila gem' de diadeni', 
mia amata, 
donacos mi la koron mem. 

Venu rapide! 
Soifas mi je kisoj cent! 
Ni ebrii u 
el vino de plej sankta sent'! 
Kaj por ne vivi 
en tera mar o de 1' envi', 
mia amata, 
Cielon havos mi en Vi! 

JULIO BAGHY 
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ENLANDA MOVADO 

Iom post iom la enlanda movado reforti as. Sciigojn pri es-
perantaj aferoj ni ricevas de ie. Ni agrable konstatis ke la ees-
tintoj al la Kongreso vekas denove en siaj lokoj Ia esperantan 
fervoron. 

GIRONA. — La sidejo de la grupo *Gerona Espero» estas de-
finitive e Ia urbdomo. En i oni malfermis kun granda sukceso 
kurson de Esperanto, kiu estas depost Oktobro da re eestata. 

En la grupo «Studenta Juneco» instruas anka nian lingvon 
samideanoj Font kaj Costa. Estas pli ol 30 lernantoj, iuj studen-
toj a instruistoj. 

urnalo «El Autonomista» reproduktis la artikolonde D-roBre-
mon, aperintan sur Kataluna Esperantisto, «Nur ni esperantistoj 
estas pravaj». Tiu urnalo konstante raportas bri la disvolvi o de 
Esperanto tra la mondo. i distingi is anka en la raportado pri 
nia lasta Kongreso. 

MANRESA. — Sur la urnaloj «Patria» kaj «Diario de Avisos» 
aperis gravaj artikoloj pri la decido de la Girona Kongreso efek-
tivigi la venontan en Manresa kaj la tieaj gesamideanoj jam de 
nun sin pretigas al ia organizo sub la lerta gvidado de la mal-
nova samideano Albages. 

Balda oni solenigos la fondi on de la nova grupo «BelaEs-
pero» per propaganda mitingo. La grupo kalkulas jam 40 mem-
brojn kaj komencis kurson. Alia kurso komenci is speciala por 
fra linoj. 

BARCELONA. — Depost Ia unuaj tagoj de Oktobro funkcias re-
gule kursoj de Esperanto en la jenaj Grupoj: 

<Nova Sento*. 

«Paco kaj Amo». 

«BarcelonaStelo* 

«Esp. Kantistoj* 

Elementa kurso. Profesoro : S-ro Bolos. 
Supera kurso. 
Elementa kurso. 
Supera kurso. 
Elementa kurso. 
Supera kurso. 
Generala kurso. 

S-ro Gil. 
S-ro Bohigas. 
S-ro Alberich. 
S-ro Dura. 
S-ro Domenech. 
S-ro Guma. 
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«LaRondo». Generala kurso. » S-ro Montserrat. 
«Semo» A. E. P. . Elementa kurso. » S-ro Guardiet. 

» » Supera kurso. » S-ro Grau. 

— La grupo «La Rondo» aran is en Oktobro esperantan fes-
ton, dum kiu estis ludata la kataluna-esperanta komedio «Vivu 
Esperanto». Per la profitoj kiujn la sukcesa festo havigis, la gru-
po eldonis propagandan bro uron «Pro Esperanto», kun grama-
tika resumo de Pujula i Vall s. 

La organizintoj, kiujn ni gratulas pro ilia sukceso, havis la afa-
blecon rezervi lo ion por la Komitato de K. E. F. eestis kelkaj 
komitatanoj akompanante la a stralian samideanon [S-ron Hud-
son, kaj la Prezidanto de K. E. F. S-ro Gili Norta estis petata di-
ri kelkajn vortojn je la fino de !a festo. 

— «La Veu de Catalunva» aperigis bonegan artikolon de sa-
mideano Roma Guardiet, pri Esperanto e la Ligo de Nacioj, kun 
detaloj eltiritaj de la revuo «Nova Tagi o.» Sur la sama urnalo 
aperis anka kelkaj interesaj raportoj de «Internacia Esperanto 
Servo.» 

PALAFRUGELL. — «Baix Ernporda» publikigis raporton pri nia 
Kongreso en Girona, kun komentarioj pri ia sukceso kaj la an-
ta eniro de la esperanta movado. 

TERRASSA. — Funkcias kursoj en la grupo «Lumon» kaj en la 
societoj «Centre Autonomista de Dependents» kaj «Juventud 
Tarrasense». 

La citita grupo eldonis propagandan folion «Terrassa-Espe-
ranto» kun tre bone elektita teksto. 

Vizitis la urbon la a stralia samideano Hudson kaj oni rega-
lis lin per intima lun o kaj agrabla esperanta festeto. 

SABADELL. — Esperantista Societo «Aplec» malfermis novajn 
kursojn kaj regule organizas ekskursojn kaj vizitojn por komuna 
ekzercado. 

Anka veturis i tien S-ro Hudson, kiu vizitis detale kelkajn 
fabrikejojn, povante per tio konstati la grandan industriemon de 
la urbo kaj la escepte grandan disvasti on kiun en i atingis Es-
peranto. 

LLEIDA. — Kelkaj samideanoj klopodas restarigi la grupon 
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«Ilerda Espero». El iii, S-ro Abadal jam aran is kurson kun ple-
na sukceso. 

VALENCIA. — En ia grava «Centro Dom Bosco» (Escuelas Sa-
Iesianas) faris publikan paroladon samideano Artur Domenech, el 
Barcelona, klarigante la ceion de Esperanto kaj montrante la bo-
non kiun i povas alporti al la internaciaj katolikaj organiza oj. 
Lia bonega parolado estis atente a skultata kaj je ia fino ens-
kribi is multaj eestantoj por la malfermota kurso. 

La Instituto de Idiomoj (Valencia Universitato) akceptis en-
konduki la instruadon de Esperanto. 

PALMA DEMALLORCA. — Esperantista Klubo «Palma» komen-
cis tre sukcese tri kursojn. Unu el ili estas speciaia por infanoj. 
Klarigas ilin S-roj S. Ginard, M. Ribas kaj G. Alomar. 

Nekrologio 

La a stra infanino Edith Haas, kiun ia esperantista komitato 
*Por A straj infanoj» venigis en Hispanujon, mortis je Ia unuaj 
tagoj de lasta Decembro en Zaragoza, en Ia hejmo de S-ro Gas-
ton, Prezidanto de la dirita komitato. 

Dum la A gusta monato i estis vizitata de sia patrino, pro 
la malsano kiu estis detran onta ian vivon. 

Al ia familio, al la a straj gesamideanoj kaj al la porinfana 
Komitato ni prezentas niajn sincerajn kondolencojn. 

— Subite mortis en Decembro la malnova samideano S-ro An-
toni Leonor, unu el la fondintoj de la grupo «Semo» el Barcelo-
na kaj entuziasma batalanto. Al lia edzino kaj filinoj, samideani-
noj Angelina kaj Concepci , ni prezentas niajn kondolencojn. 



20 KATALUNA ESPERANTISTO 

XIVa Universala Kongreso de Esperanto 
en Helsinki (Finnlando) 

6-12 A gusto 1922 

La Finnlanda esperantistaro, tuj post la elekto de la urbo 
Hclsinki por la XIVa .Universala Kongreso, firme laboras por ia 
plej brila sukceso. Ois nun aperis la unua kaj dua komunikoj, 
kiujn, pro ilia tro granda amplekso, ni kun bcda ro ne povas 
presigi. 

La Loka Kongresa Komitato sendis al ni kvanton da ali iloj 
al la XIVa kiujn ni dissendas kun tiu i numero de K, E. al iuj 
legantoj. 

Ni petas plej rapidan ali on al tiuj, kiuj intencas partopreni 
la Kongreson, por faciligi la taskojn de la organizantoj. Sur la 
ali ilo oni trovas iajn necesajn detalojn kaj la L. K. K. promesas 
sendi iujn aperintajn kaj aperontajn Komunikojn al la ali intoj. 

jen la efaj detaloj el erpitaj el la ricevitaj komunikoj: 
ADRESO : La oficiala po ta adreso de la Kongresa Komitato 

estas : XIVa Kongreso de Esperanto - HELSINKI (a Hel-
singfors) Finnlando. 

ALIGO : Oni petas kiel eble plej rapidan ali on de la tutmonda 
esperantistaro. Kotizo montrita sur la ali ilo. 38 sami-
deanoj jam sendis siajn ali ojn. 

ALVOKO : La iniciato de la Loka Kongresa Komitato, 20 finnaj 
eminentuloj subskribis gravan alvokon publikigitan en la 
tiea gazetaro, petante la povan subtenon al la esperan-
tistoj en ilia respondeca laboro por la XIVa Kongreso de 
Esperanto. La alvoko tre bone efikis. 

KONGRESA BANKO : La interkonsento kun la L. K. K. i 
estas: «Osakepakki Ulkomaankauppaa varten» en Helsinki. 

KONGRESAJ PROPAGANDILOJ : Oni eldonos kongresajn 
afi ojn, kongresajn po tkartojn, kaj glumarkojn. Prezoj 
montrataj sur la tabelo de la ali ilo. 

EKSKURSOJ KAJ FESTOJ : Oni nun pristudas la okazigon de 
tiuj solena oj por allogi la fremdajn esperantistojn. 

EN LA PROKSIMA NUMERO 

ROBERTO, REGO DE SICILIO 
poemo de Longfellovv, trad. Louise Briggs. 

Presejo ]. Vinyals, Pla«a Constituci , 6 : SARRlA 



E S P E R A N T A J 

ricevitaj en nia Redakcio, publike 

Popola Ateneo», Carme, 30, sidejo ( 

Franca Esperantisto 

Le Monde Esperantiste 

Esperanfo-Praktiko 

Belga Esperantisto 
La Marto 

La Semisto 

Germana Esperantisto 

Hispana Esperantisto 

Katolika Mondo 

Esperantista Laboristo 

Kristana Espero 

VerdaUtopio , 

Vegetarano >» 

Esperauta Finnlando 

La Esperantisto 

La Laborista Esperantisto 

Nova Tagi o 

Hungara Esperantisto 

Esperanto Triumfonta 

Esperanto (U. E. A.) 

Internacia Pedagogia Revuo 

legeblaj 

ie K. E. 1 

G A Z E T O J 

e la lego ambro de «Enciklopedia 

Nova Tempo 

Literaturo 

Bulgara Esperantisto 

La Patrje Ladine 

The British Esperantist 

Nederlanda Esperanto 

La Verda Ombro 

Amerika Esperantisto 

Espero Teozofia 

L'Esperanto 

La Revuo Orienta 

Arguso 

Brazila Esperantisto 

Oficiala Gazeto Esperantista 

e oslovaka Gazeto 

Nova E ropo 

La XIIIa 

Agitanto 

Bizantio 

La Espero 

Ni dankos sendadon de Ia ceteraj esperantaj gazetoj. 

A v i 
Per a facilitar la nostra tasca, preguem 

quota sense cap ajornament, en comencar 1' 
Els esperantistes isolats poden 

correu. 
remetre 

s 
i tots els federats vulguin pagar la 
my. 
ns 1'import directament en segells de 

' 



IHZZKrA svmumvomo 
TOTRO 

POHTEKNIKO KAJ KONSTftUTAKD 
"Printonpa Foiro lp££. ae !a 5 3 is fl 2 de nvarto 

7\ tunaJo t> tp2£ ae la^5xlea gu5to is 2S deseptembro 

c^cmtraTrierKatoporla intcrnacia 
komcrco kaj ofcrtajbo 

&une grava por ekspo^into/ wy por a etantoj 
Injbnnojn donas kaj aU ô/n akaptas 

MKSAMTF KDIE MUSTEltMESSEN 
IN LEIPZIG 

(Foitojicgo por la ̂ ecunmjbiroj en lc ĵag;) 

tOHANNZt'TZSCHICMHQlD-LZG'tQXt 


