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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. 



KATALUNA ESPERANTISTO 103 

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. 



110 KATALUNA ESPERANTISTO 

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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La Grafo 

e r a r i n t a 

arma originala rakcnto. Volu-

meto tre lukse presita, kun de-

segnajoj de Torné Esquius. 

P R E Z O : 0 ' 5 0 P T O J . 

Naivulo -
Karabandolo la 

plugisto -
Fi kaptisto 

kaj Rigardanto 

Originalaj rakontoj. kun deseg-

na oj de Torné Esquius, Lukse 

presita volumeto. 
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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. 


